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Milí mladí priatelia.
 

Dnešný mladý človek je zavalený mnohými 
pohľadmi na život a svet. Filmy, reklama, 
časopisy ponúkajú často falošné predstavy o 
slobode, preto musíme byť opatrní a správne 
si voliť krásu, dobro, lásku, aby sme sa 
harmonicky vyvíjali. Deformácia osobnosti 
sa prejavuje nesprávnym rebríčkom hodnôt. 
Je ťažké správne sa rozhodnúť, ak niekto iný 
určuje, čo je dobré a čo zlé. Falošné predstavy 
o živote potláčajú vnútornú slobodu človeka. 
Najhoršie je, že s rodičmi začnú byť 
problémy. Vôbec nám nerozumejú. Tak sa 
narušia vzťahy lásky a dôvery. Vtedy už od 
nich nemôžeme čerpať „pohonné látky“ pre 
náš citový život. Kto nás pochopí? Možno 
kamarát či kamarátka možno, partia chalanov 
a dievčat. Lenže akí sú to kamaráti? Ak to, čím 
žijú – a my s nimi – nie je dobré,  našu „citovú 
nádobu“ nenaplníme dobrým obsahom, 
spoznáme horkosť, sklamania a ľútosti.
 

„V ten deň som našim doma povedala, že 
idem na diskotéku. Klamala som. Šla som na 
chatu. Dievčatá, chalani, alkohol, cigarety, 
noc pred nami... Na chate sme sa dohodli, že 
sa vrátime skoro ráno, aby rodičia na nič 
neprišli. Každý z nás mal v sebe alkohol. Bolo 
nám spolu dobre, a tak sme sa pozabudli. Keď 
sme sa spamätali, bolo už ráno.  Teraz z 
diskotéky? Veď je sedem hodín! Nikomu sa 
nechcelo ísť domov. Vrátili sme sa až 
popoludní.
 

Doma ma už všetci netrpezlivo čakali. Mama 
mala červené opuchnuté oči - od plaču. Bála 
sa o mňa. A otec? Tá facka ani nebolela, ale 
ten pohľad...Nikdy naň nezabudnem. Vtedy 
som si povedala: „Nikdy viac!“
 

Aká veľká musí byť bolesť matky, keď 
nenájde svoje dieťa v noci doma. Ba ani v 
nasledujúci deň. Ešte dnes ma to trápi. Nebyť 
doma som chápala ako hrdinstvo. Vyčítala 
som rodičom, že zrazu si spomenuli na svoju 
dcéru a pri tom som vedela, že nikdy na mňa 
nezabudli. Pochopila som, aké je dôležité, 
aby rodičia vedeli kam chodím, čo robím, s 
kým sa priatelím...“
 

Správni priatelia nám pomôžu nájsť aj cestu k 
porozumeniu s rodičmi. Veď človek potrebuje 
milovať a byť milovaný...

Martin Komár
člen predsedníctva RMŽK

Rada mládeže Žilinského kraja

Vo štvrtok 18.11. 2010 Radu mládeže 
Žilinského kraja navštívili priatelia z 
vedenia Rady detí a mládeže Morav-
skoslezského kraja RADAMOK: jej 
predseda Ján Dudek, riaditeľ kancelá-
rie Vladimír Peter a manažérka ostrav-
skej Bambiriády Zuzana Vašková.

Počas päť hodinového rokovania 
účastníci pracovno-priateľského 
stretnutia prebrali otázky súčasného 
fungovania a pôsobenia Rád v 
obidvoch krajov. Ďalej sa dotkli 
možnosti ďalšej spolupráce a vymenili 

Aká je vaša vízia? Ako efektívne 
prezentovať organizáciu? Čo pre-
zentovať? Ako získať sponzora? 

Tieto a ďalšie otázky zazneli na 
seminári v pondelok 22. septem-
bra v Žiline. Seminár, lepšie 
povedané koučovanie určené pre 
členov predsedníctva RMŽK a 
členov organizačných tímov 
Bambiriády viedol skúsený kouč 
Mgr. Peter Seemann, PhD. 

 .(www.scan.sk)

Rokovanie vedenia
RMŽK a RADAMOKu

Vzdelávanie predsedníctva
  a sekretariátu RMŽK

si skúsenosti z vedenia Rady. Na záver 
rokovania sa obidve strany dohodli, že 
budú spoločne rozvíjať a realizovať 
medzinárodne aktivity zamerané na 
viaceré cieľové skupiny mladých ľudí 
z obidvoch krajov.

Zo spoločného rokovania vyplynulo, 
že v odlišných národnostiach má každý 
or ig iná lne  nas ledovaniahodné  
hodnoty, ktorými si môžeme vzájomne 
pomáhať pri skvalitňovaní práce s 
deťmi a mladými ľuďmi. 

Táto aktivita sa uskutočnila v 
náhradnom termíne ako súčasť 
podujatia Naša Žilina. Účastníci 
tohto koučovania boli aktívni a 
prakticky zapojení do riešenia 
konkrétnych problémov a potrieb 
Rady mládeže Žilinského kraja; 
analyzovali, hľadali možnosti a 
stanovili si vlastné ciele a úlohy. 

Veríme, že získanú skúsenosť 
pozitívne prenesieme do činnosti 
RMŽK, organizovania Bambi-
riády a do celého nášho pôsobenia 
v oblasti detí a mládeže v 

Žilinskom kraji. 
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Po rozbehnutí nového školského roka viac 
ako 80 mladých ľudí zo žiackych 
školských rád stredných škôl zo 
Žilinského kraja absolvovalo vzdelá-
vacie semináre s témou: „ Ako motivovať 
seba aj druhých“, ktoré sa uskutočnili v 
Terchovej a na Hutách.

Rada mládeže Žilinského kraja sa 
systematicky a pravidelne venuje podpore 
činnosti mládežníckych organizácií a 
žiackych školských rád cez pracovné 
stretnutia, konferencie, poradenstvo, 
semináre a iné aktivity. Medzi tieto 
motivačné aktivity patrí aj neformálne 
vzdelávanie zamerané na členov žiackych 
školských rád ako neformálnych 
samosprávnych dobrovoľníckych skupín 
pôsobiacich na stredných školách. Počas 

októbra a novembra 2010 bránami 
vzdelávacích 
seminárov prešlo viac ako 80 mladých 
ľudí. Hľadali odpoveď na otázky: čo je 
motivácia, ako motivovať seba a druhých, 
ako sa neznechutiť, kde je tajomstvo 
úspechu práce žiackej školskej rady.

Neformálne vzdelávanie nového typu 
dobrovoľníctva pôsobiaceho na školách je 
súčasťou celoročného projektu pod 
názvom Olympiáda žiackych školských 
rád. Viac o aktivitách projektu nájdete na 
zsr.rmzk.sk.

Projekt bol spolufinancovaný Minister-
stvom školstva, vedy, výskumu a športu 
SR a Radou vlády SR pre prevenciu 
kriminality. 

Mladí lídri v Ružomberku
a Liptovskej Osade sa učili a tvorili
Počas štvrtého víkendu v októbri a tretieho víkendu v novembri mladí 
ľudia – dobrovoľníci z mládežníckych organizácií sa učili praktickým 
technikám ako kvalitnejšie pracovať s deťmi a mladými ľuďmi. Ako ich 
zaujať a aj udržať pri zmysluplnom trávení voľného času.

Aktivita bola súčasťou projektu „ Prevencia je viac ako represia“, ktorý 
podporila Rada vlády pre prevenciu SR. Organizátorom bola Rada 
mládeže Žilinského kraja. 

Rada mládeže Žilinského kraja  sa stretla  s  lídrami z 
mládežníckych organizácií, žiackych školských rád a mládežníckych 
parlamentov na pracovných stretnutiach, ktoré boli 29.11. 2010 v 
Žiline a 2.12.2010 v Ružomberku. 

V roku 2011 budeme pociťovať zníženie finančných 
rozpočtov na mládežnícku činnosť organizácií, žiackych školských rád 
a parlamentov aj iných. Na stretnutí sa hľadali spôsoby a nápady, ako sa 
spojiť v Žilinskom kraji a aspoň z časti prekonať túto situáciu, aby sme 
mohli naďalej vykonávať svoju činnosť. 

Rada mládeže Žilinského kraja chce byť aktérom, ktorý s 
pomocou mládežníkov chce pomôcť pri prekonávaní tohto 
nepriaznivého stavu. 

Aj z aktivity žijú v roku 2011

Vianoce na
Hornom Považí
Rada mládeže Žilinského kraja v spolupráci 
s OZ Križovatky a Odborom školstva a 
mládeže Mesta Žilina vyhlasila výtvarno- 
literárnu súťaž pre deti a mladých ľudí zo 
Žiliny a okolia. 

Výtvarné a literárne práce predstavovali 
tradície, ktoré sa viažu na prežívanie 
Vianoc na Hornom Považí. Súťaž bola 
vyhlásená pre žiakov I. a II. stupňa 
základných škôl, stredných škôl, zá-
kladných umeleckých škôl a centier 
voľného času. 

Každá škola mohla doručiť max. 7 prác, 
ktoré boli vystavené 13. - 19. decembra 
2010 v spoločenskej sále Pastoračného 
centra na Vlčincoch v Žiline, kde počas 
týždňa prebiehal rôznorodý vianočný 
program pre deti, mládež aj širokú 
verejnosť. Vyhlásenie výsledkov súťaže 
bolo 19.12.2010 na vianočnom galakoncer-
te Bažíkovcov.

Žiacke školské rady v Žilinskom kraji v trendeŽiacke školské rady v Žilinskom kraji v trende
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- Ahoj Christian. To je sranda, že sa zasa 
vidíme!
- Ahoj Werner. - Christian sa neusmial.
- Vidím, že si ma zasa chytil, keď som sa 
ponáhľal domov, aby som uvidel ženu a 
deti.
- Áno, je to tak. - Policajt Christian sa 
zdal byť nesvoj.
- V posledné dni som odchádzal vždy 
veľmi neskoro z kancelárie a už som bol 
myšlienkami na zajtrajšom rodinnom 
výlete. Koľko si mi nameral?
- Sedemdesiat.
- Ale Christian, počkaj trochu. Ako som 
ťa uvidel, ihneď som sa pozrel na 
tachometer! Myslím si, že to bolo len 65 
km/h ! - Werner sa snažil pri každej 
ďalšej pokute lepšie klamať! Vynervo-

vaný sa pozeral na prístrojovú dosku. 
Christian ale usilovne písal niečo do 
bloku. 

