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BIELA PASTELKA 
 

     Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska zorganizovala v stredu dňa 25. septembra 2013 

celonárodnú verejnú dobročinnú zbierku na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom pod 

názvom „Biela pastelka“, ktorej sa aktívne zúčastnilo i dvanásť žiakov našej školy. V tento 

deň sa predávali v 210 mestách a obciach Slovenska za pomoci dobrovoľníkov biele pastelky 

ako symbol sveta neviditeľných línií, symbol sveta nevidiacich a výraz ľudskej solidarity 

a dobrej vôle. Výnos zbierky je určený na špeciálne výcvikové programy zamerané na výučbu 

chôdze s bielou palicou, čítania a písania Braillovým písmom, výcvik vodiacich psov – 

spoľahlivých pomocníkov pre nevidiacich, organizáciu kurzov práce s počítačom vybaveným 

hlasovým výstupom alebo zväčšovacím softvérom a tiež umožní organizovať kultúrne a 

športové aktivity a tvorivé dielne a realizovať preventívne programy pre deti v materských 

školách. Žiakom našej školy sa podarilo predať spolu 303 pasteliek a vyzbierali krásnu sumu 

329,94 €. Záznam z tejto zbierky bol odvysielaný i v TV Levoča v septembri 2013. 

     Keďže takmer tretina prostriedkov ostáva priamo v regióne, v ktorom sa vyzbierali, máme 

radosť, že sme tak priamo pomohli i početnej skupine ľudí so zrakovým postihnutím žijúcej v 

našom meste, okrese či kraji. 

 

Žiaci, ktorí sa rozhodli pomôcť slabozrakým a nevidiacim ľuďom zbieraním finančných 

prostriedkov: 

 

Simona Beličáková (II. B), Radka Forgáčová (III. A), Patrik Gordiak (II. A), Dominika 

Kotradyová (II. A), Klaudia Lahetová (III. A), Michaela Lazorová (II. A), Jana Neupauerová 

(II. B), Maroš Ondriš (III. A), Veronika Slivková (III. A), Filip Stanko (III. A), Laura Mária 

Šiškovičová (sexta A), Mária Urbanová (sexta A). 

 

Najviac vyzbierali: 

 

Dominika Kotradyová (II. A) a Michaela Lazorová (II. A) – 140,20 € (100 predaných 

pasteliek) 

 

Laura Mária Šiškovičová (sexta A) a Mária Urbanová (sexta A) – 65,47 € (71 predaných 

pasteliek) 

 

Patrik Gordiak (II. A) a Radka Forgáčová (III. A) – 58,82 € (64 predaných pasteliek) 

 

 

DOPRAVNO-PREVENTÍVNA AKCIA BIELA PALICA 
 

     Počas Svetového dňa bielej palice – v utorok 15. októbra 2013 – polícia  v spolupráci s 

Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska zorganizovala dopravno-preventívnu akciu pod 

názvom Biela palica, kde asistovali aj šiesti žiaci našej školy. Cieľom akcie bolo upozorniť 

vodičov na chodcov so zrakovým postihnutím, ktorí sa pohybujú s bielou palicou či vodiacim 

psom bez sprievodu inej osoby. Spoliehajú sa hlavne na svoj sluch, čo je však v dnešnej dobe 



nástupu tichých automobilov stále nebezpečnejšie. Podľa zákona sú vodiči povinní dbať na 

zvýšenú opatrnosť voči chodcom, cyklistom, deťom, ako aj osobám, ktoré používajú bielu 

palicu. Biela palica nevidiacich a slabozrakých ľudí je na priechodoch pre chodcov 

znamením, že vodič musí zastaviť. Je dôležité, aby si vodiči uvedomili, že nejde len o 

bezpečnosť chodcov, ale aj o bezpečnosť samotných vodičov. 

