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JOŽO 
VAJDA
predal najviac 
bábätiek

DARINKA 
LAŠČIAKOVÁ 

spievala pre

KMOTRIČKY STOP
zdieraniu odkázaných!

JUVENILNÁ 
JUSTÍCIA 
nebezpečenstvo, 
či výmysel?



Medovníkové bábätká a kolísky otvárali srdcia

predávali medovníkové bábätká a tento rok 
po prvýkrát aj medovníkové kolísky na podporu 
Linky Hniezda záchrany a projektu Kmotričky.
Zapálene predávali, diskutovali, fotili sa 
s návštevníkmi trhov a získali takmer 500 EUR!

ADY HAJDU,  KATKA BRYCHTOVÁ, 
OĽGA BELEŠOVÁ,  JOZEF VAJDA

Cenu pre najlepšieho predávajúceho – kalendár Staré zlaté časy – získal Jozef Vajda

AK CHCETE AJ VY ZAŽIŤ TÚTO SKVELÚ ATMOSFÉRU, MÁTE ŠANCU: 

13. 12. 2012, od 16,45 
na Hlavnom námestí 

v Bratislave
budú známi herci predávať 

medovníčky priamo medzi vami 

Kto bude 

predávať nabudúce? 

Kto bude najlepším 

predajcom? 

Príďte, dozviete 

sa!

Čakáme vás
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Sociálne siete bijú na poplach! Na Slovensku sa vraj chystá systém, ktorý umožní 
bezdôvodné odoberanie detí milujúcim rodičom.  Tajne, akoby pod povrchom, sa táto 
demagogická mašinéria šíri sociálnymi sieťami a naháňa strach rodičom. Strašidlo 
„juvenilnej justície“ ruka v ruke s údajnou škodlivou „gender ideológiou“ má na starosti 
pripraviť „skorú sexualizáciu detí“, aby tieto boli pripravené na „odovzdávanie do rúk 
homosexuálom a pedofilom“. Zvyšné deti idú „na orgány“.  A to všetko organizované 
OSN a EÚ... Skrátka a dobre, doterajšie konšpiračné teórie šíriace sa internetom, môžu  
pri juvenilnej justícii blednúť závisťou. 

JUVENILNÁ JUSTÍCIA 
NEBEZPEČNÝ VÝMYSEL

Každá informácia je len taká 
dôveryhodná ako zdroj, z ktorého 
pochádza. Kto je teda za týmito 
skupinami, ktoré strašia rodičov 
a vyvolávajú miestami až davovú 
hystériu? Málokto z rodičov to 
vie, na Facebooku vytvorené 
skupiny spravujú totiž ľudia bez 
identity. Ale po precíznejšom 
pátraní zistíte, že v ich pozadí 
sú najradikálnejšie organizácie, 
hlásiace sa k ľudáckym a na-
cionalistickým princípom. Tieto 
sú prepojené na tzv. Byzantsko 
katolícky patriarchát z Ukrajiny, 
ktorý vytvorili českí a sloven-
skí duchovní, exkomunikovaní 
z katolíckej cirkvi pre herézu 
a prílišný fundamentalizmus. 
Títo sa svojvoľne vyhlásili za 
biskupov a stále sa za nich vy-
dávajú, hoci Vatikán ich nikdy 
neuznal. Samozvaní „biskupi“ 
zaplavujú poslancov listami 
a verejnosť videami s mentali-
tou stredoveku, strašiacimi pred 
zvrhlou EÚ a OSN. Jedno z nich 
je o „juvenilnej justícii“, kde sa 
vykresľujú škandinávske krajiny 
ako bezcitné aparáty kradnúce 
deti milovaným rodičom. To celé 
má slúžiť akémusi celosvetovému 
sprisahaniu, ktorého cieľom je 
rozbiť tradičnú rodinu a zničiť 
populáciu. 

