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Ponúkame vám informácie zo života našich škôl. 

Čo sa plánuje i to, čo sa už odohralo 

 
 

 
         2. číslo 
                                        2013/2014 
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Dňa 13. novembra sa študenti našej školy  zúčastnili piateho ročníka evanjelizačného turné 
GODZONE v Považskej Bystrici. Turné organizuje Združenie kresťanských spoločenstiev 
mládeže – projekt GODZONE, v spolupráci s Radou pre mládež a univerzity Konferencie biskupov 
Slovenska, a to v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež. Samotný večerný program bol vyskladaný 
z hudobnej a tanečnej zložky, modernej videoprojekcie, krátkeho divadla, osobných svedectiev 
a kázaného slova. Projekt Godzone vznikol ako reakcia na potrebu prinášať mladým ľuďom 
posolstvo evanjelia moderným a zrozumiteľným spôsobom.  Vystúpenie sa študentom veľmi páčilo 
a odniesli si z neho veľa kultúrnych zážitkov. 

"Nájdete dieťatko 
zavinuté do plienok 
a uložené v jasliach." 

(Lk 2,12) 

Dieťatko našli len dve 
skupiny ľudí: jednoduchí 
pastieri a učení mudrci, 
tí, čo vedeli, že nevedia 
nič, a tí, čo vedeli, že 

nevedia všetko. Narodilo sa v maštali, a preto každý, kto ho chce uzrieť, musí sa skloniť. Úklon je 
prejavom pokory. Ak pôjdeme s pokorou a s túžbou, nezáleží na tom, či sa pridáme k mudrcom, 
alebo k pastierom. Keď budeme nasledovať hviezdu, ona nás privedie k Dieťatku. Nečudujme sa, 
keď sa hviezda zastaví nad naším srdcom, lebo práve to je miesto, ktoré si Boh vybral pre 
narodenie svojho Syna.... A mohol by sa aj 1000x narodiť v Betleheme, nemalo by to pre nás 
veľký význam, ak by sme mu nedovolili narodiť sa v našich srdciach...Verím, že prežijeme Bohom 
požehnané a pokojom naplnené Vianoce!  

sr. Lujza
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Ako po iné roky 
v adventnom 
čase sviatok sv. 
Mikuláša má už 
príchuť blížiacich 
sa vianočných 
sviatkov – 
sviatkov lásky, 
radosti, pokoja. 
Sv. Mikuláš – 

skutočná historická osobnosť – on sa naplno 
otvoril Božej láske – z neho to dobro a štedrosť
priam až sálalo a už 1500 rokov spomíname, 
aký bol dobrý...  S potešením sme prijali 
pozvanie prísť s „Mikulášom“ medzi starších ľudí 
do DD na Hviezdoslavovej ulici, kde sme spolu s 
p. primátorom spevom, milými slovom a 
darčekom potešili všetkých obyvateľov i 
zamestnancov. Vo štvrtok poobede sme 
navštívili chorých v nemocnici. Bolo až veľmi 
dojemné, ako mnohí reagovali – niektorí ležiaci 
už nedokážu rozprávať - ale tlieskali rukami a 
pritom im stekali slzy po tvári. V piatok sme navštívili Dom charity sv. Geánny na Kukučínovej ulici. 

Tam obyvateľov anjeli lásky, porozumenia 
a nádeje spolu so sv. Mikulášom hovorili, 
čo je v živote najdôležitejšie. Tiež si s 
nami zaspievali a na záver sme sa všetci 
spolu pomodlili za ich potreby. V škole už 
nedočkavo očakávali „Mikuláša“ – každá 
trieda sa musela nejako prezentovať – o 
úsmev a zábavu nebola núdza.  Skončili 
sme v kaplnke, kde sme za všetko 
nebeskému Otcovi poďakovali .

                                                                 
Helena Dlabáčová 
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Dňa  15. 11. 2013  Žilinu navštívilo 385 pedagogických pracovníkov. 
Slávnostnou svätou omšou otvoril Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup, 
Metodický deň pedagógov katolíckych škôl a školských zariadení Žilinskej 
diecézy. V rámci homílie otec biskup poukázal na Učiteľa Ježiša Krista, od 
ktorého sa všetci máme učiť a povzbudil pedagógov k odovzdávaniu viery 
a vedy v jej integrite. Medzi iným vyzdvihol potrebu výchovy 
k zodpovednosti a posilňovaniu vôľových schopností žiakov. 
Po svätej omši sa všetci prítomní presunuli do zasadacej miestnosti MÚ 

v Žiline, kde si mohli vypočuť zaujímavú prednášku na tému „Manželstvo v kontexte morálneho 
zápasu verzus rodová (gender) ideológia“. 

