
DOBRÉ SKUTKY DETÍ ROBIA SVET KRAJŠÍ A LEPŠÍ
34 398 detí z 431slovenských škôl rozhodlo, ktoré skutky získali ocenenia Detský 
čin roka 2021. 

21. ročník projektu prebieha pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky 
Zuzany Čaputovej a pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky.

Svet  projektu Detský čin roka je taký, v ktorom by sme všetci chceli žiť- plný rešpektu, 
spolupatričnosti a nezištnej pomoci. Deti nastavujú zrkadlo dospelým i celej spoločnosti 
a svojimi činmi potvrdzujú, že v pomáhaní  a humanite vedia byť rovnocennými partnermi.

 “Tento rok projekt  predstavil 40 veľmi silných a krásnych príbehov. Na jednej strane si 
uvedomujeme veľkú ťažobu, ktorú mnohé deti na Slovensku žijú, no na druhej vidíme aj 
veľa dobra, spolupatričnosti a veľkých, pozitívnych výziev. 
Detské dobré činy nám pripomínajú, že je dôležité neustále a aj  v dospelosti pestovať 
citlivosť a empatiu, pracovať s dobrom v nás. Keď sme konfrontovaní s reálnym, sku-
točným príbehom, v ktorom dieťa pomáha, funguje a vníma, cíti, je empatické a nezištné, 
je to výnimočná príležitosť nielen pre to dieťa, ale aj pre všetky deti, ktoré príbeh čítajú a  
aj pre nás dospelých ako si v sebe kultivovať dobro. Reálne príbehy o dobrých detských 
skutkoch, odrážajú našu každodennú realitu, vieme sa s príbehmi identifikovať a to je 
najlepšia cesta ako pochopiť hodnoty, vnímať svoje vlastné možnosti a motivovať sa k 
pomoci ľuďom i prírode. „ 
dodáva k projektu Saša Broadhurst-Petrovická, štatutárka OZ Detský čin roka.

Priebeh projektu Detský čin roka 2021
V prvej etape projektu občianske združenie Detský čin roka motivovalo deti k robeniu 
dobrých skutkov a vyzvalo deti i verejnosť k zaslaniu príbehov o dobrých skutkoch detí. 
Písali deti, učitelia, rodičia i neznámi ľudia, ktorým deti pomohli.

40 nominovaných príbehov
Počas leta výberová komisia vybrala 35 nominovaných skutkov v nasledovných siedmych 
kategóriách: Záchrana života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc iným ľuďom, 
Pomoc prírode, Dobrý nápad a Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin a Dobry čin na 
nete.

Detská porota - čítanie príbehov na školách
V druhej etape projektu učitelia s deťmi čítali príbehy na hodinách etickej výchovy, slov-
enského jazyka, náboženskej výchovy či v školskom klube. Spoločne sa rozprávali s 
deťmi o príbehoch a hodnotách, ktoré detské skutky prinášajú.



V roku 2021 boli príbehy k dispozícii aj v online forme. Príbehy načítali Katarína
Brychtová a Ludwig Bagin a sú dostupné na webstránke www.detskycin.sk
Náročná situácia spojená s pandémiou potvrdila, že tento nový spôsob prezentácie príbe-
hov bol veľmi využívaný pedagógmi a všetky kategórie mali spolu viac ako 11 000 vzhliad-
nutí.

Každé dieťa malo právo vybrať a oceniť jeden z príbehov v každej kategórii, čo je podľa 
pedagógov mimoriadne zaujímavá skúsenosť pre deti. Uvedomujú si rozdiely vo výbere 
príbehov, učia sa chápať rozdielnosť vo vnímaní, navzájom o príbehoch rozprávajú. Právo 
individuálneho hlasu dalo každému dieťaťu možnosť uvedomiť si vlastnú hodnotu a 
akceptáciu zo strany ako kolektívu, tak i celej spoločnosti.

34 398 detí z 431 škôl rozhodlo, ktoré skutky získali ocenenie v jednotlivých kate-
góriách.

Online Anketa pre verejnosť v spolupráci s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk
Anketa pre verejnosť bola realizovaná predovšetkým pre dospelých, ktorí touto formou 
mohli podporiť dobro a inšpirovať sa dobrými skutkami detí. Je to tiež cesta ako upriamiť 
pozornosť verejnosť k témam, ktoré projekt prináša.
V online hlasovaní detské skutky získali spolu 221 761ocenení a 3780 FB zdieľaní.  
Skutok s najväčšou podporou verejnosti získal 41 555 ocenení.  

„Radi by sme poďakovali všetkým, ktorí sa zapojili do ankety a svojim hlasom rozhodli o 
víťazovi Ocenenia ĽudiaĽuďom.sk. Tak ako mnohých, aj nás víťazný príbeh rómskych 
chlapcov z Vinodolu mimoriadne chytil za srdce a snažili sme sa pre chlapcov vymyslieť 
darček, na ktorý nezabudnú. Keď sme sa dozvedeli, že sú veľkými fanúšikmi slovenského 
rapu a obľubujú tvorbu známeho hudobníka Rytmusa, neváhali sme ho osloviť. Po tom 
ako sme mu vyrozprávali príbeh chlapcov, Rytmus bez váhania súhlasil so stretnutím," 
dodáva Roland Kyška, riaditeľ ĽUDIA ĽUĎOM, n.o.

Príbehy pomoci počas náročného obdobia pandémie COVID-19.
Pandémia výrazne zasiahla aj do života detí. Školy boli zavreté  niekoľko mesiacov a deti 
sa museli  vysporiadať s online verziou vyučovania. Po dlhú dobu  boli bez priamych 
kontaktov s mnohými členmi rodiny či kamarátmi. Mnohé z nich sa tiež nakazili koro-
navírusom. Napriek tomu dokázali v týchto ťažkých chvíľach pomáhať tam, kde to bolo 
najviac potrebné. Príbehy sú potvrdením toho, že deti majú veľkú schopnosť statočne 
pomáhať aj počas mimoriadnych okolností a zároveň sú tieto príbehy silným posolstvom o 
náročnom období, spojenom s pandémiou. 

Príbehy nie sú zaradené do oficiálneho oceňovania projektu a všetky získavajú 
Čestné uznanie Detský čin roka 2021.



Víťazi jednotlivých kategórií pre rok 2021.

ZÁCHRANA ĽUDSKÉHO ŽIVOTA 
Martin daroval kostnú dreň svojmu bratovi

Rodina môjho žiaka Martina je päťčlenná, žijú v rodinnom dome, rodičia a traja synovia 
(Martin, Oliver a najmenší Richard). Martin je žiakom 3. A triedy. Malý Riško sa narodil 8. 
10. 2020, prvé tri mesiace sa javil ako zdravé dieťa. Pred preventívnou prehliadkou dostal 
Riško teplotu a zvracal. 12. 1. 2021 boli na prehliadke, kde matka popísala predchádza-
júce problémy a pani doktorka ho odporučila na kontrolu krvného obrazu. Mal veľmi zlé 
výsledky, málo červených aj bielych krviniek a doštičiek – kritické hodnoty. Okamžite ho 
previezli do Košíc na JIS, kde lekársky tím hľadal aj možnú príčinu. Mali podozrenie na 
ťažký kombinovaný imunodeficit, ale tu potrebovali genetiku dieťaťa a jeho súrodencov, 
ktorí museli prísť na odber vzoriek za bračekom do nemocnice v Košiciach, aby aj u nich 
vylúčili alebo potvrdili podozrenie na túto chorobu genetického pôvodu. Po potvrdení 
diagnózy stanovili, že jedinou možnosťou je transplantácia kostnej drene. Potrebovali 
vhodného darcu a vhodnými boli obidvaja súrodenci, ale najstarší brat Martin v minulosti 
prekonal CMV vírus, ktorý by najviac ohrozoval malého Riška. Preto bol Martin vybratý za 
darcu. Rodičia mu vysvetlili všetky informácie okolo darovania. V nemocnici bol 
oboznámený s celým procesom transplantácie a so všetkým, čo sa s ním bude diať, a 
prečo to vlastne podstúpi. Aj napriek tomu, že nebolo isté, či to Riškov organizmus prijme 
a či mu to pomôže, Martin neváhal a súhlasil s odberom, lebo chcel pomôcť mladšiemu 
súrodencovi. 7. 4. 2021 boli Riško s mamkou prevezení do Národného ústavu detských 
chorôb v Bratislave na transplantačnú jednotku kostnej drene, kde prebiehala intenzívna 
príprava na transplantáciu kostnej drene. Martin za nimi prišiel 12. 5. 2021 s ockom, 
naplánovaný odber mal na 17. 5., ale dostal teplotu, zvracal. Nakoniec sa odber uskutočnil 
24. 5. 2021, kde mu v celkovej anestézii odobrali z bedrových kostí 3,5 dl kostnej drene. 
Po úprave kostnej drene ju ako transfúziu podali bračekovi Riškovi, ktorému sa následne 
zmenila krvná skupina po staršom bračekovi a darcovi Martinovi. Po transfúzii mal Riško 
komplikácie, dva týždne nejedol, zvracal, mal teplotu a kožné prejavy. Následne sa jeho 
stav zlepšil a 20. 6. 2021 bol odpojený od infúzií a prešiel na liečbu antibiotikami v table-
tovej forme. Malý Riško sa po ukončení nemocničnej liečby v Bratislave zotavuje v 
domácej liečbe, kde sa oňho stará mamka a pomáha jej celá rodina. Aj napriek tomu, že 
Martin vynechal skoro tri týždne zo školskej dochádzky, zvládol všetko učivo a na konci 
roka mal jeden z najlepších prospechov v triede. Vzhľadom na to, že počas Riškovej 
hospitalizácie bol doma iba s ockom a s mamkou, komunikoval iba prostredníctvom inter-
netu, statočne sa vyrovnal s danou situáciou, svojou aktivitou podporoval činnosť rodiny a 
šľachetným gestom dokázal zachrániť svojho bračeka. Veríme, že to bude úspešné a že 
už nenastanú žiadne komplikácie v Riškovej rekonvalescencii. 

List napísal Mgr. Radoslav Duda – pedagóg,  skutok vykonal Martin Klembara, v šk. roku 
2020/2021, žiak 3. triedy, ZŠ s MŠ Brezovica 60, Brezovica nad Torysou 



POMOC ĽUĎOM 
Kolektív žiakov pomohol rodine spolužiačky pri požiari

Sme rodina z Komárna, naša dcéra navštevuje kvartu na tunajšom gymnáziu. 25. 1. pred 
treťou hodinou ráno náš dom zachvátil požiar, ktorý sa rozšíril z krbu a komína. Zobudila 
som sa na buchot a svetlo a videla, že horí celá strecha a podkrovie. Zburcovala som 
rodinu a stihli sme vybehnúť na dvor a volali hasičov. Stáli sme na dvore v pyžamách a 
nevedeli, čo s nami bude. Dcéra Saška bola z toho taká šokovaná, že napísala do triednej 
skupiny, že nám zhorel dom a celá strecha, a dom sme poistený nemali. Spolužiaci sa 
zomkli a rozmýšľali, ako by nám mohli pomôcť. Tomáš Répaš okamžite založil účet cez 
PayPal, kde pár hodín po požiari začali pribúdať príspevky od rodín spolužiakov. Účet aj 
spropagoval na sociálnej sieti a začali nám prispievať ľudia z celého Komárna aj Slovens-
ka. Spolužiačka Laura Medovčíková a jej rodina nám hneď v spolupráci s firmou predáva-
júcou strešnú krytinu vybavili komplet krytinu na celú strechu. Spolužiaci a ich rodičia nám 
volali, čo potrebujeme. Ponúkli nám ubytovanie, ošatenie, nábytok, pomoc pri práci na 
likvidácii zhoreniska. Triedna učiteľka a mamičky spolužiačok prišli a upratovali dolnú časť 
domu, ktorá bola premočená z hasenia. Bolo, aj je to stále veľmi dojímavé, ako sa všetci z 
triedy dokázali zomknúť a pomôcť našej Saške aj celej našej rodine. Nikdy sa im 
nebudeme môcť dostatočne odvďačiť, a preto som sa rozhodla nominovať triedu kvartu 
na Detský čin roka. Nina Poláková, Saškina mama.

