
   Cena vojvodu z Edinburghu 

19. septembra sa naši študenti Marián Bartoš a Katka Prokopová (4.E), Edita 

Belkoťáková a Lucia Kormanová (4.F), Betka Bandíková a Anna Poláková (3.C), 

Terezka Uhliariková (3.A.), Baška Bandíková (2.E.) ( nezúčastnení, ale ocenení boli aj 

Filip Klinovský a Miriam Vojtechovská) zúčastnili odovzdávania bronzovej ceny 

Programu veľkovojvodu z Edinburgu.  

Pri plnení svojich dobrovoľníckych aktivít v školskom roku 2017/ 2018 študenti 

spolupracovali aj s rôznymi inštitúciami ako CVČ Maják, OZ VIAC Trstená, Dom sociálnych 

služieb Námestovo, Dom sociálnych služieb Novoť, Erko, pričom im pomáhali aj mnohí 

ochotní, obyčajní ľudia- majstri vo svojom odbore - z rôznych obcí námestovského okresu. 

Títo, spolu s našimi pedagogickými pracovníkmi, boli ich tzv. mentormi, podporovali našich 

študentov, aby na dostatočnej úrovni zvládli rôzne zručnosti, či už ručné práce, športové a 

výtvarné zručnosti, dobrovoľnícke aktivity so znevýhodnenými deťmi, osobami odkázanými 

na sociálnu pomoc, zdravotne oslabenými ľuďmi, detskými zbormi a spoločenstvami a pod.  

 

Z radov našich učiteľov sa chceme poďakovať za vedenie najmä v dobrovoľníckej a športovej 

oblasti našim učiteľom Mgr. Hrbkovej ,  Mgr.  L. Borákovej, PaedDr. M. Špitálovej,  PhDr. K. 

Luptákovej, Mgr. Ľ. Florekovej, Mgr. I. Dorošovi PhD. ,  RNDr. M. Melišíkovi, Mgr. V. 

Fojtíkovi, Mgr. B. Dzurekovi, Mgr. L. Janíkovej, Ing. Vojtasovi a Mgr. A. Malíkovi a tiež  

riaditeľovi školy Mgr. P. Kuľhovi, ktorý nás tiež spolu so zástupcami školy,  podporoval pri 

plnení našich úloh.  

Bez žiadnej zo spomínaných inštitúcií a osôb, ktorí túto činnosť vykonávali 

bez akejkoľvek odmeny a v rámci svojho voľného času, by sme nemohli 

dosiahnuť toto krásne ocenenie. 

ĎAKUJEME ….a držíme palce 

Lukášovi, ktorí bojuje ďalej a snáď vybojuje strieborné ocenenie. Držíme palce 

Lukáš!!!!!!! 



  

 

Posledná z mnohých úloh DOFE – 2. - 3. júna sa nám podarilo prejsť po vlastných našu 
najväčšiu expedíciu v živote -  37 km hlboko v horách Oravy sme prekonali samých seba. 

 

19. 9. 2018 - v úžasnom prostredí Chatteau Gbeľany sme  si  aj vďaka Vám prebrali 

bronzové ocenenie za  našu takmer ročnú snahu. Bol to perfektný pocit zadosťučinenia. 