Britské skúsenosti 
V médiách sa objavili jednot-
livé prípady slovenských rodín, 
ktorým boli v zahraničí odobraté 

deti pre podozrenie z násilia, 
zanedbávania alebo zneužívania, 
najmä z Veľkej Británie a Írska. 
Briti majú totiž veľmi striktný 
systém ochrany detí vyplývajúci 
zo zlých skúseností a tragických 
udalostí. Verejnosťou otriasol 
pred pár rokmi prípad známy ako 
Baby P, kde napriek sledovania 
chlapčeka a práci s rodinou rok 
a pol staré dieťatko bolo nájdené 
vo svojej krvou postriekanej 
postieľke, so zlomenou chrbticou 
a dolámanými rebrami ubité na 
smrť. Prípad vyvolal veľkú odozvu 
verejnosti a následné šetrenie 
závažných prípadov. V nich sa 
ukázalo 25 ďalších prípadov 
úmrtia malých detí a desiatok 
závažných zranení, o ktorých 
sociálny servis vedel a nedokázal 
im zabrániť.  Britský systém 
ochrany detí koná teda dnes na 
základe veľmi zlých skúseností 
viac preventívne a niekedy možno 
– práve pre tieto skúsenosti - aj 
príliš horlivo. 
Treba otvorene povedať, že 
ich situácia je veľmi chúlostivá. 
Samozrejme, nie je nič ľahšie ako 
kritizovať sociálku a vyhadzovať 
na oči prípady (údajne) neo-
právneného odobratia detí. 
Keď konajú príliš horlivo a deti 
odoberú, sú kritizovaní. Keď 
nekonajú, alebo konajú príliš 
laxne, sú kritizovaní tiež. Hotová 
Hlava XXII... Koľko detí však so-
ciálka či už u nás alebo v Británii 
alebo v Nórsku zachránila pred 

utrpením a možno aj smrťou, to 
sa samozrejme vyhodnotiť nedá. 
Dá sa len vyhodnotiť, koľko prí-
padov bolo zanedbaných a snažiť 
sa posilniť prevenciu, čo samo-
zrejme vedie zákonite aj k pár 
(pravdepodobným) omylom. 
Treba však poznamenať, že 
deti sa nikdy neodoberajú „bez-
dôvodne“, ako sa to šíri na sociál-
nych sieťach. Relevantné dôvody 
vždy existujú, aj keď verejnosti 
známe nie sú. Veď ktorí z rodičov 
sa pochváli, že ho podozrieva 
sociálka právom? Internet je plný 
srdcervúcich videí, ako bezcitní 
sociálni pracovníci odoberajú deti 
milujúcim rodičom. Obrazy sú 
oveľa silnejšie ako slová... ale... 
koľko videí, na ktorých rodičia 
alebo príbuzní mlátia a týrajú deti, 
lámu na nich palice alebo hasia 
cigarety, videí, na ktorých zomie-
rajú zakrvavené dvojročné deti 
s prerazenými lebkami, videí, na 
ktorých obhrýzajú malým deťom 
končatiny potkany, ste na you-
tube videli? Koľko? Koľkí rodičia 
natočili takéto dôkazy? A koľko 
detí dostalo rovnakú šancu ako 
dospelí ukázať svoje utrpenie?

