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Občianske združenie Svetielko nádeje sa zapojilo do 
výzvy Nadácie Tesco, ktorá sa rozhodla finančne podporiť 
vybrané projekty.  O tom, ktoré projekty zvíťazia, rozho-
dovali hlasy návštevníkov v supermarketoch vo viacerých 
mestách celého Slovenska. 

Keď sme podávali náš projekt s názvom  Píšeme, čím 
žijeme, netušili sme, akú veľkú podporu získa. S prekva-
pením sme sledovali, ako nám dennodenne pribúdajú 
hlasy, ako nám ľudia fandia a podporujú nás aj takouto 
formou. Každý deň narastal počet žetónov pre projekt 
Svetielka nádeje. 

Hlasovanie bolo ukončené 7. júna 2016.  Po tomto 
termíne sa hlasy sčítali a výsledok potvrdil to, v čo sme 
nesmelo dúfali.  Náš projekt v Banskej Bystrici získal naj-
väčší počet hlasov.  Celkovo 35 205!  S nadšením sme prijali 
túto správu a aj touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí za 
náš projekt hlasovali.

 V rámci novinárskeho krúžku sme sa snažili ponúknuť 
deťom, ale aj rodičom zmysluplný program v čase, ktorý 

musia nevyhnutne tráviť v nemocnici.  Kto mal záujem, 
dozvedel sa ako sa tvoria noviny a čo všetko s tým súvisí.  
Na svoje si prišli najmä tí, ktorí radi fotografujú a mohli 
si to vyskúšať.  Aj titulná fotografia potvrdzuje, že deti si 
to naozaj užili. 

  Počas trvania nášho projektu zavítali medzi nás via-
cerí hostia, ktorí sa rozhodli aktívne ako dobrovoľníci 
spolupodieľať na celom projekte.  Spoločne  sme tak 
prežili príjemné chvíle a veríme, že vznikli aj nové ka-
marátstva. 

Projekt mal názov Píšeme, čím žijeme, jednak na od-
delení, ale aj mimo neho,  pretože záber činnosti Svetiel-
ka nádeje je veľmi široký.  Nie všetko sme  stihli zachytiť, 
ale veríme, že prvý pokus vydať vlastné noviny bude 
mať priaznivú odozvu. Projekt štartoval v čase letných 
mesiacov, keď padali rekordné teploty a  za oknami izieb 
v nemocnici bolo poriadne horúco. Končí v období, keď 
padajú listy. Aj touto cestou vám ďakujeme za vašu pria-
zeň, nielen tú čitateľskú. 

Vanda Prandorfyová

 Pár slov na úvod...
Zaostriť, stlačiť spúšť... chlapci si fotografovanie poriadne užívali.  
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Aby sme tieto návštevy spestrili,   najprv  
sme sa s našimi hosťami  zahrali hru Inkogni-
to.  Možno ju poznáte z televízie.  Hádali sme, 
na akej pozícii naši hostia v hypermarkete 
pracujú.  

Mali sme veru u nás naozaj 
vzácnych hostí.  Na prvú 
návštevu prišiel dokon-
ca osobne pán riaditeľ 
obchodu  Radovan Ja-
kubec.  Hádanie jeho 
pozície dalo všetkým 
poriadne zabrať.  Deti 
mu tipovali všeličo, ale 
uhádnuť , že zastáva  tú 
najdôležitejšiu funkciu, 
to im chvíľu trvalo.  Po 
odhalení jeho  pozície sa 
nevyhol zvedavým otáz-
kam.  Nečudo, veď sa pria-
mo pána riaditeľa mohli 
spýtať čokoľvek. Napríklad 

aj to, ako sa dá na takúto 
pozíciu prepracovať a čo 
všetko táto práca vyžadu-
je?  Pán riaditeľ trpezlivo 
odpovedal, dokonca pridal 
aj zopár veselých príhod  
zo života.  Keď sme  naprí-
klad spomenuli, že práve 
zvažujeme názov našich 
novín,  povedal, že vybrať 
názov nie je jednoduché.  
Vie o tom svoje.  On vraj  
s kamarátmi raz hľadal ná-
zov pre tím počas futba-
lového zápasu a akosi sa 
nevedeli dohodnúť.  Tak si 

S teskáčmi sme kamaráti...
povedali, že sa budú volať  podľa toho, aké 
prvé  slová  zaznejú z rádia. V tom sa z rádia  
ozvalo: Bolo trinásť hodín.  Uznajte, mať názov 
futbalového družstva „bolo trinásť hodín“  je 
skutočne originálne :). 

 Pýtali sme sa na všetko, čo nás o Tescu 
zaujímalo.  Koľko zamestnan-
cov  v bystrickom Tescu pracuje, 
koľko zákazníkov tu  priemerne 
denne nakupuje, ktoré odde-
lenia sú najnavštevovanejšie a  
v akom čase... 

