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ÚVOD

Projekt Europe Goes Local (EGL), do ktorého sa zapojila aj samospráva 
mesta Sobrance, je určený na podporu práce s mládežou na komunálnej úrovni. 
Hlavným cieľom EGL je zvýšenie kvality miestnej práce s mládežou, najmä 
prostredníctvom posilnenej spolupráce medzi rôznymi zainteresovanými 
stranami, ktoré pôsobia na úrovni mesta/obci. Projektový tím, v zložení PaedDr. 
Lívia Kaššajová, Mgr. Mária Cinkaničová, Mgr. Radovan Pastyrik a Richard 
Šeleman, sa začal stretávať pod vedením pridelenej skúsenej mentorky pani Ing. 
Dariny Čiernikovej. Spoločne tak hľadali cestu k zlepšeniu života mladých ľudí 
v regióne. Vzdelávanie projektového tímu postupne smerovalo k zvyšovaniu 
podpory uznania práce s mládežou, k mapovaniu potrieb a problémov mladých 
ľudí, k realizácii práce s mládežou a  zvyšovaniu kvality práce s mládežou, ako 
súčasti lokálnej mládežníckej politiky. 

Sobranský tím počas vzdelávania pomenoval konkrétne problémy  
s ich príčinami a dôsledkami, ktoré ovplyvňujú život mládeže v meste Sobrance. 
Jedným z opatrení, ako zviditeľniť prácu s mládežou v meste a okrese Sobrance 
si tím v spolupráci aj so zástupcami Rady mládeže Košického kraja, stanovil 
potrebu vytvorenia brožúry mládežníckych organizácií pôsobiacich na území 
mesta Sobrance a jeho okolí. Túto brožúru teraz držíte v ruke. Obsahuje 
informácie o organizáciách venujúcim sa mladým ľuďom, informácie o tom, 
ako s mladými v meste a okrese Sobrance pracujú, aké aktivity realizujú 
pre mladých ľudí, aký to má prínos pre samotných mládežníkov, ale aj pre 
samotné mesto. Táto brožúra zároveň slúži aj ako propagačný materiál daných 
organizácií.

       Brožúra bola vydaná pre potreby zviditeľnenia činnosti a prínosu 
pre miestnu komunitu a organizácie, ktoré v meste a v okrese Sobrance  
s mládežou pracujú. Veríme, že bude prínosom pre všetky zainteresované 
strany.
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Brožúra bola vydaná v rámci aktivity č.9 projektu Rady mládeže 
Košického kraja pod názvom HLAS Mladých 2020 

v Košickom kraji. 

Na vydaní brožúry spolupracovali:

Organizačný tím EGL za samosprávu Sobrance (Ing. Darina Čierniková, 
PaedDr. Lívia Kaššajová, Mgr. Mária Cinkaničová, Mgr. Radovan Pastyrik  
a Richard Šeleman), Základná škola Komenského 6 Sobrance, Základná škola 
Komenského 12 Sobrance, Centrum voľného času Sobrance, Klub mladých 
pri CVČ Sobrance, Gymnázium Sobrance, Žiacka školská rada pri Gymnáziu 
Sobrance, Stredná odborná škola obchodu a služieb Sobrance, Základná 
umelecká škola Sobrance, Komunitné centrum Sobrance, Rímskokatolícka 
farnosť sv. Vavrinca Sobrance, Občianske združenie Villa Szobránc, Občianske 
združenie di.lit_, Judo klub Slávia Sobrance, Tenisový klub Sobrance, Základná 
škola s materskou školou Porúbka, Základná škola s materskou školou Krčava, 
úspešní mládežníci z Klubu mladých Sobrance Laura Kellöová a Jerguš Mišo, 
zástupcovia Rady mládeže Košického kraja.

Fotografie použité z archívu organizácií a motivátorov uvedených v brožúre
Grafická úprava a sadzba: LIPA s.r.o. a Mgr. Anna Matta

Vydalo Mesto Sobrance v spolupráci s Radou mládeže Košického kraja 
a finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky. 

Rok vydania: 2020

Brožúra prešla jazykovou úpravou 
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"Svet robí cestu l'ud'om, ktorí vedia kam idú."                                                                                             
(Ralph Waldo Emerson)

                    Milá mládež!

Hovorí sa, že mladý človek je zvláštny tvor. Vie sa nadchnúť, pohoršiť i obetavo 
pomôcť. 

V našom meste žije celkovo 5883 ľudí. Z celkového počtu obyvateľov tvorí  
37,54 % mladých ľudí. Patríme síce medzi menšie mestá, ale ochota pracovať,  
byť aktívni  a spolupodieľať sa na živote v meste je bohatá. 

Som rád, že v našom meste máme množstvo mladých ľudí, ktorí sa zapájajú 
do rôznych akcií, či už v škole, v kluboch alebo v neziskových organizáciách.   
Vaše aktivity sú často spojené  so šírením ľudových tradícií v detských folklórnych 
súboroch, s históriou, s ochranou životného prostredia, s medzinárodnými aktivitami, 
s rozvojom vedy a techniky. Práve takýmito činnosťami prispievate aj k vlastnému 
osobnostnému rozvoju.  Ten vás môže naštartovať  do budúcna, o čom svedčia aj mladí 
úspešní ľudia v závere brožúry.

Práca pre mladých a s mladými má veľký význam pre naše mesto i región Sobrance. 
Zaslúži si mimoriadnu pozornosť, viditeľnosť, uznanie a podporu v celej spoločnosti.

Teší ma vaša aktivita, činorodosť, množstvo nápadov, ktoré vychádzajú z vašej 
tvorivej činnosti. 

Želám vám, aby ste aj naďalej našli v sebe ochotou pracovať, pomáhať iným  
a rozvíjať svoj veľký potenciál.

Ing. Pavol Džurina
primátor mesta
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ZOZNAM ORGANIZÁCIÍ PRACUJÚCICH S MLÁDEŽOU

Základná škola, Základná škola, 
Komenského 6, Sobrance      Komenského 6, Sobrance      

"Jednotka""Jednotka"
Prvá Základná škola Komenského 6 v Sobranciach bola prvou školou v meste, 

ktorá bola zaradená do sústavy základného školstva v roku 1959. Nachádza sa v meste 
Sobrance, ktoré leží na Východoslovenskej nížine, zo severu obklopenej pohorím 
Vihorlatské vrchy, neďaleko slovensko-ukrajinskej štátnej hranice. 

Výchovno-vzdelávací proces žiakom zabezpečuje 36 pedagogických pracovníkov 
a 9 nepedagogických pracovníkov. V škole pracujú 3 oddelenia školského klubu. 
Popoludňajšiu činnosť zabezpečuje 26 záujmových krúžkov.
Škola už niekoľko rokov patrí k najlepším základným školám v okrese ako vo výchovno- 
vzdelávacom procese, tak aj v športových a kultúrnych aktivitách. Svedčia o tom  
aj výsledky, ocenenia a  umiestnenia v medzinárodných, štátnych, krajských a okresných 
súťažiach.   Školský areál má rozlohu 18 200 m².

Robotika – jediná v okrese

IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie pokračuje aj v tomto školskom roku. 
Jednou z aktivít v rámci tohto projektu je „Krúžok robotiky“, ktorý na našej škole. 
Lektorom je Ing. Peter Bobik z firmy Lekos, s.r.o.

Robotika je známa a populárna oblasť informatiky a techniky. Roboty sa dnes 
využívajú nielen v priemysle, ale aj v domácnostiach, v lekárstve či ako pomocníci pre 
starých a hendikepovaných ľudí. Ovládať základy robotiky je dôležité, aby deti pochopili  
ako fungujú autonómne pracujúce roboty, ako sa ovládajú na základe senzorických 
meraní, aby vedeli navrhnúť v ktorých oblastiach života by bolo užitočné a účelné  
ich použiť.

LEGO robotická sada je učebnou pomôckou, ktorá slúži ako prostriedok  
pre žiakov na objavovanie poznatkov a zbieranie skúseností o mechanike, dynamike, 
konštrukcii, snímačoch, elektrických motoroch, procesoch riadenia systémov,  
ale predovšetkým programovania. Práca so stavebnicou rozvíja nielen manuálne 
zručnosti a jemnú motoriku, pozitívne ovplyvňuje priestorovú predstavivosť žiakov, 
kombinačné schopnosti, tímové a komunikačné schopnosti, logické myslenie, 
schopnosť plánovania, abstraktného i analytického uvažovania. Je to síce len hračka, 
ale deti v nej nájdu všetko potrebné pre modelovanie, programovanie a testovanie 
reálnych robotických zariadení.
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Sobranecki   kvitočki

DFS Sobranecki kvitočki sa venuje žiakom v rámci interpretácií ľudových piesní, 
tancov, ľudových pásiem z regiónu dolný Zemplín. Sprostredkúva tiež žiakom pohľad 
na prácu a život minulých generácií cez prizmu pochopenia folklórnej nadčasovosti  
a taktiež uvedomenie si vlastnej identity. Prispieva k poznaniu špecifík regiónu dolný 
Zemplín.

DFS sa venuje realizácii nielen kultúrnych vystúpení organizovaných školou,  
ale aj akcií mesta, charitatívnych akcií, akcií pre seniorov, mamičky, realizáciou 
workshopov, online vystúpeniam, prezentácie v médiách.

Talent školy

Vyvrcholením predvianočného obdobia na našej škole je každý rok celoškolská 
akcia „Talent školy“. Nadaní a kreatívni žiaci 0. až 9. ročníka majú možnosť predviesť 
svoj talent a šikovnosť v rôznych oblastiach - v speve, hre na hudobný nástroj a tanci. 
Vlaňajší Talent školy sa začal veľkolepou módnou prehliadkou, počas ktorej modelky  
(a medzi nimi dokonca aj dvaja chlapci) predviedli originálne modely z recyklovateľného 
materiálu od autorky Mgr. Ivety Pastirikovej.  

V programe dominoval spev a tanec rôznych žánrov. V podaní talentovaných 
účinkujúcich sme si mohli vypočuť nielen slovenské a rusínske vianočné koledy, ale 
aj anglickú či poľskú pieseň a inšpirovať sme sa mohli aj tanečnými kreáciami zumby, 
hip-hopu, ľudového i moderného tanca. Zaujímavé bolo pásmo tradičných vianočných 
kolied v podaní žiakov 5.-8. ročníka, ktorých v rámci folklórneho súboru našej školy 
Sobranecki kvitočki.

Každá trieda a každý ročník ukázali svoj skrytý talent, ktorý majú možnosť ukázať 
len v tento výnimočný deň určený na ich prezentáciu.

Veríme, že táto každoročná akcia bola a bude pre deti príjemným spríjemnením  
predvianočného času a pre mnohých inšpiráciou k rozvoju svojho talentu, ako  
aj pokračovaním tradície prezentovania šikovnosti a umu našich žiakov.

Kontaktné údaje:
Riaditeľka školy: Mgr. Beáta Maciková
Adresa: Komenského 6, 073 01 Sobrance
Email: 1ZS@zskom6so.edu.sk          Tel.: 056/652 32 75
Facebook: Základná škola, Komenského 6, Sobrance  
www.zskom6so.edupage.org



9

Módna 
prehliadka

Robotika - 
jediná v okrese

DFS Sobranecki kvitocki
v
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Základná škola, Základná škola, 
Komenského 12, Sobrance Komenského 12, Sobrance 

"Dvojka""Dvojka"
Základná škola Komenského 12, ktorú široká verejnosť pozná aj pod názvom 

NOVÁ ŠKOLA už od svojho vzniku pracuje s mládežou v rôznych oblastiach a najmä 
v mimoškolskej oblasti. Na škole sú dlhodobo aktívne rôzne mládežnícke útvary  
a organizačné jednotky, ktoré sú zastrešované celoslovenskými organizáciami, 
miestnymi združeniami, či školou.

