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 Ţiacka školská rada v tomto roku prešla významnou zmenou. V septembri členovia rady na 

kľúčových pozíciách nastúpili do štvrtého a pre nich záverečného a zároveň aj najnáročnejšieho ročníka 

štúdia, čo znamenalo, ţe na ich posty budeme musieť zvoliť nových nástupcov. Predvolebná kampaň 

prioritne v radoch prvákov a druhákov trvala od začiatku októbra a vyvrcholila v novembri veľkými 

voľbami, ktoré mali trochu pozmenenú formu. Najskôr si študenti školy vybrali v tajnom hlasovaní 

svojich zástupcov a nakoniec z najúspešnejších kandidátov vybrali tých najlepších na ústnom pohovore 

odchádzajúci členovia rady, koordinátorka a vedenie školy. Post predsedkyne rady zaujala Kristína 

Poliaková, študentka 1.B, miesto podpredsedkyne obsadila Michaela Nguyenová z 1.A, Natália 

Babicová z 1.B bola vybraná za zástupkyňu pre médiá a na miesta technikov zasadli Erik Šipčiak z 1.K 

a Matej Jurášek z 2.K. Ako kaţdoročne sa konali i malé voľby na miesta zástupcov za jednotlivé 

ročníky: prvé ročníky zastupuje Monika Pitáková 1.K, druhé ročníky Marika Lacková 2.A a tretie 

Romana Gacíková 3.C. Novým členom v práci, preberaní funkcií a spojených zodpovedností pomáhali 

tí odchádzajúci aţ do decembra, kedy si zorganizovali spoločný večierok na bliţšie spoznanie sa 

a utuţenie kolektívu. Od januára uţ noví členovia pracovali samostatne. 

 Hneď na začiatku školského roka sa zorganizoval na konci roka avizovaný výlet pre najlepších 

študentov školy. Kaţdý triedny vybral zo svojej triedy dvoch študentov a tí všetci spolu strávili 

zaujímavé a adrenalínové septembrové dopoludnie v lanovom centre i s inštruktormi. Druhý výlet za 

odmenu sa uskutoční opäť v septembri. 

  Ţiacka rada v tomto školskom roku pokračovala v zabehnutých podujatiach pre študentov školy, 

a to: v novembri sa konali Imatrikulácie študentov prvých ročníkov, ktoré uţ tradične pripravili ţiaci 

odboru animátor voľného času, toho roku 3.K. Potom zbierka Červené stuţky v spolupráci s pani 

Frívaldskou, Netradičný Mikuláš, predaj pohľadníc UNICEF opäť v spolupráci s pani zástupkyňou 

Frívaldskou, Deň sv. Valentína, Deň učiteľov a rozlúčka so študentmi štvrtých ročníkov. Okrem týchto  

akcií, noví členovia, plní elánu a energie, prišli so zaujímavými návrhmi. V decembri zorganizovali 

charitatívnu zbierku pre sociálne slabších občanov mesta, kedy poţiadali študentov školy o prinesenie 

v domácnosti uţ nepotrebných vecí. Následne prinesené šatstvo, hračky, knihy a dekoračné predmety 

roztriedili, pobalili do balíčkov a v januári spolu s primátorom na pôde mestského úradu tieto darčeky 

odovzdali. Po akcii ich primátor prijal vo svojej kancelárii a vyjadril svoje sympatie k tomuto činu a do 

budúcna sa nádejá na ďalšiu spoluprácu. Budúce predvianočné obdobie by sme chceli v zbierke 

pokračovať a akciu obohatiť o kultúrny program. V januári členovia rady chceli zorganizovať nultý 

ročník študentského plesu, no ich plány stroskotali. Aj napriek neúspechu si rozganizovanie plesu 

zaradili do plánu práce na ďalší školský rok. V apríli skrsol nápad na oţivenie tradícií osláv prvého 

mája, a tak členovia rady zabezpečili máj, stuţky a o spoluprácu poţiadali ľudový súbor Prameň. 

