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V pondelok 20. decem-
bra sa študentky Gym-
názia Andreja Kmeťa 

rozhodli potešiť ľudí, ktorí 
na Vianoce zostávajú sami. 
Vydali sa do domovov dô-
chodcov v Banskej Štiavnici s 
koledami, básničkami a tan-
com. 

Veď práve to je posolstvom 

Vianoc - prinášať šťastie tam, 
kde chýba. Jedinou a najkrajšou 
odmenou bola radosť v očiach 
našich starkých, keď sa poze-
rali na ľudové tance dievčat z 
Prenčova, keď sa v spomien-
kach vracali do svojej minulosti 
plnej ľudových piesní, ktoré si 
síce potichu, ale s nadšením 
zaspievali spolu s dievčatami.
Pre každé z dievčat bolo urči-

te ťažké usmievať sa na ľudí, 
ktorých už staroba poznačila 
svojím časom, ale odmenou im 
boli úsmevy i slzy, ktoré sa im 
vracali. 

Myslím, že každému napad-
ne myšlienka, že raz bude na 
ich mieste možno tiež a v kúti-
ku duše dúfa, že sa aj o tých pár 
desiatok rokov nájdu rovnakí 
študenti, ktorí budú rozdávať 
radosť aj ľuďom, na ktorých si 
už možno nikto iný nespome-
nie.

Pre každého je ale radosť vi-
dieť, že aj títo ľudia sa vedia za-
bávať a stále naplno žijú, sami 
pridávajú niekoľko vianočných 
vinšov, či piesní. Veď takmer 
každý z týchto ľudí je nieko-
ho otcom, matkou, či starkým, 
starkou a vychovali práve našu 
generáciu. Prekonali ťažké ži-
votné podmienky a celý svoj 
život venovali svojej rodine. 
Každý svojimi rukami obrá-
bal pôdu až tak, že im zostali 
mozole, ale aj napriek tomu 
nikdy nestratili svoju jemnosť 

pri hladení svojich blízkych. 
Možno nemajú titul, či vysoké 
vzdelanie, ale aj tak nás budú 
prekvapovať svojou ľudovou 
múdrosťou a jednoduchou lo-
gikou prostého človeka. Ako 
darček dostali Koláčiky šťastia, 
ktoré pripravila Antolská peká-
reň, a ktoré im aspoň v tento 
vianočný čas osladili životy. No 
tento program slúžil nielen pre 
starkých, ktorí žijú v domovoch, 
ale aj pre ľudí, ktorí sa o nich 
denne obetavo starajú. Aj ich 
opatrovateľkám sa často tisli 
slzy do očí a veľmi ich poteši-
lo toto vianočné prekvapenie. 
Veď aj im patrí veľká vďaka, že 
sa starajú o chorých a starých 
ľudí, a to každý deň. 

Po prejdení všetkých troch 
štiavnických domovov dôchod-
cov sa dievčatá s hrejivým poci-
tom pri srdci rozišli domov, pri-
pravené na prežitie vianočných 
sviatkov so svojimi starkými, na 
ktorých určite pozerali trochu 
iným pohľadom.

„Katka“ Kordíková

Možno ste si už všimli, 
že od štvrtého čísla 
študentskej prílohy 

Viv@t som novou šéfredak-
torkou. 

S vedomím, že ma čaká ne-
ľahká úloha, som sa zhostila 
tejto funkcie a začala pracovať 
vo svojej novej profesii. Mo-
jou prioritou je ponúkať vám, 
našim čitateľom, vždy nové a 
aktuálne príspevky. Dostať do 
povedomia prácu študentov 
nášho mesta. Naskytla sa mi 
a aj celej redakčnej rade mož-
nosť, ako dokázať pracovať s 
ľuďmi a zdokonaľovaní sa nie-
len v písaní článkov. Začal sa 
nový rok 2011, ktorý má byť 

úspešný. Verím, že počas ce-
lého roka nás bude sprevádzať 
vždy len to dobré písané slovo, 
nové informácie a poznatky vo 
svete kultúry, umenia, politi-
ky, športu, ekonomiky, či vedy. 
Myslím si, že dávať študentom 
možnosť rozvíjať svoje moz-
gové bunky je v dnešnej dobe 
veľmi dôležité. Je pravda, že 
nie vždy využijeme tú možnosť 
a pri prvej príležitosť siahneme 
po niečom nezákonnom. Avšak 
ukázať mladým, aké výnosy má 
pre nich možnosť zabezpečiť si 
budúcnosť pomocou rôznych 
príjemných aktivít nielen v rám-
ci ukázania sa pred inými, ale 
aj dôsledok toho, že je medzi 
nami mnoho dobrých a srdeč-

ných dospelých ľudí, ktorí nám 
dávajú možnosť zdokonaliť 
svoje prednosti. Chcem aj tým-
to všetkých povzbudiť k tomu, 
aby napomáhali rozvoj mláde-
že a aby mladí prijali možnosť 
lepšie si spríjemniť voľný čas. 
Taktiež vás chcem oboznámiť 
s novou rubrikou „Príbeh na 
pokračovanie“, ktorá sa nachá-
dza na konci našej prílohy. Do 
konca školského roka každý z 
redaktorov bude pokračovať v 
príbehu, ktorý v tomto čísle za-
čínam písať. Dúfam, že sa vám 
to bude páčiť. S pozdravom 
vaša šéfredaktorka študentskej 
prílohy Viv@t.

„Tinka“ Pauková

Príhovor šéfredaktorky

Koláčik šťastia
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Študentský časopis Vi-
v@t ako prvý prináša 
exkluzívny rozhovor s 

jedným zo zakladateľov no-
vej módnej značky, študen-
tom Katolíckeho gymnázia, 
Dominikom Palášthym.