Základná organizácia FÉNIX Sobrance, ktorá pôsobí na škole od roku 2004 
pod vedením predsedníčky Jaroslavy Surovcovej, je jednou zo 47 celoslovenských 
organizácií DO FÉNIX.  Aj napriek tomu, že sa nachádza v najvýchodnejšej škole 
na Slovensku patrí k tým najaktívnejším organizáciám. Počas svojho pôsobenia  
DO FÉNIX Sobrance uskutočnila veľké množstvo podujatí. Prostredníctvom svojej 
činnosti stále vytvára priestor pre osobný rozvoj detí a mládeže. Cieľom je vytvárať 
podmienky na aktívne, obohacujúce a prospešné trávenie voľného času prostredníctvom 
využívania neformálneho vzdelávania. Vo svojej dlhoročnej činnosti sa zrealizovali 
rôzne podujatia a aktivity, z ktorých možno spomenúť:  

•divadelný krúžok s pravidelnými vystúpeniami pre deti základných a materských 
škôl, 

•vianočná besiedka s tvorivými výrobkami pred Vianocami
•šarkaniáda v jeseni
•výtvarne výstavy v rámci mesta Sobrance
•besedy, krúžky, popoludňajšie podujatia, stretnutia so zaujímavými hosťami – 

Patrik Herman
Do  prípravy aktivít sa môžu zapájať  všetci Fénixáci. Všetky podujatia sú vždy 

veľmi zábavné, náučné a hlavne každý má priestor prejaviť sa. Fénixáci si vyskúšali 
herecké roly v divadle a so svojim predstavením vystúpili aj na celoslovenskej 
prehliadke záujmových útvarov Fénix v roku 2018.     
Fénixáci zo Sobraniec sa v novembri 2019 rozhodli usporiadať akciu na oživenie 
dejín nášho Slovenska, „Novembrové dievča“. Spomenuli si na pionierov aj na Nežnú 
revolúciu a predviedli sa ako modelky odeté v rozličných dobových kostýmoch. Máme 
radosť, že sa im v týchto akciách darí a môžu nám vliať radosť do sŕdc ich tvorivými 
podujatiami.

Školský folklórny súbor SOBRANČANIK píše už svoju 17-ročnú históriu. Bol 
založený v roku 2003 a pod vedením p. učiteľky Mgr. Slávky Bajuzovej a v súčasnosti 
aj p. učiteľky Mgr. Kataríny Karasovej absolvoval množstvo vystúpení v rámci mesta  
a okresu Sobrance ako aj za hranicami nášho regiónu. V tomto folklórnom telese, ktoré 
ponúka možnosť rozvíjať svoj talent v tanečnej, či speváckej zložke majú možnosť 
pôsobiť žiaci už od prvého ročníka školy. 
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Pravidelným podujatím je vystúpenie v rámci Sobranského jarmoku, ale široká 
verejnosť si tiež  pamätá celovečerné podujatia: „Jak še Joťo vybrav do šveta“, „Ľem  
še bečeľujme“, „Ďakujem vam mamko“. V súčasnosti veľa členov školského folklórneho 
súboru Sobrančanik aktívne pokračuje v činnosti v známych folklórnych súboroch  
v rámci regiónu, čím robia dobré meno nielen sebe, ale aj nášmu záujmovému útvaru.
 
Školské športové stredisko vo futbale:
     Dňa 25. júna 1997 bolo Okresným úradom v Sobranciach zriadené Školské stredisko 
záujmovej činnosti  pri ZŠ Komenského 12 v Sobranciach so zameraním na futbal. 
Zriaďovacia listina podpísaná vtedajším prednostom Okresného úradu v Sobranciach 
obsahovala dohodu medzi našou školou a Mestským futbalovým klubom v Sobranciach 
o materiálno-technickom zabezpečení strediska, trénerskej činnosti, prenájme 
telovýchovných objektov a dotáciách na činnosť. Hlavným zámerom strediska bola 
výchova mladých futbalových talentov školy i okolia Sobraniec  pre Mestský futbalový 
klub. Následne futbalové stredisko bolo zaregistrované na Slovenskom futbalovom zväze 
a tiež finančne podporované Slovenskou asociáciou futbalových stredísk. V súčasnosti 
sa činnosť v oblasti futbalu pretransformovala do Školského tréningového centra  
vo futbale, ktoré vychováva talenty od prvého ročníka.

Dlhoročným vedúcim Školského športového strediska bol Štefan Chocholič, trénermi 
a členmi strediska sa stali: Jozef Kunder, Michal Sivák, Marián Mišo, Oliver Bobík  
a Miroslav Kočan. Výrazné futbalové talenty, ktoré boli vychované našim strediskom  
v jeho histórii boli: Jozef Kročko (futbalový reprezentant do 21 rokov), Martin Hreško 
(MFK Zemplín Michalovce), Juraj Kostič (bývalý hráč MFK Ružomberok), bývalí  
a súčasní hráči MFK Sobrance: Stanislav Polomský, Patrik Treľo, Juraj Klamo, 
Matúš Mihaľovič, Jaroslav Roško, Juraj Komár, Marián Matej, Peter Pavlina, 
Vladimír Praščák, Ladislav Rejta, Marcel Murgáč, Tomáš Polák, Marián Škirda 
a ďalší hráči: Patrik Džurina, Bartolomej Kapláč. Marek Čech: Začiatkom júna 
2006 naša škola pripravila pre chlapcov Športového strediska vo futbale zaujímavé 
podujatie – stretnutie so slovenským futbalovým reprezentantom Marekom Čechom.   
V telocvični školy sa uskutočnila beseda, ktorá mala veľmi pozitívnu odozvu u všetkých 
žiakov školy, následne sa uskutočnil exhibičný zápas starších a mladších žiakov nášho 
športového strediska. Počas podujatia Marek Čech odmenil najlepších hráčov školského 
športového strediska: najlepší brankár: Ján Spišák, najlepší útočník: Filip Kudelás, 
najlepší strelec: Juraj Kostič.

Kontaktné údaje: 
Riaditeľ školy: Ing. Ján Valiga 
Adresa: Komenského 12, 073 01 Sobrance
Email: zssobrance.komenskeho12@post.sk  Tel.: 056/652 33 01 
www.novaskola.edupage.org
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Folklórny súbor SOBRANCANIK

   Stretnutie 
s futbalistom 

Marekom Cechom

   Divadelné predstavenie 

   Fénix

   Beseda s Patrikom Hermanom

v
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   Beseda s Patrikom Hermanom

Základná škola Základná škola 
s materskou školou s materskou školou 

PorúbkaPorúbka
O škole

Základná škola s materskou školou Porúbka č. 20 je situovaná v  prírodnom prostredí 
v centre obce Porúbka. Budova školy postavená v roku 1951, v súčasnosti prechádza 
rekonštrukciou. Školu navštevuje cca 100 žiakov 1.- 9. ročníka. Súčasťou školy  
je ŠKD (školský klub detí), ktorý navštevujú žiaci 1.- 4. ročníka, a materská škola, ktorá  
funguje ako detašované pracovisko. MŠ navštevuje približne 20 detí. Keďže sme škola 
s menším počtom žiakov, sme školou rodinného typu v každom zmysle slova. Veľmi 
blízky vzťah tu majú učitelia, žiaci, ale aj rodičia a širšia verejnosť.
Hlavným poslaním základnej školy je výchova a vzdelávanie detí. Vzdelávacie výsledky 
si naši žiaci overujú v predmetových olympiádach i  umeleckých, či športových 
súťažiach, kde dosahujú veľmi dobré výsledky – v umeleckej súťaži Ruské slovo  
a Puškinov pamätník naše žiačky získali v minulom šk. roku už nie po prvýkrát  
1. miesto na celoslovenskej súťaži.  

Okrem výchovy a vzdelania sa žiaci venujú aj mimovyučovacej činnosti. Pravidelne 
organizujeme lyžiarsky výcvik, školu v prírode, výlety, exkurzie, návštevy detského 
ihriska, divadelných predstavení, výchovné koncerty, besedy,  „Noc s knihou“, Deň 
jazykov, Deň na bicykli. Žiaci sa zapájajú do projektov, vďaka ktorým nadväzujú 
priateľstvá s inými školami, napríklad cez projekt „Záložka pre školu“. Pátrajú  
po histórii v projekte „Kým zazneli zvony mieru“, ktorý si získal srdcia pamätníkov  
2. svetovej vojny v meste Sobrance a v podaní našich žiakov aj srdcia pozostalých 
rodiny gruzínskeho vojaka Petrosjana. Žiaci sa vydali po stopách, ktoré ich zaviedli 
až do jeho rodnej vlasti Gruzínska. V rámci tohto pilotného projektu škola získala 
mimoriadne uznanie od ruského veľvyslanca v SR pána Alexeja Fedotova. 

V škole je zastúpená bohatá krúžková činnosť, hlavne v oblasti rozvoja talentu 
žiakov. Mimoriadnej popularite medzi žiakmi sa teší hlavne športový krúžok, spevácky  
a umelecko -  dramatický. Šport je každodennou náplňou aj mimo školy. Naši žiaci  
v okresných skupinových súťažiach, hlavne vo futbale, stolnom tenise dosahujú 
pekné úspechy. Šport a zdravá výživa detí je v popredí záujmu aj školy. V rámci toho  
sa škola zapojila, so 100% úspešnosťou, do národného projektu Zdravie na tanieri,  
v rámci ktorého škola zriadila školskú kuchynku, potrebnú na realizáciu a propagáciu 
zdravej výživy. A takto sa podarilo  obohatiť Školský vzdelávací program o zaujímavé 
predmety „Viem, čo zjem“  a „Finančná gramotnosť.“ 
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Školu ako takú však reprezentujú deti hlavne na kultúrnych podujatiach, ktorými  
sa podpísali už v nejednej obci v okrese. Veľmi dobrú spoluprácu máme s organizáciami 
obcí – Klub dôchodcov Porúbka a Koromľa, OÚ Porúbka, Koromľa, Priekopa, 
Petrovce, Kolibabovce, Vojnatina, Únia žien Priekopa, Lesná správa Porúbka,  
ale aj so ZOS Michalovce. Na veľmi dobrej úrovni je prezentácia školy v už spomínaných 
obciach, ale i v ďalších obciach, kde sa naši žiaci prezentujú spevom, tancom a hlavne 
hovoreným slovom v nárečí Zemplína. Šikovnosť a talent detí pozná aj mesto Sobrance, 
lebo naše vystúpenia pravidelne zahŕňa do programov kultúrnych mestských podujatí 
Deň sv. Huberta, Sobranský jarmok, Sobranské dobroty. 

Cieľom našej školy je pripraviť žiakov po stránke vzdelanostnej, morálnej  
i emocionálnej čo najlepšie nielen na štúdium na stredných školách, ale najmä 
pre praktický život. Naším ideálom je kvalitné vzdelanie v prostredí, kde sa žiaci,  
ich učitelia aj ostatní zamestnanci školy cítia dobre a kde panuje tvorivá, nestresujúca 
atmosféra.

Kontaktné údaje: 
Riaditeľka školy: Mgr. Marta Sekeráková
Adresa:  Porúbka 20, 072 61
Email: zsporubka@gmail.com  Tel.: +421 948 898 361  
www.zssmsporubka20.edupage.org
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Kontaktné údaje: 
Riaditeľka školy: Mgr. Marta Sekeráková
Adresa:  Porúbka 20, 072 61
Email: zsporubka@gmail.com  Tel.: +421 948 898 361  
www.zssmsporubka20.edupage.org
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Naša škola sa nachádza v dedine Krčava, vedľa medzinárodnej cesty vedúcej 
k hraničnému prechodu s Ukrajinou- Vyšné Nemecké, vzdialenému od Krčavy  
2 kilometre. K budove školy prejdeme cez pekne upravený malý park.

Sme výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ktorá je plno organizovaná so štyrmi triedami 
1. stupňa a piatimi triedami 2. stupňa. Súčasťou školy je aj materská škola, školský klub 
detí, ktorý má tri oddelenia a školská jedáleň. Zriaďovateľom školy je obec Krčava. 
Školu navštevujú deti z deviatich priľahlých obcí – Krčava, Vyšné Nemecké, Husák, 
Nižné Nemecké, Jenkovce, Tašuľa, Kristy, Sejkov, Orechová.

