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Žiacka školská rada zapojená do Olympiády ŽŠR v Žilinskom 
kraji má za úlohu okrem iného zorganizovať na škole školské 
kolo súťažnej kampane s názvom a témou „Prevencia je 
viac ako represia“.

Cieľom súťažnej kampane je umeleckou formou poukázať 
na význam prevencie a na jej dôležitosť oproti represii.

Súťaž bude prebiehať v 4 kategóriách so spomínanou 
témou (Prevencia je viac ako represia):

    * literárne dielo
    * fotografia
    * video
    * výtvarné dielo

Do súťaže sa môže zapojiť ktorýkoľvek študent vašej školy v 
ktorejkoľvek kategórii. Žiacka školská rada zabezpečí na 
škole celý priebeh školského kola súťaže od jej prípravy, cez 
propagáciu, uskutočnenie až po vyhodnotenie najlepších 
diel v každej kategórii. Z podujatia je potrebné vyhotoviť 
dokumentáciu (fotky, video, anketa…). Táto dokumentácia 
bude slúžiť ako materiál pri vytváraní prezentácie na 
finálovej konferencii Olympiády ŽŠR.

Školské kolo je potrebné zorganizovať do 29. októbra 2010. 
Víťazné diela (výkres, DVD s videom) nám doručte do 5. 
novembra na našu poštovú adresu (Rada mládeže 
Žilinského kraja, Rajecká 17, 010 01 Žilina). Fotografiu a 
literárne dielo môžete poslať e-mailom na adresu: 
martinsturek@rmzk.sk v rovnakom termíne.

Výsledky krajského kola súťažnej kampane Prevencia je viac 
ako represia budú vyhlásené počas finálovej konferencie v 
decembri a víťazi krajského kola získajú vecné ceny.

Cieľ súťažnej kampane

Kategórie súťažnej kampane:

Priebeh a organizácia:

Rada mládeže Žilinského kraja v spolupráci s Odborom 
školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje 
Olympiádu žiackych školských rád v Žilinskom kraji, ktorá 
vyvrcholí finálovou konferenciou pod názvom Prevencia je 
viac ako represia v kongresovej sále na Úrade Žilinského 
samosprávneho kraja.Ú
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Milí  čitatelia časopisu RYŽA,

študenti, pegadógovia, dobrovoľníci, 
animátori,... čo všetko nás čaká v tomto 
školskom roku teraz presne nevieme. No 
vieme, že ak každy deň, ktorý príde 
budeme žiť naplno, neutečú nám dôležité 
okamihy.

S novým školským rokom prichádza čas, 
kedy môžeme konať niečo pre náš 
osobný rozvoj aj pre rozvoj druhých 
ľudí. K takémuto rozvoju by chcel 
pomôcť aj náš časopis RYŽA.

Aj naďalej Vám chceme slúžiť  
povzbudivými témami  a správami zo 
života mladých ľudí v Žilinskom kraji.

Na úvod školského roka ponúkam túto 
myšlienku: „Nie je dôležité, kde sa 
nachádzaš, ako to, ktorým smerom sa 
poberáš.”

Želám Ti, aby si prekročil minulosť, lebo 
sa nevráti a vybral sa k budúcnosti tým, 
že prítomný čas školského roka 
nezanedbáš ...

Nech skutočná radosť napĺňa Tvoj život.

Darina

Darina Čierniková
predsedníčka RMŽK

Rada mládeže Žilinského kraja

          „Včerajší deň pominul,
           zajtrajšok ešte neprišiel; 
           jediný čas, keď môžem niečo konať, 
           je dnešok, je práve tento okamih.”
                                       (Terézia z Lisieux)



Prihláška

Účastníci súťaže:

Do Olympiády sa môže zapojiť žiacka školská rada 
(ŽŠR) pôsobiaca na strednej škole (gymnázium, stredná 
odborná škola, spojená škola) zo Žilinského kraja, 
pričom podmienkou zapojenia nie je zriaďovateľská 
pôsobnosť Žilinského samosprávneho kraja.
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Účastníci súťaže:

Žiacka školská rada bude mať za úlohu zorganizovať na škole 
Deň ŽŠR, počas ktorého bude v škole medzi spolužiakmi aj 
pedagogickým zborom  prezentovať seba a poukazovať na 
svoju činnosť a aktivity.

Cieľom Dňa ŽŠR na škole je spropagovať činnosť žiackej 
školskej rady (ŽŠR) pred spolužiakmi a pred celou školou. Je 
to výborná príležitosť pre žiacku školskú radu, aby 
prezentovala svoju činnosť, svoje aktivity. Študenti na škole 
majú takýmto spôsobom možnosť dozvedieť sa o 
spolužiakoch / študentoch, na ktorých sa môžu v prípade 
potreby obrátiť.

ŽŠR si určí deň v mesiaci november 2010.

Forma podujatia, organizácia i priebeh je plne v rukách 
žiackej školskej rady. Záleží len na členoch ŽŠR, akým 
spôsobom sa chcú pred svojimi spolužiakmi i pedagógmi 
prezentovať.

Z podujatia je potrebné vyhotoviť dokumentáciu (fotky, 
video, anketa…). Táto dokumentácia bude slúžiť ako materiál 
pri vytváraní prezentácie na finálovej konferencii Olympiády 
ŽŠR.

Finálnou časťou Olympiády ŽŠR v Žilinskom kraji bude 
vytvorenie prezentácie o svojej vlastnej žiackej školskej rade 
(ŽŠR). Túto prezentáciu bude počas finálovej konferencie 
dňa 9.decembra 2010 pred hodnotiacou komisiou 
prezentovať váš zástupca.
Finálová konferencia sa uskutoční v kongresovej sále na 
Úrade Žilinského samosprávneho kraja v Žiline.

 
Po splnení predošlých úloh (zorganizovanie školského kola 
súťaže o prevencii a uskutočnenie Dňa ŽŠR na škole) 
vytvoríte prezentáciu.

 
* základné údaje o vašej ŽŠR, o vašich uskutočnených aj 
plánovaných aktivitách,
* opis a dokumentáciu organizovania umeleckej súťažnej 
kampane „Prevencia je viac ako represia“ od jej prípravy, 
cez propagáciu a priebeh až po jej hodnotenie,
* opis a dokumentáciu o organizovaní Dňa ŽŠR na vašej 
škole.

 
Prezentácia môže byť vytvorená v programe MS 
PowerPoint, prípadne to môže byť video v bežne 
prehrateľnom formáte.

Do súťaže sa môže ŽŠR prihlásiť vyplnením 
prihlasovacieho formulára na zsr.rmzk.sk do 30. 
septembra 2010. Prihlásenie vám potvrdíme poslaním 
spätného e-mailu spolu s ďalšími podrobnosťami.

Obsah prezentácie

Prezentácia bude obsahovať:

Forma prezentácie

Cieľ Dňa ŽŠR

Priebeh a organizácia podujatia

zsr.rmzk.sk
Martin Šturek, martinsturek@rmzk.sk

Bližšie info

Prihláška

Bližšie info

www.rmzk.sk
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Kde bolo tam bolo, za siedmimi horami, za 
siedmimi dolami, bol raz jeden dedko, ktorý býval v 
malom domčeku. Domček si už zrejme veľmi veľa 
pamätal, možno aj časy, keď ešte neboli králi. Domček to 
bol útulný, jedna izbietka a útulná kuchyňa, kde vždy na 
peci sa niečo varilo, niekedy iba voda, ale predsa.

Vedľa domčeka stála maštaľ alebo skôr búda, 
ktorá mala pripomínať maštaľ. Vnútri vládol zvláštny tvor 
- starý somár. Somár si už tiež pamätal veľa. Keď bol 
mladší, bol najsilnejším somárom v celom okolí. Na poli 
oral ako dva voly, keď sa išlo na trh, ťahal voz, čo by ani 
dva kone neutiahli a dobrý bol aj pri zvážaní 
dreva. Jedného dňa, keď sa spolu s dedkom unavení 
vracali z poľa, somár sa potkol, zakymácal sa a padol do 

studne. Chudák, celé hodiny zúfalo plakal a dedko sa 
snažil niečo vymyslieť, aby ho odtiaľ dostal. Skúšal lano, 
ale to sa roztrhlo. Skúsil rebrík, ale, pravda, somár nevie 
chodiť po rebríku. Poprosil aj susedov, ale tí mu tiež 
nedokázali pomôcť.

Nakoniec sa dedko rozhodol, že somár je už aj tak 
starý a navyše studňu chcel aj tak už dávno zakopať, a tak 
nebude ďalej rozmýšľať nad nejakým riešením, ako ho 
dostať von. Zavolal opäť na pomoc susedov, aby mu 
pomohli. Každý sa chopil lopaty a začali hádzať hlinu do 
studne. Starý somár pochopil, čo sa deje a začal hrozne 
nariekať. Na prekvapenie každého sa po nejakom čase 
ukľudnil. Po niekoľkých lopatách nahádzanej hliny dedko 
nakukol do studne. Prekvapene videl, že somár po každej 
lopate hliny robí niečo fantastické. Otriasa zo seba hlinu a 
vždy ju zadupe pod seba a tak sa dostáva vždy vyššie a 
vyššie. Dedko a susedia ďalej hádzali hlinu a somár sa 
otriasal a dostával sa vždy vyššie. Každý sa len udivene 
pozeral, keď somár vykročil zo studne a šťastne odkráčal. 

Život na nás bude vždy hádzať rôzne smeti a hlinu. 
Trik, ako sa dostať zo studne je, zo všetkého sa otriasť a 
urobiť krok hore. Každý problém je len určitá možnosť 
alebo príležitosť urobiť krok ďalej. Z každého problému je 
nejaké východisko, kým to nevzdáš a nezastavíš sa. 
Spomeň si na tento príbeh, keď Ti bude ťažko.

