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„ Život sa nemeria na dni, 
       ale na skutky.“

Milí čitatelia,
 

touto myšlienkou chcem začať prvé 
riadky tohto časopisu.

Začal sa nový školský rok. Aký bude? 
Odpoveď sa dozvieme až na jeho konci. 
No vieme, že ho môžeme  ovplyvniť my 
sami. Tým akými skutkami a aktivitami ho 
naplníme. Koľko do každodenného života 
budeme investovať.

Poznala som jedného  mladého chalana. 
Bol stredoškolák. Mal veľké sny, ktoré mal 
časovo rozplánované. O rok zmaturovať, 
potom 5 rokov na  vysokej škole. Keď 
skončí školu, rok-dva popracovať za 
výborný plat, medzitým si nájsť krásne 
dievča, najneskôr v 30-ke sa oženiť a žiť. 
Takto mal rozplánovaný život na dni. 
Počas prázdnin prišiel jeden okamih, skočil 
do vody osviežiť sa a už sa nevynoril. 
Život skončil. Naplánované dni skončili.

Život sa nemeria na dni, ale na skutky. Čím 
každý deň naplníme. Rozhodneme sa dať 
každému dňu zmysel? 

V hlavnej téme RYŽE nájdete aj slová: 
harmónia, pokoj, priateľstvo,  nuda, strach, 
otrava. Čo z toho sa rozhodneme 
investovať v školskom i mimoškolskom 
čase?

Milí čitatelia! Nech Váš život je plný 
pozitívnych momentov. A ak v ňom prídu 
ťažšie chvíle, nech máte silu uniesť ich s 
hrdosťou.

Všetko najlepšie Vám želá

                                              Darina

Darina Čierniková
predsedníčka RMŽK

Rada mládeže Žilinského kraja

Rada mládeže Žilinského kraja v mesiaci október - november 2011 vyhlasuje 
výzvu na predkladanie nominácií na ocenenie dobrovoľníckej práce. V decembri 
sa uskutoční na území Žilinského kraja po prvý raz oceňovanie dobrovoľníkov zo 
Žilinského kraja. 

Všetky informácie k nominácii kandidátov nájdete na stránke www.rmzk.sk

Projekt je podporený z MŠ SR, program ADAM

SRDCE
V RUKÁCH

• Vidíš potrebu  pomôcť, urobiť radosť, darovať čas, slovo, úsmev...?

• Chceš byť človekom, ktorý nežije len pre seba?

• Tak tu je priestor  pre vašu žiacku školskú radu, pre vaše stretko, 
pre váš krúžok, pre vašu partiu.

• Zapoj sa do prejavovania medziľudskej solidarity. A daj o sebe 
vedieť.

• Napíš nám o svojej aktivite aj o svojej potrebe na rmzk@rmzk.sk

• My urobíme všetko preto, aby sme ťa podporili v tvojom 
rozhodnutí nežiť len sám  pre seba.

Projekt je podporený nadáciou SPP

SRDCE V RUKÁCH

„Dobrovoľník- je človek, ktorý nosí srdce v rukách.“
Darina Čierniková,

predsedníčka RMŽK

„Dobrovoľník pozná, vie a chce. Dobrovoľník neočakáva. 

Dobrovoľník našťastie existuje. Tam, kde sa neplatí peniazmi, 

ale láskou a vďakou.“ Viliam Michalovič
generálny riaditeľ, Iuventa

“Dobrovoľník či dobrovoľníčka je človek, bez ohľadu na vek, ktorý obetuje svoj čas, um a silu na pomoc a podporu druhých. Zvyčajne tí “druhí” tú pomoc potrebujú, vzhľadom na svoju životnú situáciu. Ale dobrovoľník môže pomáhať aj okoliu a neživým veciam, dôležité je, že na konci jeho/jej snaženia je nejaké DOBRO pre všetkých!”
 Jana Miháliková

Oddelenie rozvoja práce s mládežou, Iuventa

Stretávaš ľudí, ktorí majú smútok v očiach?

Stretávaš ľudí, ktorí majú bolesť v srdci?

Stretávaš ľudí, ktorých gniavi choroba?

Stretávaš ľudí, ktorí trpia opustenosťou?

SOM ČLOVEK NEŽIJÚ CI LEN PRE SEBA.
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Dokedy sa treba prihlásiť?

Ako sa možno prihlásiť?

Aké sú aktuálne termíny školení?

Čo z toho budete mať?

Ako to funguje?

Kto sa môže zapojiť?

ponuky pre mladých
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www.rmzk.sk

Gymnázium sv. Františka v Žiline je v školskom roku 
2011/2012 organizátorom 5. ročníka celoslovenskej kampane 
Červené stužky vďaka rozvojovému projektu „Zdravie v 
školách 2011“ podporovanému MŠVVaŠ SR a KŠÚ v Žiline a 
vďaka podpore mesta Žiliny. Kampaň sa uskutočňuje pod 
záštitou Dr. Dariny Sedlákovej, MPH, riaditeľky Kancelárie 
WHO na Slovensku a prebieha od 5.9. 2011 do 1.12. 2011. 
Kampaň Červené stužky chce byť aj v 5. ročníku kampaňou 
mladých, ktorí majú možnosť zorganizovať na škole, s 
pomocou svojich riaditeľov a učiteľov, odbornú prednášku na 
tému HIV/AIDS alebo na tému závislostí (k tomu je možné 
osloviť odborných garantov kampane), nakresliť peknú 
pohľadnicu do celoslovenskej výtvarnej súťaže, spoločne si 
pozrieť film Anjeli alebo odborné DVD na tému HIV/AIDS a 
diskutovať o nich. Kampaň sa špeciálne zameriava na 1. 
december - Svetový deň boja proti AIDS, a to nosením červenej 
stužky a tvorivými aktivitami na školách, aby sa tak 1. 
december stal viac známym nielen na školách, ale aj v ich okolí.
Pozývame Vás a želáme Vám veľa tvorivých a užitočných nápadov. Potrebné informácie sú na webovej stránke

Gymnázium sv. Františka v Žiline

 
www.cervenestuzky.sk 

Pozvanie do 5. ročníka celoslovenskej
kampane ČERVENÉ STUŽKY

Chcete si spraviť nejaký vlastný malý projekt? Tak potom máte 
jedinečnú príležitosť! Zapojte sa do národného projektu 
KomPrax - Kompetencie pre prax, ktorý realizuje IUVENTA - 
Slovenský inštitút mládeže. Nielenže vás naučíme, ako na to, ale 
dáme vám aj financie na jeho zrealizovanie.

Zapojenie sa do projektu má tri kroky. Niečo sa naučíte. Potom si 
spravíte vlastný malý projekt, kde si vyskúšate „to naučené“ 
použiť aj v praxi a nakoniec odprezentujete, ako sa vám darilo. V 
kocke teda:

1) Jedno alebo dve víkendové školenia, kde sa niečo naučíte a 
napíšete svoj projekt. (tí vo veku 15-17 majú 2 víkendové 
školenia, od 18 vyššie majú 1 víkendové školenie)
 
2) Realizácia vlastného projektu, kde si v praxi vyskúšate, ako 
dokážete získané zručnosti použiť aj v bežnom živote.
 
3) Víkendové školenie, na ktorom zhodnotíte celú aktivitu.

Každý účastník má hradené ubytovanie, stravu, školenie a má 
nárok na príspevok na cestovné do výšky 5,51 Eur. Okrem toho 
má možnosť získať finančný príspevok na realizáciu vlastného 
malého projektu až do výšky 200 Eur.

• mladí ľudia od 15 do 17 rokov (mladí vedúci)
• mladí ľudia od 18 rokov a ľudia, ktorí sa mladým venujú 
(mládežnícki vedúci) – dobrovoľníci
• pracovníci s mládežou

Ako to funguje?

Kto sa môže zapojiť?

Čo z toho budete mať?

Aké sú aktuálne termíny školení?

Ako sa možno prihlásiť? 

Dokedy sa treba prihlásiť?

 
• naučíte sa praktické veci, ktoré sa vám v budúcnosti zídu (v 
škole, v budúcom zamestnaní i v každodennom  v živote...)
• získate zručnosti a financie, aby ste riešili nejakú verejnú alebo 
vašu vlastnú túžbu, alebo potrebu prospešnú aj pre druhých
• naučíte sa prezentovať svoju činnosť verejnosti 

Momentálne beží veľké množstvo vzdelávaní vo všetkých 
regiónoch Slovenska.  Všetky nájdete  na s t ránke 

, v časti „Aktuálne školenia“.

Vyplnenú prihlášku, ktorú stiahnete na  v časti 
O projekte/Materiály, stačí poslať emailom. Adresu kam posielať 
prihlášky nájdete priamo v prihláške. 

