
List od predsedníctva Východného dištriktu ECAV na Slovensku 

 

Vážené cirkevné zbory, zborové predsedníctva a presbyterstvá, 

  

ďakujeme Vám, že Vám nie je ukradnutá ťažká situácia v našej susednej krajine Ukrajine, 

ktorá je od štvrtku vo vojnovom konflikte. Je úžasné, ako sa mnohé naše cirkevné zbory ako 

aj naši veriaci angažujú vo veci podpory ťažko skúšaných obyvateľov Ukrajiny. 

 

Ďakujeme Vám, že ste na včerajšiu výzvu biskupa VD ako aj predsedníctiev ECAV mnohí 

zareagovali. Snažíme sa byť v tejto stále sa meniacej situácii byť flexibilný a nájsť spoločný 

koordinovaný postup pomoci a to aj s pomocou našej Ekumenickej pastoračnej služby v OZ a 

OS SR, resp. s orgánmi Ministerstva vnútra.  

 

 

Dnes navštívili hraničný priechod Vyšné Nemecké brat biskup VD P. Mihoč s generálnym 

duchovným EPS V. Sabom, aby sa zoznámili so situáciu na štátnej hranici. Komunikovali s 

poradcom predsedu Vlády SR R. Jílekom. Preto Vám až teraz po porade posielame tieto 

informácie. 

  

Ponúkame Vám tieto 4 spôsoby pomoci, o ktorých môžete Vašich veriacich informovať 

prostredníctvom oznamov na službách Božích alebo na Vašom webe či FB: 

  

1. Finančná zbierka 

Predsedníctvo ECAV, VD a ZD vyhlásilo Zbierku pre Ukrajinu. Číslo účtu je: SK 42 0200 

0011 6900 0044 3012, variabilný symbol: VS 663 300, účel platby: Zbierka pre Ukrajinu. 

Vyzbieraná pomoc bude predovšetkým zaslaná Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na 

Ukrajine (biskup Pawlo Schwarz, Odessa) na veľmi adresné použitie všetkým potrebným a v 

druhom rade bude určená na potreby riešenia utečeneckej krízy na Slovensku. O plnení účtu a 

použití prostriedkov budeme pravidelne informovať. Ďakujeme všetkým štedrým darcom! 

  

2. Možnosť ubytovania utečencov 

Ďakujeme tým cirkevným zborom ba i jednotlivcom, ktorí už sľúbili poskytnúť svoje 

priestory (ubytovne, zborové domy, zborové miestnosti) pre utečencov z Ukrajiny. 

Momentálne ich už máme 450 lôžok. Naše možnosti koordinujeme s MV SR, EPS ako aj 

Prešovským či Košickým samosprávnym krajom. Styčnou osobou medzi nimi a Vami bude 

brat tajomník biskupa VD Marek Cingeľ (tajomnik@vdecav.sk; 0908/368889). V prípade 

potreby ubytovania budú oslovené konkrétne cirkevné zbory či jednotlivci podľa požiadaviek 

a potrieb utečencov bratom tajomníkom a bude dohodnutý termín, čas príchodu, počet 

utečencov. Je potrebné rátať s tým, že bude treba byť pripravený kedykoľvek (i v nočnú 

hodinu) prijať utečencov. Rátame s tým, že utečencom z Ukrajiny zabezpečíte ubytovanie, 

stravu a vhodné hygienické podmienky. Finančné krytie výdavkov bude možné  hradiť 

z cirkevných a možno aj štátnych finančných prostriedkov. 

  
Ak máte teda možnosť ubytovať vo svojom cirkevnom zbore, v domácnosti či vo svojej 

nehnuteľnosti ľudí z Ukrajiny, vyplňte, môžete tak urobiť cez 

formulár: https://forms.gle/vWNw6eoPkNU8JVLQ8. 

  

3. Možnosť dobrovoľníctva 

Ak vnímate svoje povolanie do pomoci v úlohe dobrovoľníka, ktorý sa angažuje v oblasti 

prvého kontaktu na hraniciach, prípadne je schopný rozličných druhov sprievodu, pomoci, či 
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asistencie utečencom v rôznych častiach republiky, prosíme, vyplňte tento jednoduchý 

formulár. Bude akýmsi odrazovým mostíkom, najmä pri spolupráci so zložkami našej EPS v 

OZ a OS SR, resp. s orgánmi Ministerstva vnútra SR, ktoré sa budú oficiálne angažovať v 

oblasti pomoci utečencom: https://forms.gle/rjQk2JT8vbYkdtwD9 

  

4. Humanitárna zbierka 

V spolupráci s EPS bude vyhlásená v ECAV v najbližších dňoch aj humanitárna zbierka, 

ktorá bude bližšie špecifikovaná na základe reálnych potrieb. Budú stanovené aj zberné 

miesta. Zbierka bude určená pre utečencov v SR, ktorým bude poskytnuté ubytovanie 

a neskôr aj pre občanov Ukrajiny. 

  

S Božím pokojom ostáva 

  

Peter Mihoč (biskup VD) 
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