To je môj koniec
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... v štúdiách
 

Skončíte strednú školu, doštudu-
jete vysokú, budete robotníkmi po 
učňovke? Stanete sa inžiniermi, vyštveráte 
sa na K2 alebo budete písať knihy ako 
Stephen King? Nech by ste dnes snívali o 
čomkoľvek, nech by to bolo akokoľvek 
originálne, ste už jednou nohou v 
budúcnosti. Škola, ktorú navštevujete, vás 
premieta do budúcnosti  a pripravuje vás 
na prácu. Sekretárky či projektanti, 
profesori či advokáti, športovci či 
obchodníci. Vybrať si povolanie nie je 
rozhodnutím tridsaťročných. Postupne sa 
buduje už v období dospievania. Neveríte? 
Nemáte ešte chuť uvažovať o takých 
„vážnych veciach“? Takže namiesto toho, 
aby ste začali čítať časopisy, v ktorých sa 
píše o prvom zamestnaní (príliš skoro), či 
počúvali správy o tom, ako vláda rozhoduje 
o otázkach týkajúcich sa práce (trochu 
zložité), urobte minivýskum medzi vašimi 
staršími priateľmi. Oni už prežili kúsok 
budúcnosti. Budú vám vedieť povedať, s 
akými ťažkosťami sa stretli, koľké sny 
oplakali a čo im prináša uspokojenie.
 

... v láske
 

„Mám nejakú budúcnosť?“ pýta 
sa dievča, ktoré práve opustil chlapec; pýta 
sa chlapec, ktorému sa nedarí nájsť to 
správne dievča. Ich otázka je skôr prosbou o 
pomoc: „Pomôžte mi nezabudnúť na to, že 
život ide ďalej.“ Áno, určite máte 
budúcnosť. Aj keď si zúfalí myslíte, že sa 
neoplatí ani len usmievať. Aj keď sa vám 
nedarí v škole, učitelia vás nechápu, 
spolužiaci si z vás „uťahujú“ a doma sa iba 
hádate. Zaiste, budúcnosť vám nespadne do 
náručia v podobe dokonalého snúbenca, 
vynikajúcich známok a rodičov s úsmevom 
od ucha po ucho! Chce to trpezlivosť a 
postupne sa uskutočnia malé sny. Možno sú 
na začiatku naozaj maličké, ale postupne 
budú rásť, až napokon naplnia zmyslom 
celý váš život.
 

... vo vzťahoch
 

Budúcnosť si nemožno prečítať v 
krištáľovej guli čarodejníkov (nevšímajte si 

horoskopy, čarodejnice a všetkých tých, 
ktorí vám sa lacný peniaz ponúkajú 
predpovede budúcnosti)! Treba ju 
objavovať s priateľmi, s ľuďmi, ktorí žijú 
po vašom boku a sú pre vás dôležití. 
Uvažujte! Aký zmysel by malo uvažovať o 
svojej budúcnosti, ak by nebola viazaná na 
ostatných? Nemali by ste chuť ani len 
predstaviť si ju. Opustené ostrovy nemajú 
zmysel!

Budúcnosť znamená aj...
 

. . .  myslieť pozitívne, čiže 
nachádzať v udalostiach to dobré, nech by 
boli akokoľvek ťažké. 

Vidieť pozitívne, čiže nenechať sa 
znechutiť, keď sa budúcnosť, ktorá sa práve 
„tvorí“ nepodobá úplne na vaše predstavy. 
Namiesto toho, aby ste zhasli svetlo a 
odišli, snažte sa sledovať všetko so 
zdravým realizmom. Skôr než sa teda 
rozplačete a začnete zúfať, skontrolujte, či 
sa to vôbec oplatí.

Predstavovať si, ako postupne 
zmeniť a naplno využiť túto situáciu, ktorá 
mi teraz spôsobuje nejaké problémy. Čo by 
som mohol vymyslieť, aby som uspokojivo 
využil moje malé i veľké schopnosti? Ako 
začať uskutočňovať môj projekt?

Povedať: „Oplatí sa to!“ na každú 
vec, na každý záchvev srdca, na každú 
výzvu, ktorú sa rozhodnete prijať (aj keď 
nie je dané, že sa vám podarí ich prekonať 
všetky... a hneď!).

Budúcnosť je presne taká, ako to 
hovoril Peter Pan: vystúpiť na hviezdu a 
potom sa šplhať stále vyššie, až do rána. 
Neviete, čo je to ráno? Je to jednoducho 
život, ktorý vás každý deň budí, je to 
mamino „dobré ráno“, keď vás ráno ťahá z 
postele; je to bozk vášho chlapca; je to 
priateľské potľapkanie po pleci; je to 
modlitba vyslovená srdcom.

Vyšplhajte sa na tú hviezdu... 
hneď teraz.

Namiesto otázky: „Mám nejakú 
budúcnosť?“ začnite hovoriť: „Komu 
môžem darovať kúsok z môjho nadšenia, z 
môjho času, z môjho života?“
 

(prevzaté z knihy Horúce témy)

Minitest  Mám budúcnosť?
 

1. Keď si pomyslím na budúcnosť:                  
   a) nabehnú mi zimomriavky                                  
   b) zostanem ľahostajným                                       
   c) som zvedavý                                                     
 

2. Budúcnosť pre mňa znamená:                      
   a) dosiahnuť úspech                                               
   b) žiť pokojný život                                                
   c) intenzívne uskutočniť všetko,                             
       čo budem môcť
 

3. Ohodnotím moju prítomnosť v škále 
od 1 do 10:
   a) 0 až 4
   b) 4 až 7
   c) 7 až 10
 

4. V mojej budúcnosti predvídam:
   a) veľa práce a námahy
   b) nič zvláštne
   c) veľa šťastia

 
Viac odpovedí a
Ako to, že všetko vidíš v čiernom? Možno 
sa ti nepáči prítomnosť, a preto máš strach 
z budúcnosti. Takto to nejde! Možno je 
chybný tvoj spôsob vnímania života. Mal 
by si zmeniť smer!

Viac odpovedí b
Keď myslíš na budúcnosť, tvoj záznam o 
mozgovej činnosti zostáva plochý. Je to 
nebezpečné! Život ti predsa nemôže byť 
ľahostajný! Určite očakávaš niečo krásne, 
ale možno si veľmi neveríš. Pozri sa na 
seba! Určite máš mnoho schopností!

Viac odpovedí c
Budúcnosť ťa nestraší a to je veľmi dobré. 
Nezostáva ti nič iné ako pokračovať v 
plánovaní, v úsilí plány uskutočniť a v 
pozitívnom myslení. Uvedomíš si, že 
budúcnosť sa stáva prítomnosťou.

Nevyhranené odpovede
Budúcnosť ťa priťahuje a zároveň plaší. 
Máš sny, ale vieš, že nie vždy je možné ich 
uskutočniť. A to ťa niekedy blokuje hneď 
na štarte. Riskuj! Niečo dobré sa určite 
zrealizuje!

Ktosi povedal, že budúcnosť si staviame my. Deň po dni, krok za krokom. 
Takže predsa len máte budúcnosť! Akú? No táto otázka si už vyžaduje 
obsiahlejšiu odpoveď.

Každý z nás má nejaký sen, túžby, má špecifické náklonnosti, robí si 
plány. Budúcnosť nie je ničím iným než len realizáciou časti snov, časti túžob, 
kúska zajtrajška. Dnes som študentom gymnázia, zajtra budem... Zajtra, 
pozajtra, a tak ďalej. Každé zajtra je budúcnosť. Každé ráno, nech by bolo 
akokoľvek sivé, tmavé a chladné, je uskutočnením jednej časti našej 
budúcnosti. Pre každého je iná, originálna... a aj nepredvídateľná. 

MÁMBUDÚ CNOSŤ?



Školský rok je už takmer v plnom prúde , ale myšlienky 
na letné prázdniny strávené v CVČ Čadca sú stále teplučké. A že je 
na čo spomínať....

Ako tradične sme leto začali v plaveckom tábore a 
mažoretky krútili paličkami v Hornom Kelčove. A nebolo to len 
letné paličkovanie, ale tvrdá príprava na vystúpenia počas leta a 
príprava na ME, ktorých sa zúčastnili na konci prázdnin.
Malí „Smajlíci „ týždeň smajlovali 
na potulkách Kysucami, ale 
zvládli aj plte na Váhu a osedlali 
tátoše v Rakovej. Tí starší sa 
rozhodli  zistiť, či „ v Praze je 

blaze“ a 6 dní blúdili ulič-

kami 
Prahy. Kamaráti sa opäť 
stretli a nových kamarátov  
privítali v tábore Kamarát I. 
a II. Spoločne sa vybrali na 
lov dinosaurov do Dinopar-

zo života mladých
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ku v Ostrave a pozreli si aj planetárium. „ Super leto“ zažili 
malí i väčší v Kováčovej. Tvorivého ducha naplno rozvinuli 
umelci v tábore „ Tvorivé leto“ . Priaznivci Kysúc sa túlali 
chodníčkami kysuckej prírody a „Tuláčikovia“ kempovali 
pod širákom. Vytrvalci, ktorým nevadia otlaky v teniskách 
putovali Slovenskom, aby prebádali neprebádanú 
Staniškovskú jaskyňu , „preplávali“ Dunaj až po Devín a 
vyskúšali aquazorbing. 

Túlavými aktivitami sa deti dotúlali až na koniec 
prázdnin. Veríme, že leto strávené s kamarátmi v CVČ ich 
naštartuje do nového školského roka, ktorý im ubehne tak rýchlo 
a v takej pohode ako prázdniny.

kolektív prac. CVČ Čadca

Mladí z CVČ Čadca

Ahoj leto!Ahoj leto!Ahoj leto!

Európsky projekt MLÁDEŽ EÚ V 
AKCII má na Gymnáziu sv. Andreja v 
Ružomberku už svoju niekoľkoročnú 
tradíciu. Hlavným cieľom tohto projektu sú 
výmenné pobyty študentov GSA so svojimi 
rovesníkmi z krajín Európskej únie. Na 
záver tohto šk. roka, v dňoch 28. júna - 7. jú-
la 2010, sa študenti z GSA  Matúš Daňo, 
Zuzana Hollá, Ivana Stolárová, Terézia 
Maliňáková, Marianna Mäsiarová a 
Katarína Kormaňáková zúčastnili pobytu v 
tureckom meste IZMIR, kde v spoločnosti 
študentov z Talianska, Grécka, Bulharska, 
Estónska a Turecka veľmi úspešne 
reprezentovali svoju školu, mesto 
Ružomberok a Slovensko v rôznych 
spoločenských a kultúrnych aktivitách.

