
 

 

REFRESHDAY 2019 

 

Pripravil: Ján Smriga 

 

Spojená škola na Mokrohájskej ulici 3 v Bratislave v spolupráci s Občianskym združením 

„Pre našu školu“ a so spoločnosťou Siemens Healthineers Slovakia v piatok 31. 5. 2019 

zorganizovala dobrovoľnícky deň pod názvom „REFRESHDAY 2019“ (pre pamätníkov 

„pracovná sobota“ ).  

Prvá etapa sa začala už predvlani, keď sa podarilo postaviť detské ihrisko, vysadiť 

okrasné dreviny či upraviť terén na príjazdovej ceste. Hoci sme zrealizovali iba kvapku 

z pomyselnej studnice našich nápadov, aj vďaka týmto drobným zmenám sa nám 

podarilo čiastočne zútulniť areál našej školy. Obohatili sme edukačný proces, keďže 

po dlhých rokoch bolo možné obnoviť zážitkové vyučovanie, ktoré má vynikajúce 

účinky na žiakov s rôznymi druhmi postihnutia (autistov, nevidiacich a iných).   

Často sa využíva na rôzne školské či mimoškolské aktivity - ako je odovzdávanie 

maturitných vysvedčení, grilovanie alebo hranie futbalu, v rámci hodín telesnej 

výchovy.  

Tento deň mal špeciálny nádych, pretože každý chcel 

prispieť svojou troškou do mlyna. Na jednom mieste sa zišli 

žiaci, maličkí aj veľkí, učitelia a ostatní zamestnanci školy, 

ktorí sú často neviditeľní, ale majú 

významnú úlohu, pretože sa 

starajú o to, aby tento náš „kolos“ 

mohol dennodenne fungovať. 

Táto akcia má hlbší význam aj v súvislosti s utužovaním vzťahov 

medzi žiakmi a učiteľmi. A buďme úprimní. My žiaci sme sa 



potešili, že sme nemuseli sedieť v rozhorúčených 

triedach (aj keď tento rok k nám bolo počasie 

našťastie zhovievavé). Samozrejme, že nie všetko 

podstatné sa odohrávalo iba vonku. Mnohí učitelia 

so svojimi triedami už od rána pripravovali 

občerstvenie. Prekvapivo sa našli aj takí, ktorí tento 

deň strávili sčasti tradične a voľný čas využili na 

premietanie filmov o prírode v improvizovanom EKO–

kine. Z pohľadu našej školy išlo o jednu z najväčších akcií roka, čo sa týka počtu 

zainteresovaných. Do všetkých aktivít sa zapojili takmer všetci. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sme radi, že sme sa o túto príjemnú prácu mohli podeliť s dobrovoľníkmi z firmy Siemens 

Healthineers Slovakia, ktorí nám ponúkli svoju nezištnú pomoc a na pár hodín „vypli“ 

od svojej zodpovednej práce, ktorá je zameraná na diagnostické prístroje a 

poskytovanie služieb pre zdravotnícke zariadenia. Dúfame, že zrekonštruované a 

vyčistené priestory pred hlavným vstupom do školy budú slúžiť aj ďalším našim 

nasledovníkom a reprezentovať našu pracovitosť, súdržnosť a dobré nápady. 

 



 

 

Ďakujeme 

organizačnému tímu, 

zamestnancom Siemens Healthineers Slovakia 

a všetkým, ktorí priložili ruku k dielu. 

 

 


