
Slovenské mestá chcú pomáhať Ukrajine 
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Jozef Kubánek, moderátor: „Slovenské mestá sú pripravené pomôcť Ukrajine, zhodli sa na tom 

zástupcovia Únie miest Slovenska. Okrem peňazí chcú poskytnúť aj ubytovanie, stravu či oblečenie. 

Združenie miest a obcí zase pripravuje transparentný účet pre ľudí utekajúcich pred vojnou.“ 

Miriam Dobrotová, redaktorka: „Natália pochádza z Doneckej oblasti a v Prievidzi žije tri roky. 

Prisťahovala sa sem so synom za manželom, ktorý pracuje v bani. Na Ukrajine má však stále dcéru a 

matku.“ 

Natália, Ukrajinka žijúca v Prievidzi: „Ja by som chcela, aby prišli, no nemáme byt, ubytovňa v bani, oni 

by spolu boli s nami. Slovenský národ je veľmi dobrý. Vďaka, to veľká vďaka.“ 

Miriam Dobrotová: „Týmito slovami pani Natália reagovala na iniciatívu Prievidze. Mesto je pripravené 

pomôcť ľuďom, ktorí prídu o strechu nad hlavou pre ozbrojený konflikt.“ 

Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza (SPOLU): „Vyčlenili sme z našich nájomných bytov 

teda kapacity ubytovacie. Jedná sa o desať bytov, ktoré sú momentálne užívania schopné a pripravené, 

aby v prípade potreby mohli byť poskytnuté azylantov.“ 

Miriam Dobrotová: „Mesto má v rozpočte pripravených aj desaťtisíc eur, z ktorým bude financovať 

azylantom oblečenie či stravu. Obyvatelia na tieto kroky väčšinou reagujú pozitívne.“ 

Obyvateľka Prievidze: „Áno, myslím si, že je to dobrá vec.“ 

Obyvateľka Prievidze: „No tak pomáhať treba. Ale koľko je u nás takisto ľudí ľudí takých, čo by tiež 

potrebovali.“ 

Obyvateľ Prievidze: „Samozrejme, že treba pomôcť.“ 

Miriam Dobrotová: „Prievidza nie je jediná samospráva, ktorá chce pomáhať. Aj ďalšie mestá 

prehodnocujú svoje finančné možnosti a ubytovacie kapacity.“ 

Richard Rybníček, prezident Únie miest Slovenska: „V tejto chvíli sme dohodnutí v Únii miest 

Slovenska, že mestá na strednom a západnom Slovensku budú pripravené, keď treba, aj poslať 

autobusy na východné Slovensko.“ 

Miriam Dobrotová: „Truskavets či Kamianec-Podiľskyj - dve ukrajinské mestá sú dlhoročnými 

partnerskými mestami Dolného Kubína. Okrem poskytnutia ubytovania migrantom by 

Dolnokubínčania radi pomohli práve obyvateľom týchto miest.“ 

Ján Prílepok, primátor mesta Dolný Kubín (nezávislý): „Zo správ, ktoré máme z Truskavtsa za včerajší 

deň, vieme to, že v tejto chvíli nevedia nám presne povedať, akú pomoc by od nás potrebovali. Doslova 

odpoveď od kolegov bola - myslite na nás a modlite sa, ak môžete.“ 

Miriam Dobrotová: „Združenie miest a obcí plánuje zriadiť transparentný účet. Vyzbierané peniaze by 

mali slúžiť na pomoc pre migrantov na slovensko-ukrajinskom pohraničí.“ 

 