Na Gymnáziu sv. Andreja má svoju, už 
sedemročnú tradíciu aj prázdninové 
putovanie  spoločens tva  GSA po  
európskych krajinách za poznaním 
historických pamiatok a významných 
pútnických miest. Tohtoročné prázdninové 
putovanie v dňoch 11. 7. - 16. 7. 2010 bolo 
zamerané na rakúske Alpy a jazerá, ale aj na 
významné historické pamiatky a pútnické 

miesta vo významných 

rakúskych lokal i tách.  Prvá cesta 
spoločenstva GSA (študenti, učitelia, 
rodičia, absolventi) viedla k najkrajšiemu 
alpskému jazeru KÖNIGSSEE , ktorého 
súčasťou je aj polostrov sv. Bartolomeja s 
nádherným výhľadom na niektoré alpské 
masívy.

Z horskej stanice Gablonzer Hutte 
(1778 m) bol čarokrásny výhľad na jazero 
Vordere Gosausee, ale hlavne na alpský 
masív Dachstein (2995 m) s rovnomenným 
Dachsteinským ľadovcom.

Zážitky iného typu priniesla pútnikom 
z GSA návšteva koncentračného tábora v 
Mauthausene. Neslávna história tohto 
tábora smrti sa začala 8. augusta 1938, keď 

väzni z koncentračného tábora Dachau, 
začali budovať tento nový tábor.

Z bohatých duchovných zážitkov treba 
spomenúť nad mestom Melk tróniaci 
benediktínsky kláštor, ktorý patrí medzi 
najkrajšie v celom Rakúsku, ale hlavne 
najvýznamnejšie pútnické miesto v 
strednej Európe MARIAZELL. Domi-
nantou je veľký chrám s posvätnou 
milostivou sochou Matky Božej, mariánsky 
stĺp, ale aj Svätá studňa, v blízkosti ktorej sa 
začína Der Kalvarienberg - zastavenia 
krížovej cesty. Na týchto posvätných 
miestach sme spoločne absolvovali 
modlitbu krížovej cesty a takmer polnočnú 
svätú omšu spolu s našimi kňazmi.

Medzi ďalšie zastavenia patrili aj 
rakúske mestá Salzburg, Linz, Bad Isehl, 
Hallstatt, Sankt Florian, Krems. 

Mladí z Gymnázia sv. Andreja
v Ružomberku

Prázdninové mobility GSA
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Komunitné centrum „Nový svet“ 
Hlboké (KC), ktoré je súčasťou odboru 
sociálneho, bytového a zdravotníctva 
Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, 
aj tento rok počas letných prázdnin 
pripravilo pestrý program pre deti z 
rómskej osady Hlboké. 

Najväčšiu zmenu mohli cez prázdniny 
pocítiť deti vo veku od troch do šiestich 
rokov, ktoré počas školského roku 
navštevujú KC každý deň v dopoludňajších 
hodinách. Tentokrát bola škôlka v júli a 
auguste zatvorená. Ťažiskom boli takmer 
každodenné návštevy pracovníčok 
Komunitného centra priamo v rodinách, v 

domácom prostredí detí. Škôlka sa teda 
na dva prázdninové mesiace presunula 
do domčekov, kde deti bývajú a práve tu 
si mohli so svojimi „pani učiteľkami“ 
zopakovať počí tanie ,  básničky,  
pesničky, kreslenie, ale aj rozcvičky.

Deti prvého stupňa vo veku od šesť do 
dvanásť rokov si vychutnali bohatú 
prázdninovú ponuku asi najviac. Každé 
popoludnie bolo iné: mohli predviesť svoj 
talent v speváckej i tanečnej súťaži a na 
dvoch výtvarných workshopoch. V iných 
dňoch zas počas súťaží ukázali svoju 
šikovnosť a obratnosť. Veľa zážitkov máme 
zo spoločných výletov v Žiarskej doline, v 
knižnici G. F. Belopotockého, na Háji 
Nicovô, kde na výprave za pokladom 
museli prekonať množstvo prekážok. Pre 
veľký záujem sme dvakrát navštívili 
mestskú plaváreň a pri areáli vodného 
slalomu sme strávili príjemné chvíle na 
opekačke. Na besedy sme pozvali 
preventistku z Mestskej polície s témou 
„Ako sa správať k neznámym osobám“ a 
príslušníka policajného zboru, ktorý nám 
doniesol ukázať zbrane, ktoré policajti 
používajú pri výkone svojej 

Zdá sa vám Ružomberok akýsi 
prázdny? Iba občas prejde po chodníku 
človek náhliaci sa do práce a len sem-tam 
vás predbehne poloprázdny autobus? To ste 
tam asi neboli v ten pravý čas, 4. septembra 
2010. Z vlakov sa hrnuli obrovské skupiny 
ľudí a autobusy tvorili kolóny na každej 
príjazdovej ceste do mesta, ktoré zrazu 
zaplnili ľudia. A nie hocijakí ľudia, ale 
ľudia, ktorí žijú radosťou. Práve v tú sobotu 
totiž oslavovali 20-te narodeniny, hoci 
niektorí z nich boli mladší či starší. Každý z 
nich si však hovoril „eRkár“ a práve to bolo 
dôležité.

Kroky (a autobusy) eRkárov z celého 
Slovenska smerovali do športovej haly, v 
ktorej mala skoro po obede odštartovať 
narodeniná oslava. A veru aj odštartovala a 
pekne zostra, novým narodeninovým 
eRko-tancom, v ktorom boli spojené prvky 

z 20 eRko-tancov a tancovalo ho 20 
tanečníkov. Po ňom nastal čas na gratulácie a 
blahoželania, ktoré predniesli pre oslávenca 
deti, mladí vedúci i jeho zakladatelia. O 
zakladateľoch a tiež o histórii eRka má veľa 
eRkárov slabšie vedomosti, preto bol do 
programu osláv zaradený aj historický blok, 
vďaka ktorému sa naše hmlisté predstavy o 
vzniku našej organizácie vyjasnili. Pri 
vzniku, počas prvých rokov i teraz, boli a sú 
v eRku ľudia, ktorí ho vedú a snažia sa 
nasmerovať ostatných k cieľu, ktorý chceme 
spoločne dosiahnuť.  Tým ľuďom,  
dobrovoľníkom, sme sa všetci chceli 

poďakovať a urobili sme tak počas oslavy. 
Ďakovali sme najprv vedúcim oblastných 
centier, členom cesloslovenskej rady eRka, 
komisií, strediska a tiež bývalým predsedom 
a potom zas všetci spolu pri sv. omši Bohu, 
za to, že požehnáva naše dielo. Po krátkom 
čase plnom rozhovorov a objatí so starými 
známymi a priateľmi z kurzov sme sa už 
všetci tešili na tancovačku. No tá mala prísť 
až o chvíľu. Po filme o eRku a predstavení 

novej ročnej témy („Kto tvorí s láskou, 
neničí“) prišlo rad na prekvapenie, ktorým 
bol koncert obľúbenej skupiny Križiaci. Bol 
skvelý a vyčerpal naše hlasivky. No nohy 
boli ešte stále v poriadku. Tancovačka 
nesmie chýbať na žiadnej oslave a my sme sa 
jej nakoniec dočkali tiež. S jedinou 
prestávkou presne o polnoci, ktorú sme 
venovali modlitbe, bol parket (alebo lepšie 
povedané priestor na tancovanie ) až do 
tretej hodiny rannej stále plný radujúcich sa 
gratulantov. O tejto hodine však už dohrala 
posledná pieseň, svetlá sa rozsvietili a 
autobusy na nás čakali.

Oslava skončila a nám bola zverená 
úloha priniesť čo najväčší kus radosti z 
oslavy do našich farností a na stretká. Tak 
sme sa ponáhľali naplniť túto úlohu. Aby sa 
z narodenín eRka mohlo tešiť nielen viac 
ako 650 ľudí, ktorí boli na oficiálnej oslave, 
ale aj naše eRkárske spoločenstvá, stretká a 
deti vo farnostiach.

Barbora Mydliarová, 
členka Oblastnej rady eRko - HKSD, OC Liptov

eRkári oslavovali 20-te narodeniny!

Mladí z eRka

eRkári oslavovali 20-te narodeniny!

Mladí z ICM, Martin

prázdniny
v komunitnom centre
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práce. Taktiež sme spolu s deťmi urobili 
veľkú „upratovaciu“ brigádu v okolí 
Komunitného centra. 

S klubom pre chlapcov a dievčatá vo 
veku od dvanásť do pätnásť rokov, ktorý sa 
stretáva vždy v piatok, sme boli na plavárni, 
na zmrzline v meste a spolu sme si upiekli 
dve výborné pizze. Okrem toho sme pre 
nich prepravili šouparádu: súťaž na 
preskúšanie fyzických schopností, ale i 
vedomostí. Na návštevu nás pozvali 
pracovníčky domu Charitas sv. Kláry, kde 
si naši „klubisti“ zahrali stolný tenis a 
kalčeto. 

Posledné dva augustové týždne nám 
chvíle v Komunitnom centre spríjemnila 
návšteva z Holandska. Dve rodiny, ktoré 
sympatizujú a spolupracujú s holandskou 
nadáciou Stichting Hulpproject Slowakije 
sa pripojili k nášmu programu a aj oni sami 
pripravili pre deti pekné popoludnia. 
Najprv im deti z Hlbokého predviedli ako 
vedia tancovať, maľovali  vlastné 
autoportréty v životnej veľkosti, vypočuli si 
príbeh o dobrom pastierovi. Pozvali sme 
ich na spoločný výlet do Národopisného 
múzea v Liptovskom Hrádku, kde sme si 
prezreli expozície Modrotlač a Ovčiarstvo a 
zároveň si deti vyrobili modrotlačovou 
technikou ozdobné dečky. Na návšteve v 
Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši 
bola pre nás pripravená prehliadka múzea a 
následne workshop: výroba erbov. S 
holandskými priateľmi sme tiež maľovali 
na tričká a vyrábali si pestrofarebné 
hudobné nástroje. 

Nadácia Stichting Hulpproject 
darovala Komunitnému centru osem 
stolových počítačov, množstvo materiálu 
na činnosť s deťmi (farby, pastelky, lepidlá, 
nožnice ...) a oblečenie, ktoré si obyvatelia 

osady mohli na burze kúpiť za symbolické 
sumy.