     V Deň bielej palice nevidiaci ľudia po celom Slovensku naznačovali na 56 priechodoch v 

43 mestách svoj úmysel prejsť cez priechod pre chodcov. Policajné hliadky niekoľko desiatok 

metrov za priechodom zastavovali autá. Vodiči, ktorí nevidiacemu chodcovi nedali prednosť 

(v Levoči to bolo 23 % vodičov), dostali okrem vysvetlenia priestupku od našich žiakov 

informačný leták s vysvetlením významu a funkcie bielej palice. Akcia mala osvetový a 

preventívny charakter a jej zámerom nebolo vyberanie blokových pokút, ale zníženie 

nehodovosti a úmrtnosti na cestách. Teší nás, že aj naši žiaci prispeli k informovanosti o tejto 

významnej aktivite pre nevidiacich a slabozrakých občanov. 

 

Žiaci, ktorí sa snažili zvýšiť povedomie vodičov o funkcii a význame bielej palice v tejto 

dopravno-preventívnej akcii:  

 

Marcela Baranová (I. B), Patrik Gordiak (II. A), Boris Kočko (II. A), Frederika Pacovská (I. 

B), Adam Repaský (II. A), Amália Rusnáková (I. B). 

 

 

SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI 
 

     Počas októbra s vyvrcholením 2. novembra prebehol 11. ročník projektu Sviečka za 

nenarodené deti za podpory biskupov Slovenska a zapojenia sa veriacich z celého územia 

Slovenska. Hlavnou myšlienkou tohto projektu, ktorý organizuje občianske združenie Fórum 

života, bolo spojiť spomienku na všetkých verných zosnulých so spomienkou na deti, ktoré sa 

nemohli narodiť, lebo zomreli pri potrate. 

     Originálne sviečky za nenarodené deti ponúkali v rámci školy i mesta žiaci tercie A a I. B. 

Podarilo sa im predať 40 sviečok a získať tak 50 € poslaných na účet Fóra života, ktoré môže 

vďaka darcom naďalej pokračovať v advokácii, prevencii a konkrétnej pomoci pri ochrane 

ľudského života a rodiny. Okrem finančnej pomoci sa naplnil i duchovný rozmer projektu, 

keď sa veriaci dňa 2. novembra spojili v modlitbe pri sviečkach na úmysel ochrany života a 

umiestnili horiace sviečky do okien svojich domovov ako spomienku na zomrelé a usmrtené 

nenarodené deti, čím sme prispeli k šíreniu úcty k počatému životu, prehĺbeniu vnímania 

útokov na bezbranný počatý život a tiež k posilneniu aktivít zameraných na ochranu života a 

rodiny. 

 

Originálne sviečky za nenarodené deti predávali v škole i v rámci mesta: 

 

Žofia Bendíková (tercia A), Adam Griger (tercia A), Ján Faltin (tercia A), Veronika 

Kršjaková (I. B), Jana Kurucová (I. B), Alžbeta Pitoráková (tercia A), Amália Rusnáková (I. 

B), Alexandra Rusňáková (I. B), Stanislava Sopková (I. B), Miriam Šiškovičová (tercia A). 

 

Najviac sviečok predali: Veronika Kršjaková (I. B) a Jana Kurucová (I. B) – 20 ks  

 

 

 

 

 



SVETOVÝ DEŇ PREVENCIE TÝRANIA DETÍ 
 

     Dňa 19. 11. 2013 sa v našom meste konala verejná finančná zbierka na pomoc týraným, 

zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia organizovaná Centrom Slniečko so sídlom v 

Nitre, ktoré je hlavným koordinátorom aktivít na Slovensku zameraných na prevenciu týrania 

detí, na detské obete násilia a na dodržiavanie detských práv. Preto každoročne pri príležitosti 

19. novembra – Svetového dňa prevencie týrania detí organizuje celoslovenskú kampaň „Bez 

modrín“ a verejnú zbierku, ktorej výťažok bude použitý na prevádzkovanie krízových centier, 

detskej linky záchrany, kde sa môžu deti v krízových životných situáciách dovolať z celého 

Slovenska, ako aj na realizáciu preventívnych a vzdelávacích programov. Záštitu nad týmto 

projektom prevzali známi herci – Eva Matejková a Marián Slovák. 