Čím skôr. I keď projekt bude bežať až do decembra 2013, počet 
miest je obmedzený. Ak sa však teraz prihlásiť nestihnete alebo 
nemôžete, priebežne budú pripravované ďalšie víkendové 
školenia. Sledujte www.komprax.sk.
 

 

www.komprax.sk

www.komprax.sk

Tak poďte do toho!

Hej, mládežníci!

KomPrax
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Istý vojnový veterán si spomína na udalosť, ktorú zažil počas druhej 
svetovej vojny na fronte v severnej Afrike:

Hneď, ako nás vylodila bojová loď na spojencami obsadenom pobreží, 
naložili nás do áut a v dlhých kolónach sme sa presúvali na front, ktorý sa 
rozprestieral blízko Sahary. O niekoľko dní sme pri západe slnka došli do 
základne v zálohe. Panoval tu celkom pokoj, hoci na obzore bolo vidno 
záblesky z frontovej línie. 

Na druhý deň nás rozdelili do menších skupín. Naša skupina bola 
prevezená 20 km od stanoviska, ktoré držalo hranicu medzi našimi vojskami 
a vojskami fašistického generála Rommela. Na hraničné stanovisko sme 
museli prejsť peši, čo sa nám vďaka tme podarilo bez strát na životoch.

Po týždni život na hraničnom stanovisku začal byť veľmi otravný a 
vzťahy medzi nami sa tiež začali zhoršovať. Boli sme ako v ponorke.

Nudný stereotyp prerušil rozkaz, ktorý ma poslal s mojím kamarátom 
na prieskum na nepriateľské územie. V tú chvíľu som zapochyboval, či by 
som radšej nechcel zostať, ale hneď som tú myšlienku aj napriek 
nebezpečenstvu, ktoré nás čaká, zahnal preč.

S kamarátom sme sa podľa príkazu teda vydali do vnútra Sahary, aby 
sme preskúmali a prípadne zamerali nepriateľské pozície. Po dvoch dňoch 
putovania cez púšť na nás opäť doľahla nevraživá nálada. Vyústila do 
nezmyselnej hádky a ja som svojmu kamarátovi strelil facku. Očakával som 
podobnú reakciu od neho, ale na moje prekvapenie sa kamarát zohol a 
napísal prstom do piesku: „Dnes mi môj najlepší priateľ dal facku.“

V tichosti sme putovali ďalej. Podľa mapy sme došli až k malej oáze s 
jazerom, kde sme si mali cez noc odpočinúť. Kamarát rýchlo zložil veci a 
hodil sa do vody, aby ochladil z púštnej páľavy svoje rozhorúčene telo. 
Neviem, či nevedel celkom dobre plávať alebo dostal kŕč, ale začal sa topiť. 
Skočil som mu teda na pomoc a vytiahol z vody von.

Ráno, keď som sa prebral, našiel som na veľkom kameni neďaleko 
jazera vytesaný nápis: „Dnes mi môj najlepší priateľ zachránil život.“

Nechápavo som sa opýtal:
- Keď som ti strelil facku, napísal si to len do piesku a tentokrát si to 

vytesal do kameňa. Prečo?
Odpovedal:
- Vieš, keď mi niekto ublíži, píšem to len do piesku, aby vietor tieto 

riadky odfúkol na znak odpustenia. Ale keď mi niekto pomôže, vytesám to 
do kameňa, aby to tam ostalo naveky.

Vtedy ma kamarát veľa naučil. Naučil ma brať druhého takého, aký je. 
S jeho dobrými aj zlými vlastnosťami, dokonca aj vtedy, ak mi to nie je 
pochuti. Predovšetkým si však vážim, že dokázal zostať sám sebou počas tej 
ukrutnej vojny a nesnažil sa začleniť medzi ostatných hlúpymi rečami alebo 
nerozumným správaním.

VYTESANÉ DO KAMEŇ A
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Škola! Kto ju len vymyslel? Koľkokrát by 

ste sa jej najradšej vyhli, ale nútia vás do nej 

chodiť! Nakoniec tam však mnohí z vás 

chodia celkom radi, aby v nej mohli 

vyvádzať. Malá časť z vás ju však prežíva 

so zvláštnymi pocitmi. Nuda, strach, 

„otrava“... A to všetko vinou „iných“.

V ŠKOLE                  MIESTO!NEMÁM

Môže sa totiž stať, že aj keď sa 
niekto zo všetkých síl snaží byť spoločen-
ský, sympatický, zábavný, je spolužiakmi 
„zanedbávaný“, tak trochu ignorovaný, 
odstavený nabok. „Neexistujem pre nich,“ 
„Nikto ma nikdy nehľadá“ sú vety, ktoré 
hovoria títo chlapci a dievčatá. Je isté, že žiť 
v prostredí, kde sa cítime odmietaní, napĺňa 
dušu nekonečným smútkom. Je teda možné 
pomôcť týmto priateľom a zároveň 
„prebudiť“ ich necitlivých spolužiakov? 
Ale zaiste!

... ktorí sa cítite byť vylúčení, ktorí 
sa nestretávate so spolužiakmi, pretože vás 
zaujíma volejbal a oni hovoria iba o futbale; 
ktorí sa výborne učíte na všetkých 
predmetoch a dali vám nálepku „super-
bifľoši“; ktorí nechodíte v sobotu večer 
tancovať a nepijete alkohol! Skutočnosť, že 
máte také odlišné záujmy, nemusí vo vás 
vyvolávať obavy. Je možné byť priateľmi, 
aj keď okrem života nemáte nič spoločné. 
Trieda je naozaj veľkou príležitosťou, v 
ktorej môžu nájsť priestor schopnosti 
všetkých.

Ak ste skľúčení, pretože ste už 
vyskúšali všetko a nič ste nedosiahli, ani tak 
sa neskrývajte pod lavicu či za profesorov 
chrbát. Kto sa schováva, nikdy nedosiahne 
to, po čom túži. Skrývať sa znamená zriecť 
sa druhých, zriecť sa života. Trieda vám 
patrí, aj vy ste jej súčasťou. Nenechajte sa 
vylúčiť... alebo sa aspoň vždy snažte byť 
medzi vašimi spolužiakmi. Niekedy stačí 
iba veta a nebo sa rozžiari.

... ktorí si žijete v triede ako králi, 
milovaní a rešpektovaní všetkými, pretože 
ste „supersympatický“ a máte v správny čas 
správne nápady (ktoré všetci vždy pozorne 
počúvajú); ktorí viete organizovať, konať, 
pohybovať sa... Vaše schopnosti, vaša 
sympatia vám umožňuje šťastne žiť v 
triede, ktorú naozaj milujete a v ktorej 
tvoríte neodmysliteľnú súčasť. Keďže máte 
takéto obrovské šťastie, prečo sa 
nepokúsite preniesť ho aj na tých, ktorí žijú 

vnútri, ale cítia sa byť vonku? Stačí 
štipka pozornosti a túžba vytvoriť 

prostredie, v ktorom by sa 
mohli všetci učiť, stretávať 

priateľov a nie cudzincov.
˘  Bez strachu sa uchádzajte o kúsok pozornosti.

˘  Dokážte všetkým, že za niečo stojíte.

˘  Prejavte vaše záujmy.

˘  Zúčastňujte sa výletov a všetkých spoločenských akcií. 

Vám,

Smútok

Je to spôsob, ako ukázať, že vám 
na tom naozaj záleží, že aj vy chcete byť 
súčasťou skupiny, že túžite po pozornosti 
(a zaslúžite si ju). Ostatní si vás už určite 
všimli. Nevadí, že sa neobliekate ako oni, 
že nemáte hrubý hlas... Vaša prítomnosť 
môže byť tichá, ale nech zanechá stopu.

Nevzdávajte sa

Vám,

Správajte sa tak, aby všetci mohli 
ísť zo školy domov s radosťou vo svojom 
vnútri a s túžbou zajtra sa vrátiť.

Všímajte si... (pretože ste toho 
schopní, stačí počúvať svoje srdce), venujte 
pozornosť tomu, kto vždy stojí na boku, kto 
nikdy nerozpráva, kto sa na vás zvedavo 
pozerá, ale nemá odvahu byť súčasťou 
vašej skupiny. 

Rozšírte hranice priateľstva, 
skupiny, triedy. Bude to rozumný spôsob, 
ako rozumne tráviť čas s ľuďmi, na ktorých 
nikdy nezabudnete, na ktorých si budete o 
pár rokov spomínať so slzami v očiach a 
trochou nostalgie ako na „prvých pravých 
priateľov, ktorých ste kedy stretli“.

Zapamätajte si

Keď sa niekedy profesori medzi 
sebou rozprávajú o žiakoch, hovoria: „To je 
pekná trieda.“ A viete, kedy tak hovoria? 
Keď vidia, že v danej skupine študentov 
vládne harmónia, pokoj, priateľstvo. 
Nevadí, ak nevynikajú všetci v ich 
predmete. Stačí, že sa majú radi a sú 
ozajstnými priateľmi. A ak to hovoria 
profesori...!