Záverečné prázdninové dni sa niesli v 
duchu súťaží a veľkej spoločnej diskotéky, 
na ktorú boli pozvané rómske deti z 
mestskej časti Okoličné. 

Touto cestou by sme v mene mesta 
Liptovský Mikuláš ale i detí z rómskej 
osady Hlboké chceli vyjadriť poďakovanie 
všetkým jednotlivcom, organizáciám a 
inš t i túc iám,  k to ré  nám pomohl i  
organizačne zabezpečiť krásne letné 
prázdniny. 

24. augusta 2009 bolo ešte označenie 
Cool Club neznámym pojmom, dnes je to 
však inak. Aspoň v Trstenej, kde tento 
nízkoprahový klub funguje. Na konci 
tohtoročných letných prázdnin oslavoval 
svoje prvé narodeniny. A tak ako pred 
rokom zodpovední začínali s obavami, čo z 
toho bude a či to pre mladých bude skutočne 
zaujímavé, tak dnes prežívajú o to väčšiu 
radosť. „Naozaj je to pre nás veľkým 
potešením, že môžeme oslavovať. Lebo 
máme čo.  Znamená to totiž, že mladí v 
Trstenej a aj okolí prijali klub za svoje 
miesto, že sa tu chcú stretávať. Inak by sme 
klub už dávno zavreli. Dnes však Cool Club 
sú nielen priestory, ale predovšetkým 
životné príbehy mladých ľudí,“ povedal 
Branislav Kožuch, riaditeľ Oravského 
centra mládeže, pod ktorý patrí aj tento 
nízkoprahový mládežnícky klub. 

Dnes, keď prídete do klubu, uvidíte 
tam mladých, čo len tak sedia a kecajú, 
mladých, čo v partii hrajú karty alebo inú 
spoločenskú hru, v ďalšom rohu si len tak 
brnkajú na gitare a snažia sa spievať, ... pri 
bare sedí ďalšia partia, ktorá si práve 
objednáva kofolu a miešaný nealko drink, 
... A to všetko bez alkoholu, cigariet, nadá-
vok (aspoň tu), v atmosfére priateľstva, ... 
Je to málo alebo veľa? „Naším apoštolátom 
je priateľstvo a dobrota. Nehľadáme 
viditeľné výsledky, ale chceme priniesť 
úctu a lásku.“ Prepožičaním si týchto slov 
od sestry Gosie z inštitútu Malé sestry 
Ježišove by sa dalo veľmi trefne vystihnúť 
hlavné poslanie klubu. 

„Tento rok bol veľmi náročný  nielen 
preto, že to bol prvý rok nášho 

fungovania a všetci sme svojím spôsobom 
začínali a hľadali cestu, ako ísť a pracovať, 
ale aj preto, že bol plný rôznych aktivít. 
Vďaka podpore sponzorov, rôznych 
nadácií a predovšetkým dobrovoľníkov 
sme zorganizovali niekoľko akcií, či už 
pre mladých alebo širokú verejnosť. 
Spomínam si na Cool Fest, prvé mestské 
hry, asi nielen v Trstenej, ale aj na Orave, 
spomienku na 17.november 1989, prvý 
mládežnícky ples bez alkoholu,“ hovorí o 
prvom roku klubu Marek Madro, 
zodpovedný za jeho prevádzku. 

Cool Club sú predovšetkým 
pravidelné celoročné aktivity pre mla-
dých,  filmové kluby, zážitkové večery, 
kde sa mladí učili rozvíjať svoje 
osobnostné zručnosti a kde diskutovali na 
rôzne témy, hudobné koncerty amatér-
skych kapiel a nezabudnuteľný nealko-
bar, ktorý sa svojou ponukou a prostredím 
vyrovná ktorémukoľvek komerčnému 
baru. To, že sa v ňom platí dobrovoľný 
príspevok, je však 
niečo, čo sa len tak 
nevidí a nezažije. 

24. augusta 2010 
na svoje 1. narodeniny 
dostal  Cool  Club 
vďaka podpore Úradu 
vlády ako narodeni-
nový darček biliardo-
vý stôl, o ktorom mladí 
tak veľa hovorili a na 
ktorý sa tešili. Tajným 
bonusom však je to, že 
biliard je len jeden 
kúsok z celého „naro-

deninového“ balíčka. Do klubu totiž spolu 
s ním pribudli aj raftingové člny, 
basketbalové a futbalové lopty, ďalšie 
skákacie topánky, kolieskové korčule a 
ďalšie športové pomôcky. Super, však?  

„Keď sa pozrieme na tento rok späť, 
je až neuveriteľné, aký veľký kus cesty náš 
klub spravil. Mám pocit, že sme sa 
rozbehli, akoby sme boli na nejakom 
šprinte. Začali sme s klubom a barom, 
potom sa k tomu pridalo Centrum prvého 
kontaktu, kde mladým ponúkame možnosť 
spolu s nami hľadať riešenia na svoje 
životné problémy a musím povedať, že 
máme čo robiť, lebo mladí prichádzajú 
stále. V novembri 2009 sa k ponuke klubu 
pridalo ja Adrenalin Cool Centrum. A v 
júni tohto roku sme rozširili klub ešte o 
Centrum prijatia, v ktorom chceme 
mladým cez priateľské sprevádzanie dať 
skutočne pocítiť, že nie sú sami a stratení,“ 
dodáva Branislav Kožuch. 

Mladí z Cool Clubu v Trstenej
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Prázdniny sa len nesmelo rozbiehali, 
keď sa u saleziánov v Námestove práve 
začala top akcia roka. 1. júla sa to na 
parkovisku pri amfiteátri začínalo hemžiť 
známymi i menej známymi tvárami 
mladých chalanov, v ktorých očiach bolo 
vidieť zvedavosť, očakávanie a odhodlanie. 
Animátori ešte doťahovali posledné 
organizačné veci a chlapci rozpoznávali 
animátorov či bývalých kamarátov zo 
skupiniek, spomínali na najväčšie zážitky. 
Ešte živo si spomínali na detaily, na ktoré 
animátori už dávno zabudli. Ich očakávania 
pre začínajúci sa tábor neboli malé a latka 
bola nastavená vysoko. To ešte netušili, že 
prežijú 2.svetovú vojnu, zasúťažia si na 
olympijských hrách, na vlastnej koži 
zakúsia komunizmus, budú počúvať 

Slobodnú Európu a cez sviečkovú 
manifestáciu a nežnú revolúciu si 
vybojujú slobodu. Pozorne čítajte 
ďalej.
   Autobusom sme sa previezli na 
chatu Slaná Voda, ktorá sa mala 

stať na 6 dní prechodným 
domovom pre 100 chlap-
cov, asi 25 animátorov a 

zvyšok organizačného tímu. 

Účastníci už pri úvodnom nácviku spoznali 
neradostnú realitu, ktorá v tábore vládla. 
Zúrila 2. svetová vojna a nikto si nebol istý 
svojím životom, preto najlepšou voľbou 
bola pre každý prípad duchovná obnova s 
Don Petrom Hasidlom. Nasledujúci deň sa 
vojna našťastie skončila, Nemecko 
kapitulovalo a na rad prišli olympijské hry. 
Popri hrách samozrejme nemohli chýbať 
každodenné sv. omše, večerné táboráky pod 
hviezdnou oblohou plné spevu, súťaží a 
zábavy a rôzne ďalšie aktivity počas dňa. 
Nasledujúce ráno sme sa zobudili v čase 
vrcholiacej predvolebnej kampane. Názory 
sa rôznili, ale napokon sa chlapci ako voliči 
rozhodli pre komunistov, ktorí sľubovali 
skutočne lákavé zajtrajšky. A tie veru aj 
začali prichádzať. S nadšením sme sa 
pustili do budovania socializmu. Chalani 
však postupne zistili, že nie všetko je také 
krásne, ako sa spočiatku zdalo. Každý 
musel povinne pracovať, štb-áci striehli na 

každom kroku a súdruhom čoraz viac 
prekážala naša účasť na sv. omšiach. Ak 
sme nechceli stratiť vieru a neznášať za to 
tresty, boli sme nútení zúčastňovať sa 
tajných omší, pašovať bohoslovcov a tajne 
posielať odkazy. Slová súdruhov o 
budovaní socialistickej spoločnosti a 
svetlých zajtrajškoch teraz už zneli ako 
100-krát obohratá platňa a prázdne 
slov

á. Nespokojnosť sa stupňovala a potichu sa 
začínalo hovoriť o potrebnej zmene. Preto 
sa veriaci v tábore rozhodli ukončiť 
mlčanie, vyjsť do ulíc so sviečkami v 
rukách a pomodliť sa ruženec. Chceli 
verejne vyznať svoju vieru a požiadať o 
slobodu vierovyznania. Štb-áci však 
okamžite zasiahli a s použitím hasičského 
auta zahnali chlapcov do chatiek.  Každá 
skupinka si tam naladila vysielanie tajného 
rádia a čakala, čo sa bude diať. Keď sa vo 
vysielačkách ozval hlas Dominika (tajného 
kňaza), chalani ani nedýchali. Povzbudil 
ich k statočnosti a odvahe. V dohodnutom 
čase sme sa zhromaždili na námestí, 
skandovali heslá o slobode, tlieskali 
rečníkom z ľudu a vyzývali sme vedenie 
strany na rokovanie o našich požiadavkách. 
Potom už všetko nabralo rýchly spád a do 
noci chlapci oslavovali slobodu. Posledný 
deň sme už viacerí boli myšlienkami doma. 
Na rad prišlo balenie a lúčenie s nádejou, že 
o rok sa stretneme opäť.

Mladí z DOMKY, Námestovo

Námestovo

Centrum  voľného času  v Trstenej a 
Školský klub ZŠ Hviezdoslavova pripravili 
v rámci letných prázdnin 2010 - 
"PRÁZDNINOVÉ ŠKOLSKÉ DVORY",  
zamerané na šport a poznávanie regiónu 
Orava.

V termíne od 1.- 9. júna sa dovedna 71 
detí, spolu s p. vychovávateľkami Ludkou 
Pastýrovou a Gabikou Gelčinskou  
zaujímavo a hlavne "aktívne 
rekreovalo".

V rámci športu  to boli aktivity 
- florbal a  futbal - nesúťažne, kolky, 
streľba  a bicykel  súťažne.