Na záver  návštevy  hostia 
deťom rozdali knižné dar-

čeky na pamiatku.  Okrem pána riaditeľa sme 
sa zoznámili  s Evou Priecelovou, manažérkou 
personálneho oddelenia a Monikou Klačano-
vou,  špecialistkou služieb zákazníkom. 

Príjemné stretnutia s teskáčmi  pokračo-
vali.  Čas na návštevu oddelenia si našli aj 

ďalší zamestnanci -  Beá-
ta Nemčeková, manažérka 
služieb zákazníkom, Michal  
Chovan, manažér trvanli-
vých potravín, Božena Hu-
ťová,  asistentka predaja 
zákazníkom - lahôdkový 

pult a Lenka Urbánková, asistentka preda-
ja zákazníkom - textil. 

Aj tu sa deti i rodičia poriadne zapotili, 
ale nakoniec všetky pracovné pozície na-
šich hostí rozlúskli.   Príjemným prekvape-
ním bola ochutnávka  výborných  koláčikov   
z ich pekárne.  Hostia priniesli deťom  vý-
kresy a farbičky na maľovanie. Kto mal chuť,  
mohol  svoj výkres maľovať  na tému  ná-
kupy v Tescu.  Možno už onedlho tieto práce 
spríjemnia prostredie hypermarketu.

Aj touto cestou sa chceme poďakovať 
všetkým našim hosťom za návštevy, ktoré sa 
veľmi rýchlo zmenili na srdečné priateľské 
stretnutia.   Vyzerá to tak, že budú pokra-
čovať  aj naďalej, pretože s našimi teskáčmi 
sme už kamaráti...

Súčasťou nášho projektu boli návšte-
vy dobrovoľníkov z Hypermarketu Extra 
Tesco Banská Bystrica  na oddelení. Vždy 
to prinieslo veľa dobrej zábavy a pohody, 
čo je pre nás veľmi dôležité.  Vďačné boli 
deti, ale aj rodičia si pochvaľovali príjemne 
strávený čas.

Každý účastník projektu dostal tričko a blok.

Prvé Inkognito s teskáčmi.  Deti sa pri hádaní poriadne zapotili.

Teskáči nabití pozi-
tívnou energiou pri-
niesli na ochutnáv-
ku niečo z vlastnej 
pekárne, ale aj ma-
teriály na kreslenie. 

  Foto: Samy

Takto zachytil  farbami nákupy v Tescu Matúš.
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Môj rok na detskej 
onkológii

Každé noviny potrebujú aj fotografie.  Tie 
sú často viac ako písané slovo. Aby nechýbali 
ani v našich novinách, zakúpili sme si kvalitnú 
fotovýbavu, ktorou sme všetko potrebné do-
kumentovali.  Oslovili sme hobby fotografku  

Moniku Piontekovú, či by priš-
la medzi nás a venovala deťom 
svoj čas, energiu a naučila ich 
základy fotenia. Monika bola 
veľmi ústretová a jej návštevy 
na oddelení  sa stali pravidelné.  
Zatiaľ čo písať sa deťom až tak 
nechcelo, fotenie ich doslova 
nadchlo. 

Fotoaparátov sa nezľakli, 
ujali sa ich bez váhania a stlá-
čali spúšť jedna radosť.  Zaos-
trovali, cvakali, skúšali fotiť v 
interiéri ale zaujal ich aj pohľad 

objektívom na prírodu za oknami  nemocni-
ce.  Hoci niektoré naplánované stretnutia  s 
fotografkou sme museli zrušiť alebo preložiť, 
pretože priebeh liečby nie vždy dovoľoval de-
ťom zúčastniť sa takýchto aktivít,  naša škola 
fotenia  bola  veľkým zážitkom pre všetkých, 
ktorí sa jej mohli zúčastniť.   

Monika nám po návštevách na oddele-
ní napísala: „Môj prvý vstup na oddelenie 
bol spojený s veľkým rešpektom, pokorou, 
očakávaním a hlavne pre mňa s veľkou ne-
známou. Bola som nervózna sama zo seba, 
v hlave som mala veľa otázok. Všetky moje 
pochybnosti, stres a napätie opadli už pri 
vstupe na oddelenie.  Vysmiate sestričky, 
ktoré ma štebotavo privítali a potom detské 
očká,  žiariace detské očká. Títo malí – veľ-

kí bojovníci ma čakali s 
absolútnym pokojom a 
ich zvedavé pohľady sle-
dovali každý môj pohyb. 
Okamžite som vedela, že  
rozhodnutie prísť medzi 
tieto detičky  bolo správ-
ne. Ich nadšenie, zve-
davosť a aj nápady  ma 
nabili energiou a ja som 
sa tešila na každú moju 
ďalšiu  návštevu. Ve-
rím, že sa ešte stretnem  
s vami, moji malí foto-
grafi a čo-to spolu ešte  

