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Tlačová správa 

 
SKCH: Pomôžte nám naplniť ďalšie školské tašky 
 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES, 1. jún 2017 – „S prázdnou taškou sa do školy nechodí,“ je hlavné motto 
8. ročníka zbierky školských pomôcok, ktorú organizuje Slovenská katolícka charita (SKCH) 
v období od 1. júna do 31. augusta 2017. Viac ako 40 zberných miest po celom Slovensku bude 
v tomto čase k dispozícii všetkým ochotným darcom, ktorí by chceli takouto formou podporiť 
deti zo sociálne slabších rodín, krízových centier a detských domovov.  
 
Začiatok zbierky nie je náhodný a je už tradične spojený s Medzinárodným dňom detí, ktorý si 
pripomíname práve dnes. Tento deň okrem možnosti urobiť deťom radosť, si kladie za cieľ 
poukázať na problémy dotýkajúce sa mnohých detí na celom svete. „Pomoc deťom pri ich 
vzdelávaní, považujeme za veľmi potrebnú. Preto sme sa rozhodli pokračovať aj v tejto forme 
pomoci a podpory,“ uviedol generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák. 
 
Zbierku školských pomôcok realizuje SKCH v spolupráci z arcidiecéznymi a diecéznymi charitami, 
ktoré ponúkli priestory svojich zariadení na vytvorenie zberných miest. Zároveň sa po skončení 
zbierky budú podieľať na distribúcii pomoci. Darcovia sa môžu zapojiť darovaním nových i 
použitých, avšak stále funkčných pier, zošitov, pravítok, fixiek, peračníkov, tašiek a iných vecí, 
ktoré môžu deti pri štúdiu v škole využiť. Vyzbierané predmety budú rozdelené do rodín zo 
sociálne slabších pomerov a deťom z charitných detských domovov. Malým poďakovaním pre 
všetkých darcov bude tento rok záložka do knihy so symbolom pravítka. 
 
Ešte pred začiatkom zbierky nás potešili organizátori a účastníci Godzone konferencie 2017, ktorú 
v apríli 2017 pripravil v Banskej Bystrici Projekt Godzone, počas ktorej vyzbierali veľké množstvo 
školských pomôcok, ktoré nám v najbližších dňoch odovzdajú. „Sme veľmi radi, že ľudia na 
Slovensku majú stále otvorené srdcia a ruky pre druhých. Okrem potrieb svojich vlastných detí sú 
ochotní pomôcť aj deťom, ktorých rodičia nemajú dostatok financií potrebných na ich štúdium. 
Osobitne chcem poďakovať Projektu Godzone za ich pomoc a podporu,“ doplnil Radovan 
Gumulák.  
 
Viac informácií o zbierke a zoznam všetkých zberných miest s kontaktnými osobami nájdete na 
www.charita.sk/pomocky. 

 

KONTAKT PRE MÉDIÁ:  
Petra Lisoňová, oddelenie PR a marketingu SpKCH; 0903 272 579, marketing@caritas.sk 
Jozef Matloch, generálny sekretár SpKCH, 0903 296 434, jozef.matloch@caritas.sk 
 
Spišská katolícka charita 
Spišská katolícka charita je samostatný právny subjekt Spišskej diecézy, konfederatívne združeným v Slovenskej 
katolíckej charite. Pôsobí a vyvíja svoju činnosť na území Spišskej diecézy, tzn. v regiónoch Oravy, Liptova a Spiša, 
príp. na území ostatných diecéz Slovenska alebo v zahraničí, prednostne pri humanitárnej pomoci so súhlasom 
diecézneho biskupa príslušnej diecézy. Spišskú katolícku charitu na základe jej poslania neoddeliteľne tvoria jej 
organizačné útvary, a to najmä oblastné charity (Oravská, Liptovská, Podtatranská, Dolnospišská, Hornospišská), ktoré 
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koordinujú a riadia činnosť farských charít vo svojej oblasti. Na základe hodnôt kresťanskej lásky k blížnemu a 
vedomia ľudskej dôstojnosti Spišská katolícka charita pomáha ľuďom, ktorí sa nemôžu sami o seba postarať, či už je to 
v dôsledku starnutia, fyzického alebo duševného handicapu alebo nepriaznivých sociálnych podmienok. Hlavným 
poslaním je poskytovať všeobecne prospešné služby všetkým ľuďom bez akéhokoľvek obmedzenia.  