Slovenská realita
Na druhej strane je náš systém, 
ktorý je často kritizovaný ako 
nedokonalý a zlyhávajúci. Kritická 
vlna odbornej i laickej verejnosti 
sa zdvihla najmä po prípade 
utýranej Lucky, ktorá vyvolala 
nielen odpor a zdesenie, 
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ale aj jasne artikulovanú potrebu 
vypracovania účinnejších opatrení 
na ochranu detí pred násilím. 
Organizácie a odborníci, zao-
berajúci sa dlhé roky ochranou 
detí, po systémových zmenách 
dlhodobo volajú.
V rámci ich prijímania sa ukazuje 
ako potrebné posilnenie možnosti 
sociálnych pracovníkov. Existujú 
totiž prípady, kedy je podozre-
nie zo zlého zaobchádzania 
s dieťaťom a rodičia odmietajú 
spolupracovať. Dieťa nechodí do 
školy ani do škôlky a ani detský 
lekár ho dlhšie nevidel. Jediná 
možnosť zistiť, či je dieťa v poriad-
ku, je navštíviť ho v rodinnom 
prostredí.  Ak to však rodičia 
odmietnu, nemajú sociálne 
pracovníčky v súčasnosti reálnu 
možnosť dieťa skontrolovať. 
Súkromie je totiž u nás chránené 
a nikto nemá právo vstúpiť 
do bytu. Môže tak konať iba 
polícia, ale aj to iba v prípade 
dôvodného podozrenia. A na to 
treba viac ako „len“  indície či 
strach o dieťa. Preto sa uvažuje 
o možnosti, aby si mohli sociálni 
pracovníci vyžiadať súdne roz-
hodnutie, ktoré im umožní vstup 
do obydlia.  Treba povedať, že pri 
120 tisíc návštevách vykonaných 
odbormi sociálno-právnej ochra-
ny detí ide iba o výnimočné prí-
pady. Sú to však práve tie, ktoré 
potom končia tragicky.

Demagógia a manipulácia
Namiesto odbornej diskusie sa 
témy šikovne chytili  radikálne 
náboženské skupiny a prekričali 
celú vecnú stránku ochrany práv 
detí. Odborníkov, venujúcich sa 
tejto agende dlhé roky, vyhlásili 
za pedofilov a vrazili im na čelo 
pečiatku úhlavným nepriateľov 
rodičov. Len tak, bez akýchkoľvek 
podozrení a dôkazov. 

Mnohí rodičia, najmä vystrašené 
mamičky, im v prirodzenom 
a pochopiteľnom strachu o svoje 
deti naletia a nechávajú sa 
postupne manipulovať do ra-
dikálnych postojov voči sociálno-
právnej ochrane detí,  povinnému 
očkovaniu, voči rodovej rovnosti, 
sexuálnej výchove a vlastne 
celému balíku ľudských práv. 
Všetky tieto spomínané agendy 
sú účelovo manipulované 
a dezinterpretované, ľudia ktorí 
ich presadzujúci zas verejne 
osočovaní a kompromitovaní. 
Verejnosť sa hysterickými 
statusmi aktivizuje do boja voči 
fiktívnym nepriateľom, ktorí 
v podstate neexistujú. V kultúrnej 
vojne je to však jedno... a pravda 
je len jej prvou obeťou.   
Juvenilná justícia ako právny po-
jem totiž vôbec nie je to, za čo ho 
šíritelia týchto poplašných správ 
vydávajú. Je to jednoducho časť 
justície, zaoberajúca sa hlavne 
mladistvými páchateľmi trestných 
činov. Má iné štandardy a pravid-
lá, ktoré boli upravené na úrovni 
OSN už v roku 1985, a ktoré hov-
oria napr. o tom, že  k mladistvým 
páchateľom sa pristupuje inak 
ako k dospelým. Súdy sa majú 
konať s vylúčením verejnosti pre 
zabezpečenie ochrany súkromia, 
uprednostňuje sa prevýchova 
pred trestom a pod. Ten pojem 
skrátka znamená “justícia mla-
distvých” a v tomto slova zmysle 
môže zahŕňať aj prípady sociál-
no-právnej ochrany detí. Tie však 
nie sú jej podstatou!

