
Študentská kvapka krvi 2018 
Dňa 23.11.2018 sa naši študenti opäť stali malými hrdinami všedných dní, 

ale s veľkým srdcom.  Tentoraz pod záštitou Ţiackej školskej rady, ktorá sa 

rozhodla vrámci aktivity ŠÍRME RADOSŤ A POMÁHAJME pomôcť tou 

najušľachtilejšou aktivitou a to darovať kúsok seba pre pomoc druhým.  

Ţiacka školská rada našej školy je nová fungujeme len od septembra tohto 

roku ale napriek tomu tvoríme úţasní tím mladých ľudí zapálených pre pomoc 

ostatným. Keď sme sa dozvedeli o tejto aktivite rozmýšľali sme nad rôznymi 

moţnosťami ako by sme mohli pomôcť a najmä komu.  

Darovanie krvi je známa dobročinná aktivita a myslíme si, ţe napriek tomu 

ţe sa realizuje pomerne často nikdy jej nie je dosť. Keďţe je naša Ţiacka 

školská rada tvorená prevaţne neplnoletými ţiakmi, ktorí ešte nesmú darovať krv, 

rozhodli sme sa motivovať tých plnoletých. Pani učiteľka, ktorá sa venuje 

darovaniu krvi na škole nám poradila ako uskutočniť túto aktivitu. Ozvala sa jej 

bývala ţiačka poprosila ju o darovanie krvi pre jej brata Jána Kotrisa, ktorý trpí 

na rakovinu a leţí v Onkologickom ústave sv. Alţbety v Bratislave. A motivácia uţ 

bola jasná. 

Začali sme s prípravou vytvorili sme si plagát ,,Pre teba kvapka pre 

druhého ţivot“. Nalepili sme plagáty po škole, hlásili sme do školského rozhlasu. 

Uskutočnili sme besedu pre moţných darcov krvi s pani učiteľkou Erikou 

Kubaščíkovou ktorá ako dlhoročný darca krvi porozprávala o svojich 

skúsenostiach s darcovstvom a vysvetlila ako bude daná aktivita prebiehať, ako 

sa na ňu majú ţiaci pripraviť.  

Motivovali sme 29 ţiakov, ktorí sa prišli popasovať so svojimi hranicami. Na 

pohľad odhodlaní muţi a jedna ţena sa razom stali ustráchaní uţ pri prvom 

vyšetrení. Hold nie je to také jednoduché ako sa na prvý pohľad zdá. Ale predsa 

19 ţiakov prešlo prvotným vyšetrením a pokračovali a krv darovali. Pri odbere boli 

veľmi statočný pocity mali zmiešané. Boli aj taký, čo ešte nikdy nedarovali, ale aj 

taký ktorí to uţ zaţili. Po odbere a poriadnom nasýtení sa spolu odfotili v očiach 

im bolo vidieť aký sú radi, ţe to majú za sebou   Musíme povedať klobúk dole 

pred nimi a ako Ţiacka školská rada sa tešíme, ţe sme mohli zorganizovať tak 

chváli hodnú vec a najmä§ ďakujeme tým statočným spoluţiakom za odvahu 

určite inšpirovali nie len nás, ale aj ostatných spoluţiakov. 


