Spätná väzba od detí z VÝCVIKOVO - VZDELÁVACIEHO KURZU
05. – 06. 04. 2018, Penzión Javorina, DONOVALY

Program vypracovala, výcvik zorganizovala a viedla Mgr. Alena Mičian Ostrihoňová,
koordinátorka prevencie a riaditeľka SCVČ Heuréka, autorka projektu „Zvolenské
svetielka“ zameraného na peer-program, prevenciu spoločensky nežiaducich javov,
výchovu k manželstvu a rodičovstvu a na techniky komunikácie, sebapoznávania,
osobného rozvoja, spolupráce a emocionálnej inteligencie.
Projekt opätovne finančne podporilo Mesto Zvolen. Projekt morálne podporuje pani
primátorka Ing. Lenka Balkovičová a Deniska Záchenská z odboru rozvoja mesta poverená
vedením komisie prevencie vo Zvolene. S účastníkmi výcviku opäť pracoval aj inšpektor
Jozef Michalík z Mestskej polície vo Zvolene, koordinátor prevencie kriminality.
Na dvojdňový výchovno-vzdelávací pobyt finančne prispela i Spoločnosť pre plánované
rodičovstvo, ktorú na výcviku lektorsky reprezentovala jej prezidentka doc. PaedDr. Lenka
Rovňanová, PhD. pôsobiaca na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici.
S deťmi pracovala i Mgr. Veronika Feriancová, vyučujúca výtvarného odboru SZUŠ
Heuréka.
Výcviku sa zúčastnilo spolu 22 detí – súčasných a bývalých členov záujmového útvaru
SCVČ Heuréka „Svetielko“ zameraného na peer-program, na rozvoj osobnosti,
komunikácie, spolupráce a emocionálnej inteligencie.
Zúčastnené deti navštevujú školy: ZŠ Jilemnického 1, ZŠ Hrnčiarska, ZŠ M. Rázusa,
ZŠ J. Alexyho, Zvolen, Gymnázium Andreja Kmeťa, Banská Štiavnica.
Tento výcvik bol výnimočný tým, že v rámci vrstovníckeho programu pracovala úspešná
absolventka predošlých kurzov Martina Hrušková s deťmi zo ZŠ (5. - 9.roč.) Aktívna

mladá líderka mohla odovzdať novým – mladším Svetielkam svoje vedomosti
a skúsenosti. Teda na tomto výcviku neučili len lektori, ale aj mladá dáma, ktorá môže
byť svojimi životnými postojmi vzorom pre svojich vrstovníkov. Keďže v tomto
školskom roku pribudli do krúžku Svetielko noví členovia, deti z rôznych škôl sa stretli
na Donovaloch prvýkrát.
Vo svojej spätnej väzbe, ktorú deti píšu na konci každého výcviku, vyjadrili odpoveď
na otázku: Čo nám výcvik dal?
Stredoškoláčka Maťka: Som veľmi vďačná za to, že som tu mohla byť a stretnúť týchto
skvelých ľudí. Na začiatku som sa trochu bála, že budem mať problém sa medzi nich
začleniť, no nakoniec som sa skamarátila s toľkými zlatíčkami – svetielkami, že tento
výcvik ubehol ešte rýchlejšie ako obyčajne. Opäť som tu zažila kopec zábavy a okrem
nových skúseností s prezentovaním pred mladšími, no veľmi inteligentnými ľuďmi, si
stadeto odnesiem neuveriteľné množstvo krásnych zážitkov, spomienok. Taktiež som
nabrala veľa energie, dobrej nálady a výroky niektorých svetielok ma naozaj zahriali
pri srdiečku. Najviac som sa zabavila s Denou, Erikom, Natálkou a tiež s Jakubom,
Michalom a Markom. Všetci boli perfektní, no osobitne by som ešte chcela vyjadriť obdiv
a poďakovanie Markovi, ktorý bol neskutočne zlatý a na svoj vek sa správal naozaj
ukážkovo. Vždy aj keď sa v kruhu k niečomu vyjadroval, tak to povedal tak pekne, že
ma nejedenkrát dohnal k slzám. Marko spolu s Denou pre mňa boli na tomto výcviku
najväčšími svetielkami a okrem svietenia na tú správnu cestu nás aj zahrievali svojimi
objatiami. Na záver by som chcela poďakovať všetkým snaživým a aktívnym svetielkam,
ktorým želám, aby ako osobnosti rýchlo rástli a ďalej svietili. No a samozrejme ďakujem
Jožkovi, Veronike a Lenke, že tu boli a robili s nami skvelé aktivity. Alenka, tebe zas a znova
ďakujem za to, že SI a že stále robíš také skvelé veci pre iných ľudí a želám ti, aby sa ti to
všetko dobré vracalo späť. S láskou verné svetielko Maťka.
