
Ako málo stačí k pomoci druhému? Verte, že aj z veľmi 
mála vieme spoločnými silami pomôcť vo veľkom roz-
sahu. O to viac keď sa spájame pre dobrú vec. 
Dňa 2. decembra sme my - študenti Strednej priemy-
selnej školy stavebnej v Žiline a členovia občianskeho 
združenia BenPro usporiadali Benefičný koncert, z kto-
rého výťažok putoval do rúk pani riaditeľky Detského 
domova v Bytči. Príprava podujatia trvala takmer pol 
roka – v rámci budovy školy sa s prípravami začalo deň 
vopred dovezením audio techniky, pódia a prípravou 
celej auly tak, aby žiaci troch stredných škôl, Strednej 
priemyselnej školy stavebnej, Gymnázia Veľká okružná 
a Obchodnej akadémie Veľká okružná, ktorí sa ako di-
váci zúčastnili na koncerte a svojim dobrovoľným prís- 
pevkom sa podieľali na vyzbieraní finančného daru, 
zažili v aule SPŠS naozaj nevšedné podujatie. Organizá-
tori, pre divákov pripravili hneď trojnásobný hudobný 
zážitok. Na pódiu sa predstavili známe i neznáme začí-
najúce hudobné skupiny zo Žiliny. Ponúknutím priesto-
ru práve mladým kapelám, ktoré svoju kariéru ešte len 
rozbiehajú sa naplnila benefícia doslova. Aj toto bola 
jedna z foriem pomoci, pomôcť ukázať talentovaných 
mladých z nášho okolia. Boli to skupiny The Chmins, 
Bod Omylu a C.C.A. Celý program mali pod palcom ši-
kovné moderátorky. Slovo si zobral aj pán riaditeľ, kto-
rý poďakoval všetkým zúčastneným a organizátorom 
za pripravenie tohto podujatia. Je na mieste poďakovať 
aj Mgr. Marošovi Bolovi a RNDr. Jaroslave Frťalovej za 
pomoc s organizáciou a tiež celému učiteľskému zboru. 

Benefičný koncert na podporu 
detí v detskom domove

Skupina The Chmins

Skupina C.C.A

Skupina Bod OmyluPokračovanie na str. 2



Žiaci  svojimi príspevkami vyzbierali pre deti  
z detského domova čiastku 860€ (každé jedno vyz- 
bierané euro putovalo na túto dobrú myšlienku), ktorú 
si žiaľ nemohli zástupcovia detského domova prísť 
vyzdvihnúť osobne. Preto sme na ďalší deň vycesto-
vali do Bytče a spoločne s vecnými darmi v hodnote  
približne 500€ odovzdali celý výťažok. Takmer polroč-
ná, náročná príprava koncertu sa tak v tento deň skon-
čila krásnym gestom. S vďačnosťou môžeme konštato-
vať, že pomôcť druhému je ten najlepší pocit. 

Spracoval Tomáš Badík
Oficiálne odovzdanie vyzbieraných prostriedkov...

... spolu s veľkou kopou hračiek, o ktorých získanie sa 
pričinila predovšetkým Natália Svítková.Peter Kuriak & Tomáš Badík, koordinátori projektu.

A čo tomu predchádzalo ... ?

Prvé stretnutie organizátorov prebehlo už na začiatku 
prázdnin na Hrade Lietava, kde sme sa dohodli na 

všetkom, čo nás malo v najbližších mesiacoch čakať, 
všetko spojené s organizáciou koncertu. Tu začala 
dlhé cesta, mnoho stretnutí a hodiny telefonátov.

Nočná Žilina z Hradu Lietava 



Deň pred koncertom nám dala 
logistika zabrať. Už od poobedia sa 
do školy dovážala technika. Začalo 
sa stavať pódium, rozkladať zvuk, 

svetlá, postavila sa rampa, zatienila 
telocvičňa... 

... taktiež prebehla zvuková 
skúška prvej skupiny a nachys-

talo sa všetko na ďalší deň. 

Všetko pripravené na deň koncertu.

Najlepší výhľad na dianie na pódiu mali jednoznačne páni zvukári.

Pracovalo sa do neskorého večera.

Morálne nás prišiel podporiť aj pán profesor Bolo!

Nevšedný pohľad zo zákulisia - to čo ste nemali možnosť vidieť.



Náš deň D
Dovoľte mi na tomto mieste poďakovať pánovi  

riaditeľovi za poskytnutú dôveru a výbornú spoluprácu  
s vedením školy, pánovi školníkovi za jeho ochotu  

a ústretovosť, ktorú nám prejavil pri príprave koncertu, 
Lukášovi Turiakovi a skupine Bod Omylu, Zdenovi  

Mucinovi a skupine The Chmins, Matúšovi Tomaščíkovi 
a skupine C.C.A za ich výborne vystúpenia, Marekovi 

Adamovovi & Andrejovi Hinkovi a Stanici Žilina - Záriečie 
za ich neoceniteľnú spoluprácu, všetkým sponzorom  
a partnerom, Petrovi Kuriakovi, Samuelovi Haasovi,  

Andrejovi Chládeckemu, Zuzane Hubockej, Adrianovi 
Masnému, Natálií Svítkovej, Denisovi Liššákovi a všetkým, 
ktorí sa svojou prácou zaslúžili o dosiahnutie nášho cieľa.

Ďakujem! Tomáš Badík