List napísala Nina Poláková – mama Sašky, skutok vykonal kolektív žiakov, v šk. roku 
2020/2021, žiaci kvarty, Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Pohraničná 10, Komárno

POMOC PRÍRODE 
Viktória s bratom zachránili život psíkovi Riovi

Voláme ho Rio... Bol bežný decembrový deň, ako každý iný. Zima, sneh, vietor, v noci 
mráz. Keď nás zrazu s bratom vyrušil hukot akéhosi neznámeho auta pred naším domom. 
Bola to dodávka. Vystúpil z nej po chvíli pán, ktorý otvoril auto, vyhodil na ulicu svojho psa 
a odišiel. Nechápali sme s bratom, čo to urobil. Psík sa triasol a smutne pozeral za autom. 
Bolo nám ho veľmi ľúto. Rýchlo sme vybehli pred dom a zobrali sme ho k nám. Stále sme 
dúfali, že sa majiteľ vráti. Mýlili sme sa. Urobili sme mu pelech, nakŕmili sme ho a starali 
sme sa o psíka, ako sme najlepšie vedeli. Dávam mu veľa lásky a ako iste tušíte, psík 
ostal u nás doma. Nechali sme si ho. Mám ho už od decembra, sme najlepší kamaráti a 
nedala by som ho za nič na svete. Je krásny, nižšieho vzrastu s malými uškami a jeho 
papuľka sa na mňa stále usmieva. Jediné, čo sme nevedeli, bolo jeho meno. Tak ho 
voláme Rio. Ostane už s nami navždy. 

List napísala a skutok vykonala Viktória Varcholová s bratom, v šk. roku 2020/2021, 
žiačka 5. triedy ZŠ Za vodou 14, Stará Ľubovňa

DOBRÝ NÁPAD 
Žiaci zorganizovali Vianočné trhy

„Sme žiačky IV.A triedy Základnej školy v Tlmačoch. Každý rok niekoľko dní pred Vianoca-
mi sa u nás v meste konali Tlmačské vianočné trhy. Tento rok, keďže prišla pandémia 
koronavírusu, sa trhy nekonali. Rozhodli sme sa, že vianočné trhy si urobíme po svojom. 
Sedem dievčat z našej triedy sa spojilo a dokázalo vyrobiť dosť výrobkov na predaj. Za 
necelý týždeň sa nám ich podarilo predať. Zarobené peniaze sme venovali postihnutému 
žiakovi z našej školy. Urobili sme dobrý skutok a sme na to hrdé." Áno, aj my sme hrdí, že 
máme v našej škole takýchto žiakov. Empatických, súcitných, vnímavých. Robka, Zuzka, 
Kristínka, Rebeka, Sofia, Simonka a Ninka sú dievčatá, ktoré možno charakterizovať 
nielen ako svedomité žiačky, ktoré sa zapájajú do súťaží a mimoškolských aktivít, ale aj 
ako žiačky, ktorým nie sú cudzie ani ľudské osudy. Vybrali si Sebastiánka, žiaka 3. roční-
ka, ku ktorému život nebol príliš veľkorysý. Ide o imobilného žiaka s viacnásobným 
zdravotným postihnutím. Medzi jeho diagnózy patrí aj svalová dystrofia – nevyliečiteľná 
choroba, pri ktorej ochabuje svalstvo. Sebastiánkov zdravotný stav sa stále zhoršuje a 
momentálne už nedokáže ani sám sedieť. Neustále potrebuje opateru, ktorú mu poskytuje 
najbližšia rodina. Sme radi, že v tejto ťažkej životnej situácii ich potešili skromným darče-
kom práve žiačky našej školy. 

List napísali a skutok vykonali v šk. roku 2020/2021 žiačky 4.A triedy ZŠ Školská 9, 
Tlmače: Roberta Jančová, Zuzana Karafová, Kristína Švaralová, Simona Havranová, 
Rebeka Sádovská, Nina Lehocká, Sofia Rafaelová, doplnila triedna učiteľka Mgr. Eva 
Majzlíková   

CENA SAŠKY FISCHEROVEJ – MALÝ VEĽKÝ ČIN 
Kristína a Iveta sa starajú o mladšie deti v detskom domove

Volám sa Kristína Pokošová, mám štrnásť rokov a chodím do ŠZŠ vo Svite. Bývam v 
Detskom domove vo Veľkom Slavkove. Som tretia najstaršia, takže mám často na starosti 
malé deti. Boli sme na výlete v Liptovskom Mikuláši a s kamarátkou sme dostali na staros-
ti najmenšie deti. Celý deň sme sa o ne starali. Aj potom, keď sme sa vrátili domov. Pre-
zliekli sme ich, dali im najesť a pustili v obývačke rozprávku. Potom sme ešte poupratova-
li. Často sa starám o malé deti.

Volám sa Iveta Kokyová, chodím do ŠZŠ vo Svite. Mám pätnásť rokov. Bývam v Poprade 
v detskom domove. Každý deň, keď prídem zo školy, chodím po dve malé deti do školy a 
doveziem ich domov. Večer ich po večeri osprchujem a ráno pripravím veci do školy. Cez 
deň chodievam s nimi do parku. Veľmi rada sa o ne starám.

List napísali a skutok vykonali Kristína Pokošová a Iveta Kokyová, v šk. roku 2020/2021, 
žiačky 6. a 7. triedy, ŠZŠ Mierová 166/171, Svit

DOBRÝ ČIN NA NETE 
Natálka zorganizovala predaj hračiek 
a príspevok venovala NO Deti s rakovinou

Natálka má sedem rokov. Jej nápad vznikol pred Vianocami, keď upratovala
svoju izbu. Zistila, že namiesto plyšákov by už chcela vlastnú knižnicu, na ktorú bolo treba 
uvoľniť v izbe miesto. Všetko vzniklo predchádzajúcim rozhovorom o liste Ježiškovi a jej 
empatickom zmýšľaní, že veľa darčekov nepotrebuje, veď niektoré deti prežívajú Vianoce 
v nemocnici a ona má to šťastie, že môže byť s blízkymi. Tak jej napadlo, že im všetky 
svoje hračky zanesie. Keďže sa ale plyšáci a staršie hračky do nemocníc nesmú nosiť, 
chvíľu bola smutná a vzápätí jej napadlo plyšákov predať a darovať im peniažky. Nakrútila 
teda video, v ktorom vyzvala dobrých ľudí na finančnú pomoc pre detičky s rakovinou a 
ponúkla im všetky svoje hračky. Každý, kto mal záujem podporiť jej myšlienku, si mohol 
vybrať z videa a z fotiek akúkoľvek jej hračku a kúpiť si ju za akúkoľvek sumu. Video 
poslala do sveta prostredníctvom maminkinej sociálnej siete, kde ho videlo a zdieľalo 
množstvo ľudí. Každej jednej hračky, ktorú si vybrali, sa rada vzdala a pribalila ešte aj čosi 
navyše. Poctivo balila, prijímala objednávky a bola ochotná vzdať sa aj svojich obľúben-
cov. Len nech je tých peniažkov čo najviac. Takto vyzbierala krásnych päťsto eur. 
Nakoniec zistila, že by chcela prispieť aj ona sama zo svojich peňazí, tak jedného plyšáka 
predala aj sama sebe. Peniažky uložila do svojej obľúbenej plechovej krabičky s Mickey 
Mousom, napísala detičkám povzbudzujúci odkaz a začiatkom marca ich bola osobne 
odovzdať v bratislavskej nemocnici neziskovej organizácii Deťom s rakovinou.

List napísala Mgr. Katarína Kubová – matka, skutok vykonala  Natália Kubová, v šk. roku 
2020/2021, žiačka 2. triedy, ZŠ Tematínska 2092, Nové Mesto nad Váhom

CENA ĽUDIA ĽUĎOM 
Rómski chlapci pomáhajú revitalizovať 
židovský cintorín vo Vinodole

Nebýva zvykom, aby sa chlapci vo veku od desať do pätnásť rokov ponúkli na prácu. 
Napriek tomu sa to stalo. Šiesti rómski chlapci ma videli na kolenách pri práci na verejnom 
priestore vo Vinodole a ponúkli sa, že mi pomôžu. Začal som s nimi hovoriť okrem iného 
aj o projekte Občianskeho združenia Zoulus, ktorého členovia sa podujali na jeho revital-
izáciu. Spolu sme prišli na priestor cintorína, zarastený krovinami, a vysvetľoval som 
chlapcom, čo sme si dali v združení za cieľ. Odstrániť kroviny, nájsť spadnuté a pod náno-
som zeminy ukryté náhrobné kamene, opraviť rozbité, upraviť terén a vysadiť živý plot 
okolo parcely cintorína na ploche, a to všetko z úcty k židovským obyvateľom obcí Horný a 
Dolný Síleš, ale aj Černík, z ktorých sa Židia pochovávali na tomto cintoríne. Do jedného 
sa všetci ponúkli, že chcú byť pri tom. Neodradila ich ani zmienka o práci bez finančnej 
odmeny. Od apríla do konca júna sme spoločne s inými dobrovoľníkmi absolvovali s 
chlapcami už deväť sobotňajších brigád a našli dve desiatky zničených alebo povalených 

a zasypaných náhrobných kameňov. Spolu už odpracovali celkom 180 hodín pri tejto 
ušľachtilej práci. Chlapci bez nároku na odmenu pomáhajú pri odstraňovaní drevín, samo-
statne sondujú ukryté padnuté náhrobné kamene, následne ich opatrne odkryjú doslova 
archeologickým spôsobom a dokážu sa tešiť z každého, aj malého objavu miestnej 
histórie. Samozrejme s nimi hovorím aj o symbolike, o osudoch rómskej a židovskej pop-
ulácie počas holokaustu, o vojne... Naše rozhovory im túto smutnú časť histórie pomaly 
otvárajú. V obci oceňujeme prácu, ktorú svojou dobrovoľnou účasťou vytvorili, a odhodlali 
sa vytrvať na plánovaných 24 mesiacov do konca úpravy celého priestoru. 