V poslednej dobe prešla budova školy rekonštrukciou. Je kompletne zateplená 
s novou fasádou a oknami, momentálne sa dokončuje rekonštrukcia telocvične. 
Výraznými zmenami prešiel aj interiér školy. Okrem nových lavíc a nábytku je súčasťou 
každej triedy aj odborných učební moderná IKT technika, ktorá umožňuje používať 
na hodinách najmodernejšie vyučovacie formy a metódy. Za budovou školy je nové 
multifunkčné ihrisko, rozľahlý areál s množstvom zelene, vhodný na rôzne pohybové  
a relaxačné aktivity. Súčasťou areálu je aj školské políčko, ktoré je využívané na rozvoj 
polytechnickej výchovy.

V škole pracuje veľa kvalitných pedagogických zamestnancov, ktorí sa žiakom 
venujú jednak v rámci výchovno- vzdelávacieho procesu, ale aj v rámci mimoškolských 
aktivít. Každoročne majú žiaci k dispozícii pestrý výber krúžkov, v ktorých  
sa pedagógovia snažia podchytiť talentovaných žiakov. Dôkazom dobrej práce sú mnohé 
úspechy žiakov v športových súťažiach, ako je stolný tenis, volejbal, hádzaná, futbal, 
atletika, basketbal, či v recitačných súťažiach Šaliansky Maťko a Hviezdoslavov Kubín,  
ale aj v predmetových olympiádach, hlavne biologickej.

Neoddeliteľnou súčasťou školského kolektívu sú aj deti a žiaci so špeciálnymi 
výchovnovzdelávacími potrebami. S ich výchovou a vzdelávaním pedagógom v ZŠ  
aj MŠ pomáha 7 asistentov učiteľa a špeciálny pedagóg. 

Okrem vzdelávacej stránky má naša škola nezastupiteľnú funkciu aj v oblasti kultúry. 
Každoročne organizujeme kultúrno-spoločenské akcie, napríklad „Úcta k starším“ 
pre starých rodičov žiakov, karneval a prehliadku masiek, či našu najväčšiu slávnosť 
„Vianočnú akadémiu“, kde si každý december príde pozrieť bohatý a rôznorodý 
kultúrny program veľké množstvo ľudí z okolia. 

Kultúru však nosíme aj mimo školy. V októbri naši žiaci chodia do okolitých dedín, 
aby pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ potešili s pestrým programom
seniorov, ktorí v našom regióne majú len veľmi malé možnosti kultúrneho vyžitia.

vv

Základná škola Základná škola 
s materskou školou s materskou školou 

KrcavaKrcava
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Kontaktné údaje: 
Riaditeľka školy: PaedDr. Mariana Skybová 
Adresa:  Krčava 184, 072 51 
Email: zssmskrcava184@gmail.com  Tel.: 056/6599205.
www.zssmsporubka20.edupage.org
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Kto sme? Stará škola s mladým duchom, kde sa 70-ročná tradícia spája s entuziazmom 
mladých ľudí  od 11 do 20  rokov. Sme Gymnázium Sobrance. 

Naša škola  nie je len uzavretou budovou s triedami,  so žiakmi a učiteľmi.  
Je súčasťou okolitého sveta, berie na vedomie a produktívne využíva to, že učenie 
zďaleka neprebieha iba  v triedach, ale omnoho častejšie, zmysluplnejšie a trvácnejšie 
aj mimo tried. Do školy sa možno všetko dôležité pre život nezmestí, preto hľadáme 
aktivity, ktorými mladí ľudia žijú. Hoci naša škola nepatrí do zriaďovateľskej pôsobností 
mesta Sobrance, našich žiakov nájdete všade ako členov hudobných zoskupení, 
tanečných súborov, dobrovoľníckych skupín, členov CVČ, atď. Rôznorodé  a pestré 
sú aj aktivity v škole. Bežnou súčasťou nášho školského života  sú záujmové krúžky.  
Tradične sa naši žiaci zapájajú do športovo-turistického, zdravotníckeho,  športového 
a volejbalového  krúžku, ale ja do krúžkov jazykových a predmetových. Významným 
príkladom  školských, ale aj  mimoškolských aktivít je práca na medzinárodných 
projektoch Erasmus+ a eTwinning.

Projekt Erasmus +
Ako sa dá najlepšie zdokonaliť v cudzích jazykoch, ak nie ich každodenným 
používaním? Samozrejme, na to sú hodiny cudzích jazykov. Nuda! Áno, sedieť v lavici, 
učiť sa slovíčka, cvičiť gramatiku... Ale nie vždy to musí prebiehať práve takto. Projekty 
na úrovni medzinárodnej spolupráce škôl, medzi ktoré určite patrí program Erasmus+, 
vyháňajú nudu zo školských lavíc a otvárajú priestor aktivitám a kreativite žiakov  
a  mládeže, otvárajú pre nich hranice krajín, poznania i sebapoznania. 
Po dlhšej pauze od realizácie prvého medzinárodného projektu sme sa s odhodlaním 
pustili do ďalšej medzinárodnej spolupráce na úrovni stredných škôl. Najprv menším 
projektom Visegrad Fund so školami z Poľska a Čiech a neskôr už projektom Erasmus+ s 
poľskou a talianskou partnerskou školou. Spolu sme sa rozhodli oživiť folklórne tradície 
prostredníctvom rôznych aktivít v rámci našej školy,  ako aj počas medzinárodných 
partnerských stretnutí. Náš projekt sme dokonca prezentovali ako príklad dobrej praxe 
na informačnom seminári Erasmus+. 

Nadväzujúc na spomínaný úspešný projekt sme sa rozhodli prijať ponuku nášho 
terajšieho projektového partnera a  znovu sa nám podarilo získať grant na dvojročný 
projekt zameraný na zdravý životný štýl. Naši žiaci sa prostredníctvom projektových 
aktivít naučia minimalizovať používanie toxických materiálov a nahrádzať ich zdravými 
prírodnými produktami v spolupráci s rovesníkmi z Turecka, Talianska, Poľska  
a Španielska. A...čo nemôže chýbať (ak nám to pandémia nepokazí) je možnosť 
vycestovať do týchto krajín, stretnúť sa so svojimi zatiaľ „virtuálnymi“ priateľmi, 
komunikovať, plniť projektové úlohy a navzájom sa učiť. 

Gymnázium SobranceGymnázium Sobrance
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Nielen angličtina, náš spoločný komunikačný jazyk, nás spája, ale sú to aj naše 
názory, sny, túžby formovať svet na svoj obraz. A toto všetko sa stáva skutočným 
s podporou EÚ a jej programu (metodickej i finančnej) podpory medzinárodnej 
spolupráce. 

Okrem spomínaných projektov na úrovni stredných škôl, sme sa zúčastnili  
na mládežníckom projekte Erasmus+ Mládež v ďalekom tureckom  Diyarbakire. 
Témou projektového stretnutia bol Eco-šport. Mladí ľudia od 15 do 30 rokov  
zo šiestich európskych krajín sa spolu venovali nielen netradičným športovým aktivitám 
a vzájomnému spoznávaniu  svojich kultúr. Za nemenej dôležité považujeme aj ďalšie 
vzdelávanie učiteľov našej školy, rovnako finančne podporované zo zdrojov programu 
Erasmus+, ktoré im umožňuje vzdelávanie v  medzinárodnom kontexte. Takto 
nadobudnuté skúsenosti a zručnosti využívajú  na skvalitnenie vyučovacieho procesu  
v škole i na efektívne využívanie voľnočasových aktivít našich žiakov. 

Projekt eTwinning nám v  rámci vyučovania nemeckého jazyka umožňuje 
spoluprácu európskych škôl vo virtuálnej triede  v našej škole  už viac ako 10 rokov. 
Európska spolupráca si vyžaduje dobrú znalosť európskych jazykov a v projekte si žiaci 
môžu svoje jazykové kompetencie v nemeckom jazyku overiť.

Práci v každom projekte predchádza diskusia učiteľov a žiakov zapojených škôl  
a zostavenie plánu. Takto vzniklo množstvo dobrých projektov, ktoré boli ocenené 
Národným, ale aj Európskym certifikátom kvality. Znamená to, že naša práca, práca 
našich žiakov i celej našej školy bola ocenená na najvyššej európskej úrovni. Okrem toho 
niektoré z nich získali aj  ďalšie ocenenia. Toto je len krátka ukážka z najúspešnejších  
projektov v Gymnáziu v Sobranciach:

• Pomáhať bez toho, aby sme sa pýtali komu – projekt získal 1. miesto  
v celoslovenskej súťaži;

• Reklamné kampane našich regiónov – projekt sa uchádzal o Európsku značku  
pre  jazyky;

• Rozdiely nás robia peknými;
• Naše kultúrne dedičstvo v premene času;
• 99 balónov za mier;
• Nemčina s Web 2.0 nástrojmi;
• Otvorme oči – pre klímu…;
• Nenávisť na sieťach - projekt získal Certifikát Škola eTwinning. 

Gymnázium v Sobranciach sa dvakrát stalo nositeľom certifikátu „Škola eTwinning“  
a to pre roky 2018-2019 a 2020-2021. Certifikát sa udeľuje v Bruseli top školám 
zapojeným v projekte eTwinning a  sú vo svojej krajine lídrom v digitálnych postupoch 
,postupoch v oblasti e-bezpečnosti, inovatívnych a tvorivých prístupoch k pedagogike, 
podpore kontinuálneho profesionálneho rozvoja zamestnancov, podpore spoločného 
učenia sa učiteľov aj žiakov.
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My, Gymnázium Sobrance, patríme k 30 slovenským školám, ktoré certifikát „Škola 
eTwinning“ pre roky 2020-2021 získali toto ocenenie a prianie ďalších úspechov  
v programe eTwinning sme dostali od eTwinningového tímu z Európskej školy internetu. 
I napriek mimoriadnej situácii aj v tomto školskom roku pokračujeme v projektovej 
činnosti. A  jednou z projektových tém je život s pandémiou Covid-19. Veríme,  
že budeme naďalej úspešní.

Šikovnosť a bohaté vedomosti gymnazistov sa prejavujú v mimoriadne úspešných 
umiestneniach v rôznych predmetových olympiádach a  súťažiach, Spomeňme aspoň 
niektorých z nich. Môžeme sa pýšiť viacnásobnou účasťou na celosvetovej Matematickej 
olympiáde, za čo vďačíme talentu a práci Patrika Baka, teraz absolventa PF UJPŠ  
v Košiciach. Čo sa týka celoslovenských kôl súťaží,  naši angličtinári si v nich zmerali 
sily päťkrát, ruštinári trikrát, dejepisári až šesťkrát,  z toho dvakrát víťazne. Keď sa už 
chválime, tak nezabudnime na biológov a fyzikov, ktorí svojimi odbornými prácami  
v rámci SOČ a AMAVET-u zviditeľnili naše gymnázium. 
Nielen vedomosti, ale ja talent sú dôležité, a tak v rámci recitačných a speváckych 
súťaží Jazykový kvet v nemeckom a ruskom jazyku  a Ruské slovo sa o nás dopočuli 
azda všade.

Moderná doba si vyžaduje ľudí s viacerými kompetenciami. Naši žiaci svoje 
organizačné   zručnosti pretavujú do úžasných spoločenských akcií, ako sú napríklad:  
Európsky deň jazykov, stužkové slávnosti, Študentské Vianoce, Študentský ples, Deň 
Zeme, Spojme sa pre dobrú vec  a mnohé iné. Zapájaním  sa do dobrovoľníckej práce 
a charitatívnych podujatí v prospech druhých ľudí sa výrazne podieľa na formovaní 
ich kladných charakterových vlastností. Tradíciu majú zbierky Deň nezábudiek,  Deň 
narcisov, Biela pastelka, Úsmev ako dar, Hodina deťom, Unicef. Gymnázium Sobrance 
je aj partnerskou školou univerzít či fakúlt. Sme moderná inštitúcia reagujúca na výzvy 
dneška. 