     Jednotným motívom spomínaných podujatí je pripomenúť verejnosti, že problematika 

týraných a zneužívaných detí a obetí domáceho násilia sa týka nás všetkých a bez podpory a 

občianskeho záujmu sa tento problém vyriešiť nedá. Je potrebné upozorňovať kompetentných 

na potrebu riešenia tejto problematiky tak, aby deti boli v bezpečí a v prípade nebezpečenstva 

vedeli, na koho sa môžu obrátiť. 

     Svetový deň prevencie týrania detí, 19. november, vyhlásila Svetová ženská organizácia 

WWS (The World Women Summit) v Ženeve v roku 2000. Cieľom je pripomenúť všetkým, 

že aj deti majú svoje práva na ochranu pred rôznymi formami násilia. Mnohé existujú v 

podmienkach ľahostajnosti, nezáujmu, domáceho násilia, psychického a fyzického týrania a 

zneužívania.  

Ročne je vo svete utýraných na smrť niekoľko stoviek tisíc detí, viac ako milión detí sa stáva 

obeťami násilia a viac ako milión detí je obeťami sexuálneho obchodu. Na Slovensku sa 

ročne stáva obeťou domáceho násilia až 600 detí.  

     Žiaci nášho gymnázia dňa 19. 11. rozdávali informačné materiály a zároveň vyzbierali 

dobrovoľné príspevky na programy zamerané na pomoc obetiam domáceho násilia a týraným 

či zneužívaným deťom v sume 171 €. 

 

Zbierky pre týrané a zneužívané deti sa zúčastnili: 

 

Barbora Buriková (I. B), Patrik Černický (III. A), Zuzana Gibláková (sexta A), Patrik Gordiak 

(II. A), Lenka Jurčíková (sexta A), Dominika Kotradyová (II. A), Viktória Ničová (I. B), Lea 

Pisarčíková (sexta A), Zuzana Šupolová (sexta A), Richard Težbir (III. A). 

 

Najviac vyzbierali: 

 

Lenka Jurčíková (sexta A) a Lea Pisarčíková (sexta A) – 40,74 € 

 

Patrik Gordiak (II. A) a Dominika Kotradyová (II. A) – 39,34 € 

 

Barbora Buriková (I. B) a Viktória Ničová (I. B) – 35,40 € 

 

 

1 DEŇ ÚSMEVU 

 

      Dňa 10. 12. 2013 sa zrealizoval 12. ročník verejnej finančnej zbierky 1 deň úsmevu, ktorú 

každý rok organizuje Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Jej 

hlavným mottom je ...aby každé dieťa malo rodinu. Desať dobrovoľníkov z našej školy za 

dobrovoľný príspevok ľuďom rozdávalo nálepky srdiečka s úsmevom a spoločne vyzbieralo 

116,38 €. Z 19 zapojených škôl v Prešovskom kraji sa naša škola umiestnila na 10. mieste, čo 



sa týka najvyššej vyzbieranej sumy v priemere na žiaka (11,64 €) a Dominika Kotradyová 

a Zuzana Pugelová sa umiestnili ako 8. najlepšia skupina s vyzbieranou sumou 52,29 €. 

     Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na pomoc pre ohrozené rodiny s deťmi v 

kríze, pre záchranu matiek a detí bez bývania, častokrát bez stravy a bez základných potrieb, 

pre starostlivosť o deti, pre návrat detí do pôvodných rodín, na podporu náhradných rodín a 

tiež na pomoc mladým dospelým, ktorí opúšťajú detské domovy a nedokážu sa sami úspešné 

zaradiť do života. 

     Čo sa týka konkrétnej regionálnej pomoci, vďaka tejto zbierke bude môcť fungovať 

krízové centrum Dorka v Prešove, ktoré bolo otvorené v marci 2013 na sídlisku Šváby. 

Pomáhajú 8 rodinám dokopy so 16 deťmi. Poskytnutie strechy nad hlavou a následná 

starostlivosť spomínaným rodinám v kríze zabráni odchodu dieťaťa do detského domova. 

