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FIRST LEGO League
V januári sa na Slovensku ukončili regionálne turnaje jubilejného 10. ročníka medz-
inárodnej súťaže FIRST LEGO League (FLL). Tímy zo Slovenska cestujú na semi-
finále do Poľska. Témou aktuálneho ročníka je Hydro Dynamics – voda a všetko s 
ňou spojené - ako ju nájsť, prepravovať, používať či zlikvidovať. 
Na sedem regionálnych turnajov bolo na stránke www.fll.sk registrovaných 89 
tímov. Jeden tím má 3 až 10 žiakov vo veku 9-16 rokov. Jednotlivé misie a prav-
idlá boli zverejnené 30. 
augusta 2017 a odvtedy  
sa žiaci pripravovali na 
turnaje.
Krajiny, ktoré v strednej 
časti Európy zastrešuje 
organizácia Hands on 
Technology e.V. ukonči-
li regionálne turnaje a 
teraz sa tímy stretnú na 
7 semifinálových turna-
joch. 10 tímov zo Slov-
enska v týchto dňoch 
vylepšuje svoje roboty 
a prepracúva projekty 
do anglického jazyka. Zabojujú totiž o postup do finále v najpočetnejšom turnaji 
- na FLL SF Southeast, v dňoch 10.-11. februára 2018 v poľskom meste Łódź,kde 
sa stretne 27 tímov. Okrem Slovenska tam budú tímy z Čiech (3), Maďarska (10) a 
Poľska (4). Do finále sa z toho turnaja kvalifikuje prvých šesť tímov.
Postupujúce slovenské tímy (v abecednom poradí): FBRD-1 (Martin), gymmy (My-
java), IT-PRO-BESST (Trnava), Legolas (Bratislava), M-TEAM (Marhaň), PowerCraft 
(Banská Bystrica), Primaškolák (Sabinov), RDS Team (Bratislava), SSOSTA Rangers 
Team (Poprad) a TalentumSAP (Košice).
Regionálne turnaje zabezpečovali regionálni organizátori: AMAVET klub v Ban-
skej Bystrici, v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity 
Komenského a Paneurópska vysoká škola, v Košiciach Prírodovedecká fakulta Uni-
verzity Pavla Jozefa Šafárika, v Poprade Súkromná stredná odborná škola, Centrum 
voľného času v Žiari nad Hronom a Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univer-
zity.
Hlavnými partnermi pre tento ročník sú spoločnosti ANASOFT, Profesia, Nadácia 
ESET a SAP Slovensko. Partnermi sú spoločnosť EDUXE Slovensko, Localization 
Guru a  mediálnymi partnermi PC REVUE, Quark a robime.it. Ďakujeme im za pod-
poru, pretože aj vďaka nim môžeme rozvíjať túto aktivitu na Slovensku.
Sylvia Práznovská, koordinátorka aktivity FLL na Slovensku
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Teen Health Week

Saleziánske miništrantské 
stretnutie je za nami

V mesiaci marec sa uskutočnil aj vo 
FÉNIXE týždeň zdravia. Od 18.-24. 
marca sa Fénixáci  svojimi aktivita-
mi pridali k celosvetovej iniciatíve 
Teen Health Week a každý deň sme 
venovali  jednej  téme.  Do kampane 
sa prihlásilo 15 základných organizácii.  
Hlavnou myšlienkou celosvetovej ini-
ciatívy  bolo, aby sa čo najviac ľudí roz-
právalo o zdraví mladých ľudí, a tým 
sa zvyšovalo povedomie o zdravom 
životnom štýlea prevencii. Do súťaže 
svoje aktivity prihlásilo 9 základných 
organizácii z ktorých boli vybrané 
víťazné ZO: ZO Levoča,  ZO Zemplíns-
ka Teplica, ZO Košice –Sever. Všetkým zapojeným za ich iniciatívu, dobre nápady a 
aktivitu ďakujeme.    Mala ochutnávka z aktivít od zdravých a svetových Fénixákov: 
Deti zo ZO Krásno nad Kysucou  si pripravili zaujímavé prednášky s praktickými 
ukážkami na témy  zdravá strava, šport a orálne zdravie. „Vysvetlili si, ako sa zdravo 
stravovať, pripravili si nejaké typy a ukážky zdravého obeda, formou rozprávky sa 
naučili  ako sa starať o zuby, čo ich čaká pri návšteve zubára a v závere sa naučili 
ako si správne čistiť zuby.“ (Beáta Šramková, ZO Krásno nad Kysucou)