Top secret

prevzaté z knihy Horúce témy



Víťazné družstvo: zľava: Natálka Učníková, 
Mirka Holáková, Peter Čišecký, Alenka 
Kupková, Mirka Gregušová.

zo života mladých
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Rada mládeže Žilinského kraja

Deti a mladí z CVČ Stará Bystrica

„Come and Play“ alebo „Poď sa hrať“
 

Druhý prázdninový týždeň od 11.do 
15.júla patril deťom, ktoré sa rozhodli 
časť svojich prázdnin stráviť spolu s 
nami v prímestskom tábore a skamarátiť 
s angličtinou prostredníctvom hier, 
piesní a rôznych  zábavných aktivít. Ale 
pravdaže, nielen o angličtine boli naše 
stretnutia. Spolu sme sa naučili  nové 
zaujímavé hry z rôznych krajín sveta, 
vyskúšali sme svoju kreativitu pri výrobe 
netradičných pomôcok na učenie sa 
jazyka, indiánskych čeleniek a táborových 
tričiek, zmerali si sily v zábavných 
súťažiach, vďaka priaznivému počasiu sme stihli 
aj kúpalisko v Rajeckých Tepliciach. No 
predovšetkým sme stretli nových priateľov, s 
ktorými sme strávili veľmi pekný týždeň a 
odniesli sme si kopu príjemných zážitkov.

PRÁZDNINY
V CVČ STARÁ  BYSTRICA

V našom CVČ sme ani cez prázdniny nezaháľali, mali sme  pre 
deti pripravené zaujímavé aktivity, ktorých sa mohli zúčastniť a 
spestriť tak svoj prázdninový program.

Hľadanie pokladu
 

Jeden z augustových týždňov už tradične patrí 
tejto aktivite, kde si deti opäť vyskúšali svoju 
odvahu a zručnosti, ktoré má každý správny 
hľadač ovládať, prevetrali si svoje vedomosti, 
ktoré im pomohli pri putovaní k cieľu. Vďaka 
peknému počasiu sa nám podarilo časť aktivít  
realizovať aj v prírode, čo nám umožnilo 
zatraktívniť celé podujatie.Okrem toho  sa 
deti zoznámili so zaujímavými miestnymi 
povesťami o zbojníkoch, pokladoch a ich 

strážcoch, ktoré si rozprávali naši 
staré mamy a starí otcovia v časoch, 
keď nepoznali televízor a počítače, 
ale sa po večeroch stretávali  len tak 
porozprávať sa. 
Deti súťažili v troch družstvách, a že 
to bol naozaj do poslednej chvíle 
vyrovnaný súboj svedčí i skutočnosť, 
že víťazná družina s názvom Lesné 
víly mala iba o jediný bod viac ako  
Zbojníci, ktorí skončili na druhom 
mieste
Okrem výhier, ktoré pozostávali zo 

sladkostí a vecných odmien si domov 
odnášal i  okrem únavy a j  pekné 
prázdninové zážitky so starými i novými 
priateľmi.

Z každého rožku trošku
 

Denného kreatívneho tábora sa zúčastnilo 
16 detí, ktoré mali záujem  stráviť 
prázdniny v kolektíve, naučiť sa nové 
zaujímavé hry, tvoriť, modelovať a 
nadviazať nové priateľstvá. Hoci letné 
počasie nám neprialo, predsa každý deň bol 
iný, a tak sme sa vždy tešili na  ten 
nasledujúci.
Prvý deň bol Deň priateľstva. Bol zameraný 
na zoznamovacie hry a zoznamovacie 
súťaže. Tu sme sa navzájom spoznávali, 
oťukávali a nadväzovali kamarátstva.
Druhý deň bol tvorivý, kde sa fantázii medze nekládli a 
maľovali, savovali a farbili tričká. Kreslili podľa opisu a na 
záver oddychové hry.

Nasledujúci  deň bol Deň obratnosti. Celý 
bol zameraný na vtipné súťaže a hry. 
Štvrtok sa niesol v znamení objavovania  a 
v  pos ledný  Deň  z ručnos t i  sme  

ozvláštňovali, piekli langoše, vyrábali múmie. Celý náš tábor sme 
ukončili rozlúčkovými hrami. Domov sme si odniesli okrem 
účastníckeho listu, sladkých odmien i veľa nových  zážitkov.

Mladí z Obchodnej akadémie
Dušana Metoda Janotu v Čadci

V školskom roku 2010/2011 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo EEBG. 
Víťazne družstvo pocestuje do Talianska reprezentovať Slovensko. Súťaž sa konala 
v projekte cvičných firiem, kde si daná firma musela splniť projekt a zásadné strany v 
ňom, ako je napríklad podnikateľský plán, účtovníctvo, opis služby či výrobku... 
Bolo toho naozaj dosť. Prekvapujúce však bolo, že opäť všetky tri miesta vyhrala 3. 
A ako aj v školskom kole cvičných firiem, kde išlo o to, ktorá firma pocestuje do 
Ostravy. Na 1. mieste sa umiestnila firma TRANSDERMIS, s. r. o. v zložení: Peter 
Čišecký, Mirka Holáková, Mirka Gregušová, Alenka Kupková a Natálka Učníková. 
Druhé miesto obsadila firma ECOFURNITURE, s. r. o. v zložení: Erik Hanuliak, 
Michal Kopáč, Klaudia Barnišinová, Miška Sačková. A tretie miesto patrilo 
Tanečnej škole pre hendikepovaných Danza del Corazón, s. r. o. v zložení: Janka 
Čimborová, Lívia Šusteková, Paťa Školníková, Paula Jančíková a Katka Zátková.

EEBG 2011Enterprise European 
Business Game
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Mladí z SOŠ drevárskej  
Krásno nad Kysucou

Stredná odborná škola drevárska 
a  Školské stredisko  záujmo-
vých činností v Krásne nad 
Kysucou sa zapojili do projektu: 
„Vráťte šport do škôl“, ktorý 
vypísal Žilinský samosprávny kraj.  
Vypracovali svoj vlastný  projekt pod 
názvom: „Drevárska cyklotúra 2011“.  
Jeho realizácia sa uskutočnila v dňoch 27.-
29. júna 2011. Zapojili sa do neho učitelia a 
študenti našej školy. Účastníkov cyklotúry 
viedli naši telocvikári Mgr. Marián 
Ondrúšek a Mgr. Ján Holák, vedúca ŠSZČ 
Bc. Andrea Trlicová a učitelia: Mgr.Eva 
Sýkorová, Mgr. Katarína Škereňová,  
Ing.Vojtech Brodňan a PaedDr. Ján 
Pitoňák. Súčasťou bolo podporenie dobu-
dovania cyklotrasy trojregiónu Beskydy, 
ktorá bude viesť z Krásna nad Kysucou cez 
Zborov nad Bystricou, Klubinu, Starú 
Bystricu, Novú Bystricu, Oravskú Lesnú, 
Oravskú Slanicu, Tvrdošín, Podbieľ, 
Zuberec, Oravice až do poľského 
Zakopaného. Niektoré úseky sú už 
dokončené, na niektorých sa naši cyklisti 
popasovali s blatom. V každej obci na 
Kysuckej strane trojregiónu privítali 
účastníkov cyklotúry starostovia. 

Hovorí sa, že najkrajší pohľad na svet je zo 
sedla koňa. Žiaci poopravili tento výrok, že 
najkrajší pohľad je zo sedadla bicykla. 
Najväčšími zážitkami bolo vidieť na 
vlastné oči vodné dielo v Novej Bystrici a 
Oravskú Priehradu. Prvý deň prešli cyklisti 
103 kilometrov a cieľom tejto etapy bol 
Zuberec. Tu našli útočisko v ubytovni. 
Druhý deň navštívili Múzeum slovenskej 
dediny v Zuberci. Obdivovali ručné 
výrobky z  keramiky, dreva, výšivky s 
tematikou Oravy a tkané koberce. Zo 
Zuberca na bicykloch prešli do Oravíc 
cez Tichú dolinu a dostali sa do poľského 
mesta Zakopané. Táto etapa merala 51 
kilometrov.  Tu zavítali do kostola Matky 
Božej Fatimskej, ktorý posvätil svätý 
otec Ján Pavol II. Zaujala ich prehliadka 
historického centra Zakopaného. Toto 
mesto je turistickým centrom Tatier na 
poľskej strane. Na spiatočnej ceste do 
Zuberca  si oddýchli po úmorných 
kilometroch často i v daždi v termálnom 
kúpalisku Oravice.

Podvečer druhého dňa medzi účastníkov 
cyklotúry zavítalo vedenie Strednej 
odbornej školy drevárskej na čele s 
riaditeľom PaedDr. Jánom Palkom. Žiaci 
zahrnuli návštevu svojimi čerstvými 
zážitkami, ktorých bolo neúrekom.