List napísal Vladimír Špánik – predseda OZ Zoulus a poslanec Obecného zastupiteľstva 
vo Vinodole.  Skutok vykonali dvaja chlapci  s rovnakým  menom aj priezviskom René 
Stojka, Mário Buch,  a súrodenci Franko, Róbert a Sebastián Lakatošovci, v šk. roku 
2020/2021 žiaci 4. 5. a 7. triedy, ZŠ Školská 1, Vinodol

PARTNERI PROJEKTU :

Viac informácií o projekte nájdete na www.detskycin.sk
V prípade záujmu o podrobnejšie informácie, kontaktujte, prosím:
Magdaléna Fábryová, tel: 0907 797 236
magda.fabryova@detskycin.sk
Saša Broadhurst-Petrovická, tel: 0033 671704580
sasa.petrovicka@detskycin.sk

POMOC V RODINE 
Miška s láskou pomáhala doopatrovať chorého otca 

Miška bola obyčajné jedenásťročné dievčatko, keď v jej živote nastal zlom. Jej ockovi 
zistili rakovinu. Napriek nastupujúcej puberte a zistenej chorobe (tetánii) sa z celej sily 
snažila pomáhať ockovi aj maminke s malým bračekom. Strážila brata, pomáhala ockovi s 
nákupmi, kým maminka musela byť v práci, keďže ocko ostal doma na invalidnom dôcho-
dku. Choroba ocka pokročila, ostal ležiaci a nikdy nezabudnem na ten večer, keď som si 
ju zavolala k sebe a opýtala sa jej, či dáme ocka do nemocnice alebo nám umrie doma. 
Jej reakcia: samozrejme, doma a my to zvládneme – mi vohnali slzy do očí. V posledných 
chvíľach mi pomáhala ocka polohovať, prebaľovať, umývať a strážila mladšieho brata, keď 
som potrebovala niečo vybaviť. Ocko dobojoval svoj boj 18. 12. 2020. Umrel tak, ako si 
predstavoval, doma, v prítomnosti tých, čo miloval. Miška mi bola oporou aj na pohrebe a 
na štedrovečerný stôl položila sviečku, aby ocko bol pri nás. Teraz pomáha s mladším 
bratom, vodí ho do škôlky, kým som ja v práci. Patrí jej veľké ďakujem a napriek tomu, že 
je v puberte, zvládla veci, ktoré by mali problém zvládnuť aj dospelí.

List napísala Ivana Krivušová – matka, skutok vykonala Michaela Krivušová, v šk. roku 
2020/2021, žiačka 8. triedy, ZŠ L. Novomeského, Rúbanisko 2, Lučenec

POMOC ROVESNÍKOM 
Žiaci pomáhajú veľkej bojovníčke Vaneske

Začal sa školský rok. Bol vlastne ako každý iný, a predsa sa v niečom líšil. Dozvedeli sme 
sa smutnú správu o našej spolužiačke Vaneske. Je to útle, tiché rómske dievča s veľkými 
očami a krásnymi dlhými vlasmi. Bola veľmi chorá. Po dlhých vyšetreniach jej zistili nádor 
v mozgu. 14. 12. 2020 ju v Bratislave operovali jedenásť hodín. Operácia sa podarila a my 
sme rozmýšľali, ako jej pomôcť a dať vedieť, že sme tu pre ňu stále. Bola veľmi slabá a 
potrebovala čas na zotavenie. Nemohla sa zúčastňovať na dištančnom vzdelávaní, keďže 
po operácii sa jej výrazne zhoršil zrak, vlastne takmer vôbec nevidí. Preto sme jej pomáh-
ali, posielali úlohy, ale aj darčeky, aby sa trochu rozveselila, potešila... Aj keď je veľmi 
snaživá a postupne sme sa aj vďaka jej sestre, ktorá jej pomáha, videli na zoome a snaži-
la sa aspoň počúvaním pripojiť k nám a učiť sa. Aj teraz jej v škole pomáhame kto, ako 
vie: s učením, odprevadíme ju na toaletu, nosíme tašku, zoberieme ju poprechádzať sa po 
chodbe, ba dokonca sme ju zobrali na maličký výlet – mali sme hodinu dejepisu a pani 
učiteľka nás zobrala na naše historické námestie a potom sme šli na zmrzlinu, lebo sme 
všetci chceli urobiť Vaneske radosť. Vie, že nám môže kedykoľvek napísať, zavolať a my 
sme sa dohodli, že jej budeme pomáhať, až kým opäť nebude úplne zdravá, nech to trvá, 
ako dlho chce. Sme tu pre ňu každý deň a odmenou je nám jej občasný úsmev i 
žmurknutie jej veľkými očami.

List napísala Veronika Plavnická, skutok vykonal kolektív žiakov, v šk. roku 2020/2021, 
žiaci 5. triedy, ZŠ Za vodou 14, Stará Ľubovňa



POMOC ĽUĎOM 
Kolektív žiakov pomohol rodine spolužiačky pri požiari

Sme rodina z Komárna, naša dcéra navštevuje kvartu na tunajšom gymnáziu. 25. 1. pred 
treťou hodinou ráno náš dom zachvátil požiar, ktorý sa rozšíril z krbu a komína. Zobudila 
som sa na buchot a svetlo a videla, že horí celá strecha a podkrovie. Zburcovala som 
rodinu a stihli sme vybehnúť na dvor a volali hasičov. Stáli sme na dvore v pyžamách a 
nevedeli, čo s nami bude. Dcéra Saška bola z toho taká šokovaná, že napísala do triednej 
skupiny, že nám zhorel dom a celá strecha, a dom sme poistený nemali. Spolužiaci sa 
zomkli a rozmýšľali, ako by nám mohli pomôcť. Tomáš Répaš okamžite založil účet cez 
PayPal, kde pár hodín po požiari začali pribúdať príspevky od rodín spolužiakov. Účet aj 
spropagoval na sociálnej sieti a začali nám prispievať ľudia z celého Komárna aj Slovens-
ka. Spolužiačka Laura Medovčíková a jej rodina nám hneď v spolupráci s firmou predáva-
júcou strešnú krytinu vybavili komplet krytinu na celú strechu. Spolužiaci a ich rodičia nám 
volali, čo potrebujeme. Ponúkli nám ubytovanie, ošatenie, nábytok, pomoc pri práci na 
likvidácii zhoreniska. Triedna učiteľka a mamičky spolužiačok prišli a upratovali dolnú časť 
domu, ktorá bola premočená z hasenia. Bolo, aj je to stále veľmi dojímavé, ako sa všetci z 
triedy dokázali zomknúť a pomôcť našej Saške aj celej našej rodine. Nikdy sa im 
nebudeme môcť dostatočne odvďačiť, a preto som sa rozhodla nominovať triedu kvartu 
na Detský čin roka. Nina Poláková, Saškina mama.

List napísala Nina Poláková – mama Sašky, skutok vykonal kolektív žiakov, v šk. roku 
2020/2021, žiaci kvarty, Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Pohraničná 10, Komárno

POMOC PRÍRODE 
Viktória s bratom zachránili život psíkovi Riovi

Voláme ho Rio... Bol bežný decembrový deň, ako každý iný. Zima, sneh, vietor, v noci 
mráz. Keď nás zrazu s bratom vyrušil hukot akéhosi neznámeho auta pred naším domom. 
Bola to dodávka. Vystúpil z nej po chvíli pán, ktorý otvoril auto, vyhodil na ulicu svojho psa 
a odišiel. Nechápali sme s bratom, čo to urobil. Psík sa triasol a smutne pozeral za autom. 
Bolo nám ho veľmi ľúto. Rýchlo sme vybehli pred dom a zobrali sme ho k nám. Stále sme 
dúfali, že sa majiteľ vráti. Mýlili sme sa. Urobili sme mu pelech, nakŕmili sme ho a starali 
sme sa o psíka, ako sme najlepšie vedeli. Dávam mu veľa lásky a ako iste tušíte, psík 
ostal u nás doma. Nechali sme si ho. Mám ho už od decembra, sme najlepší kamaráti a 
nedala by som ho za nič na svete. Je krásny, nižšieho vzrastu s malými uškami a jeho 
papuľka sa na mňa stále usmieva. Jediné, čo sme nevedeli, bolo jeho meno. Tak ho 
voláme Rio. Ostane už s nami navždy. 

List napísala a skutok vykonala Viktória Varcholová s bratom, v šk. roku 2020/2021, 
žiačka 5. triedy ZŠ Za vodou 14, Stará Ľubovňa

DOBRÝ NÁPAD 
Žiaci zorganizovali Vianočné trhy

„Sme žiačky IV.A triedy Základnej školy v Tlmačoch. Každý rok niekoľko dní pred Vianoca-
mi sa u nás v meste konali Tlmačské vianočné trhy. Tento rok, keďže prišla pandémia 
koronavírusu, sa trhy nekonali. Rozhodli sme sa, že vianočné trhy si urobíme po svojom. 
Sedem dievčat z našej triedy sa spojilo a dokázalo vyrobiť dosť výrobkov na predaj. Za 
necelý týždeň sa nám ich podarilo predať. Zarobené peniaze sme venovali postihnutému 
žiakovi z našej školy. Urobili sme dobrý skutok a sme na to hrdé." Áno, aj my sme hrdí, že 
máme v našej škole takýchto žiakov. Empatických, súcitných, vnímavých. Robka, Zuzka, 
Kristínka, Rebeka, Sofia, Simonka a Ninka sú dievčatá, ktoré možno charakterizovať 
nielen ako svedomité žiačky, ktoré sa zapájajú do súťaží a mimoškolských aktivít, ale aj 
ako žiačky, ktorým nie sú cudzie ani ľudské osudy. Vybrali si Sebastiánka, žiaka 3. roční-
ka, ku ktorému život nebol príliš veľkorysý. Ide o imobilného žiaka s viacnásobným 
zdravotným postihnutím. Medzi jeho diagnózy patrí aj svalová dystrofia – nevyliečiteľná 
choroba, pri ktorej ochabuje svalstvo. Sebastiánkov zdravotný stav sa stále zhoršuje a 
momentálne už nedokáže ani sám sedieť. Neustále potrebuje opateru, ktorú mu poskytuje 
najbližšia rodina. Sme radi, že v tejto ťažkej životnej situácii ich potešili skromným darče-
kom práve žiačky našej školy. 

List napísali a skutok vykonali v šk. roku 2020/2021 žiačky 4.A triedy ZŠ Školská 9, 
Tlmače: Roberta Jančová, Zuzana Karafová, Kristína Švaralová, Simona Havranová, 
Rebeka Sádovská, Nina Lehocká, Sofia Rafaelová, doplnila triedna učiteľka Mgr. Eva 
Majzlíková   

CENA SAŠKY FISCHEROVEJ – MALÝ VEĽKÝ ČIN 
Kristína a Iveta sa starajú o mladšie deti v detskom domove

Volám sa Kristína Pokošová, mám štrnásť rokov a chodím do ŠZŠ vo Svite. Bývam v 
Detskom domove vo Veľkom Slavkove. Som tretia najstaršia, takže mám často na starosti 
malé deti. Boli sme na výlete v Liptovskom Mikuláši a s kamarátkou sme dostali na staros-
ti najmenšie deti. Celý deň sme sa o ne starali. Aj potom, keď sme sa vrátili domov. Pre-
zliekli sme ich, dali im najesť a pustili v obývačke rozprávku. Potom sme ešte poupratova-
li. Často sa starám o malé deti.

Volám sa Iveta Kokyová, chodím do ŠZŠ vo Svite. Mám pätnásť rokov. Bývam v Poprade 
v detskom domove. Každý deň, keď prídem zo školy, chodím po dve malé deti do školy a 
doveziem ich domov. Večer ich po večeri osprchujem a ráno pripravím veci do školy. Cez 
deň chodievam s nimi do parku. Veľmi rada sa o ne starám.