Domka a Saleziáni don Bosca zorganizovali od 16. do 18. februára celoslovenské 
Stretnutie miništrantov saleziánskych farností a stredísk. Saleziánske dielo v Žiline 
hostilo viac ako 100 miništrantov. Prežili spoločne adrenalínový víkend plný pri-
ateľstiev, zábavy, športu i služby.
Prvý ročník Saleziánskeho miništrantského stretnutia pripravili saleziáni ponovici, 
saleziánski študenti filozofie, v spolupráci s miestnym strediskom a sekretariátom 
Domky. Podnetom bola výzva pastorácie saleziánskej mládeže.„Uvedomujeme si 
dôležitosť a hodnotu práce s miništrantmi, tohto apoštolátu a najmä ich pastorácie, 
ktorá by mala byť zrenicou v našich očiach. Žiaľ za posledné obdobie si všímame, 
že v našich strediskách ubúda počet miništrantov, a tak rozbiehame viaceré aktivi-
ty, aby sme oživili ich prítomnosť,“  hovorí za pastoráciu mládeže Ján Holubčík SDB.
Do realizácie víkendového stretnutia sa zapojilo viac ako 50 dobrovoľníkov, ktorí 
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Domkári sa vzdelávali v oblasti 
sprevádzania

pomáhali nielen s programom a jeho 
zábavnými časťami, ale dokonca aj v 
kuchyni a pri výdaji jedla. To pripravovali 
saleziáni z miestnych komunít. Prednášky 
a workshopy na témy miništrantskej služ-
by či duchovného povolania striedali v 
sobotu chvíle oddychu, spoločná liturgia 
či takmer trojhodinová mestská hra. Po 
plnení náročných úloh nechýbal skupi-
nový súťažný večer, tombola a dokon-
ca „talkshow“ s hosťami – saleziánmi a 
mladými, ktorí im porozprávali o svojich 
miništrantských začiatkoch i prežívaní viery. Okrem saleziánov, ktorí sprevádzali sk-
upiny miništrantov sa im počas víkendu v Žiline venovalo viac ako 26 rehoľníkov zo 
štyroch miestnych komunít. Organizačný tím už aktualizuje a vylepšuje podklady 
pre ďalšie ročníky. Je však už teraz jasné, že počet účastníkov bude, ako tento rok, 
aj v budúcnosti obmedzený. 