Deň mal príjemné zavŕšenie. Pedagogickí pracovníci Žilinskej diecézy si mali možnosť prezrieť
Výstavu fotografií Mons. Jozefa Šelingu. 

PhDr. Mária Kuljovská 

Myšlienka: ,,Svet 
nikdy nezahynie na 
nedostatok divov, 
iba na nedostatok 
údivu“ bola jednou 

z mnohých 
myšlienok 

duchovného 
posolstva výstavy 
fotografií Mons. 
Jozefa Šelingu 
nesúcej sa pod 

názvom ,,Nad ľudskými a vtáčími Božie cesty vedú“. Výstavy sme sa zúčastnili v Diecéznom 
centre v Žiline 15. novembra 2013 pri príležitosti Metodického dňa pedagogických pracovníkov 
katolíckych škôl a katolíckych zariadení Žilinskej diecézy. 

Mgr. Emília Briestenská (Sr. Lujza) 
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Hneď, ako sa objaví prvý sneh, svahy zjazdoviek sa 
naplnia nadšencami. Zimné športy ako lyžovanie, 
snowboarding, ale aj sánkovanie či korčuľovanie prinášajú 
so sebou nielen potešenie z pohybu, ale aj veľké riziko 
úrazu. Zlomeniny, vyvrtnutia, zranenia chrbtice, hlavy aj 
končatín sa nevyhýbajú ani tým najzdatnejším. Štatistiky 
Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) hovoria, že až 
6 % všetkých úrazov pri športoch sa stane práve na snehu 
a ľade a ich následky bývajú vážne. (1) Každoročné 
štatistiky detských úrazov poukazujú, že deti sú 
najzraniteľnejšími lyžiarmi na svahoch. Napriek tomu, že 
majú pri lyžovaní nízko ťažisko, takže sa pri páde veľmi 
nepoudierajú, pri zrážke s dospelým lyžiarom často utrpia 

úraz hlavy. Môže ísť o ľahký otras mozgu až po ťažký úraz spojený s bezvedomím. Najlepšou 
prevenciou je nosenie ochrannej prilby. Odporúčame teda do vianočnej nádielky pridať lyžiarsku 
prilbu ako darček, ktorý deťom urobí radosť a zároveň zvýši ich bezpečnosť. Vedieť správne 
zareagovať a poskytnúť prvú pomoc do príchodu profesionálov, môže byť rozhodujúce. V 
priebehu niekoľkých sekúnd môže zhodou viacerých faktorov vzniknúť situácia, kedy sa zo 
športového zážitku stane boj o zdravie či dokonca život. 

Zimná turistika je veľmi obľúbeným športom najmä pre strednú generáci„menšej“náročnosti, 
dochádza často k úrazom z únavy a podcenenia základných pravidiel. Najčastejšie ide o 
poranenie členkového kĺbu a zápästia po pošmyknutí sa a páde. 
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Vyberajte si kvalitné lyžiarske strediská. Kvalita lyžiarskeho svahu a úprava pomocou ratraku je 
základným kritériom úrovne lyžiarskeho strediska. Pomocou snehových diel sa dá zabezpečiť
dostatočná vrstva snehu, čo znižuje riziko pádu na málo pokrytých a vyšmýkaných miestach. Malo 
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by byť samozrejmosťou že k technickému vybaveniu strediska patrí aj snežný skúter, kanadské 
sane a špeciálny vak, ktorý slúži na urýchlenú prepravu a podanie prvej pomoci zranenému. 

1. zraneného uložte do takej polohy, aby sa mu čo najviac uľavilo, ak je to možné, 
znehybnite mu poranenú končatinu 
2. zásadou je zlomenou končatinou čo najmenej hýbať, aby sa zranenému nespôsobilo ešte 
viac škody 
3. znehybnenie musíte urobiť tak, aby boli znehybnené dva protiľahlé kĺby okolo miesta 
poranenia 
4. samozrejme volajte hneď odbornú pomoc 

V zahraničí je bežné, že všade na lyžiarskych svahoch a 
zjazdovkách pri vstupoch na vlek či na lanovku je v niekoľkých 
jazykoch uvedený tzv. „Biely kódex.“ Ide o pravidlá správania sa 
na zjazdovke, ktoré majú zaručiť bezpečnosť lyžiarov a ich 
porušenie môže mať za následok odobratie skipassu. Najviac 
každé vážne poranenie spôsobené inou osobou má za následok 
vyšetrovanie políciou, ako by išlo o akékoľvek iné ublíženie na 
zdraví, bez ohľadu na to, že sa to stalo pri športovej činnosti. (2) 

