
2. ročník Benefičného koncertu Strednej priemyselnej školy stavebnej 
 
Minulý rok v decembri Žiacka školská rada v našej škole zorganizovala benefičný koncert na 

pomoc Detskému domovu v Bytči. Táto myšlienka sa ujala a rozhodli sme sa ju zopakovať. Tentoraz 
však inak – vo väčšom a na kvalitatívne vyššej úrovni. 

 
Prípravy na koncert začali niekoľko mesiacov pred koncertom a vyvrcholili inštaláciou pódia 

a ozvučovacej a osvetľovacej techniky v aule školy. Nakoľko sme už aj minulý rok prizvali susediace 
školy, urobili sme tak aj tento rok a naše pozvanie prijali Obchodná akadémia Veľká okružná, 
Gymnázium Veľká okružná a Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku. Niektorí 
žiaci z pozvaných škôl nám pomohli aj s organizáciou. 

 

 
 
 
V deň koncertu všetko vyvrcholilo príchodom škôl a dvoch umeleckých telies – skupiny Dave 

Brannigan a Martina Haricha. Odohrali dva koncerty pre 1100 žiakov a s priložených fotografií je 
vidieť, že atmosféra bola jedinečná.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Martin Harich a skupina Dave Brannigan počas ich vystúpenia 

Pódium sme postavili a techniku nainštalovali deň vopred – za 6 hodín bolo všetko pripravené 



 
Výťažok z koncertu putoval v celej vyzbieranej výške na podporu Pediatrického oddelenia FNsP 

v Žiline. Darovanú sumu, podľa vyjadrenia primára oddelenia Juraja Kováčika, použije nemocnica na 
nákup presnej dávkovacej infúznej pumpy, ktorú na oddelení denne potrebujú.  

 

 
 

Tomáš pri odovzdávaní šeku primárovi pediatrického oddelenia Jurajovi Kováčikovi 

 
Hlavnej organizácie oboch ročníkov sa ujali žiaci našej školy Tomáš Badík a Peter Kuriak. Ich 

snahu a zanietenosť pozná v škole každý, a preto sa škola rozhodla, že ich nominuje na ocenenie 
Aktívneho občianstva a ľudskosti 2016. Ich príbeh a činnosť porotu zaujali natoľko, že si zo 
slávnostného odovzdávania cien odniesli tú svoju v kategórii Top čin ľudskosti. Koncert takéhoto 
rozsahu by sa však najmä v realizačnej fáze nezaobišiel bez pomoci ich spolužiakov a kamarátov 
z iných škôl, ktorým taktiež patrí uznanie za ich nezištnú prácu. Taktiež sme vďační vedeniu školy, 
ktoré nám vyšlo v ústrety najmä v otázke priestorového zabezpečenia koncertu. 

 

 
 

Realizačný tím spolu s kapelami tesne po vydarených koncertoch 



 

 
                                      Laureáti ceny Tomáš a Peter so spolužiakmi, ktorí im pomáhali koncert organizovať 

 
 

Maroš Bolo 
Koordinátor Žiackej školskej rady 