Mnohé rodiny k nim prišli v zúfalom, zložitom stave bez základných potrieb potrebných pre 

starostlivosť o deti, bez perspektívy ako a kde budú žiť nasledujúce dni. Napriek tomu 

pomáhajú ďalej, dokončujú druhý pavilón krízového centra, ktorý dá strechu nad hlavou 

ďalším 50 deťom a matkám v núdzi, prichádzajúcim z celého regiónu – od Popradu po 

Medzilaborce. Aj vďaka zbierkam budú môcť podať pomocnú ruku rodinám v ohrození z 

celého Prešovského kraja. 

 

Zbierku sa rozhodli svojou dobrovoľníckou pomocou podporiť: 

 

Simona Beličáková (II. B), Lýdia Cmorejová (III. A), Pavol Hrebeňár (II. B), Dagmar 

Kolačkovská (III. A), Stanislava Koščáková (II. B), Dominika Kotradyová (II. A), Jana 

Neupauerová (II. B), Zuzana Pugelová (sexta A), Laura Mária Šiškovičová (sexta A), Zuzana 

Šupolová (sexta A). 

 

Najviac vyzbierali: 

 

Dominika Kotradyová (II. A) a Zuzana Pugelová (sexta A) – 52,29 € 

 

Pavol Hrebeňár (II. B) a Stanislava Koščáková (II. B) – 25,62 € 

 

Laura Mária Šiškovičová (sexta A) a Zuzana Šupolová (sexta A) – 20,72 € 

 

 

PREDVIANOČNÉ PEČENIE PRE ÚTULOK SV. FRANTIŠKA Z ASSISI 
 

     Posledná charitatívna akcia v kalendárnom roku bola predvianočné pečenie a zbierka v 

mesiaci december, ktorých výťažok 100 € bol venovaný Útulku sv. Františka z Assisi pri 

Kláštore minoritov v Levoči pod názvom „Zariadenie sociálnej služby sv. Františka z Assisi“ 

fungujúce od septembra 2011, ktoré poskytuje pomoc závislým jednotlivcom, ktorí sa 

nachádzajú v ťažko riešiteľnej životnej situácii z dôvodu straty domova. Príčiny tejto straty 

môžu byť rôzne – od problémových vzťahov v rodine, cez úmrtie blízkeho človeka, straty 

zamestnania, znevýhodnenie na trhu práce až po stav sociálnej núdze – chudoby. Klientmi 

zariadenia sú aj závislí jedinci, ktorí síce nestratili rodinné zázemie, ale očakávajú nástup na 

protialkoholickú liečbu v príslušnom zdravotníckom zariadení a je predpoklad, že nedokážu v 

nechránenom prostredí abstinenciu dodržať. Základom klientely útulku sú jednotlivci po 

absolvovaní protialkoholickej liečby, ktorí chcú abstinovať, ale stratili rodinné zázemie a je tu 

vysoké riziko zlyhania v abstinencii od alkoholu, resp. inej látky či gamblerstva, ak by ostali 

na ulici. 



     Bratia minoriti, duchovní synovia sv. Františka z Assisi, chcú aj po vyše 800 rokoch 

nasledovať príklad ich sv. otca starostlivosťou o malomocných 21. storočia (alkoholikov, 

narkomanov či bezdomovcov), ktorá je v dnešnom svete taká potrebná. 

     Keďže útulok zápasí s nedostatkom finančných prostriedkov, chceli sme aj my aspoň 

troškou prispieť k dielu dobra a obety a pomôcť týmto ľuďom v núdzi, aby sa mohli opätovne 

postaviť na nohy a mali príležitosť začať žiť nový a hodnotnejší život. Učitelia i žiaci boli cez 

školský rozhlas vyzvaní, aby doniesli do školy koláč, medovníky, chlebíčky alebo 

jednohubky, ktoré sa potom cez prestávky predávali po triedach. Peniaze sa získali i zo 

zbierky v zborovni a v jednotlivých triedach. Ostáva dúfať, že si snáď aspoň niektorí žiaci po 

tejto akcii uvedomili, že ak majú možnosť, mali by aspoň troškou pomôcť tým, ktorí to veľmi 

potrebujú – ľuďom v núdzi.  