pofotíme.“

V  ten deň bolo vonku mimoriadne tep-
lo. Teplomer sa šplhal nad 32 stupňov ešte 
aj podvečer, keď som navštívila oddelenie.   
V jedálni sa zišlo niekoľko detí s rodičmi, ale aj 
bez nich.  Adam rečnil ostošesť a s nadšením 
sa so mnou podelil s obrovským zážitkom.  
„Prvýkrát v živote som sa dotkol ozajstného 
hada. Nikdy by som nečakal, že sa to stane  
práve v nemocnici, veď  som to ešte nikdy 
nezažil.  Na toto tak ľahko nezabudnem“ – 
rozprával s nadšením o  návšteve  z bojnickej 
ZOO v nemocnici (pravidelne ju organizuje 
Základná škola pri zdravotníckom zariadení, 
Banská Bystrica.)  Na potvrdenie ukázal aj fo-
tografie v maminom mobile. 

Deti v nemocnici potrebujú pestrý pro- 
gram,  potrebujú zážitky, ktoré budú silnejšie 
ako tie, kvôli ktorým sa ocitli na onkológii.  
Vďaka úžasným ľuďom ochotným prísť do ne-
mocnice tu o zážitky a zaujímavé stretnutia nie 
je núdza.  S každou návštevou prichádza vždy 
aj obrovská dávka energie zvonku. 

V ten deň sme sa stretli s deťmi prvýkrát 
pri tvorbe novín. Zvažovali sme, aký by mohli 

mať názov? Spisovali sme návrhy a hovorili  
o rubrikách, o témach, o všetkom, čím by sme 
ich stránky mohli popísať.  Adam sa hneď 
chcel ujať rubriky o varení, pretože vraj doma 
nosí maminu zásteru a veľmi  rád varí. „Kuchár 
zarába neskutočné peniaze, chcel by som to 
raz robiť“ -  prezradil o  svojich plánoch.  Dr-
žíme mu palce, aby to vyšlo.   

Všetko, čo ste kedysi zažili, počuli, vide-
li alebo urobili sa stalo súčasťou vášho ja. 
Súčasťou môjho ja sa stalo aj onkologické 
ochorenie, ktoré prinieslo do môjho života 
mnohé nečakané zvraty a smútok. Kopu 
otázok, na ktoré som však postupne, počas 
liečby, dostávala bezprostredné odpove-
de. Naučila som sa každú chvíľu prežívať 
intenzívnejšie, užívať si každý moment a 
vážiť si veci, ktoré som inokedy brala ako 
samozrejmosť. Mala som mnoho prianí, 
ale teraz mám už len jedno...

Volám sa Mir- 
k a  a  s o m  š t u -
dentkou tretieho 
ročníka na gym-
náziu. Moja lieč-
ba ma vytrhla zo 
školsk ých lavíc 
minulý rok v no-
vembri. Bola mi 
diagnostikovaná 
pome rne v zác-
na a agresívna 
forma zhubného 
nádoru.  Liečba 
sa musela začať 
okamžite. Pr vú 
fázu chemotera-
pií som zvládala  
s veľkými ťažkos-
ťa mi ,  Via no ce , 
Nov ý rok, moje 
17.  n a r o d e n i ny 
a mnoho ďalších dní som musela stráviť   
v nemocnici v neľahkom stave. 

Napriek tomuto všetkému som spo-
znala mnoho skvelých ľudí, ktorí sa mi stali 
druhou rodinou. Aj touto cestou sa chcem 
poďakovať lekárom, sestričkám, pani uči-
teľkám a v neposlednom rade celému ko-
lektívu Svetielka nádeje. Vďaka nim mám 
z nemocnice aj prijemné zážitky, na kto-
ré spomínam s úsmevom na tvári. Nikdy 
nezabudnem na profesionálne fotenie,  
z ktorého vám prikladám aj fotku. Vždy 
som snívala o kariére modelky, a tím zo Sve- 
tielka nádeje, predovšetkým pani Moškur-
jáková (organizátorka fotenia), mi umož-
nila vyskúšať si to. Veľmi som si to užívala 
a štyri hodiny v ateliéri mi ubehli ako voda. 
Zoznámila som sa s fantastickým člove-
kom a fotografom Eduardom Genserekom 
a šikovnou vizážistkou Aďkou Veselovskou. 
Za ich prácu som im nesmierne vďačná, 
pretože vďaka nim som sa cítila ako sku-
točná modelka. 

Na záver ďakujem celej mojej rodine 
(obzvlášť maminke) a priateľom, za ne-
skutočnú podporu a spolupatričnosť po-
čas mojej liečby.

   Mirka

Pohľad cez objektív

O zážitky tu nie je núdza

Moniku fotoobjektívom zachytil 
Dávid. 