Ako vznikol nápad založiť 
vlastnú módnu značku a ako 
máte zadelené funkcie vo fi r-
me?

D: Bol to spontánny nápad, 
myšlienka niečo vytvoriť. Stre-
tli sme sa 3 iniciatívni chalani s 
konkrétnym cieľom. Stretli sme 
sa za pomoci veľkého šťastia, 
vzhľadom na to, že sme abso-
lútne nezávislí od iných ľudí. To 
znamená, sami si vedieme úč-
tovníctvo a celú ekonomickú/
fi nančnú stránku fi rmy, progra-
mujeme web, vytvárame návr-
hy a spracúvame do konečnej 
podoby. 

Kto všetko riadi fi rmu?
D: Norbert Píš- grafi ka, Sa-

muel Musil- programovanie, 
ekonomika, Dominik Palášthy- 
manažment, ekonomika

Kde dávate šiť veci? 
D:  Spolupracujeme s nemec-

kou fi rmou, ktorá pre nás šije.

Neplánujete rozšíriť sorti-
ment vecí? Napríklad o no-
havice alebo nejaké šiltovky, 
pre dievčatá nejaké šaty a 
podobne? 

D: Diverzifi kácia závisí od 
vstupného kapitálu fi rmy. Po-
kiaľ budeme mať dostatočné 
množstvo fi nancií, tak určite 
budeme rozširovať sortiment. 

Kde môžeme nájsť obleče-
nie, ktoré ste navrhli? Naprí-
klad aj tu v Štiavnici je niekde 
taký obchod? 

D: V Štiavnici máme veci v 
Olivieri, to je na OPP a ešte v 
Nitre v Districte. 

Ako ste zatiaľ spokojní s 
priebehom? Čakali ste na za-
čiatku, že to takto bude? 

D: Začiatky sú vždy ťažké. Po-
kiaľ  bude záujem a my zvlád-
neme propagovanie/reklamu 
tak si myslím, že by sme mohli 
dokázať aspoň to, aby sme príj-
my a výdavky mali vyrovnané. 
Zatiaľ je veľmi predčasné od-
povedať na túto otázku, keďže 
sme začali s aktívnym preda-
jom až okolo 13. Decembra 
2010.

 Aké želanie máte do bu-
dúcnosti ? 

D:Veľa sily v tomto období 
vynakladáme do propagácie a 
dúfame, že sa nám to podarí. 
Teda našim želaním je, aby sme 
sa zviditeľnili, a ako každý ob-
chodník, mali vysokú likviditu.  
Viac nájdete na- www.brush-
clothes.com 

„Alky“ Bartková
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Rozhovor s hokejistami Anketa
Aké je vaše Novoroč-

né predsavzatie?

-viac si veriť...
-naučiť sa povedať NIE
-ja som si dala predsvzatie 

postaviť sa na nohy-žiť napl-
no...a skončiť s hádkami..:)

-moje predsavzatie je ne-
dávať si žiadne predsavzatia 
lebo aj tak žiadne nikdy nedo-
držím tak načo:D

-budem menej rozprávať
-Stretnúť aj tento rok toľko 

skvelých ľudí koľko ich bolo 
tento rok .Aby to boli samí milí 
a zlatí "ľudkovia :D"

RR

Nová módna značka BRUSH

Ukáž
Možno nemám krásnu tvár, 

za ktorú by platil fotograf... 
Ani telo hviezdy fi lmu, ktoré 

si hneď všetci všimnú... 
Možno nemám krásne oči, 

z ktorých sa ti svet zatočí...
Možno nemám ani veľké 

svaly, no chrániť slabších sa 
mi aj tak darí...

Stačí o mne vedieť, že mám 
srdce veľké, úprimné a milu-
júce plné túžob nádherných a 
skvelých plánov a činov budú-
cich smelých...

Tak dovoľ mi odhodiť sta-
rosti, zbaviť svet zášti, kru-
tosti a zlosti pochopiť a nájsť 
lásku človeka, čo už nikdy viac 
nebude ďaleká...

Tak dovoľ mi založiť, či spo-
znať novú rodinu hoci len na 
jednu krásnu hodinu...

Prosím, dovoľ mi splniť si 
svoje túžby a ja sľubujem, že 
budem vďačný – navždy...

Ak si zaslepený zlobou 
sveta a nemáš rád ani vlast-
né dieťa, ak cítiš v sebe pocit 
žiaľu a či viny, nazri do svojho 
srdca a ukáž, že si iný!

Ukáž, že nehľadíš na krásu, 
ale lásku človeka!

Ukáž, že nehľadíš na to, ako 
sa oblieka!

Ukáž, na čom ti vlastne zá-
leží! 

Až potom pochopíš, aký 
krásny môže život byť...

Matej Beňo

Lukáš Toryský(brankár 
HK-Štefultov)

Aké sú tvoje pocity po zá-
pase?

Je to niečo úžasné zvládnuť 
také napínavé stretnutie a ve-
dieť, že je to len na mne, aby 
sme ho vyhrali. Milujem takéto 
situácie, takže som sa v tom 
vyžíval.

Ako si sa dostal do tímu HK-
Štefultov?

Keďže som rodený Šteful-
tovčan, tak to bolo jednoduché, 
stačilo zdvihnúť zvoniaci tele-
fón a povedať áno.

Ako dlho už hráš hokej?
Hokej hrám, dá sa povedať, 

od narodenia, no chytať som 
zažal vo svojich ôsmich rokoch.

V akých tímoch si už hral a 
v do akých by si sa chcel do-
stať?

Profesionálne som hral za Le-

vice. Amatérskych tímov 
bolo strašne veľa. V bu-
dúcnosti by som sa chcel 
hokejom živiť, ak sa mi to 
podarí, budem rád. 