O čo ide?
Pri „juvenilnej justícii“ teda nejde 
vôbec o obchodovanie s deťmi. 
O čo naozaj ide tejto zámerne 
šíriacej kampani, je obchodo-
vanie so strachom rodičov.  A prí-
padná podobnosť s iniciatívou 

proti očkovaniu nie je vôbec 
náhodná. V pozadí sú totiž opäť 
rovnaké skupiny.
V podstate nejde samozrejme ani 
o rodiny,  ani o deti. Ide o snahu 
odmietnuť smerovanie našej 
krajiny k európskej liberálnej 
a sekulárnej civilizácii, založenej 
na ochrane ľudských práv a na 
tolerancii. V konečnom efekte 
však nejde o nič iné ako o šírenie 
extrémnej ľudáckej agendy, 
zameranej proti ľudským právam 
vrátane rodovej rovnosti a hlavne 
právam detí na ochranu pred 
násilím. 

Oľga Pietruchová

Mnohí rodičia, ľudia citliví 
k téme ochrany detí tak 
vlastne nevedome podporujú 
najradikálnejšie extrémistické 
skupiny, šíriace nenávisť 
a neznášanlivosť v našej 
spoločnosti. Tie si cez naoko 
neutrálne a masové témy 
– veď  detí si zastane viac 
ľudí než Rómov -  získavajú 
svojich priaznivcov, ktorých 
v prípade potreby opätovne 
ľahko zmobilizujú na svoju 
podporu. Tak ako sa to 
stalo v regionálnych voľbách 
v Banskobystrickom kraji. 
A možno aj pastiersky list 
s tým súvisí... Zamyslime sa 
spoločne prečo sa najnovší 
názor Konferencie biskupov 
Slovenska viac podobá tomu, 
čo hlásajú biskupi, ktorých 
Vatikán exkomunikoval z cir-
kvi než posolstvu tolerancie 
a rovnosti, ktorý posiela svetu 
nový pápež František?
Na otázku či je teda Juvenilná 
justícia nebezpečná, je jasná 
odpoveď: Je to nebezpečný 
výmysel a manipulácia.

Stali ste sa partnerom projektu Kmotričky. Sami ste vy-
mysleli spôsob, ako opusteným matkám s deťmi pomáhať 
účinnejšie – z každého nákupu môžu vaši zákazníci 
zaokrúhliť cenu a zvyšné centy poslať Kmotričkám. Prečo 
ste sa rozhodli podporiť tento projekt?
Bola to pre nás výzva, keďže sa zhoršovanie medziľudských 
vzťahov v dnešnej spoločnosti a prehlbovanie sociálnych roz-
dielov spätne prenášajú do rodín a prehlbujú ich krízy. Vieme, 
že nie všetky rodiny majú dobré finančné podmienky a zázemie 
zabezpečovať svojim deťom spokojné a šťastné detstvo, na 
ktoré majú právo. Predovšetkým sa to týka osamelých matiek 
s deťmi, ktoré sa samé nedokážu o ne postarať. Nezatvárajme 
pred tým oči a uši, veď tu žijeme všetci spolu na tejto planéte 
a je potrebné aj takéto informácie zdieľať a posúvať medzi ľudí. 
Keďže my máme tú možnosť osloviť našich zákazníkov, posunú 
sa informácie a poskytne podpora tam, kde je to potrebné. Sme 
v tomto síce len medzičlánok, ale dúfame, že vieme aj takým-
to spôsobom pomôcť rozšíriť informácie o projektoch, ktoré 
zároveň dokážeme aj podporovať.     

Ako a prečo ste sa  rozhodli podnikať práve v oblasti tovaru 
pre deti?
Súvisí to všetko s rodinou – veď každá rodina je základom našej 
spoločnosti, takže aké máme rodiny, takú máme spoločnosť 
a tiež aké sú rodiny, také sú deti – ich hodnotový systém a charak-
terové vlastnosti, psychický a fyzický základ, ich umelecká 
tvorivosť. Pre ich lepší, krajší a hodnotnejší vývoj sa snažíme 
vyplniť medzery v slovenskom biznise, zaujímame sa o aktuality 
z oblasti detského sortimentu, zaraďujeme do ponuky novinky, 
čím chceme vniesť do slovenského podnikania nové trendy 
v tovaroch, ale aj v štýle predaja. Naším cieľom však nie sú 
len bábätká, pretože ponukou výrobkov pokrývame v podstate 
skoro celé detstvo – od bábätka až po deti do cca 15-teho roku 
života, vrátane nábytku – špeciálne tzv. „rastúce“ stoly, stoličky, 
či detské izby a pod.    