Zvládnuť techniky prvej pomoci nie je nič náročné, stačí niekoľko teoretických znalostí a praktický 
nácvik. Na stránke www.prvapomoc.sk môže každý bezplatne, jednoduchou a zaujímavou formou 
absolvovať e-learningový kurz základov prvej pomoci. V ôsmich lekciách sa vďaka interaktívnym 
videám a úlohám naučíte teóriu. Na konci e-learningového kurzu je pripravený krátky test, ktorý 
preverí nadobudnuté znalosti. Na základe jeho výsledkov získa úspešný absolvent Certifikát 
Krajiny záchrancov, ktorý ho oprávňuje na druhý krok. Tým je absolvovanie praktického kurzu 
prvej pomoci za zvýhodnenú cenu 14,90 €. Viac informácií nájdete na www.prvapomoc.sk. 

1/ Injuries in the European Union (Summary of injury statistics for the years 2008-2010), Eurosafe; 2013 

2/ Prim. MUDr. Vladimír Lupták , časopis Bedeker zdravia. Dátum vydania: 01.01.2013 

                                                                                                                      PhDr. Mária Kuljovská  
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Dňa 19. novembra 2013 na pôde diecézneho centra v Žiline boli pri príležitosti 
dňa študentov biskupom Mons. Tomášom Galisom ocenení študenti našej 
školy: 

Za PaSA sv. Márie Goretti v Čadci: Martina K a f ú n o v á,  žiačka 4.ročníka 
v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.- Ocenenie za 
výborný prospech, reprezentáciu školy vo výtvarných súťažiach – III. miesto 
v celoslovenskom kole ,,Biblia očami detí a mládeže“ a v školskom 
speváckom zbore Goretti a za svedectvo kresťanského života. Triedna 
učiteľka: PaedDr. Marianna Jelenčiaková 

Za SZŠ sv. Františka z Assisi v Čadci: Ján V o j t á š , žiak 4. Ročníka. 
Ocenenie za svedectvo kresťanského života, reprezentáciu školy 
v dobrovoľných aktivitách Slovenského Červeného kríža: - súťaže hliadok 
mladých zdravotníkov; rozhodca v súťažiach prvej pomoci pre stredné 
i základné školy; rozhodca v regionálnych tréningoch pamäti v zariadeniach 
pre seniorov a domovoch sociálnych služieb. Za zodpovednosť, vnímavosť
k potrebám iných a priateľský prístup. Triedna učiteľka: Mgr. Marta Liptáková 

Dňa 20. 11. 2013 sa v našej škole uskutočnila olympiáda 
v anglickom jazyku (19 študentov) a 22. 11. 2013 v nemeckom 
jazyku (9 študentov). Súťaž mala dve časti: písomnú a ústnu. 
Výsledky boli vyhlásené v deň konania olympiády. Víťazi za každú 
školu postupujú do obvodného kola, ktoré bude v Turzovke 
v budove gymnázia. Víťazi:  

SZŠ sv. Františka z Assisi:   Martina Ziateková – IV. ZA – ANJ 

                                                            Gréra Reistererová – II. ZA – NEJ 

PaSA sv. Márie Goreti:   Martina Sklenárová – IV. UVA – ANJ 

                                                       Martina Kafúnová – IV. UVA – NEJ  

           Držme im prsty ! 

                                                                                                                   Ing. Anna Mackovčáková 
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Dňa 30. novembra  2013 sa v Dome kultúry v Čadci 
uskutočnil 20. Festival duchovnej piesne katolíckej 
mládeže Kysúc Magnificat. Náš kolega Mgr. Martin Klimek 
pre regionálne noviny Kysuce povedal: ,,V novembri 1994 
sa uskutočnil prvý ročník festivalu MAGNIFICAT. Išlo o 
koncert ôsmych speváckych zborov z Kysúc, o spoločné 
stretnutie a povzbudenie sa. Ja som bol vtedy začínajúci 
študent na vysokej škole plný plánov, entuziazmu 
a ideálov. Mojou myšlienkou bolo preniesť duchovnú 
hudbu z chrámov medzi širšiu verejnosť na koncertné 
pódium.“ Veľkú zásluhu na tom, že sa festival “dožil” 20-
tich rokov, má Ľubomír Potočiar, ktorý žiaľ už nie je medzi 
nami od osemnásteho ročníka. Stal sa hlavným 
spoluorganizátorom, keď zapojil do organizovania festivalu 
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Jednotlivé ročníky mali rôzne podoby a formy od povinnej 
skladby, súťaženia, rozširovania kategórii až po účasť
detských zborov. V súčasnosti je ďalším 
spoluorganizátorom aj Inštitút COMMUNIO. Tento jubilejný 
festival mal symbolicky podobu prvého ročníka, pretože 
boli pozvané všetky mládežnícke spevácke zbory, ktoré sa 
zúčastnili festivalu počas 20-ročnej histórie, aby spoločne 