Erik Lukačko(hráč 
HK-B.Štiavnica)

Ako si sa dostal do 
tímu HK-B.Štiavnica?

Môj otec hráva za 
HK.B.Štiavnica a raz sa 
ma spýtal, či by som si 
nechcel zahrať. Nakoniec 
som súhlasil.

Ako dlho už hráš ho-
kej?

Začal som hrávať hokej už od 
malička. Chodieval som aj do 
prípravky, ale potom som skon-
čil, pretože niektoré tréningy 
boli ťažšie. Potom som začal 
hrávať za Žiar nad Hronom a 
nakoniec som aj tam skončil. 

Teraz hrávam hokej len rekre-
ačne..

Ako si spokojný so svojim 
výkonom?

Keďže som dal jediný gól, tak 
som veľmi spokojný. Ten ľad ne-
bol až taký dobrý ako predtým. 
Vtedy sa mi oveľa lepšie hralo.

„Tinka“ Pauková
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Netradičný predmet na bilingválnom gymnáziu

Už asi každý vie, že v 
Banskej Štiavnici sa 
tento školský rok na 

Gymnáziu A. Kmeťa otvorila 
nová forma štúdia. 

Bilingválne štúdium spočíva 
v učení sa odborných predme-
tov v cudzom jazyku. Novinkou 
bolo aj zavedenie dosiaľ nezná-
meho predmetu „Dráma“. Ide 
vlastne o učenie sa cudzieho 
jazyka, konkrétne anglického 

jazyka, zábavnou formou. Po-
máha najmä v používaní cu-
dzieho jazyka v praxi. Teda zvy-
čajne sa rozprávajú, hrajú sa 
hry alebo pracujú na nejakých 
scénkach. No nie je možné do-
stať od študentov jednotnú od-
poveď týkajúcu sa toho, či ich 
tento predmet zaujal a či ich 
baví. Aj keď je predmet povin-
ný, nie je známkovaný. Hrať di-
vadlo nie je jednoduché, a hrať 
ho v cudzom jazyku je teda 

ešte náročnejšie. A nie každého 
baví hrať. Ale napokon sa naši 
študenti odhodlali a ešte pred 
sviatkami zahrali pár etúd v 
angličtine pre študentov Gym-
názia A. Kmeťa. Na otázku, či by 
chceli hrať alebo či plánujú hrať 
aj pred študentmi iných škôl 
alebo aj pre širšiu verejnosť, 
neodpovedali kladne. Hlavný 
dôvod pravdepodobne bol, že 
takýto nápad nemal u študen-
tov priaznivú odozvu. K tomu,  

či sa študenti hanbia, boja, ale-
bo ich to jednoducho nebaví, 
sa už nevyjadrili. Každý má na 
to iný názor. Niekto, kto by sa 
niečomu podobnému, ako je 
dráma, rád venoval, určite prijal 
novinku s veľkým nadšením. Ale 
ako väčšina študentov poveda-
la, je to príjemný oddych, keď 
sa v škole nemusíte stresovať, 
aj keď hodín anglického jazyka 
majú prvý rok viac než dosť. 

„Nika“ Ďuricová

Občianske združenieTúlavá Labka
Zaoberá sa aktívnou zá-

chranou opustených a 
týraných zvierat (najmä 

psíkov a mačičiek). 

V priebehu 2 rokov jeho 
existencie sa nám podarilo 
zachrániť a nájsť dobrý do-
mov pre približne 337 zvierat. 
Fungujeme ako nezisková or-
ganizácia, ktorá fi nancuje svoj 
chod výlučne zo sponzorských 
darov. Nie sme dotovaní inou, 
organizáciou, ani mestom. 
Spolupracujeme s karantén-
nou stanicou mesta Banská 
Štiavnica, z ktorej odchytených 
psíčkov propagujeme a hľadá-
me im nové domovy, ale máme 
i svoje priestory. Počas tohto 
roka bolo vybudované prvé, 
väčšie depozitné miesto, kde 
môžeme poskytnúť dočasný 
azyl psím či mačacím bezdo-
movčekom, nachádzajúce sa 
na Štefultove. Druhé depozitné 
miesto je lokalizované v Sv. An-
tone, resp. u mňa doma, avšak 
toto má kapacitu len jeden psík 
a slúži poväčšine na urgentné 
prípady a pooperačnú starost-
livosť o sučky po kastrácii, keď 
potrebujú po dobu rekonvales-
cencie zvýšený dohľad a hlavne 
kľud.

V priebehu roka 2009  sa 
nám podarilo rozbehnúť kas-
tračný program. Tento kastrač-
ný program sa skladá z troch 
častí – z osvety, kastrácie po-
uličných mačiek a kastrácie su-
čiek spadajúcich pod naše OZ. 

Čo vlastne také OZ robí? V 
prvom rade hľadáme nové do-

movy pre opustené zvieratká. 
Hľadáme ich najmä pomocou 
našej web stránky, inzertných 
portálov, inzerovaniu cez tlač 
a množstvu letáčikov. Nájsť 
nový domov pre zvieratko však 
vôbec nie je také jednoduché, 
ako sa môže zdať. Inzeráty 
treba podávať opakovane a 
v dnešnej dobe je priemerná 
čakacia doba na nový domov 
zhruba 3mesiace pri zviera-
ti do 2 rokov. I šteniatka sa 
umiestňujú čoraz ťažšie a ťaž-
šie... Najväčší záujem je o čis-
tokrvné psíky a malé spoločen-
ské plemená, pričom si ľudia 
skôr adoptujú psíka ako sučku. 
Avšak ak je sučka kastrovaná, 
je väčší záujem o ňu ako o psa. 
Najťažšie sa umiestňujú staršie 
psy veľkých plemien. Pri „oby-
čajnom“ krížencovi v stred-
nom veku a strednej veľkosti je 
zväčša umiestnenie kompliko-
vanejšie než práca kaskadéra 
a na nájdenie nového doma je 
potrebná neuveriteľná snaha a 
pevné nervy. Takéto psíky ča-
kajú na nový domov aj trištvrte 
roka. O hendikepované, staré, 
alebo choré zvieratká nie je na 
Slovensku takmer žiadny záu-
jem. Vtedy bývajú často osvojo-
vané do Českej republiky alebo 
do Rakúska. Psy s výchovným 
problémom sú na tom približ-
ne rovnako, no o tieto nie je zá-
ujem takmer nikde. Našťastie 
sme sa doteraz nestretli s prí-
padom, ktorý by sa nedal re-
socializovať, prevychovať a po 
prevýchove osvojiť. Nikdy nie 
je chyba psa, že skončil na uli-
ci. Vždy je to vina majiteľa. Zlý 