 

Sladké maškrty na predaj pre útulok priniesli: 

 

Ján Galajda (tercia A) – 3x a Mgr. Eva Malíšková, PhD. 

 

 

      

TEHLIČKA PRE DETI ULICE 
 

 

     Tehlička pre deti ulice je 9. ročníkom pravidelného podujatia Tehlička pre..., ktoré sa koná 

v predveľkonočnom období s cieľom formovať ľudské postoje a budovať solidaritu i 

spoluzodpovednosť za životy ľudí vo svete. Zmysel Tehličky je predovšetkým formačný: 

prostredníctvom rozličných aktivít priblížiť deťom a mladým ľuďom život ich rovesníkov v 

krajinách tretieho sveta, poukázať na priepastný rozdiel ich a našich životných podmienok a 

viesť ich k uvedomovaniu si skutočných hodnôt života. Tehlička prebieha v pôstnom období, 

ktoré je výnimočnou príležitosťou na vyjadrenie veľkodušnosti a zrieknutie sa materiálnych 

dobier v prospech núdznych. 

     Organizuje ju občianske združenie Savio spolu so Saleziánmi dona Bosca, ktoré sa 

zameriava na pomoc v chudobnejších krajinách a oblastiach sveta a snaží sa odstraňovať 

príčiny chudoby, zlepšovať medziľudské vzťahy a podporovať ľudí v tom, aby sami dokázali 

riešiť svoje problémy. Aj preto sa sústreďuje najmä na podporu vzdelávania a prácu s deťmi a 

mládežou.    

     Výťažok verejnej zbierky v tomto roku podporí aktivity, vzdelávací program 

a dobudovanie saleziánskeho výchovno-vzdelávacieho centra pre deti ulice Kala-Kala 

v Angole. Kala-Kala je centrum, ktoré vzniklo pred 5 rokmi. Slúži na formovanie detí ulice, 

ktoré v tej dobe začínali byť tŕňom v oku pri budovaní novej Angoly. Vláda chcela túto 

situáciu riešiť omnoho ráznejším a násilnejším spôsobom, takže zrod centra predstavoval 

veľmi perspektívnu a mnoho sľubujúcu alternatívu. Deti ulice v Angole sú zväčša siroty alebo 

deti opustené rodinou. Sú hladné, týrané, sexuálne zneužívané, na drogách, so zbraňou v ruke. 

Centrum Kala-Kala pomáha týmto deťom získať vzdelanie a stať sa zodpovednými občanmi. 

Ide o zmysluplný projekt s viditeľným dopadom. Vychádza z univerzálnych kresťanských 

hodnôt. Je konkrétny, transparentný a spojený s dôveryhodným partnerom – saleziánmi. 

     Žiaci tercie A sa zapojili i do aktivity, ktorá spočívala v rozšírení rodiny o chlapca z Kala-

Kala. Aby reálne vedel, že na Slovensku má rodinu, ktorá naňho celý pôst myslela, pomodlili 

sa zaňho modlitbu, ktorá bola súčasťou plagátu s jeho fotkou, odfotili sa s ňou a poslali do 

občianskeho združenia Savio. Tam z fotiek chlapcov vyrobili obrovský plagát, ktorý sa dostal 

priamo do centra Kala-Kala ku chlapcom. Akcia Tehlička pre deti ulice prebiehala v našej 

škole v marci a apríli a 14 zanieteným mladým ľuďom sa podarilo vyzbierať 160 €. 



Finančné prostriedky, ktoré podporia saleziánske výchovno-vzdelávacie centrum pre deti 

ulice Kala-Kala v Angole zbierali: 

 

Mária Baranová (II. B), Patrik Černický (III. A), Filip Gaj (III. A), Daniel Chovanec (II. B), 

Marek Knapík (III. A), Boris Kočko (II. A), Maroš Ondriš (III. A), Lea Palenčárová (I. A), 

Jana Plačková (I. A), Filip Stanko (III. A), Lucia Šmihuľová (II. B), Lukáš Štofila (III. A), 

Vladimír Štrama (II. A), Adam Tirpák (II. B). 