Posledná etapa cyklotúry bola 
návratom do Krásna nad Kysucou zo 
Zuberca. Celková trasa  merala 257 
kilometrov. Ani tento tretí deň sa 
nezaobišiel bez veľkých zážitkov. 
Cyklisti na chvíľu vymenili v Podbieli 
bicykle za „tank“ a vyskúšali si 
adrenalínovú jazdu v ňom. 
V cieli „Drevárskej cyklotúry 2011“ 
všetkých účastníkov privítal primátor 
najmladšieho mesta na Slovensku 
Krásna nad Kysucou Ing.Jozef Grapa, 
s ktorým sa podelili o svoje dojmy.
Vedenie školy podporuje realizáciu 
podobných projektov, v ktorých majú 

naši žiaci možnosť spoznávať región, v 
ktorom žijú. Už teraz sa tešíme na prípravu 
nového projektu v rámci témy „Vráťme 
šport do škôl“.

Napísala: Mgr.Mária Gavenčiaková 
Foto: Ing.arch. Beáta Kontrišová 
         a Mgr. Marián Ondrúšek

D R E V Á R S K A  
CYKLOTÚ RA 2011
D R E V Á R S K A  
CYKLOTÚ RA 2011
D R E V Á R S K A  
CYKLOTÚ RA 2011

Detská izba “Sen očí“, ktorá vzišla z dielne 
veľkej rodiny drevárov - jej realizátormi sú 
študenti Strednej odbornej školy (SOŠ) 
drevárskej v Krásne nad Kysucou Tomáš Palko a 
Tomáš Turcer. Tento ojedinelý skvost dňa 
20.júna 2011 v Krásne nad Kysucou odovzdal 
zrakovo postihnutým súrodencom Patrikovi a 
Marcelovi Švancárovcom zo Svrčinovca 
predseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) 
Juraj Blanár.

Nová detská izba zjednoduší podľa ich 
mamy Viery Švancárovej od narodenia zrakovo 
postihnutým žiakom základnej školy život, 
pretože je bezpečná. „Mali sme iba staré skrine, 
ktoré nám dali známi. Chlapci budú mať konečne 
svoju izbu. Som veľmi vďačná všetkým, ktorí 
nám pomohli. Izba je krásna, nemohla by som si 
ju dovoliť kúpiť z materskej,“ povedala matka 
štyroch detí.

Pri tvorbe detskej izby vedeli jej autori 

podľa 19-ročného Tomáša Palka iba to, že bude 
pre slabozrakého chlapca. „Snažili sme sa prísť s 
niečím novým. Lebo všade vidíte detské izby pre 
malé deti, ale nič pre zrakovopostihnutých ľudí 
nenájdete ani na internete. Detskú izbu sme 
vytvorili v našich dielňach od narezania až po 
skladanie. Je tam veľa vecí prispôsobených. 
Napríklad komoda má malé zásuvky, aby vedel, 
kde má aké veci. A skrine nemajú vyššie zásuvky, 
aby ich nezabudol otvorené a neudrel sa,“ 
uviedol Palko. Farba zelenošedá spĺňa 
požiadavky pre tento postih.

Pri tvorbe detskej izby bol najťažší nápad. 
„Výroba nebola až taký problém, ako bol 
problém urobiť návrh izby. Vymyslieť, 
skombinovať, zladiť. Je to dobrý pocit, pretože 
sme to robili s tým, že niekomu pomôžeme,“ 
skonštatoval 18-ročný Tomáš Turcer.

Riaditeľ SOŠ drevárskej v Krásne nad 
Kysucou Ján Palko pripomenul, že detská izba 

získala v apríli 2011 v Nitre na 19. ročníku 
celoslovenskej predajnej výstavy výrobkov 
žiakov stredných odborných škôl Mladý tvorca 
2011 prvé miesto a Cenu Ministra hospodárstva 
Slovenskej republiky TOP VÝROBOK Mladý 
tvorca 2011. „Je to veľká výzva do budúcna, aby 
sme naďalej skvalitňovali prácu. Pri tvorbe 
nábytku študenti pod odborným dohľadom 
pedagógov konzultovali technické prevedenie so 
Základnou školou internátnou pre nevidiacich a 
slabozrakých v Levoči,“ povedal Palko.

Predseda ŽSK ocenil, že detská izba bude 
slúžiť naozaj tým, ktorí ju potrebujú - zrakovo 
postihnutým súrodencom. „To môže byť do 
budúcnosti  impulzom pre smerovanie 
nábytkárstva podnikateľských firiem aj pre 
takéto handicapované skupiny. Aj keď ich možno 
nie je tak veľa, ale o to je to vzácnejšie 
predovšetkým pre tých, ktorí to potrebujú,“ 
uzatvoril Blanár.

Detská izba“ Sen očí“ naplnila sen bratov so zrakovým postihnutím
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Mladí z DOMKY, Lisková

Lisková

Bodka za školským rokom bola súťažno-
(jemne)turistickou akciou tvorenou 
netradičnými stanoviskami s témou Stroj 
času. Putovalo sa z praveku, kde sa 
bojovalo s vodou a bahnom, pokračovalo sa 
v staroveku, kde sa z niektorých našich detí 
stali egyptské múmie. Súťažilo sa aj v 
starovekom a novovekom období, no 
prekvapivý bol náhľad do budúcnosti, v 
ktorom sa stavali kozmické lode a riešili 
všelijaké mimozemské šifry.

Druhá  bodka nebola len pre korčuliarov, 
bola určená pre všetkých, ktorí sa chceli 
zabávať, súťažiť a popri tom vyhrať aj 
nejaké ceny. Stačilo si obuť kolieskové 
korčule alebo aspoň nájsť si parťáka s 
korčuľami, pretože tento rok sme súťažili v 
dvojiciach tvorených človekom na 
korčuliach a bez korčúľ. 
Najobľúbenejšou časťou každej torty je 
plnka. Plnkou v našej torty bol Letný tábor 
v Tajove. Netradičnou i pútavou témou 
bola: II. svetová vojna v Poľsku, cez ktorú 

sme chceli nadviazať na život Jána Pavla II. 
v tomto období. Hoci táto téma vyznieva 
ťažko, nám sa ju podarilo spracovať tak, 
aby si deti mohli užiť pravú atmosféru 
tábora a zároveň im jemne priblížiť vojnu a 
poukázať na silu viery tohto významného 
človeka počas tak neľahkého obdobia v 
jeho živote. 
Čerešničkou na torte bol trojdňový Splav 
Malého Dunaja. Išlo o adrenalínovú akciu, 
ktorá sa minulý rok uchytila najskôr len u 
chlapcov, no tento rok na nej nesmeli 
chýbať ani dievčatá. Splav netvorí len 
plavenie sa, ale najmä prekrásna flóra a 
fauna naokolo, plávanie v „rozbúrenom“ 
Malom Dunaji, skákanie z lodiek, či 
hojdačiek nad vodou, stanovanie, opekanie, 
ale aj pokoj a chvíle strávené s priateľmi. 
Tak čo, aj vy ste teraz dostali chuť na túto 
tortu? 

Zuzka Mrvová
Domka Lisková

Mladí zo Spojenej školy v Ružomberku

V rámci podpory zvyšovania záujmu mladých ľudí o 
tradície, kultúru a históriu slovenského národa realizovala Žiacka 
školská rada pri Spojenej škole v Ružomberku v mesiacoch 
február - jún 2011 projekt pod názvom „Pátranie po národnom 
bohatstve Slovákov“.

Projektové aktivity boli finančne podporené z 
grantového programu odboru školstva a športu Žilinského 
samosprávneho kraja „Humanizácia výchovy a vzdelávania“. 
Žiakom poskytli priestor na sebarealizáciu, vedomostný a 
osobnostný rozvoj.

Súťaže FOTO/cool/TÚRA a Literárna koláž podporili 
súťaživosť a tvorivosť žiakov, schopnosť vyhľadávať a spracovať 
informácie o slovenskom národe. Obsahom jednodňovej 
literárno-historickej exkurzie, ktorú členovia žiackej školskej 
rady pripravili pre 50 žiakov študijného odboru manažment 
regionálneho cestovného ruchu, bola návšteva Pamätného domu 
Martina Kukučína v Jasenovej a Literárneho múzea P. O. 

Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Prostredníctvom tejto formy 
zážitkového učenia si žiaci mohli dotvoriť obraz o živote a diele 
popredných spisovateľov slovenskej literatúry a o spôsobe života 
slovenského ľudu v minulosti.

Projektové aktivity zároveň preverili viaceré schopnosti 
projektového tímu, ktorému patrí poďakovanie za vytrvalosť a 
svedomitú prácu počas prípravnej a realizačnej fázy projektu.