O zážitky tu nie je núdza

Foto: Eduard Genserek
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Svetielko nádeje zabezpeču-
je a hradí ubytovanie v apartmá-
novom dome v 2 – 3 lôžkových 
izbách so sprchou a wc, plnú pen-
ziu, dopravu, fakultatívny výlet, 
pitný režim.   Pobytu sa zúčast-
ňujú pracovníci OZ Svetielka ná-
deje, pani doktorka z onkológie 
a dve skúsené a milé zdravotné 
sestričky. Tento rok spolu s nimi 
do Chorvátska cestovala aj dvo-
jica profesionálnych animátorov 
Lenka a Slavo – Outdoor Institute 
Stageman. 

Animátori v záverečnom pý-
tankove deťom položili niekoľko 
otázok, napríklad  ako hodnotia 
výlet, aké sú ich najsilnejšie zážit-

ky, pozitíva, ale aj negatíva, skrát-
ka, aby zhodnotili svojimi slovami 
pobyt v Chorvátsku so Svetielkom 
nádeje.

Viac  ich názorov 
a postrehov si prečí-
tajte v nasledujúcich 
riadkoch.

• Erika: Podľa 
mňa sme toho veľa 
zažili a užili. Bola 
super zábava a ko-
pec srandy. Mali sme 
skvelých animáto-

rov, dokonca nám vy-
šlo aj počasie. Celý 
pobyt bol veľký zá-
žitok, pretože každý 
jeden deň bol jeden 
krásny silný zážitok, 
v každom jednom 
dni sa vždy našlo 
niečo pekné.  Bola 
tu dobrá zábava, 
úžasní ľudia, kopec 
nových zážitkov, ne-
zabudnuteľné hláš-
ky, slané a mokré 
more, súťaže, animá-
tori, úsmev každého, 
kto tam bol. Na ten-
to výlet budem dlho 

Leto pri mori so Svetielkom nádeje
Každý deň bol veľkým zážitkom

Ako vidieť  aj na fotke, pobyt pri mori hodnotia deti na jednotku.

Rozcvička s animátorom Slavom.  

Deťom sme  vďaka 
sponzorom pripra-
vili tento rok krásne 
ruksaky.  Veríme, že 
si do nich nabalili 
super zážitky.    

Na začiatku prázdnin Svetielko nádeje už od roku 2007 orga-
nizuje v rámci projektu  Leto pri mori desaťdňový pobyt v Chor-
vátsku. Tento krásny výlet plný mora, slnka, zábavy, priateľstiev, 
smiechu a oddychu bol určený deťom vo veku od 12 do 18 rokov 
(dieťa nesmie mať v čase výletu  dovŕšených 18 rokov), ktoré sa 
liečili na onkologické ochorenie v Banskej Bystrici. 

spomínať, Ďakujem Svetielku ná-
deje, tak aj animátorom.

• Judita:  Posledných pár dní 
zo Svetielkom nádeje a s animá-
tormi bolo fakt super. Lepší za-
čiatok prázdnin som ešte nezaži-
la. Moje očakávania boli splnené 
nadmieru. Ak sa dostanem ešte 
do Chorvátska, asi by som nič ne-
zmenila, lebo tento rok bol úžas-
ný. Ďakujem 

•  Monča: Je úžasné, že deti, 
ktoré boli liečené, môžu takto 
vypnúť, oddýchnuť si a užiť si do-
volenku, na ktorú by mnohí určite 
len tak nešli.

• Lukáš: Vynikajúci únik od 
reality. Jediné, čo bolo zle je, že 
to trvalo tak krátko.

•  Tibi:  Dobre som si oddý-
chol od mojich “problémov.“  Môj 
najsilnejší zážitok? Asi to, že na za-
čiatku výletu sme boli takmer cu-
dzí ľudia a na konci sme boli niečo 
ako malá rodinka.  Za pozitíva po-
važujem, že som sa vedel zabaviť 
a užiť si tento výlet naplno. Stretol 
som ďalších dobrých ľudí. 

Ale aby sme nespomínali len 
superlatíva, tak aj nejaké to ne-
gatívum:  príliš veľké porcie v reš-
taurácii,  skorá večierka a celé to 
trvalo veľmi krátko .

Ohlasy detí potvrdzujú, že tie-
to výlety sa im páčia a sú za ne 
vďačné. Pozitívna spätná väzba 
je pre nás motiváciou, aby sme 
im takéto zážitky  sprostredkovali 
aj v budúcnosti. Z nášho pohľadu 
je každý výlet alebo rekondičný 
pobyt pozitívny, pretože už to, že 
sa ho dieťa môže zúčastniť zna-
mená, že liečba mu pomohla a 
momentálne môže svoj život žiť 
naplno. Je to veľmi dobrý pocit 
vidieť po dlhých mesiacoch liečby 
deti  šťastné a uvoľnené.   
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Leto pri mori so Svetielkom nádeje

Keďže  ide o špecifický typ 
dobrovoľníctva,  nie každý sa v tej- 
to službe nájde a nie každý ju 
môže vykonávať. „Naším cieľom 
je prispieť k zlepšeniu podmienok 
hospitalizácie detského pacienta. 
Snažíme sa o to, aby dobrovoľ-
nícka práca bola organizovaná, 
efektívna, kontrolovateľná a naj-
mä trvalá.  Ak niekto prejaví  zá-
ujem o prácu na detskej onkoló-
gii,  nasleduje zoznamovanie sa s 
dobrovoľníkom, v rámci ktorého 

Dobrovoľnícka návštevná služba
Dlhodobý pobyt  v nemocnici je pre choré deti najťažším 

obdobím.  Svetielko nádeje sa im snaží čas v nemocnici spes-
triť viacerými formami. 

