
Ozbrojené konflikty, katastrofy a migrácia rozdeľujú nespočetné množstvo 
rodín, čo spôsobuje neistotu a obavy o osudy príbuzných. Výsledkom 
medzinárodného ozbrojeného konfliktu na Ukrajine sú milióny vysídlených 
osôb a tisíce ďalších zabitých, zadržaných alebo nezvestných ľudí. Ich rodinní 
príslušníci nesmierne trpia tým, že nemajú so svojimi blízkymi žiadny kontakt, 
alebo nemajú o nich žiadne správy.

Slovenský Červený kríž (SČK) vyvíja rôzne aktivity, ktorých cieľom je zabrániť 
rozdeľovaniu rodín, eliminovať počet nezvestných osôb a poskytovať  rodinám informácie o osude a 
mieste pobytu ich blízkych. Medzi tieto aktivity patrí zabezpečovanie výmeny informácií o rodinných 
príbuzných, dokumentovanie a zaznamenávanie prípadov zmiznutí, pátranie po nezvestných osobách, 
evidencia a sledovanie ohrozených osôb s cieľom zabrániť ich zmiznutiu a informovanie rodín o mieste 
ich pobytu.

SČK tieto aktivity realizuje ako súčasť globálnej siete tzv. rodinných väzieb, ktorá zhromažďuje a 
uchováva údaje o odlúčených, nezvestných a mŕtvych osobách s cieľom pomáhať rodinám zostať spolu, 
obnoviť pravidelný kontakt v prípade pretrhnutia väzieb a pátrať po nezvestných osobách s cieľom 
objasniť miesto ich pobytu a poskytnúť informácie o situácii, v ktorej sa nachádzajú.

V súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine Vám SČK môže pomôcť pri pátraní po nasledujúcich 
kategóriách nezvestných rodinných príslušníkov:

1. Rodinní príslušníci slúžiaci v armáde, ktorí boli zajatí nepriateľskou stranou (vojnoví 
zajatci) alebo ktorí sú civilisti a boli zadržaní.  

2. Rodinní príslušníci slúžiaci v armáde, o ktorých vám bola poskytnutá informácia, že 
zostali nezvestnými počas výkonu služby a o ktorých nemáte žiadne ďalšie informácie.

3. Rodinní príslušníci, ktorí zahynuli alebo sa o nich predpokladá, že zahynuli a v tejto 
súvislosti:

a. máte vedomosť o ich úmrtí, ale nemáte informácie o tom, kde sa ich ľudské 
pozostatky nachádzajú;

b. máte vedomosť o ich úmrtí a viete, kde sa ľudské pozostatky nachádzajú, ale 
potrebujete podporu pri ich vyzdvihnutí.

4. Civilní rodinní príslušníci, o ktorých nemáte žiadne informácie pokiaľ ide o miesto 
ich pobytu a/lebo situáciu, v ktorej sa v súvislosti so súčasným ozbrojeným konfliktom 
nachádzajú.  

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:
Služba je vždy BEZPLATNÁ.

Prípady súvisiace s rodinnými a právnymi 
spormi alebo trestnými skutkami nebudú 
akceptované.

Ako nás kontaktovať:
Ak sa nachádzate na Slovensku a máte nezvestné-
ho člena rodiny a/lebo ste stratili kontakt so svojimi 
blízkymi a chceli by ste túto situáciu riešiť, môžete 
nás kontaktovať nasledovne:
Эл. Почта : tracing@redcross.sk 
Тел : 0042 19 11 745 956

Na stránke https://familylinks.icrc.org/ nájdete 
najbližšiu kanceláriu Červeného kríža.
Na stránke https://familylinks.icrc.org/ vyplníte online 
formulár ohľadom predbežnej registrácie.

Ak sa nezdržiavate na Slovensku, ale chceli by 
ste sa obrátiť na Červený kríž:

SPÁJANIE RODÍN