Kontaktné údaje: 
Riaditeľ školy: Mgr. Marián Mižák 
Adresa: Kpt. Nálepku 6, 
073 01 Sobrance
Email: gsobrance@gsobrance.sk     
Tel.: 056/652 24 64 
Facebook: Gymnázium Sobrance 
www.gsobrance.edupage.org 
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Žiacka školská rada Gymnázium Sobrance, ktorá pôsobí pri gymnáziu v Sobranciach, 
je orgánom žiakov.  Reprezentuje a zastupuje záujmy žiakov školy vo vzťahu k vedeniu 
školy. Má 11 členov, z ktorých jeden je predseda a dvaja majú funkciu podpredsedov. 
Zvyčajne sú to zástupcovia všetkých tried, okrem prímy.  Členovia žiackej školskej 
rady sa môžu vyjadrovať ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú 
k práci školy, môžu sa vyjadrovať k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy  
a vzdelávania a taktiež môže podávať návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré 
zároveň organizuje. V našej škole je mnoho takýchto podujatí. Spomeňme napríklad 
imatrikuláciu prvákov a prímy, organizovanie Mikuláša, či koncert Študentské Vianoce, 
ktorý sa organizuje každoročne tesne pred Vianocami. A v neposlednom rade Ples 
Gymnazistov, ktorý sa na našej škole organizuje už viac ako pätnásť rokov. Všetky 
vyššie vymenované podujatia prispievajú ku kultúrnemu a sociálnemu životu mladých 
ľudí v meste. Dávajú im priestor realizovať sa a prejaviť svoju kreativitu. Žiacka školská 
rada rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Tu môžeme podotknúť, že práve 
vďaka ŽŠR a iniciatíve jej členov, sme si mohli skrášliť prostredie školských chodieb 
sedačkami. ŽSR prostredníctvom predsedu zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi 
školy a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov  
aj navonok.  Ako bolo už vyššie spomenuté, žiacka školská rada prijíma, konzultuje 
a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy. Žiacka školská rada iniciuje taktiež 
školskú záujmovú činnosť a v istej miere sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského 
poriadku.  ŽŠR sa takisto zúčastnila v spolupráci s mestom Sobrance projektu ,, Spojme 
sa pre dobrú vec ” , ktorého úlohou bolo zorganizovať benefičný koncert pre rodinu 
našej žiačky, ktorá prišla požiarom o strechu nad hlavou. Súčasťou koncertu bola 
dobrovoľná zbierka. Aj táto akcia bola dôkazom dobrej spolupráce mesta Sobrance  
s našou školou a žiackou radou. 

Členovia našej rady sa často zúčastňujú aj workshopov, ktoré v meste 
organizuje Rada Mládeže Košického Kraja. Naša žiacka školská rada 
spolupracuje aj s Krajskou radou žiackych školských rád Košického kraja, 
ktorá združuje členov jednotlivých ŽŠR v kraji. KR ŽŠR KK úzko spolupracuje  
aj s Úradom Košického samosprávneho kraja a Regionálnym centrom mládeže. 

Žiacka školská rada Žiacka školská rada 
(Gymnázium Sobrance)

Kontaktné údaje: 
Predsedníčka ŽŠR: Valéria Rošková 
Adresa: Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance
Email: gsobrance@gsobrance.sk    Tel.: 056/652 24 64 
Facebook: Gymnázium Sobrance
www.gsobrance.edupage.org
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Ples gymnazistov

Imatrikulácia prvákov

 Študentské Vianoce

 Mikuláš
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Stredná odborná škola Stredná odborná škola 
obchodu a služieb Sobranceobchodu a služieb Sobrance

Práca s mládežou je v spojitosti so školou a vzdelávaním úzko spätá a je neodmysliteľnou 
súčasťou našej práce. Okrem klasických vyučovacích hodín a školskej praxe  
sa študenti vo svojom voľnom čase aktívne zapájajú do rôznych zaujímavých projektov 
a získavajú tak cenné skúsenosti a vzťah k pozitívnym hodnotám. Mimoškolskú činnosť 
študentov na našej škole do veľkej miery ovplyvňuje Žiacka školská rada, ktorú tvorí 
tím študentov zvolených väčšinou všetkých žiakov školy. O ich aktivitách informuje 
študentov, pedagógov, ale aj rodičov a priateľov náš školský online časopis Novinky 
SOŠ Sobrance. Prispievateľmi a autormi zaujímavých článkov nie sú len samotní 
študenti, ale aj žiaci a dokonca aj rodičia. Časopis informuje o zaujímavých udalostiach, 
ktorými žije naša škola, prináša humor zo školských lavíc, ale aj námety na inováciu,  
či nové nápady ako zlepšiť a napraviť negatívne javy na škole. 

V posledných rokoch sa naši študenti zapojili do mnohých zaujímavých 
projektov. V roku 2016 sa študenti 3. a 4. ročníka zapojili do týždňa dobrovoľníctva 
Košického samosprávneho kraja a v spolupráci s podnikom Lesy SR s.r.o., odštepný 
závod Sobrance, upratali areál neďalekých Sobraneckých kúpeľov. Zber odpadkov  
po neporiadnych návštevníkoch nám zabral celé doobedie a výsledkom bolo niekoľko 
desiatok igelitových vriec naplnených až po okraj plastovými fľašami, papiermi  
a  sklom. 

Povedomie o ľudských právach a ich porušovaní v období komunistickej 
totality získavali študentské výskumné tímy zostavené zo študentov našej školy  
v celoslovenskom projekte Študenti po stopách totality a to v rokoch 2015/2016  
a 2017/2018. Projekt už niekoľko rokov zastrešuje Nadácia Milana Šimečku, ktorá  
je najstaršou mimovládnou organizáciou na Slovensku. V roku 2016 sme ako súčasť 
tohto projektu, vytvorili unikátnu výstavu s názvom „Ako sme oslavovali 1.máj“. 
Výstavu v Spoločenskej miestnosti školy navštívilo viac ako 400 návštevníkov. 
Problém emigrácie v období komunizmu sme skúmali v ďalšom ročníku projektu  
a to porovnávaním situácie na hraniciach v minulosti a na súčasnej Schengenskej hranici. 
Porozprávať o práci colníkov našim žiakom prišla hovorkyňa Okresného riaditeľstva 
hraničnej polície v Sobranciach mjr. Mgr. Agnesa Kopernická. 16.11.2018 výsledky 
svojho výskumu prezentovali naši študenti spolu so svojimi rovesníkmi v Bratislave 
pred americkým veľvyslancom v USA pánom Adamom Sterlingom. 

Kontaktné údaje: 
Riaditeľ školy: Ing. Michal Gič  
Adresa: Námestie slobody 12, 073 01 Sobrance
Email: skola@sosoasso.sk    Tel.: 056/652 2264
www.spojskolaso.edupage.org
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Kontaktné údaje: 
Riaditeľ školy: Ing. Michal Gič  
Adresa: Námestie slobody 12, 073 01 Sobrance
Email: skola@sosoasso.sk    Tel.: 056/652 2264
www.spojskolaso.edupage.org

Po stopách totality
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Centrum vol´ného casu Centrum vol´ného casu 
SobranceSobrance

Centrum voľného času v Sobranciach (ďalej len CVČ)  je výchovno-vzdelávacie 
zariadenie, ktoré prostredníctvom voľnočasových záujmových aktivít poskytuje 
výchovu a vzdelávanie  deťom a mládeži na celom teritóriu mesta, v okrese a regióne 
v priebehu celého roka, vrátane školských prázdnin. CVČ je pokračovateľom činnosti 
domu pionierov a mládeže, ktorý v meste Sobrance vznikol 1.mája 1960. Po roku 1989 
bol premenovaný na dom detí a mládeže, a fungoval do roku 1993 – kedy bol zrušený. 
V tom istom roku boli zároveň domy detí a mládeže premenované na centrá voľného 
času. CVČ v Sobranciach bolo zriadené 1.marca 1998 Okresným úradom v Sobranciach 
ako školské zariadenie s celoročnou prevádzkou. Od 1.júla 2002 prešla zriaďovateľská 
pôsobnosť na Mesto Sobrance.

Formy záujmovej činnosti: 
Pravidelná záujmová činnosť - je prevažujúcou formou činnosti, uskutočňovaná 

realizáciou záujmových útvarov - krúžkov a klubov v jednotlivých oddeleniach. Medzi 
ZÚ s dlhodobou tradíciou patria mládežnícke kluby: Fitnes klub /zriadený v roku 2002/, 
Klub mladých /zriadený v roku 2003/ a krúžky: Amaro Romatan - pre rómske dievčatá, 
Šikovníček - pre deti ŠZŠ, Šikovné ruky pre deti 1.-4. roč, ZŠ, Mravček a Pohyb hrou 
pre deti MŠ.  Pre mamičky s deťmi sme v roku 2015 zriadili Drobček klub, a pre deti  
z Centra pre deti a rodiny /bývalé DD/ sme od roku 2018 zriadili ZÚ Integráčik. 
Príležitostná záujmová činnosť - prebieha formou jednorazových podujatí  ako napr.- 
súťaže, výstavy, tvorivé dielne, workshopy.... CVČ realizuje osvedčené ale i inovatívne 
podujatia  pre rôzne vekové kategórie v rôznych oblastiach záujmovej činnosti. 
Hlavným cieľom príležitostnej činnosti je zapojiť do aktivít CVČ aj ostatné deti  
a mládež - ktorí nie sú členmi CVČ, ako aj rodičov a širokú verejnosť, a tým rozvíjať 
komunitný život v meste. Súčasťou tejto činnosti sú aj okresné športové a umelecké 
súťaže a predmetové olympiády, ktoré centrum organizuje z poverenia OÚ Košice - 
odboru školstva. Tieto súťaže sú vyhlasované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu SR, majú postupový charakter a centrum ich organizuje v spolupráci so ZŠ  
a OGy okresu Sobrance. 

Medzi naj aktivity a osvedčené podujatia centra patria hlavne: Krúžkobranie 
- dni otvorených dverí CVČ, Mikuláš, MDD, Zdobíme veľkonočný strom, Včelička, 
tvorivé dielne v rámci mestských podujatí  /Míľa pre mamu, Furmanské preteky/, ako 
aj podujatia pre rodičov s deťmi z Drobček klubu - Halloween, Mikuláš v Drobček 
klube, Novoročné stretnutie,  Fašiangový karneval, Hľadanie veľkonočných vajíčok, 
Rozlúčka  s predškôlkármi.  Pre deti MŠ a ZŠ realizujeme vzdelávacie programy: Včela, 
Čítankovo, Kompasito, Kyberšikana, Deti v pohybe, V zdravom tele zdravý duch. 
Medzi naj... aktivity CVČ patria aj podujatia  a aktivity Klubu mladých, prostredníctvom 
ktorých rozvíjame aj dobrovoľnícku činnosť mládeže. Všetky aktivity a projekty klubu 
sú rozpísané v samostatnej kapitole.

vv
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Spontánna záujmová činnosť - je to voľnočasová relaxačno – oddychová činnosť, 
ktorá prebieha v čase kedy sa nerealizujú ZÚ. Realizuje sa formou priebežnej ponuky 
rekreačného i osobného záujmu detí a mládeže. Pre členov ZÚ, ich rodičov ale  
i neorganizovaných záujemcov ponúkame priestory herne, klubovne a posilňovne   
v ktorých sa návštevníci môžu porozprávať, zahrať si nejakú stolovú  hru /stolný tenis, 
biliard, stolový futbal, vzdušný hokej/, zahrať si hry na PC, playstation, X – boxe, 
surfovať na internete, počúvať hudbu, zacvičiť si a pod.

Letná prázdninová činnosť - počas leta  CVČ organizuje pravidelne každý rok 
prímestský – denný letný tábor s dennou dochádzkou a s rozličným zameraním. Tábor  
sa realizuje v týždenných turnusoch, a zúčastňujú  sa ho deti 1.- 4. roč. ZŠ, predovšetkým 
z mesta Sobrance ale i okolitých obcí. Je určený najmä deťom zamestnaných rodičov.   