 

Najviac vyzbierali: 

 

Lea Palenčárová (I. A) a Jana Plačková (I. A) – 48,66 € 

 

Mária Baranová (II. B) a Lucia Šmihuľová (II. B) – 26,81 € 

 

Maroš Ondriš (III. A) a Lukáš Štofila (III. A) – 25,66 € 

 

 

DOPRAVNO-PREVENTÍVNA AKCIA BIELA PALICA (2.) 

 
     Polícia  v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska zorganizovala dňa 30. 

4. 2014 už v poradí druhú dopravno-preventívnu akciu pod názvom Biela palica, kde 

pomáhali aj piati žiaci našej školy. Cieľom akcie bolo zvyšovať povedomie vodičov 

o význame a funkcii bielej slepeckej palice a zároveň prispievať k bezpečnosti nevidiacich 

a slabozrakých ľudí, ako aj samotných vodičov. 

 

Žiaci, ktorí sa snažili informovať vodičov o funkcii a význame bielej palice v tejto dopravno-

preventívnej akcii: 

 

Radka Forgáčová (III. A), Peter Oravec (III. A), Zuzana Pugelová (sexta A), Laura Mária 

Šiškovičová (sexta A), Mária Urbanová (sexta A). 

 

 

 

1 DEŇ ÚSMEVU (2.) 
 

     Už 12 rokov organizuje Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v 

spolupráci so strednými školami celoslovenskú finančnú zbierku „1 deň úsmevu“ na pomoc 

deťom a rodinám v ohrození. Naša škola sa podujala zorganizovať túto zbierku v rámci 

jedného školského roka aj po druhýkrát, a to konkrétne dňa 29. 5. 2014. 

     Výťažok zbierky bude použitý na pomoc konkrétnym rodinám v zložitých životných 

situáciách, práve tam, kde hrozí rozpad rodiny a nutné odňatie detí do ústavnej starostlivosti. 

Nakúpia sa nevyhnutné potraviny, lieky, hygienické potreby, detské plienky, vyplatí sa 

elektrina a obedy v škole či poplatky v materskej škole a nakúpi sa drevo na kúrenie. 

Nezabudnú ani na náhradné rodiny, ktoré prijali cudzie dieťa za svoje a poskytujú mu 

milujúce prostredie. Špeciálnu pozornosť si zaslúžia najmä náhradné rodiny, ktoré si zobrali 

do starostlivosti dieťa choré alebo väčšiu súrodeneckú skupinu detí. Chcú aj naďalej 

pokračovať v budovaní centier, aby mohli v ktorúkoľvek dennú alebo nočnú hodinu podať 

pomocnú ruku rodine a deťom v núdzi z východného Slovenska, na čo im určite poslúžia aj 

financie, ktoré vyzbierali 10 dobrovoľníci z našej školy, a to konkrétne sumu 113,87 €. 



 

Osud detí bez domova nie je ľahostajný dobrovoľníkom, ktorí sa pre nich rozhodli zbierať 

finančné prostriedky: 

 

Zuzana Brincková (septima A), Adam Falašta (septima A), Tobiáš Greňa (septima A), Lenka 

Jurčíková (sexta A), Tomáš Kiseľ (septima A), Martina Mrázová (sexta A), Peter Popadič 

(septima A), Lucia Repaská (septima A), Laura Mária Šiškovičová (sexta A), Mária Urbanová 

(sexta A). 

 

 

Najviac vyzbierali: 

 

Laura Mária Šiškovičová (sexta A) a Mária Urbanová (sexta A) – 43,97 € 

 

Zuzana Brincková (septima A) a Lucia Repaská (septima A) – 23,56 € 

 

Lenka Jurčíková (sexta A) a Martina Mrázová (sexta A) – 23,19 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