Čím ste pre vášho klienta rozpoznateľní? 
V tomto veľkom konkurenčnom prostredí sa snažíme vytvoriť 

pre zákazníkov jednoduchý, prehľadný a zvládnuteľný inter-
netových obchod v štýle – „pohodlie a komfort nakupovania pria-
mo z obývačky“. V našom internetovom obchode je široká ponu-
ka, spolu s kvalitnými fotografiami, videami a popismi o každom 
jednotlivom výrobku, teda všetko, čo môže zákazníkom pomôcť 
pri správnom výbere. Pre zákazníkov vybavujeme objednávky 
v čo možnom najkratšom termíne, čo nám umožňujú dlhoročné 
skúsenosti s logistikou. Okrem toho našim zákazníkom poskytu-
jeme aj telefonickú podporu prostredníctvom našich operátorov, 
ktorí vždy vhodne a odborne poradia a ponúkame aj webchat 
– online poradenstvo cez chat. Samozrejme jedna vec je tovar 
na internete vyhľadať a pozerať a druhá ho aj pred kúpou vidieť 
a odskúšať, preto sme otvorili aj „kamennú“ predajňu, kde si 
môžu zákazníci tovar pozrieť, vyskúšať a otestovať. 

Čo chystáte pre vašich zákazníkov aj pre Kmotričky v nad-
chádzajúcom roku?
Budeme neustále sledovať novinky u výrobcov detských tovarov 
a o tieto rozširovať našu ponuku, a to aj podľa toho ako naši 
zákazníci rastú – najskôr potrebujú bezpečný kočík, neskôr 
kvalitný školský stôl a útulnú izbičku, kde budú mať svoje súkro-
mie a svoj detský svet. V budúcom roku chceme ešte viac rozšíriť 
podporu Kmotričkám, aby sme mohli aj viac pomôcť naplniť ich 
poslanie. Veď keď nič iné, tak niekedy nás to všetkých stojí ozaj 
len pár „centov“. 

Solidarita, ochota podeliť sa a prispieť zo zisku odkázaným sú prirodzenými hodnotami internetového 
portálu babytrend.sk, ktorý stal partnerom projektu Kmotričky. Spoločnosť darovala ceny do tomboly pri 
slávnostnom spustení projektu. Bol to len začiatok podpory a spolupráce, ktorej cieľom je dlhodobo podieľať 
sa na zmenách, ktoré zlepšujú životy odkázaných matiek a detí.  Pritom udržať dnes firmu a ešte si  nájsť 
čas na aktivity, ktoré neprinášajú len finančný zisk, je viac ako vzácne. Baby trend tak  búra vžité predstavy 
o tom, že podnikanie a charita sú oddelené svety, ktoré sa pretínajú len v predvianočnom čase, kedy sa to 
patrí.  Michal Pater, príjemný rozhľadený mladý muž, otec dvoch malých detí, ktorý sa prišiel s nami osobne 
zoznámiť do Náruče záchrany z Ružomberka, to vníma inak. Prečo?

CENTY PRE

šanca NA DOBROČINNOSŤ
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Počítače pod kontrolouPočítače pod kontrolou

Problém 
s počítačom?

Problém 
s počítačom?

