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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie informatívnu správu. 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Predkladaná informatívna správa je súhrnným informatívnym dokumentom pre poslankyne a 

poslancov mestského zastupiteľstva mesta Žilina o aktivitách, činnostiach a pomoci mesta 

Žilina, Mestského úradu mesta Žilina (MsU) a ostatných subjektov pôsobiacich na území mesta 

Žilina počas utečeneckej krízy spojenej s vojenským konfliktom na Ukrajine. 

 

Informatívna správa nebola prerokovaná na komisiách. 

 

 

MATERIÁL 

 

Vážené poslankyne a Vážení poslanci, 

mesto Žilina od vzniku utečeneckej krízy spojenej s vojenským konfliktom na Ukrajine 

v maximálnej možnej miere a s maximálnymi dostupnými kapacitami spolupracuje na riešení 

utečeneckej krízy a pomoci UA odídencom a osobám tretích krajín na území mesta Žilina. 

Mesto Žilina sa ako samospráva s najväčšou kapacitou už v počiatočnej fáze riešenia krízy 

prihlásilo ako koordinátor pomoci pre UA utečencov pre celý okres Žilina. 

Mestský úrad v maximálnej možnej miere poskytuje spoluprácu pri činnostiach a pomoci UA 

odídencom na území mesta Žilina, kde sa zhodou okolností (veľký počet ukrajinských 

pracovníkov žijúcich dlhodobo v Žiline) a veľkými možnosťami dobrovoľníckych aktivít 

(ukrajinskej komunity, podnikateľov s voľnými budovami, humanitárnych združení a pod.) 

sústredili dobrovoľnícke ubytovacie kapacity a humanitárna pomoc, ktoré svojim rozsahom 

nemá obdobu v iných porovnateľných oblastiach Slovenska, ak nepočítame priamo dotknuté 

oblasti východného Slovenska pri Ukrajinských hraniciach a hlavné mesto Bratislavu.  

Mestský úrad v Žiline ako výkonný orgán samosprávy reagoval veľmi promptne na potrebu 

pomoci UA odídencom v rámci vyhlásenej mimoriadnej situácie, pričom však MsU musí 

v plnej miere vychádzať z aktuálne platných právnych predpisov v SR pre činnosť orgánov 

verejnej správy a pre efektívne spracovanie finančných prostriedkov samosprávy a štátu. 

Rovnako je akákoľvek činnosť a rýchla reakcia MsU v Žiline v oblasti zvládania mimoriadnych 

situácií, krízového riadenia a súčinnosti všetkých odborov úradu obmedzená kapacitnými 

a technickými možnosťami a personálnym obsadením MsU, ktoré neboli dlhodobo ideálne.  

Vedenie MsU Žilina na základe riešenia predchádzajúcich dlhodobých krízových situácií 

s pandémiou Covid 19 začalo riešiť nevyhovujúcu situáciu už začiatkom roka 2022 zriadením 

nového odboru Krízového riadenia, CO, PO a BOZP priamo na úrovni Kancelárie primátora 

a prednostu a posilňovaním technických a personálnych kapacít pre zvládanie mimoriadnych 

udalostí, v čom sa bude ďalej pokračovať. 

Dobrovoľnícke organizácie, UA komunita a súkromné subjekty pôsobiace na území mesta 

Žilina nie sú vo svojich aktivitách a pomoci UA odídencom viazané predpismi v SR a teda 
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mohli zareagovať vo veci priamej pomoci a ubytovania UA odídencov promptnejšie ako MsU, 

ktorý je subjektom verejnej správy a jeho činnosť je zviazaná platným právnymi predpismi. 

Od začiatku krízy však všetky dotknuté odbory a oddelenia MsU Žilina spolu s Mestskou 

políciou a DPMŽ v plnej miere poskytuje maximálnu možnú pomoc týmto dobrovoľníckym 

aktivitám, SČK a UA komunite v Žiline, tak aby sme im pomohli s celkovou koordináciou 

pomoci v Žiline, vecnou pomocou cez cielene vyhlasované zbierky a skladovaním 

a distribúciou pomoci zo zriadených skladov humanitárnej pomoci. Mestský úrad v Žiline 

okrem vlastných aktivít musí plniť aj úlohy a príkazy ktoré sú zadávané z úrovne Okresného 

úradu v Žiline odboru Krízového riadenia a ktorých plnenie zaberá veľkú časť kapacít MsU. 