„Aby sme spríjemnili nemocničný pobyt dlhodobo hospi-
talizovaným deťom, ktoré sú vytrhnuté zo svojho domáceho 
prostredia, snažíme sa ich zaujať formou hier, čítania knižiek, 
kreslenia či rozvíjania tvorivých schopností, pri ktorých as-
poň na chvíľu môžu zabudnúť na bolesť a nepríjemné stránky 
hospitalizácie. Rodičom hospitalizovaných detí, ktorí trávia v 
nemocnici so svojimi deťmi celé mesiace, sa snažíme priniesť 
svojou prítomnosťou čiastočné uvoľnenie a psychickú úľavu.“ 
– vysvetľuje sociálny pracovník Ľuboš Moravčík, ktorý je koor-
dinátorom projektu Dobrovoľníckej návštevnej služby.

príjemnej priateľskej atmosféry a 
hra s deťmi. Dobrovoľníci sú spo-
ločníkmi pri lôžku, rozhovoroch, 
čítaní, spoločenských hrách. Veľa 
dobrovoľníkov je z radov študen-
tov vysokých škôl, a preto môžu 
poskytovať doučovanie, pomoc 
pri učení. 

Kontrola činnosti dobrovoľ-
níkov je zabezpečená prostred-
níctvom supervíznych stretnutí  
s koordinátorom dobrovoľníkov.  
Supervízne stretnutia sú dôleži-
tou súčasťou procesu riadenia 
dobrovoľníkov. Vytvárajú priestor 
na výmenu informácií, konfron-

táciu problémov 
a o dmeňovanie 
d o b r ovo ľ n í kov. 
Dlhodobá a trvalá 
činnosť zaručuje 
pre dobrovoľníka 
možnosti ďalšie-
ho vzdelávania a 
zároveň formuje 
j e h o  o s o b n o s ť . 
Dobrovoľníctvo je 
možnosť ako zažiť 
úspech, pocit mo-

rálneho ohodnote-
nia a zároveň získať nové sociálne 
kontakty a priateľstvá. Pacientovi 
prináša pocit, že ani v najťažších 
životných chvíľach nezostáva sám 
a vždy je tu niekto, kto mu podá 
pomocnú ruku“  - približuje prá-
cu s dobrovoľníkmi Ľuboš Mo-
ravčík.

Súčasťou dobrovoľníckej ro-
diny  Svetielka nádeje sú aj Erika 
a Kristínka Murínové. V tomto 
prípade je to úplne špecifické, 
pretože navštevujú oddelenie 
v tandeme mama a dcéra. Zau-
jímalo nás, ako sa dostali k do- 
brovoľníctvu na detskej onko-
lógii?  

K dobrovoľníctvu sme sa 
dostali minulý rok pro- 
stredníctvom mojej do- 
brej známej - Ingrid 
Škropekovej, ktorá na 
FB zdieľala príspevok 
na tému Týždeň dobro-
voľníctva organizované 
Svetielkom nádeje. Už 
po prvej návšteve na 
oddelení sme boli roz-
hodnuté, že do toho ide-
me a neoľutovali sme to. 
Svetielko nádeje, malí 
pacienti, ako aj zamest-

nanci Svetielka sa stali našou ro-
dinou.

Ako vyzerajú vaše dobrovoľ-
nícke aktivity? 

Prídeme na oddelenie, kde 
nás Ľuboš Moravčík, koordiná- 
tor dobrovoľníkov, informuje o 
tom, ktoré deti sa na oddelení 
nachádzajú a kto by našu spo-
ločnosť uvítal - podľa situácie a  
zdravotného stavu detičiek. Hrá-
me sa s nimi v herni rôzne hry, 
kreslíme, rozprávame sa,  žartuje-
me.  Mnohé detičky si už zvykli, že 
za nimi chodíme s pravidelnosťou 
a venujeme sa im. Veľmi často sa 
stáva, že sa nám zdôverujú aj sa-
motní rodičia.

Čím vás dobrovoľníctvo obo-
hacuje? 