pes neexistuje, existuje iba zlý 
majiteľ. 

Pri mačkách sa najskôr 
umiestnia malé mačatá do pol 
roka a hneď po nich už dospelé 
kastrované mačky, alebo perz-
ské kocúry. Zvieratká neutráca-
me. Eutanázia je riešením len 
pre ťažko choré a nevyliečiteľné 
zvieratká, pre ktoré je vlastne 
vykúpením. V žiadnom prípade 
nie je eutanázia východiskom z 
neúspešného hľadania nového 
majiteľa. 

Záleží nám na ďalšom osude 
našich zverencov (čo isto do-
káže pochopiť každý milovník 
zvierat) a preto zvieratko nepu-
tuje len tak k hocikomu. Sú isté 
kritériá, ktoré musí záujemca 
spĺňať. Nie, nemusíte sa báť, 
že ich nenaplníte, nevymyka-
jú sa totiž z bežných pravidiel 
spolužitia so zvieratkom a reš-
pektovaním ho. Psík musí mať 
dostatok pohybu, nesmie byť 
držaný na reťazi alebo zavretý 
v koterci bez možnosti voľné-
ho pohybu, nesmie byť fyzic-
ky ani psychicky týraný, musí 
mať dostatok potravy, vždy k 
dispozícii čerstvú vodu atď... 
Pri adopcii zvieratka sa tiež 
spisuje adopčná zmluva, kde 
budúci majiteľ súhlasí s danými 
podmienkami adopcie, zaväzu-
je sa ich plnením a uhrádza sa 
veterinárny poplatok, ktorý sa 
pohybuje od 10 do 30€ podľa 
predchádzajúceho zdravotné-
ho stavu psíka. Je to len mini-
málny poplatok, ktorý nezhŕňa 
všetky náklady spojené s jeho 
starostlivosťou (t.j. liečba. stra-

va, operácia, kastrácia a pod 
- tieto vždy prevyšujú daný 
poplatok) Pokiaľ sa zistí poru-
šenie podmienok starostlivosti, 
máme právo zvieratko odobrať 
(t.j. zistenie prípadu týrania, 
alebo zlého zaobchádzania, 
čo sa však takmer nestáva, 
pretože s každým záujemcom 
pred adopciou komunikujeme 
o psíkovi, jeho povahe, starost-
livosti, nárokoch, zdravotnom 
stave, budúcej opatere, mož-
nostiach...). 

Pre úspešné rozmiestňovanie 
zvieratiek do nových domov sa 
musíme dostať do povedomia 
ľudí, nielen internetovou strán-
kou, ale i účasťou na množstve 
podujatí organizovaných hlav-
ne mestom Banská Štiavnica. 
Snažíme sa organizovať i vlast-
né akcie (napr. benefi čné kon-
certy, dogtrekking...), z ktorých 
výťažok putuje na podporu na-
šej činnosti. Pevne veríme, že aj 
vďaka vašej podpore sa podarí 
pomôcť všetkým zvieratkám v 
núdzi. Budú vašu pomoc po-
trebovať pri umiestňovaní do 
nových domovov. Ďakujeme. 

Pokiaľ by ste mali záujem 
priložiť ruku k dielu a pomôcť 
napr. i spomínanou inzerciou 
psíkov a mačičiek na interne-
te, môžete nás kontaktovať na 
t.č.0911 291 083, 0903 261 
807, 0908 953 783  alebo 
mailom tulavalbka@gmail.com 
www.tulavalabka.sk 

„Katka“ Kopálová



Informačné centrum mla-
dých Banská Štiavnica so 
sídlom na Ul. 1.mája 4 – v 

Materskej škôlke na Križo-
vatke bolo založené v roku 
2002. Predmetom je zabez-
pečovanie informovanosti 
mladých ľudí, poskytovanie 
neformálneho vzdelávanie, 
organizovanie workshopov 
na rôzne témy, organizovanie 
voľnočasových aktivít, projek-
tová činnosť a pod. Základ-
nou cieľovou skupinou je mlá-
dež od 15 do 26 rokov, ale vo 
svojej činnosti pokrývame 
aj deti z materských škôlok, 
žiakov základných škôl, štu-
dentov vysokých škôl, do-
spelých i dôchodcov. NIE sme 
Centrom voľného času, ako 
si nás mnohí zamieňajú. Sme 
občianskym združením fi nan-
covaným z projektov, ktoré 
každoročne predkladáme a 
ktoré pokrývajú náklady na 
prevádzku centra i jedného 
zamestnanca. Štatutárom je 
PaedDr. Beata Nemcová (nie 
plateným zamestnancom) a 
konzultantom je Mgr. Katarí-
na Tatárová (platený zamest-
nanec). V našich priestoroch 
poskytujeme denne konzul-
tačné služby od 11- 18,00 
hod. U nás je možné využiť 
aj bezplatné pripojenie k In-
ternetu, kopírovacie služby a 
pod. Mesto Banská Štiavnica 
nám ročne  poskytuje sumu 
6000,- Eur na pokrytie nájmu 
a energií, ktoré všetky uhradí-
me priamo Materskej škôlke 
na Križovatke (naše náklady 
na energie sú nižšie, ale tým-
to spôsobom Mesto pomáha 
vykompenzovať náklady na 
energie priamo škôlke).

