
Cena za aktívne občianstvo a ľudskosť 2020 putuje na Pedagogickú školu 

Život nám prináša mnoho príležitostí a je len na nás, ako sa k nim postavíme, ako nás zmenia a kým sa 

staneme. Vďaka svojim schopnostiam môžeme robiť veci, ktoré nás bavia, zdokonaľovať sa v nich a robiť 

šťastnými seba a ľudí okolo. Po celom svete sa organizujú rôzne súťaže a ocenenia talentu, práce, či 

humánnosti, pričom naše Slovensko nie je výnimkou.  

V rámci Žilinského kraja sa už 5. rok udeľuje Cena za aktívne občianstvo a ľudskosť, ktorú organizuje Rada 

mládeže Žilinského kraja (RMŽK) pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej 

a predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Branislava Trégera. Ocenenie v kategórii Aktívny mládežník za 

rok 2019 získala bývalá študentka našej školy Strednej odbornej školy pedagogickej v Turčianskych 

Tepliciach a členka žiackej školskej rady (ŽŠR) dobrosrdečná a aktívna Veronika Kuchťáková. Za rok 2020 

sme v rámci našej školy nominovali na toto ocenenie dve študentky zo 4.B triedy, Michaelu Kováčikovú 

a Jarmilu Peldovú, ktorá je tiež dlhoročná členka žiackej školskej rady. Tieto šikovné osobnosti sme si vybrali 

práve pre ich jedinečnosť, angažovanosť, no najmä veľké srdce a pozitívny prístup k životu. Michaela 

očaruje všetkých okolo svojim rečníckym talentom, srdečnosťou a schopnosťou dosiahnuť svoje ciele. Vo 

voľnom čase dokázala zorganizovať tábor pre deti, ktoré ju zbožňujú a tiež sa venuje fotografii a animácii. 

V tom čo robí, je výborná a aj napriek tomu je veľmi skromná, neustále učenlivá a pozitívna mladá žena. 

Jarku sme sa rozhodli nominovať kvôli jej láskavosti a obetavosti. Od mala sa venuje hre na husle a svoj 

výnimočný talent dlhé roky rozvíja v súboroch, Erku a našom školskom orchestri. V žiackej školskej rade je 

pre nás nenahraditeľným článkom, je veľmi inšpiratívna, tvorivá, ochotná, všetko zvláda s nadhľadom 

a s veľkou dávkou zodpovednosti. Mnohým je oporou a  svojou ľudskosťou nám ide  veľkým príkladom. 

Minuloročné ocenenie RMŽK, ktoré sa vzhľadom na pandemické opatrenia nemohlo zrealizovať prezenčne, 

ale len dištančnou formou 10.12.2020, v kategórii Aktívny mládežník získala už spomínaná Jarmila Peldová. 

Cieľom ocenenia je zviditeľniť láskavých, šikovných, aktívnych a talentovaných ľudí, ktorí svojim ľudským 

prístupom a angažovanosťou idú príkladom okoliu, ale i verejnosti. 

Celoslovenská Asociácia krajských rád mládeže taktiež každoročne udeľuje ocenenie sTOPa v rôznych 

kategóriách výnimočným ľuďom, ktorí idú svojou angažovanosťou dobrým príkladom mládeži. V roku 2019 

získala cenu v kategórii Aktívny mládežník bývalá študentka našej školy a podpredsedníčka žiackej školskej 

rady Andrea Graňáková. Ocenená bola aj naša pani profesorka, dlhoročná koordinátorka žiackej školskej 

rady Mgr. Natália Zajacová v kategórii Aktívny občan. Ako členky ŽŠR sme veľmi hrdé, že sme pod krídlami 

tejto inšpiratívnej a výnimočnej ženy, ktorá v každej z nás zanecháva veľkú stopou entuziazmu, vedomostí, 

zapálenosti pre život i veci, ktoré robíme. 

Oceneným prajem všetko dobré v pracovnom i osobnom živote, veľa entuziazmu a energie do ďalších 

zaujímavých aktivít a pevne verím, že tohoročné ako aj predchádzajúce ocenenia a úspechy budú hnacím 

motorom pre súčasných členov našej žiackej rady, študentov našej školy a možno aj pre širokú verejnosť.  

Alexandra Turoňová, medialistka ŽŠR pri SOŠ pedagogickej v Turčianskech Tepliciach 

 



 