Metodická činnosť - CVČ poskytuje metodicko-informačnú a koordinačnú činnosť  
v oblasti voľnočasových aktivít pre školy, školské zariadenia a organizácie pôsobiace 
vo voľnom čase v našom okrese. V rámci metodickej činnosti CVČ úzko spolupracuje 
so Školským úradom Sobrance, MPC Bratislava, Iuventou Bratislava – Slovenským 
inštitútom mládeže a Asociáciou CVČ v SR. 

Iné aktivity CVČ - okrem vlastných podujatí CVČ zabezpečuje aj iné činnosti, 
a to činnosti v Mestskej knižnici a Russayovej ville – galérii Mesta Sobrance, 
spolupracuje na realizácii mestských podujatí a taktiež zabezpečuje prenájmy. S našim 
zriaďovateľom – Mestom Sobrance, budujeme pevné vzťahy na podporu aktivít CVČ  
a úzko spolupracujeme aj pri realizácii kultúrnych a ostatných podujatí mesta – ako 
napr. Úcta k starším, Vianočný bazár, Fašiangy, Ženy ženám, Deň učiteľov a iné. 
V súčasnosti naše CVČ spolupracuje s Mestom Sobrance - Školským úradom,  
na medzinárodnom projekte EUROPE GOES LOCAL, do ktorého je mesto zapojené. 
Ide o česko-slovenský projekt zameraný na podporu práce s mládežou na komunálnej 
úrovni.

CVČ ponúka deťom a mladým ľuďom možnosti, aby svoj voľný čas trávili nielen 
zmysluplne, ale aby sa rozvíjali, nadobúdali nové skúsenosti a zručnosti, aby sa stali 
úspešnými. Mnohým mladým ľuďom možno práve zapojenie sa do činnosti v CVČ 
ukázalo cestu k povolaniu, k záujmom a k vlastnej sebarealizácii. Priamym dôkazom 
toho je aj príbeh mládežníckeho dobrovoľníka CVČ a Klubu mladých Jerguša Miša,  
o ktorom sa dočítate na konci tejto brožúry.

Kontaktné údaje: 
Riaditeľka CVČ: Mgr. Mária Cinkaničová 
Adresa: Námestie slobody 1, 073 01 Sobrance
Email: cvcso@centrum.sk       Tel.: +421 915 883 632 
Facebook: Centrum voľného času Sobrance
www.cvcsobrance.edupage.org
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Florbalový turnaj O pohár 
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Rozlúcka v Drobcek klube 
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Klub mladých SobranceKlub mladých Sobrance
V roku 2003 na podnet Mesta Sobrance bol pri CVČ Sobrance založený Klub 

mladých, ako miesto na zmysluplné trávenie voľného času mladých ľudí, ktorý 
výrazným spôsobom prispel k rozšíreniu a skvalitneniu činnosti na poli práce s mládežou 
v meste Sobrance. Jeho poslaním je uspokojovanie a rozvíjanie mnohotvárnych 
záujmov a potrieb mládeže prostredníctvom vlastnej sebarealizácie. Jedným z cieľov 
klubu je aj osobnostný rozvoj mladého človeka cez aktívnu participáciu, zážitkové 
aktivity a neformálne vzdelávanie. Participácia  mládeže  je veľmi dôležitý faktor  
v živote samotnej mládeže a je významným  nástrojom komunitného života v meste. 

U mládeže existuje veľký potenciál pre rozvoj participácie, len ho je potrebné 
podchytiť a ďalej rozvíjať. A práve Klub mladých bol a je miestom, ktorý mládeži 
poskytol prvotný impulz pre aktívnu participáciu, a to aj vďaka vedúcej klubu,  
Mgr. Márii Cinkaničovej, ktorá mladých stále správne „naštartovala“ a motivovala, dala 
im priestor prejaviť sa, podporila ich nápady, verila im a následne im pomohla ich 
nápady aj zrealizovať.   Mladí ľudia, ktorí sa v tomto klube združujú, vytvárajú kultúrne, 
spoločenské jednorazové aj dlhodobé aktivity pre deti a mládež a to práve preto, aby 
bolo každému zrejmé, že aj v Sobranciach to naozaj „žije.“ Klub od svojho založenia 
od roku 2003 zrealizoval množstvo podujatí, miestnych i medzinárodných projektov, 
ktoré poskytli mladým ľuďom priestor na to, aby mohli v čo najväčšej miere využiť 
svoj tvorivý potenciál, svoje schopnosti a zručnosti v prospech iných a na oplátku cez 
zážitky získavať cenné praktické skúsenosti a životné zručnosti a tým rozvíjať svoje 
kompetencie. Prostredníctvom vlastnej sebarealizácie mali možnosť zažiť pocit z dobre 
vykonanej práce, čo určite prispelo k tomu, aby aj osobnostne rástli. Klub mladých 
pravidelne organizoval alebo participoval na mládežníckych výmenách v rámci 
medzinárodných projektov podporených Európskou úniou. Medzi takého projekty 
patria napríklad „Dobrovoľníctvo bez hraníc – naša účasť v demokracii“, „What about 
my rights?“ (zameraný na rozvoj ľudských práv, kde vyvrcholením projektu bola 
návšteva Európskeho parlamentu v Bruseli), „Folklór bez hraníc“, „Between leadership 
and change“ a „Play entrepreneurship with us.“ Takéto projekty umožňujú mladým 
ľuďom objavovať Európu a tak sa viac cítiť občanmi Európy. Zároveň umožňujú  
aj rozvoj medzinárodnej spolupráce s organizáciami podobného charakteru ako  
je Klub mladých. Klub realizoval aj vlastné projekty a podujatia miestneho charakteru: 
Voda – zdroj života, Mládežnícky parlament, Spolu dokážeme viac,  Supersonic  
valley  festival, Tínedžerské dobrovoľníctvo, Fanfarum – kultúrny festival, Vianočný 
benefičný koncert mladých kapiel, Mladí na scénu... Klub bol zapojený aj do Národného 
projektu KomPrax – kompetencie pre prax, doteraz najväčšieho projektu v oblasti práce  
s mládežou na Slovensku, ktorý bol podporený z Európskeho sociálneho fondu. V rámci 
tohto projektu 9 mládežníci z klubu, spolu s vedúcou klubu  zorganizovali 10 malých 
projektov pre miestnu mládež.
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Mládežníci z klubu pomáhajú tiež pri verejných zbierkach Týždeň modrého gombíka, 
Hodina deťom, pri organizovaní podujatí mesta ako Mikuláš, MDD, na konferenciách 
mládeže prezentujú potreby mládeže z celého okresu. Počas 17 rokov existencie Klubu 
mladých sa do jeho aktivít zapojilo množstvo mladých ľudí a z  poniektorých sú už  
v súčasnosti dospeláci s vlastnými rodinami. Prostredníctvom neformálneho vzdelávania 
sa mladí ľudia naučili veľa nového. Tým, že participovali na prípravách, realizácii, ale  
i hodnotení všetkých projektových aktivít, získali tak neoceniteľné vedomosti, ale 
hlavne praktické skúsenosti a životné zručnosti, ktoré sú v dnešnej dobe tak veľmi 
potrebné v praktickom živote. Zároveň sa však rozvíjala aj ich osobnosť, naučili  
sa pracovať v tíme, stali sa zodpovednejšími, vedeli veci dotiahnuť do úspešného konca 
a tým, že pracovali s ľuďmi rozvíjali aj svoje komunikačné a sociálne zručnosti. 

Boli medzi nimi aj aktívni mladí ľudia, mládežnícki dobrovoľníci, ktorí vlastným 
pričinením menili život mladých v meste i regióne k lepšiemu. Boli zároveň pozitívnym 
príkladom - motivátormi pre ostatných mladých na vlastnú sebarealizáciu, ale hlavne boli 
dobrým príkladom toho, ako môžu mladí ľudia aktívne participovať na živote komunity 
mladých v meste. Aj vďaka týmto mládežníkom získal Klub mladých prestížne 
ocenenie „Srdce na dlani 2018 “ v kategórii Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi  
a mládežou. Ocenenie udelilo Dobrovoľnícke centrum Košického kraja v spolupráci  
s Košickým samosprávnym krajom. 

Úspešní mládežníci z Klubu mladých:
Radovan Pastyrik - je nielen aktívnym mládežníkom klubu, ale od septembra 2020 

je aj jeho vedúci. Participoval na mnohých miestnych a medzinárodných projektoch 
klubu. Keďže je aj aktívny folklórista, v  roku 2014 v spolupráci s klubom, zorganizoval  
Medzinárodný projekt „Folklór bez hraníc“ pre členov folklórnych súborov Viničiar 
zo Sobraniec a Leluja z Provodova (Česko). V súčasnosti pracuje v CVČ Sobrance 
na oddelení práce s mládežou. V tomto roku mu Asociácia krajských rád mládeže  
v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, udelila ocenenie 
sTOPa 2020 v kategórii Aktívny mládežník. 

Peter Cinkanič - ako mládežnícky dobrovoľník aktívne participoval na organizácii 
štyroch ročníkov Supersonic valley festivalu a každý rok zastrešoval celú hudobnú sekciu.  
V súčasnosti pracuje ako marketing konzultant pre medzinárodný trh automobilky 
Škoda a naďalej sa venuje aj hudbe. Pôsobí v kapele Kinsfolk.

Katarína Rybnická – zastrešovala výtvarnú sekciu Supersonic valley festivalu.  
V súčasnosti sa venuje grafickému a knižnému dizajnu a ilustrácii. Má vlastné grafické 
štúdio Katkat a pracuje  aj ako lektorka grafických kurzov v Šopa Gallery v Košiciach.

Kontaktné údaje: 
Vedúci Klubu mladých: Mgr. Radovan Pastyrik 
Adresa: Námestie slobody 1, 073 01 Sobrance
Email: klubmladych.sobrance@gmail.com        Tel.: +421 915 883 632 
Facebook: Klub mladých Sobrance                   
www.cvcsobrance.edupage.org
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Kontaktné údaje: 
Vedúci Klubu mladých: Mgr. Radovan Pastyrik 
Adresa: Námestie slobody 1, 073 01 Sobrance
Email: klubmladych.sobrance@gmail.com        Tel.: +421 915 883 632 
Facebook: Klub mladých Sobrance                   
www.cvcsobrance.edupage.org

Ocenenie Srdce 
na dlani 

Medzinárodná mládežnícka 
výmena - Rumunsko 

Workshop 
Time 

management

Návšteva Európskeho parlamentu - Brusel
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Základná Základná 
umelecká školaumelecká škola

SobranceSobrance
September školského roku 1954-55 je dátum zrodu Hudobnej školy, neskôr Ľudovej 

školy umenia a v súčasnosti Základnej umeleckej školy. Stala sa z nej inštitúcia, ktorá 
začala vychovávať deti a mládež, ovplyvňovať a usmerňovať kultúrny život v meste 
aj okolí. Vyučovanie začalo v jednom odbore - hudobnom s počtom 90 detí. Počas 
svojej existencie prešlo jej bránami veľa detí,  ktoré rozvíjali svoje nadanie v umeleckej 
oblasti a učiteľov, ktorí sa im s láskou venovali. S pribúdajúcimi rokmi narastal počet 
žiakov, učiteľov, vznikli nové odbory. Svoju prácu zúročili vo verejných koncertoch, 
akadémiách, domácich a zahraničných súťažiach a festivaloch. Dnes je škola plne 
organizovaná, má štyri odbory (hudobný odbor, výtvarný odbor, tanečný odbor  
a literárno-dramatický odbor), v ktorých sa vzdeláva viacej ako 500 detí.