List napísali a skutok vykonali Kristína Pokošová a Iveta Kokyová, v šk. roku 2020/2021, 
žiačky 6. a 7. triedy, ŠZŠ Mierová 166/171, Svit

DOBRÝ ČIN NA NETE 
Natálka zorganizovala predaj hračiek 
a príspevok venovala NO Deti s rakovinou

Natálka má sedem rokov. Jej nápad vznikol pred Vianocami, keď upratovala
svoju izbu. Zistila, že namiesto plyšákov by už chcela vlastnú knižnicu, na ktorú bolo treba 
uvoľniť v izbe miesto. Všetko vzniklo predchádzajúcim rozhovorom o liste Ježiškovi a jej 
empatickom zmýšľaní, že veľa darčekov nepotrebuje, veď niektoré deti prežívajú Vianoce 
v nemocnici a ona má to šťastie, že môže byť s blízkymi. Tak jej napadlo, že im všetky 
svoje hračky zanesie. Keďže sa ale plyšáci a staršie hračky do nemocníc nesmú nosiť, 
chvíľu bola smutná a vzápätí jej napadlo plyšákov predať a darovať im peniažky. Nakrútila 
teda video, v ktorom vyzvala dobrých ľudí na finančnú pomoc pre detičky s rakovinou a 
ponúkla im všetky svoje hračky. Každý, kto mal záujem podporiť jej myšlienku, si mohol 
vybrať z videa a z fotiek akúkoľvek jej hračku a kúpiť si ju za akúkoľvek sumu. Video 
poslala do sveta prostredníctvom maminkinej sociálnej siete, kde ho videlo a zdieľalo 
množstvo ľudí. Každej jednej hračky, ktorú si vybrali, sa rada vzdala a pribalila ešte aj čosi 
navyše. Poctivo balila, prijímala objednávky a bola ochotná vzdať sa aj svojich obľúben-
cov. Len nech je tých peniažkov čo najviac. Takto vyzbierala krásnych päťsto eur. 
Nakoniec zistila, že by chcela prispieť aj ona sama zo svojich peňazí, tak jedného plyšáka 
predala aj sama sebe. Peniažky uložila do svojej obľúbenej plechovej krabičky s Mickey 
Mousom, napísala detičkám povzbudzujúci odkaz a začiatkom marca ich bola osobne 
odovzdať v bratislavskej nemocnici neziskovej organizácii Deťom s rakovinou.

List napísala Mgr. Katarína Kubová – matka, skutok vykonala  Natália Kubová, v šk. roku 
2020/2021, žiačka 2. triedy, ZŠ Tematínska 2092, Nové Mesto nad Váhom

CENA ĽUDIA ĽUĎOM 
Rómski chlapci pomáhajú revitalizovať 
židovský cintorín vo Vinodole

Nebýva zvykom, aby sa chlapci vo veku od desať do pätnásť rokov ponúkli na prácu. 
Napriek tomu sa to stalo. Šiesti rómski chlapci ma videli na kolenách pri práci na verejnom 
priestore vo Vinodole a ponúkli sa, že mi pomôžu. Začal som s nimi hovoriť okrem iného 
aj o projekte Občianskeho združenia Zoulus, ktorého členovia sa podujali na jeho revital-
izáciu. Spolu sme prišli na priestor cintorína, zarastený krovinami, a vysvetľoval som 
chlapcom, čo sme si dali v združení za cieľ. Odstrániť kroviny, nájsť spadnuté a pod náno-
som zeminy ukryté náhrobné kamene, opraviť rozbité, upraviť terén a vysadiť živý plot 
okolo parcely cintorína na ploche, a to všetko z úcty k židovským obyvateľom obcí Horný a 
Dolný Síleš, ale aj Černík, z ktorých sa Židia pochovávali na tomto cintoríne. Do jedného 
sa všetci ponúkli, že chcú byť pri tom. Neodradila ich ani zmienka o práci bez finančnej 
odmeny. Od apríla do konca júna sme spoločne s inými dobrovoľníkmi absolvovali s 
chlapcami už deväť sobotňajších brigád a našli dve desiatky zničených alebo povalených 

a zasypaných náhrobných kameňov. Spolu už odpracovali celkom 180 hodín pri tejto 
ušľachtilej práci. Chlapci bez nároku na odmenu pomáhajú pri odstraňovaní drevín, samo-
statne sondujú ukryté padnuté náhrobné kamene, následne ich opatrne odkryjú doslova 
archeologickým spôsobom a dokážu sa tešiť z každého, aj malého objavu miestnej 
histórie. Samozrejme s nimi hovorím aj o symbolike, o osudoch rómskej a židovskej pop-
ulácie počas holokaustu, o vojne... Naše rozhovory im túto smutnú časť histórie pomaly 
otvárajú. V obci oceňujeme prácu, ktorú svojou dobrovoľnou účasťou vytvorili, a odhodlali 
sa vytrvať na plánovaných 24 mesiacov do konca úpravy celého priestoru. 

List napísal Vladimír Špánik – predseda OZ Zoulus a poslanec Obecného zastupiteľstva 
vo Vinodole.  Skutok vykonali dvaja chlapci  s rovnakým  menom aj priezviskom René 
Stojka, Mário Buch,  a súrodenci Franko, Róbert a Sebastián Lakatošovci, v šk. roku 
2020/2021 žiaci 4. 5. a 7. triedy, ZŠ Školská 1, Vinodol

PARTNERI PROJEKTU :

Viac informácií o projekte nájdete na www.detskycin.sk
V prípade záujmu o podrobnejšie informácie, kontaktujte, prosím:
Magdaléna Fábryová, tel: 0907 797 236
magda.fabryova@detskycin.sk
Saša Broadhurst-Petrovická, tel: 0033 671704580
sasa.petrovicka@detskycin.sk

POMOC V RODINE 
Miška s láskou pomáhala doopatrovať chorého otca 

Miška bola obyčajné jedenásťročné dievčatko, keď v jej živote nastal zlom. Jej ockovi 
zistili rakovinu. Napriek nastupujúcej puberte a zistenej chorobe (tetánii) sa z celej sily 
snažila pomáhať ockovi aj maminke s malým bračekom. Strážila brata, pomáhala ockovi s 
nákupmi, kým maminka musela byť v práci, keďže ocko ostal doma na invalidnom dôcho-
dku. Choroba ocka pokročila, ostal ležiaci a nikdy nezabudnem na ten večer, keď som si 
ju zavolala k sebe a opýtala sa jej, či dáme ocka do nemocnice alebo nám umrie doma. 
Jej reakcia: samozrejme, doma a my to zvládneme – mi vohnali slzy do očí. V posledných 
chvíľach mi pomáhala ocka polohovať, prebaľovať, umývať a strážila mladšieho brata, keď 
som potrebovala niečo vybaviť. Ocko dobojoval svoj boj 18. 12. 2020. Umrel tak, ako si 
predstavoval, doma, v prítomnosti tých, čo miloval. Miška mi bola oporou aj na pohrebe a 
na štedrovečerný stôl položila sviečku, aby ocko bol pri nás. Teraz pomáha s mladším 
bratom, vodí ho do škôlky, kým som ja v práci. Patrí jej veľké ďakujem a napriek tomu, že 
je v puberte, zvládla veci, ktoré by mali problém zvládnuť aj dospelí.

List napísala Ivana Krivušová – matka, skutok vykonala Michaela Krivušová, v šk. roku 
2020/2021, žiačka 8. triedy, ZŠ L. Novomeského, Rúbanisko 2, Lučenec

POMOC ROVESNÍKOM 
Žiaci pomáhajú veľkej bojovníčke Vaneske

Začal sa školský rok. Bol vlastne ako každý iný, a predsa sa v niečom líšil. Dozvedeli sme 
sa smutnú správu o našej spolužiačke Vaneske. Je to útle, tiché rómske dievča s veľkými 
očami a krásnymi dlhými vlasmi. Bola veľmi chorá. Po dlhých vyšetreniach jej zistili nádor 
v mozgu. 14. 12. 2020 ju v Bratislave operovali jedenásť hodín. Operácia sa podarila a my 
sme rozmýšľali, ako jej pomôcť a dať vedieť, že sme tu pre ňu stále. Bola veľmi slabá a 
potrebovala čas na zotavenie. Nemohla sa zúčastňovať na dištančnom vzdelávaní, keďže 
po operácii sa jej výrazne zhoršil zrak, vlastne takmer vôbec nevidí. Preto sme jej pomáh-
ali, posielali úlohy, ale aj darčeky, aby sa trochu rozveselila, potešila... Aj keď je veľmi 
snaživá a postupne sme sa aj vďaka jej sestre, ktorá jej pomáha, videli na zoome a snaži-
la sa aspoň počúvaním pripojiť k nám a učiť sa. Aj teraz jej v škole pomáhame kto, ako 
vie: s učením, odprevadíme ju na toaletu, nosíme tašku, zoberieme ju poprechádzať sa po 
chodbe, ba dokonca sme ju zobrali na maličký výlet – mali sme hodinu dejepisu a pani 
učiteľka nás zobrala na naše historické námestie a potom sme šli na zmrzlinu, lebo sme 
všetci chceli urobiť Vaneske radosť. Vie, že nám môže kedykoľvek napísať, zavolať a my 
sme sa dohodli, že jej budeme pomáhať, až kým opäť nebude úplne zdravá, nech to trvá, 
ako dlho chce. Sme tu pre ňu každý deň a odmenou je nám jej občasný úsmev i 
žmurknutie jej veľkými očami.

List napísala Veronika Plavnická, skutok vykonal kolektív žiakov, v šk. roku 2020/2021, 
žiaci 5. triedy, ZŠ Za vodou 14, Stará Ľubovňa



POMOC ĽUĎOM 
Kolektív žiakov pomohol rodine spolužiačky pri požiari

Sme rodina z Komárna, naša dcéra navštevuje kvartu na tunajšom gymnáziu. 25. 1. pred 
treťou hodinou ráno náš dom zachvátil požiar, ktorý sa rozšíril z krbu a komína. Zobudila 
som sa na buchot a svetlo a videla, že horí celá strecha a podkrovie. Zburcovala som 
rodinu a stihli sme vybehnúť na dvor a volali hasičov. Stáli sme na dvore v pyžamách a 
nevedeli, čo s nami bude. Dcéra Saška bola z toho taká šokovaná, že napísala do triednej 
skupiny, že nám zhorel dom a celá strecha, a dom sme poistený nemali. Spolužiaci sa 
zomkli a rozmýšľali, ako by nám mohli pomôcť. Tomáš Répaš okamžite založil účet cez 
PayPal, kde pár hodín po požiari začali pribúdať príspevky od rodín spolužiakov. Účet aj 
spropagoval na sociálnej sieti a začali nám prispievať ľudia z celého Komárna aj Slovens-
ka. Spolužiačka Laura Medovčíková a jej rodina nám hneď v spolupráci s firmou predáva-
júcou strešnú krytinu vybavili komplet krytinu na celú strechu. Spolužiaci a ich rodičia nám 
volali, čo potrebujeme. Ponúkli nám ubytovanie, ošatenie, nábytok, pomoc pri práci na 
likvidácii zhoreniska. Triedna učiteľka a mamičky spolužiačok prišli a upratovali dolnú časť 
domu, ktorá bola premočená z hasenia. Bolo, aj je to stále veľmi dojímavé, ako sa všetci z 
triedy dokázali zomknúť a pomôcť našej Saške aj celej našej rodine. Nikdy sa im 
nebudeme môcť dostatočne odvďačiť, a preto som sa rozhodla nominovať triedu kvartu 
na Detský čin roka. Nina Poláková, Saškina mama.

List napísala Nina Poláková – mama Sašky, skutok vykonal kolektív žiakov, v šk. roku 
2020/2021, žiaci kvarty, Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Pohraničná 10, Komárno

POMOC PRÍRODE 
Viktória s bratom zachránili život psíkovi Riovi

Voláme ho Rio... Bol bežný decembrový deň, ako každý iný. Zima, sneh, vietor, v noci 
mráz. Keď nás zrazu s bratom vyrušil hukot akéhosi neznámeho auta pred naším domom. 
Bola to dodávka. Vystúpil z nej po chvíli pán, ktorý otvoril auto, vyhodil na ulicu svojho psa 
a odišiel. Nechápali sme s bratom, čo to urobil. Psík sa triasol a smutne pozeral za autom. 
Bolo nám ho veľmi ľúto. Rýchlo sme vybehli pred dom a zobrali sme ho k nám. Stále sme 
dúfali, že sa majiteľ vráti. Mýlili sme sa. Urobili sme mu pelech, nakŕmili sme ho a starali 
sme sa o psíka, ako sme najlepšie vedeli. Dávam mu veľa lásky a ako iste tušíte, psík 
ostal u nás doma. Nechali sme si ho. Mám ho už od decembra, sme najlepší kamaráti a 
nedala by som ho za nič na svete. Je krásny, nižšieho vzrastu s malými uškami a jeho 
papuľka sa na mňa stále usmieva. Jediné, čo sme nevedeli, bolo jeho meno. Tak ho 
voláme Rio. Ostane už s nami navždy. 

