
Týždeň dobročinných akcií 

Dlhoročnou tradíciou na našej škole a jedným z cieľov školského vzdelávacieho programu je 

podporovať humanitné, charitatívne a dobročinné akcie. Druhý novembrový týždeň sa niesol 

v znamení dobrých činov žiakov Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera 

Lučenec. 

09.11.2016 sa desať žiakov zapojilo do akcie, ktorú poznáte pod názvom Študentská kvapka 

krvi. Kampaň zameranú na oslovovanie darcov krvi organizuje Slovenský Červený kríž 

v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami 

nemocníc. 

Medzi darcami krvi boli aj prvodarci, ktorí verím, že sa do akcie nezapojili iba pre vecné 

ceny, ktoré tento rok mali prilákať čo najväčší počet darcov, ale motivovalo ich možnosť 

rozhodnúť aj o osude iného človeka a zachrániť mu život. 

Kto môže byť darcom krvi? 

Veľmi zjednodušene každý zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov (pri opakovanom 

darovaní do 65 rokov), ktorý má viac ako 50 kg. 

Srdečná vďaka patrí nasledovným žiakom: 

1. Martin Dančo III. S 

2. Adrián Mišík III. S 

3. Monika Bolčová IV. A 

4. Jerguš Gombala IV. A 

5. Michal Koristek IV. A 

6. Ľubomír Križo IV. A 

7. Michal Mičoda IV. A 

8. Patrik Melich IV. A 

9. Peter Pihulič IV. A 

10. Štefan Mátyáš IV. S 

Spolu s našimi študentmi daroval krv aj náš najmladší kolega, Mgr. Jakub Škantár, ktorí ešte 

zdravotné problémy nemá. 

Škola spolupracuje medzi inými aj s Nadáciou pre deti Slovenska. Práve oni sú tí, ktorí 

kampaňou Hodina deťom podporujú projekty pomáhajúce deťom a mladým ľuďom na celom 

Slovensku. 



Do verejnej zbierky v uliciach mesta Lučenec, ktorá sa konala 11.11.2016, sa prihlásili tri 

dvojice žiakov. Mali síce aj nepríjemné skúsenosti pri oslovovaní ľudí, ale všeobecne sa dá 

skonštatovať, že tento rok boli najúspešnejší v porovnaní s ostatnými ročníkmi kampane. 

Vyzbierali spolu 141,26 €, čo možno na prvé prečítanie nie je nejaká obrovská suma, ale tých, 

ktorí pomoc potrebujú, určite poteší. 

A tu sú výsledky dvojíc: 

1. Alena Böhmerová a Simona Galová - 60,03 € 

2. Martin Dančo a Adrián Mišík - 42,86 € 

3. Lukáš Hronec a Matej Kováč - 38,37 € 

Podľa čoho spoznáte dobrého študenta? Podľa dobrých známok? Ľudí, ktorí potrebujú krv 

alebo finančnú pomoc známky žiakov vôbec netrápia. Ich zdravie, či život závisí od ich 

ochoty darovať krv, zapojiť sa do charitatívnych zbierok. Pre nich je hrdinom študent každej 

krvnej skupiny, každý žiak, ktorí sa zapojil do zbierky v uliciach, bez ohľadu na počet 

dobrých, či zlých známok. 

Csaba Bóna 

(zdroje: http://www.redcross.sk/kampane/studentska_kvapka_krvi_2016, http://www.nds.sk/) 