- Prečo nechce vidieť vodičák a 
papiere tak ako vždy? Vždy to nejako 
prešlo, aj keď to bolo potom vždy 
nepríjemné sa stretnúť v nedeľu pri 
bohoslužbe a sedieť vedľa seba v 
jednej lavici. Nedočkavo povedal: 
- Stále to je na tvojom rozhodnutí. 
Určite som porušil dopravné predpisy, 
ale nedalo by sa teraz jedno očko 

privrieť alebo...?
Christian písal ďalej, potom 
vytrhol papier z bloku a dal 
ho Wernerovi.
-  Ďakujem. -  Werner  
nedokázal skryť vo svojom 
hlase sklamanie.
Bez jedného slova sa vrátil 
Christian späť k svojmu 
hliadkovému autu. Werner 
čakal a pozoroval ho v 
spätnom zrkadle. Potom 
otvoril zložený papier a bol 
zvedavý koľko ho teraz 
tento špás bude stáť?
- He, to je vtip? - Nebol to 
žiadny pokutový blok! A 
potom Werner začal čítať:
- Milý Werner, mal som 
malú dcéru. Keď mala päť, 
zomrela pri dopravenej 

nehode. Jednoducho povedané, ten 
chlap bol moc rýchly. Dostal pokutu, 
mal súd a potom tri mesiace v lochu a 
potom bol ten muž znovu voľný. 
Voľný, aby mohol objať svoje obidve 
dcéry. Ja som mal len jednu, a budem 
musieť čakať až ju budem môcť znovu 
objať v nebi. Tisíckrát som sa pokúšal 
tomu mužovi odpustiť. Možno, že som 
to dokázal, ale na ňu musím myslieť 
stále. Aj teraz. Modli sa prosím za 
mňa. A dávaj si prosím pozor, Werner. 
Môj syn je to jediné čo mi ešte zostalo. 
Zdravím ťa, Christian.
Werner sa otočil a uvidel Christiana 
odchádzať. Ten sa znovu vracal tou 
istou cestou späť. Werner sa na neho 
pozeral, pokiaľ mu nezmizol s očí.
Až po niekoľkých minútach sa pomaly 
rozbehol smerom domov. V duchu 
prosil o prepáčenie a ako prišiel 
domov objal svoju prekvapenú ženu a 
dcéru v náručí pevným stiskom.

Život je veľmi cenný. Zaobchádzaj s 
ním svedomite a opatrne. Konaj 

opatrne a s pochopením pre ostatných. 
Nikdy nezabudni, že „auto“ sa dá 
kúpiť vždy, ale ľudský život nie. Život 
nie je počítač a nedá sa vrátiť o krok 
späť.

Nie si sámNie si sám
Život nie je poèítaè a nedá sa vráti• o krok spä•.

Stále to je na tvojom 

rozhodnutí.

4
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Títo otravní rodičia, títo „matuzale-
movia“, ktorí vás chcú stále len 
obmedzovať vo vašom živote (už aj tak 
dosť plnom zmätkov!), ktorí akoby vám 
vôbec nerozumeli. Sú riadnym problémom!

Veľkí dávajú vinu za tieto zvady tak 
trochu vám a trochu aj sebe.

Ak je reč o vás, treba pripomenúť 
problém dospievania a vysvetliť, že 
postupným dozrievaním sa skutočne 
stávate menej tolerantnými, pohotovejšími 
protestovať už len preto, že sa vám to páči; 
túžite po väčšej  slobode,  väčšej  
nezávislosti. A keďže sa vám jej nedostáva, 
hneváte sa. 

Pri rodičoch zas treba vytiahnuť slávny 
„generačný konflikt“. Pár slovami: rodičia 
si nepamätajú, že boli kedysi mladí, že mali 
tie isté túžby, rovnakú chuť spochybniť 
všetko, čo funguje. Sú trocha zábudliví, 
musia hrať úlohu rodičov „s hlavou na 
správnom mieste“, stratili chuť skúsiť 
pochopiť.

 

Ani oni ničomu nerozumejú
 

Poviete: „Moji rodičia mi nedovolia 
chodiť von, nechcú, aby som sa stretávala s 
chlapcom, ktorý sa mi páči, chceli by ma 
stále držať v zlatej klietke... a ty hovoríš len 
o generačnom konflikte?“

Máte pravdu. Je to trochu málo.

Čo teda?
 

Často sa zdá, že rodičia majú hrozný strach 
(podľa vás neopodstatnený) pustiť vás 
samých cestami sveta. „Ak chceš ísť von s 
tvojím chlapcom, budeš o desiatej doma,“ 
takmer akoby bol svet stvorený iba na to, 
aby vám ublížil. Majú o vás obavy. Ale 
pozor, nemýľte si to s egoistickým 
strachom (nepustíme ho von, a tak MY 
budeme môcť pokojne stráviť večer). Je to 
strach, ktorý sa rodí z veľkej lásky. Rodičia 
vás majú nesmierne radi. A preukazujú vám 
to takou starostlivosťou, akej sú len schopní 
– chránia vás. 

„Keďže ma majú tak veľmi radi, prečo 

teda po dvoch minútach rozhovoru 
začíname po sebe hádzať taniermi?“ To sa 
stáva. Akoby vaše jazyky neboli 
kompatibilné (takmer ako počítačové 
programy). Oni hovoria „Dávaj pozor“ a vy 
si pomyslíte „Nenechajú ma ani dýchať“. 
Oni povedia „Si na to ešte príliš mladý“ a vy 
odpoviete „A načo mám čakať? Na moju 
päťdesiatku?“

Čia je to vina?
 

Vina? Nemožno hovoriť o vine. Ide o 
namáhavé hľadanie pokojného dialógu.

„Ale moji rodičia nerozprávajú! Keď si 
pýtam vysvetlenia, povedia mi: je to tak a 
dosť. Ako možno takýmto spôsobom viesť 
dialóg?“ S veľkou ochotou a istotou, aj keď 

* tabuľku s bodmi na vyhodnotenie 
nájdete v pravom dolnom rohu

Od 16 do 26 bodov
Hovoríš, že rodičia ťa nechápu, že je to 
všetko nanič. A ty si sa niekedy pokúsil 
byť prístupnejší? Zamysli sa nad svojím 
vzťahom k rodičom. Veľa vecí sa zmení. 
Určite to dokážeš!
       
Od 27 do 33 bodov
S námahou a mnohými pochybnosťami 
sa snažíš vybudovať s rodičmi lepší 
vzťah. Neúnavne v tom pokračuj!

Od 34 do 36 bodov
Tvoji rodičia vedia, že majú dieťa s 
hlavou na správnom mieste. Váš vzťah 
je položený na výborných základoch. Čo 
chýba? Teraz asi nič! Ale maj stále oči 
otvorené!

  B O D O V A N I E
                1          2          3          4

a)       4          9          7          9
b)       7          7          9          4
c)       9          4          4          7

Dialóg v rodine Červeňovcov:

- Klára, kam ideš?

 - Idem von s ... Janou.

- Aspoň ma neklam. Dobre viem, že chodíš 

s tým chlapcom, ako sa len volá, ach áno, s 

Tomášom! Nepovedala som ti snáď, že si na 

chodenie ešte príliš mladá?

- Ale mama! Som veľká. Prečo to nechceš 

pochopiť?! Máme sa radi!

- Ja v tvojom veku...

Dialóg v rodine Ružových:

- Ahoj, mama, ja idem.

- Ahoj, Tomáš, kedy sa vrátiš?

- Neviem!

- A s kým to vlastne ideš? A kam?

- (Zašomranie) Idem.

NAŠI  MI  NEDOVOLIA  CHODI•  VON

je ťažké tomu uveriť, že rodičia majú na 
90% pravdu! Zaiste je ťažké uznať to, 
pretože nie vždy chápete zmysel ich 
zákazov, skorých návratov, ustavičných 
kázní: dávaj si pozor, buď opatrný, nerob 
toto, nerob tamto...  A predsa je to tak, za pár 
rokov si to uvedomíte!

Na záver, pokúste sa zapamätať si niečo 
dôležité. Rodičovské remeslo nie je vôbec 
jednoduché. Vyžaduje si trpezlivosť, lásku, 
odovzdanosť a pochopenie. Ale takisto nie 
je jednoduché „synovské“ remeslo. Chce to 
dôveru, trpezlivosť, lásku. Len v stretnutí 
rodiča s dieťaťom obe nachádzajú plnú 
realizáciu. Takže odvahu a veľa šťastia na 
ceste životom!

(Prevzaté z knihy Horúce témy)

1. Hovoríš rodičom:
a) idem von, aj keď nechcete
b) idem von, ale vám to nepoviem, lebo 
by ste mi to nedovolili
c) ak nechcete, tak von nepôjdem, ale 
vysvetlite mi prečo 

2. Keď niekedy myslím na rodičov, pýtam 
sa:                                                      
a) ktovie, čo si o mne myslia
b) prečo sú voči mne takí prísni?
c) akí asi boli v mojom veku?

3. Túžba, ktorú by som chcel uskutočniť:
a) dobre si vychádzať s rodičmi
b) do hĺbky pochopiť dôvody mojich 
rodičov
c) robiť si čo chcem bez toho, že by ma 
„otravovali“

4. Keď budem rodičom:
a) budem sa správať tak ako oni
b) nechám mojim deťom úplnú slobodu
c) určite budem pružnejší

Minitest – Ja a naši Vyhodnotenie
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Rada mládeže Žilinského kraja

Mladí z SOŠ drevárskej
Krásno nad Kysucou

Stredná odborná škola drevárska 
v Krásne nad Kysucou si pripomenula Deň 
jablka, ktorým je 26. október. Krúžok 
Ukáž čo vieš pod vedením PaedDr. Anny 
Janíčkovej zorganizovali akciu o naj-
krajšie jablko. Z prinesených plodov 
ovocných stromov zo záhrad našich 
žiakov urobili vo vestibule školy výstavu a 
k tomu pripravili nástenku zaujímavostí o 
jablku. Jednotliví žiaci, skupiny a triedy sa 
zapojili do súťaže o najkrajšie jablko pod 
názvom Deň kysuckého jablka. 

Prekvapením bolo, že sa do 
súťaže zapojili i nepedago-
gickí zamestnanci. 