Železničná 76 | Bratislava | 0917/808 808 
info@board.sk  | www.board.sk | www.pocitac.sk

Servis počítačov a notebokov
Odvírovanie a inštalácie Windows
Nastavenie internetu
Výmena komponentov
Diagnostika a poradenstvo
Správa a údržba počítačov,
notebookov a serverov vo fi rmách

 

Projekt KMOTRIČKY, ktorý spustilo 
občianske združenie Šanca pre nech-
cených  je spojením dvoch spôsobov 
pomoci odkázaným matkám, do kto-
rých sa môže zapojiť široká verejnosť:  

Kmotričky –mentorky/ 
individuálne dobrovoľníctvo
Kmotrička – mentorka je 
dobrovoľníčka, ktorá sa stáva  po-
myselnou krstnou mamou  dieťaťa 
mamičky v núdzi  a jej kmotričkou, 
priateľkou, poradkyňou.  Ide 
o „neinštitucionálnu sociálnu inklúziu“, 
teda začlenenie sa odkázanej matky 
do aktívnej spoločnosti, pričom sa 
tak deje naozaj individuálne cez 
vytváranie trvalej opory pre konkrétnu 
opustenú matku s malým deťom. Ide 

vždy o matky a deti, nachádzajúce 
sa v krízovej situácii, pochádzajúce 
zväčša  z nefunkčných rodín, či 
detských domovov. Oporou sa stáva 
mentorka z radov aktívnych občanov, 
ktorú občianske združenie nájde 
a vyškolí. Kmotrička - mentorka, 
daruje odkázanej matke  a jej  dieťaťu 
svoj čas a emócie a dobrovoľnícky 
jej pomáha pri výchove, pri vedení 
domácnosti, radí jej vo finančnej 
gramotnosti , či v medziľudských 
vzťahoch , vypočuje si ju, keď má 
trápenie, poteší sa s ňou z úspechu... 
Opustená matka tak už nie je na 
zvládanie problémových situácií, či 
už v živote alebo pri výchove svojich 
detí, sama. Má pri sebe blízkeho 
človeka, ktorému na nej a jej dieťati 
záleží... Pre mnohé z ich je to niečo, 
čo doposiaľ  vo svojom živote nezažili. 
Nová akoby príbuzná, ktorá pomáha. 

Kmotričky-darkyne/ 
individuálne darcovstvo
Nie každý však môže darovať to 
najvzácnejšie – svoj čas, priame 
priateľstvo, ale hodnoty materstva 
a rodičovstva pokladá  vo svojom 
živote za prioritné a rád by prispel  
aspoň finančne. Túto možnosť ponúka 
nový web kmotricky.sk, kde je možné 
prispieť na starostlivosť  o deti a matky 
v núdzi a to ľubovoľnou sumou. 
Vďaka aj malým, ale pravidelným 
čiastkam od darcov budú vykrývané 
životné potreby detí a matiek v núdzi, 
umiestnených v krízových centrách 
Náruče záchrany.  „Nie výška sumy, 
ale pravidelnosť je podstatná, lebo 
vďaka príspevkom od pravidelných 
darcov vieme deťom a matkám v núdzi 
pomáhať efektívnejšie, lebo aktivi-
ty vieme plánovať,“ vysvetľuje Anna 
Ghannamová, autorka projektu. 
Nový web a nová FB stránka  ponúka 
pre verejnosť možnosť stretávať sa 
a diskutovať o témach týkajúcich sa 
rodičovstva, materstva, ale aj rizika 
chudoby v mladých rodinách, možností 
ako si navzájom pomáhať,  chceme 
posilniť vnímavosť verejnosti voči 
matkám, ktoré sa ocitajú na, až za 

hranicou chudoby, ale byť matkou je 
pre nich prioritou. V tomto sú rovnaké 
ako všetky ostatné matky. Táto téma 
ich spája a preto je vhodné  a možné 
stierať sociálne rozdiely práve cez 
materstvo. Súčasne budú môcť 
finančne prispievať na aktivity, ktoré 
budú taktiež súčasťou portálu, vrátane 
vyhodnocovania jednotlivých pro-
jektov aj s fotografiami. Návštevníci 
portálu  a členovia komunity darcov 
budú vťahovaní do podpory aj aktívne 
– môžu realizovať  vlastné nápady, 
ako pomôcť sociálne odkázaným 
a opusteným matkám s malými deťmi.  

