
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE NOVEJ KLUBOVNE AKTÍVNEJ 
MLÁDEŽE CVČ VČIELKA V BUDOVE SOV 

  
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Púchove schválili minulý rok pre členov Aktívnej 

mládeže Centra voľného času Včielka, k užívaniu priestory bývalej Púchovskej 

televízie v budove SOV na Námestí slobody, kde sa odteraz budú môcť aktívni mladí 

Púchovčania stretávať pri rôznych diskusiách, tvorení projektov a iných kultúrno-

spoločenských udalostiach. Pozvanie na slávnostné otvorenie prijali okrem 

primátorky mesta JUDr. Kataríny Henekovej i niektorí poslanci MsZ a Ing. Silvia 

Štefániková, koordinátorka práce s mládežou Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Piatkové slávnostné otvorenie klubovne Aktívnej mládeže v priestoroch bývalej Púchovskej 

televízie prebiehalo za dodržiavania všetkých bezpečnostných a hygienických podmienok. 

Na úvod sa slova ujala PaedDr. Alena Strýčková, riaditeľka CVČ Včielka a zároveň 

koordinátorka práce s mládežou, ktorá v minulom kalendárnom roku vytvorila Koncepciu 

práce s mládežou aj Akčný plán práce s mládežou. „Dovoľte mi, aby som Vás privítala 

v našej klubovni, ktorú vďaka iniciatíve našich dobrovoľníčok a dobrovoľníkov a poslancom 

mestského zastupiteľstva, môžeme dnes slávnostne otvoriť. Je to znakom toho, že mladí 

chcú niečo pre Mesto Púchov robiť, a že i poslanci vnímajú túto skutočnosť a dajú im 

priestor. Ďakujeme za účasť i zástupkyni Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorá sem 

prišla za Regionálne centrum mládeže a Krajské centrum voľného času, zároveň 

koordinátorke práce s mládežou, Silvii Štefánikovej.“ 

Alena Strýčková srdečne privítala primátorku mesta Katarínu Henekovú a zúčastnených 

poslancov Mgr. Petra Bílika, Ing. Jána Riška a PaedDr. Miroslava Kubičára. Za Oddelenie 

školstva a sociálnych vecí na MsÚ Púchov sa slávnosti zúčastnila vedúca oddelenia, Mgr. 

Daniela Gabrišová, ktorá za Mesto Púchov odovzdala malý dar, ale i koordinátorka žiackej 

školskej rady ZŠ Komenského. Aktívna mládež nadviazala spoluprácu aj s nedávno 

založeným OZ Potvora – „Poď tvoriť“, za ktorú sa otvorenia klubovne zúčastnili Daniela 

Medvecká a Elena Toporová. Spoločne s Alenou Strýčkovou vedie prácu s mládežou od 

tohtoročnej jari i Mgr. Marek Mikušec. Ako ďalej uviedla riaditeľka CVČ, členovia Žiackeho 

mestského parlamentu sa stretli už začiatkom septembra, aby dali hlavy dokopy 

a naplánovali projekty na nasledujúce obdobie, i s ohľadom na stále pretrvávajúcu 

koronasituáciu. Zatiaľ sú posedenia v klubovni plánované k debatám o súčasnom 

spoločenskom dianí či odreagovaní sa pri spoločenských hrách. 

Slovo dostala i Silvia Štefániková z TSK, ktorá popriala aktívnym mládežníkom veľa energie, 

entuziazmu a inšpirácie v tom, čo ich baví a na čom chcú naďalej pracovať tak, aby sa stali 

súčasťou progresu nielen Žiackeho mestského parlamentu, ale i Mesta Púchov. 



 

Mládežníci predstavili svoje predchádzajúce aktivity, ktorých sa zúčastnili, napríklad školenie 

Aktiv, prostredníctvom ktorého zistili, akým spôsobom môžu dobrovoľníci pomôcť či podieľať 

sa na napredovaní mesta, v ktorom žijú. Ďalej predstavili myšlienku rozvoja záujmu o street 

workout v meste Púchov, rozšíriť obzory mladým Púchovčanom. Vedenie mesta na 

predmetné myšlienky reagovalo veľmi pozitívne, o čom svedčala i otvorená diskusia 

s dobrovoľníkmi o tom, ako funguje púchovská samospráva. Katarína Heneková v závere 

tejto debaty skonštatovala, že investícia do mládeže a vzdelania je na nezaplatenie: „Nemusí 

byť vidieť dnes, hneď, ale s odstupom času, pretože krok po kroku získaných skúseností 

a využitých príležitostí dokazuje, že nová generácia, ktorá prichádza a chce sa vzdelávať, nie 

je stratená.“ 

Za pozvanie poďakovala i primátorka Katarína Heneková: „Chcem sa v prvom rade 

poďakovať, vážená pani riaditeľka, vážení hostia aj vy všetci, dobrovoľníci. Som veľmi rada, 

že sme to dotiahli dnes až sem a podarilo sa nám projekt uskutočniť. Od začiatku sme s pani 

Strýčkovou úzko spolupracovali ohľadne Koncepcie práce s mládežou, a neubehol ani rok 

a je to tu. Úžasné je, kam ste to dotiahli. Zásluhu na tom máte i vy a vaše svieže myslenie, 

nápady. Pre mňa je to znak toho, že deti a mládež majú aj iné záujmy a vaše iniciatívy tým 

smerujú oveľa ďalej. Viem, že keď potrebujeme pre mesto nejakú pomoc, môžeme sa na vás 

ako dobrovoľníkov vždy obrátiť. Ďakujem vám za to. Prajem vám veľa inšpirácie, 

nezabudnuteľných zážitkov a šťastia, aby sa vám tu darilo. Pokiaľ budem vedieť, akým 

spôsobom môžeme pomôcť i my vám, bude to pre nás ako mesto potešením.“ 



 

Po ukončení prvej otváracej debaty nadišlo k slávnostnému prestrihnutiu červenej stuhy, po 

ktorom sa rozprúdila ďalšia podnetná diskusia medzi hosťami a dobrovoľníkmi. Vedenie 

mesta prijalo pozvanie na budúce diskusie, do ktorých sa radi zapoja či už poslanci MsZ, 

alebo zamestnanci MsÚ, aby dobrovoľníkom priniesli svoje poznatky a skúsenosti z bežnej 

praxe. 
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