Mgr. Lucia Líšková
koordinátorka ŽŠR

Pátrali sme po národnom
bohatstve Slovákov

Chutná letná torta podujatí, ktorú sa nám podarilo 
upiecť počas týchto prázdnin v Domke Lisková, 
odštartovala prípravou cesty  Dvojbodkou. Prvá bodka 
predstavovala Bodku za školským rokom a druhá 
netradičný Deň na korčuliach. 

LETNÁ  TORTA V LISKOVEJ
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Mladí z Laury, Námestovo

Viac než sto dievčat sa aj tento rok 
rozhodlo odštartovať prázdniny 
saleziánskym dievčenským táborom, 
ktorý pre ne už sedemnástykrát pripra-
vili animátorky z námestovského stre-
diska. Miesto ostalo nezmenené, a tak sa 
aj tento rok jeho prítomnosti tešila 
malebná dedina pod Babou horou, 
Oravská Polhora. Téma bola tentokrát 
veľmi aktuálna: Potulky s Jánom 
Pavlom II. s hlavnou myšlienkou: 
„Nebojte sa!“.

Na štvrtý deň už konečne vykuklo aj 
slniečko, neodolalo totiž nádherným 
taškám, zápisníčkom, náramkom či 
korálkovým myškám, ktoré si šikovné 
slečny vyrobili. Tvorivé dielne sa striedali 
so športovými súťažami, a tak mnohé 
dievčatá považovali tento deň za 
najzaujímavejší. Nechýbal samozrejme 
večer pri poriadnom táboráku a takisto 
akčné nočné hry.

Posledný deň. Tábor skončil, ale tým sa 
nič nekončí. Účastníčky majú k dispozícii 
jeden bonusový táborový deň v druhej 
polovici prázdnin v podobe spoločnej 
opekačky. Okrem toho sa animátorky na 
dievčatá tešia na stretkách, ktoré v stredisku 
fungujú celý školský rok.

Na záver ďakujeme kuchárkam za 
starostlivosť o naše žalúdky a za ich úsmev,
saleziánom don Petrovi Lorencovi, don 
Lackovi Babačovi a don Jožkovi Kupkovi 
za duchovnú službu a za don Boscov medzi 
nami, vedúcim Katke Pisarčíkovej, Janke 
Slovíkovej a Janke Večerkovej a Deniske za 
ochotné ruky a hlavu plnú starostí, 
zdravotníčkam Ľubke a Janke za liečbu 
obväzom, tabletkami, ale aj za „úsmevovú 
terapiu“ a milé slovo, animátorkám za čas, 
ochotu a trpezlivosť, všetkým o ktorých 
vieme alebo nevieme za modlitby a 
podporu a hlavne Pánu Bohu... za 
požehnanie a za VŠETKO!

Janka Mikolajčíková

POTULKY S JÁNOM PAVLOM II.POTULKY S JÁNOM PAVLOM II.
Aj keď počasie spočiatku nebolo veľmi 

priaznivé, v duchu hesla „My sa dažďa 
nebojíme!“ sa skupinky pustili do 
spoznávania života a vlastností Karola 
Wojtylu. Po tom, čo sa k oblohe vzniesol 
biely dym sa spolu s novozvoleným 
pápežom vybrali na Svetové dni mládeže, 
kde sa pomocou scénky o márnotratnom 
synovi dnešnej doby a prednášky don 
Lacka Babaču obnovili na duchu a mali 
takisto možnosť pristúpiť ku svätej 
spovedi. Dievčatá sa v Ríme ešte na čas 
zdržali a zaujímavými aktivitami sa 
zoznámili s rímskymi pamiatkami. 
Celodenka bola zameraná na pontifikát 
obľúbeného pápeža s dôrazom na úctu k 
rodine a ekumenizmus a takisto na 
myšlienky čerstvého blahoslaveného.

NÁMESTOVO

Mladí z DOMKY, Námestovo

Howgh, milovníci prérie, v časoch keď 
vietor i slnko oznamovali, že siedmy 
mesiac je v plnom prúde, Veľký Duch na 
nebesiach požehnal ôsmim kmeňom 5 
dní plných slnka, kedy sa tieto kmene 
rozhodli hľadať poklad svojich dávnych 
predkov.

Svoju veľkú cestu začali v osade Slaná 
Voda, kde sa učili mnohým zručnostiam od 
hľadania potravy v divokých lesoch po 
zlaňovanie vysokých skál. V ťažkostiach 
táborového života pri mladých indiánoch 
vždy stál náčelník Inčučuna spolu s 
duchovným vodcom bratom Dominikom. 
Po pár dňoch útrap a hľadania sa všetky kmene napriek svárom a hádkam úspešne spojili a každý s iným kúskom indície spoločne 
našli poklad. Všetci však pri tom dobre vedeli, že ten najväčsí poklad v podobe priateľstva a duchovných hodnôt nosia vo svojich 
srdciach. A tak stovka mladých chlapcov opustila tábor plná zážitkov a nových skúseností.
  

         Howgh a fajka zhasla.
 

František Bolek 

INDIÁNI NA ORAVEINDIÁNI NA ORAVE



zo života mladých

10
Rada mládeže Žilinského kraja

O
R

A
V

A

najväčším ťahákom bola rapová banda 
Regiment z Bratislavy.

Podujatie bolo podporené z pro-
striedkov MŠVVaŠ SR v rámci grantového 
programu ADAM ako súčasť projektu 
Budovanie dobrovoľníckych služieb. 
Prostredníctvom tohto projektu chce OCM 
využiť dobrovoľníctvo ako nástroj na boj 
proti nezamestnanosti mladých ľudí. 

„Podstatou tohto projektu 
je pilotné odskúšanie 
samostatného programu 
Domáca dobrovoľnícka 
služba, ktorý je istou 
alternatívou k Európskej 
Dobrovoľníckej Službe 
pre tých, ktorí z istých 
dôvodov sa EDS zúčastniť 
nemôžu. Chceme takto v 
domácom prostredí ponúk-
nuť rovnaké podmienky, 
aké by mali v zahraničí ako 
európski dobrovoľníci,“ 
hovorí o projekte Brani-

slav Kožuch, koordinátor projektu. 
  Mestské hry  Pevnosť Boyard mali 

takto nielen ponúknuť Trstenej adrena-
línové vyžitie, ale aj prispieť k zvyšovaniu 
povedomia širokej verejnosti o dobro-
voľníctve.

 Bol to deň, počas ktorého si každý 
mohol prísť na svoje. Organizátorov 
potešilo, že aj v strede týždňa  sa mladí zišli 
na námestí a takto aktívne využili svoj 
voľný čas.  

Marián Kasan

Mladí z Oravského centra mládeže

V stredu 24. augusta sa v uliciach 
Trstenej uskutočnila jedna z netradičných 
akcií pre náš oravský región pod názvom: 
Mestská hra - PEVNOSŤ BOYARD. O 
organizáciu tohto podujatia sa postaralo 
Oravské centrum mládeže v spolupráci s 
mestom Trstená. 

Do súťaže sa mohli zapojiť 3-členné 
tímy, ktoré museli zvládnuť rôzne disci-
plíny prevažne vedomostného a adrena-
línového charakteru - rôzne hlavolamy, 

strieľanie z airsoftových zbraní, či zlaňo-
vanie steny štadióna. Určite preverili 
zdatnosť súťažiacich. A to je len čiastka z 
toho, čo bolo pripravené pre tých, ktorí sa 
na konci letných prázdnin chceli „hrať“ 
trochu netradične. 

Program vyvrcholil večernými kon-
certmi  kapiel na Námestí M. R. Štefánika. 
O dobrú náladu sa postarali pop-rocková 
kapela Soldout z Námestova, súrodenecká 
skupina S-brothers z Vyšného Kubína a 

Mestské hry v TrstenejMestské hry v Trstenej

Aktívne využívanie voľného času
Centrum voľného času „Maják“ ako 
školské výchovno-vzdelávacie celoročné 
zariadenie v systematickej a pravidelnej 
činnosti sa zameriava najmä na napĺňanie 
potrieb detí a mládeže v oblasti aktívneho 
využívania voľného času, rozvoj dobro-
voľníctva mladých ľudí a neformálne 
vzdelávanie detí a mládeže. Atraktívna bola 
aj prázdninová ponuka letných pobytových 
a prímestských táborov, o ktoré mali 
rodičia veľký záujem. Deti a mládež trávili 

svoj voľný čas v Rajeckých Tepliciach a v 

CVČ Maják, kde boli voľnočasové aktivity 
zamerané na letnú olympiádu netradičných 
športov, poznávanie prírody, potulky do 
blízkeho aj vzdialeného okolia, hľadanie 
indiánskeho pokladu, šport, zábavu, 
kúpanie, dobrodružné výpravy a skúšky 
odvahy pri adrenalínových činnostiach. 
Zaujímavý bol aj 9. ročník okresného kola 
Národnej cyklistickej súťaže o Pohár 
olympijského víťaza Antona Tkáča, ktorý 
sa konal 12.08.2011 na Ranči u Edyho. Táto 
cyklistická súťaž má už v CVČ „Maják“ 
svoju tradíciu. V tomto roku sa na bicykli 

pretekalo dvakrát. V júni sa konalo 1. kolo 
pretekov ako súčasť Športového dňa a 
nechýbali ani preteky na kolobežkách pre 
deti z materských škôl v rámci ich 
olympiády. Prví dvaja z postupovej 
kategórii postúpili priamo do finále súťaže, 
ktoré sa uskutoční 1. októbra 2011 v 
rekreačnom stredisku Valča pri Turčian-
skych Tepliciach. 