Okrem súťaží absolvovali deti 
aj ukážky činnosti PZ SR - výcvik 
psov, druhy strelných zbraní, 
prehliadka vybavenosti policajných 
áut - výstražnej signalizácie  a 
hlavne prednášku príslušníkov 
dopravnej polície zameranú na 

prevenciu smrteľných zranení-  
štatisticky najmä počas letných 
prázdnin .

Okrem spomínaných športovo 
zameraných aktívít sme absolvovali i 
poznávanie regiónu hornej Oravy. 
Deti boli nadšené návštevou MÚZEA 
ORAVSKEJ DEDINY  V ZUBERCI, 

prehliadkou a históriou ORAVSKÉHO 
HRADU, no snáď najviac ich upútala plavba 
loďou a prehliadka drevených plastík na 
SLANICKOM OSTROVE.

Tohtoročné leto sa nám  opäť vydarilo. 
Naše ponuky využilo dovedna 429 detí, čo 
nesporne svedčí o záujme tak zo strany detí, ako 
i rodičov, ktorí privítali možnosť zábavných 
prímestských táborov, ako i letného pobytového 
tábora v Kováčovej.

 - A. Neubauer -

Deti a mladí z CVČ Trstená

LETO PLNÉ ZÁBAVY
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Tohtoročný šiesty júl bol výnimočný nielen 
tým, že to bol prvý prázdninový utorok, ale 
pre 120 oravských dievčat, 35 animátoriek 
a niekoľko ďalších ľudí najmä tým, že sa 
začínal náš dlho očakávaný letný tábor.

Hneď po príchode na miesto činu sa 
pred dievčatami zjavila mladá deva v 
bielom rúchu. Omyl, žiadne zvestovanie sa 
konať nebude, to iba mladá Agnes, budúca 
Matka Tereza a kľúčová postava celého 
tábora, vítala dievčatá v ich prechodnom 
bydlisku v Oravskej Polhore. V úvodnej 
scénke predstavila dievčatám päť sve-
tadielov a pozvala ich stať sa malými 
misionárkami. Na začiatku sa rozhliadli po 

prvej misii  Európe. Na Apeninskom 
polostrove si dievčatá zasúťažili v 
dvojicovom drepovaní so špagetou v ústach 
a napríklad v Rusku sa tancovala kalinka. 

Keďže po blízkej Európe mali 

misionárky ešte dostatok síl, hneď v druhý 
deň sa zamerali na najväčší svetadiel  Áziu. 
Celý deň sa niesol v duchu pravidiel a ich 
dodržiavaní, a to nielen tých oficiálnych 
táborových, ale napríklad blondínky mali 
prednosť v rade na jedlo a brunetky zase išli 
skôr na WC. Poobede do tábora zavítala 
vzácna ázijská návšteva, don Jozef Tóth, 
ktorý je misionárom v Rusku a predtým 
pôsobil v Mongolsku. Pútavo rozprával o 
tamojších ľuďoch, o sebe, o jeho práci, o 
misionárstve a rád odpovedal aj na zvedavé 
otázky dievčat. 

Tretí táborový deň so sebou priniesol 
krajinu klokanov a s ňou aj 
neľahkú celodenku. Tou 
dievčatá sprevádzala blaho-
slavená Mary Mac Killop, 
Austrálčanka Jeniffer, ale 
tiež vytrvalé slniečko, ktoré 
malo, na Orave nevídane 
silnú intenzitu. Dievčatá sa 
museli prelúskať rôznymi 
súťažami a úlohami, od 
skákania vo vreci, až po 
hľadanie austrálskych ove-
čiek, ale aj nemalou vzdiale-
nosťou, ktorá však žiadnej z 
nich nerobila problém . 
Večer však už nikto nepro-
testoval, keď bol na pláne 

„len“ film o Matke Tereze a pokojný 
spánok.

V štvrtý deň, nie náhodou to bol piatok,  
sme sa ocitli v najchudobnejšom svetadiele 
našej planéty. Keďže v Afrike jedlo a voda 

vôbec nie sú samozrejmosťou, aj naše 
hladošky si ešte pred raňajkami museli 
nazbierať čo najviac vody z rôznych 
dostupných zdrojov okrem vodovodného 
kohútika, samozrejme . Ďalšia vec, na ktorú 
sme sa v Afrike zamerali bol fakt, že 
domorodci si tam takmer nič nekupujú, ale 
si všetko vyrábajú. A tak si aj naše slečny 
mohli v piatich dielňach vyskúšať svoju 
zručnosť. Keďže s Afrikou sa spájajú aj MS 
vo futbale, uskutočnil sa futbalový turnaj 
dievčat.

Teraz hádanka: Na rozcvičku aerobic a 
chiwava, na raňajky párky s čipsou každý 
dostáva. Čo je to? Už od skorého rána si 
zvykáme na americký život. A keďže takú 
nezdravú a kalorickú diétu treba odčiniť, z 
dievčat sa na tento deň stali snaživé 
športovkyne.Večer Američanky zavítali na  
karneval v Rio de Janeiru, kde boli ocenené 
3 najlepšie skupinky v počte bodov, ale aj 
všetky ostatné, každá bola totiž v niečom 
naj. Vo víťaznej nálade sa dievčatá radi dali 
strhnúť skvelou hudbou a tancovalo sa.

Posledný deň. Treba sa rozlúčiť a ísť 
„misionárčiť“ domov. Do Európy, na 
Slovensko, na Oravu, do Námestova, 
Rabče, Polhory či Novoti. Každá inde, no 
všetky rovnako: s novými táborovými 
tričkami, s kopou pekných zážitkov a 
nových priateľstiev a s prosbou k sv. Gianne 
o milosť byť dobrou matkou...

A na záver ešte poďakovanie tým, 
ktorým vďaka táboru pribudli nové 
vrásky...ĎAKUJEME 

Mladí z Laury, Námestovo

Poďme spolu zmeniť svetPoďme spolu zmeniť svet

Deti a mladí zo ZŠ R. Dilonga 

Nakoľko je v dnešnej dobe prudký rozvoj výučby 
a využívania informačno-komunikačných 
technológií vo vyučovacom procese, je nutné a 
dôležité aj naučiť žiakov v správnej a primeranej 
miere ich využívať, vedieť relaxovať a 
nevytvárať si návyky a závislosti. Za dôležitosť 
prevencie hlavne na školách u nižších vekových 
kategórií sa považuje to, že vo všeobecnosti sa 
každému zlu viac vyplatí predchádzať, ako 
potom naprávať chyby. 
V duchu týchto cieľov sa niesol aj víkendový 
pobyt v dňoch 3. - 5. septembra 2010 v 
Oravskom centre mládeže v Ústí nad 
priehradou, ktorého sa zúčastnili žiaci 6. roční-
ka zo ZŠ R. Dilonga z Trstenej.  
Naším cieľom bolo dostať do povedomia žiakov 
závažnosť a následky, ktoré prináša rastúca 
kriminalita v spoločnosti, eliminovať a znižovať 
výskyt záškoláctva a šikanovania a taktiež 

zamedzovať šírenie závislostí infor-

movaním o škodlivosti fajčenia, užívania 
alkoholu a drog. Počas víkendového 
pobytu si žiaci pod dohľadom duchovných 
vedúcich mohli zahrať rôzne netradičné 
hry a zážitkovou formou svedectiev sa 
oboznámiť aj s negatívami problémov, 
ktoré vznikajú pri užívaní drog.
               - Mgr. Eva Ragalová -

Víkendový pobyt žiakov v Oravskom Centre Mládeže 



Združenie det í  a  mládeže 
NODAM zorganizovalo pre vyše 600 detí a 
mladých ľudí na celom Slovensku pestré 
leto plné hier, súťaží, športu, ale aj aktivít 
zameraných na rozvoj morálnych a 
charakterových hodnôt. Letné pobytové a 
prímestské tábory pripravili pre deti  

dobrovoľníci, ktorí s nimi celoročne 
pracujú a tieto aktivity sú vždy 
odmenou a vyvrcholením spoločnej 
práce. Plnohodnotne sa nimi vyplní 
prázdninový čas detí a mládeže, 
formuje sa ich osobnosť, podporuje 
tvorivosť a iniciatíva, rozvíjajú sa 
osobné talenty a pri športových 
aktivitách sa upevňuje telesná zdatnosť. 

Dve oravské dediny - Klin a 
Zubrohlava - sa na prímestských 
táboroch zmenili na  Kráľovstvo 
Kráľa kráľov s vyše 100 deťmi a 
animátormi. Hľadali v ňom 
poklady, ktoré majú platnosť aj pre 
nebo. Deti si osvojovali hravou a 
súťažnou formou čnosti štedrosti, 
priateľstva, vzájomnej pomoci, 
slušnosti a radosti. Navštívili 
planetárium v Žiari nad Hronom, 
pútnické miesto Staré Hory a 
oboznámili sa s históriou Oravského 
zámku. Tieto tábory sa mohli 

uskutočniť aj vďaka finančnej podpore z 
Ministerstva školstva SR a z Rady mládeže 
žilinského kraja.      

Združenie NODAM sa celoročne 
venuje pravidelnej systematickej práci s 
deťmi a mládežou a o jeho činnosti vrátane 
fotogalérie z letných táborov sa môžete 
dozvedieť na www.nodam.sk. 

Mgr. Eva   M a t l o v á
 predseda združenia

Mladí z NODAMu

Mladí z CVČ Maják

Super program a dobrá zábava boli 
každý deň v letnom tábore v Senici.

Počas prímestských táborov mladí 
olympionici tri týždne súťažili na 4. ročníku 
olympiády netradičných športov a padali aj 
olympijské rekordy.

V prímestskom tábore Alica v krajine 
zázrakov zažili deti neskutočné zážitky, 
vyskúšali si aj Alicin päťboj a beh.

Počas leta v CVČ v Indiánskom tábore 
nechýbali  ani indiánsky náčelník 
Winnetouv a krásna Ribana, dokonca 

vznikla aj osada Apačov, kde sa všetci 
naučili strieľať z luku, zhotovili si svoj 
vlastný totem. Každý indián bol ozdobený 
čelenkou.

Bombové leto rýchlo ubiehalo počas 
Týždňa plného prekvapení, kde sa 
cestovalo za fantastickými zážitkami 
autobusom, loďou, starootcovskou plťou aj 
vlakom.