Nakoniec celú výstavu 
preniesli a nainštalovali v 
Mestskom úrade  Krásno nad 
Kysucou. Návštevníci si mohli 
pozrieť jablká, ktoré boli 

vypestované v našom regióne 
a čo to sa mohli priučiť o tomto veľmi 
zdravom a chutnom ovocí, z ktorého sa dajú 
urobiť kompóty, džúsy, šťavy, džemy, ale aj 
chutné koláče. 
     Ďalšou akciou, ktorá odzrkadľuje 
spoluprácu mesta s našou školou, bola 
akcia zameraná na mesiac október, ktorý sa 
niesol spomienkou úcty k starším.  Mestský 
úrad nám poskytol zoznam  najstarších 
obyvateľov Krásna nad Kysucou a naša 
škola pre každého občana pripravila 
darček, ktorý pozostával z dreveného 

lopára vyrobeného našimi žiakmi a 
sladkosťami pre osladenie života. S našimi 
žiakmi a vedúcou Školského strediska 
záujmových činností Bc. Andreou 
Trlicovou sme sa vybrali do Domova 
dôchodcov v Krásne nad Kysucou. O 
hudobný program sa postarali žiačka 2.O 
triedy Andrea Pitlová a žiak 2. B triedy 

Ladislav Ševčík so svojou heligónkou a 
krásnym hlasom. Zahral a zaspieval ľudové 
pesničky, pri ktorých si dôchodcovia 
zaspomínali na svoju mladosť. Navštívili 
sme aj niekoľko rodinných domov, kde 
bývajú najstarší obyvatelia mesta.  Všetci 
boli nadšení a so slzami v očiach 
prejavovali úprimnú radosť nad tým, že si 
niekto na nich spomenul, porozprával sa s 
nimi a spríjemnil im jeseň života. Všetci 
dôchodcovia vyjadrili radosť nad takouto 
vydarenou akciou.

Mgr. Mária Gavenčiaková

Mladí z SOŠ technickej v Čadci 

Tak ako každý rok, tak i dnes 15. 11. 2010, naši študenti 3. ročníka pripravujú 
pre prvákov imatrikulácie. Prváci prechádzajú skúškou, či zvládnu štúdium, ale aj post 
„stredoškoláka“. Tento rok sa tejto úlohy zhostili žiaci 3.D triedy pod vedením Mgr. M. 
Prívarovej. 

Študenti prvých ročníkov prežili zaujímavé dopoludnie spestrené súťažami a 
príjemnou hudbou. Prváci prešli krstom strojárskeho cechu a môžu sa pýšiť názvom 
„stredoškolák“. 

Mgr. Renáta Kolenová

Oslava Dňa študentstva

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Oščadnici
História tohto  zariadenia sa začala písať na začiatku 70-tych rokov. Celý 

areál bol postupne dobudovaný a odovzdaný do prevádzky v marci 1985. Oproti 
nedávnej minulosti v domove zohráva významnú úlohu výchova, individuálna a 
skupinová terapia. Cieľom je vybaviť klientov poznatkami a praktickými 
zručnosťami, ktoré by im čiastočne pomohli v čo najvyššej možnej miere integrovať 
sa do spoločenského života. Prácu klientov reprezentujú na samostatných výstavách 
alebo spoločných prehliadkach s inými zariadeniami. Najdôležitejšou úlohou pri 
práci s klientmi je stále rozvíjať ich možnosti vzdelávania a kreativity, aby bol každý 
deň pre nich zaujímavý, veselý a život krajší...                                           

Aby bol naozaj život týchto ľudí krajší, žiaci z triedy 3. B2 aj s pani 
profesorkou Padychovou vytvorili zbierku pre tento domov na predmete aplikovaná 
ekonomika.

Denisa „Denka“ Bednáriková

Mladí z Obchodnej akadémie  
Dušana Metoda Janotu v Čadci

DEŇ  JABLKA A MESIAC
Ú CTY K STARŠÍM
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Mladí z DOMKY, Lisková

LISKOVÁ

Blíži sa  koniec roku 2010... 
všetko sa sumarizuje, uzatvára, prepo-
čítava, analyzuje. Aj v našej liskovskej 
DOMKE sa hodnotil posledný rok. 
Môžem vám povedať sama za seba, že som 
na našu DOMKU hrdá, hoci sme jedným z 
menších stredísk, podarilo sa nám spestriť 
program nielen deťom a mladým v 
Liskovej, ale aj pomôcť ľuďom, ktorí sú x-
kilometrov od nás.  

Každý rok sa snažíme uskutočniť 
aspoň jednu brigádu, ktorou by sme 
skrášlili prostredie v našej dedine a ukázali 
ľuďom, že vieme aj tvrdo pracovať.  
Začiatkom októbra sme v tomto smere boli 
veľmi úspešní, podarilo sa nám uskutočniť 

3 brigády v rámci akcie      
„72 hodín bez kompromisu“: 
úprava chodníka pri kostole, 
natieranie stojanov na bicy-
kle a úprava dvora za budo-
vou cirkevnej školy. Tieto 
brigády neboli len o drine a 
makačke. Zažili sme veľa 
zábavy,  pr í jemne sme 
prekvapili ľudí okolo nás a 
po skončení nás hrial príjem-
ný pocit z dobre vykonanej 
práce.

Divadelné predstavenie 
„ D o r k a  a  č e r t “  b o l o  
vyvrcholením 

pridedin-ského divadelného 
tábora, ktorý sa tento rok 
uskutočnil po prvýkrát. 
F i n a n č n ý  v ý ť a - ž o k  z  
divadelného predsta-venia 
s m e  p o s l a l i  ľ u ď o m  
postihnutým povodňami v 
Pakistane. Je to veľké gesto od 
detí, aj keď si možno až tak 
neuvedomujú čo dokázali.

Nedávno sme mali v 
klubovni DOMKY misijnú 
besedu s našimi 2 misijnými 
dobrovoľníčkami - Veroni-
kami. Tie sa cez letné prázdni-

do Rumunska, kde ich hlavným poslaním 
bolo venovať sa miestnej mládeži a 
deťom. Počas besedy nám priblížili svoje 
zážitky a skúsenosti z tejto ich práce. Obe 
sa vyjadrili, že išli zo seba dať čo najviac 
môžu, ale prekvapujúce bolo, že viac 
dostali - spoznali nových ľudí, novú 
krajinu, kultúru a získali mnoho  cenných 
skúseností.

Na záver by som chcela skončiť 
touto myšlienkou: „Snažme sa zo seba 
dávať, čo najviac môžeme, vráti sa nám to 
stonásobne.“

Zuzana Mrvová

Mladí z Gymnázia sv. Andreja  
v Ružomberku

Študenti a učitelia Gymnázia sv. 
Andreja v Ružomberku v utorok 30. 11. 
2010 oslavovali sviatok sv. Andreja, 
apoštola a patróna školy, ktorý sa začal 
slávnostnou sv. omšou vo farskom kostole 
sv. Ondreja. Po sv. omši spoločenstvo 
GSA sledovalo galaprogram vo Veľkej 
dvorane KDAH, v ktorom sa predstavila 
gospelová skupina SLNOVRAT z 
Bardejova a superfinalistka česko-
slovenskej súťaže Talentmánia Dominika 
Puterová.

Súčasťou slávnostného podujatia 
bola aj vernisáž výstavy „Kostoly a 
sakrálne pamiatky“, ktoré vytvorili 
študenti GSA. Výstavu, ktorá bude 
otvorená do 18. decembra 2010 uviedla 
riaditeľka Lipt. múzea v Ružomberku 
Iveta Zuzkinová.

Popoludní bola škola otvorená pre 
žiakov zo základných škôl. V rámci Dňa 
otvorených dverí  absolvovali prehliadku 
školy a dominantou bola prezentácia 
vyučovania prostredníctvom 3D projek-
cie.

Z. Lesáková

Tridsať študentov a učiteľov z 
Turecka, Švédska, Portugalska a Litvy bolo 
hosťami na Gymnáziu sv. Andreja v 
Ružomberku, kde sa v dňoch 20. – 25. 
septembra 2010 realizovala ďalšia časť 
európskeho projektu Comenius – 
multilatelárne partnerstvá.

Projekt realizovaný v Ružomberku s 
názvom SINGLIS bol zameraný na tvorbu a 
prezentáciu pesničiek s anglickým textom, 
s aspektom na kultúru zúčastne-ných 
krajín. Každodenný program na GSA bol v 
znamení aj workshopov, kde sa študenti z 
piatich krajín prezentovali svojou 
šikovnosťou a zručnosťou, pri výrobe 
rôznych predmetov, darčekov, šperkov a 

náramkov z materiálu, ktorý si priniesli 
so sebou z jednotlivých krajín.

Organizátori z GSA zabezpečili pre 
svojich nových priateľov aj zaujímavý 
program, ktorý mal charakter spolo-
čenský, poznávací aj zábavný.

Prijatia primátorom Ing. M. Slašťa-
nom na radnici a rektorom Katolíckej 
univerzity prof. T. Zasepom na rektoráte 

boli dominantou 
s p o l o č e n s k é h o  
programu. Slnkom 

zaliaty Vlkolínec, vodopád a kúpanie v 
Lúčkach či záverečný pobyt vo Vysokých 
Tatrách boli skutočnými a nezabudnuteľ-
nými zážitkami pre všetkých zahraničných 
hostí. Prezentácia kultúry, mesta a školy 
bola súčasťou spoločných večerných 
stretnutí žiakov a učiteľov zo Švédska, 
Portugalska, Turecka, Litvy a Slovenska 
(GSA), ktoré sa uskutočnili v Lúčkach a 
Čutkovskej doline. Najbližšie stretnutie 
účastníkov projektu Comenius bude 2. – 9. 
10. 2010 v hlavnom meste Bulharska a tu 
nebudú chýbať ani študenti a učitelia z 
Gymnázia sv. Andreja, ktorí sú zatiaľ v 
tomto projekte veľmi úspešní a aktívni.

