
Projekt ,,Chceme žiť bez závislostí.“ 
 

V školskom roku 2017/2018 CVČ - JUNIOR, Tajovského 30, Banská Bystrica 

odštartovalo už piaty ročník projektu s názvom ,,Chceme žiť bez závislostí.“ Projekt je určený 

pre žiakov prvých ročníkov SŠ ubytovaných na stredoškolských internátoch. Do tohto ročníka 

sa okrem štyroch banskobystrických internátov zapojili aj dva zvolenské stredoškolské 

internáty. Celý projekt pozostáva z troch častí: 

Cieľom prvej časti projektu, ktorá prebehla v mesiaci december 2017, boli prednášky 

na tému: ,,Drogy, alkohol a fajčenie“, ktoré sme realizovali v spolupráci s Okresným 

riaditeľstvom PZ, Okružná 19 v Banskej Bystrici. Žiaci šiestich stredoškolských  internátov sa 

z prednášok kpt. Mgr. Kataríny Cimermanovej z OR PZ BB dozvedeli veľa zaujímavého 

z danej problematiky. To, čo si z prednášky zapamätali, vyjadrilo v teste zvolené 5 – členné 

družstvo, ktoré bude reprezentovať príslušný internát počas celého trvania projektu. Test 

obsahoval 7 otázok, teda v 1. kole bolo možné získať pre internát prvých  7 bodov.  

 

Výsledky prvého kola boli nasledovné: 

  

Školský internát, Trieda SNP 53, Banská Bystrica                                          - 6,0 bodov 

Školský internát, SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica                             - 6,5 bodov 

Školský internát, Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica  - 6,0 bodov 

Školský internát, SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica                             - 6,5 bodov 

Školský internát, Ul. J. Švermu 1736/14, Zvolen                - 6,5 bodov 

Školský internát, SOŠ HSaO, Jabloňová 1351, Zvolen                          - 4,5 bodov 

 

Druhú časť projektu CVČ – JUNIOR realizovalo v mesiacoch apríl – máj 2018 a bola 

zameraná na tému ,,Kulty a sekty“. Pravidlá boli rovnaké, ako pri prvej časti, teda po 

prednáške 5 - členné súťažné družstvo vypracovalo test z danej problematiky pozostávajúci 

zo 7 otázok, teda pre svoj internát bolo možné získať ďalších 7 bodov.  

 

Výsledky druhého kola: 

  

Školský internát, Trieda SNP 53, Banská Bystrica                                          - 7,0 bodov 

Školský internát, SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica                             - 6,0 bodov 

Školský internát, Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica  - 7,0 bodov 

Školský internát, SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica                             - 7,0 bodov 

Školský internát, Ul. J. Švermu 1736/14, Zvolen                - 6,5 bodov 

Školský internát, SOŠ HSaO, Jabloňová 1351, Zvolen                          - 4,0 bodov 

 

Celkové výsledky po dvoch kolách sú nasledovné: 

 

Školský internát, Trieda SNP 53, Banská Bystrica                                          - 13,0 bodov 

Školský internát, SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica                             - 12,5 bodov 

Školský internát, Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica  - 13,0 bodov 

Školský internát, SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica                             - 13,5 bodov 

Školský internát, Ul. J. Švermu 1736/14, Zvolen                - 13,0 bodov 

Školský internát, SOŠ HSaO, Jabloňová 1351, Zvolen                          -   8,5 bodov 

Ešte však nič nie je rozhodnuté, pretože hodnotiť sa bude aj plagát (formát A2, A3) 

s problematikou odprednášaných tém, ktorý súťažné družstvo vypracuje a prinesie na tretie 

kolo projektu. V treťom kole si súťažné družstvá môžu pripísať aj ďalšie cenné body, a to za 

svoje výkony v pohybových aktivitách, ako aj za zodpovedanie štyroch vedomostných otázok   



z prednášaných tém počas zábavno – pohybového a vedomostného dopoludnia dňa 11. mája 

2018 na ihrisku Športového gymnázia, Tr. SNP 54, Banská Bystrica so začiatkom o 10.00 

hod.  

Takže všetko je otvorené, budeme držať palce a tešíme sa na spoločne strávené príjemné 

májové dopoludnie. Víťazné družstvo  získa cenu CVČ – JUNIOR, ktorou bude pobyt 

v Aquaparku  Turčianske Teplice v mesiaci jún 2018. 

Konečné výsledky nájdete na našej webovej stránke www.cvcjunior.sk. 

 

PhDr. Ľuba Danková 

9. 5. 2018 

 

 

http://www.cvcjunior.sk/