Alebo, tohtoročné valné zhro-
maždenie prilákalo počas 
prvého aprílového víkendu 
zástupcov všetkých 29 stredísk 
Domky. Prežili spolu víkend v 
Žilinskom saleziánskom dome 
a navštívili aj miestne stredisko. 
Nechýbali voľby do predsed-
níctva a dokonca do kontrolnej 
komisie. 
Vítanou novinkou sa tentoraz stal 
popoludňajší programový blok 
s hosťami, ktorí priblížili a disku-
tovali tému sprevádzania. Poz-
vanie prijal salezián Michal Vojtáš, ktorý pôsobí na Saleziánskej univerzite v Ríme. 
Upriamil sa na saleziánske sprevádzanie a jeho konkrétne súčasti ako prijatie, 
výzva, zdôverenie sa, prostredie, kríza, rozhodnutie či kráčanie. Tieto aplikoval do 
príkladov z praxe, a dokonca aj života dona Bosca. Druhým hosťom bol Ján Mihá-
lik z oddelenia saleziánskej pastorácie na Slovensku, ktorý zároveň už po druhý 
raz moderoval samotné valné zhromaždenie. Počas prednášky sa zameral na „In-
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dividuálne sprevádzanie v saleziánskej praxi“, terminológiu a najmä vysvetlenie 
pojmov mentoring, psychoterapia, tútorstvo, koučing, duchovné sprevádzanie a 
tréning.
Povinným bodom programu boli okrem iného voľby do predsedníctva a kontrolnej 
komisie. Svoje pôsobenie v predsedníctve tento rok ukončili spolupracovník Peter 
Kertys zo strediska Bratislava Daliborko a Michal Jackovič z Prešova. Nahradili ich 
Barbora Kubalová z Liskovej a Matej Uher zo strediska Bratislava Mamateyka. Kon-
trolnú komisiu opustila po 10 rokoch Janka Blahusová z Rožňavy a novým prírast-
kom sa zas stala Veronika Skupinová z Popradu.„Všetkým odchádzajúcim Domka 
srdečne ďakuje za nepretržité a obetavé dobrovoľníctvo vo funkciách. Nových čle-
nov orgánov vítame a prajeme im veľa síl, budú ich potrebovať,“ uviedol predseda 
Ján Holubčík SDB.
Najbližšie sa zástupcovia stredísk stretnú na májovom školení účtovníkov a jesen-
nom Stretnutí strediskových rád. Viaceré strediská však už plánujú aj účasť na júno-
vom Festivale Lumen.

Zimná Orchestrácka chata
“Na druhej zimnej orchestráckej chate s názvom Para-olympiáda nám napadlo asi 
10 cm snehu. Keď sme boli vo vnútri, zväčša sme rozhýbavali naše para-olympíjske 
kosti tancom. Mali sme aj aktivitu, kde sme modelovali protézy zo slaného cesta. 
Vonku sme mali rôzne aktivity, napr.bežkovanie. Streľba do terču bola snehovou 
guľou. Neskôr to bol veteránsky beh – jeden člen skupinky musel prejsť iba po jed-
nej ruke až ku chate, členovia tímu niesli raneného tak rýchlo, že ani nestihol pre-
pletať tou jednou rukou. Ako tretiu aktivitu vymysleli vrh papierovou loptou. Háčik 
bol však v tom, že sme loptičku na špagáte museli držať v ústach. V ďalšej aktivite 
nám animátori zo Sota urobili prekážkovú dráhu a museli sme ju prejsť na „spôsob 
fúrika“. Po všetkých zaujímavých aktivitách sme sa všetci bez zranení dostali do-
mov.”
Za Detský orchester informoval Mirko Šutka



Mládežnícke noviny RMŽK

6

Dobrá novina 2018

EuroCourse 2018

CSR 2018

Kolednícke skupinky zo Serede, Prievidze a Ľubice prijal na Nový rok v mene všet-
kých koledníkov Dobrej noviny prezident  Andrej Kiska. Zavinšovali a zaspievali jemu 
i jeho spolupracovníkom, 
aby Vianočná radosť z naro-
denia Krista priniesla do 
jeho práce veľa požehna-
nia a pokoja. Vo svojom 
príhovore, prezident Kiska 
vzdal deťom veľkú pok-
lonu. V jeho slovách bolo 
cítiť, že má v živej pamäti 
februárovú návštevu Kene, 
kde navštívil aj projekty, 
podporené z Dobrej noviny. Povedal, že na Slovensku máme niekoľko projektov, na 
ktoré máme byť hrdí a Dobrá novina je určite jedným z nich.

Na medzinárodnom kurze 
FIMCAPu s názvom Euro-
Course sa zúčastnilo 5 čle-
niek eRka. Téma stretnutia: 
Heads in Clouds. Účastníci 
sa trénovali v zručnosti kri-
tického myslenia, venovali 
sa otázkam práce s in-
formáciami a komunikácii.
Alexandra Glosová