vytvorili slávnostný galakoncert. Na festivale sa už tradične zúčastnil a tak reprezentoval našu 
školu na verejnosti aj náš spevácky zbor Goretti. Pánovi profesorovi i všetkým študentkám 
ďakujeme za namáhavú prípravu na festival. 

,,Človek odchádza, ale všetko 

krásne, čo nám s láskou odovzdal 

počas života, ostáva v nás“. 

Dňa 27. 11. 2013 nás navždy 
opustila vo veku 51 rokov naša 
kolegyňa Mgr: Janka Jurčíková. 
Budeme na ňu s úctou a láskou 
spomínať. 

Odpočinutie večné daj jej pane. 
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Dňa 8. decembra, kedy oslavuje celá 
cirkev sviatok Nepoškvrneného počatia 
Panny Márie navštívil našu školu Mons. 
Jozef Šelinga, ktorý celebroval sv. omšu. 
Po jej skončení nasledovala beseda na 
tému ,,Ježiš a ja“. Svoju návštevu spečatil 
odkazom, ktorý napísal do školskej 
kroniky. 
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Pozri na facebooku:   
https://sksk.facebook.com/events/185402591504416/?source=1

                                                            

Dňa 1. 12. 2013 študentky I. SAN A triedy navštívili pani 
Luciu Černákovú, ktorá býva v Staškove. K tomuto počinu 
ich priviedla relácia Vila Rozborila  ,,Modré z neba“. Pani 
Černáková má 23 rokov, 3 deti, partnera a trpí karcinómom 
maternice s mnohopočetnými metastázami. Je 
v terminálnom štádiu.  

Vplyvom osudu sa táto mladá rodina ocitla s katastrofálnej životnej situácií. V relácií ,,Modré 
z neba“ bol tejto rodine zriadený účet, na ktorý mohli dobrodinci prispievať. Keďže Staškov je 
blízko, rozhodli sa študentky vyzbierať finančné prostriedky neposlať na účet, ale odniesť priamo 
pani Černákovej a urobiť jej radosť k sviatku sv. Mikuláša.  

Študentky odovzdali pani Černákovej 70 € a priniesli deťom ovocie, sladkosti a iné darčeky. 

                                                                                                                      PhDr. Mária Kuljovská 
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III. ročník vianočného plávania žiakov SS ,,Vianočný kapor 2013“ 

Usporiadateľ: CVČ Čadca, OK Kysuce, ZZO Čadca 
Dátum: 9. december 2013 
Miesto konania: krytá plaváreň
Zodpovedný: Mgr. Marián Ponek 
Vyhodnotenie:   Barbora Badurová – 2. miesto – 50 m kraul 
                            Andrea Ondrušková -  2. miesto – 50 m kraul 
                           Nikola Murgašová – 3. miesto – 50 m kraul  
                            Barbora Badurová – 3. miesto – 50 m prsia 
Vianočný halový futbal žiačok SS ,, O pohár riaditeľky CVČ“ 
Usporiadateľ: CVČ Čadca 
Dátum: 11. december 2013 
Miesto konania: športová hala Čadca 
Zodpovedný: Mgr. Ivan Stranovský 
Vyhodnotenie:  2. miesto PaSA sv. Márie Goretti 
                             3. miesto SZŠ sv. Františka z Assisi  
Našu školu reprezentovali žiačky: 

1. družstvo: 
Nikola Murgašová, Adriána Kubalová, Patrícia Jantošová, Michaela Hetflajšová, Gabriela 
Jurašová, Mária Mišolajová, Veronika Kantorová, Babrbora Badurová, Monika Beláková 

2. družstvo: 
Renáta Špavorová, Erika Lahutová, Nikola Jurčová, Helena Spišiaková, Martina Jacková, Vanesa 
Horvátová, Bibiána Cesneková, Karin Lašová 