Z. Lesáková

Deň sv. Andreja

Comenius v Ružomberku
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Mladí zo Strednej zdravotníckej školy 

v Liptovskom Mikuláši

V  školskom 
r o k u  2 0 1 0 / 2 0 11  S Z Š  v  

Liptovskom Mikuláši oslavuje svoje 60. 
jubileum. Pri tejto príležitosti žiaci školy pod 
vedením pedagógov zorganizovali 7. 10. 
2010 slávnostnú Akadémiu v telocvični školy. 
Pani riaditeľka, PhDr. Janka Profantová, 
zaželala v príhovore jubilantke do ďalších 
desaťročí, aby mala naďalej koho 
vzdelávať, aby mala zanietených 
pedagógov, veľa tvorivých a úspešných 
žiakov, úspešných absolventov, aby 
mala ďalším generáciám o čom 
rozprávať. Po príhovore vystúpili žiaci 
pod vedením Mgr. Heleny Strakovej s 
programom „Prehliadka historických a 
súčasných zdravotníckych odevov“. Do 
prehliadky bolo zakomponované  
posolstvo prvej dámy v ošetrovateľstve 
Florence Nigtingaleovej. Na záver  

nasledovala imatrikulácia žiakov 1. ročníkov 
– odboru masér a zdravotnícky asistent. 
Zaujímavé a vtipné úlohy pre nich pripravili 
ž i ac i  3 .  ročn íkov.  S  p reh l i adkou  
zdravotníckych odevov sa žiaci predstavili aj 
8. 10. 2010 v DK Liptovský Mikuláš na akcii 
„Vivat academia“, ktorú zorganizovalo mesto 
pre školy jubilujúce v tomto školskom roku. 

Pripravila Lucia Bošeľová, I. Z

Mladí z SOŠ drevárskej  
v Liptovskom Hrádku

Víťazstvo SOŠ drevárskej  v španielskej 
Málage vo februári 2010 za realizáciu medzi-

národného projektu zameraného na nábytkový dizajn 
bolo odmenené 5 denným pobytom študentov a učiteľov  
na pobreží Costa del Sol.

Centrála eTwinningu v Bruseli na čele s jej 
generálnou manažérkou pani Anne Gilleran pripravila 
program zameraný nielen na zábavu, ale aj na 
vzdelávanie pre študentov a učiteľov v dopoludňajších 
hodinách v podobe rôznych  workshopov. Ukázali nám 
zaujímavú bielu dedinu Mijas, učupenú v kopcoch, 
pripravili športové súťaže, hľadanie pokladu a večernú 
minitalentshow.
Počasie bolo úžasné a prijateľné aj pre nás, Liptákov, a 
dovolilo sa nám kúpať v Stredozemnom mori.

Bol to nezabudnuteľný zážitok pre všetkých a 
dúfame, že sa nám bude dariť aj v iných projektoch aspoň 
tak, ako v tomto odmenenom.

Gabriela Bodíková, 
koordinátorka projektu

S eTwinningom v Španielsku
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Prváci, opíšte vaše pocity počas imatri-
kulácií?                                                                 
Majka, I. Z: Veru, pred imatrikuláciami som 
mala trošku strach z toho, čo si tretiaci na nás 
vymysleli. Ale pocity po imatrikuláciách? 
Veľká úžasná zábava, ktorú sme si všetci 
vychutnali.
Lenka, I. Z: Pred imatrikuláciami som bola 
absolútne pokojná. Už dlhšie som sa na ne 
tešila a mala som sa aj na čo, veď fúkanie do 
múky bola naozaj poriadna zábava! Ešte raz 
by som si to bez váhania zopakovala!                                                                                                   
Tilka, I. Z: Moje pocity boli zmiešané, na 
jednej strane som sa tešila, ale na druhej 
strane som vôbec netušila, čo ma čaká. 
Priznám sa, mala som trošku trému, ktorá 
okamžite opadla. Bolo super, ďakujeme!
Tretiaci, ako vyzerali prípravy na imatri-
kulácie?
Romana, III. Z: Nebolo to jednoduché. 
Najprv bolo potrebné vymyslieť zaujímavé 
zábavné úlohy. Mali sme strach, či sa 
prvákom budú páčiť, či sa odhodlajú plniť 
ich, či sa nebudú nudiť... Toľko chaosu, 
paniky, ale aj súdržnosti a zábavy pohromade 
som už dávno nezažila. Myslím si však, že 
vynaložená námaha stála zato a prváci si 
odniesli okrem pamätných imatrikulačných 
listov aj nezabudnuteľné zážitky.

Vanesa, ako si sa cítila v roli 
Florenc Nightingaleovej?
Vanesa, II. Z: Bolo mi cťou 
s tvárniť  takú významnú 
osobnosť, akou bola a neustále 
je Florence Nightingaleová. 
Florence bola presvedčená, že 
aktivity pre dobro druhých sú 
pravou cestou, ako slúžiť Bohu. 
Viera jej dodávala osobnú silu 
potrebnú pre ošetrovateľskú 
profesiu. Plne som sa chopila 
šance dokonale 

stvárniť túto významnú ženu a dala som do 
toho všetko, predovšetkým úctu.
Sú dnešné zdravotnícke uniformy 
pohodlnejšie ako v minulosti?
Monika, III. Z: Musím povedať, že uniforma 
, ktorú som prezentovala na prehliadke 
zdravotníckych odevov, bola veľmi 
zaujímavá, hlavne ten obrovský čepiec na 
hlave. Bolo náročné pohybovať sa v nej. 
Veru, nemali to v tej dobe zdravotné sestry 
jednoduché, súčasné uniformy sú oveľa 
pohodlnejšie.
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Ako každý rok, tak aj tento sa na našej škole objavilo veľa nových prváckych 
tvárí a my sme ich 28. októbra privítali tak, ako sa patrí. Jediný problém bol 
len v tom, že tretiaci, ktorí im imatrikulácie robili, boli oproti trom prváckym 
triedam trošku v menšom počte, ale aj to vyriešili. Dievčatá z tretej triedy sa 
obetovali a na starosť si okrem dievčat prváčok zobrali aj čisto chlapčenskú 
športovú triedu. Študenti 3.B triedy mali teda iba prváčikov z „Béčka“. A tak 
sa v ten osudový deň, niekoľko minút po desiatej, všetko začalo. Prví boli 
imatrikulovaní prváčikovia z 1.A a 1.C. Ich imatrikulácia prebiehala pod 
témou KISS. Tretiačky si pre nás všetkých na začiatok pripravili aj pekný 
tanec. Po vtipných a zaujímavých úlohách našich športovcov a báb prišla na 
rad trieda 1.B. Tretiaci z „Béčka“ si pripravili tému Halloween, a tak sa to 
všetko nieslo v trošku strašidelnom, ale zároveň aj zábavnom duchu. 
Všetkým sa nám to páčilo a musíme uznať, že aj tento roko stúpla latka 
imatrikulačiek vysoko.

Mladí z Obchodnej akadémie  
v Liptovskom Mikuláši

Mladí z SOŠ lesníckej v Tvrdošíne

Voľný čas je úžasný a ak sa ešte spojí s ponukou 
záujmových aktivít, ktoré počas voľných dní pripravilo Centrum 
voľného času „Maják“ Námestovo, tak sú to nezabudnuteľné 
spomienky.

Ráno 29. 10.2010 sa pristavený autobus rýchlo naplnil 
účastníkmi do Aqua Relax Dolný Kubín.  šanteniu, hrám, veselej 
zábave na tobogane nebolo konca.  Okúpaní, zrelaxovaní sme sa 
všetci poobede vrátili domov.

Utorok 2.11.2010 sme už voľný čas trávili na súši v 
priestoroch CVČ „Maják“. Konal sa tu veľký stolnotenisový 
turnaj pre všetky vekové kategórie a v novootvorenej herni 
napínavá súťaž o Naj hráča. Všetci víťazi boli odmenení peknými 
vecnými cenami. Jesenné prázdniny sú aj časom dušičkovým, a 
preto v ponuke nechýbala ani tvorivá dielňa zameraná na výrobu 
sviečok. Mala sa ešte konať break dance battle súťaž, ale z dôvodu 
choroby sme ju museli preložiť na iný termín. Nuž čo poviete, bolo 
z čoho vyberať.

Po dlhšej príprave a vybavovaní  sa nám dňa 26. októbra 2010 podarilo 
zorganizovať  Exkurziu Žiackej školskej rady pre našu SOŠ lesnícku v 
Tvrdošíne. Navštívili sme poľovnícke Múzeum vo Sv. 
Antone,  kde sme si prezreli historickú expozíciu tohto 
barokovo-klasicistického kaštieľa, oboznámili sme sa s 
jeho históriou, najmä o jeho poslednom majiteľovi 
bulharskom cárovi Ferdinandovi Coburgovi a tiež sme 
veľmi obdivovali jeho rozsiahle poľovnícke zbierky. Po 
prehliadke múzea sme sa previezli do neďalekého 
mestečka Banská Štiavnica, kde sme „sfárali baňu“ – 
Banské múzeum v prírode. Absolvovali sme prehliadku 
kedysi skutočnej bane, kde sme sa dozvedeli o ťažkej práci 
baníkov v minulosti aj dnes. Našim chlapcom-žiakom sa 
prehliadky veľmi páčili a už teraz sa tešia na ďalšie akcie 
organizované Žiackou školskou radou.

Mgr. Stanislava Domagalová,
Ing. Renáta Rendeková

Exkurzia ŽŠR

Mladí z CVČ Maják

Jesenné prázdniny plné zábavy
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Mladí z Cool Clubu v Trstenej

Po tom, čo pre mladých v Trstenej bol otvorený 
Cool Club, sa niektorí mladí, ktorí si v ňom našli 
svoje miesto, aj sami chopili aktivity. A tak ku 
klasickému vybaveniu  klubu a jeho baru dnes už 
patrí nielen Adrenalin Cool Centrum (ponúkajúci 
rôzne športové možnosti vyžitia), ale aj vlastná 
skúšobňa, kde môžu amatérske kapely po dohode 
so zodpovednými skúšať. Hudobníkom svitá 
teda na lepšie časy, pretože garáže rodinných 
domov alebo „putovanie“ po rôznych voľných 
miestach dnes môžu zameniť za dobre vybavenú 
skúšobňu. A rovnako aj nácviky kapiel už budú o 
skutočnom nácviku, ktorý vedie k rozvoju 
talentu... Je to o to vzácnejšie, že táto skúšobňa je 
výsledkom aktivity samotných mladých, ktorí sa 
schádzajú v klube. Podarilo sa im totiž získať 
zdroje z programu Mládež v akcii. Kapelám, 
ktoré budú skúšobňu využívať, bude zároveň 
ponúknutá možnosť verejných vystúpení v Cool 
Clube v rámci „Life night“, kde pozvaný hosť 
spolu s mladými diskutuje na rôzne témy. 
Čo vieme, možno raz na pódiu finále Česko- 
Slovensko má talent alebo podobnej šou, bude 
stáť kapela z Trstenej, ktorá bude môcť verejne 
povedať: „Pamätám si to... Začínali sme v 
skúšobni v našom Cool Clube...“ 