V nedeľu sa staval máj aj za spolupráce pána riaditeľa a pána Bukvu a v pondelok si cez veľkú 

prestávku ţiaci školy mohli vypočuť a pozrieť pripravený program v podaní spomínaného súboru 

Prameň. I v tejto akcii by študenti budúci rok radi pokračovali. Vyvrcholením tohoročných noviniek 

bola účasť, aj v sprievode pána riaditeľa, na prehliadke školských a mimoškolských organizácií 

pracujúcich s deťmi a mládeţou pod názvom Bambiriáda v Martine dňa 21.mája 2011. Toto podujatie 

zoţalo úspech, pri našom stánku sa zastavovalo veľké mnoţstvo Martinčanov a obyvateľov Turca. Opäť 

v tomto podujatí plánujeme pokračovať v budúcnosti, no nie len ţiacka rada, ale aj vyučujúci hudobnej, 

výtvarnej, dramatickej výchovy a krúţku brušných tancov. Zároveň by som chcela poďakovať pani 

Sudorovej a jej študentke, ktoré vystúpili na pódiu a reprezentovali našu školu a pani Koričanskej 

a Marčekovej, ktoré nám poskytli bábky na výstavu a prisľúbili spoluprácu v budúcom roku, tak ako aj 

pani Baťková a Tumová sa s nami chystajú vystúpiť na budúcoročnej Bambiriáde. 

 Noví členovia rady sa pokúšali toho roku popasovať s problémom neporiadku na škole, no ich 

iniciatíva sa stretla len s krátkodobým ohlasom. Vzhľadom na neúspech zorganizovania plesu členovia 

iniciovali anketku na tému ples a zároveň anketu o ţiackej rade. Anketu študenti spracovali a jej 

vyhodnotenie poslúţilo ako spätná väzba pre fungovanie rady. Na júnovom zasadnutí študenti vzniesli 

návrh na zorganizovanie rozlúčky so štvrtákmi na budúci rok v priestoroch kultúrneho domu vzhľadom 

na vzniknuté disciplinárne problémy, ale aj zvýšenie váţnosti tohto podujatia. 



 Novozvolení študenti po prebratí funkcií počas roka systematicky a aktívne pracovali, naučili sa 

viesť základnú agendu spojenú so ŢŠR (prezenčné listiny, zápisnice, atď.), naučili sa viesť zasadnutia,  

dialóg a pracovať v tíme. Dúfam, ţe novým členom rady zostane entuziazmus a kreativita, ktorými sa 

toho roku prejavili. Na väčšine našich zasadnutí sa zúčastnil pán riaditeľ, ktorý si starostlivo vypočul 

kaţdé zasadnutie, zapojil sa do dialógu, vzniesol návrhy i pripomienky a vyjadril ochotu a ústretovosť 

spolupracovať s radou. Vysoko pozitívne hodnotím prácu technika Erika Šipčiaka, ktorý vytvoril logo 

rady a v spolupráci so zástupkyňou pre médiá Natáliou Babicovou a pani Rafajovou vytvorili na 

webovej stránke školy odkaz na študentskú radu, kde si návštevníci nášho webu môţu prezrieť štruktúru 

rady, všetky nami zorganizované podujatia doloţené fotodokumentáciou i krátkym popisom, záverečné 

správy a plány práce posledných rokov, ako i štatút rady. Záverečné zasadnutie ŢŠR sa uskutočnilo dňa 

7.6.2011, na ktorom sme zhodnotili jej celoročné fungovanie, pozitíva i negatíva, finančný návrh a dosť 

odváţny plán práce na ďalší školský rok. Naším cieľom naďalej zostáva primäť širokú študentskú obec 

ku komplexnejšiemu vnímaniu ŢŠR a jej aktivít. 

Rada by som sa poďakovala vedeniu školy, pánovi riaditeľovi Jánovi Dvorskému PhD., za 

spoluprácu, ústretovosť, finančnú podporu ŢŠR, za poskytnutie priestoru, ako aj za poskytnutie 

jednohodinovej dotácie raz do mesiaca v rámci vyučovania, vyčlenenej na zasadnutia ŢŠR a za moţnosť 

získania osvedčenia za prácu v ŢŠR.  

 

 
V Turčianskych Tepliciach dňa 24.6.2011   školská koordinátorka Mgr. Natália Zajacová 
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