V dňoch 20.-22. marca 
2018 sa stretlo 29 delegá-
tov zo všetkých siedmych 
území na Celosloven-
skej rade eRka. Program 
zahŕňal rozhodovanie o 
dôležitých otázkach súvi-
siach s činnosťou eRka, 
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pracovné skupiny zamerané na tému rozvoja líderstva, diskusie o témach ako 
násťroční v eRku, gaučing nových VOC, nová ročná téma a pod. Taktiež sme zvolili 
Vladka Dutku za predsedu PePo komisie a Lucku Molnárovú za jej podpredsed-
níčku. Súčasťou víkendu bol aj čas na budovanie spoločenstva a čas na modlitbu, 
kde sme vyprosovali dobro pre eRko. Ešte pre Celoslovenskou radou sa stretol tím, 
ktorý pripravuje naše špeciálne poobedie na Národnom stretnutí mládeže P18 v 
Prešove. Celoslovenská rada je najvyšší rozhodovací orgán eRka.

Hezkí Hoši Skautky
Tento víkend 5. – 7.1. oslavovali Hez-
kí Hoši narodeniny oddielu a tým aj 
využili príležitosť aby “ošatkovali” 
mladších chalanov ktorí úspešne zlo-
žili Nováčikovskú skúšku. Taktiež po 
4 rokoch nás opúšťa oddielový vodca 
Korbáčik a svoju funkciu prenechal 
novému oddielovému Voltovi

V piatok podvečer  19.2. sa v našej klubovni 
stretli skautky, aby porozprávali o svojich 
zážitkoch z cesty po Švédsku a Dánsku 
a ukázali fotky a videá. Dozvedeli sme sa 
nielen to, že vo Švédsku je neslušné sm-
rkať na verejnosti, ale aj aký perfektný pro-
gram si pre naše cestovateľky pripravili 
švédski skauti. 

FutSal Cup
Druhú januárovú sobotu sa v Kubíne stretli mladí športovci z rôznych saleziánskych 
stredísk. Zmerali si sily v jednom z najobľúbenejších športov každého muža – fut-
sale.                                                                                
Základná časť turnaja bola rozdelená na 2 skupiny. V A skupine sa stretli tímy z 
Dolného Kubína, Dubnice, Vavrečky a Banskej Bystrice. V B skupine si zas zahrali 
Ogromná šila (Dolný Kubín), Žilina a Námestovo.
Po vyrovnaných zápasoch sa v semifinále turnaja stretla Ogromná šila s Vavrečkou, 
ktorá ich prekvapivo zdolala vysoko 5:0. Druhý finalista vzišiel z rovnako napínavého 
zápasu Dolného Kubína a Námestova. O 3. mieste rozhodli až penalty po veľmi vy-
rovnanom zápase dvoch domacich timov - Ogromná šila proti Dolnému Kubínu. 
Pevnejšie nevry mali v záverečnej koncovke hráči tímu Ogromná šila. Vo finále zas 
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Vzdelávali sme Slovákov 
v zahraničí
Život v zahraničí môže byť náročný. Mať spoločenstvo rodákov, ktorí majú rovnaké 
hodnoty, je vtedy na nezaplatenie.
Slovenské rodiny žijúce vo Švajčiarsku sa už po piatykrát chystajú na víkendové 
Rodinné stretnutie. Keďže mnohé rodiny majú deti, súčasťou stretnutia je okrem 
programu pre dospelých aj špeciálny program pre deti od 3 do 14 rokov. Stará sa 
oň skupina mladých nadšencov, 
ktorí chceli svoje zručnosti v 
práci s deťmi zlepšiť. A tak poz-
vali nás – trojicu Bratislavčanov, 
aby sme im v tom pomohli.
Počas 3 dní (22. – 25. 2. 2018) 
strávených na chate v Alpách, 
bolo našim cieľom motivovať 
12 mladých účastníkov k dobro-
voľníctvu, predstaviť im zákla-
dy saleziánskej práce s deťmi 
a sprevádzať ich pri plánovaní programu pre deti. Vzdelávacie bloky boli zamer-
ané na osobnosť animátora, preventívny výchovný systém, asistenciu detí, riešenie 
náročných situácií a bezpečnosť detí. Viaceré zážitkové aktivity boli zamerané na 
rozvoj tímovej spolupráce a tvorivosti. Mladí zistili, že plánovanie podujatia nie je 
iba o príprave atraktívnych aktivít pre deti, ale aktivity majú vychádzať z cieľa podu-
jatia – čo chcem deťom odovzdať, čo ich chcem naučiť... Vytvorili kostru programu 