Zostali nám už len dva týždne a tie deti 
prežili v Krajine za zrkadlom, tu ich čakali 
veľké dobrodružstvá, športové turnaje, hry 

a súťaže. 
Podobne bolo aj v poslednom 

prímestskom tábore Cesta za Robinsonom. 
Ten sa ocitol na pustom ostrove, ale jeho 
verní kamaráti Piatkovia mu pomáhali 
nájsť mapu , aby sa z neho dostal. Popritom 
stihli splniť ešte veľa úloh,  hádzať ošte-
pom, postaviť príbytok pre Robinsona.

Nuž, čo k tomu dodať. Nech sa páči, na 
budúce leto, tešíme sa na Vás.

- kolektív CVČ Maják-

Bombové leto s CVČ „Maják“ v Námestove

zo života mladých
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Opäť sme my – žiaci SSOŠ v Žiline 
navštívili Viedeň. Trošku sme náš program v 
porovnaní s minulým rokom zmenili. Koniec 
trojhodinovej cesty autobusom sme začali 
ľahkou prechádzkou po neuveriteľných  
Schönbrunnských záhradách, ktoré svojou 

dokonalosťou chytili za srdce každého z 
nás. 

„Prekrokovali“ sme sa až k nosorož-
com, tučniakom, plameniakom, ťavám ... 
Kam? Do ZOO. Škoda len, že pri 
obdivovaní krásy zvierat sa nám plietol  do 
cesty dážď. 

Po vytúženom porozumení, ktoré 
niektorí našli u týchto tvorov sme sa 
autobusom dostali do jedného z mnohých 
viedenských obchodných centier, kde sme 
načerpali silu ďalej putovať. 

Rozchod sme mali aj v našom hlavnom 
meste Bratislave. Tu sme sa my – jemné 
ženské pokolenie nechali hýčkať pohľadmi na 
módne, vkusné kúsky šatstva. 

Čerešničkou na torte našej zaujímavej a 
závideniahodnej púte bol muzikál Boyband 
na Novej scéne. Účinkovali v ňom piati 
charizmatickí mladí muži. Ách ... Krásne, 
skvelé, nezabudnuteľné. A muzikál bol tiež 
fajn. 

Šup do autobusu a do postele, i keď 
väčšina posádky zaspala už v autobuse. 
Jediné, čo mi chýbalo bol pocit bezstaros-
tnosti, ktorý mali v úsmeve a očiach štvrtáci. 

Výlet bol nezabudnuteľný a dúfame, že 
sa čoskoro zopakuje niečo podobné.  

Natália Šugárová, 3.A

Mladí zo Súkromnej SOŠ podnikania
Saleziánska 18, Žilina

výlet do
VIEDNE
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V dňoch 4.-9. 7. 2010 sa uskutočnil v 
Trusalovej chlapčenský a dievčenský 
pobytový tábor pre mladých zo žilinského 
saleziánskeho strediska. V prekrásnej 
prírode, v tieni Fatranského Kriváňa, sa 
znova objavili cisárske vojská, aby 
prehľadali každý dom, v ktorom sa mohli 
ukrývať malé kresťanské komunity. 
Prichytiť ich pri sv. omši či modlitbe, 
znamenalo nové a nové mučenie 
bezbranných ľudí vyznávajúcich pokojne 
svoju vieru. Ale to stále nebolo to 
najdôležitejšie! Kto z množstva chlapcov a 
animátorov je biskup? Kto tajne skrýva pod 
oblečením biskupský kríž? Po mnohých 
prenasledovaniach sa dostali kresťania do 
arény medzi gladiátorov. Hrdinsky vyznali 
svoju vieru a nebojovali. Boli ochotní za 
svojho Boha položiť aj život. 

Súčasne v tom istom tieni, ale v trošku 
väčšom obydlí prežívali dievčatá osudy 
kresťaniek, ktoré počas tých istých 
prenasledovaní prichádzali o život. Na 

nočnom chodníku, v 
blikajúcich svetielkach 
sviečok museli bielym 
postavám odpovedať na 

otázky, ktoré sa dotýkali 
hĺbky srdca. Niekoľko hodín 

bojovali s pokušením zriecť sa 
svojho prsteňa, aby nemuseli 

trpieť v blatovej jame. Lenže 
podľahnúť by znamenalo stratiť 

niečo zo seba, zo svojho vnútorného 
pokladu. V búrke museli prísť až k 

vodopádu, čo skutočne prevetralo ich sily 
a trpezlivosť. Ale vo chvíľach, kedy si 
uvedomovali hodnoty, pre ktoré sa oplatí 
žiť, vypustili do vzduchu množstvo 
balónikov, čím chceli povedať, že nechcú 
zostať len nízko pri zemi, ale letieť vyššie k 
Bohu. 

Za pokojné a milé prežívanie tábora 
patrí veľká vďaka tým, ktorí venovali svoj 
čas a aj financie a tento projekt bol 
uskutočnený vďaka dotácii Rady vlády 
Slovenskej republiky pre prevenciu 
kriminality a podpore z Fondu Hodina 
deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia 
pre deti Slovenska.

Letný prímestský tábor u saleziánov sa 
uskutočnil v dňoch 23.8. až 31.8.2010. V 
čarovnej krajine Narnia sa stretlo vyše 

100 detí a veľké množstvo animátorov, 
ktorí museli bojovať so zlom v rôznych 
podobách. Deti sa museli pridať k Lucy, 
Susane, Petrovi a Edmundovi, aby sa s 
pomocou tajomného leva Aslana a kráľa 
Kaspiana učili milovať až do krajnosti. 
Vyše týždňa trvajúci tábor bol plný hier, 
tancov, dielní, ale aj osobných stretnutí s 
Bohom. Za realizáciu ďakujeme všetkým 
dobrovoľníkom a tento projekt bol 
uskutočnený vďaka dotácii Rady vlády 
Slovenskej republiky pre prevenciu 
kriminality a podpore z Fondu Hodina 
deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia 
pre deti Slovenska.
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viac info nájdete na
www.domkazilina.sk

Pod týmto názvom pripravila 
nezisková organizácia Áno pre život z 
Rajeckých Teplíc víkendový pobyt pre deti 
a ich matky z rodín ohrozených sociálnym 
vylúčením. 

V polovici augusta mohli prežiť 
pekné prázdninové dni v horskom prostredí 
obce Varín klienti zariadenia sociálnych 
služieb, ktoré prevádzkuje nezisková 
organizácia Áno pre život . Medzi seba 
prizvali aj deti z rodín z Rajeckého regiónu, 
ktorým sa v organizácii dlhodobo venujú v 
ich prirodzenom prostredí rodiny. 
Zážitkový program bol zameraný na 
upevňovanie vzťahov medzi matkami a 

deťmi. Cieľom bolo prežiť 

spoločne niekoľko dní naplnených hrami a 
súťažením s účelom vzájomného zblíženia 

a porozumenia medzi deťmi a ich matkami. 
Odborníci sa cez rôzne hry a aktivity snažili 
tiež  priviesť deti k tomu, aby si uvedomili 
vlastnú hodnotu a dokázali oceniť hodnotu 
svojich blízkych. 
Počas pobytu sa staršie deti v spolupráci s 
dobrovoľníkmi aktívne zapájali do 
organizácie jednotlivých aktivít. Účastníci 
prežili spoločne niekoľko nezabudnuteľ-
ných dní. Na záver, pri poslednom 
večernom ohni, sa každý od ostatných 
dozvedel o sebe niečo pozitívne. Hoci nám 
počasie neprialo po všetky dni, predsa si 
každý odniesol v duši radosť zo spoločného 
stretnutia a pocit, že je pre niekoho veľmi 
dôležitý.

Tento program sa mohol usku-
točniť vďaka podpore z Fondu Hodina 
deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia 
pre deti Slovenska a taktiež s podporou 
Žilinského samosprávneho kraja.

Deti a mladí z Áno pre život, n.o. 

Tím, to som ja a moji rodičia
Zbierka na pomoc ženám a deťom v 
núdzi, obetiam domáceho násilia.

Cena Darcovskej SMS je 1 euro.
Vďaka Vašej pomoci môžeme pomôcť 
ženám a deťom v krízovej životnej 
situácii nájsť znova cestu do života. 
ĎAKUJEME VÁM!
 

Verejná zbierka formou darcovských SMS trvá od  
1. septembra do 26. novembra 2010. Viac 
informácií o iných možnostiach podpory našej 
verejnej zbierky nájdete na www.anoprezivot.sk

Pošlite nám darcovskú SMS 
s týmto textom: dms (medzera) nasilie 
na číslo 877 
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nepriaznivom počasí. Umývanie v potoku, 
varenie na peci, slávnostný táborový oheň, 
ranné a večerné nástupy, nočné stráženie 
vlajok, prepad tábora či pozorovanie 
nočnej oblohy, zažili niektorí účastníci 
tábora prvýkrát v živote. Sami robili 
všetky práce súvisiace s chodom tábora: 
služby v kuchyni, nosenie a pílenie dreva, 
drobné táborové stavby... Táborové 
povinnosti im spestroval pútavý program 
plný pohybu, hier, súťaží, spevu, tvorivých 
dielní a výletov. Téma tábora bola 
inšpirovaná známym príbehom E. T. 