Najúspešnejšie kolektívne zoskupenia: 
Detský spevácky zbor Pro Musica – Magnólia     
Detský spevácky zbor Magnólia pri Základnej umeleckej škole v Sobranciach bol 

založený v školskom roku 1984/85. Jeho zakladateľkou, dirigentkou a umeleckou 
vedúcou je od začiatku Mgr. Viera Džoganová. V zbore sa od jeho vzniku vystriedalo 
mnoho talentovaných detí , pre ktoré sa zborové spievanie stalo koníčkom a záľubou, 
pre ktorú sú ochotné obetovať množstvo voľného času. Postupom rokov, absolvovaním 
množstva súťaží doma a v zahraničí a samozrejme systematickou prácou sa vypracoval 
medzi popredné spevácke telesá na Slovensku. Jeho zborové umenie ocenili  
aj poslucháči v zahraničí – Česko, Taliansko, Grécko, Maďarsko, Belgicko, Ukrajina, 
Srbsko, Čierna Hora, Anglicko, Švajčiarsko, Španielsko a v zámorí v štátoch Mexika.

Ľudová hudba Magočki 
Od svojho vzniku venuje ZUŠ veľkú pozornosť uplatňovaniu sa žiakov  

v kolektívnych činnostiach. Kolektívne činnosti sú zdrojom rozvoja hudobných činností 
a poskytujú možnosť prezentácie väčšiemu počtu žiakov. V predmete ľudová hudby  
sa žiaci zdokonaľujú v hre na nástroji, oboznamujú sa s ľudovými piesňami a folklórnymi 
tradíciami. Vo svojom repertoári má ĽH rusínske piesne a piesne zo zemplínskeho  
a šarišského regiónu v úprave triedneho učiteľa. Pre spestrenie vystúpení spolupracuje 
ĽH s tanečným odborom detašovanej triedy v Zalužiciach, kde choreografie tancov 
pripravuje p.uč. Dana Marcinčáková. Predmet ĽH sa v ZUŠ vyučuje od roku 1984. Prvé 
zloženie bolo pod vedením Viktora Bulinského. Od roku 1988 ĽH pracuje pod vedením 
Mgr. Jany Marcinčákovej. Odvtedy sa v ĽH vystriedalo množstvo žiakov, z ktorých 
väčšina svoj talent rozvíjala vo vysokoškolských folklórnych súboroch. ĽH je dôležitou 
formou prezentácie ZUŠ. Svojimi vystúpeniami spestruje školské koncerty a kultúrno-
spoločenské podujatia v meste a regióne. V súčasnosti ĽH Magočki spolupracuje  
s FS Viničiar. 
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Folklórny súbor Viničiar 
Folklórny súbor Viničiar vznikol v roku 2012 pri Základnej umeleckej škole  

v Sobranciach. Súbor Viničiar sa aktívne zúčastňuje na kultúrnych podujatiach v meste, 
ale aj okolí Sobraniec. Aj preto sa stal už neodmysliteľnou súčasťou Sobraneckého 
jarmoku, Stavania mája a ďalších podujatí, ktoré sa v meste konajú. Zároveň sa súbor 
pravidelne zúčastňuje aj rôznych festivalov a vystúpení po celom svete. Napriek 
pomerne mladému veku súbor pravidelne baví divákov a získal si svojich fanúšikov.  
V repertoári má viaceré ucelené programy, ako aj reprezentačný program pozostávajúci 
z tancov a piesní prevažne regiónov Zemplín a Šariš. Cieľom folklórneho súboru  
je zachovávať zvyky a tradície, prinášať folklór širokej verejnosti a taktiež prehlbovať 
u mladých ľudí vzťah k umeniu. Umeleckým vedúcim a choreografom súboru  
je Mgr. Radovan Pastyrik. 

Kontaktné údaje: 
Riaditeľka ZUŠ: Mgr. Ružena Hospodárová, Dis.art
Adresa: Štefánikova 22, 073 01 Sobrance
Email: zus@lekosonline.sk    Tel.: 056/652 23 25                   
ww.zussobrance.sk

Živé sochy 
- výtvarný odbor

Folklórny 
súbor Viniciar

Školský 
orchester 
Abbellimento

Detský spevácky zbor Pro Musica Magnólia

v



34

Komunitné centrum SobranceKomunitné centrum Sobrance
     Komunitné centrum je inštitucionálne zariadenie poskytujúce druh sociálnej 
služby na základe  zákona o sociálnych službách, zriadené za účelom vytvárania 
podmienok na poskytovanie sociálnych služieb pre potreby jednotlivca, skupiny 
a komunity. Je vhodnou alternatívou na včasnú intervenciu a prevenciu sociálnej 
exklúzie resp. vylúčenia ľudí. Poskytuje primárne programy, reagujúce na aktuálne 
problémy a potreby miestnej komunity. Zriadením  tejto sociálnej služby poskytovanej 
ambulantnou formou práce  došlo k rozšíreniu výkonu sociálnej a komunitnej práce 
v meste. V Komunitnom centre  v zmysle zákona  o sociálnych službách a v znení 
neskorších predpisov poskytujeme odborné činnosti v oblasti sociálneho poradenstva, 
pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, aktivity a iné odborné činnosti 
fyzickým osobám, rodinám alebo skupinám osôb, ktoré sa ocitli v nepriaznivej 
sociálnej situácii, ktorí majú obmedzené schopnosti alebo možnosti sa spoločensky 
začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre zotrvávanie v segregovanej lokalite 
s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby. Komunitné 
centrum poskytuje priestor, do ktorého môže vstúpiť každý člen komunity, ktorý hľadá 
riešenie svojej situácie,  chce byť nápomocný pri riešení problémov vo svojej komunite, 
alebo rozvíjať svoj talent, nadanie, zručnosti, kompetencie ale i kultúru. V meste sme 
evidovali veľa rodín, ktoré mali problém so začlenením sa do spoločnosti, nezapájali 
sa do diania v obci, a niektorí jednotlivci sa ťažko prispôsobovali súčasnej dobe,  
ale i vlastnej socializácii. Vysoká nezamestnanosť, kriminalita a ťažká ekonomická 
situácia rodín viedla stále k väčšej izolácií. Otvorením a činnosťou komunitného centra 
sme  zaznamenali pozitívne zmeny v  meste, celej komunite, ale i u samotných klientov. 
Vo svojej evidencii vedieme klientov z celej sídelnej komunity. Najväčší počet tvoria 
však občania z časti Michalovskej, Gorkého, Hollého, ale i Komenského. Sú to prevažne 
osoby zo sociálne znevýhodneného prostredia, dlhodobo nezamestnaní, bez vzdelania 
alebo s nízkym stupňom vzdelania, s problémami čítania a písania, jednotlivci vo veľmi 
ťažkej sociálnej situácii, s príjmom pod hranicou chudoby, osoby ohrozené sociálnym 
vylúčením, ale i ostatní obyvatelia mesta. Významnú cieľovú skupinu tvoria deti, 
mládež a mladiství bez ukončenej povinnej školskej dochádzky. Klienti môžu aktívne, 
a v každom pracovnom dni využívať ponúkané sociálne služby, odborné činnosti 
a činnosti, ktoré pomáhajú v oblasti bývania, zamestnanosti, sociálnej, finančnej 
gramotnosti, pri príprave na školské vyučovanie a zlepšenie školskej dochádzky. Dobre 
sa osvedčili preventívne programy a mini vzdelávacie kurzy z oblasti administratívy, 
zdravej výživy, zdravotnej osvety. Komunitné centrum pracuje s klientmi skupinovou 
formou, ale podľa povahy problému i individuálne, na základe vopred stanoveného 
postupu a časového harmonogramu. Nedeliteľnou súčasťou je záujmová činnosť, 
ktorej cieľom je zaujať klientov a ukázať tú správnu cestu ako vhodne, kvalitne  
a aktívne tráviť voľný čas s eliminovaním negatívnych sociálno-patologických javov.  
Za tým účelom sa organizujú voľnočasové skupinové i komunitné aktivity, ktoré  
sa tešia veľkej obľube klientov všetkých vekových
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kategórii. Celá táto práca v komunitnom centre sa uskutočňuje pod vedením odborného 
tímu pracovníkov: PhDr. Mgr. Alica Šabaková, OPG, Bc. Martina Marcinová, OP, 
Mgr. Antónia Byrová, AsOP. Klienti našli u pracovníkov svoju oporu, s dôverou sa na 
nich obracajú so svojimi potrebami, problémami a starosťami. Klienti sú viac otvorení  
k riešeniu problémov, radi sa prídu poradiť, ale i porozprávať. Nabrali viac skúsenosti, 
sebavedomia a vedia efektívne tráviť svoj voľný čas.

Kontaktné údaje: 
PhDr. Mgr. Alica Šabaková
Adresa: Michalovská ulica 1498/40, 073 01 Sobrance
Email: kcsobrance@gmail.com    Tel.: +421 905 465 801
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Rímskokatolícka farnost' Rímskokatolícka farnost' 
sv. Vavrinca sv. Vavrinca 

SobranceSobrance
Kto sme? 
Sme rímskokatolícka farnosť sv. Vavrinca v Sobranciach, ktorá  v rámci pastorácie 

detí a mládeže uskutočňuje mnohé aktivity počas celého roka. Týchto aktivít sa deti  
a mladí radi zúčastňujú a sú obľúbenou súčasťou ich života.  

Ponúkame prehľad našich aktivít:
„Milión detí sa modlí ruženec“- modlitbová akcia, ktorá učí deti modliť sa ruženec, 

a tak sa v určený deň v mesiaci deti spoločne na celom svete modlia a prosia o ochranu 
pred vplyvom zla. Pri tejto pripravovanej akcii ideme do spolupráce zo základnými 
školami.

„Festa svätých“ – karneval pre deti s cieľom spoznať život a atribúty svätých, 
ktorých si deti vyberajú sami a predstavujú ich svojim oblečením. Táto akcia  
sa uskutočňuje zvyčajne v mesiaci november na pamiatku Všetkých svätých.  

Súťaž vo varení gulášu – pre chlapcov vo veku od 10 rokov a starších, s cieľom 
zábavnou formou ich učiť správaniu sa v prírode pri zakladaní ohňa, príprave  jedla  
v prírode a postupu pri varení „chlapského jedla“.

„Happy days“ – úvod do prázdnin  pre deti a mladých spojený s jednodňovým 
výletom pre rodiny s deťmi do prírody s cieľom vzájomného spoznávania sa, 
spoznávania prírodných krás a vytvárania spoločenstva. 

„Bodka za prázdninami“ - pre deti a mladých spojená s kalčetovým turnajom  
a vzájomným zdieľaním  prázdninových zážitkov.

Vianočná „Dobrá novina“ - spojená s jasličkovou pobožnosťou – koledovanie  
s deťmi a mladými s cieľom učiť deti spolupatričnosti s chudobnými deťmi  
v rozvojových krajinách Afriky.

Noc na fare – tradičná akcia na konci školského roka, s cieľom viesť detí  
k samostatnosti a schopnosti vedieť sa postarať o seba, podeliť sa s inými, učiť sa 
spoločne  modliť  a získať praktické zručnosti – napr. stavaním stanu, príprave jedla.

Deň otvorených dverí v kňazskom seminári Košice – spoznať život budúcich 
kňazov a Cirkvi a tiež spoznať kultúru a históriu krajského mesta.

Vavrínový obchod – posledná akcia detských svätých omší ako odmena za námahu 
pri riešení úloh z jednotlivých homílií a katechéz. Deti  počas roka za splnené úlohy 
duchovného i praktického zamerania dostávajú farský „Vavrín“, ktorý má určitú 
finančnú hodnotu a ten použijú pri výmene za drobné duchovné predmety ako súčasť 
rozvoja finančnej gramotnosti.