diváci mohli uvidieť hornooravské derby Námestova a Vavrečky. Námestovo s pre-
hľadom zvíťazilo 4:0 a odniesli si tak domov víťazný pohár.
Martin Kozoň
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a scénok. Prezreli si priestory chaty a v okolí našli vhodné miesta na niektoré out-
doorové aktivity. S ochotou si rozdelili úlohy, ktoré treba do Rodinného stretnutia 
urobiť. A to tak, že každý čo najviac využije svoj talent, či už ide o výrobu pomôcok, 
kostýmov, kulís alebo o domyslenie scénok, hier, úloh alebo o organizáciu (komu-
nikáciu s organizátormi Stretnutia rodín, rozdelenie detí do skupín,...).
Vzdelávacie a pracovné bloky sa striedali so športovými – mladí mali možnosť 
zalyžovať si alebo robiť turistiku. Vďaka inverzii sme zažili nádherné výhľady zo zas-
nežených alpských končiarov. Celý pobyt bol plný neformálnych rozhovorov, vďaka 
ktorým sa mladí lepšie spoznali. Bolo z nich cítiť lásku k deťom a veľkú ochotu 
učiť sa nové veci. Animátorka Mária si z podujatia odnáša veľa vecí: „Určite je to 
bohatstvo nadšených a radostných ľudí rôzneho veku. Oceňujem veľkú chuť tých 
najmladších zapojiť sa a aj reálne priloženie rúk k spoločnému dielu. Čo vidím aj 
ako ovocie práce animátorov minulý rok.“
Ďakujeme Slovenskej katolíckej misii v Zurichu za pozvanie byť súčasťou tohto pro-
jektu. V nasledujúcom období  bude našou úlohou sledovať proces prípravných 
prác prostredníctvom on-line nástroja trello a sprevádzať mladých radou a mo-
tivovaním. Veríme, že spoločne sa nám podarí pripraviť nezabudnuteľné Stretnutie 
rodín. 
Maruška O., Juraj Ch., sr. Hela 

Valné zhromaždenie NODAMu

OZ Misia mladých

29 účastníkov Valného zhromaždenia 
v Žiline u saleziánov prežilo nádherný 
víkend plný spoločného zdieľania, hier, 
súťaží, ale aj vzdelávania a hlavne – jed-
no veľké nodamské spoločenstvo. Ra-
dosť, tvorivosť a nadšenie boli viditeľné 
a každý bol s každým kamarát. Veríme, 
že nás to naštartuje pre ešte kvalitnejšiu 
prácu s deťmi a mládežou.

V sobotu 3.marca sa v Tvrdošíne stretli rodiny z 
celej Oravy. Spolu sme navštívili preteky psích 
záprahov v Zuberci a pokračovali poobedným 
programom - mamy si vymieňali skúsenosti 
s pestovaním a deti spolu tvorili a zabávali na 
spoločných aktivitách. Rodiny, ktoré mali záujem, 
získali od nášho združenia semiačka zeleniny.
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Neformálna večera s primátorkou

Sedem osobností inšpirovalo

A predsa je! J Na začiatku februára sa stretli zástupcovia jednotlivých mládežnícky 
organizácií s pani primátorkou mesta Trstená Magdalénou Zmarzlákovou spolu s 
predsedom občianskeho združenia V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže 
Branislavom Kožuchom. Večer sa niesol v pohodovej atmosfére, mladí mali príleži-
tosť sa pýtať otázky, vyjadriť svoj názor na aktuálnu situáciu v meste. Pani primátorka 
odpovedala na všetky otázky, informovala mladých o pripravovaných projektoch, 
taktiež o finančných dotáciách, ktoré pôjdu do výstavby, či prerábania jednotlivých 
stavieb v meste.  Počas večera sme otvorili mnoho tém, ktoré zaujímali mladých 
ako napríklad, ako zvýšiť angažovanosť mladých v meste, či prečo strácajú záujem 
o šport. Spolu skonštatovali, že je málo verejných priestorov, kde by mohli mladí 
športovať, alebo sa stretávať, či len tak sa hrať, či niečo pripraviť. Nastavili jednotlivé 
kroky, ktoré je potrebné urobiť, aby sa návrhy premietli do skutočnosti. 