Stretávame sa so situáciami, 
ktoré v každodennom živote ľu-
dia nezažijú, spoznávame veľa 
osudov detičiek ako aj ich rodi-
čov. Z oddelenia odchádzame 
nabité energiou a spokojné, že 
sme aspoň na chvíľku niekomu 
spríjemnili dlhý a ťažký pobyt  
v nemocnici. Tu sme si uvedomi-
li, čo je v živote naozaj dôležité, 
lebo zdravý človek má veľa žela-
ní, ale chorý človek má len jedno 
- UZDRAVIŤ SA.

Dobrovoľníčky z DM drogerie.

Dobrovoľníkov potrebujeme aj v teréne.

Beseda o dobrovoľníctve.

Erika a Kristínka Murínové.

prebieha pohovor so psycholó-
gom a koordinátorom projektu. 
Po podpise dohody o spolupráci 
s OZ Svetielko nádeje na prvom 
stretnutí dobrovoľník prejde ško-
lením. Potom nasleduje rozhovor 
s dobrovoľníkom o jeho úlohách 
na oddelení. Voľbou správnej ak-
tivity sa snažíme motivovať ho, 
zažiť priateľstvo a úspech. Všetko 
sa však musí diať hlavne v pro-
spech pacienta v zmysle hesla: 
„Som tu pre to, čo chceš ty“. Ná-
plňou dobrovoľníckej činnosti na 
Klinike pediatrickej onkológie a 
hematológie je hlavne vytváranie 
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Čipkovaná krása

Zážitok pre vyliečených, odkazy chorým...

Krv. Vzácna tekutina, ktorá sa nedá 
ničím nahradiť, nikde sa nedá kúpiť.  Dar, 
ktorý má cenu života.  Aj my sa snažíme 
motivovať ľudí, aby sa pridali k veľkej ro-
dine darcov krvi.  Mnohí sa k tomuto kroku 
nevedia odhodlať, hoci by veľmi chceli.  

V tíme Svetielka nádeje máme kolegyňu, 
ktorá má s darcovstvom krvi dlhoročné skúse-
nosti.  Ingrid  Škropeková je držiteľkou Zlatej 
plakety prof. MUDr. Jána Janského. Veru tak, 
zlatej.  Hoci má len 36 rokov, má za sebou už 
viac ako 40 bezplatných odberov. (Pre zau-
jímavosť, je v tom aj kus symboliky pretože 
práve zlatá stužka je celosvetovým symbolom 
detskej onkológie, ktorý si každoročne pripo-
míname 15. februára).  Spýtali sme sa jej, ako 
sa ona stala darkyňou krvi a čo ju motivovalo, 
aby krv darovala?

„Od malička som chcela pomáhať. Hľada-
la som spôsoby, ako pomôcť iným stále viac 

Darovali vzácne kvapky krvi
a viac. Už na základnej škole som vedela, že 
jednou z vecí, ktoré môžem urobiť pre iných, 
je darovať kúsok seba. Vždy som hovorievala, 
že ak by sa mi niekedy niečo stalo, nech ma 
rozdajú do posledného kúska. Samozrejme, 
v tom veku som ešte nevedela, čo to presne 
znamená a kedy sa to deje. Až neskôr som 
zistila, že dať kúsok zo seba sa dá dať aj po-
čas života . Nevedela som sa dočkať, kedy 
budem mať 18 rokov. Odvtedy je to už pres-
ne 18 rokov, ako sa delím s touto vzácnou 
tekutinou s inými. Keď sa blíži odber, neviem 
sa dočkať. Kým budem zdravá, neprestanem  
s darcovstvom.́ ´

Inka sa rozhodla iniciatívu darovania krvi  
rozbehnúť  aj v rámci Svetielka nádeje a už 
viackrát pozvala cez sociálnu sieť prvodar-
cov, aby sa k nej pridali a išli vzácnu tekutinu 
darovať spolu s ňou.  Svojimi skúsenosťami 
chce novým darcom pomôcť, povzbudiť ich 
pri prvom odbere a takto spoločne by určite 
svoj prvý odber zvládli ľahšie.  Iniciatíva sa ešte 
len rozbieha a my sme radi, že sa jej podarilo 
inšpirovať ľudí k dobrým skutkom.

S dlhoročnou zlatou darkyňou Inkou sa 
na odber prednedávnom odhodlala aj naša 
liečebná pedagogička Juliana, ktorá sa den-
nodenne venuje deťom na oddelení. Pridala sa 
aj Adelka, dcéra našej ďalšej kolegyne. Vznik-

la silná trojka odhodlaná pomôcť svojou kr-
vou. Inka absolvovala svoj 41. odber a Julianka  
s Adelkou sa odhodlali na úplne prvý. Dlho-
ročná darkyňa ich svojím odhodlaním a nad-
šením pre dobrú vec správne namotivovala. 
Všetky tri spoločne odber zvládli vynikajúco 
a zhodli sa v jednom: „Prídeme znovu  Ten 
úžasný pocit, že sme niekomu svojou krvou 
pomohli, stojí za to!“

Budeme radi, ak sa k nám, k našej Inke pri-
dáte.  Veď nie je úžasné darovať spolu so svo- 
jimi kvapkami niekomu nádej na život. 