Setona Zálesák Rolf, v ktorom sa 
postupne stáva z obyčajného „bieleho 
chlapca“ Rolfa skúsený zálesák. Počas 
celotáborovej hry deti plnili rôzne 
zálesácke skúšky, takže z neskúsených 
zelenáčov sa postupne stávali skutoční 
zálesáci, ktorí sa vedeli o seba v prírode 
sami postarať. Hravo zvládli streľbu z 
luku a zo vzduchovky, poznávanie stôp, 
založenie ohňa, prípravu obeda v 
prírode aj orientáciu v lesnom teréne. 
Vyvrcholením hry bolo hľadanie 
vzácnej byliny, ktorá mala schopnosť 

očistiť a posilniť každého zálesáka. 
Okrem súťaží a hier si účastníci vyskúšali 
v tvorivých dielňach výrobu magnetiek 
zo sadry, navliekli si korálkové náramky 
a z rôznych materiálov vytvorili krásne 
lampióny, ktoré im pri večernom 
programe dotvárali tajomnú atmosféru. 
Nadšenie detí vyvolal pravidelný 
popoludňajší spev pri gitare aj slávnostné 
t ábo rové  ohne ,  čo  dokazova l i  
oduševneným spevom a hraním scénok. 
Veľkým zážitkom bol celodenný výlet do 
Bojníc, kde deti zaujali najmä zvieratá a 
atrakcie v zoologickej záhrade. Po 

skončení tábora si všetci zúčastnení odnášali 
domov okrem cien, táborových tričiek, 
vlastnoručne vyrobených lampiónov či 
ozdôb i krásne zážitky, priateľstvá a úsmev 
na tvári. Na záver patrí vďaka všetkým, ktorí 
sa akokoľvek pričinili o čo najlepší priebeh 
tábora a bez ich nezištnej pomoci by sa tábor 
a s i  n e m o h o l  u s k u t o č n i ť  ( n a j m ä  
realizačnému tímu za prípravu tábora, 
maminám kuchárkam Soničke a Ivke za 
výbornú stravu, bratom skautom za pomoc 
pri stavaní a búraní tábora...)

- Mgr. Martina Sládková -

Skautky z 5. oddielu 99. zboru zo Žiliny

SKAUTSKÝ TÁBOR ZÁLESÁKA ROLFASKAUTSKÝ TÁBOR ZÁLESÁKA ROLFA

Dupot, krik a spev detí i napriek daždivému počasiu oživil počas 
prázdnin lúku v Suchej doline v obci Fačkov. Skautky z 5. oddielu 99. 
zboru zo Žiliny tu pripravili vďaka pochopeniu starostky obce a 
finančnej podpore Nadácie Tatra banky pre svojich členov i nečlenov 
letný stanový skautský tábor pod názvom TÁBOR ZÁLESÁKA 
ROLFA. Dvadsaťšesť účastníkov tábora vo veku od 6 do 47 rokov si 
tak mohlo na 11 dní vyskúšať život vo voľnej prírode ďaleko od 
civilizácie. Počas pobytu v podsadových stanoch zažili romantiku, 
dobrodružstvo, ale vyskúšali si aj drsnosť prírody pri dlhotrvajúcom 

Ako každá správna katolícka škola, aj my 
máme kaplnku, v ktorej sa slúžia sv. omše a v 
ktorej naberáme silu na zvládnutie celého 
školského roka. Naša pôvodná kaplnka bola 
veľmi jednoduchá, skromná a nemala 

patróna. Preto sa vedenie školy spolu s 
duchovným správcom rozhodli obnoviť 

našu kaplnku. Hlavným architektom a 
realizátorom bol páter Kristián Šala-
mon. Spolu s niekoľkými ochotnými 
ľuďmi  a s pátrovou  šikovnosťou a 
nápaditosťou  sa za polrok stihla celá 
kaplnka od základov zmeniť na 
nepoznanie. Celá kaplnka dostala 
mierny nádych moderny, aj keď je 
tvorená z typických materiálov ako je 
kameň, sklo a drevo. Svätostánok je 
vložený do steny, tvorenou mozaikou 
z kameňa  a hliny so zlatom. Okná 
dostali nádhernú sklenenú vitráž a v 
pozadí sa na nás díva obraz patrónky 

našej kaplnky sv. Kataríny Sienskej. V našej 
kaplnke sa nachádza aj veľa symbolov  
zasadených  do steny svätostánku, o ktorých 
sa tu dá rozjímať a uvažovať, ako napríklad 
strom života, list sv. Kataríny Sienskej a iné. 
29. apríl bol veľký deň pre celú našu školu, 
pretože  popoludní prišiel do našej školy 
Mons. Ladislav Stromček, aby požehnal 
našu obnovenú školskú kaplnku. Som veľmi 
rád, že  naša kaplnka nabrala „druhý dych“ a 
že nám ho môže odovzdávať pri každej jej 
návšteve. Je to obnovené srdce našej školy, v 
ktorom môžeme dostávať od Boha plno 
milostí a povzbudenie do nášho školského 
života.

- Peter Martinek -

Obnovená školská kaplnka

Mladí z Obchodnej akadémie  
sv. Tomáša Akvinského, iŽ lina
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Mladí z Amavetu

Zaujímavú cestu nepochybne zažili i 
ďalší z víťazov Festivalu vedy a techniky 
2010 –   Lukáš Jánošík s projektom „Čo sa 
skrýva v tráve“, ktorý bol zameraný na 
rôzne druhy hríbov z viacerých lokalít, 
ktoré Lukáš poctivo zozbieral a ako budúci 
veľký vedec porovnal ich vlastnosti a vplyv 
prostredia na ne. Ďalším projektom bol 

počítačový program s názvom „Sudoku“, 
ktorého autorom bola dvojica v zostavení 
Matej Slebodník a Radovan Fuska.

Priebeh cesty víťazov opisuje líder 
slovenskej delegácie Peter Topoľský, 
pracovník AMAVETu: „Prileteli sme v 
stredu a po prílete nás taxík odviezol k 
hotelu, v ktorom sme po celý čas bývali a s 
radosťou sme si prezreli jeho malebné 
okolie. Vo štvrtok prebehla samotná súťaž, 
ktorá dala veľa skúseností nielen chlapcom 
ale i mne samotnému. Večer, po 
prezentáciách projektov, prebehol zaujíma-
vý kultúrny večer, počas ktorého sa varili 
národné jedlá, z ktorých sme sa nadšene 
všetci najedli do prasknutia. Piatok sme 
strávili v Bruseli, kde sme pochodili známe 
a interesantné pamiatky. Sobota patrila 
centru Namuru a sobotňajším trhom, 

navštívili sme i hrad, ktorý domáci volajú 
Citadela. Dostali sme sa tam mini vláčikom 
a podzemnými chodbami pod Citadelou. 
Namur sme opúšťali v neďelu, v skorých 
ranných hodinách s príjemným pocitom, 
novými skúsenosťami a množstvom 
nadobudnutých kontaktov a priateľstiev.

Mladí zo Spojenej školy v Turanoch 

Do projektu neformálnej skupiny ŠEJP 
(začiatočné písmená krstných mien) hnutia 
“Zastavme to“- je to o ľudských právach sa 
zapojili študenti 3.ročníka Pracovník 
marketingu so zameraním na cestovný ruch 
zo Spojenej školy v Turanoch: Nika 
Bartošová, Filip Baľala, Matej Adamov  a 
Janka Lászlová. 

Aktívne sa zapojili do spoločnej diskusie 
na školení, na ktorom sa veľmi otvorene 
rozoberajú problémy. Všetko má aj podobu 
riešenia ošemetných dopadov diskriminácie 
človeka, a to poznania právneho minima  
podobe antidiskriminačného zákona. Ešte 
bude následne táto štvorica absolvovať ďalšie 
dve školenia v Bratislave a Poprade. Dostali 
tričká a propagačný materiál, ktorý im pomá-
ha fundovane pôsobiť medzi rovesníkmi a aj v 
obci v zmysle osvety za ľudské práva a proti 

diskriminácii každého druhu. Nika Bartošová 
je lídrom tejto skupiny, je rómskej národnosti 
a na túto tému už zažila viac než dosť 
nepríjemných skúsenosti. To, že sa proti tomu 
dá čeliť sama presviedča okolie svojou 
húževnatosťou a usilovnou prácou v škole 
nadobudla zdravé sebavedomie a dokáže sa 
brániť. Aktívne pracuje v súbore Husličky, 
ktorý vedie jej mama. Podchytila spolužiakov 
pre tanec, spravila pútavú choreografiu, 
zorganizovala úspešne zopár kultúrnych 
výstúpení: Deň matiek v Turanoch, Úspešná 
trieda, Vianočný míting, propagácia projektu: 
Škola 21.st. na videu..., ktoré aj moderovala, 
aktívne sa venuje písaniu, je dopisovateľkou 
na web školy. Vo svojom živote má podporu 
vo svojom strýkovi Mgr.Jozefovi Facunovi. 
Podarilo sa aj splniť podmienky na 
štipendium cez www.osf.sk .

Proti diskriminácii

Projekt Škola 21.storočia sa podieľa na 
zlepšení vybavenosti VT technikou, 
didaktickými pomôckami  explicitne na 
modernizácii vzdelávania s podporou IKT  v 
Spojenej škole v Turanoch. V septembri 
2010 vstúpil do finálnej fázy: Implementá-
cia ŠVP do vyučovania  so zreteľom na 
rozvoj IKT kompetencií študentov. V 
súčasnosti sa  dolaďuje funkčnosť  3 
multimediálnych učební na ich plné využitie 
cez projekt získanej  VT. Preškolení 
pedagógovia cez výuku oboznamujú 
študentov so základnou prácou v e-
learningovom portáli www.esf.edu.sk, v 

ktorom ukladajú  digitálny 

výučbový materiál na realizáciu e-
learningu. Pedagógovia majú možnosť 
využívať aj získaný aplikačný softvér  Class 
server na vytvorenie zaujímavých 
variabilných úloh zväčša z vlastnej tvorby: 
vzdelávacie moduly, výukový materiál, 
rôzne úlohy, testy. Novum  je aj  práca s 
integrovaným systémom eBeam na 
interaktívnej tabuli. Interaktívne pero 
nahradí klasickú bielu školskú kriedu. 
Otvára sa širšia ponuka využívať  dostupný 
výučbový digitálny materiál, možnosti 
internetu na modernizáciu výchovno-
vyučovacieho procesu. Škola podporí 
rozvoj digitálnej spoločnosti a pre absol-

ventov zväčší šance na uplatnenie absol-
ventov na trhu práce.

Mgr. Roháčeková Jarmil
manažér publicity

Proti diskriminácii

 

Projekt Škola 21.storočia
Implementácia ŠVP do vyučovania
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Mladí z Bilingválneho gymnázia  

Milana Hodžu v Sučanoch

Už niekoľko rokov na Slovensku funguje debatný program, ktorý pomáha študentom 
rozvíjať ich myslenie a argumentáciu. Slovenská debatná asociácia je nezisková 
organizácia, ktorej cieľom je podpo-
rovať kritické myslenie akademickou 
debatou. V súčasnosti združuje 
takmer tridsať stredných škôl, ktoré 
sa aktívne zapájajú do jej programu. 
Medzi jej základné aktivity patrí 
Slovenská debatná liga a taktiež rôzne 
medzinárodné podujatia. V našom 
článku by sme Vám chceli priblížiť 
akademickú debatu, aké sú jej výhody 
a ako debatný program funguje na 
Bilingválnom gymnáziu Milana 
Hodžu v Sučanoch.

