
 

 

1.  Vzdelanie a spoločenstvo pre žiakov z Ukrajiny.  

GSA je otvorené prijať medzi seba žiakov z Ukrajiny, ktorí to budú potrebovať, či už pre pokračovanie 

štúdia, alebo pre socializáciu na prechodné obdobie.  

K dispozícii sú aj priestory GSA, telocvičňa,.....všetko podľa potreby a aktuálnosti  

a. Kontaktná osoba za GSA: PaedDr. Kamil Nemčík, riaditeľ školy, 0907 348 920, nemcik@gsa.sk  

b. Informácie z Ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/29993-sk/situacia-na-ukrajine/ 

2. Duchovná pomoc 

a. Na poskytnutie pomoci je potrebná príprava srdca, o ktorú sa budeme snažiť aktivitami s duchovným   

rozmerom. 

b. Kontaktné osoby za GSA: ThLic. Florián Volf, PhD., Mgr. Anna Viglašová  

volf@gsa.sk  viglasova@gsa.sk 

Zorganizovali sme: 

STREDA – 2.3.2022 – Adorácia za Ukrajinu – 10:30 až 20:00  

 

3.) Dobrovoľníctvo:  

a. Pripravujeme.....v oblastiach odvozu materiálnej zbierky, v oblasti potreby dobrovoľníkov ak nastane 

situácia priamej pomoci v priestoroch GSA, animačné aktivity pre deti a mládež Ukrajincov, alebo podpory 

dobrovoľníctva žiakov v charitatívnych organizáciách  

b. Pripravíme a zverejníme v prípade potreby on-line formulár na registráciu dobrovoľníkov na GSA, ktorých 

potom budeme oslovovať podľa potreby  
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4.) Finančná zbierka:  

a) GSA neorganizuje žiadnu oficiálnu zbierku na pomoc v Ukrajine.  

b) Odporúčame podporu zbierok, ktoré sú oficiálne a pracujú v prvej línii s vojnovými utečencami: Viac napr. na 

https://www.charita.sk/pomoc-ukrajine/  

 

5.) Materiálna pomoc:  

Pomáhame zariadeniam a organizáciám: 

- DOMČEK ANKY KOLESÁROVEJ vo Vysokej nad Uhom: https://www.facebook.com/domankykolesarovej 

- Gréckokatolíckej farnosti Sobrance: https://www.facebook.com/grkatso/ 

 

Na GSA zbierame triedené veci vo vestibule školy:  

1) Trvanlivé potraviny  

2) Drogériu  

3) Lieky  

4) Prikrývky, deky  

5) Vankúše  

a. Kontaktná osoba materiálnej zbierky za GSA: Mgr. Katarína Glembová, glembova@gsa.sk  

 

6.) Sprievodné podporné aktivity:  

a. GSA je pripravené v spolupráci so žiackou radou pripraviť podporné aktivity pre pochopenie a 

zvládnutie vojnovej situácie.  

- pondelkové papaníčko -  

b. Kontaktná osoba: PaedDr. Anna Mrvová, PhD. Pripravujeme:  

A: Modro-žltý deň na podporu Ukrajiny – podrobnosti čoskoro  

 

7.) Vzdelávanie:  

V spolupráci s učiteľmi tému vojnového konfliktu začleníme do vyučovania vhodným spôsobom, aby sme upriamili 

pozornosť na témy, ktoré vojna prináša a nastavili sa na pomoc ľuďom, ktorí ju budú od nás potrebovať. Nečakajte 

od nás premietanie bojových filmov, záberov, ale výchovu k hodnotám, ktoré nám pomôžu celú situáciu v zdraví 

a duševnej pohode zvládnuť. Nebudeme vyvolávať atmosféru strachu, ale budovať v tejto situácii ľudskosť 

a pripravenosť na vzájomnú pomoc.  

 

V Ružomberku 5.4.2022 

PaedDr. Kamil Nemčík, riaditeľ školy 
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