Mgr. Marta Slovíková
riad. CVČ „Maják“

Mladí z CVČ Maják
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Nie každý má tú možnosť ocitnúť sa na palube archy, ktorá ako jediná zachráni 
ľudstvo a zvieratá pred vyhynutím. My, eRkári, sme to tento rok zakúsili na 
vlastnej koži a poviem vám, naozaj to bol zážitok! Na palube nám bolo aj veselo, 
aj ťažko, aj sme oddychovali, aj tvrdo pracovali, aj sme sa zabávali, aj rozprávali 
vážne. Každý deň na arche bol nieč?m nov?m, nieč?m čo nezažijeme len tak v 
každodennom živote. Museli sme postaviť archu, prichystať jedlo, aby sme 
prežili, nudu na arche sme zaháňali športom, tvorivosťou i tancom, dokonca 
sme jeden z dní prežili totálne vo vode (na kúpalisku), ale našťastie voda 
nepresiahla možnosti archy, aby nás dopravila do bezpečného pr?stavu :). N?jsť 
konečn? stanicu našej plavby naozaj nebolo ľahké, museli sme vypustiť 
holubicu a hľadať olivové ratolesti, čo nebolo v?bec jednoduché, keďže po 
toľkom čase dažďa na oblohe neúprosne svietilo slnko a my sme boli 
neskutočne unaven?. Ale ako spr?vni ľudia, ktorí veria Bohu a jeho prísľubom, 
sme olivové ratolesti našli a takto sme mohli vykročiť bezpečne na such? zem.   
(Katar?na Kubov?, ZOF Žilina-Solinky)

   Zuzana Kubičkov?

NOEMOVA

GPS
Tohtoročný eRko tábor zo Soliniek pre 
decká od 12 - 15 rokov sa konal v Terchovej 
v dňoch 1. - 4. augusta. Kedže bol kratší ako 
po minulé roky, od prvej chvíle sme ho 
prežívali naplno. Už v prvý deň po 
roztopení ľadov medzi nami, sme si 
otestovali svoje schopnosti ako rýchlosť, 
presnosť, silu, logiku či dokonca odvahu v 
Pavlovej pevnosti. A večer po vydarenom 

táboráku sme sa zabavili v hre Kufor. Šetrili 
sme však sili aj na daľší den, na túru na 
Boboty, po ktorej sme sa schladili vodnou 
prestrelkou. Tretí deň sa niesol v duchu 
hľadania pokladu a zábavného a 
rozlúčkového večera v podobe Partičky a 
tancovania. V posledný deň sme si stihli 
ešte povyrábať drobnosti na pamiatku a 
zahrať si očakávaný futbal. Popri mnohých 
zážitkoch a aktivitách, sme však nezabúdali 
ani na Boha a prežívali sme s Ním každý 
deň objavovania tej našej správnej cesty.  

Katarína Zemjaková

ARCHA

hľadaj správnu cestu

Aj toto leto zorganizovalo Združenie detí a mládeže NODAM pre 
vyše 600 detí a mladých ľudí na celom Slovensku prázdninové chvíle 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. Plnohod-
notne sa nimi vyplní voľný čas detí a mládeže, formuje 
sa ich osobnosť, podporuje tvorivosť a iniciatíva, 
rozvíjajú sa osobné talenty a pri športových aktivitách 
sa upevňuje telesná zdatnosť. 

Viac ako 100 detí z troch oravských dedín  
Klina, Zubrohlavy a Bobrova  sa počas prímestských 
táborov plavili Noemovou archou, hoci nepršalo 40 dní 
a 40 nocí. Sestry a animátori pripravili pre nich bohatý 
program nielen v dedinách, ale aj návštevou Aquaparku 
v Dolnom Kubíne. Tábory boli finančne podporené 
Ministerstvom školstva SR a Radou mládeže Žilin-
ského kraja.

Okrem táborov pripravilo združenie pre asi 60 
dievčat z celého Slovenska, vrátane Oravy, tri pobytové 
týždne zamerané na hľadanie vnútornej rovnováhy, 
pokoja a prehodnocovania vlastného života cez rôzne 
aktivity v Beckove, Piešťanoch a Novom Meste nad 
Váhom. 

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   Matlová
 predseda združenia

Deti a mladí z NODAMu
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Je štvrtok poobede, slnko sa začína skláňať 
ku svojmu koncu tak ako školské prázdniny. 
Prechádzam sa po popradskom parku blízko 
železničnej stanice. Ničím nerušený pokoj 
dopĺňaný občasným krákaním vrán zrazu 
preruší skupina mladých ľudí smerujúca k 
hlavnému pamätníku. Radšej si sadám na 
neďalekú lavičku, otváram noviny a tvárim sa, 
akoby som tu ani  nebol. Veď čo všetko človek 
môže čakať od takejto partie?

Pre svoju bezpečnosť, a koniec-koncov 
aj bezpečnosť druhých ľudí, skupinu 
mladých ľudí nespúšťam spoza novín z očí. 
Vo vrecku nohavíc, pre prípad nebezpečia, 
mám nastavené číslo 112, aby som jedným 
klikom privolal pomoc. Pri pohľade na toto 
zoskupenie by som si však prial skôr poznať 
číslo na kukláčov...

Moje úvahy zrazu prerušuje príchod 
akéhosi muža s dievčinou. Majú oblečené 
biele košele s červenou šatkou, muž čierne 
nohavice a dievča krátku rifľovú sukňu. 
Zaostrím zrak na šatku:

- Áno, presne tak. Červená šatka v tvare 
jednotky. Pioniersky tábor. Uff, ešteže tak. 
Zhlboka vydychujem.

- No, počkať! - s hrôzou sa pozerám do 
kalendára v mobile s prednastaveným 
číslom 112.

- Toto hádam nie, veď socializmus padol 
v '89. Sa mi to sníva alebo som zaspal 
dobu?! - pre istotu rýchlo preletím 
pohľadom noviny a okrem krížoviek a 
ponuky bazénov na leto 2011 nič rozum-
nejšie nenachádzam, čo by mi pomohlo v 
tejto situácii. Nenápadne preto opúšťam 
svoju lavičku a utekám z parku preč, čo mi 
francúzska barla stačí...

Pohľad na skupinu mladých animátorov, 
ako skladali pioniersky sľub v kedysi 
komunisticky významnom parku, vzbu-
dzoval zrejme v každom údiv - o tom, či 
pozitívny alebo negatívny radšej nebudeme 
diskutovať. Žiaľ, táto scéna, ktorá však pre 
novopečených pionierov znamenala veľa, 
netrvala dlho a park sa vrátil do svojich 
starých dobrých kapitalistických časov. A 
čo sa stalo s pioniermi?

Pionierov čakala cesta zdatnosti na 
Kvetnicu, kde si mohli otestovať svoju 
výdrž a orientačnú schopnosť. Niečo ako 
orientačný beh, len s tým rozdielom, že 
nebežali a nešli podľa kompasu. V 
rekordnom čase sa im podarilo doraziť na 
spomínanú chatu, kde po odovzdaní 
potravín (veď za komunizmu bolo všetko 
spoločné) nasledovali slobodné voľby. Na 
prekvapenie všetkých vyhrala jediná 
kandidujúca strana - KSS a oslavy sa mohli 
začať. Okrem výroby bielkového snehu, 
múmií, tlačenia auta, scénického tanca a 
kradnutia vecí (o, pardón - požičiavania, 
veď všetko máme spoločné) si účastníci 
pionierskeho tábora prišli na svoje aj v 
letnom kine.

