
FESTIVAL ĽUDSKOSTI MLADÝCH 

      

Neboli sme na ňu pripravení. Pandémia prišla ako nečakaný a nechcený hosť. Hosť, ktorý nás okradol 

o mnoho vecí, zážitkov, príležitostí, osobných stretnutí, pohodu, entuziazmus, radosť, pozitívne 

naladenie. Obral nás aj o mnohé objatia a úsmevy, a preto si Rada mládeže Žilinského kraja na základe 

podnetu samotných mladých ľudí pripravila podujatie s názvom „FESTIVAL ĽUDSKOSTI 

MLADÝCH“, ktorý bol realizovaný pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja 

Ing.Eriky Jurinovej.  

 Žiacka školská rada pri SOŠ pedagogickej v Turčianskych Tepliciach sa v dňoch  16. a 17.06. 2021 

zúčastnila tohto podujatia, ktorého posolstvom bolo vrátiť do životov ľudí nadšenie a chuť radostne 

žiť.  

16.júla 2021, t. j. v stredu, sa Festival ľudskosti mladých začal na pešej zóne pred Mestským úradom 

v Turčianskych Tepliciach. Študentky 2.B pod vedením Mgr. Ľubomíry Tumovej si pripravili bohatý 

program plný ľudovej hudby, tanca a spevu. Počas programu členky ŽŠR a dobrovoľníčky zo strany 

študentiek školy rozdávali okoloidúcim ručne vyrobené zalaminované záložky do kníh s motivačnými 

citátmi, srdiečkové kľúčenky s motivačnými citátmi, živé ruže a čokoládové kvietky poskytnuté RMŽK 

a zároveň každému ešte darovali úsmev a vľúdne slovo.   

  Vo štvrtok 17.6.2021 sa študentky presunuli k Domovu sociálnych služieb v Turčianskych 

Tepliciach. Podujatie v areáli pred budovou otvorila pani Mazuráková, zamestnankyňa domova 

sociálnych služieb, ktorá nás srdečne privítala vo svojom mene i v mene ich klientov a odovzdala slovo 

našej koordinátorke Mgr. Natálii Zajacovej. Po jej krátkom vstupe sa predviedli žiačky 2.B triedy s 

tanečno-speváckym vystúpením. Do rytmu ich sprevádzali husle a akordeón. Toto vystúpenie rozžiarilo 

všetky tváre seniorov, ktorí sa na náš príchod nesmierne tešili a vychutnali si náš program dosýtosti po 

dlhých mesiacoch kultúrnej i sociálnej izolácie. Po tanečno-speváckom programe dievčatá pozvali 

dôchodcov do tanca. Sprevádzali ich rôzne ľudové piesne, ktoré sú pre región Turiec typické. 

Dôchodcovia boli očarení a veľmi sa im táto časť programu páčila.  

Po skončení programu členky ŽŠR a dobrovoľníčky rozdávali seniorom ručne vyrobené zalaminované 

záložky do kníh s motivačnými citátmi, srdiečkové kľúčenky i živé kvety. Časť dobrovoľníčok vošla do 

budovy sociálnych služieb a rozdávala drobnosti pre personál a imobilných seniorov.  

Nasledovne sa členky ŽSR, dobrovoľníčky spolu so súborom presunuli na pešiu zónu mesta pri 

mestskom úrade, kde program pokračoval. Hrala hudba, spev bol počuť široko ďaleko a členovia ŽSR 

spolu s dobrovoľníčkami pokračovali v rozdávaní malých motivačných prekvapení, ktoré najskôr 

spôsobili rozpaky, no napokon priniesli úsmevy na rozžiarených tvárach obdarovaných. 

Tento Festival si dievčatá užili naplo. Úsmevy a pozitívne reakcie, ktoré nám boli darované, nás 

zahriali na srdci a dúfame, že aj ľudia vôkol nás budú šíriť posolstvo tohto festivalu ľudskosti v ďalších 

dňoch ďalej. 

Poďakovanie patrí súboru z 2.B pod vedením Mgr.Ľubomíry Tumovej, dobrovoľníčkam zo školy, 

našej koordinátorke Mgr. Natálii Zajacovej, DSS za umožnenie realizácie programu pre seniorov, 

primátorovi mesta za povolenie zorganizovania podujatia v centre mesta a Rade mládeže Žilinského 

kraja za materiálnu i mentálnu podporu. Veríme, že tento festival bude pokračovať aj v ďalších rokoch 

a takýmto jednoduchým spôsobom bude prinášať ľudskosť, pozitivizmus a nádej do našich 

každodenných životov 

 

Miroslava Jankolová, medialistka ŽŠR SOŠP 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