Trstená –  Piaty ročník inšpiratívnej konferencie pod názvom K.R.O.K.  prebiehal  6. 
marca 2018 v Dome kultúry. Viac než 500 divákov si mohlo vypočuť príbehy sied-
mich osobností, ktoré urobili krok vpred a nebáli sa „vytŕčať“ z davu.
Večer otvoril prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. 
Konferencie sa zúčastnila aj primátorka Trstenej, PhDr. Ing. Magdaléna Zmar-
zláková, a starostovia okolitých dedín. 
Okrem nich prijala pozvanie na návštevu aj predsedníčka Žilinského samosprávne-
ho kraja, Ing. Erika Jurinová.

Ďalším hosťom bol mladý oravský módny návrhár Pavol Dendis, inšpirovaný via-
cerými svetovými ateliérmi. 
O tom, že vek je iba číslo, presvedčila divákov len 17-ročná študentka Dominika 
Geregová, ktorá vytvorila šľachetný projekt, aby pomohla deťom na onkologickom 
oddelení.
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Medzi hosťami diváci privítali aj Michala Magušina, mladého žurnalistu, ktorý štu-
doval na prestížnych univerzitách v USA. „
 Na pódiu vystúpili aj Jozef Beňuška, Jakub Ševčík a Zuzana Vargová. 
 V názve konferencie bola spomenutá vytrvalosť v rozhodnutí, ktorá bola veľkou 
súčasťou tohto programu. „Keď sme vytvorili prvú konferenciu, veľmi nás prek-
vapila účasť divákov.  Každý  rok sa táto účasť stupňovala, čo znamenalo, že ľudia 
hľadajú inšpiráciu. Chcú vidieť a počuť ľudí, ktorí žijú rovnaké zápasy, boje a sú 
ochotní prekonávať prekážky. Myslím si, že kroky patria k životu. Kto nekráča, neži-
je. Stále platí stará múdrosť, že kto chce hľadá spôsoby, kto nechce hľadá dôvody,“ 
vysvetľuje Branislav Kožuch, predseda občianskeho združenia V.I.A.C. – Inštitút pre 
podporu a rozvoj mládeže.
Dominika Poláčiková

Neoficiálne medzinárodné 
volejbalové stretnutie

Trojkový volejbal

Na palubovke novej športovej haly v 
Liptovskom Jáne sa uskutočnilo neo-
ficiálne medzinárodné volejbalové 
stretnutie. Pripravil ho Volejbalový 
klub Rachmaninka Liptovský Mikuláš.
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Na volejbalo-
vom podujatí sa zúčastnili muži z KS 
Moglienica z Poľska, juniori z VK Rach-
maninka a muži z 9 plus 9 clubu z Lip-
tovského Mikuláša.
Prvý zápas odohrali , juniori z VK 
Rachmaninka proti mužom z Poľska. Sety boli veľmi vyrovnané, avšak skúsenejším 
Poliakom sa podarilo vždy v koncovke otočiť a napokon vyhrali.
Druhý zápas odohrali muži z 9 plus 9 clubu proti družstvu z Poľska. Vyše 80 divákov, 
mohlo vidieť nádherný volejbal.