 

Činnosťami zabezpečujúcimi zo strany MsU k UA kríze sú napr. : 

- organizovanie a vedenie Krízových štábov MsU, na ktorých sa koordinuje z úrovne 

primátora a prednostu celková činnosť všetkých dotknutých subjektov, kde sa prioritne 

riešia problémy a pomoc subjektov poskytujúcich priamu pomoc UA odídencov : 

OU Žilina, spol. Reinoo – Camp Žilina, UA dom, SČK, ŽSR  

- zúčastňuje sa Krízových štábov Okresného úradu v Žiline pre celkovú koordináciu 

činnosti úradov a orgánov štátnej správy na úrovni celého Žilinského kraja 

- zúčastňuje sa porád združení miest ZMOS a Únie miest Slovenska za účelom celkovej 

koordinácie postupov miest pri riešení UA krízy 

- od začiatku hromadného príchodu UA odídencov do Žiliny príslušníci mestskej polície 

v súčinnosti s SČK a železničnou políciou zabezpečujú informovanie a organizovanie 

pohybu UA odídencov v priestoroch železničnej stanice a centra mesta a zabezpečujú 

odvoz osôb do ubytovacích kapacít v meste Žilina, 

- od 06.03.2022 mesto Žilina zriadilo a prevádzkuje Centrum prvého kontaktu pre pomoc 

Ukrajine vo svojich priestoroch na ul. Horný Val 24, kde sú poskytované informácie 

UA osobám  hľadajúcich pomoc,  ich evidovanie, vyhľadanie ubytovania v systéme 

BOOKIO a spolupráca s UA komunitou z UA domu.  

- Od 06.03.2022 sú zo strany mesta Žilina zriadené tri sklady humanitárnej pomoci, ktoré 

sú prevádzkované v priestoroch troch kultúrnych domov a z ktorých je poskytovaná 

cielená materiálna pomoc ubytovacím kapacitám v Žiline. Pre zásobovanie 

dobrovoľníckych ubytovacích kapacít v Žiline sú zo strany mesta Žilina vyhlasované 

cielené zbierky materiálnej pomoci, ktoré sú potom cez naše sklady distribuované 

na jednotlivé miesta pre UA odídencov. 

- od nedele 05.03.2022 sú zriadené v telocvičniach ZŠ Hollého priestory núdzového 

dočasného ubytovania s kapacitou 50 až max. 84 osôb, ktoré sú k dispozícií pre celkovú 

distribúciu UA odídencov zo strany štátu (tzv. posledná míľa) z okresov pri východnej 

hranici. Postupnou zmenou požiadaviek zo strany štátu na kapacity miest pre dočasné 

ubytovanie (z kapacity na prenocovanie osôb, cez ubytovanie na max. 72 hodín až 

po súčasné ubytovanie osôb na max. 10 dní)  sa priestory v ZŠ Hollého postupne 

vybavujú požadovaným podmienkam pre ubytovanie a prispôsobujú sa požiadavkám 

zo strany štátnej správy – Okresného úradu v Žiline. Rovnako pre účely núdzového 

ubytovania infikovaných osôb je k dispozícií Karanténne zariadenie s kapacitou 

16 lôžok na ul. Kvačalova. V období od stredy 13.04.2022 do štvrtka 21.04.2022 bolo 

v ubytovacích priestoroch dočasného ubytovania Hollého ubytovaných 50 odídencov, 

ktorým boli poskytnuté vyhovujúce podmienky pre dočasný pobyt (ubytovanie, 

hygiena, strava, bezpečnosť – 24/7) a boli im poskytnuté informácie pre ďalší pobyt 

na území SR. 
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- od 02.04.2022 MsU Žilina na základe príkazu OU Žilina technicky zabezpečuje 

prenájom priestorov a prevádzku Veľkokapacitného koordinačného centra Žilina 

v objekte Poštová v súčinnosti s OU Žilina a KR HaZZ, ktorého uvedenie do prevádzky 

bude od 04.04.2022. 