Čipkárky z celého Slovenska majú nie-
len šikovné ruky, ale aj dobré srdce. Na 
podporu Svetielka nádeje vytvorili viac ako 
tristo darčekov, ruku k dielam pridali starí 
i mladí. Najstaršie čipkárky majú viac ako 
80  rokov a tie najmladšie z Popradu iba 12 
rokov.  Veľmi citlivo a s obrovskou dávkou 
empatie pristupovali k tvorbe svetlušiek, 
ktorým dali krásnu umeleckú podobu. Ďa-
kujeme všetkým čipkárkam od Bratislavy 
až po Košice,  ktoré sa zapojili do výzvy 
Klubu paličkovanej čipky v Novej Dubnici 
a paličkovali pre Svetielko nádeje.    

Najväčšia letecká udalosť roka - SIAF 2016 
- bola veľkým zážitkom aj pre deti, ktoré sa 
liečili na detskej onkológii v Banskej Bystrici. 
Posledný prázdninový víkend smerovali tisíce 
návštevníkov na Leteckú základňu Sliač, aby 
videli na vlastné oči skvelé letecké výkony.

Vďaka ústretovosti Slovenskej leteckej 
agentúry a riaditeľovi SIAF 2016 Hubertovi 
Štoksovi sa tohto významného podujatia zú-
častnilo po prvýkrát aj Svetielko nádeje. Slo-
venská letecká agentúra nám poskytla vstu-
penky pre rodiny s deťmi, ktoré sa liečili na 
detskej onkológii v Banskej Bystrici. Sedem 
rodín si v nedeľu, 28. augusta vychutnalo je-

dinečný zážitok pria-
mo v dejisku podu-
jatia.

Počas oboch dní 
sme mali stánok Sve-
tielka nádeje umiest-
nený v sektore A pri 
stánku s označením 
Maltézska pomoc 
Slovensko. Spolu-
práca s ich tímom 
bola naozaj výbor-
ná a patrí im naše 
veľké poďakovanie.  
V sektore, do ktorého 
bolo pristavené cvič-

né prúdové lietadlo 

Ozbrojených síl SR L-39 Albatros, bola vybu-
dovaná plošina umožňujúca handicapovaným 
návštevníkom nazrieť a posadiť sa do kokpitu 
vojenského lietadla. Do tohto priestoru mali 
prednostný vstup aj rodiny Svetielka nádeje. 
Popritom dobrovoľníci Maltézskej pomoci 
Slovensko poslúžili poskytovaním pitnej vody 
a zdravotnej služby prvej pomoci. K dispozícii 
boli aj ležadlá na oddych, čo viaceré naše deti 
počas dňa využili.

V stánku Svetielka nádeje bolo počas 
oboch dní rušno. Návštevníci z celého Slo-
venska sa zaujímali o našu prácu, projekty 
a činnosť. Deti využili možnosť kresliť a pí-
sať odkazy kamarátom do nemocnice, za od-
menu sme pre ne pripravili drobné darčeky.  
Na podujatí sme mali aj verejnú zbierku. Po-
darilo sa nám vyzbierať 283, 53 €. Všetkým, 
ktorí nás aj takto podporili úprimne ďakuje-
me. Výťažok tejto zbierky  použijeme na pod-
poru činnosti detského mobilného hospicu 
Svetielka nádeje, ktorý poskytuje paliatívnu 
starostlivosť nevyliečiteľne chorým deťom  
v domácom prostredí. 

Zápisy návštevníkov do kroniky v stánku 
Svetielka nádeje potvrdzujú, že máme za se- 
bou dva dni bohaté nielen na zážitky, ale aj na 
spolupatričnosť s tými, ktorí sa tohto krásne-
ho podujatia zúčastniť nemohli. Tu je jeden 
z nich: „Prajeme všetkým deťom skoré uzdra-
venie. Držíme vám palce!“  

Zľava: Adelka, Inka a Julianka po odbere krvi.

SIAF 2016
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Napečené  s láskou
Krásne a chut-

né,  také sú me-
dovníčk y Anny 
Kvasnovej. Vlani 
nám ich prvýkrát 
napiekla na be-
nefičný koncert  
a mohli sme nimi 
vyzdobiť  počas 
Vianoc  aj svia-
točne prestreté 
stoly na oddelení, ktoré každý rok pripra-
vujeme deťom a rodičom.  Prednedávnom 
sme pani Annu navštívili  a  ochotne nám 
poskytla recept na svoje vynikajúce me-
dovníčky.  Sviatky sú predo dvermi a tak 
si možno tie tohtoročné medovníčky na-
pečiete práve podľa tohto vynikajúceho 
receptu.  