Marek Madro

Nie je to nejaká náboženská 
sekta ani názov nejakého nového filmu. 
Ide len o novú aktivitu, ktorú začali 
realizovať v Trstenej v Cool Clube ako 
novú službu špecializovanú pre 
mladých v nepriaznivej životnej 
situácii. Anjelom je mladý človek - 
dobrovoľník, ktorého úlohou je 
sprevádzať iného mladého človeka v 
„problémoch“. Jedna vec je totiž to, že 
mu treba pomôcť vyriešiť jeho 
problémy, ale druhá, rovnako dôležitá, 
vec je, aby v tom všetkom cítil, že sa má 
o koho oprieť, že v tom nie je sám. 
Alebo ak chcete, že má skutočne svojho 
„anjela strážneho,“ ktorý sa o neho 
zaujíma, ktorý ho sprevádza. Vybraní 
dobrovoľníci, zaškolení pre túto službu 
vytvárania podpory a sprevádzania tak 
v prípade potreby (keď je potrebné 
pomôcť niektorému mladému)  
dostávajú „tajnú“ misiu. Jej napĺňanie 
je pravidelne sledované na spoločných 
supervíznych stretnutiach. Jeden z 
anjelov takto opisuje svoju službu: 
„Nerobím nič veľké. Občas sa mu 

ozvem na facebooku alebo skype, keď 
vidím, že svieti a už dlho nebol v klube. 
Alebo ho pozvem na nejakú našu akciu, 
ktorú robíme. A keď sa stretneme tu v 
klube, tak spolu kecáme, zahráme 
nejaké hry. Ak treba riešiť niečo vážne, 
tak ho povzbudzujem, aby šiel za 
niekým, kto mu pomôže naozaj, a to už 
podľa potreby. Cez toto všetko aj ja sám 
objavujem, akú veľkú silu majú vzťahy, 
ako je dobré a potrebné mať dobré 
priateľstvá.“ 

„Potrebu podobnej podpory 
sme vycítili z našej praxe. Keď sme sa 
totiž snažili mladým nejako pomôcť, 
veľakrát sme vycítili, že im v 
praktickom konaní chýba podpora a 
pomoc. A tak sme hľadali možnosti, ako 
to riešiť. Nechali sme sa inšpirovať 
Komunitou Cenacolo, s ktorou úzko 
spolupracujeme, kde mladý chalan, keď 
vstúpi do komunity, dostáva anjela 
strážneho, ktorý ho prvé týždne 
dennodenne sprevádza – pracuje s ním, 
je s ním, zabáva sa s ním, ...“ hovorí 
Marek Madro, koordinátor anjelov 
strážnych. 

Branislav Kožuch

Cool Clubáci sa starajú...Klub anjelov

Mladí z SOŠ polytechnickej  
v Dolnom Kubíne - Kňažia

Študenti 1. 3. a 4. ročníka Strednej 
odbornej školy polytechnickej v Kňažej 
odboru: Pracovník marketingu  sa 13.10. 
2010 zúčastnili odbornej exkurzie.  

Naša prvá zastávka bola na Donova-
loch, kde sme si pozreli hotely, pretože 
cestovný ruch je spojený s gastronomic-
kými. ubytovacími a doplnkovými služba-
mi. Navštívili sme ŠPORT Hotel, ktorý je 
moderne zrekonštruovaný a nachádza sa v 
blízkosti lyžiarskeho strediska Donovaly.  
Okúzlili nás ponúkané wellness služby. 
RESIDENCE Hotel  bol veľmi komfortný. 
Najviac nás upútala  vybavenosť  kuchyne. 
Zvláštnosťou tohto hotela je Ayurvédske 
medicínske centrum. Očakáva Vás tu 

skupina profesionálnych masé-
rov z Indie. 

Najlepšou atrakciou boli Habakuky 
(rozprávková dedina), v ktorých  sme si 
zaspomínali na svetoznáme rozprávky  
Pavla Dobšinského a vrátili sme sa do čias 
nášho detstva. 

Našou poslednou zastávkou boli  
kamenné domy v Brhlovciach.  Múzeum 
pozostáva z murovaného domu a priestorov 
vysekaných do skaly v dvoch podlažiach. 
Na prízemí sa nachádza letná kuchyňa, 

komora, ukážky kamenárskych výrobkov a 
náradia, na podlaží  je vyhliadková terasa a 
komora. Spomínané lokality vrelo 
odporúčame na víkendové pobyty rodín s 
deťmi.

Veronika Mravčáková
študentka 3. roč. 

Pracovník marketingu

V SOŠ-polytechnickej - Dolný Kubín 
Kňažia sme si dňa 15.10.2010 pripomenuli 
Svetový deň výživy. 

Pri tejto príležitosti sme usporiadali 
besedu na tému: Moje zdravie.

Žiaci zo študijného odboru: Potravi-
nárstvo a učebného odboru: Cukrár, 
besedovali s MuDr. Darinou Vasiľovou z 
Ústavu regionálneho zdravotníctva.

Po besede sa žiaci zúčastnili pripra-
venej súťaže, ktorá spočívala vo vyplnení 
vedomostného testu o zdravej výžive a 
príprave zdravého jedla podľa vlastného 
receptu. Prvé miesto získali žiačky 1.A 
triedy, učebný odbor: Cukrár – Jana 
Babačová, Andrea Fraňová, Michaela 
Horňáková, Dominika Plaváková, Lucia 
Sojková, Veronika Švecová, Alžbeta 
Vojtašáková.

Ing. Mária Studeničová

súťaž

Správa z exkurzieSpráva z exkurzie

“Moje zdravie“
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V Základnej škole s materskou školou 
v Čimhovej sa stále niečo deje. Október bol 
v znamení projektu s názvom „Po stopách 
tradícií“. Je to medzinárodný projekt 
zameraný na spoluprácu slovenských a 
poľských obcí v oblasti kultúrnych tradícií.

5. októbra dostali pozvanie predško-
láci. Celé doobedie sme trávili v Krakowe. 
Pani učiteľka z družobnej materskej školy 
Mária Sosnowská pripravila pre nás skvelý 
program. Spoznali  sme históriu 
kráľovského mesta, mestské hradby, 
námestie, významných dejateľov poľskej 
histórie. Prehliadku  sme ukončili na 
Waweli, sídle poľských kráľov. Všetko 
bolo pripravené primerane chápaniu 
vekovej kategórie zúčastnených detí.

7. októbra nám priatelia z Poľska 
návštevu opätovali. Nedeľné popoludnie sa 

nieslo v znamení  Adventu. Pásmo 
ľudových tradícií od Ondreja do Vianoc 
pripravili pedagogickí , ostatní zamestnanci 
ZŠ s MŠ a deti  ZŠ s MŠ.  Pásmo bolo 
doplnené ukážkou párania peria, tančekmi , 
spevom a hrou na harmonike.  Účinkujúci 
boli oblečení v krojoch a tradičných 
odevoch. Kroje a odevy pristali všetkým 
zamestnancom na čele s Mgr. Oľgou 
Nowakovou, riaditeľkou školy. Aj keď z 
ostatných obcí a Poľska sa zúčastnili 
prevažne dospelí, my sme im boli 
rovnocenní partneri a zožali sme primeraný 
úspech.

Naša škola už viac rokov spolupra-
cuje s Úniou slabozrakých a nevidiacich 
Slovenska. V školských vzdelávacích 
programoch  ZŠ aj MŠ má tolerancia a 
heslo „Ži a nechaj žiť „ dôležité miesto.  

Žiaci  sa  každoročne zúčastňujú  
celoslovenskej zbierky „Biela pastelka“. 
12.novembra, pri príležitosti 20.výročia 
založenia, udelila únia našej škole 
„Pamätný list“ – za dlhoročnú významnú 
podporu, účinnú pomoc a obetavú prácu v 
prospech nevidiacich a slabozrakých ľudí. 
Zástupkyni našej školy, Bc. Terézii 
Loffajovej, bol pamätný list odovzdaný na 
zasadnutí únie v Trstenej. Samozrejme, že 
ani tu nechýbali naše deti. Zasadnutie 
pozdravili piesňami a scénkami žiačky 
3.triedy pod vedením Mgr. Števuliakovej.

Sme síce malá škola, s deťmi od 3 do 
10 rokov, ale dokážeme uskutočniť vecí, 
ktoré majú význam a veríme, že určite 
ovplyvnia budúci život našich detí.

Bc. Loffajová  T.

Deti a mladí zo ZŠ s MŠ Čimhová

Deti a mladí zo ZŠ R. Dilonga 

     26. september je deň kedy si viac ako 
inokedy pripomíname  potrebu učenia sa 
cudzích jazykov. Určite si všetci spomenú 
na heslo „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si 
človekom“ až vtedy, keď  vycestujú do 
zahraničia a sú nútení  „dohovoriť sa 
rukami a nohami“. V takýchto situáciách si 
určite všetci dajú záväzok, že sa už seriózne 
budú učiť cudzí jazyk.

plochách na miestach, kde je to zakázané.  
Pre všetkých takýchto nadšencov vyšlo 

v ústrety naše trstenské CVČ, keď vyhlásilo 
súťaž o logo CVČ na stenu ich budovy. Do 
tejto súťaže sa zapojil  aj Mgr. Martin 
Ragala, aj keď on tvrdil, že jeho  pokusy sa 
vôbec nedajú porovnávať s grafitmi  
frajerov z internetu. To je vraj liga. No  
obsadil  pekné 3. miesto, ku ktorému mu 
srdečne blahoželáme.  Teraz len treba 
dúfať, že budú peniaze na kúpu sprejov a 
domček CVČ bude v blízkej dobe 
vynovený o nové grafity. 

Štvorčlenné družstvo siedmakov sa 
dňa 30. septembra 2010 zúčastnilo 
obvodného kola súťaže Mladých 
záchranárov civilnej ochrany, ktorá sa 
realizovala v ZŠ Zázrivá. Súťaž bola 
značne náročná, lebo mala až 6 rôznych 
disciplín. Žiaci museli zvládnuť CO: 
nasadenie ochrannej masky, rozpoznať 
varovné signály, zbaliť si evakuačnú 
batožinu, tiež poskytnúť prvú pomoc, 
strieľať zo vzduchovky či uhasiť malý 
požiar. A v testoch sa ukázali ich všestranné 
teoretické vedomosti.