Dňa 18 . 12. 2013 sa uskutočnil už tradičný vianočný 
volejbalový turnaj. Triedy sa naň pripravovali už od 
začiatku školského roka. Na turnaji sa stretli skúsené 
tímy, ktoré už mali možnosť túto jedinečnú atmosféru 
zažiť, ale i prváci, pre ktorých to bolo niečo nové. V turnaji 
sa stretlo 16 tímov, z ktorých postúpili len tie najlepšie. 
Vyhrať mohlo však len jedno družstvo. Do finále sa 
dostali žiačky II. UVB, ktoré  sa v súboji stretli so 
žiačkami II. UVA. Mnohí z nich  v ten deň prekonali svoje 

sily, keď museli odohrať niekoľko zápasov po sebe. Silu im však dodávali povzbudzujúci študenti. 
Víťazný potlesk patril II. UVB, ktorá si odniesla putovný pohár. Na druhom mieste sa umiestnila  II. 
UVA a na treťom mieste skončili žiačky  III. VS triedy.  Tie tímy, ktoré tento rok neuspeli, môžu si 
svoje renomé napraviť opäť o rok.                                                                        študentky II. UVA 
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Dňa 10. 12. 2013 (medzinárodný deň
ľudských práv) sa na našich školách konala 
tradične Olympiáda ľudských práv. 
Olympiády sa z oboch škôl zúčastnilo spolu 
20 študentov prvých až tretích ročníkov. 
Atmosféra počas súťaže bola výborná. 
Prvé miesto získali študenti z I.VS 
Jarkovská Zuzana a Polka Lukáš
Druhé miesto získali  študenti z III.UVA 
Kučerová Alžbeta a Malíková Andrea
Tretie miesto získali študenti z I.ZA 
Barčíková Marianna a Funtíková Lenka

PhDr. Martina Húšťavová 

Dňa 17. januára 2014 v DK Staško uzrela svetlo sveta kniha našej kolegyne Juliany Belkovej 
„Neha na cholvarkoch“. Je to prvotina básní tematicky zameraných na staré Kysuce a neľahký 
život jej obyvateľov. Zuzana Kronerová a Ján Kroner knihu posýpali múkou, ktorá je symbolom 
chleba a  k životu ho  potrebuje každý človek. Neopísateľnú atmosféru tohto večera dotvorili aj FS 
Staškovanka s pásmom Páračky, DS Staškovan s úryvkom divadelnej hry Kubo. Ukážky z básní 
recitovali Zuzka Kronerová a Ján Kroner. V závere večera vystúpil aj víťaz súťaže 
Československo má talent 2012 Jozef Pavlusík. 
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(rastú nám noví majstri?) 

�

V tomto školskom roku sme v čase od 14. 10. 2013 mali 
možnosť rozvíjať svoju šikovnosť – logické myslenie aj 
formou súťaže  v strategickej hre ,,piškvorky“. Nebola to 
krátkodobá záležitosť, ale dlhodobejší turnaj, v ktorom sa 
stretli záujemcovia z jednotlivých tried systémom ,,každý 

s každým“ v danej triede. Pred Vianocami sa najlepší z nich 
stretli dňa 17. 12. 2013 v školskom kole. V učebni výtvarnej 
výchovy sa ich nakoniec zišlo až sedemnásť.  Prítomní 
museli odohrať v čase necelých dvoch hodín spolu až po 32 
zápasov. V záujme objektivity mali jednotliví hráči každej 
dvojice možnosť začať jednu hru ako prví t. j. vzájomný 
výsledok skončil buď 2:0, 1:1 alebo 0:2. Zo všetkých 
súťažiacich si napokon najlepšie počínali tieto študentky 
našich škôl, ktorým zároveň gratulujeme: 

1. miesto: Martina Jacková z III. UVB (celkové skóre 26:6),
2. miesto: Marcela Lukačovičová (z rovnakej triedy a s tým istým výsledkom – rozhodli až 

vzájomné zápasy),
3. miesto: Adriána Kubalová z II. UVB (24 výhier a 8 prehier).

Všetky fotografie zo samotnej súťaže ochotne nafotil Mgr. Michal Majchrák. Vďaka patrí aj 
sponzorom cien (nechceli byť menovaní) a spoluorganizátorke súťaže Mgr. Marcele Červenej. 
Veríme, že táto akcia nebola poslednou svojho druhu a že sa v spokojnosti všetkých opäť
stretneme nielen pri hre piškvorky, ale i dáma alebo inej. 
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Ing. Viktor Kubinec, učiteľ INF 
a organizátor súťaže 
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