Naše priestory sú 
rozdelené na: 

1. kancelária a konzultačná 
miestnosť – denný režim – prá-
ca s klientami

2. klubové priestory, v ktorých 
v súčasnosti prebiehajú nasle-
dovné aktivity: Pravidelné sú – 
pohybové hry detí z materskej 
škôlky v doobedňajších hodi-
nách, Hudobná škola Yamaha, 
Tanečná škola Fáber, dva kluby 
karate, klub Thai Chi, klub šikov-
ných rúk, redakčná rada Viv@tu, 
stretnutia mestského študent-

ského parlamentu.  Nepravidel-
né sú – workshopy, naše aktivity 
so školami a pod. 

V rámci zmluvy s Mestom 
Banská Štiavnica sú tieto 
priestory poskytované všetkým 
záujemcom bezodplatne. My v 
klubových priestoroch zabez-
pečujeme organizáciu činnosti, 
bezpečnosti, upratovanie, opra-
vy, propagáciu, hľadanie nových 
klientov do priestorov a pod. 

Počas uplynulých štyroch 
rokov sme v rámci dohody s 
Mestom Banská Štiavnica pre-
vzali na seba organizovanie 
celej výchovno – vzdelávacej 
činnosti, ktorú mestám ukladá 
zákon. Naše štatistiky v porov-
naní ostatných ICM na celom 
Slovensku jasne deklarujú, že 
sme najúspešnejšie fungujúcim 
centrom. 

Súčasná poloha ICM Banská 
Štiavnica a jej informačno-sme-
rová tabuľa umiestnená priamo 
oproti autobusovým zastávkam 
dala ICM Banská Štiavnica aj 
novú funkciu. Už druhý rok sme 
sa celkom prirodzene stali aj tu-
ristickým informačným centrom, 
kde poskytujeme relevantné 
informácie o meste, ubytovaní, 
stravovaní, kultúrnom vyžití a 
pod, poskytujeme turistom aj 
propagačné materiály mesta i 
jednotlivých prevádzok pôso-
biacich na trhu. 

Ďalej uvádzame zoznam jed-
notlivých nami organizovaných 
aktivít v roku 2010 (okrem kaž-
dodennej info činnosti).

Druhý februárový týždeň 
Valentínska pošta – aktivity k 

oslavám Sv. Valentína – pošta, 
výtvarné dielne s deťmi z ma-
terských škôl.

17.3.2010
Európsky týždeň boja proti 

rasizmu. Priestory ICM BŠ. 
Pracovníci z Nadácie Milana 

Šimečku vytvorili interaktívnu 
besedu. V oblasti ľudsko-práv-
nych vzdelávacích aktivít sa v 
súčasnosti najviac zameriavajú 
na tému interkultúrneho vzde-
lávania a inter-etnických vzťa-
hov. 

Marec 2010
Odštartovanie projektu Acha-

juvav – Rozumiem.
Tvorba plagátu s protifajčiar-

skou témou.- Súťaž o výlet do 
Bruselu.
10.4.2010

Jarná brigáda dobrovoľní-
kov – skrášľovanie Botanickej 
záhrady – propagácia, nábor 
dobrovoľníkov, dobrovoľnícka 
práca.
13.5.2010

18:00 hod. Art café B. Štiav-
nica. Filmový klub – Jeden svet. 
Premietal sa fi lm Kálo Láv a po 
premietaní nasledovala pred-
náška a diskusia na tému róm-
skej komunity. Hosťami boli 
Jaroslav Koleda s komunitného 
centra Šukar dživipen a Jaroslav 
Výboch, ktorý sa venoval Róm-
skej kultúre a integrácii Rómov. 
17.5.2010

17:00 hod., Art café B. Štiav-
nica. Stretnutie s veľvyslancom 
Izraela. Témou stretnutia bola 
súčasná situácia na Strednom 
východe z pohľadu Izraela. 

Filmový klub – jeden svet
10.6.2010

18:00 hod., Art Café Banská 
Štiavnica premietanie fi lmu – 
Mladý, hrdý a Nácko

Zúčastnili sa žiaci zo Súkrom-
nej hotelovej akadémie a rovna-
ko tiež zákazníci Artu.
23.6.2010

10:15 hod., Art Café Banská 
Štiavnica premietanie fi lmu – 
Deti zo stanice Leningradská

Zúčastnili sa žiaci z Hotlelov-
ky a SOŠ Ľudovíta Greinera, po 
premietaní sa konala krátka be-
seda na tému detí – žobráci a 
život na ulici.
28.6.2010

10:00 hod., Art Café Banská 
Štiavnica premietanie fi lmov – 
Deti zo stanice Leningradská a 
Džíny z Číny

Zúčastnili sa žiaci z Hotelovky 
a po premietaní sa konala krát-
ka beseda inšpirovaná dejom 
fi lmov.

Prezentácia
5.7.2010

16:00 hod. Art Café Banská 
Štiavnica prezentácia o Indo-
nézii, kde dve bývalé študentky 
etnológie prežili v rámci štu-
dijného programu jeden rok. 
Prezentácia bola spojená s 
projekciou fotografi í a ukážkou 

niekoľkých predmetov priamo z 
Indonézie. Zúčastnení sa do be-
sedy živo zapájali.