Príležitostné dramatické predstavenia – napr. veľkonočná hra, biblické príbehy, 
predstavenie života sv. Cyrila a Metoda,  pásmo pri príležitosti 70. výročia farnosti, 
pásmo detí k sv. Hubertovi, život našej rodáčky Irmy Sztaray.
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Aktivity v rámci týždňa:  
•streda  - volejbal a bedminton v telocvični pre mladých, stretnutia detí v detskom 

zbore pri nácviku detských piesní na detskú svätú omšu 
•piatok - stretnutie mládežníckeho speváckeho zboru „ Vavrinček“, stretnutia 

mladých po večernej omši v učebni pri spoločenských hrách, filme alebo kalčete, 
•sobota - doobeda floorbal a futbal pre chlapcov a dievčatá spojený s inými 

športovými aktivitami v rámci osobného záujmu v telocvični,
•nedeľa – občasné stretnutia pri modlitbe, spoločnom zdieľaní zážitkov z týždňa, 

budovaní priateľstiev pri opekačkách
Toto je krátky prehľad aktivít s mladými a deťmi, ktoré sa počas roka dopĺňajú, 
obmieňajú podľa ročných období, slávených sviatkov, slávností a výročí, či aktuálnej 
potreby farnosti.

Kontaktné údaje: 
Dekan: Mgr. Anton Matina    Kaplán: Mgr. Pavol Bujňák
Adresa: Nova 2, 073 01 Sobrance
Email: sobrance@abuke.sk   Tel.: +421 940 088 500
www.sobrance.rimkat.sk Festa svätých 

Bodka 
za prázdninami        

Happy days
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Obcianske združenie Obcianske združenie 
Villa SzobráncVilla Szobránc

Občianske združenie sa narodilo 6.11.2017 na netradičnom mieste, v tetovacom 
štúdiu. Tam sa zrodil jeho názov, prebrali sa všetky sny a predstavy a urobila  
sa tak pomyselná posledná bodka v prípravnom poznámkovom bloku. Potom prišli 
administratívne veci. Stanovy, ustanovujúca schôdza, registrácia a všetky ostatné 
náležitosti. Poetiku prvotného očakávania nahradila kancelárska práca. 

Náš prvý projekt...
Máme radi «staré» veci. A tiež veselých a zanietených ľudí. Ľudia by sa mali stretávať, 
rozprávať, byť spolu. Rozhodli sme sa urobiť v Sobranciach Retro 1.máj. Nie preto, 
aby sme snáď oživovali nostalgiu po povinných oslavách tohto sviatku v minulosti, 
Chceli sme mladým priniesť poznanie a skúsenosť. Pomôcť im pochopiť, ako to asi 
bolo kedysi. A starším sme chceli vyvolať pár príjemných spomienok. Prvá akcia  
sa vydarila, čo nás povzbudilo k ďalším projektom.

Retro Deň detí
1.júna 2019 sme pokračovali ďalej a pod úspešnou značkou «retro» sme opäť v areáli 
Gitarového múzea zorganizovali jedno pekné popoludnie pre deti a ich rodičov.  
Už druhý rok po sebe sme na vlastnej koži skúsili, koľko vecí sa dá, ak sa spoja ľudia 
ochotní niečo urobiť pre iných. Hoci len pre dobrý pocit. 

Regionálna dejepisná súťaž 
Našim snom od počiatku existencie združenia bolo pracovať s mladými a motivovať 
ich, aby skúmali minulosť. Nie tak «sucho», cez memorovanie faktov, ale cez bádanie  
a príbehy obyčajných ľudí. Tento rok sa nám podarilo dať do pohybu niekoľko žiackych 
tímov, ktorí vo svojom okolí pátrali po príbehoch z vojnových čias. Boli sme dojatí  
a ohromení tým, čo zistili. Šikovní mladí ľudia pod vedením svojich učiteľov 
vyspovedali starých rodičov a nahrali ich rozprávanie o vojnových časoch, v archívoch 
hľadali informácie o gruzínskom vojakovi, ktorý padol v ich obci, zisťovali na čo slúžila 
„izba revolučných tradícií“ a vzájomne si odovzdávali svoje poznatky. Lúčili sme  
sa pozdravom – „Dovidenia o rok.“Koronakríza nám žiaľ naše plány pozmenila. Veríme 
však, že „naše Stopy“ budú pokračovať ďalej. 

Mládež a dobrovoľníctvo
Staršia generácia zvykne dnešným mladým ľuďom vyčítať, že sú málo aktívni a ochotní 
pomôcť, že vysedávajú pri monitoroch svojich počítačov a nemajú o nič záujem.  
My však máme s mladými inú skúsenosť. Všetky naše akcie a projekty sme mohli 
realizovať aj vďaka dobrovoľníkom z radov mladých ľudí z nášho regiónu, ktorí nám 
pomáhali bez nároku na odmenu. Pomáhali nám inštalovať výstavu retro vecí, robili 
spolu s nami zbierku na Deň vojnových veteránov v spolupráci s Post Bellum, zabávali 
deti pri akcii Retro Deň detí, aktívne sa zapájali do Regionálnej dejepisnej súťaže Stopy. 
V našom meste žijú šikovní a kreatívni mladí ľudia. Len ich treba osloviť.

vv
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Kontaktné údaje: 
Predseda združenia: Mgr. Denisa Viňanská
Adresa: Hollého 70, 073 01 Sobrance
Email: villaszobrans@gmail.com
www.villaszobranc.eu

Dievcatá z Villy Szobránc

Regionálna dejepisná sút'až Stopy

v
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Obcianke združenie Obcianke združenie 
di.lit_di.lit_

Občianske združenie di.lit_  vytvára inšpiratívne zážitkové podujatia predovšetkým 
v meste Sobrance, vykonáva kultúrno-vzdelávaciu činnosť pre širokú verejnosť, 
a tým presadzuje pozitívne zmeny v postojoch obyvateľstva k otázkam kultúrno-
spoločenského života, ekologického prostredia a zdravého životného štýlu. 
Prioritou občianskeho združenia di.lit_ je spolupráca s regionálnymi autormi a kreatívne 
zmýšľajúcimi ľuďmi, vytváranie kultúrnych produktov, ktorépodporujú kvalitu, 
tradíciu, originalitu a tvorivosť.

Občianske združenie di.lit_ organizuje a spoluorganizuje kultúrno-spoločenské 
podujatia rôzneho charakteru, najčastejšie ide o výstavy, workshopy a cestovateľské 
kiná. Podujatia sú vhodné pre všetky vekové kategórie. 
Dôležitou cieľovou skupinou, s ktorou občianske združenie di.lit_ pracuje, sú mladí 
ľudia. Formou workshopov a sprievodných podujatí túto skupinu aktivizuje a ponúka 
jej podnetné prostredie pre rozvoj vlastnej osobnosti. Workshopy riadia skúsení lektori, 
ktorí účastníkov vedú k ekologickému a udržateľnému životnému štýlu. Spomeňme 
napr. workshop zameraný na výrobu prírodnej kozmetiky, workshop výroby prírodného 
venca, workshop výroby z prírodných materiálov – zo šúpolia, workshop maľovanej 
výšivky na Slovensku v spolupráci s menšinami, literárne a divadelné workshopy 
zamerané na konkrétne diela, či postupy.
Pri práci s mladými ľuďmi sa osvedčili aj cestovateľské kiná, ktoré občianske združenie 
di.lit_ spoluorganizuje už tretí rok. Tento projekt poskytuje priestor, v ktorom účastník 
konfrontuje svoje predstavy o multikultúrnom svete so skúsenosťami cestovateľa, 
prehlbuje si vedomosti, vytvára nové sociálne väzby a kontakty. 

Občianske združenie di.lit_ je flexibilná platforma, ktorá ponúka priestor  
pre inšpiratívne zážitky nielen obyvateľom mesta Sobrance. Spokojné tváre účastníkov, 
rodinná atmosféra podujatí, tvorivá klíma, pozitívna spätná väzba, vytváranie nových 
priateľstiev pri zmysluplných a zaujímavých aktivitách, to je prínosom pre mesto a jeho 
obyvateľov. 

vv

Kontaktné údaje: 
Predseda združenia: Mgr. Mária Kováčová 
Adresa: Komenského 27, 073 01 Sobrance
Email: maria.kowac@gmail.com          Mobil: +421 948 459 355
Facebook: di.lit_



41



42

Judo klub Slávia Judo klub Slávia 
SobranceSobrance

Judo klub Slávia Sobrance má za sebou 4 ročnú existenciu ako samostatný klub  
v našom meste, ale tréneri Peter a Anna Kittanovci pracujú s mladými judistami v našom 
regióne 16 rokov /Vyšná Rybnica, Sobrance/. Klub účinkoval v rôznych súťažiach  
od krajských majstrovstiev, cez ligy až po majstrovstvá Slovenska. 

Tréningový proces a turnaje sa konajú v telocvični II.ZŠ  v Sobranciach. Judistická 
základňa sa pravidelne dopĺňa o mladých judistov zo škôl v Sobranciach.
Pokiaľ ide o materiálno-technické vybavenie, finančné prostriedky sa čerpajú  
z poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta ako aj zo sponzorských príspevkov od viacerých 
sponzorov, ktorí prispievajú svojimi možnosťami. Účinkovanie našich judistov   
na turnajoch, ligách a na majstrovstvách je finančne dosť náročné, pretože zápasy  
sa konajú napr. v Martine, Banskej Bystrici, Pezinku, Rimavskej Sobote, Galante, 
Bardejove  atď., čo zvyšuje náklady na cestovné. Cestovné náklady nám pomáhajú zvládnuť  
aj príspevky rodičov, a zároveň nám pomáha aj pomoc rodičov pri preprave detí  
na súťaže. 

Sme veľmi vďační za pomoc, ale zároveň sme ochotní pomáhať mestu pri 
organizovaní podujatí ukážkami z Juda, čo prispieva k ozvláštneniu týchto akcií 
organizovaných mestom Sobrance. Naše športové ukážky mohli obyvatelia mesta 
Sobrance a blízkeho okolia vidieť na Sobraneckých jarmokoch a dňoch SOS.
Našim cieľom je zvyšovať členskú základňu v klube, predovšetkým o kategóriu 
najmladšieho žiactva s cieľom zamerať sa na rozvoj všestrannej pohybovej výkonnosti 
a zabezpečiť vhodné tréningové podmienky na II. ZŠ Komenského v Sobranciach.

V súčasnom období klub navštevuje  15- 20 žiakov  všetkých kategórií. Títo žiaci 
dosahujú pekné výsledky v rámci  kraja, Slovenska aj v zahraničí.

Kontaktné údaje: 
Štefan Koreň
Adresa: Kpt. Nálepku 277/11, 073 01 Sobrance
Email: stefankoren2012@gmail.com     Mobil: +421 911 080 525
Facebook: Judo klub Slávia Sobrance Ukážky 

na SOS dni
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Kontaktné údaje: 
Štefan Koreň
Adresa: Kpt. Nálepku 277/11, 073 01 Sobrance
Email: stefankoren2012@gmail.com     Mobil: +421 911 080 525
Facebook: Judo klub Slávia Sobrance

Foto judistov a trénerov po vianocnom turnaji

Foto po ukážke na SOS dni 
v roku 2018

Ukážky 
na SOS dni

v
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Tenisový klub - Tenisový klub - 
Tenisová prípravka Tenisová prípravka 

SobranceSobrance
Tenis v Sobranciach má hlboké korene. V tomto roku tento klub oslavuje už svoje 

10.výročie založenia . Prvotným cieľom klubu bolo vybudovanie dvoch antukových 
ihrísk, čo sa  podarilo vďaka stovkám odpracovaných hodín zanietenými členmi klubu 
a finančnej podpore mesta, ktoré má záujem o rozvíjanie tohto športu v meste Sobrance. 
V roku 2016 bol tenisový areál slávnostne otvorený. 

Ďalším cieľom bolo na tieto kurty pritiahnuť čo najviac detí a mládeže. Preto  
v roku 2018 vznikla Tenisová prípravka pre deti od 7 do 10 rokov, ktorú po absolvovaní 
školenia tenisových trénerov vedie člen klubu  pán Ľuboslav Tomčo. Ťažiskom našej 
činnosti je základný tenisový výcvik najmenších detí, ktoré chceme registrovať  
v Slovenskom tenisovom zväze a zúčastňovať sa tenisových turnajov organizovaných 
STZ. Tenisová príprava sa realizuje 2 krát týždenne v rozsahu 90 minút, v letnom 
období prebieha na kurtoch, v zimnom období v telocvični. V súčasnosti trénuje  
10 detí v dvoch skupinách. Prvoradým cieľom tejto počiatočnej etapy je dosiahnuť, 
aby deti chodili na tréningy radi, so záujmom a postupne si navykali na pravidelnosť, 
dodržiavanie určitých pravidiel a aj na určitú zodpovednosť. 