Priveľa  opustených detí
Ako ďalej zdôraznila Anna Ghan-
namová „je najvyšší čas aby sa 
každý, pre koho sú hodnoty materstva 
a rodičovstva prioritné zapojil a aby 
sme spoločne zvrátili hrozivé tendencie 
vyplývajúce z aktuálnych štatistík. Len 
za posledné štyri roky sa na Slovensku 
vlastné matky vzdali až 680-tich detí 
(526 - súhlas rodičov s osvojením, 133 
– režim utajeného pôrodu, 21 – Hniezdo 

záchrany). Pritom v roku 2012 sa na 
Slovensku narodilo až 56 000 detí slo-
bodným matkám, čo je tretina sloven-
ských detí. Najviac detí mimo manželstva 
sa rodí v regiónoch s najvyššou mierou 
nezamestnanosti a chudoby a najnižšou 
mierou vzdelania. Krízové centrá 
pras-kajú vo švíkoch, sociálne byty sa 
nestavajú, dotácie pre odkázaných kle-
sajú. Ak sa zaktivizuje verejnosť, bude sa 
musieť zobudiť aj štát.“  
Náš malý experiment – virálne video 
Dieťa v kontajneri, v ktorom sme 
skúmali reakcie okoloidúcich na plač 
vychádzajúci z kontajnera, dokázal, 
že verejnosť nie je k matkám s deťmi 
v núdzi ľahostajná – za necelý mesiac 
sme zaznamenali vyše 14 tisíc pozretí. 
Ďakujeme každému z vás, ktorý si 
virálne video pozrel  a uvedomil si, 
v akej ťažkej situácii sa ocitá opustená 
matka v núdzi, ktorá nemá takmer 
žiadnu možnosť postarať o svoje dieťa 
a zamyslel sa, ako sa im dá pomôcť.

šanca DO ŽIVOTAšanca DO ŽIVOTA

Jana prišla do Náruče záchrany tehotná, bez akýchkoľvek prostriedkov a dokladov. Ušla 
z Čiech, kde žila s priateľom a pracovala ako čašníčka. Keď mu oznámila, že je tehotná, 
zmizol zrazu bez stopy. Raz ráno nenašla v byte ani jeho ani jeho veci. Keď opúšťala byt, ktorý 
mal v prenájme on, zistila, že žila s mužom s falošnou identitou... Do Čiech pritom odišla 
z neľahkého rodinného prostredia, kde sa dve generácie borili s alkoholizmom a domácim 
násilím. Jej otec zomrel, keď mala 2,5 roka. Potom sa o nich staral otčim, pretože matka 
v noci stále utekala z domu. Jana sa vlastne nemala ani kam vrátiť. Pred narodením Vanesky 
nevedela  ani to, či si ju bude môcť vôbec nechať... Len to veľmi chcela. Bola však bezradná 
a vystrašená. V 19-tich mať dieťa a zostala na to úplne sama! V Náruči záchrany dostala 
základnú pomoc, ubytovanie a poradenstvo, ale aj možnosť získať svoju kmotričku.

Staňte sa kmotričkou, 
aby dieťa ostalo s mamičkou

Jednoduché on-line darovanie 
Na webe kmotricky.sk je cez darovacie okienko sprístupnená možnosť 
darovať jednoduchými, intuitívnymi krokmi. Vďaka systému Ľudia ľuďom 
a darujme.sk ide celá darovaná suma na podporu detí a matiek v núdzi. My 
sme nesmierne vďační dnes už 14-tim jednorazovým a 40-tim pravidelným 
darcom ktorí dokazujú, že aj opustené matky s deťmi  v núdzi majú cez pro-
jekt Kmotričky šťastie na citlivých a vnímavých ľudí, ktorí takýmto matkám 
a deťom pomáhajú ostať spolu. 