Deti zo základných škôl:
9.roč.:
Erik: Veľa som tancoval, spieval a jedol. Srdiečko bolo jedno z najsilnejších. A teraz
Maťka – najlepšia baba na výcviku. Je to šikovné dievča, ktoré robí veľmi veľa vecí,
tak veľa, že nemá čas na nič iné, ale aj tak si vždy nájde čas na náš výcvik.
Šimon: Bolo nám tu veľmi dobre. Dúfam, že budeš mať omnoho viac mladých ľudí,
z ktorých by boli perfektné Svetielka.
Erik: Naučil som sa počúvať ľudí. Stretol som nových kamarátov. Super prechádzka.
8.roč.:
Majka: Tohtoročný výcvik bol naozaj výnimočný – boli tu úžasní ľudia, dobré jedlo,
krásna príroda... no proste bolo tu naozaj super a cítila som sa tu fakt uvoľnene, lebo som
nemala strach otvoriť sa ľuďom, ktorí mi dokážu pomôcť. Najviac sa mi páčila
prechádzka. Som rada za pocitovú kresbu, ktorá ma dokázala oslobodiť od iných
myšlienok a problémov. Z tohtoročného výcviku som si odniesla naozaj veľa.
A...SVETIELKA, nezabúdajte, že ste skvelí ľudia, ktorí pomáhajú ostatným nachádzať
ten správny smer. Ste ako moja druhá rodina, ktorá mi fakt veľmiii pomáha, mám vás
naozaj všetkých rada a OBROVSKÁ VĎAKA PATRÍ Alenke, ujovi Jožkovi, Lenke

a Veronike za to, že mi pomáhajú stať sa lepším človekom. Určite chcem ísť vo vašich
šľapajách a NEZABÚDAJTE, že „Každý deň môžete byť lepšou verziou samého seba“.
Dada: Hlavne mi dal oddych. Došlo mi, že moje problémy nie sú také veľké a že mám
najlepšiu maminu. Páčili sa mi 4 ročné obdobia, lebo konečne viem, aký je môj pohľad
na Jar, Leto, Jeseň a Zimu. Príroda tu je krásna a vzduch je tu úžasný. Alenka a Jožko ma
ťahajú za svetlom, tak dúfam, že ich nesklamem. Výcvik mi ešte pomohol posilniť moje
EQ a môžem teraz roznášať pozitívnu energiu.
Timea: Cvičenia boli super, hlavne kreslenie a prechádzka, no na srdiečko nikdy nič
nemá. Prvýkrát v živote som zo seba dala von také veci, ktoré som v sebe veľkú dobu držala
a nedalo sa mi o nich rozprávať. Som rada, že som mohla stretnúť Alenku, lebo je to jeden
úžasný človek a myslím, že by ich takých malo byť viac. Uvedomila som si, že som vďačná,
lebo som mala okolo seba úžasných ľudí, ktorí ma podporujú a dávajú mi „dávku
dobra“. Ďakujem, ďakujem a ďakujem, Alenka! Ďakujem, že si mi vošla do života, keď som
to najviac potrebovala a dala si mi užitočné rady, ktoré som, samozrejme, využila. Ďakujem,
že si tu pre mňa, pre nás. Si výnimočná osoba. Ja som vlastne nikdy nestretla takého
úžasného, dobrosrdečného, nádherného človeka, ako si ty! Veľmi si ťa vážim. Svetielko
beriem neskutočne vážne! Je to pre mňa druhý domov, v ktorom žije neskutočne veľa
výnimočných ľudí, ktorých MILUJEM, tak isto aj teba, Alenka. No o dom sa treba starať,
aby sa nerozpadol. A preto sa musíme o seba navzájom starať, byť si oporou, aby sme
sa aj my, SVETIELKA, nerozpadli! A každému jednému by nám malo záležať
na Svetielku. Nikdy to nevzdám, milujem SVETIELKO! A milujem SVETIELKA!
Veľmi mi na vás záleží!