Na súťaž žiakov pripravovali PaedDr. 
Martina Dlholucká,  Mgr. Ragalová, Mgr. 
Gejdošová.

Žiaci našej ŽŠ – Rudolfa Dilonga z 
Trstenej sa na súťaž pripravovali 
zodpovedne, o čom svedčí aj ich pekné 3. 
miesto. A tu sú mená ocenených:

• Dlholucká Dianka, 7.A
• Smolár Patrik, 7.B
• Šurina Peter, 7.B
• Varsíková Dáška, 7.B

Veríme, že teoretické vedomosti i 
praktické zručnosti, ktoré získali na tejto 
súťaži formou hry, niekedy pomôžu im 
alebo... možno aj Vám (napr. prvá pomoc).  
No teraz sa už určite tešia z pekných cien a 
my im k tomuto úspechu srdečne 
GRATULUJEME!

PaedDr. Dlholucká M.

EURÓ PSKY DEŇ
JAZYKOV

Súťaž vyhlásená CVČ o logo CVČ na stenu ich budovy

MLADÝ ZÁCHRANÁR

    Do tohto dňa sa zapojili žiaci na 1. aj 2. 
stupni v rámci cudzích jazykov  angličtiny, 
nemčiny a ruštiny. V tento deň sme so 
žiakmi  spievali pôvodné  slovenské piesne 
preložené do cudzieho jazyka, vytvárali 
slová z písmenok, na počítači vyhľadávali 
pozdravy vo všetkých jazykoch a 
pripomenuli si dôležitosť učenia sa 
cudzích jazykov. 
Na 1. stupni sa žiaci vo štvrtých ročníkoch 
rozprávali o Amerike aj Veľkej Británii a 
namaľovali  si aj anglické vlajky, z ktorých 
si vyrábali „námornícke čiapky“.

Ing. Katarína  Bielončíková, 
Mgr. Martin Ragala

Graffity je symbol revolty, odporu ku 
všetkému zaužívanému, k moci, ale i 
vyjadrenie pocitov, názorov a ukážka 
vlastného výtvarného cítenia doby i 
okolitého sveta. Tak nejako by sa dala 
charakterizovať táto forma vyjadrovania 
sa na verejnosti. Mňa ako výtvarného 
fanúšika aj tento druh umenia dávnejšie 
fascinoval. Internet je plný pekných 
umeleckých diel tohto druhu. Žiaľ ,  
častokrát je toto umenie zatracované  pre 
jeho prezentovanie sa na verejných 

Graffity
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Mladí zo Žiackeho parlamentu  
Základná škola Hájik, iŽ lina

Od začiatku tohto školského roku v našej 
škole opäť pokračuje vo svojej práci žiacky 
parlament. Jeho zloženie je trochu 
pozmenené, pretože niektorí žiaci odišli, iní 
dostali dôveru svojich spolužiakov a stali sa 
poslancami. Tiež sa zmenilo vedenie 
nášho parlamentu, poslanci si zvolili novú 
predsedníčku aj podpredsedníčku. 
Taktiež došlo k zmene v pedagogických 
zástupcoch parlamentu. Naša p. učiteľka 
Gáboríková, ktorá parlament založila a 
úspešne viedla niekoľko rokov, má teraz 
krásne mamičkovské povinnosti, preto 
nám pomáhajú v tomto školskom roku  p. 
učiteľky Miková a Labajová.

28. septembra sme zorganizovali 
slávnostné zasadnutie nového parlamen-
tu, na ktoré sme pozvali aj našu p. 
riaditeľku, p. zástupkyne, p. výchovnú 
poradkyňu, vítané boli aj iné p. učiteľky, 
ktoré sa na nás prišli pozrieť. Po slávnost-
ných príhovoroch našej predsedníčky Barbo-
ry Kráľovej a p. riaditeľky sme si prezreli 
prezentáciu o činnosti parlamentu v minulom 
školskom roku, fotografie z akcií a hodnote-
nie týchto akcií. Potom nasledoval slávnostný 
poslanecký sľub a hneď po sľube si každý 
poslanec prevzal z rúk p. riaditeľky svoj 
poslanecký preukaz. Cítili sme sa  ako 
naozajstní poslanci, bola to slávnostná chvíľa, 
ale mnohí z nás by ešte navyše prijali určite aj 

poslaneckú imunitu, ktorú 
majú poslanci. Nám by 
stačila imunita voči zlým 
známkam, neurobeným 
domácim úlohám, ťažkým 
písomkám...  Takú imunitu 
sme nedostali, ale dostali 
sme aspoň dobrý koláčik  a 
džús. Na záver sme sa všetci 
na pamiatku odfotili.

4. októbra sme zorganizovali Deň 
zvierat. Každý žiak si mohol v tento deň 
priniesť do školy svoje domáce zvieratko, ak 
nemal živé , mohol si priniesť aj plyšáka. 
Zvieratká si nosili najmä naši spolužiaci z 1. 

stupňa, ale ani my, starší, sme sa nedali 
zahanbiť. A tak sa v tento deň našimi 
spolužiakmi stali škrečky, rybičky, andulky, 
zajace, korytnačky a iné drobné živočíchy. 
Museli byť v krabici, pohári, klietke, aby sa 
nám nerozutekali po škole. Počas prestávok 
sme sa s nimi mohli pohrať, porozprávať sa o 
nich so svojimi spolužiakmi. Tento deň 
vlastne mal trochu pomôcť v tom, aby sme si 
uvedomili, že zvieratá sú súčasťou nášho 

života, nemôžeme sa k nim správať neľudsky, 
sú to naši kamaráti a tešíme sa z nich.

8. októbra sme pripravili Deň duševného 
zdravia. Každá trieda sa mohla dohodnúť, že 
žiaci prídu oblečení v jednej pozitívnej farbe. 
Mohli sa pridať aj triedni učitelia. Prevládala 
zelená farba, ale žiaci boli oblečení aj v bielej, 
modrej, žltej, červenej farbe. Cieľom tejto 
akcie bolo pripomenúť si, že medzi nami žije 
veľa ľudí s psychickými problémami a nikto z 

nás nevie, kedy sa mu v živote prihodí niečo 
ťažké, čo mu môže privodiť psychické 
problémy. Mali by sme vedieť, na koho sa 
vtedy môžeme obrátiť. Víťazom tejto súťaže 
(hlasovanie prebehlo formou internetového 

hlasovania na stránke našej školy) sa stala 
6.A trieda, ktorá bola odmenená krásnou 
veľkou tortou.

Mesiac november sa nesie v znamení 
súťaže Naša škola má talent. Je to súťaž, v 
ktorej sa môžu predstaviť všetci, ktorí 
chcú ukázať niečo výnimočné, spev, 
tanec, kreslenie, grafiti, žonglovanie s 
loptou, kúzlenie, hovorenie slov odza-
du... Momentálne prebiehajú semifinálo-
vé kolá a vo finálovom kole porota 
vyberie víťaza. Porotu tvoria p. učiteľky, 
učitelia a zástupcovia parlamentu. No a 
pomaličky pripravujeme aj akcie, ktoré 
už súvisia s príchodom Vianoc – Miku-
lášska pošta a Najkrajšia vianočná trieda.
Dá sa povedať, že na nudu naozaj nie je 

čas, sme veľká škola, a tak nám príprava a 
zorganizovanie všetkých akcií dá zabrať. Ale 
sme radi, že výsledok potom stojí za to, máme 
radosť, že sa zapája veľa našich spolužiakov a 
že nežijeme v škole len pracovnými 
povinnosťami, ale máme priestor aj na 
zábavu.

poslanci Žiackeho parlamentu

Čím žijeme

Mladí z DOMKY, Ž ilina
ŽILINA

V sobotu 20. novembra sa uskotočnil Katarínsky ples, ktorý usporiadali 
Saleziáni spolupracovníci s pomocou mladých z DOMKY. Celý ples sa niesol 
v myšlienke „usmievajte sa, tancujte, spievajte ,len nehrešte.“ Nebola to len 
myšlienka, pretože celý večer až do rána sa skutočne toto všetko dialo. Na 
plese boli tak mladí, ako aj starší. To však vôbec neprekážalo, ale práve naopak, 
Ukázalo sa, že sa všetci dokážu spoločne dobre zabaviť. Súčasťou programu 
bola tombola, ktorá urobila radosť nejednému účastníkovi plesu, ale aj 
tradičný slovenský folklór. Perličku programu tvorilo duo „Chivava“, ktoré 
rozveselilo všetkých plesajúcich. Keďže sme sa zabávali od večera do rána, 
nechýbalo ani niečo dobré pod zub. O koláčiky sa postarali dámy a páni 
priniesli buď ovocie, alebo niečo slané. Toto všetko bolo zorganizované za 
pomoci 2% z organizácie DOMKA.

Ďakujeme a tešíme sa opäť na ďalší ročník Katarínskeho plesu v Žiline.

KATARÍNSKY PLES



Škola 21. storočia -–Škola zmeny - Zelená škola

zo života mladých

www.rmzk.sk
13

T
U

R
IE

C

Tieto prívlastky nadobudla škola vďaka 
jej rôznym aktivitám a sústavným neúnavným 
zapájaním sa do projektov.

V súčasnosti finišuje na projekte „Škola 
21.storočia“. Projekt znamená premenu 

tradičnej školy na modernú. Cieľom je 
vytvorenie a implementácia školského 
vzdelávacieho programu, ktorý dokáže s 
využitím inovovaných foriem a metód 
výučby flexibilne reagovať na požiadavky 
spoločnosti a pripraviť absolventov na ďalšie 
celoživotné vzdelávanie. V škole sa zriadili 3 
multimediálne učebne. K implementácii 
inovačných foriem a metód vzdelávania 
nového školského programu do vyučovacieho 
procesu cez e-learningový portál sa vyškolili 
pedagogickí zamestnanci. Zrealizovala sa 
dodávka a inštalácia multimediálnej sady, 
notebookov a príslušenstva, za účelom 
inovatívnej prezentácie učiva.

Vplyv inovačných foriem a metód je 
poznať aj na vydarených a stále sa 
vylepšujúcich aktivitách , ktoré si už bez 
modernej techniky ani nevieme predstaviť.