Medovníčky od Anky  
(mäkké)

 Potrebujeme: 
Cesto: 1 kg hladkej múky (T650), 500 

g práškového cukru, 6 vajec, 6 PL rozpus-
teného medu, 1 Palmarin alebo Hera, 2 
čajové lyžičky sódy bikarbóny, 2 čajové 
lyžičky škorice, 2 PL kakaa. 

Postup: 
Zmiešame múku, cukor, kakao, sódu, 

škoricu. V hrnci na miernom ohni rozpus-
tíme Palmarin s medom. Do vlažného pri-
miešame vajcia. Zmes vlejeme do pripra-
venej múky s cukrom a koreninami a dobre 
vymiesime. 

Cesto dobre prikryjeme vreckom, ale-
bo fóliou a necháme odstáť v chlade do 
druhého dňa - môže byť aj dlhšie. Rozvaľ-
káme cca na 3-4 mm a vykrajujeme.  Na 
plech dáme papier na pečenie a pečie-
me pri teplote 200 -220 C asi 7 minút. Ešte 
horúce polievame rozšľahaným vajcom. 
Zdobíme až keď sú 
vychladnuté.

Poleva: 1 bie-
lok, 200g práškové-
ho cukru, 1 čajová 
lyžička citrónovej 
šťavy (nie citrovit). 
Ak máme menší 
bielok, dávame aj 
menej cukru – 170 
- 180g.

P o s t u p :  Cu -
kor preosejeme 
2x cez jemné sito. 
Bielok našľaháme 
vidličkou v tanieri 
s trochou cukru. 
Potom pridáme ostatný cukor, citrónovú 
šťavu a ručne šľaháme 20 min. Na vrecúš-
ku vystrihneme rožtek, naplníme plnkou 
a zdobíme. 

Bežať a pomáhať. Podporiť svojím výko-
nom tých, ktorí si teraz nemôžu obuť tenisky 
a vybehnúť  na trať,  to  je  motto mnohých  
bežcov, ktorí si intenzívne obliekajú tričko 
Svetielka nádeje. Zviditeľňujú nás na prete-
koch  v rámci celého Slovenska i v zahraničí. 
Bežia a myslia na deti, ktoré sa ocitli na tej 
najťažšej trati plnej prekážok.  Dávajú svo-
jim  bežeckým výkonom hlbší zmysel a to 
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V utorok a vo štvrtok, tak ako to vidíte aj  
v našom kalendári na fotografii, zabezpečuje-
me deťom na oddelení ovocie v rôznych for-
mách. Odšťavujeme, robíme si ovocné špízy 
alebo len tak nakrájame.  

Projekt  Vitamíny pre deti je zameraný  
na podporu liečby detí, ktoré chceme motivo-
vať ku konzumácii ovocia a zeleniny. Rodičov 
chceme motivovať k tomu, aby deťom ovocie 

Sme viditeľní aj na tratiach
ich ženie dopredu. 

Potvrdzujú to aj slová Radoslava Kandru 
zo Zvolena: „Výsledný čas v cieli nebol až taký 
podstatný. Dôležitejšie je to, že sa mi bežalo 
lepšie, s lepším pocitom, lebo som bežal za  
Svetielko nádeje. Ďakujem, že som mohol 
za vás bežať a teším sa na ďalšiu spoluprá-
cu.“  Tak ako mnohí ďalší bežci, hľadal niečo, 
čím by svojmu „rozbehnutému“ koníčku dal 

ešte väčší zmysel. Niečo, čo 
by ho ešte viac motivovalo 
prekonávať svoje možnosti a 
hnalo do cieľa s maximálnym 
nasadením. 

Bežcov, ktorí si do štar-
tovej listiny píšu Svetielko 
nádeje pribúda každý deň.  
Rozrastá sa komunita ľudí, 
ktorí bežia s lepším poci-
tom. Našli dôvod behať.  Ich 
nadšenie pre dobrú vec je 
úžasne „nákazlivé“,  motivujú 
ďalších  a ďalších. S obdivom 
sledujeme všetky ich výkony.  
S vďakou prijímame každú 
informáciu o nových nad-
šencoch rozhodnutých roz-
behnúť sa pre dobrú vec. 
Pre Svetielko nádeje. Ďaku-

jeme 

Vitamíny pre deti

a zeleninu ponúkali viac a aby sa stali tieto 
nenahraditeľné potraviny stálou súčasťou ich 
jedálneho lístka. 

Aj na pretekoch v Lučatíne bola početná skupina bežcov Sve-
tielka nádeje.
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MAXI KRÍŽOVKA • Lúštite a  hrajte o pekné ceny! 

Vylúštenie krížovky posielajte do 15. decembra 2016 mailom na adresu: v.prandorfyova@svetielkonadeje.sk. Piatich z vás, ktorí správ-
ne vylúštia tajničku, odmeníme vecnými cenami.            Autor krížovky: Miroslav Mráz 