Paťka: Svetielko ma naučilo, že všetko má svoj význam – všetky zlé, ale aj tie dobré veci.
Že mám vždy nádej. Keď som prvýkrát prišla na Svetielko, tak som vedela, že ho
potrebujem. A pamätám si, keď som sa Alenke prvýkrát zdôverila. Som rada, že ste ma
prijali medzi seba. Tento výcvik bol môj druhý. Nie taký úžasný ako minulý rok, ale vtedy
som ešte nevedela, čo ma čaká. A dúfam, že budem aj na treťom výcviku. Svetielko milujem,
pretože ma naučilo aj to, aby som dvíhala svoje sebavedomie vyššie a vyššie. (Verím si
tak ako ešte nikdy nie.)
Saja: Toto bol môj druhý výcvik, ktorý som absolvovala. Najviac zo všetkých týchto aktivít
sa mi páčilo pocitové kreslenie s Veronikou. Hudba a kreslenie sú jedny z mojich
milovaných vecí a tak mi Veronikina úžasná aktivita poskytla najväčší relax zo všetkých.
Tento výcvik mi umožnil spoznať aj Lenku Rovňanovú. Teda niežeby som sa s ňou
predtým nestretla, ale vtedy som nemala odvahu spýtať sa jej na niektoré veci. Keďže je
učiteľka na vysokej škole a učí učiteľov ako učiť, stala sa ďalším z mojich vzorov, pretože
dúfam, že aj mne sa podarí stať učiteľkou, aj keď si tým nie som úplne istá. Ďalej ma veľmi
teší, že som sa zblížila s niektorými ľuďmi a že som aspoň na chvíľu odišla od svojich
problémov. Tento výcvik ma naučil hlavne lepšej a tvorivejšej komunikácii. Najväčšiu
zásluhu na tom má Alenka, ktorá tu pre mňa bola, keď som bola najviac, nazvime to
„rozbitá“. No Alenka ma naučila, že keď mi včerajšok zavrel dvere, zajtrajšok mi otvorí
nové - oveľa svetlejšie a žiarivejšie. Stres som sa naučila ventilovať kreslením. Svetielko mi
dalo veľa, tiež ma veľa naučilo, ale stále je toho veľa, čo sa musím naučiť, čo musím
zažiť, čo musím vidieť, aby som zistila, kto naozaj som alebo to, kam patrím, napríklad
sa musím naučiť dôverovať sama sebe.

Sima: Tento rok som tu spoznala nových ľudí. Bolo nám tu super od prvej chvíle. Som
hrozne rada za to, že sme mohli ísť tento rok na prechádzku do prírody, lebo sme si to
veľmi užili. Bez Alenky by som tu ani nebola a hrozne jej ďakujem aj za jej trpezlivosť.
Jožkovi som vďačná za to, že bol stále na nás milý ako vždy. Lenke za to, že si našla čas
na nás, aj keď toho má hrozne veľa, som rada, že nás naučila aj veci, ktoré určite využijeme
v našich životoch. Veronike za to, že s nami robila pocitové kreslenie, pri ktorom sme dali
naše pocity na papier. Tohtoročné srdiečko bolo veľmi emotívne, ale to sme všetci
potrebovali, proste to dostať zo seba von, aby nám bolo ľahšie a aby sme sa mohli len
usmievať, aj keď to je niekedy ťažké. Mám vás rada a dúfam, že sa uvidíme aj na budúci rok!
Patrik: Spoločnosť mi tu robili veľmi príjemní a priateľskí ľudia. Celkom zaujímavá bola
pocitová kresba na Štyri ročné obdobia od Vivaldiho. Pri srdiečku sme si zapálili sviečky
aj za tých, ktorí tu s nami nemohli byť. Jednou z ďalších aktivít boli Fotofantázie. Potom
sme si dali obed a zhodnotili sme náš pobyt na Donovaloch 2018.
Majkel: Chcem „tisíci raz“ poďakovať aj za to, že si ma zobrala do Svetielka, Alenka.