List napísala a skutok vykonala Viktória Varcholová s bratom, v šk. roku 2020/2021, 
žiačka 5. triedy ZŠ Za vodou 14, Stará Ľubovňa

DOBRÝ NÁPAD 
Žiaci zorganizovali Vianočné trhy

„Sme žiačky IV.A triedy Základnej školy v Tlmačoch. Každý rok niekoľko dní pred Vianoca-
mi sa u nás v meste konali Tlmačské vianočné trhy. Tento rok, keďže prišla pandémia 
koronavírusu, sa trhy nekonali. Rozhodli sme sa, že vianočné trhy si urobíme po svojom. 
Sedem dievčat z našej triedy sa spojilo a dokázalo vyrobiť dosť výrobkov na predaj. Za 
necelý týždeň sa nám ich podarilo predať. Zarobené peniaze sme venovali postihnutému 
žiakovi z našej školy. Urobili sme dobrý skutok a sme na to hrdé." Áno, aj my sme hrdí, že 
máme v našej škole takýchto žiakov. Empatických, súcitných, vnímavých. Robka, Zuzka, 
Kristínka, Rebeka, Sofia, Simonka a Ninka sú dievčatá, ktoré možno charakterizovať 
nielen ako svedomité žiačky, ktoré sa zapájajú do súťaží a mimoškolských aktivít, ale aj 
ako žiačky, ktorým nie sú cudzie ani ľudské osudy. Vybrali si Sebastiánka, žiaka 3. roční-
ka, ku ktorému život nebol príliš veľkorysý. Ide o imobilného žiaka s viacnásobným 
zdravotným postihnutím. Medzi jeho diagnózy patrí aj svalová dystrofia – nevyliečiteľná 
choroba, pri ktorej ochabuje svalstvo. Sebastiánkov zdravotný stav sa stále zhoršuje a 
momentálne už nedokáže ani sám sedieť. Neustále potrebuje opateru, ktorú mu poskytuje 
najbližšia rodina. Sme radi, že v tejto ťažkej životnej situácii ich potešili skromným darče-
kom práve žiačky našej školy. 

List napísali a skutok vykonali v šk. roku 2020/2021 žiačky 4.A triedy ZŠ Školská 9, 
Tlmače: Roberta Jančová, Zuzana Karafová, Kristína Švaralová, Simona Havranová, 
Rebeka Sádovská, Nina Lehocká, Sofia Rafaelová, doplnila triedna učiteľka Mgr. Eva 
Majzlíková   

CENA SAŠKY FISCHEROVEJ – MALÝ VEĽKÝ ČIN 
Kristína a Iveta sa starajú o mladšie deti v detskom domove

Volám sa Kristína Pokošová, mám štrnásť rokov a chodím do ŠZŠ vo Svite. Bývam v 
Detskom domove vo Veľkom Slavkove. Som tretia najstaršia, takže mám často na starosti 
malé deti. Boli sme na výlete v Liptovskom Mikuláši a s kamarátkou sme dostali na staros-
ti najmenšie deti. Celý deň sme sa o ne starali. Aj potom, keď sme sa vrátili domov. Pre-
zliekli sme ich, dali im najesť a pustili v obývačke rozprávku. Potom sme ešte poupratova-
li. Často sa starám o malé deti.

Volám sa Iveta Kokyová, chodím do ŠZŠ vo Svite. Mám pätnásť rokov. Bývam v Poprade 
v detskom domove. Každý deň, keď prídem zo školy, chodím po dve malé deti do školy a 
doveziem ich domov. Večer ich po večeri osprchujem a ráno pripravím veci do školy. Cez 
deň chodievam s nimi do parku. Veľmi rada sa o ne starám.

List napísali a skutok vykonali Kristína Pokošová a Iveta Kokyová, v šk. roku 2020/2021, 
žiačky 6. a 7. triedy, ŠZŠ Mierová 166/171, Svit

DOBRÝ ČIN NA NETE 
Natálka zorganizovala predaj hračiek 
a príspevok venovala NO Deti s rakovinou

Natálka má sedem rokov. Jej nápad vznikol pred Vianocami, keď upratovala
svoju izbu. Zistila, že namiesto plyšákov by už chcela vlastnú knižnicu, na ktorú bolo treba 
uvoľniť v izbe miesto. Všetko vzniklo predchádzajúcim rozhovorom o liste Ježiškovi a jej 
empatickom zmýšľaní, že veľa darčekov nepotrebuje, veď niektoré deti prežívajú Vianoce 
v nemocnici a ona má to šťastie, že môže byť s blízkymi. Tak jej napadlo, že im všetky 
svoje hračky zanesie. Keďže sa ale plyšáci a staršie hračky do nemocníc nesmú nosiť, 
chvíľu bola smutná a vzápätí jej napadlo plyšákov predať a darovať im peniažky. Nakrútila 
teda video, v ktorom vyzvala dobrých ľudí na finančnú pomoc pre detičky s rakovinou a 
ponúkla im všetky svoje hračky. Každý, kto mal záujem podporiť jej myšlienku, si mohol 
vybrať z videa a z fotiek akúkoľvek jej hračku a kúpiť si ju za akúkoľvek sumu. Video 
poslala do sveta prostredníctvom maminkinej sociálnej siete, kde ho videlo a zdieľalo 
množstvo ľudí. Každej jednej hračky, ktorú si vybrali, sa rada vzdala a pribalila ešte aj čosi 
navyše. Poctivo balila, prijímala objednávky a bola ochotná vzdať sa aj svojich obľúben-
cov. Len nech je tých peniažkov čo najviac. Takto vyzbierala krásnych päťsto eur. 
Nakoniec zistila, že by chcela prispieť aj ona sama zo svojich peňazí, tak jedného plyšáka 
predala aj sama sebe. Peniažky uložila do svojej obľúbenej plechovej krabičky s Mickey 
Mousom, napísala detičkám povzbudzujúci odkaz a začiatkom marca ich bola osobne 
odovzdať v bratislavskej nemocnici neziskovej organizácii Deťom s rakovinou.

List napísala Mgr. Katarína Kubová – matka, skutok vykonala  Natália Kubová, v šk. roku 
2020/2021, žiačka 2. triedy, ZŠ Tematínska 2092, Nové Mesto nad Váhom

CENA ĽUDIA ĽUĎOM 
Rómski chlapci pomáhajú revitalizovať 
židovský cintorín vo Vinodole

Nebýva zvykom, aby sa chlapci vo veku od desať do pätnásť rokov ponúkli na prácu. 
Napriek tomu sa to stalo. Šiesti rómski chlapci ma videli na kolenách pri práci na verejnom 
priestore vo Vinodole a ponúkli sa, že mi pomôžu. Začal som s nimi hovoriť okrem iného 
aj o projekte Občianskeho združenia Zoulus, ktorého členovia sa podujali na jeho revital-
izáciu. Spolu sme prišli na priestor cintorína, zarastený krovinami, a vysvetľoval som 
chlapcom, čo sme si dali v združení za cieľ. Odstrániť kroviny, nájsť spadnuté a pod náno-
som zeminy ukryté náhrobné kamene, opraviť rozbité, upraviť terén a vysadiť živý plot 
okolo parcely cintorína na ploche, a to všetko z úcty k židovským obyvateľom obcí Horný a 
Dolný Síleš, ale aj Černík, z ktorých sa Židia pochovávali na tomto cintoríne. Do jedného 
sa všetci ponúkli, že chcú byť pri tom. Neodradila ich ani zmienka o práci bez finančnej 
odmeny. Od apríla do konca júna sme spoločne s inými dobrovoľníkmi absolvovali s 
chlapcami už deväť sobotňajších brigád a našli dve desiatky zničených alebo povalených 

a zasypaných náhrobných kameňov. Spolu už odpracovali celkom 180 hodín pri tejto 
ušľachtilej práci. Chlapci bez nároku na odmenu pomáhajú pri odstraňovaní drevín, samo-
statne sondujú ukryté padnuté náhrobné kamene, následne ich opatrne odkryjú doslova 
archeologickým spôsobom a dokážu sa tešiť z každého, aj malého objavu miestnej 
histórie. Samozrejme s nimi hovorím aj o symbolike, o osudoch rómskej a židovskej pop-
ulácie počas holokaustu, o vojne... Naše rozhovory im túto smutnú časť histórie pomaly 
otvárajú. V obci oceňujeme prácu, ktorú svojou dobrovoľnou účasťou vytvorili, a odhodlali 
sa vytrvať na plánovaných 24 mesiacov do konca úpravy celého priestoru. 

List napísal Vladimír Špánik – predseda OZ Zoulus a poslanec Obecného zastupiteľstva 
vo Vinodole.  Skutok vykonali dvaja chlapci  s rovnakým  menom aj priezviskom René 
Stojka, Mário Buch,  a súrodenci Franko, Róbert a Sebastián Lakatošovci, v šk. roku 
2020/2021 žiaci 4. 5. a 7. triedy, ZŠ Školská 1, Vinodol

PARTNERI PROJEKTU :

Viac informácií o projekte nájdete na www.detskycin.sk
V prípade záujmu o podrobnejšie informácie, kontaktujte, prosím:
Magdaléna Fábryová, tel: 0907 797 236
magda.fabryova@detskycin.sk
Saša Broadhurst-Petrovická, tel: 0033 671704580
sasa.petrovicka@detskycin.sk

POMOC V RODINE 
Miška s láskou pomáhala doopatrovať chorého otca 

Miška bola obyčajné jedenásťročné dievčatko, keď v jej živote nastal zlom. Jej ockovi 
zistili rakovinu. Napriek nastupujúcej puberte a zistenej chorobe (tetánii) sa z celej sily 
snažila pomáhať ockovi aj maminke s malým bračekom. Strážila brata, pomáhala ockovi s 
nákupmi, kým maminka musela byť v práci, keďže ocko ostal doma na invalidnom dôcho-
dku. Choroba ocka pokročila, ostal ležiaci a nikdy nezabudnem na ten večer, keď som si 
ju zavolala k sebe a opýtala sa jej, či dáme ocka do nemocnice alebo nám umrie doma. 
Jej reakcia: samozrejme, doma a my to zvládneme – mi vohnali slzy do očí. V posledných 
chvíľach mi pomáhala ocka polohovať, prebaľovať, umývať a strážila mladšieho brata, keď 
som potrebovala niečo vybaviť. Ocko dobojoval svoj boj 18. 12. 2020. Umrel tak, ako si 
predstavoval, doma, v prítomnosti tých, čo miloval. Miška mi bola oporou aj na pohrebe a 
na štedrovečerný stôl položila sviečku, aby ocko bol pri nás. Teraz pomáha s mladším 
bratom, vodí ho do škôlky, kým som ja v práci. Patrí jej veľké ďakujem a napriek tomu, že 
je v puberte, zvládla veci, ktoré by mali problém zvládnuť aj dospelí.