Tréning  obsahuje pohybovú a hernú prípravu. V pohybovej príprave sa pomocou 
pohybových hier a rôznych súťaživých cvičení s raketami a loptičkami zameriavame  
na rozvoj základov rýchlostných a koordinačných schopností.

Deti získavajú čo najviac základných pohybových skúseností, ku ktorým patria 
behanie, skákanie, hádzanie, chytanie, triafanie. Pomocou rakety sa zoznamujú  
s prvými tenisovými pohybmi a učia sa triafať loptičku. Obsah hernej prípravy tvorí 
nácvik forhendu, bekhendu, základy volejov a servisu. 

Pravidelným tréningom  rozvíjame pohybové zručností detí, ich športový talent, 
vedieme ich k pravidelnému športovaniu, k zdravému spôsobu života a k zmysluplnému 
tráveniu voľného času. Keďže naša prípravka je ešte len v začiatkoch, budeme sa snažiť 
uspieť na turnajoch pre začiatočníkov.

Verím, že cieľavedomosť, zodpovednosť, zdravie,  kondícia, schopnosti zvládať 
krízové situácie, víťaziť, prehrávať, vedieť sa tešiť z činnosti, sú to podstatné čo týmto 
mladým športovcom môže tenis do života priniesť.

Kontaktné údaje: 
Zodpovedná osoba: Ľuboslav Tomčo
Email: tksobrance@sobrance.sk          
Mobil: +421 907 180 013
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Úspešní mládežníci z Klubu Úspešní mládežníci z Klubu 
mladých mladých 

V polovici marca 2018 som nastúpila do portálu Aktuality.sk, kde pracujem 
dodnes a pôsobím v investigatívnom tíme. Práve v tejto práci som dostala 
obrovské možnosti, ako sa učiť pracovať s informáciami a ako ich vyhľadávať  
vo verejne dostupných zdrojoch. V tíme Aktuality.sk sa zameriavame na kontrolu 
verejných peňazí, overujeme zmluvy, ktoré štátne úrady uzatvárajú za peniaze 
nás, teda daňových platcov, preverujeme majetky funkcionárov, ich väzby  
na oligarchov či podozrivých podnikateľov a venujeme sa aj odhaľovaniu trestnej 
či nezákonnej činnosti. Táto práca je pre mňa poslaním a má pre mňa obrovský 
zmysel. Aj bežné problémy, či už ako susedské spory, hrozné podmienky  
v nemocniciach, nedostatočná podpora učiteľov alebo zastaralé školské osnovy 
sú dôsledkom toho, že obrovské investície sa nedostali v plnej miere tam, kam 
mali. Po malých častiach sa nenápadne rozkradli alebo sa nevyužili vôbec 
efektívne. V boji za spravodlivosť a transparentnosť na Aktuality.sk poukazujeme 
na skorumpovaných alebo nečestných sudcov, policajtov aj prokurátorov.  
Mnoho ľudí pritom zažíva podobné pocity krivdy, nespravodlivosti  
či nezákonnosti aj doma, v práci či vo svojom malom  rodnom  meste.  
Rada by som povzbudila ľudí, aby sme spoločne sledovali dianie okolo seba,  
aby sme si všímali podozrivé kšefty či nefungujúce úrady a aby sme sa nebáli 
so svojimi skúsenosťami podeliť. Aj takto vieme na mnohé prípady upozorniť 
a hľadať riešenia.

Laura KellöováLaura Kellöová

Pred 27 rokmi som sa narodila v nemocnici  
v Sobranciach a až do čias ukončenia 
strednej školy na Gymnáziu Sobrance som 
pôsobila práve v rodnom meste. V roku 2013 
som odišla do hlavného mesta a päť rokov 
študovala na Katedre žurnalistiky Univerzity 
Komenského v Bratislave. Po rôznych 
krátkodobých spoluprácach v súkromnom 
rádiu či televízii som v júni 2015, ešte ako 
študentka, nastúpila do RTVS a pracovala  
som ako redaktorka rozhlasového spravodajstva 
na Rádiu Slovensko. Po polročnom štúdiu  
vo Varšave a po personálnych zmenách  
vo vedení RTVS som o prácu prišla. 
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Jerguš MišoJerguš Mišo

 Moja cesta v Klube mladých

V roku 2010 som sa stal členom 
Klubu mladých pri Centre voľného času  
v Sobranciach. Hneď na jeho začiatku som 
absolvoval prvotné školenie komunikačných  
a sociálnych zručností, v rámci projektu „Spolu 
dokážeme viac“, kde som nabral základne 
skúsenosti s prácou s ľuďmi a tvorbou rôznych 
projektov. Učenie sa novým veciam a práca  
s ľuďmi sa mi páčila a najmä možnosť osobného 
rozvoja, ktorý som vďaka rôznym projektom  
za 9 rokov absolvoval. 

S Klubom mladých sme sa zapojili aj do množstva medzinárodných 
projektov s partnerskými mestami. Mal som možnosť navštíviť viaceré veľké 
mesta Európy a stretnúť množstvo skvelých ľudí, s ktorými som do dnešného 
dňa v kontakte. V Klube mladých som mal možnosť rozvíjať aj svoje záľuby 
ako napr. práca s kamerou, kedy som často pri organizácií akcií točil ich priebeh 
a následne zostrihal do krátkych videí ako ukážku našej činnosti a spolupráce 
s mestom. Činnosti, ktoré sme vykonávali ma bavili najmä z toho dôvodu,  
že som mal možnosť spoznávať nových ľudí a pracovať s nimi, objavovať 
nové možnosti osobného rozvoja a zlepšiť svoje komunikačné zručnosti, keďže 
som často musel vystupovať pred ľuďmi a prezentovať to, čomu sa venujeme. 
Medzi osobný míľnik považujem to, keď som sa v rámci Klubu mladých mohol 
zapojiť do Národného projektu KomPrax - kompetencie pre prax, v ktorom 
som nadobudol cenné skúsenosti do života, ktoré mi pomohli napredovať  
v osobnom živote a dostať sa na vysokú školu do Košíc. Záujem o toto štúdium 
bolo veľké a preto aj vďaka referenciám z Klubu mladých a komunikačným 
schopnostiam z projektov som sa dostal medzi 30 najlepších študentov, ktorí  
v roku 2015 mohli nastúpiť do prvého ročníka odboru masmediálnych štúdií. 
Aj počas vysokej školy som bol aktívnym mládežníkom a zúčastňoval sa akcii 
a projektov nie len z prostredia Klubu mladých ale aj mesta Sobrance, kde som 
mal možnosť venovať sa technickej stránke podujatí a to ozvučeniu.

Mal som možnosť spolupracovať s mestom v ozvučovaní mestských akcii 
ako  napr. Fašiangy, Mikuláš a pod. Tieto začiatky mi dopomohli k prvej 
brigáde, kedy som začal pracovať ako zvukový technik na Moteli Kamenec. 
Stále som sa však aktívne zapájal do činnosti Klubu mladých a začal som 
mladším dobrovoľníkom posúvať svoje vtedajšie rady a skúsenosti. 
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Tešilo ma, že mali záujem učiť sa novým veciam a že môžem niekomu 
posunúť svoje skúsenosti, ktoré som nazbieral za roky dobrovoľníckej práce 
v Klube mladých. Práve vďaka tomuto všetkému dnes pracujem pre jednu  
z najväčších firiem na Slovensku v oblasti technického zabezpečovania podujatí 
ako technický riaditeľ. V rámci mojej práce sa stretávam s množstvom ľudí, 
ktorým potrebujem efektívne zadeliť prácu. Keďže mám za sebou množstvo 
školení a skúsenosti s prácou s ľuďmi, moji nadriadení majú vo mne dôveru  
v perfektne odvedenú prácu, čo sa v konečnom dôsledku odzrkadli na výsledku 
práce a spokojnosti ako klientov, tak aj nadriadených. Pracujeme na množstve 
televíznych projektov, kedy sme častokrát v časovej tiesni a vtedy je potrebné 
efektívne pracovať a rozvrhnúť si činnosť tak, aby všetko bolo pripravené 
na čas. Práve vďaka dlhoročným skúsenostiam v Klube mladých viem,  
ako postupovať pri organizácií projektu, v akom poradí viesť svoju prácu  
s čo najlepším výsledkom. 

Dovolím si tvrdiť, že Klub mladých nasmeroval moju životnú 
cestu a otvoril mi nové možnosti v živote. Skvelý kolektív, ktorý  
sa vytvoril za tie roky práce, množstvo drobných veci, ktoré som  
ako dobrovoľník absolvoval, tí ľudia, ktorí vám otvorili brány do sveta  
a pomohli vám, keď ste to potrebovali sú veci, ktoré vám pomôžu v živote 
viac ako by ste od nich čakali. Aj keď mám teraz toho času menej, vždy 
sa rád zastavím v Klube mladých pozdraviť našu vedúcu Mgr. Máriu 
Cinkaničovu a zaspomínať si, aké to bolo keď sme sa ako mládežníci 
stretávali, aby sme vymysleli ďalší zaujímavý projekt, ďalšiu zaujímavú akciu  
a prinášali potešenie pre mladých v našom meste. Som hrdý na to, že som 
mohol byť dobrovoľníkom v Klube mladých pri Centre voľného času  
v Sobranciach pretože mi to v živote len dalo a nikdy nie zobralo. 
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      ZÁVER

Mládež je sociálno-demografická skupina, ktorú sme pre naše potreby 
vekovo ohraničili v rozmedzí od 13 do 30 rokov. Táto skupina má určite 
svoje charakteristiky, vlastnosti, črty, záujmy, požiadavky a hodnotové 
orientácie. Je veľmi dôležité s mládežou pracovať, čo pomáha rozvoju  
a rastu každého mládežníka. Preto je našou víziou prácu s mladými 
ľuďmi v našom regióne rozvíjať.
      Vízia, je vlastne vyjadrenie určitej predstavy o budúcnosti. Vyjadruje 
akýsi ideálny stav, ktorý chceme spoločne dosiahnuť. Aj na základe 
stretnutí s mládežníkmi sme sa pokúšali vyjadriť stav a smerovanie 
ďalšieho postupu práce s mládežou. Z týchto stretnutí vyplýva, že mladí 
ľudia sa svojimi myšlienkami prepojili s myšlienkami zástupcov mesta 
a spoločne by chceli vidieť mládež, ktorá je hrdá na to, že žije v tomto 
regióne. Mládež, ktorá sa zaujíma o dianie a život vo svojom meste, 
či okrese. Zapája sa do rôznych aktivít a dobrovoľníckych činností,  
či podujatí. Mládež je kreatívna, plná nápadov a myšlienok, ktoré budú 
prospešné pre všetkých obyvateľov mesta, ale aj celého regiónu. Naša 
mládež prejavuje záujem o medzigeneračný dialóg a spolužitie. Tvorí 
rôznorodé možnosti a podmienky pre aktívny život, a to v podobe 
športových, kultúrnych, sociálnych, ekologických a mnohých iných 
príležitostí. Prácu s mládežou vidíme ako jednu z mnohých, na ktorých 
nám v našom meste a okrese záleží.

Ostávame v nádeji, že vďaka tomuto projektu medzisektorovej 
spolupráce mesta Sobrance so zástupcami mládežníckeho sektora, 
s pracovníkmi, s mládežou ako aj samotnými zástupcami mládeže 
bude odteraz práca s mládežou systematickejšia, efektívnejšia, 
a teda výhodnejšia pre všetky strany. Mesto Sobrance a okolité obce  
v Sobraneckom okrese budú viac naklonení nápadom a potrebám  
mladých ľudí, čím sa otvoria nové možnosti a zvýši sa kvalita života nás 
všetkých.
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