Začiatkom deväťdesiatych rokov sa naša 
škola – Bilingválne gymnázium Milana 
Hodžu v Sučanoch stala iniciátorkou 
debatného programu na Slovensku. Keď v 
roku 1993 vznikol Debatný klub Sučany 
bol to jeden z úplne prvých klubov, ktoré 
začali aktívne debatovať. Členovia nášho 
klubu sa môžu pýšiť viacerými úspechmi 
– víťazstvami v národnej súťaži debatných 
klubov v slovenskom jazyku i účasťou na 
medzinárodných súťažiach. V posledných 
dvoch rokoch sa naši debatéri zúčastnili 
súťaží v Grécku, Slovinsku, Francúzsku i 
ďalekom Katare. Debatným programom v 
našej škole si prešli desiatky študentov, z 
ktorých mnohí našli svoje uplatnenie aj na 
prestížnych zahraničných univerzitách.

Ako najlepšie rozvíjať myslenie študentov?

Čo je to akademická debata ?
Akademická debata je formalizovaná 

forma diskusie, v ktorej vopred stanovený 
počet rečníkov obhajuje alebo vyvracia 
určitú kontroverznú tézu, a to bez ohľadu na 
osobné názory debatérov. Rečníci oboch 
tímov sa striedajú v rečiach s presne 
vyčleneným časom. Ich úlohou je 
prezentovať presvedčivé argumenty, 
reagovať na argumenty opozície a udržať 
konzistentnosť svojho tímu. Víťaza debaty 
určujú rozhodcovia na základe presvedči-
vosti a sily argumentov. 

Debata si od študentov vyžaduje 
všeobecný prehľad, aby boli schopní 
podporiť svoje argumenty príkladmi z 
reálneho života, aby nenastala situácia, že 
debata bude iba prázdnym filozofovaním. 
Ďalšou dôležitou debatérskou schopnosťou 
je analýza problémov. Bez nej debatéri nie 
sú schopní identifikovať ťažisko debaty a 
presne definovať svoju pozíciu a stávajú sa 
tak neistými a nepresvedčivými. Predví-
danie a rýchla reakcia sú dôležité pre účinné 
vyvracanie argumentov protivníkov. Už pri 
samotnej príprave musia debatéri brať do 
úvahy možné opozičné argumenty a 
pripraviť si aspoň hrubý náčrt svojej 

odpovede na ne. Takto sú debatéri nútení 
preskúmať danú problematiku z oboch strán. 
V prípade, že druhý tím prinesie do debaty 
neočakávaný argument či fakt, musí debatér 
byť schopný pohotovo zareagovať a 
vymyslieť zodpovedajúci protiargument.

Debatéri profitujú z debaty niekoľkými 
spôsobmi. Počas prípravy si rozšíria prehľad 
o najrôznejších spoločenských problémoch 
a iných kontroverzných témach, naučia sa 
slušne a presvedčivo vystupovať pred 
publikom. Skúmanie rozličných pohľadov 
na dané tézy ich podnecuje k prehodno-
covaniu vlastných názorov a kritickému 
mysleniu. Dôležitosť tímovej práce 
podnecuje študentov k lepšej kooperácii s 
inými ľuďmi pri riešení rôznych problémov. 
Spoznávanie nových ľudí a možnosť 
aplikácie ich vedomostí počas debaty 
prináša študentom veľa nových skúseností, 
ktoré môžu zúročiť počas vyučovacieho 
procesu.  Debatovanie je taktiež skvelá 
príležitosť reprezentovať svoju školu a 
krajinu. Netreba zabúdať na zábavu, ktorá 
nechýba ani pri akademickej debate.

- Jaroslav Leitmann -

V Sučanoch momentálne funguje jediný 
debatný klub v Žilinskom kraji a boli by 
sme radi keby sa počet klubov v regióne 
zvýšil. V prípade, že máte záujem o 
založenie klubu na Vašej škole navštívte 
internetovú stránku Slovenskej debatnej 
asociácie  alebo stránku nášho 
klubu . Veľmi radi 
Vám poskytneme ďalšie informácie alebo 
pomôžeme pri zakladaní klubu.

www.sda.sk
www.dksucany.sda.sk

Debatný klub

Sučany

Zapojte aj Vašu školu

Mladí z SOŠ dopravnej,  
Martin - Priekopa

Jedného dňa zorganizovali učiteľky 
etickej výchovy na SOŠD v Martine-
Priekope návštevu resocializačného 
strediska MANUS v Martine-Priekope. 
Touto návštevou napĺňali plán primárnej 
prevencie protidrogovej činnosti a  zároveň 
si pripomenuli Svetový deň boja proti 
drogám.

Toto občianske združenie je terape-
utickou komunitou, ktorá sa zameriava na 
skupinu problémovej mládeže (od 16 ro-
kov) ako i dospelých, ktorí potrebujú od-
bornú pomoc. Terapia je individuálna, 
skupinová i rodinná. Jej cieľom je zmena 
osobnostných postojov, drogovej závislo-
sti, rast osobnosti a sebaúcty, vzťahov v 
rodine i k autoritám.

Žiaci I.D a I.E triedy sa zúčastnili na 
skupinovej práci v komunite a vypočuli si 
osobné výpovede klientov centra. Tí 
otvorene hovorili o svojej drogovej i 
kriminálnej minulosti a dôsledkoch , ktoré 
drogy zanechali v ich živote. Autentické 
prostredie vyvolalo v žiakoch silnú odozvu, 
čo sa prejavilo v následnej diskusii.Z tejto 
návštevy si odniesli nové poznatky a snáď i 
poučenie.

- Viera Bednáriková -

Protidrogová prevencia
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Reklama v RYŽI
Je Váš sortiment atraktívny pre mladých ľudí??? Ak áno, využite 
možnosť zviditeľniť svoju firmu reklamou na stránkach časopisu 
RYŽA. Teraz mimoriadne 50 % zníženie cien. 
 

Cieľová skupina: mladí ľudia zo stredných škôl a mládežníckych 
organizácií.
 

Náklad: 2 000 ks
Pôsobnosť: Žilinský kraj
Periodicita: štvrťročne
Cena:  zadarmo

V prípade opakovanej inzercie poskytujeme 
individuálne ceny.

Rada mládeže Žilinského kraja
Rajecká 17, 010 01 Žilina
Tel/fax: 041/763 19 25
Mail: peterchromiak@rmzk.sk
Web: www.rzmk.sk

Kontakt:

- Pán hlavný, rýchlo polievku, než sa začne škandál! 
Dožaduje sa rázny hosť v reštaurácii. 
Po rýchlom obslúžení sa to znova zopakuje: 
- Rýchlo rezeň, než sa začne škandál! 
Hlavný sa ide potrhať a zabrňuje škandálu aj zákuskom a 
pivom. Potom sa osmelí: 
- A môžete mi prezradiť, prečo by mal byť ten škandál? 
- Už sa začína, - ubezpečuje ho hosť. - Nemám čím platiť!

 
Farár maliarovi, ktorý maľuje kostol: 
- Človeče, čo ste sa zbláznili? Kde ste videli anjela v 
topánkach? 
- Pán farár a kde ste videli anjela bez topánok?

 
Stretne sa v Bagdade Clinton a Sadam Husajn. Ako tak 
rokujú, stlačí Sadam 1. tlačítko na Clintonovej stoličke. 
Zrazu vyletí ruka a udrie Clintona do tváre. Ten však nechce 
pokaziť rokovanie a tak sa tvári, že sa nič nedeje. Husajn 
stlačí 2. tlačítko a vyletí topánka, ktorá nakope Clintona do 
zadku. Stále však nechce pokaziť rokovania a tak sa tvári, že 
sa nič nedeje. Zrazu Husajn stlačí tretie tlačítko a vyletí 
rukavica, ktorá treskne Clintona rovno do brcha. Ten už 
naštvaný ukončí rokovania, ale dohodnú sa, že sa stretnú vo 
Washingtone. 
Rokovanie vo Washingtone. Husajn čaká, čo sa bude diať. 
Keď Clinton stlačí 1. tlačítko na Husajnovej stoličke, nič sa 
nestane. Clinton sa začne hrozne smiať. To isté sa stane aj 
pri stlačení 2. a 3. tlačítka. Keď sa Husajn postaví a oznámi 
Clintonovi, že ide domov do Bagdadu, Clinton sa len 
zasmeje: 
- Aký domov? Aký Bagdad?

 
Budí policajt bezdomovca v parku na lavičke: 
- Čo je to tu nocľaháreň alebo čo? 
Rozospatý bezdomovec sa osopí: 
- A čo som ja informátor?

  
Dievčatko príde do obchodu a prezerá si macíkov. Predavač 
sa jej pýta: 
- Chceš toho bieleho macíka s modrými labkami alebo 
modrého macíka s bielymi labkami? 
- Myslím, že môjmu pittbulovi to bude jedno.

V miestnosti sú traja ľudia. Štyria 
odtiaľ odídu a potom tam ešte 
jeden musí prísť, aby tam nikto 
nebol. 

ÚVAHA O SYRE: 
Ementál je syr, ktorý má diery. 
Čím viac je syra, tým je viac dier. 
Čím je viac dier, tým je menej 
syra. Teda: čím je viac syra, tým 
je menej syra.

Ide chlapík po ulici a vidí ako 
ďalší umýva okno mokrou 
mačkou. 
- Hej, čo si zošalel? Surovec 
jeden! Vyžmýkaj tú mačku 
občas...

- Koľko somálčanov zje jedno 
kurča? 
- 50, potom je už kurča plné.

Deti v škole dostanú nové 
šlabikáre, keď tu sa prihlási malý 
Jožko a pýta sa: 
- Pani učiteľka a na CD-čku 
náhodou nemáte?

Čo urobí blondínka, ak si chce 
dať jahodový lekvár? 
Olúpe si buchtu.

Vieš, čo robí blondínka v skrini? 
Počúva kabát!

Cenník