List napísala Ivana Krivušová – matka, skutok vykonala Michaela Krivušová, v šk. roku 
2020/2021, žiačka 8. triedy, ZŠ L. Novomeského, Rúbanisko 2, Lučenec

POMOC ROVESNÍKOM 
Žiaci pomáhajú veľkej bojovníčke Vaneske

Začal sa školský rok. Bol vlastne ako každý iný, a predsa sa v niečom líšil. Dozvedeli sme 
sa smutnú správu o našej spolužiačke Vaneske. Je to útle, tiché rómske dievča s veľkými 
očami a krásnymi dlhými vlasmi. Bola veľmi chorá. Po dlhých vyšetreniach jej zistili nádor 
v mozgu. 14. 12. 2020 ju v Bratislave operovali jedenásť hodín. Operácia sa podarila a my 
sme rozmýšľali, ako jej pomôcť a dať vedieť, že sme tu pre ňu stále. Bola veľmi slabá a 
potrebovala čas na zotavenie. Nemohla sa zúčastňovať na dištančnom vzdelávaní, keďže 
po operácii sa jej výrazne zhoršil zrak, vlastne takmer vôbec nevidí. Preto sme jej pomáh-
ali, posielali úlohy, ale aj darčeky, aby sa trochu rozveselila, potešila... Aj keď je veľmi 
snaživá a postupne sme sa aj vďaka jej sestre, ktorá jej pomáha, videli na zoome a snaži-
la sa aspoň počúvaním pripojiť k nám a učiť sa. Aj teraz jej v škole pomáhame kto, ako 
vie: s učením, odprevadíme ju na toaletu, nosíme tašku, zoberieme ju poprechádzať sa po 
chodbe, ba dokonca sme ju zobrali na maličký výlet – mali sme hodinu dejepisu a pani 
učiteľka nás zobrala na naše historické námestie a potom sme šli na zmrzlinu, lebo sme 
všetci chceli urobiť Vaneske radosť. Vie, že nám môže kedykoľvek napísať, zavolať a my 
sme sa dohodli, že jej budeme pomáhať, až kým opäť nebude úplne zdravá, nech to trvá, 
ako dlho chce. Sme tu pre ňu každý deň a odmenou je nám jej občasný úsmev i 
žmurknutie jej veľkými očami.

List napísala Veronika Plavnická, skutok vykonal kolektív žiakov, v šk. roku 2020/2021, 
žiaci 5. triedy, ZŠ Za vodou 14, Stará Ľubovňa



POMOC ĽUĎOM 
Kolektív žiakov pomohol rodine spolužiačky pri požiari

Sme rodina z Komárna, naša dcéra navštevuje kvartu na tunajšom gymnáziu. 25. 1. pred 
treťou hodinou ráno náš dom zachvátil požiar, ktorý sa rozšíril z krbu a komína. Zobudila 
som sa na buchot a svetlo a videla, že horí celá strecha a podkrovie. Zburcovala som 
rodinu a stihli sme vybehnúť na dvor a volali hasičov. Stáli sme na dvore v pyžamách a 
nevedeli, čo s nami bude. Dcéra Saška bola z toho taká šokovaná, že napísala do triednej 
skupiny, že nám zhorel dom a celá strecha, a dom sme poistený nemali. Spolužiaci sa 
zomkli a rozmýšľali, ako by nám mohli pomôcť. Tomáš Répaš okamžite založil účet cez 
PayPal, kde pár hodín po požiari začali pribúdať príspevky od rodín spolužiakov. Účet aj 
spropagoval na sociálnej sieti a začali nám prispievať ľudia z celého Komárna aj Slovens-
ka. Spolužiačka Laura Medovčíková a jej rodina nám hneď v spolupráci s firmou predáva-
júcou strešnú krytinu vybavili komplet krytinu na celú strechu. Spolužiaci a ich rodičia nám 
volali, čo potrebujeme. Ponúkli nám ubytovanie, ošatenie, nábytok, pomoc pri práci na 
likvidácii zhoreniska. Triedna učiteľka a mamičky spolužiačok prišli a upratovali dolnú časť 
domu, ktorá bola premočená z hasenia. Bolo, aj je to stále veľmi dojímavé, ako sa všetci z 
triedy dokázali zomknúť a pomôcť našej Saške aj celej našej rodine. Nikdy sa im 
nebudeme môcť dostatočne odvďačiť, a preto som sa rozhodla nominovať triedu kvartu 
na Detský čin roka. Nina Poláková, Saškina mama.

List napísala Nina Poláková – mama Sašky, skutok vykonal kolektív žiakov, v šk. roku 
2020/2021, žiaci kvarty, Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Pohraničná 10, Komárno

POMOC PRÍRODE 
Viktória s bratom zachránili život psíkovi Riovi

Voláme ho Rio... Bol bežný decembrový deň, ako každý iný. Zima, sneh, vietor, v noci 
mráz. Keď nás zrazu s bratom vyrušil hukot akéhosi neznámeho auta pred naším domom. 
Bola to dodávka. Vystúpil z nej po chvíli pán, ktorý otvoril auto, vyhodil na ulicu svojho psa 
a odišiel. Nechápali sme s bratom, čo to urobil. Psík sa triasol a smutne pozeral za autom. 
Bolo nám ho veľmi ľúto. Rýchlo sme vybehli pred dom a zobrali sme ho k nám. Stále sme 
dúfali, že sa majiteľ vráti. Mýlili sme sa. Urobili sme mu pelech, nakŕmili sme ho a starali 
sme sa o psíka, ako sme najlepšie vedeli. Dávam mu veľa lásky a ako iste tušíte, psík 
ostal u nás doma. Nechali sme si ho. Mám ho už od decembra, sme najlepší kamaráti a 
nedala by som ho za nič na svete. Je krásny, nižšieho vzrastu s malými uškami a jeho 
papuľka sa na mňa stále usmieva. Jediné, čo sme nevedeli, bolo jeho meno. Tak ho 
voláme Rio. Ostane už s nami navždy. 

List napísala a skutok vykonala Viktória Varcholová s bratom, v šk. roku 2020/2021, 
žiačka 5. triedy ZŠ Za vodou 14, Stará Ľubovňa

DOBRÝ NÁPAD 
Žiaci zorganizovali Vianočné trhy

„Sme žiačky IV.A triedy Základnej školy v Tlmačoch. Každý rok niekoľko dní pred Vianoca-
mi sa u nás v meste konali Tlmačské vianočné trhy. Tento rok, keďže prišla pandémia 
koronavírusu, sa trhy nekonali. Rozhodli sme sa, že vianočné trhy si urobíme po svojom. 
Sedem dievčat z našej triedy sa spojilo a dokázalo vyrobiť dosť výrobkov na predaj. Za 
necelý týždeň sa nám ich podarilo predať. Zarobené peniaze sme venovali postihnutému 
žiakovi z našej školy. Urobili sme dobrý skutok a sme na to hrdé." Áno, aj my sme hrdí, že 
máme v našej škole takýchto žiakov. Empatických, súcitných, vnímavých. Robka, Zuzka, 
Kristínka, Rebeka, Sofia, Simonka a Ninka sú dievčatá, ktoré možno charakterizovať 
nielen ako svedomité žiačky, ktoré sa zapájajú do súťaží a mimoškolských aktivít, ale aj 
ako žiačky, ktorým nie sú cudzie ani ľudské osudy. Vybrali si Sebastiánka, žiaka 3. roční-
ka, ku ktorému život nebol príliš veľkorysý. Ide o imobilného žiaka s viacnásobným 
zdravotným postihnutím. Medzi jeho diagnózy patrí aj svalová dystrofia – nevyliečiteľná 
choroba, pri ktorej ochabuje svalstvo. Sebastiánkov zdravotný stav sa stále zhoršuje a 
momentálne už nedokáže ani sám sedieť. Neustále potrebuje opateru, ktorú mu poskytuje 
najbližšia rodina. Sme radi, že v tejto ťažkej životnej situácii ich potešili skromným darče-
kom práve žiačky našej školy. 

List napísali a skutok vykonali v šk. roku 2020/2021 žiačky 4.A triedy ZŠ Školská 9, 
Tlmače: Roberta Jančová, Zuzana Karafová, Kristína Švaralová, Simona Havranová, 
Rebeka Sádovská, Nina Lehocká, Sofia Rafaelová, doplnila triedna učiteľka Mgr. Eva 
Majzlíková   

CENA SAŠKY FISCHEROVEJ – MALÝ VEĽKÝ ČIN 
Kristína a Iveta sa starajú o mladšie deti v detskom domove

Volám sa Kristína Pokošová, mám štrnásť rokov a chodím do ŠZŠ vo Svite. Bývam v 
Detskom domove vo Veľkom Slavkove. Som tretia najstaršia, takže mám často na starosti 
malé deti. Boli sme na výlete v Liptovskom Mikuláši a s kamarátkou sme dostali na staros-
ti najmenšie deti. Celý deň sme sa o ne starali. Aj potom, keď sme sa vrátili domov. Pre-
zliekli sme ich, dali im najesť a pustili v obývačke rozprávku. Potom sme ešte poupratova-
li. Často sa starám o malé deti.

Volám sa Iveta Kokyová, chodím do ŠZŠ vo Svite. Mám pätnásť rokov. Bývam v Poprade 
v detskom domove. Každý deň, keď prídem zo školy, chodím po dve malé deti do školy a 
doveziem ich domov. Večer ich po večeri osprchujem a ráno pripravím veci do školy. Cez 
deň chodievam s nimi do parku. Veľmi rada sa o ne starám.

List napísali a skutok vykonali Kristína Pokošová a Iveta Kokyová, v šk. roku 2020/2021, 
žiačky 6. a 7. triedy, ŠZŠ Mierová 166/171, Svit

DOBRÝ ČIN NA NETE 
Natálka zorganizovala predaj hračiek 
a príspevok venovala NO Deti s rakovinou

Natálka má sedem rokov. Jej nápad vznikol pred Vianocami, keď upratovala
svoju izbu. Zistila, že namiesto plyšákov by už chcela vlastnú knižnicu, na ktorú bolo treba 
uvoľniť v izbe miesto. Všetko vzniklo predchádzajúcim rozhovorom o liste Ježiškovi a jej 
empatickom zmýšľaní, že veľa darčekov nepotrebuje, veď niektoré deti prežívajú Vianoce 
v nemocnici a ona má to šťastie, že môže byť s blízkymi. Tak jej napadlo, že im všetky 
svoje hračky zanesie. Keďže sa ale plyšáci a staršie hračky do nemocníc nesmú nosiť, 
chvíľu bola smutná a vzápätí jej napadlo plyšákov predať a darovať im peniažky. Nakrútila 
teda video, v ktorom vyzvala dobrých ľudí na finančnú pomoc pre detičky s rakovinou a 
ponúkla im všetky svoje hračky. Každý, kto mal záujem podporiť jej myšlienku, si mohol 
vybrať z videa a z fotiek akúkoľvek jej hračku a kúpiť si ju za akúkoľvek sumu. Video 
poslala do sveta prostredníctvom maminkinej sociálnej siete, kde ho videlo a zdieľalo 
množstvo ľudí. Každej jednej hračky, ktorú si vybrali, sa rada vzdala a pribalila ešte aj čosi 
navyše. Poctivo balila, prijímala objednávky a bola ochotná vzdať sa aj svojich obľúben-
cov. Len nech je tých peniažkov čo najviac. Takto vyzbierala krásnych päťsto eur. 
Nakoniec zistila, že by chcela prispieť aj ona sama zo svojich peňazí, tak jedného plyšáka 
predala aj sama sebe. Peniažky uložila do svojej obľúbenej plechovej krabičky s Mickey 
Mousom, napísala detičkám povzbudzujúci odkaz a začiatkom marca ich bola osobne 
odovzdať v bratislavskej nemocnici neziskovej organizácii Deťom s rakovinou.

