
VEĽKÝ BOJOVNÍK MAŤKO 
 

„Pre nás je to veľká pomoc, keď neprší, aspoň kvapka padne.“ Takto nás vítala pani Gitka, mamina 

Maťka, ktorá sa rozhodla, že budú zbierať pet vrchnáky, aby si aspoň nejako pomohli v ťažkej situácii.  

Maťko z Pekliny má totiž toľko diagnóz, že pri 

ich vymenovaní vám naskočí husia koža, zabolí 

srdce i duša. Má DMO, spastickú kvadruparézu, 

oslabený krčný pletenec, zrastené prsty na pravej 

rúčke, vysoké pečeňové testy, z metabolickej 

stránky rozvrat vnútorného prostredia, znížený 

rastový hormón a zachádzanie pravého očka. 

I napriek týmto mnohým závažným diagnózam, je 

to veľký bojovník. A nie len on, ale aj jeho rodina, 

ktorá sa snaží pre neho len o to najlepšie 

akýmkoľvek dostupným spôsobom. 

Naša žiacka školská rada už dlhoročne zbiera 

plastové vrchnáčiky, ktorými pomáha postihnutým 

detičkám a ich rodinám v neľahkej situácii. Tento rok sme sa rozhodli pomôcť malému Maťkovi, ktorému sa 

vyzbieralo niekoľko vriec plastových vrchnáčikov. Na tomto zbere participovali nie len študentky našej školy 

(SOŠ pedagogickej), ale aj ZŠ s MŠ Dolná Štubňa, Domov sociálnych služieb Turčianske Teplice a pani 

Bronislava Kviatkovská, ktorým patrí srdečné poďakovanie za ich nezištnú a úprimnú pomoc.  

Chvíľku trvalo, kým sme zbierku vrchnáčikov na škole po jeden a pol ročnej covidovej pauze naštartovali, 

kým sme sa spojili s rodinou Maťka a dohodli vyhovujúci termín dovozu. Deň D nastal tesne pred jesennými 

prázdninami 26.októbra 2021. Ráno prišli s naložením plných plastových vriec do auta pomôcť všetky členky 

našej žiackej školskej rady. V dopoludňajších hodinách sme sa stretli s Maťkom a jeho maminkou. Bolo to 

krátke stretnutie, nakoľko Maťko bol už veľmi ustatý a potreboval si 

oddýchnuť a zároveň to bolo stretnutie plné protichodných emócií – smútku a 

bolesti z toho, čo sme videli a čo sa ani nedá slovami opísať, a zároveň šťastia 

zo spoločného stretnutia, z úprimnej radosti, ktorú sme takou jednoduchou 

vecou priniesli do Maťkovej rodiny a z toľkej ľudskosti. Pri odchode nás hrial 

pri srdci zvláštny pocit dobra, že spolu s plastovými vrchnáčikmi sme Maťkovi 

a jeho rodine priniesli aj pozitívnu náladu, energiu, silu a hlavne nádej.  

So zbierkou plastových vrchnáčikov teda pokračujeme aj do budúcna. 

Dátum zberu ďalších vrchnáčikov žiacka školská rada oznámi študentom našej 

školy včas a všetci ostatní, ak máte chuť pomôcť s nami, ozvite sa nám. Radi 

vašu pomoc privítame. Zatiaľ vám všetkým ďakujeme za spoluprácu 

a podporu dobrej veci! 

Miroslava Jankolová, medialistka ŽŠR pri SOŠ pedagogickej Turčianske 

Teplice 