Už tradičnou udalosťou sa stala dňa 
1.októbra 2010 Župná kalokagatia – celoslo-
venské kolo športovo-vedomostnej súťaže. Je 
vyhlásená ako každý rok Žilinským 

samosprávnym krajom, organizátorom je 
naša škola. Kalokagatie sa zúčastnilo 5 
družstiev - víťazov krajských kôl. Na trojkilo-
metrovej trati pestrým terénom po náučnom 
chodníku si 5-členné družstvá vyskúšali na 
jednotlivých stanoviskách topografiu, streľ-
bu, prvú pomoc, rúčkovanie na lane, hod 
granátom. Popritom preukázali teoretické 
vedomosti z oblasti dopravy, ekonomiky, 
športu, histórie, ŽSK, BOZP, CO...Všetky 
zúčastnené družstvá presvedčili o zodpoved-
nej príprave, brannej zdatnosti i spoločenskej 
rozhľadenosti.

Na súťaži participovali aj dievčatá  
Strednej zdravotníckej školy zo Žiliny. 
Vypomáhali za asistencie svojho pedagóga 
hlavne na stanovisku prvej pomoci. Osvetu 

robila polícia s ukážkou zbraní a propagač-
ným materiálom za zdravý životný štýl. O 
atrakciu sa zaslúžili dievčatá z jazdeckého 
krúžku so svojím trénerom p. Filom a ponúkli 
návštevníkom zajazdiť si na koňoch. Všetky 
zúčastnené družstvá ukázali vyrovnané 
výsledky a vynikajúcu zodpovednú prípravu, 
za čo boli odmenení diplomami, krásnymi 
pohármi a vecnými cenami.                                                                                              

Za uplynulý školský rok 2009/2010 sa 
škole podarilo už v 5. ročníku projektu Zelená 

škola obhájiť titul a certifikát „Zelená škola“. 
Jej zástupcovia sa zúčastnili slávnostného 
odovzdávania certifikátov 21.-22.októbra 
2010 vo Zvolene. Slávnosť bola súčasťou 
programu Konferencie o participácii v 
environmentálnej výchove pod názvom 
„Škola zmeny“. Témou konferencie bola 
aktívna účasť mládeže a rozvoj ich spolupráce 
pri plánovaní a realizácii rôznych školských 
alebo voľnočasových aktivít zameraných na 
praktickú ochranu životného prostredia. 
Zúčastnili sa členovia environmentálneho 
krúžku spolu s koordinátorkou environ-
mentálnej výchovy: Patrik Chorvát, Zdenko 
Capko, Miroslav Kucbel, Matej Koleják.

O aktivitách našej Zelenej školy 
presvedčili svojou prezentáciou členky 
Kolégia - Ivka Juríčková a Peťa Tkáčová v 
Eko okienku na V. ročníku Župného dňa, 
ktorý sa konal v rámci Európskeho týždňa dňa 
15.októbra 2010 na Úrade ŽSK v Žiline. 
Zároveň vo výstavnom stánku prezentovali 
práce žiakov našej školy z oblasti ochrany 
životného prostredia. Študentky preukázali aj 
výborné znalosti v súťažnom kvíze o ŽSK, za 
čo boli odmenené diplomami. Znalosti 
nadobudli z predchádzajúcich prezentácií a 
prednášok o ŽSK.

Mgr. Šarkányová Štefánia
koordinátor environm.výchovy 

obleky a košele. Takíto pekní a 
upravení sme boli pripravení na 
večerné divadelné predstavenie: 
„Ženský zákon“ od J. G. Tajovského. V 
predstavení účinkovali mnohí známi 
herci (Gabreiela Dzúriková, Soňa 
Valentová...). Neoceniteľným plusom 
spracovania hry bolo to, že bolo hrané v 
záhoráckom nárečí, nárečie zvýšilo 
humorný akcent diela. Mnohé slovné 
spojenia a hračky nám vytvorili úsmev 
na tvári. Každý študent odchádzal z 
divadla spokojný, pretože obsah diela 
bol síce jednoduchý, ale zároveň 
poučný s vtipnými scénami. Nakoniec 
sme nasadli do autobusov a vydali sa na 
cestu domov plný neopakovateľných 
zážitkov.

autobusári vyložili na nábreží pri 
Dunaji. V Slovensko národnom múzeu 
sme si pozreli viaceré výstavy: výstavu 
hračiek, výstavu s matematickými 
rébusmi,  výstavu hornín i výstavu v 
štýle Tahiti. Po zhliadnutí expozícií 
sme sa krátkou prechádzkou popri 
Dunaji presunuli do nákupného centra 
Galleria Eurovea . Čakalo nás tam 
množstvo obchodov. Mnohí z nás 
nakupovali, iní boli na obede v našom 
„milovanom“ Mc Donalde. Najedení a 
unavení z nákupov sme sa išli pripraviť 
na najdôležitejší moment výletu, 
presunuli sme sa do autobusov a 
vyparádili sa. Dievčatá si poobliekali 
sukne, blúzky alebo šaty, chlapci 

Mladí z Gymnazia Viliama Paulinyho - Tótha  
v Martine

Návšteva Slovenského národného divadla v Bratislave

Dňa 22.10.1010 vycestovali dva plné autobusy študentov na 
výlet do nášho hlavného mesta, Bratislavy. Výletu sa 
zúčastnili triedy 2.D, 3.A, 3.G. Po príchode do Bratislavy nás 

Škola 21. storočia -–Škola zmeny - Zelená škola

Mladí zo Spojenej školy v Turanoch
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Mladí z AMAVETU, Martin

V dňoch 22. - 24. septembra 2010 sa v 
priestoroch AMAVET klubu 549 v Martine 
na ul. V.Paulinyho Tótha 3 realizoval 
projekt s názvom „Popularizácia vedy a 
techniky medzi mladými ľuďmi“,  ktorého 
cieľom bolo prispieť k vedomostnej 

spoločnosti, zvýšiť záujem detí 

a mládeže o vedu a techniku, rozvíjať 
tvorivé schopnosti mladých ľudí vo 
voľnom čase s využitím poznatkov vedy a 
techniky formou neformálneho vzdelá-
vania, predstaviť deťom a mladým ľuďom 
možnosti zmysluplného trávenia voľného 
času.

Počas  organizovaných aktivít sa 
účastníci dozvedeli nielen o oblastiach a 
vedných disciplínach, v ktorých môžu 
experimentovať a vypracovať si projekt, ale 
tiež získali informácie kde môžu svoj 
projekt odkonzultovať, ako ho čo najlepšie 
napísať a prezentovať (celookresné a tiež 
regionálne  výstavy prác detí, ako aj 
prehliadky technickej tvorivosti) a ako sa 
na súťažnú prehliadku môžu prihlásiť. 
Súčasťou boli prednášky na tému: Ako 
správne napísať projekt, čo je potrebné a 
dôležité pri jeho spracovaní, kritériá 
hodnotenia projektov. Prednášajúcim bol 
Ing Jozef Ristvej, PhD., predseda 

AMAVETu a  riaditeľ Festivalu vedy a 
techniky AMAVETu. Na záver sa 
uskutočnil workshop, na ktorom účastníci 
mali priestor na vytvorenie si vlastného 
projektu. Súčasťou workshopu boli ukážky 
jednoduchých pokusov a  tiež  prezentácia 
o Festivale vedy a techniky (FVaT) 
zorganizovaného AMAVET-om  od 5. do 7. 
n o v e m b r a  2 0 0 9  v B r a t i s l a v e ,  o  
pripravovanom FVaT, ktorý sa uskutoční 
11. – 13. novembra 2010 v Bratislave ako aj 
o medzinárodných súťažiach a hlavne o ESI 
2011, ktoré sa bude konať 18. až 23. júla 
2011 v Bratislave.

Projekt bol realizovaný s finančným 
prispením Mesta Martin.

Popularizácia vedy a techniky 
medzi mladými ľuďmi.

AMAVET klub 549
V. Paulinyho Tótha 3
036 01 Martin

Tel. 043 4302151, 
mobil: 0903 945987, 
e mail: ristvej@gaya.sk
Internet: www.amavet.sk

Mladí zo Spojenej školy v Martine

Spojená škola v Martine (bývalé strojárske 
učilište) sa v júni 2009 zapojila do verejnej 
súťaže, ktorú vyhlásila Nadácia Ekopolis. 
Žiaci a pedagógovia vytvorili projekt pre ekologické získavanie 
energie, ktorý zvíťazil. Fotoelektrická elektráreň slnečnú energiu 
mení na elektrickú a zásobuje ňou jednu z učební školy. Škola 
darovanú čiastku 16 596 Ä investovala do nákupu potrebného 
materiálu. Fotoelektrická elektráreň každý rok vyrobí približne 4 
MWh elektrickej energie, ktorú využijú na napájanie počítačov.

Výberová komisia Nadácie Ekopolis vybrala projekt zo Spojenej 
školy v Martine aj z dôvodu, že pedagogický personál so žiakmi 
urobí väčšinu prác svojpomocne. Projekt uviedli do finálnej 
podoby majster odbornej výchovy Peter Šimo, ktorý sa stal aj 
hlavným koordinátorom a energetik Branislav Vandlík. Inštaláciu 

zrealizovali členovia energetickej údržby, ďalej údržby bytov a 
strojov v spolupráci s majstrami odbornej výchovy a žiakmi.
Fotovoltarická elektráreň s výkonom približne 4 MWh ročne 
začala naplno pracovať iba pred niekoľkými dňami. Jej 
funkčnosť sa však hneď prejavila naplno. Počas slnečných dní 
dáva do siete asi 30 kWh elektrickej energie denne, v čase 
oblačného počasia a v zime sa výkon zníži na pätinu. „Pri 
realizácii projektu sme sa držali zásady, že všetko, čo sa dá, si 
vyrobíme svojpomocne,“ hovorí Peter Šimo. „Kúpili sme 
fotovoltarické panely, menič, elektroinštalačný materiál. 
Kovové stojany, montáž, nátery, elektroinštalačné práce sme 
robili sami. Nič sme nemuseli investovať do dodávateľa.“ Jeden 
panel má plochu 1,5 m2 a výkon 220 W. Na streche dielní 
Spojenej školy v Martine ich je nainštalovaných 15. Vyrobená 

elektrická energia je každodenne využívaná pre napájanie 
technického vybavenia učebne pre odbor mechanik 
počítačových sietí a zariadenia informačných technológií. V 
čase, keď sú počítače v pokoji, napája telefónnu ústredňu a 
serverovňu. Fotovoltarická elektráreň slúži navyše ako učebná 
pomôcka. Poskytuje pohľad na problematiku získavania 
elektrickej energie zo slnka. Funkcie elektrárne možno sledovať 
cez počítač. Poskytujú detailné informácie o vyrobenej energii. 
Celá inštalácia na streche je monitorovaná kamerou a aktuálne 
zábery je možné on-line sledovať cez internet na stránke školy.