Voľnočasové 
aktivity

24.7.2010
12:00 – 20:00 hod. Námestie 

sv. Trojice Banská Štiavnica, spo-
luorganizácia Pikniku na Trojici 
(Štokovec). ICM malo priprave-
né tvorivé dielne (kreslenie, vý-
roba pohľadníc, výroba bábik z 
bavlniek, náramky priateľstva)
30.7.2010

9:00 – 11:00 hod. Icm Ban-
ská Štiavnica, Deň Klaunov pre 
škôlkárov. Pripravení boli klauni, 
súťaže, omaľovánky, maľovanie 
nosov a žonglovalo sa, zažili 
sme plno zábavy.
11.8.2010

15:00 – 16:30 hod, Deň 
Klaunov pre autistické deti, 
Chata Assisi – Štiavnické Bane. 
Pripravení boli klauni, súťaže, 
omaľovánky, maľovanie nosov 
a žonglovalo sa, zažili sme plno 
zábavy.
14.8.2010

21:00 – 23:00 hod., vlek Po-
čúvadlo, Festival amatérskych 
fi lmov. Program: Dodo Klimko, 
Peter Zalubel – Purgatórium, 
Prenasledovanie, Staré televíz-
ne reklamy, Hudobná skupina 
Kraves a ohňová show, Jakub 
Šuták: „Návrat Martina M“, Krát-
ke fi lmy z Trash fi lm festivalu vo 
Varaždine,

Lampióny šťastia
22.8.2010

9:00 – 16:00 hod., jazero 
Počúvadlo, Festival bizarných 
plavidiel – Utopenec 2010. 
Program: prehliadka netradič-
ných plavidiel, súťaž o najvytr-
valejšieho utopenca, vodné lyže 
a bicykle, vodný zorbing, dračia 
loď, kapely a tanečníci šukardži-
vipen
11.9.2010

11:00 – 17:00 hod., centrum 
mestskej kultúry, Salamandrová 
Ružová. Pripravili sme pre deti 
deň indiánov plný indiánskych 
motívov (omaľovánky, lapače 
snov, strieľanie z luku na bizóny, 
kreslenie na típí, indiánske če-
lenky) a veľa zábavy.

    5.str.

Informačné centrum mladých B. Štiavnica
ŠTUDENTSKÁ PRÍLOHA [NIE] LEN PRE ŠTUDENTOV 4



Informačné centrum mladých B. Štiavnica
4.str. 

ICM na školách
13.9.2010

8:00 – 8:30 hod., Súkromná 
hotelová akadémia SHA

14.9.2010
7:45 – 8:30 hod, SOŠ Ľudo-

víta Greinera
16.9.2010
12:10 – 12:40 hod, Gymná-

zium Andrej Kmeťa
17.9.2010
7:40 – 8:10 (tretiaci), 8:30 – 

9:00 (prváci) hod, SOŠ obcho-
du a služieb

20.9.2010
9:00 – 9:30 hod, SPŠ Samu-

ela Mikovíniho
29.9.2010

8:00 – 9:30 hod. SPŠ Samu-
ela Mikovíniho, Proti drogová 
prevencia. ICM BŠ  v spoluprá-
ci s psychologičkou Mgr. Tatia-
nou Polákovou zorganizovalo 
pre tretiakov akciu s protidro-
govým zameraním. Teoretický 
úvod zameraný na základnú 
terminológiu primárnej proti-
drogovej prevencie vystrieda-
la hlavná časť našej činnosti. 
Jednalo sa o hravú, zašifrovanú 
formu prevencie, ktorej cieľom 
je predchádzať problémom 
spojeným s užívaním návyko-
vých látok. Sústredili sme sa 
na rozvíjanie sociálnych zruč-
ností – nadväzovanie zdravých 
vzťahov, zručnosť rozhodovať 
sa samostatne i rozhodovať sa 
v rámci skupiny, efektívne riešiť 
konfl ikty a pod. a aktivity sme 
týmto cieľom prispôsobili.
5.10.2010

12:30 – 13:00 hod, Katolícke 
gymnázium
5.10.2010

18:30 – 18:50 hod. Lesnícky 
internát

ICM BŠ formou prezentácie 
predstavovalo študentom ban-
skoštiavnických škôl svoju čin-
nosť. Informácie o sídle, otvára-
cích hodinách, poskytovaných 
službách, voľnočasových aktivi-
tách, kontaktoch atď. 

Voľnočasové 
aktivity
10.10.2010

13:00-17:00 hod., lúka pod 
Kalváriou – B. Štiavnica, Šar-
kaniáda, Program: motorový 
paraglaiding, 1.Letecko-mode-
lársky klub B.Š., maľovanie na 

tvár, skákacia žirafa, sokoliari, 
výroba šarkanov, koníky, hra na 
kalvárii a mnoho zábavy a slad-
kých odmien...
12.10.2010

9:00 – 11:00 hod., ICM BŠ, 
Deň Indiánov pre škôlkárov. 
Indiánsky deň sa začal pride-
lením indiánskeho mena pre 
každého škôlkára a prečítaním 
indiánskeho príbehu, potom sa 
strieľalo z luku na bizóny, vy-
maľovávali sa indiánske oma-
ľovánky, vyrábali sa indiánske 
čelenky. Na záver sa fúkalo do 
bublifuku mieru. 

Práca s mládežou 
26.10.2010

14:30 hod., ICM BŠ, Stretnu-
tie mestského študentského 
parlamentu, prvá informatívna 
schôdza.

Práca s deťmi
27.10.2010

9:00 – 10:30 hod. ICM BŠ, 
Haloween pre škôlkárov. Vyrá-
bali sme si duchov do kvetiná-
ča, maľovali sme, robili odtlačky 
na papier, kreslili a priliepali lis-
ty na strom, hrali sa na vietor 
a na múmie. Užili sme si veľa 
zábavy a farieb.
4.11.2010

10:00 – 12:00 hod., Halowe-
en pre základnú školu J. Horáka. 
Predpoludnia plného záhad a 
duchov sa zúčastnili druháci da-
nej školy. Vyrábali sme si papie-
rových pavúkov a handrových 
duchov na špajdli, súťažili sme 
a hádali šifry, hrali sa na múmie 
a na záver vyrezávali tekvicu. 
Deckám sa asi najviac páčilo, 
keď sa obliekali do kostýmov, 
ktoré slúžili ako výzdoba. 