- V rámci koordinačnej činnosti pomoci UA odídencom boli zo strany odborov MsU 

riešené obslužné činnosti pre poskytovanie pomoci : 

o  odvoz odpadu a pranie znečisteného prádla z dobrovoľníckych kapacít, 

o  poskytnutie a distribúcia ochranných pomôcok : FFP respirátorov, AG testov, 

dezinfekčných stojanov a pod. 

o  spolupráca sociálneho odboru MsU pri umiestňovaní imobilných UA osôb vo 

vyhovujúcich ubytovacích kapacitách, 

o  spolupráca odboru školstva MsU pri umiestňovaní UA detí vo voľných 

kapacitách materských a základných škôl, 

o  spolupráca pri vyúčtovaní a prefinancovaní záchranných prác, ubytovania 

a pomoci dobrovoľníckych kapacít voči Okresnému úradu 

o koordinácia a poskytnutie nám nahlásených dobrovoľníckych kapacít  

Popri týchto činnostiach vo veci pomoci UA odídencom musí MsU Žilina zabezpečovať 

v potrebnej miere aj štandardnú agendu mestského úradu. 

Mesto Žilina má na rozdiel od iných štátnych orgánov a organizácií (napr. ŽSK) v okrese Žilina 

a v Žilinskom kraji len minimálne vlastné ubytovacie kapacity a nie je oprávnené využívať 

ubytovacie kapacity a voľné priestory iných úradov, úradov verejnej správy a štátnych 

organizácií. Aj  dočasné ubytovacie kapacity pre viac ako 72 hodín, prípadne budované v iných 

priestoroch (administratíva, telocvične a pod.)  musia spĺňať minimálne hygienické požiadavky 

a teda ich nie je možné zriaďovať kdekoľvek. 

 

Aktívne a opakovane sme z úrovne mesta Žilina upozorňovali na možné využitie voľných 

ubytovacích kapacít na území mesta Žilina (hlavne voľných internátov v správe ŽSK), hľadali 

sme voľné skladové kapacity pre humanitárnu pomoc v zmysle požiadaviek štátnej správy. 

Mesto Žilina už 07.03.2022 prišlo na Krízový štáb OU Žilina s ponukou voľných priestorov na 

Hornom vale 24 na vybudovanie miesta pre centrálnu registráciu UA odídencov na jednom 

mieste, kde by boli sústredené dotknuté štátne orgány a úrady pre komplexné vybavenie agendy 

prichádzajúcich osôb. S rovnakou aktivitou prišla štátna správa až o mesiac neskôr vo forme 

vybudovanie Veľkokapacitného registračného miesta, ktorého zabezpečenia  sme dostali vo 

forme príkazu OU Žilina s termínom cca. 3 dní (vyhľadanie priestorov, uzavretie zmluvy, 

poskytnutie priestorov pre úrady štátnej správy, technické zabezpečenie prevádzky VKC). 

 

Vyššie uvedené aktivity, činnosti a prístup MsU Žilina svedčí o maximálnej možnej pomoci 

mesta Žilina pri riešení UA krízy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Zhrnutie aktivít mesta na pomoc Ukrajine 

• Spolupráca s Ministerstvom vnútra SR na vytvorení veľkokapacitného centra 

pre Ukrajincov na Poštovej ul. v Žiline 

 

• Zriadenie pracoviska Mestského úradu vo veľkokapacitnom centre  

- vybavovanie a prijímanie žiadostí o príspevok na bývanie 

- evidencia odídencov žijúcich na území mesta Žilina 

- evidovanie žiadateľov do škôl a škôlok 

 

• Zriadenie transparentného účtu mesta Žilina  

- vyzbierané finančné prostriedky budú slúžiť na pomoc Ukrajincom v núdzi na 

území mesta Žilina. 

 

• Zriadenie Centra prvého kontaktu na pomoc Ukrajine 

- v centre sa vedie evidencia utečencov, ktorí sú aktuálne ubytovaní v Žiline 

- poskytujú sa im potrebné informácie ohľadne zdravotnej starostlivosti, možností 

ubytovania, zamestnania, školskej dochádzky, sociálnych dávok, vybavenia 

potrebných dokladov 

- evidujú sa dobrovoľníci, materiálna pomoc, možnosti ubytovania 

- rieši sa administratíva: e-mailová a telefonická komunikácia 

- ďalšie organizačné úlohy vyplývajúce z povahy riešených problémov. 