List napísala Mgr. Katarína Kubová – matka, skutok vykonala  Natália Kubová, v šk. roku 
2020/2021, žiačka 2. triedy, ZŠ Tematínska 2092, Nové Mesto nad Váhom

CENA ĽUDIA ĽUĎOM 
Rómski chlapci pomáhajú revitalizovať 
židovský cintorín vo Vinodole

Nebýva zvykom, aby sa chlapci vo veku od desať do pätnásť rokov ponúkli na prácu. 
Napriek tomu sa to stalo. Šiesti rómski chlapci ma videli na kolenách pri práci na verejnom 
priestore vo Vinodole a ponúkli sa, že mi pomôžu. Začal som s nimi hovoriť okrem iného 
aj o projekte Občianskeho združenia Zoulus, ktorého členovia sa podujali na jeho revital-
izáciu. Spolu sme prišli na priestor cintorína, zarastený krovinami, a vysvetľoval som 
chlapcom, čo sme si dali v združení za cieľ. Odstrániť kroviny, nájsť spadnuté a pod náno-
som zeminy ukryté náhrobné kamene, opraviť rozbité, upraviť terén a vysadiť živý plot 
okolo parcely cintorína na ploche, a to všetko z úcty k židovským obyvateľom obcí Horný a 
Dolný Síleš, ale aj Černík, z ktorých sa Židia pochovávali na tomto cintoríne. Do jedného 
sa všetci ponúkli, že chcú byť pri tom. Neodradila ich ani zmienka o práci bez finančnej 
odmeny. Od apríla do konca júna sme spoločne s inými dobrovoľníkmi absolvovali s 
chlapcami už deväť sobotňajších brigád a našli dve desiatky zničených alebo povalených 

a zasypaných náhrobných kameňov. Spolu už odpracovali celkom 180 hodín pri tejto 
ušľachtilej práci. Chlapci bez nároku na odmenu pomáhajú pri odstraňovaní drevín, samo-
statne sondujú ukryté padnuté náhrobné kamene, následne ich opatrne odkryjú doslova 
archeologickým spôsobom a dokážu sa tešiť z každého, aj malého objavu miestnej 
histórie. Samozrejme s nimi hovorím aj o symbolike, o osudoch rómskej a židovskej pop-
ulácie počas holokaustu, o vojne... Naše rozhovory im túto smutnú časť histórie pomaly 
otvárajú. V obci oceňujeme prácu, ktorú svojou dobrovoľnou účasťou vytvorili, a odhodlali 
sa vytrvať na plánovaných 24 mesiacov do konca úpravy celého priestoru. 

List napísal Vladimír Špánik – predseda OZ Zoulus a poslanec Obecného zastupiteľstva 
vo Vinodole.  Skutok vykonali dvaja chlapci  s rovnakým  menom aj priezviskom René 
Stojka, Mário Buch,  a súrodenci Franko, Róbert a Sebastián Lakatošovci, v šk. roku 
2020/2021 žiaci 4. 5. a 7. triedy, ZŠ Školská 1, Vinodol

PARTNERI PROJEKTU :

Viac informácií o projekte nájdete na www.detskycin.sk
V prípade záujmu o podrobnejšie informácie, kontaktujte, prosím:
Magdaléna Fábryová, tel: 0907 797 236
magda.fabryova@detskycin.sk
Saša Broadhurst-Petrovická, tel: 0033 671704580
sasa.petrovicka@detskycin.sk

POMOC V RODINE 
Miška s láskou pomáhala doopatrovať chorého otca 

Miška bola obyčajné jedenásťročné dievčatko, keď v jej živote nastal zlom. Jej ockovi 
zistili rakovinu. Napriek nastupujúcej puberte a zistenej chorobe (tetánii) sa z celej sily 
snažila pomáhať ockovi aj maminke s malým bračekom. Strážila brata, pomáhala ockovi s 
nákupmi, kým maminka musela byť v práci, keďže ocko ostal doma na invalidnom dôcho-
dku. Choroba ocka pokročila, ostal ležiaci a nikdy nezabudnem na ten večer, keď som si 
ju zavolala k sebe a opýtala sa jej, či dáme ocka do nemocnice alebo nám umrie doma. 
Jej reakcia: samozrejme, doma a my to zvládneme – mi vohnali slzy do očí. V posledných 
chvíľach mi pomáhala ocka polohovať, prebaľovať, umývať a strážila mladšieho brata, keď 
som potrebovala niečo vybaviť. Ocko dobojoval svoj boj 18. 12. 2020. Umrel tak, ako si 
predstavoval, doma, v prítomnosti tých, čo miloval. Miška mi bola oporou aj na pohrebe a 
na štedrovečerný stôl položila sviečku, aby ocko bol pri nás. Teraz pomáha s mladším 
bratom, vodí ho do škôlky, kým som ja v práci. Patrí jej veľké ďakujem a napriek tomu, že 
je v puberte, zvládla veci, ktoré by mali problém zvládnuť aj dospelí.

List napísala Ivana Krivušová – matka, skutok vykonala Michaela Krivušová, v šk. roku 
2020/2021, žiačka 8. triedy, ZŠ L. Novomeského, Rúbanisko 2, Lučenec

POMOC ROVESNÍKOM 
Žiaci pomáhajú veľkej bojovníčke Vaneske

Začal sa školský rok. Bol vlastne ako každý iný, a predsa sa v niečom líšil. Dozvedeli sme 
sa smutnú správu o našej spolužiačke Vaneske. Je to útle, tiché rómske dievča s veľkými 
očami a krásnymi dlhými vlasmi. Bola veľmi chorá. Po dlhých vyšetreniach jej zistili nádor 
v mozgu. 14. 12. 2020 ju v Bratislave operovali jedenásť hodín. Operácia sa podarila a my 
sme rozmýšľali, ako jej pomôcť a dať vedieť, že sme tu pre ňu stále. Bola veľmi slabá a 
potrebovala čas na zotavenie. Nemohla sa zúčastňovať na dištančnom vzdelávaní, keďže 
po operácii sa jej výrazne zhoršil zrak, vlastne takmer vôbec nevidí. Preto sme jej pomáh-
ali, posielali úlohy, ale aj darčeky, aby sa trochu rozveselila, potešila... Aj keď je veľmi 
snaživá a postupne sme sa aj vďaka jej sestre, ktorá jej pomáha, videli na zoome a snaži-
la sa aspoň počúvaním pripojiť k nám a učiť sa. Aj teraz jej v škole pomáhame kto, ako 
vie: s učením, odprevadíme ju na toaletu, nosíme tašku, zoberieme ju poprechádzať sa po 
chodbe, ba dokonca sme ju zobrali na maličký výlet – mali sme hodinu dejepisu a pani 
učiteľka nás zobrala na naše historické námestie a potom sme šli na zmrzlinu, lebo sme 
všetci chceli urobiť Vaneske radosť. Vie, že nám môže kedykoľvek napísať, zavolať a my 
sme sa dohodli, že jej budeme pomáhať, až kým opäť nebude úplne zdravá, nech to trvá, 
ako dlho chce. Sme tu pre ňu každý deň a odmenou je nám jej občasný úsmev i 
žmurknutie jej veľkými očami.

List napísala Veronika Plavnická, skutok vykonal kolektív žiakov, v šk. roku 2020/2021, 
žiaci 5. triedy, ZŠ Za vodou 14, Stará Ľubovňa



POMOC ĽUĎOM 
Kolektív žiakov pomohol rodine spolužiačky pri požiari

Sme rodina z Komárna, naša dcéra navštevuje kvartu na tunajšom gymnáziu. 25. 1. pred 
treťou hodinou ráno náš dom zachvátil požiar, ktorý sa rozšíril z krbu a komína. Zobudila 
som sa na buchot a svetlo a videla, že horí celá strecha a podkrovie. Zburcovala som 
rodinu a stihli sme vybehnúť na dvor a volali hasičov. Stáli sme na dvore v pyžamách a 
nevedeli, čo s nami bude. Dcéra Saška bola z toho taká šokovaná, že napísala do triednej 
skupiny, že nám zhorel dom a celá strecha, a dom sme poistený nemali. Spolužiaci sa 
zomkli a rozmýšľali, ako by nám mohli pomôcť. Tomáš Répaš okamžite založil účet cez 
PayPal, kde pár hodín po požiari začali pribúdať príspevky od rodín spolužiakov. Účet aj 
spropagoval na sociálnej sieti a začali nám prispievať ľudia z celého Komárna aj Slovens-
ka. Spolužiačka Laura Medovčíková a jej rodina nám hneď v spolupráci s firmou predáva-
júcou strešnú krytinu vybavili komplet krytinu na celú strechu. Spolužiaci a ich rodičia nám 
volali, čo potrebujeme. Ponúkli nám ubytovanie, ošatenie, nábytok, pomoc pri práci na 
likvidácii zhoreniska. Triedna učiteľka a mamičky spolužiačok prišli a upratovali dolnú časť 
domu, ktorá bola premočená z hasenia. Bolo, aj je to stále veľmi dojímavé, ako sa všetci z 
triedy dokázali zomknúť a pomôcť našej Saške aj celej našej rodine. Nikdy sa im 
nebudeme môcť dostatočne odvďačiť, a preto som sa rozhodla nominovať triedu kvartu 
na Detský čin roka. Nina Poláková, Saškina mama.

List napísala Nina Poláková – mama Sašky, skutok vykonal kolektív žiakov, v šk. roku 
2020/2021, žiaci kvarty, Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Pohraničná 10, Komárno

POMOC PRÍRODE 
Viktória s bratom zachránili život psíkovi Riovi

Voláme ho Rio... Bol bežný decembrový deň, ako každý iný. Zima, sneh, vietor, v noci 
mráz. Keď nás zrazu s bratom vyrušil hukot akéhosi neznámeho auta pred naším domom. 
Bola to dodávka. Vystúpil z nej po chvíli pán, ktorý otvoril auto, vyhodil na ulicu svojho psa 
a odišiel. Nechápali sme s bratom, čo to urobil. Psík sa triasol a smutne pozeral za autom. 
Bolo nám ho veľmi ľúto. Rýchlo sme vybehli pred dom a zobrali sme ho k nám. Stále sme 
dúfali, že sa majiteľ vráti. Mýlili sme sa. Urobili sme mu pelech, nakŕmili sme ho a starali 
sme sa o psíka, ako sme najlepšie vedeli. Dávam mu veľa lásky a ako iste tušíte, psík 
ostal u nás doma. Nechali sme si ho. Mám ho už od decembra, sme najlepší kamaráti a 
nedala by som ho za nič na svete. Je krásny, nižšieho vzrastu s malými uškami a jeho 
papuľka sa na mňa stále usmieva. Jediné, čo sme nevedeli, bolo jeho meno. Tak ho 
voláme Rio. Ostane už s nami navždy. 

List napísala a skutok vykonala Viktória Varcholová s bratom, v šk. roku 2020/2021, 
žiačka 5. triedy ZŠ Za vodou 14, Stará Ľubovňa

DOBRÝ NÁPAD 
Žiaci zorganizovali Vianočné trhy

„Sme žiačky IV.A triedy Základnej školy v Tlmačoch. Každý rok niekoľko dní pred Vianoca-
mi sa u nás v meste konali Tlmačské vianočné trhy. Tento rok, keďže prišla pandémia 
koronavírusu, sa trhy nekonali. Rozhodli sme sa, že vianočné trhy si urobíme po svojom. 
Sedem dievčat z našej triedy sa spojilo a dokázalo vyrobiť dosť výrobkov na predaj. Za 
necelý týždeň sa nám ich podarilo predať. Zarobené peniaze sme venovali postihnutému 
žiakovi z našej školy. Urobili sme dobrý skutok a sme na to hrdé." Áno, aj my sme hrdí, že 
máme v našej škole takýchto žiakov. Empatických, súcitných, vnímavých. Robka, Zuzka, 
Kristínka, Rebeka, Sofia, Simonka a Ninka sú dievčatá, ktoré možno charakterizovať 
nielen ako svedomité žiačky, ktoré sa zapájajú do súťaží a mimoškolských aktivít, ale aj 
ako žiačky, ktorým nie sú cudzie ani ľudské osudy. Vybrali si Sebastiánka, žiaka 3. roční-
ka, ku ktorému život nebol príliš veľkorysý. Ide o imobilného žiaka s viacnásobným 
zdravotným postihnutím. Medzi jeho diagnózy patrí aj svalová dystrofia – nevyliečiteľná 
choroba, pri ktorej ochabuje svalstvo. Sebastiánkov zdravotný stav sa stále zhoršuje a 
momentálne už nedokáže ani sám sedieť. Neustále potrebuje opateru, ktorú mu poskytuje 
najbližšia rodina. Sme radi, že v tejto ťažkej životnej situácii ich potešili skromným darče-
kom práve žiačky našej školy. 