Nasledujúci deň bol venovaný spartaki-
áde, kde skupinky mladých pionierov 
ukázali svoje skryté talenty v synchroni-
zovanom tanci, akrobatických kúskoch a 
iných tanečných kreáciách. Niektorým 
pionierskym pamätníkom sa splnil sen o 
účasti na spartakiáde, na ktorý čakali od 
roku 1989. Poobedie sa rozbiehalo vo 
forme outdoorových aktivít - out-sleep a 
outside-volleyball (lopta bola viac out ako 
in, čo bolo však určite spôsobené malým 
ihriskom).
Pokojné súťaženie prerušila zlomyseľná 
chuť komunistickej nápravy presvedčenia 
na tú správnu a jedinú ideológiu. Vďaka 
výdobytkom modernej techniky boli 
usvedčené niektoré dievčatá, ktoré 
podstúpili premenu zmýšľania mokrou 
alternatívou. Názory na výukový systém 
KSS sa medzi pioniermi začali radikálne 
odlišovať a vedenie tábora pre upokojenie 
situácie usporiadalo mestskú hru. Mladí 
animátori - pionieri aj tu museli preukázať 

svoje zručnosti a veľký kus odvahy. Veď nie 
hocikto si dovolí dnes zaplatiť v obchode 
československými peniazmi, spievať na 
námestí alebo pýtať sa ľudí, kde je Tuzex. 
Vyvrcholením celej hry bola návšteva 
aquaparku Tatralandia, čím si komunisti 
opäť udobrili mladých pionierov, ktorí však 
netušili, čo ich na ďalší deň čaká.

Sobotné ráno bolo pre mnohých šokom, 
kedy si mnohých biorytmus musel posunúť 
hodinky z 11:56 na 6:00. Vyrážalo sa totiž 
do Tatier. Kde? - to sa našťastie spravo-
dajskej službe KSS podarilo zatajiť, inak 
by, podľa mňa, ani jedného pioniera 
nedostali do vlaku. Možno tak akurát 
heverom. Nech bolo akokoľvek, pioniersky 
tábor sa slepo vydal do krásou oplývajúcou 
prírodou Vysokých Tatier. Sem-tam prešla 
skupinou mladých ľudí správa, že sa ide na 
Rysy, ale buď sa to bralo ako jeden z 
mnohých vtipov, prípadne sa vôbec 
nevedelo, čo tie Rysy sú.

Cestou na Popradské pleso sme sa 
zastavili na tatranskom cintoríne, kde sme 
sa spolu s komunistickými špiónmi 
zúčastnili omše. Na chate pri Popradskom 
plese dve múdre ženy pochopili situáciu a 
rozhodli sa na svoje nebezpečie (pozn. red. : 
na svoje šťastie) nepokračovať v bezhla-
vom počúvaní vedúcich pionierskeho 
tábora. Zvyšok pionierov pochopilo realitu 
až pri reťaziach alebo na Chate pod Rysmi. 
Vtedy však bolo už neskoro sa vrátiť a s 
obavou o holý život sa im podarilo vystúpiť 
až na samé Rysy, ktorým do 2500 m nad 
morom chýba necelých 40 cm. Pohľadom 
na ...

V ZNAMENÍ ČERVENEJ ZÁSTAVY

pokračovanie na www.domkazilina.sk
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Mladí zo Spojenej školy v Martine

Začiatok školského roku na Spojenej škole 
v Martine (predtým strojárske učilište) sa 
niesol v znamení výnimočnosti. Otvoriť ho 
prišiel predseda Žilinského samosprávneho 
kraja Juraj Blanár: „Pravidelne sa 
zúčastňujem na otvorení školského roka na 
niektorej zo stredných škôl nášho kraja. 
Teraz som navštívil Turiec.“ Na jednej z 
najväčších odborných stredných škôl kraja i 
Slovenska si pozrel učebne s modernou 
výukovou technikou a počas slávnostného 
privítania nových prvákov otvoril ako 
vôbec prvé v našom kraji Pilotné centrum 
odborného vzdelávania a prípravy: „Pilotné 
centrum je niečo, čo umožní študentom 
realizovať sa predovšetkým odborne, 
získať kvalitnejšie vzdelanie a pre 
ostatných sa vytvorili možnosti pre 
skvalitnenie vedomostí v strojárskych 

odboroch. Som rád, že Pilotné centrum ako 
prvé bolo otvorené práve na tejto škole, 
ktorá má bohatú strojársku históriu a už od 
roku 1948 vychováva mladých ľudí pre 
strojárske profesie.“ Spojená škola za vyše 
60 rokov, najmä však v posledných 
20 rokoch, prešla mnohými zme-
nami. Ako poznamenal riaditeľ 
školy Jozef Zanovit, po roku 1989, 
keď bola v Turci výrazne obme-
dzená strojárska výroba a doslova 
zrušená zbrojárska výroba, zostalo 
v regióne zastúpené strojárstvo v 
podobe stredného školstva. Za dve 
desaťročia sa škola vyprofilovala 
na jednu z najkvalitnejších a 
počtom žiakov najpočetnejších v 
kraji i na Slovensku a študenti 
každoročne získavajú v súťažiach 

popredné umiestnenia. Riaditeľ školy Jozef 
Zanovit: „Vďaka patrí všetkým, ktorí sa 
pričinili o udržanie strojárstva v regióne. 
Naša škola dosahuje výborné výsledky a 
otvorením pilotného centra sa jej možnosti 
a kvality ešte zvýraznia.“
 

- mp -
Snímka: autor

Možnosti strojárov sa zvýšili
Školský rok prišiel do Spojenej školy otvoriť Juraj Blanár

Mladí zo Spojenej školy v Turanoch

Podporiť kvalitné odborné vzdelávanie, 
prispieť k  európskej konkurencieschopnosti 
absolventov, dopomôcť k ich uplatneniu   na 
trhu práce je snahou Spojenej školy v 
Turanoch. V dnešnom svete mladí ľudia 
používajú technológie, keď sa zabávajú, keď 
spolu komunikujú a od školy očakávajú, že 
ich budú používať, aj keď sa vzdelávajú. Je 
nanajvýš aktuálne dostať technológie viac do 
rúk učiteľov a pomôcť im tak lepšie pripra-
vovať svojich žiakov na život v 21. storočí. V 
dobe ako je dnešná je nevyhnutné moder-
nizovať VVP s podporou IKT pri imple-
mentácii ŠKVP, aby vzdelávanie bolo 
kvalitné a prispievalo k rozvoju digitálnej 
gramotnosti vzdelávanej mládeže. Treba 
kráčať s dobou v mene pokroku a obozna-
movať sa s novými dômyselnými techno-
lógiami, udržať si konkurencieschopnosť s 
vyspelým svetom. Podľa výskumov EÚ sa v 
praxi od mladých absolventov očakáva 

samostatnosť, flexibilnosť pri riešení 
problémov, tvorivosť a efektívnosť práce v 
tíme, schopnosť premyslieť dôsledky 
svojich konaní, schopnosť kriticky 
hodnotiť svoje poznanie a konanie.
   V Spojenej škole v Turanoch významne 
na tomto procese participujú pilotné 
projekty: „Škola 21. storočia“ (X/2009-
X/2011) a  „Projekt MVP na SŠ s podporou 

IKT“(2008-2013). Špecifickými cieľmi 
projektov je inovovať a modernizovať 
obsah, metódy a výstupy vyučovacieho 
procesu pre nové kompetencie práce v 
Modernej škole 21. storočia. Zároveň je 
cieľom zvyšovať podiel učiteľov participu-
júcich na programoch ďalšieho vzdelávania s 
cieľom získania a rozvoja ich kompetencií 
potrebných pre vedomostnú spoločnosť.  
Škola sa uchádza o svoju priazeň žiakov v 
dvoj- a trojročných učebných či 4-ročných 
študijných odboroch s maturitou v tradič-
ných drevárskych odboroch, v odbore 
Pracovník marketingu so zameraním na 
cestovný ruch, aj v novom príťažlivom 
odbore pre ozdravný spôsob rozvoja vidieka: 
Agropodnikanie, jazdectvo a chov koní. 
Novozriadené multimediálne učebne z 
projektov sa plne využívajú na implemen-
táciu školského vzdelávacieho programu.  
Moderné vzdelávanie s podporou IKT cez e-

learningový portál www.esf.edu.sk si 
získava význam a svojich priaznivcov. 
Vyučovanie sa stáva zaujímavejším. Žiaci 
viac využívajú informačný kanál Internet, 
digitálny výučbový materiál na prehĺbenie 
odborných znalostí a zručnosti. Prioritou je, 
že škola  má pripraviť žiakov na život a nie o 
život. Úlohou učiteľov nie je iba žiakov 
vzdelávať, ale ich aj motivovať a pestovať u 
nich pozitívny vzťah ku vzdelávaniu, 
poznávaniu, objavovaniu. Súbežne  škola 
zakúpila aj množstvo didaktických 
prostriedkov, ktoré  súvisia s hlavnými 
aktivitami projektov. Tie stimulujú aktívny a 
bádateľský prístup žiakov. Inovácia a 
modernizácia školských didaktických 
pomôcok je v súlade s novým školským  
vzdelávacím  programom a súčasnými 
trendami v modernom vzdelávaní.