Je to super. Chcem ti poďakovať za to, že si dávaš toľkú námahu, aby si zohnala peniaze
alebo materiál, či lektorov. Som vďačný za to, že tu môže byť Jožko. Sme kamaráti,
aj keď bol v našej škole alebo sme sa stretli na konferencii J J J. Ja si myslím,
že výcvik mal zmysel. Bol som tu rád – som šťastný, že si – ALENKA – máš to ťažké
častokrát, ale si veľmi silná. Máš taký dar od Boha, že dokážeš vypočuť, pomôcť,
postískať. Stále som si myslel, že deti v tejto dobe nemajú problémy, no bohužiaľ, nie je je to
tak. Ja takéto veci vďaka Bohu nemusím riešiť, no Svetielko je aj tak niečo viac. Zistil som
svoju osobnosť a mnoho, mnoho iných vecí. Svetielko je jedna suprová vec. Páčila sa mi
pocitová kresba, srdiečko, prechádzka, aktivita o vzťahoch, jedlóóóóó... Našiel som si nových
priateľov a kamarátov a aj učiteľov J Snáď bude aj o rok výcvik a príde Jožko, moji
kamoši, pravé svietiace svetielka. Nech príde aj Maťka a Kika. Posledné poďakovanie,
aj keď je ich tu už veľa J patrí všetkým a HLAVNE Alenke za to, že robí to, čo chce napriek
tomu, že nemusí; Jožkovi, lebo je to správny chlap, taký, aký má byť, treba byť vďačný
za takých ľudí. Lenke za financie, aj keď to nie je všetko, vďaka za to, že prišla za nami;
Veronike za technickú a psychickú podporu a za kreslenie. ĎAKUJEM.
Dena: Tento výcvik mi toho dal veľmi veľa. Hlavne to, že som si začala pred ľuďmi viac
veriť. Chcela by som hlavne poďakovať Maťke za to, aká je, ale aj za to, ako ma toho
veľa naučila. Tiež som tu zažila veľa dobrých zážitkov, napríklad keď sme išli
na vychádzku do prírody a vyrobili sme zo šišiek, machu a suchého lístia srdce,
ktoré znázorňovalo lásku muža a ženy. Tiež by som chcela poďakovať Alenke, že nám
umožnila túto šancu. Tiež som tu spoznala veľa nových ľudí. Som veľmi rada, že som sa
mohla tohto projektu zúčastniť. Tiež chcem poďakovať Veronike, lebo s ňou sme robili
super aktivitu – pocitové kreslenie. Veľmi som si to užila. Taktiež ďakujem Lenke
a Jožkovi. Nikdy na tento zážitok nezabudnem. Ľúbim Vás, Alenka, Jožko, Veronika,
Lenka, Maťka, najlepší lektori.
Marco: Bol som tu prvýkrát a veľmi sa mi páčilo. Našiel som si tu nových priateľov
a utužil som vzťahy s ostatnými. Najviac z aktivít sa mi páčilo srdiečko a prechádzka.
Dozvedel som sa o ľuďoch množstvo nových vecí. Maťkina aktivita bola tiež veľmi
zaujímavá. Obdivujem na nej, ako vie rozprávať a prezentovať. Boli to dva najlepšie dni.

7.roč.:
Naty: Tento výcvik mi dal lepšie puto s kamarátmi, hlavne s Majkou. Naučila som sa,
že nie vždy je to, čo robia ostatní správne a ak o tom vieme, mali by sme sa ozvať. Bola
som veľmi rada, že som znovu videla uja Jožka, lebo on je proste najlepší. Som rada,
že stále robíte výcvik, pretože aj keď ma väčšinou ľudia vyčerpávajú, Svetielka mi
dodávajú energiu, ktorú potrebujem. Páčila sa mi prechádzka v prírode. Taktiež aj pocitové
kreslenie. Takže ďakujem, že som sa tohto mohla zúčastniť.
Marko: Mne sa výcvik veľmi páčil a vážim si ho, lebo mi dal dostatok životných
skúseností a naučil ma komunikovať tak otvorene. Spoznal som tu veľa super ľudí
a ďakujem Alenke, že mi dala tú česť zúčastniť sa výcviku. A mám okolo seba ľudí,
ktorým môžem veriť a zdôveriť sa im. Páčili sa mi všetky aktivity a naberal som
pri nich energiu. Najviac sa mi páčila prechádzka do prírody. A rozhodne tu musím byť
aj na budúci rok. Veľká sranda bola s ujom Jožkom, bez neho to nie je ono. Opakujem,
veľká vďaka patrí Alenke. Na výcviku nás bolo mnoho, ale všetci sme boli jedným. Nech
vaše svetielko nikdy nevyhasne!