List napísali a skutok vykonali v šk. roku 2020/2021 žiačky 4.A triedy ZŠ Školská 9, 
Tlmače: Roberta Jančová, Zuzana Karafová, Kristína Švaralová, Simona Havranová, 
Rebeka Sádovská, Nina Lehocká, Sofia Rafaelová, doplnila triedna učiteľka Mgr. Eva 
Majzlíková   

CENA SAŠKY FISCHEROVEJ – MALÝ VEĽKÝ ČIN 
Kristína a Iveta sa starajú o mladšie deti v detskom domove

Volám sa Kristína Pokošová, mám štrnásť rokov a chodím do ŠZŠ vo Svite. Bývam v 
Detskom domove vo Veľkom Slavkove. Som tretia najstaršia, takže mám často na starosti 
malé deti. Boli sme na výlete v Liptovskom Mikuláši a s kamarátkou sme dostali na staros-
ti najmenšie deti. Celý deň sme sa o ne starali. Aj potom, keď sme sa vrátili domov. Pre-
zliekli sme ich, dali im najesť a pustili v obývačke rozprávku. Potom sme ešte poupratova-
li. Často sa starám o malé deti.

Volám sa Iveta Kokyová, chodím do ŠZŠ vo Svite. Mám pätnásť rokov. Bývam v Poprade 
v detskom domove. Každý deň, keď prídem zo školy, chodím po dve malé deti do školy a 
doveziem ich domov. Večer ich po večeri osprchujem a ráno pripravím veci do školy. Cez 
deň chodievam s nimi do parku. Veľmi rada sa o ne starám.

List napísali a skutok vykonali Kristína Pokošová a Iveta Kokyová, v šk. roku 2020/2021, 
žiačky 6. a 7. triedy, ŠZŠ Mierová 166/171, Svit

DOBRÝ ČIN NA NETE 
Natálka zorganizovala predaj hračiek 
a príspevok venovala NO Deti s rakovinou

Natálka má sedem rokov. Jej nápad vznikol pred Vianocami, keď upratovala
svoju izbu. Zistila, že namiesto plyšákov by už chcela vlastnú knižnicu, na ktorú bolo treba 
uvoľniť v izbe miesto. Všetko vzniklo predchádzajúcim rozhovorom o liste Ježiškovi a jej 
empatickom zmýšľaní, že veľa darčekov nepotrebuje, veď niektoré deti prežívajú Vianoce 
v nemocnici a ona má to šťastie, že môže byť s blízkymi. Tak jej napadlo, že im všetky 
svoje hračky zanesie. Keďže sa ale plyšáci a staršie hračky do nemocníc nesmú nosiť, 
chvíľu bola smutná a vzápätí jej napadlo plyšákov predať a darovať im peniažky. Nakrútila 
teda video, v ktorom vyzvala dobrých ľudí na finančnú pomoc pre detičky s rakovinou a 
ponúkla im všetky svoje hračky. Každý, kto mal záujem podporiť jej myšlienku, si mohol 
vybrať z videa a z fotiek akúkoľvek jej hračku a kúpiť si ju za akúkoľvek sumu. Video 
poslala do sveta prostredníctvom maminkinej sociálnej siete, kde ho videlo a zdieľalo 
množstvo ľudí. Každej jednej hračky, ktorú si vybrali, sa rada vzdala a pribalila ešte aj čosi 
navyše. Poctivo balila, prijímala objednávky a bola ochotná vzdať sa aj svojich obľúben-
cov. Len nech je tých peniažkov čo najviac. Takto vyzbierala krásnych päťsto eur. 
Nakoniec zistila, že by chcela prispieť aj ona sama zo svojich peňazí, tak jedného plyšáka 
predala aj sama sebe. Peniažky uložila do svojej obľúbenej plechovej krabičky s Mickey 
Mousom, napísala detičkám povzbudzujúci odkaz a začiatkom marca ich bola osobne 
odovzdať v bratislavskej nemocnici neziskovej organizácii Deťom s rakovinou.

List napísala Mgr. Katarína Kubová – matka, skutok vykonala  Natália Kubová, v šk. roku 
2020/2021, žiačka 2. triedy, ZŠ Tematínska 2092, Nové Mesto nad Váhom

CENA ĽUDIA ĽUĎOM 
Rómski chlapci pomáhajú revitalizovať 
židovský cintorín vo Vinodole

Nebýva zvykom, aby sa chlapci vo veku od desať do pätnásť rokov ponúkli na prácu. 
Napriek tomu sa to stalo. Šiesti rómski chlapci ma videli na kolenách pri práci na verejnom 
priestore vo Vinodole a ponúkli sa, že mi pomôžu. Začal som s nimi hovoriť okrem iného 
aj o projekte Občianskeho združenia Zoulus, ktorého členovia sa podujali na jeho revital-
izáciu. Spolu sme prišli na priestor cintorína, zarastený krovinami, a vysvetľoval som 
chlapcom, čo sme si dali v združení za cieľ. Odstrániť kroviny, nájsť spadnuté a pod náno-
som zeminy ukryté náhrobné kamene, opraviť rozbité, upraviť terén a vysadiť živý plot 
okolo parcely cintorína na ploche, a to všetko z úcty k židovským obyvateľom obcí Horný a 
Dolný Síleš, ale aj Černík, z ktorých sa Židia pochovávali na tomto cintoríne. Do jedného 
sa všetci ponúkli, že chcú byť pri tom. Neodradila ich ani zmienka o práci bez finančnej 
odmeny. Od apríla do konca júna sme spoločne s inými dobrovoľníkmi absolvovali s 
chlapcami už deväť sobotňajších brigád a našli dve desiatky zničených alebo povalených 

a zasypaných náhrobných kameňov. Spolu už odpracovali celkom 180 hodín pri tejto 
ušľachtilej práci. Chlapci bez nároku na odmenu pomáhajú pri odstraňovaní drevín, samo-
statne sondujú ukryté padnuté náhrobné kamene, následne ich opatrne odkryjú doslova 
archeologickým spôsobom a dokážu sa tešiť z každého, aj malého objavu miestnej 
histórie. Samozrejme s nimi hovorím aj o symbolike, o osudoch rómskej a židovskej pop-
ulácie počas holokaustu, o vojne... Naše rozhovory im túto smutnú časť histórie pomaly 
otvárajú. V obci oceňujeme prácu, ktorú svojou dobrovoľnou účasťou vytvorili, a odhodlali 
sa vytrvať na plánovaných 24 mesiacov do konca úpravy celého priestoru. 

List napísal Vladimír Špánik – predseda OZ Zoulus a poslanec Obecného zastupiteľstva 
vo Vinodole.  Skutok vykonali dvaja chlapci  s rovnakým  menom aj priezviskom René 
Stojka, Mário Buch,  a súrodenci Franko, Róbert a Sebastián Lakatošovci, v šk. roku 
2020/2021 žiaci 4. 5. a 7. triedy, ZŠ Školská 1, Vinodol
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POMOC V RODINE 
Miška s láskou pomáhala doopatrovať chorého otca 

Miška bola obyčajné jedenásťročné dievčatko, keď v jej živote nastal zlom. Jej ockovi 
zistili rakovinu. Napriek nastupujúcej puberte a zistenej chorobe (tetánii) sa z celej sily 
snažila pomáhať ockovi aj maminke s malým bračekom. Strážila brata, pomáhala ockovi s 
nákupmi, kým maminka musela byť v práci, keďže ocko ostal doma na invalidnom dôcho-
dku. Choroba ocka pokročila, ostal ležiaci a nikdy nezabudnem na ten večer, keď som si 
ju zavolala k sebe a opýtala sa jej, či dáme ocka do nemocnice alebo nám umrie doma. 
Jej reakcia: samozrejme, doma a my to zvládneme – mi vohnali slzy do očí. V posledných 
chvíľach mi pomáhala ocka polohovať, prebaľovať, umývať a strážila mladšieho brata, keď 
som potrebovala niečo vybaviť. Ocko dobojoval svoj boj 18. 12. 2020. Umrel tak, ako si 
predstavoval, doma, v prítomnosti tých, čo miloval. Miška mi bola oporou aj na pohrebe a 
na štedrovečerný stôl položila sviečku, aby ocko bol pri nás. Teraz pomáha s mladším 
bratom, vodí ho do škôlky, kým som ja v práci. Patrí jej veľké ďakujem a napriek tomu, že 
je v puberte, zvládla veci, ktoré by mali problém zvládnuť aj dospelí.

List napísala Ivana Krivušová – matka, skutok vykonala Michaela Krivušová, v šk. roku 
2020/2021, žiačka 8. triedy, ZŠ L. Novomeského, Rúbanisko 2, Lučenec

POMOC ROVESNÍKOM 
Žiaci pomáhajú veľkej bojovníčke Vaneske

Začal sa školský rok. Bol vlastne ako každý iný, a predsa sa v niečom líšil. Dozvedeli sme 
sa smutnú správu o našej spolužiačke Vaneske. Je to útle, tiché rómske dievča s veľkými 
očami a krásnymi dlhými vlasmi. Bola veľmi chorá. Po dlhých vyšetreniach jej zistili nádor 
v mozgu. 14. 12. 2020 ju v Bratislave operovali jedenásť hodín. Operácia sa podarila a my 
sme rozmýšľali, ako jej pomôcť a dať vedieť, že sme tu pre ňu stále. Bola veľmi slabá a 
potrebovala čas na zotavenie. Nemohla sa zúčastňovať na dištančnom vzdelávaní, keďže 
po operácii sa jej výrazne zhoršil zrak, vlastne takmer vôbec nevidí. Preto sme jej pomáh-
ali, posielali úlohy, ale aj darčeky, aby sa trochu rozveselila, potešila... Aj keď je veľmi 
snaživá a postupne sme sa aj vďaka jej sestre, ktorá jej pomáha, videli na zoome a snaži-
la sa aspoň počúvaním pripojiť k nám a učiť sa. Aj teraz jej v škole pomáhame kto, ako 
vie: s učením, odprevadíme ju na toaletu, nosíme tašku, zoberieme ju poprechádzať sa po 
chodbe, ba dokonca sme ju zobrali na maličký výlet – mali sme hodinu dejepisu a pani 
učiteľka nás zobrala na naše historické námestie a potom sme šli na zmrzlinu, lebo sme 
všetci chceli urobiť Vaneske radosť. Vie, že nám môže kedykoľvek napísať, zavolať a my 
sme sa dohodli, že jej budeme pomáhať, až kým opäť nebude úplne zdravá, nech to trvá, 
ako dlho chce. Sme tu pre ňu každý deň a odmenou je nám jej občasný úsmev i 
žmurknutie jej veľkými očami.

List napísala Veronika Plavnická, skutok vykonal kolektív žiakov, v šk. roku 2020/2021, 
žiaci 5. triedy, ZŠ Za vodou 14, Stará Ľubovňa