Filmový klub – 
jeden svet
4.11.2010

13:15 – 14:30 hod., ICM BŠ. 
Filmový klub – jeden svet. Zú-
častnili sa študenti zo SOŠ Ľ. 
Greinera. Premietali sme fi lm 
Deti zo stanice Leningradská 
a po skončení sa konala krát-
ka diskusia vyplývajúca z deja 
fi lmu.
11.11.2010

13:30 – 15:15 hod., ICM BŠ. 
Filmový klub – jeden svet. Zú-
častnili sa študenti zo SOŠ Ľ. 
Greinera. Premietali sme fi lm 

Biele mäso a po skončení sa 
konala krátka diskusia vyplýva-
júca z deja fi lmu.
15.11.2010

18:00 – 19:30 hod., Kultúr-
ne centrum mesta B. Štiavnica. 
Beseda s kandidátmi na primá-
tora a poslancov mesta Banská 
Štiavnica. ICM BŠ spoluzorga-
nizovalo pre študentov miest-
nych škôl stretnutie s kandidát-
mi na primátora a poslancov 
mesta. O stretnutí informovalo 
na školách a internátoch a tiež 
prostredníctvom plagátov a 
komunikáciou s vedením škôl. 

Ľudské práva a 
proti drogová 
prevencia
17.11.2010

12:00 – 00:00 hod. Mesto 
BŠ, Spomienka na Nežnú re-
volúciu. ICM BŠ zorganizovalo 
spomienku na nežnú revolúciu, 
aby mladým ľuďom predstavilo 
dobu nedávno minulú a režim, 
ktorý toho času vládol. Okrem 
ukážky socialistického obchodu 
a socialistickej kaviarne, bol or-
ganizovaný sviečkový pochod, 
premietanie fi lmov z toho ob-
dobia, po ktorom nasledovala 
beseda na danú tému.
25.11.2010

8:30 – 10:30 hod., ZŠ J. Kol-
lára BŠ. ICM BŠ v spolupráci s 
psychologičkou zorganizovalo 
pre šiestakov ZŠ dvojhodinov-
ku zameranú na proti drogovú 
prevenciu. Rozprávali sme sa 

o typoch závislostí a zážitko-
vou formou a psychologickými 
hrami sme sa snažili deckám 
vysvetliť negatíva závislosti na 
drogách.
1.12.2010

18:30 . 19:00 hod. Art Café. 
Premietanie kultového fi lmu 
britského režiséra Dannyho 
Boyla – Trainspotting. Film sme 
premietali v rámci Európskeho 
týždňa proti drogám.
2.12.2010

8:30 – 10:30 hod., ZŠ J. Kol-
lára BŠ. ICM BŠ v spolupráci s 
psychologičkou zorganizovalo 
pre šiestakov ZŠ dvojhodinov-
ku zameranú na proti drogovú 
prevenciu. 

Voľnočasové 
aktivity
6.12.2010 

10:30 hod., 16:00 – 18:00 
hod., mesto BŠ. Mikulášska 
pošta pre všetkých, ktorí do 
ICM doniesli darček, ktorý 
sme mi následne zaniesli na 
miesto určenia. Počas batohu 
Mikulášskych prekvapení sme 
organizovali hry a súťaže ako 
napr. skok vo vreci, hádzanie 
loptičiek do koša, výtvarné ak-
tivity ako napr. výroba vianoč-
ných ozdôb, výroba záložiek s 
vianočnou tematikou, vianočné 
omalovánky. Detí bolo približne 
150. Mikulášsku posádku tvori-
li dobrovoľníci ICM BŠ. 

PaedDr. Beata Nemcová
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Príbeh na pokračovanie....
Prinášame vám novú 

rubriku s názvom Prí-
beh na pokračovanie. 

Do konca školského roku 
bude každý z redaktorov 
pokračovať v príbehu, ktorý 
teraz začínam písať. Takto 
sa vystrieda celá redakčná 
rada. Prajem vám príjemné 
čítanie.

Otvorilo sa okno. Orámova-

né spráchniveným drevom, za-
čmudené sklo. Cezeň sa chcel 
vkradnúť John do zvláštneho 
mesta. Mesto, také záhadné 
na prvý pohľad a také tajomné. 
Zistiť niečo nové, nájsť všetky 
tajomné zákutia mesta. To je 
prvotná myšlienka Johna. Ale 
na začiatok svojho poznávania 
potrebuje nájsť niekoho, kto 
mu s tým pomôže. Jediným 
ohľaduplným z obyvateľov, bol 

škriatok Pampúšik. A tak po 
úvodnom zoznámení sa spo-
ločne odobrali za prvým pátra-
ním. John sa dopočul o nájdení 
dvoch jašteričiek, ktoré do mes-
ta priniesli zlato a striebro, a tak 
ho zaujímalo, ako je to možné. 
Pýtal sa teda Pampúšika, čo to 
v skutočnosti spôsobilo. Avšak 
Pampúšik nie a nie mu vysvet-
liť princíp bohatstva. Johnovi 
ale sľúbil, že mu ukáže miesto, 

kde sa táto udalosť odohrala. V 
ten deň bola neskutočná zima 
a celú dolinu, kde sa to miesto 
nachádzalo, zachvátila hustá 
hmla. Nebolo možné nájsť ten 
osudný kameň, ktorý priviedol 
mesto do najväčšieho rozkve-
tu. Nakoniec sa obaja dohodli, 
že sa vyberú na Mestský úrad 
zistiť o tom viac...