6.roč.:
Miško:. Čo mi dal výcvik? Samozrejme veľa priateľstva, napr. s Markom. Je to môj
kamarát, ktorého som nevidel 3 roky. Hlavne sa mi páčila naša Best 7 skupina. V tej skupine
bolo najlepšie a najvtipnejšie dievča. Bola to Maťka.
Lotka: Tento výcvik mi pomohol s mojimi problémami. Spoznala som úžasných ľudí
a zistila som, že veľa detí má oveľa horší život ako ja. Som vďačná svojej rodine
aj blízkym, že mi so všetkým pomáhajú a že ma podporujú, aj keď dakedy je to veľmi
ťažké a nikto ma nevie pochopiť ako len jeden úžasný človek – naša ALENKA!!! Alenka
hneď vidí, keď sa cítim zle a veľakrát mi dala iný pohľad do života a niekedy si to ani
neuvedomí, ale keď ju už len vidím, tak mi hneď zlepší deň. MYSLÍM, ŽE TAKÝCH
ĽUDÍ JE POTREBA NA SVETE... ABY SME SA MALI VŠETCI RADI A NEROBILI
SI ZLE... Ďakujem, Alenka, za všetko, určite sa budem riadiť len jedným heslom: Nepijem,
nefajčím, nenadávam!
Sofi: Najviac som sa tešila na večer, pretože bola moja obľúbená aktivita SRDIEČKO.
Bolo to silné, ale aj krásne. Strašne vás mám rada a dúfam, že sa uvidím s vami aj na budúci
rok. Jedno veľké ĎAKUJEM vám všetkým.
Sára: Tento výcvik pre mňa znamená veľa. Páčila sa mi prechádzka na vzduchu.
Pri kreslení nám Veronika púšťala Štyri ročné obdobia od Vivaldiho. Páčila sa mi aj téma
ženy a muži, kde sme mali napísať rôzne ovocie, zeleninu, predmet, ktorý sa hodí k mužovi
a žene. Na konci dňa sme mali srdiečko, na ktorom sme sa mohli vyrozprávať o rôznych
osobných veciach. Skoro všetci plakali, čo bolo normálne, pretože to bolo dosť emocionálne.
5.roč.:
Natali: Tento výcvik bol skvelý, nikdy na to nezabudnem. Noví ľudia, rada do života,
vedomosti... Bolo to perfektné, je skvelé sa niekomu zdôveriť, ak vás niečo trápi a spoznať
skvelých ľudí, naučiť sa plno skvelých vecí, ktoré vás aj v tých najťažších chvíľach
nakopnú a pomôžu vám vstať na nohy, lebo viete, že okolo seba máte super ľudí, ktorí

vás podporujú. Takéto zaujímavé veci vás nenaučia ani v škole. Všetkým vám veľmi pekne
ďakujem, ale hlavne Alenke, Lenke, Jožkovi, Veronike a spolulektorke Maťke a mám vás
veľmi rada. Ešte raz veľká VĎAKA. ĎAKUJEM!
Jakub: Čo mi výcvik dal? Super kamarátov, zážitky, super ľudí, super spolubývajúcich,
lepšiu komunikáciu, výbornú náladu, spoznať skvelých ľudí, program celý deň,
odreagovanie, spoznanie nepríjemného pocitu opitosti – okuliare, spoznať horský vzduch,
zničil mi takmer všetku hanblivosť.
Čo dodať na záver? S dojatím som opäť čítala všetky tieto krásne myšlienky, ktoré deti
napísali. Cítila som z ich slov veľkú vďačnosť za všetko, čo sme im v Heuréke
na Svetielku doteraz poskytli. A to, čo sme spoločne pre nich za uplynulé roky spravili,
čo sme sa im na výcvikoch snažili odovzdať do ich mladého života spolu s Jožkom
Michalíkom z Mestskej polície, to sa nám teraz vrátilo... Absolventka krúžku Svetielko
Maťka Hrušková odovzdávala svoje skúsenosti nováčikom. Šikovná mladá dáma
pomáhala deťom, aby ich nasmerovala na správnu a zdravú cestu životom svojím
vlastným pozitívnym príkladom. Aj tento rok sa skvelý tím ľudí podieľal
na osobnostnom, duchovnom, emocionálnom a umeleckom rozvoji detí z viacerých
zvolenských základných škôl. Verím, že budeme môcť „zachraňovať“ a vychovávať
aj ďalšie Svetielka.
Mgr. Alena Mičian Ostrihoňová
riaditeľka SCVČ Heuréka