Dnes  28.1. sa vo Zvolene uskutočnilo ďalšie kolo 
dlhodobej oblastnej súťaže mladších žiakov v 
trojkovom volejbale. Naši chlapci nastúpili na 
palubovku v zostave: Turčáni, Kuchta, Pálkovič, 
Ohraďan, Jezný, Straka. Chlapcom gratulujeme 
a držíme palce do ďalších stretnutí !
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Hollywoodská noc

Mestský študentský ples 
Ružomberok

Knižný kvíz

Prvý reprezentačný ples občianskeho 
združenia Pravý Uhol, ktorý sa usku-
točnil 3. 2. 2018 v kultúrnom dome v 
Žaškove. 
Celý večer sa niesol v duchu Holly-
woodu, a tak sme sa spoločne pre-
niesli do časov, kedy žila nádherná 
Marilyn Monroe, či James Dean, 
nechýbala hviezdna atmosféra a kla-
sická hudba, doplnená kvalitným programom a skvelým jedlom. Mali ste možnosť 
prejsť sa po červenom koberci a zažiť hviezdnu atmosféru.

Mestský študentský parlament v 
Ružomberku uskutočnil 17.2. už v po-
radí na IX. MESTSKÝ ŠTUDENTSKÝ 
PLES. Bol organizovaný pre všetky 
školy, všetkých študentov, ktorí sa 
chcú zabaviť a užiť si noblesný večer 
s priateľmi. Samozrejme, že nesmela  
chýbať kapela, DJ, či tombola - ako je 
každoročne zvykom. Hosťom večera 
bola skupina Smola a Hrušky.

Dnes 28.3.2018, mládežníci z MPM 
usporiadali pre mladších študentov 
gymnázia knižný kvíz s tematikou 
Dobšinského rozprávok v mestskej 
knižnici. Veríme, že okrem cien od 
MPM a mestskej knižnice za úspešné 
zvládnutie kvízu si so sebou odnies-
li aj dobrý pocit z príjemne strávenej 
dňa.
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WONDERLAND PROM

Školenie

Dlho sme naňho čakali, rýchlo 
prešiel. Už od začiatku sme sa 
ako ORMZ tešili veľkému záu-
jmu o náš druhý mládežnícky 
ples, keď sme za pol dňa pre-
dali všetkých 90 vstupeniek. 
Pre nás začal ples už 2.2.2018, 
keď sa naše polročné prázd-
niny premenili na chystanie 
plesu. Naša práca však nevyšla 
na zmar a ľudia sa mohli tešiť 
na našu wonderland výzdobu 
pod vedením našej Lili. Všetko 
to oficiálne začalo však 3.2.2018 mládežníckou sv. omšou a následne o 18:00 v KD 
Zubrohlava. Na hostí čakali skvelý DJ, výborné jedlo a fantastická zábava či ne-
odolateľná tombola od našich sponzorov za čo im veľmi pekne ďakujeme. Sme 
veľmi radi, že sme mohli vytvoriť tento náš WONDERLAND PROM a už teraz sa 
tešíme na tretí ročník.

16.-18.2.2018 sa členovia 
ORMZ i mladí ľudia z obce 
zúčastnili na víkendovom 
školení ,,Aktívna mládež 
na vidieku’’ pod záštitou 
Rady mládeže Žilinského 
kraja. Školenie prebiehalo 
v obci Sihelné v penzióne 
Beskydy. Venovali sme sa 
témam ako správna komu-
nikácia, základy efektívne-
ho vyjednávania, spät-
ná väzba, tím, spoznanie 
svojej osobnosti či miest-
na samospráva. Školenie 
bolo veľmi zaujímavé a každý si domov odnieslo to svoje. Vo voľnom čase sme stihli 
fandiť i našim hokejistom či si spraviť dámsky večer. Sme veľmi radi, že nám bola 
poskytnutá takáto skvelá šanca. Určite to využijeme i v bežnom živote.
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ORZM oslavuje

Prevencia v živote

Už je to rok, verte, či nev-
erte. Sme veľmi vďační, 
že ste tento náš sviatok, 
prišli spolu s nami osláviť. 
Dúfame, že palacinky boli 
výborné, zábava skvelá a 
vy ste sa ozaj bavili. 
,,Áno už sme spolu 
rok!!!Už rok tvoríme ko-
munitu, ktorá chce zlepšiť 
život mladých ľudí. Už 
rok tvoríme rodinu, kde 
sú dvere otvorené pre 
každého, kto nechce len 
tak nečinne sedieť doma. 
Už rok tvoríme miesto, kde to žije priateľstvom, nápadmi a skvelými akciami. Takto 
pred rokom sme boli 7 a dnes nás je 23. Dvere sú stále otvorené aj pre teba. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí prišli včera s nami osláviť náš prvý rok a veríme, že naďalej sa 
budeme rozrastať, pretože máme na to, aby sme zo sveta urobili lepšie miesto. 