- mp -

Spojená škola v Martine vyhrala unikátny projekt
Energia zo slnkaEnergia zo slnka
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Mladí z ICM, Martin

Využi šancu, prvý pondelok v mesiaci, v 
čase od 16,00 hod. do 17,00 hod. máš 
možnosť osobného stretnutia s psycho-
lógom v priestoroch ICM.
 

Máš nejaký problém, ktorý nie je pre uši 
Tvojich rodičov?  Prípadne Ti s jeho 
riešením nevedia pomôcť? Nechceš to 
povedať ani najlepším kamarátom alebo 
sa možno len necítiš vo svojej koži? 
 

Nemusíš mať pocit, že sa všetko na Teba 
zosype. Riešenie máš na dosah. Je to 
jednoduchšie, ako by si si myslel. Stačí u 
nás navštíviť psychológa, ktorý Ťa bude 
počúvať, ktorý sa s Tebou bude 
rozprávať, na celý tvoj problém sa pozrie 
nezaujato a odborne a spolu nájdete 
spôsob, ako sa s tým vyrovnať. 

Možností, kde sa môžeš obrátiť je aj viac. 
Sú to buď psychologické poradne, ktoré 
sa nachádzajú po celom Slovensku, sú to 
aj Linky dôvery, kde môžeš zavolať, ak sa 
predsa len necítiš na osobné stretnutie, a 
sú tu aj rôzne internetové poradne, 
prípadne adresy a webové stránky, kde 
môžeš napísať a nájsť množstvo 
užitočných informácií. 
 

My Ti ponúkame príležitosť osobného 
kontaktu so psychológom a bezplatné 
psychologické poradenstvo (je zaručená 
100 % anonymita a diskrétnosť, žiadna 
evidencia osobných údajov)

ICM Martin ponúka mladým ľuďom kariérne 
poradenstvo, v rámci ktorého sa môžu poradiť 
s odborníkom v tejto oblasti na témy:  
profesijná orientácia, kariéra – jej tvorba a 
budovanie, svet práce, komunikácia, ambície 
a ašpirácie, chcem spoznať svoje schopnosti, 
záujmy, moje silné a slabé stránky . 

Poradenstvo Ti bude poskytnuté v priestoroch 
Informačného centra mladých po osobnom 
dohovore, po telefonickom na čísle 
0903945987 alebo e-mailom: martin@icm.sk. 

Poradenstvo je bezplatné a je zaručená 
diskrétnosť a anonymita.

Kariérne poradenstvo

Psychologické poradenstvo

Kontakt: ICM, n.o., 
V Paulinyho Tótha 3, 
036 01 Martin, 0903 945987
www.icm.sk,  martin@icm.sk

17. november si pripomenuli študenti v Dolnom Kubíne spoločným 
kultúrnym podujatím. Žiacke školské rady Gymnázia P.O.H., Obchodnej 
akadémie, Strednej odbornej školy obchodu a služieb DK, Strednej školy 
polytechnickej Kňažia a Strednej odbornej školy technickej Istebné 
organizovali na svojich školách anketu o „Najlepšieho študenta“ v troch 
kategóriách. Učitelia navrhovali študentov v dvoch kategóriách: 1. Jeden 
z ochotných a 2. Človek medzi ľuďmi. Študenti mali tiež možnosť 
navrhnúť jedného spomedzi seba v kategórii 3. Jeden z nás. Anketa bola 
vyhodnotená 16. novembra v MsKs za účasti zástupcov mesta DK a 
vedení škôl. Večer spríjemnili študentské kapely: Free fly, A-emit, Relax a 
S-brothers. 

„Konečne efektívna „vzdelávačka“!“ s 
týmito slovami a výborným pocitom som ja  a 
verím, že aj ostatní šestnásti účastníci 
medzinárodného YMCA tréningu Group 
Facilitation Methods and Participatory 
Strategic Planning (Metódy skupinovej 
facilitácie a Strategické plánovanie založené 
na aktívnom zapojení prítomných), opúšťala 
očarujúci Island. Hoci som cestovala späť len 
s príručnou batožinou, odnášané dojmy, 
poznatky, vymenené skúsenosti, čas stíšenia 
sa, bláznenie, rozhovory, odskúšané 
metódy.... to všetko by určite prekročilo 
povolené limity v osobnej preprave.

Čo sa mi teda podarilo „prepašovať“ 
domov nad rámec povoleného? Inovatívne 
pohľady na skupinovú prácu nielen s mladými 
ľuďmi, ktoré môžu byť využité v mojom 
profesionálnom aj osobnom živote. Pod 

vedením trénera Jonathana Duddinga z 
organizácie ICA:UK sme si teoreticky a 
vzápätí aj prakticky osvojili metódu sústrede-
nej konverzácie (Focused Conversation 
Method) a metódu konsenzného workshopu 
(Consensus Workshop Method). Mali sme aj 
možnosť osobne si prejsť procesom 
strategického plánovania inak, ako sme boli 
zvyknutí v domovskom prostredí. Každá zo 
štyroch fáz (praktická vízia, základné 
protirečenia, strategické usmernenia, 
cieľavedomá realizácia) bola vedená inou 
skupinou účastníkov a jej priebeh bol 
užitočne spripomienkovaný ako trénerom, tak 
i všetkými účastníkmi. 

Ak by náš tréning bol len zhustenou 
„nalievárňou“ účinných techník pre prácu s 
mládežou a nemal vo svojom programe 
možnosť nazrieť do tejto prezvláštnej krajiny,  

išli by sme domov výrazne ochudobnení. 
Našťastie, naši nezabudnuteľní hostitelia 
Birgir a Thor mysleli na všetko: poldňovým 
výletom, neutíchajúcou vtipnosťou a 
strašidelnými ságami, napúšťaním teplej 
vody do veľkej kade, či ochutnávkami 
miestnej kuchyne nám sprostredkovali 
autentický dotyk s príťažlivým Islandom. 
Nespočetné prejavy ich pohostinnosti a 
ústretovosti tiež našli svoje miesto v mojej 
nehmotnej spomienkovej batožine.

Island sa u mňa zapísal ako optimistická 
krajina, v ktorej sa človek teší z každého 
slnečného lúča a kde môže načerpať 
inšpiráciu pre prácu s tými, ktorým patrí 
budúcnosť. Som rada, že moje „pašeráctvo“ z 
YMCA tréningu (podporeného z grantového 
programu Mládež v akcii) zostáva beztrestné 
a verím, že prinesie svoje ovocie. 

Zuzana Klačková

Mladí z IMCA 

Mladí zo Žiackych školských rád  
v okrese Dolný Kubín

DEŇ  ŠTUDENTOV Spracovala
Mgr. Oľga Klúčiková

Spojenie príjemného s užitočným
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Máte v sebe pozitívny potenciál, ktorý 
zatiaľ nedostal priestor pre realizáciu?
Zmapujme vaše ciele a možnosti ich 

dosiahnutia!
Využite služby KOUČOVANIA

Business / Life Coaching
Scan.sk

Stagnujete v  kariére či osobnom živote?

Trápia vás vzťahy, či máte iné obavy?
Vždy existuje viacero riešení!
Diskrétne osobné konzultácie 

Systemická psychoterapia
Scan.sk

Hľadáte východisko zo zložitej životnej situácie? 

oficiálne vystúpenia
strategické myslenie
výberové pohovory

stresové situácie
odhad ľudí či
iné oblasti?

Chcete lepšie zvládať 

Individuálny interaktívny prístup
Scan.sk
Mgr. Peter Seemann, PhD.
0903 310 247

2.

3.
Profesionálne vzdelávanie tímov
     a jednotlivcov

1.

Pre koho?
Pre podnikateľov, majiteľov firiem, vedúcich pracovníkov, 
obchodných manažérov, personálnych vedúcich
 

Čo? 
Tematické okruhy:               

- Čo to je a nie je koučing                                                            
- Princípy a zásady koučovania                                                
- Koučing ako nástroj moderného manažéra                             
- Praktické ukážky a interaktívne zapájanie

 

Kde?
V priestoroch Žilinskej univerzity 9.00-13.00 
budova fakulty PEDaS, miestnosť NF 323
 

Kedy?
termíny na našej stránke www.kouci.sk
  

Kto?
Žilinskí kouči (ZAKO) - medzinárodne akreditovaní kouči 
tu, v našom regióne (!)
PhDr. Mgr. Jarmila Kurhajcová, Mgr. Peter Seemann, 
PhD. , Zlatica M. Stubbs, BA, ACC
 

Prečo?
Udržanie a rozvoj kvalitných zamestnancov
Zlepšenie komunikácie v tímoch
Zvýšenie produktivity práce
Pre zefektívnenie nákladov
Elimináciu stresov
Trvalé riešenia

Pozvánka na workshopy o koučovaní
Koučovanie ako nástroj moderného manažéra

www.kouci.skKontakt: 

Pod vianočným stromčekom. 
- Babi, čo dostal dedo pod stromček? 
- Infarkt.

Ide škuľavý ku škuľavému a hovorí: 
- Čo sa mi škeríš?

Spitý mravec sa preberie z opice. Otvorí 
oči a zistí, že leží na tanku. Poškrabe si 
hlavu a povie: 
- Keď sa ožerem, hocijakú hlúposť 
dovlečiem domov!

Janko ide opäť spať s mokrou hlavou a 
otecko ho napomína: 
- Janíčko, veď nemusíš dávať každý večer 
pusu na dobrú noc našej zlatej rybke!

Dežo chce spáchať samovraždu, a preto 
vyskočí z okna z dvanásteho poschodia. 
Ako tak padá, počíta si poschodia, ktoré 
už "prešiel": 
- 12, 11, 10, 9, 8, 7, 8, 9, 10... dokelu, zasa 
tie traky!

Ktoré zviera je najprítulnejšie? 
Pytón. Keď sa raz pritúli, tak ťa až do 
smrti nepustí.

V ktorej miestnosti je fajčiar v najväčších 
rozpakoch? 
Na záchode. Nevie, či má tlačiť, alebo 
ťahať.

Povzbudivé slová gemblera: 
Som v pluse mínus tri tisícky.