 

• Zaraďovanie detí do základných škôl a materských škôl  

- do základných škôl zaradených na vzdelávanie  197 detí a do materských škôl 

zaradených 44 detí 

- oddelenie školstva rieši problematiku hmotnej núdze – stravovanie a pomôcky 

v úzkej spolupráci s ÚPSVARom  

  

• Zriadenie skladového centra materiálnej pomoci  

- zriadenie 3 skladových priestorov v MČ Žiliny – KD Bytčica, KD Trnové, KD 

Zástranie 

- zbierka potravín na základných školách, distribúcia na UA dom, camp Žilina 

a Spilku 

- minerálna voda, deky SEVAK Žilina 

- v spolupráci s SČK zabezpečenie dodávky hygienických potrieb v spolupráci s DM 

Drogéria, Metsä Tissue, Vidra a spol. s.r.o. 

 

• Zriadenie núdzového a dočasného ubytovania v priestoroch telocvične bývalej ZŠ 

Hollého 

- Príprava technických a priestorových podmienok pre dočasné ubytovanie UA 

odídencov s kapacitou max. 84 osôb (prevažne ženy s deťmi) so zabezpečením 

stravovania, osobnej hygieny, testovania, prania osobných vecí.  

- Poskytnutie možnosti pripojenia UA odídencov na internet pre možnosť hľadania 

trvalého ubytovania a práce. Vytvorenie podmienok pre spríjemnenie pobytu detí 

(hry, sledovania video rozprávok a pod.) 

- Poskytovanie informácií k registrácií osôb, pomoc s vybavovaním dokladov, 

sprostredkovanie zdravotnej starostlivosti pre ubytované osoby. 
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• Vyhlásenie materiálnej zbierky pre obyvateľov Ukrajiny a ukrajinskú domobranu 

- realizovaná na základe prosby Ukrajinského konzulátu v spolupráci s obcami 

regiónu, 

- zameraná na konkrétne predmety – tmavé spacie vaky, tmavé deky, tmavé rukavice 

a tmavé čiapky. 

 

• Prijatie uznesenia MZ, v ktorom odsudzujú bezdôvodný vojenský útok Ruskej 

federácie na Ukrajinu 

- Schválenie ukončenia dohôd s partnerskými mestami Krasnojarsk (Ruská federácia) 

a mestom Grodno (Bieloruská republika). 

 

• Informačná kampaň k aktuálnej situácii  

- Informovanie občanov prostredníctvom TS, citylightov, informačnej grafiky, 

informačných letákov v promozóne mesta,  

- zverejňovanie info v komunikačných kanáloch mesta (web, SS, audiospoty, 

informačné panely pred MSÚ, TV v lobby MsÚ, inzercia v miestnych periodikách, 

Radničné noviny mesta Žilina) 

 

• Zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, ktoré si utečenci prinesú so sebou 

- Možnosť umiestnenia psov a mačiek na max. 24 hod. v útulkoch 

- Treba preveriť či išlo o aktivitu mesta (mesto oslovilo útulky) alebo sa ponúkli 

samé. 

 

• Okrem aktivít mesta pôsobia v Žiline aj ďalšie organizácie, ktoré poskytujú pomoc 

Ukrajincom 

- CAMP Žilina: organizuje Milan Dubec, poskytujú ubytovanie, stravu, ošatenie,  

- zriadili aj informačné centrum Ukrajinská Spilka, pomáha utečencom 

s vybavovaním potrebných dokumentov, evidenciou na Cudzineckej polícii, 

zdravotnou starostlivosťou, atď., obdobne ako mestské Centrum prvého kontaktu na 

pomoc Ukrajine 

- organizujú materiálne a finančné zbierky 

 

- Ukrajinský dom: zriadené ukrajinskou komunitou, ktorá už dlhodobo pôsobí 

v Žiline + Žilinčania 

- Poskytujú informačné služby (obdobne ako mestské Centrum prvého kontaktu na 

pomoc Ukrajine), ubytovanie, materiálnu pomoc 

- organizujú materiálne a finančné zbierky 

 

- Červený kríž, ÚS Žilina: zastrešuje Slovenský červený kríž 

- pomáhajú počas nočných hodín na železničnej stanici pri príchode utečencov do 

Žiliny, resp. ich nasmerovaní na ubytovanie, prípadne nasmerovaní na vlakové 

spojenie pri ich ďalšom cestovaní 

 

 

PRÍLOHY 

Bez príloh 