Mgr. Roháčeková Jarmila

Učme pre život a naučme viac...
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V dňoch od  18. 7. 2011 do 21.7.2011 sa konal v Incheba Expo 
Aréne v Bratislave 13. ročník prestížnej svetovej súťaže 
žiackych a študentských vedeckých prác Expo Sciences 
International ( ESI ) 2011, na ktorom sa zúčastnili aj 
dobrovoľníci z AMAVET klubu 549 z Martina. Do Bratislavy 
prišlo až 960 súťažiacich z celého sveta, aby predstavili 
svojich 420 projektov. Prvýkrát sa táto súťažná prehliadka 
uskutočnila na podnet organizácie Milset so sídlom v Paríži, v 
roku 1987 v kanadskom Québecu, posledný ročník bol pred 2 
rokmi v Tunise. ESI 2011 sa zúčastnil prezident Slovenskej 
republiky pán Ivan Gašparovič, ktorý prevzal záštitu nad 
podujatím a povzbudil mladých vedátorov v ich bádateľskej 
práci. Na slávnostnom otvorení boli aj traja významní hostia. 
Boli to pán Eugen Jurzyca, minister školstva vedy výskumu a 
športu SR, pán primátor mesta Bratislava Milan Ftáčnik a pán 
Ľudovít Molnár, prezident slovenskej komisie UNESCO. 
Hostia neskrývali nadšenie z podujatia. „Pre Bratislavu je to 
česť, že môžeme hostiť takéto podujatie, čo si myslím, že je 
obrovský úspech aj pre Slovensko, našich mladých vedcov a 
AMAVET,“ vyjadril sa pre TASR Milan Ftáčnik. Atmosféra 
na podujatí bola úžasná, všetci účastníci ďakovali za výborne 
pripravené a zorganizované podujatie. 

Ú časť AMAVET klubu 549 Martin na 

Mladí z ICM, Martin

Prezentácia ICM na ESI 2011
Na ESI 2011, ktorá sa konala od 18. 7. 2011 do 21.7.2011 v 

Bratislave, vystavovali svoje vedecké projekty mladí ľudia z 50 krajín 
sveta. V priestoroch Incheba Expo Aréna sme umiestnili aj výstavný 
stánok ICM, v ktorom sme návštevníkom ponúkali propagačné a 
informačné materiály o ICM, o ktoré bol veľký záujem.

Mladí ľudia z celého sveta sa zastavovali a informovali o naše 
informačné a poradenské služby. Nadviazali sme nové priateľstvá a 
kontakty. Mladých ľudí prišiel pozdraviť aj prezident SR Ivan 

Gašparovič. 
Autor: HR

ESI 2011

POZVÝVAME

Mladí z Amavet-u, Martin
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Sme INEX Slovakia, nezisková organi-
zácia, ponúkame nevšedné zážitky, 
osobnostný rozvoj a zmysluplné prežívanie 
voľného času prostredníctvom medziná-
rodného dobrovoľníctva a neformálneho 
vzdelávania. 

Čo to znamená? Na Slovensku organi-
zujeme dobrovoľnícke projeky, ktoré 
voláme workcampy, zúčastňujú sa ich 
mladí ľudia zo zahraničia. Toto leto išlo 
napríklad o rekonštrukcie hradov na 
východe Slovenska, prácu so znevýhod-
nenými ľuďmi v DSS Integra v Bratislave, 
alebo práca na ekofarme v Slatinke. 

Pre mladých ľudí zo Slovenska ponú-
kame možnosť na workcampy vycestovať 
do zahraničia. Túto možnosť máme vďaka 
nášmu členstvu v  medzinárodných 
dobrovoľníckych sieťach. Toto leto mohli 
mladí dobrovoľníctva chtiví ľudia organi-
zovať hudobný festival vo Francúzsku, 
udržovať turistické chodníčky na Islande, 
alebo čistiť pláže v Taliansku. Okrem toho, 

že urobili niečo prospešné pre miestnych 
ľudí, mali možnosť spoznať dobrovoľníkov 
z celého sveta, dozvedieť sa viac o ich 
kultúre a zlepšiť si jazyk. Najzaujímavejšie 
však bolo spoznať krajinu kde pomáhali z  
nezvyčajného pohľadu.. Ide naozaj o 
zážitok, na aký sa nezabúda. 

Pokiaľ Ťa workcampy zaujali a máš 
aspoň 16 rokov, na vlastnej koži to môžeš 
skúsiť už budúce leto. 

Okrem workcampov sa zapájame aj do 
iných projektov, ako sú napríklad mládež-
nícke výmeny, kde sa mladí ľudia dozve-
dajú a diskutujú o rôznych spoločenských 
témach. Tento rok sme na Slovensku 
organizovali dva takéto projekty. Päť 
elementov, zameraný na ochranu prírody a 
spoznávanie kultúr. Druhý - Dobrovoľ-
nícky maratón, organizoval náš projek-
tovým tímom. Ten  celý zadýchaný dobehol 
len pred chvíľou a týkal sa propagácie 
dobrovoľníctva.

INEX je zároveň aj hosťujúcou a 
vysielajúcou organizáciou v programe 
dlhodobých projektov v zahraničí – 
Európska dobrovoľnícka služba (EDS). 
Tento rok na Slovensku hosťujeme Robertu 
z Talianska, Oľgu z Ukrajiny a Virginiu zo 
Španielska. V zahraničí máme momentálne 
asi 8 dobrovoľníkov napríklad vo Veĺkej 
Británii, Turecku a Španielsku.

Pre skúsenenjších dobrovoľníkov po-
núkame možnosť viesť workcamp alebo 
dobrovoľnícky projekt na Slovensku a v 
zahraničí. Organizujeme pre nich školenia 
akreditované Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej Repu-
bliky, organizované naším tímom školi-
teľov.

Taktiež máme rôzne tematické skupiny 
(tímy), ku ktorým sa môžu mladí ľudia 
pridať, skúsiť niečo nové a prakticky 
precvičili svoje zručnosti. Okrem spomí-
naného školiteľského a projektového tímu 
je to aj promo tím, ktorého členov ste tento 
rok mohli stretnúť na školách po celom 
Slovensku, alebo v rámci Európskeho 
dobrovoľníckeho turné na námestiach 
Košíc, Prešova, Žiliny a Nitry, či ďalších 
podujatiach.

Okrem všetkých spomenutých aktivít 
organizujeme rôzne nepravidelné akcie, pri 
ktorých sú všetci vítaní, môže ísť o 
premietanie filmov, čistenie zelených 
plôch, na stretnutiach dobrovoľníkov 
spojených so zdieľaním skúseností o 
cestovaní alebo rôznych zručností.

Ak Ťa niektoré z našich aktivít zaujali 
alebo už dlhšie poškuľuješ po dobro-
voľníctve, ale nevieš ako na to, neváhaj a 
kontaktuj nás!
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- Ľúbi ma, neľúbi ma, ľúbi ma, neľúbi 
ma... 
- Doktor, čo mi to robíte so zubami?

Povzbudivé slová gemblera: 
Som v pluse mínus tri tisícky.

Podriadený nadriadenému: 
- Šéfe, ak sa vám nepáči ako pracujem, 
tak dajte výpoveď.

- Tak vy hlásite, že vám zmizla žena? 
- Áno, prosím, pán inšpektor. 
- A kedy sa to stalo? 
- Pred dvoma rokmi... 
- Čo?! A to hlásite až teraz? 
- Keď ja som tomu, prosím, doteraz 
nemohol uveriť.

- Duní ti v hlave? 
- Vypni sub-woofer.

V detskom tábore sa blíži obed a deti sú 
strašne hladné. Neočakávane sa ozve z 
rozhlasu: 
- Obedy sa podávajú pri východnej bráne! 
Všetky deti sa rozbehnú tak rýchlo, ako len 
vládzu a keď pribehnú, z rozhlasu sa ozve: 
- Omyl, obedy sa podávajú pri južnej 
bráne! 
Deti sa už od hladu nevedia ani pohnúť, 
ale zúfalo dobehnú k južnej bráne, keď sa 
zase ozve rozhlas: 
- Pre neustále pobehovanie sa obedy 
rušia!

Dve blondínky sa plavia na člne, jedna 
vypadne a utopí sa. 
Druhá si povzdychne: 
- Do kelu, ako je to možné? Veď mala na 
nohách lodičky.

Hádanka: 
Sedíte v krásnom červenom Cabriolete. 
Pred vami je lietadlo a za vami námorná 
loď. Ako prestúpite z auta na lietadlo? 
Zastavíte kolotoč!

Ide blondínka po ulici a pýta sa chodca: 
- Čo to tam hore svieti? 
Chodec odpovedá: 
- Mesiac. 
Blondínka: 
- Január, či február?

Do luxusnej reštaurácie v Afrike prídu 
hostia. Príde čašník a hostia objednávajú: 
- Ja by som si dal hovädzí steak. 
- Ja by som si dal teľaciu kotletu. 
- Ja si prosím kurací špíz. 
Čašník sa nakloní do kuchyne a kričí: 
- Trikrát mäso.