Stredoškoláci pracujú na 
prevencií. Mladí ľudia zo 
stredných škôl sa stret-
li 26.-28.1.2018 v Terchovej 
na vzdelávaní Prevencia v 
živote, ktorého cieľom bolo 
vyškolenie sa v tvorbe pre-
ventívneho prostredia a 
pôsobenia na rovesníkov. 
Hlavné téma boli preven-
cia v kyberšikane, nenávist-
nom vyjadrovaní sa, radi-
kalizme aj extrémizme. Na 
vzdelávaní sa zúčastnilo 
25 mladých ľudí, ktorí sa 
rozhodli cez žiacke školské rady na stredných školách vytvárať prostredie, kde sa 
bude oceňovať pozitívny pohľad na druhého človeka a úcta k nemu.
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20.Valné zhromaždenie Rady 
mládeže Žilinského kraja
Aby hlas mladých bolo počuť. V tomto duchu sa  dňa 10. marca 2018 nieslo 20. Valné 
zhromaždenie Rady mládeže Žilinského kraja, ktoré sa konalo v Ružomberku. Re-
kordná účasť s 90 zástupcami mládežníckych organizácií, žiackych školských rád, 
mestských mládežníckych parlamentov, obecných rád mládeže bola poznačená 
radostným stretnutím mladých no aj pracovnou aktivitou.
Úvodné slovo dostal hlavný hosť- poslanec NR SR a podpredseda ŽSK p. Igor 
Janckulík, ktorý v diskusii odpovedal na otázky mladých ľudí na aktuálne dianie v 
spoločnosti no aj na otázky, ktoré poznačujú život mladých ľudí v Žilinskom kraji
Po hodinovej diskusií nasledovali informácie od vedenia Rady mládeže Žilinského 
kraja. Účastníkom zo 41 členských organizácií ( celkový počet je 62) boli pred-
ložené: správa o činnosti organizácie od posledného Valného zhromaždenia,  sprá-
va o hospodárení, správa o činnosti predsedníctva aj kontrolnej komisie. Účastní-
ci doplnili Stanovy RMŽK o nový predmet činnosti:  prieskumnú činnosti. Doplnili 
predsedníctvo o dve členky: Beáta Štureková a Henrieta Obertová . Po obedovej 
prestávke sa účastníci zaoberali plánom činnosti na rok 2018, ktorý je veľmi bohatý.
Vzácnymi hosťami Valného zhromaždenia boli  aj zástupcovia partnerskej orga-
nizácie z Čiech: Rada pre děti a mládež Moravskoslezského kraja RADAMOK: Vlad-
imír Peter a Ján Dudek. Predseda Asociácie krajských rád mládeže : Tibor Iro, re-
gionálna koordinátorka Petra Sňahničanová z organizácie IUVENTA – Slovenský 
inštitút mládeže, predsednícka Krajského stredoškolského parlamentu Dominika 
Kovačovičová.



Milí čitatelia,
prichádzame k Vám s 1 číslom mládežníckych novín v tomto 
novom roku 2018. V tomto čísle nájdete krátke informácie o 
činnosti mladých ľudí v mesiaci január až marec 2018.
Veríme, že tieto informácie rozšíria Vaše obzory o živote 
mladých ľudí v Žilinskom kraji.
Darina Čierniková

Grafická úprava: Erika Hušlová 

Tieto noviny boli spracované s pod-
porou  dotácie Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR „Programy 
pre mládež 2014 – 2020“, ktorú 
administruje IUVENTA – Slovenský 
inštitút mládeže.