„Tinka“ Pauková

Malé štvorročné die-
ťatko sa pýta mami-
ny : Mamička, čo je 

to potrat?!  

Lebo práve započulo rozprá-
vať sa dve tety o tejto téme na 
lavičke. Ženy sa rozprávali o 
panej, ktorá sa chystala na in-
terrupciu. Bola v 8 týždni teho-
tenstva a to bol pre ňu najvyšší 
čas na interrupciu. V rodine sa 
tešili aj na piate dieťa a potrat 
by pokazil láskyplnú atmosfé-
ru v rodine. Lebo potrat zabíja 
nielen dieťatko, ale aj pocit po-
koja a šťastia v rodine. Mamina 
tomu štvorročnému dievčatku 
vysvetlila prístupným spôso-
bom, čo je to potrat. A dievčat-
ko hovorí mamine: „Ďakujem ti 
mamička, že si mi dovolila naro-
diť sa“ Aj takto  by sa dalo opí-
sať slovo potrat, ale čo to ten 
potrat naozaj je?

Slovo umelý potrat zakrýva-
me často slovom z latinčiny: in-
terrupcia alebo miniinterupcia.  
Toto slovo u ľudí nevyvoláva 
hrôzu.  Lebo to nič bežnému 
človeku nehovorí.

Potrat   je umelé prerušenie 
tehotenstva. Robí sa to naslepo 
v maternici. Život nenarodené-
ho dieťatka sa ukončuje ostrým 
nástrojom, takzvanou kyretou 
alebo vysávačom. Pri tehoten-
stve sa maternica stáva na 9 
mesiacov kolískou pre nenaro-
dené dieťa. Dieťa si tam voľne 
pláva a rozhadzuje ručičkami a 
otvára ústočká. Srdce mu bije 
asi 140/minutu a je spokojné. 

Je to niečo úžasné a fantastické. 
Pri potrate sa maternica stáva 
hrobom pre to dieťa. Ďalšie se-
kundy musia dieťa zdrviť, lebo 
objavuje v maternici nepriateľa 
v podobe smrtiaceho nástroja, 
ktorý roztrhá dieťatko na malé 
kúsky. Malé dieťatko sa snaží 
uniknúť raz na jednu stranu a 
raz na druhú stranu maternice. 
Otvára ústočká, akoby chcelo 
zakričať na doktora alebo na 
maminku, ale oni ho nepočujú. 
Tep sa mu od strachu zvýši na 
200/minútu. Nástroj je veľmi 
hlučný, hlučnejší než doktor a 
krik svedomia matky. Hadička 
roztrhne plodový vak a odteká 
plodová voda. A prístroj začína 
trhať dieťatku končatiny, potom 
sa špeciálnymi kliešťami rozdrví 
dieťatku hlavička a dieťatko vy-
pláva von z tela matky. A práca 
je „hotová“, povie si doktor. Veľa 
ľudom príde zle pri čítaní tohto 
článku, ale potrat je celý zlý. 
Mojou snahou nie je  znechutiť 
ľudí alebo zakázať úplne umelé 
potraty. Mojou snahou je docie-
liť sprísnenie umelých potratov 
na takú mieru, že to bude nevy-
hnutný zákrok v ohrození živo-
ta matky. A nie spôsob zabíja-
nia detí, ktoré za nič nemôžu, a 
spôsob, akým sa zbaviť niečoho 
nechceného. Keby si ženy dali 
zobrať každé 3 dieťa, ktoré 
nechcú, tak by sme tu väčšina 
neboli. Veľa mladých ľudí začína 
žiť sexuálny život skoro a neu-
vedomuje si, čo koná, keď ide 
na potrat. Ako prvá vec je tam 
zdravotné riziko, že si porušia 

orgány a nikdy neotehotnejú a 
za druhé porušujú ľudské prá-
va konkrétne PRÁVO NA ŽIVOT.  
Ďalšia vec, prečo hlavne mladé 
ženy chodia na potrat, je strach 
z rodičov alebo zlá ekonomická 
situácia. Myslím si, že strach z 
rodičov je spôsobený zlou vý-
chovou v rodine a je to aj chyba 
štátu. Štát  vynakladá nemalé 
peniaze do priemyslu, dopra-
vy, budovania priemyselných 
parkov. A štát sa už veľmi ne-
zamýšľa nad rodinami s deťmi. 
Povedzme, že matka sa dozvie, 
že sa jej narodí postihnuté die-
ťa, tak sa ho radšej zbaví potra-
tom, akoby sa o neho mala sta-
rať celý život a navyše by ju to 
stálo aj nemalé peniaze. Myslím 
si, že ženy ktoré majú v sebe 

materinský cit, tak nikdy nepod-
stúpia potrat len kvôli tomu, že 
dieťatko je nechcené. Dieťa nie 
je vec, ktorej sa možno zbaviť. 
Je to živý tvor, ktorý ma tiež rov-
naké práva ako aj my a nemali 
by sme za neho rozhodovať v 
tom, či sa narodí alebo nie. Má 
právo na život, tak by sme mu 
ho nemali odopierať... Umelý 
potrat z nechcenia je vražda. 
Ak žena zabije dieťa po naro-
dení, ide do väzenia. Ale prečo, 
keď zabije dieťa pred narode-
ním, sa jej nič nestane ? Nie 
je to predsa zabitie tiež?  Aký 
máte názor na interrupciu vy ? 
Svoje názory posielajte na ivan.
donic@ centrum.sk, info: www.
referaty.sk

Ivan Donič

Ľudské práva – Právo na život
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Ľudské práva by sa mali rešpektovať. Dnes som si vybral právo na život


