
 
 
 
Vážení priatelia v Rotary a v Rotaracte, milí spoluobčania, podnikatelia,  
 
vojna zúri v Európe od 24. februára. U našich  priateľov na Ukrajine vedie k veľkému 

ľudskému utrpeniu, ktoré sa rozšíri v nasledujúcich dňoch a týždňoch, s dosahom na 

najbližších európskych susedov. Vojna nás všetkých zanecháva ohromených a 

smutných. Takmer každú minútu sa k nám dostanú nové správy a situácia nás núti  

reagovať osobne aj rotariánsky.  

 

Dňa 25. 2. 2022 som osobne prevzal záštitu nad organizovaním pomoci D 2240 pre 

Ukrajinu. V ten istý deň som menoval Františka Sisku z RC Košice Classic koordinátorom 

pomoci. Monika Kočiová z RC Košice, koordinuje zahraničnú pomoc. Z informácií 

z ukrajinskej hranice sa denne dozvedáme o aktuálnych  potrebách utečencov. 

Intenzívny je kontakt na Rotary kluby na Ukrajine. Zapojili sa viaceré dištrikty v Európe s 

ponukou materiálnej a finančnej pomoci. Príkladné nasadenie a nezištnú pomoc 

preukazujú naše Rotary a Rotaract kluby. Pribúdajú ponuky na dodávky liekov, 

hygienických potrieb, potravín, ubytovania a inej humanitárnej pomoci. Množstvo klubov 

v dištrikte prehodnotilo svoje projektové priority v prospech pomoci obetiam tejto strašnej 

tragédie.  

 

Rotariáni Dištriktu 2240 s pomocou piatich vytvorených komisií zabezpečujú pre Ukrajinu 

dodávku  potrebného materiálu: 

1. Zdravotníckeho, pre potreby pomoci utečencom na oboch stranách hraníc, 

jednotlivých nemocníc (Užhorod, Mukačevo, Charkov, Čerkasy) a zdravotnícke potreby  

2. Potravín, hlavne trvanlivých vo veľkom množstve  

3. Iných materiálov,  potrebu a skladbu materiálu operatívne získavame:  



- na slovenskej strane priamo od starostov pohraničných obcí Ubľa, Vyšné Nemecké, a 

Slemence. 

- na ukrajinskej strane priamym kontaktom na Vojenskú administráciu Zakarpatskej 

oblasti a primátora mesta Užhorod a Ľvov. 

Vývoz zakúpeného materiálu je zabezpečený kamiónovou dopravou, priamo do 

centrálneho skladu Vojenskej administrácie Zakarpatskej oblasti v Užhorode. 

Na podporu pomoci ukrajinským utečencom sme zriadili účet:  

IBAN: SK03 1100 0000 0029 4112 4258 

Názov účtu: Rotary klub Košice 

Vlastník účtu: Rotary klub Košice Classic 

                       Hotel Slávia, Hlavná 63 

                       040 00 Košice 

                       Slovensko 

                         

Banka 

SWIFT: TATRSKBX 

Názov banky: Tatra banka, a.s. 

Adresa banky: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1 

Kód krajiny: SK 

 

Ako súčasť jednej  z najväčších humanitárnych organizácií na svete sme mier postavili 

do centra našej globálnej misie. Pripájame sa k medzinárodnému spoločenstvu vo výzve 

na okamžité prímerie, stiahnutie ruských síl a obnovenie diplomatických snáh o 

vyriešenie tohto konfliktu prostredníctvom dialógu. 

Vopred ďakujem všetkým, ktorí sa v akejkoľvek forme pripoja k tejto výzve.  
  

 

Jaroslav Šuranský,  

guvernér distriktu 2240, Česká republika a Slovenská republika 

 
 