Nový web kmotricky.sk pokrstili „mediálne kmotričky“:  
Lenka Šóošová, Adriana Kmotríková a Karin Majtánová. 
Myšlienku podporili svojimi vystúpeniami  speváci Zden-
ka Predná, Jakub Petraník a špeciálny hosť – interpretka 
slovenských ľudových piesní a ikona ľudových uspávaniek 
Darinka Laščiaková. Práve jej najobľúbenejšia uspávanka 
„Zahrajte mi tichúčko“ sa stala hymnou Kmotričiek.

Toto sú naše kmotričky - mentorky, ktoré pravidelne venujú svoj čas a záujem našim mamičkám a ich 
deťom. Vznikli pevné priateľstvá, v ktorých sa obohacujú navzájom. Kmotrička Elena a mamička Majka 
(vľavo) sa už stali kamarátkami. Ako hodnotí ich vzťah po už viac ako dvoch rokoch Elena? Zistila som, 
že ako dobrovoľníčka som bola užitočná, že to má zmysel. Ak som naučila Majku na jej ceste prekročiť  
malý kopček, tak tie veľké kopce sa jej budú zdolávať už ľahšie. A čo ma prekvapuje? Majka, vyrazila 
na cestu veľmi razantným krokom:-). Som spokojná. Ďakujeme aj kmotričkám Renátke a Ľubke. Sme 
šťastní, že ich naše mamičky majú!

8 9
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ROČNÍK  XII 
ČÍ SLO 5

1,50 €

overených

pre látkové 
plienky

ČASOPIS MLADEJ RODINY 

sa môže skrývať 
plesne 

autosedačke?

Ako udržať 

alebo do Špecializovaného zariadenia (ŠPZ) je za mesiac 
nevykonateľná. Súhlasil aj so žiadosťou o ročný odklad na 
odloženie účinnosti v obmedzení kapacity klientov v sta-
tuse ZPS  na 22 klientov a Špecializovaného zariadenia na 
40. Žiadosť o zvýšenie príspevku v odkázanosti pre klien-
tov umiestnených v statuse  Špecializovaného zariadenia 
v stupňoch odkázanosti V a VI o 100 EUR mesačne, síce 
zamietol, ale dal ročný odklad na splnenie dnes už platných 
personálnych požiadaviek na status Špecializované zariade-
nie. S tým, že v budúcej 6. novele budú uvažovať o zrušení 
personálnych požiadaviek, keďže  štandardy kvality by mali 
byť dostačujúce na zabezpečia kvalitnej sociálnej služby.

Na ďalšiu podstatnú požiadavku zástupcov organizátorov, 
aby najneskôr do apríla 2014 bola pripravená ďalšia novela 
zákona, ktorá odstráni nespravodlivosť vo financovaní klien-
tov umiestnených u neverejných poskytovateľov a zrovno-
právni postavenie verejných a neverejných poskytovateľov 
reagoval štátny tajomník MPSVaR SR Jozef Burian takto:
„Na  predloženie novej – v poradí už 6.tej novely zákona 
nemôžem prisľúbiť tento termín, ale môžem prisľúbiť, že bude 
predložená v roku 2014 s platnosťou od 1.1. 2015.“ Zároveň 
sa zaviazal, že po audite verejnej správy predkladateľ urobí 
všetko preto, aby 6. Novela Zákona 448/2008 o sociálnych 
službách nastavila systémové a rovnocenné financovanie 
starostlivosti o odkázaných klientov bez ohľadu na to, či sú 
im sociálne služby poskytované u verejného, alebo neve-
rejného poskytovateľa a bez ohľadu na to, či sú poskytované 
pobytové, alebo ambulantné sociálne služby. 
K požiadavke zabezpečiť, aby sa príspevok v odkázanosti 
stal obligatórnou dávkou vyplácanou zo štátneho rozpočtu 
a aby nebol v kompetencii samospráv sa vraj predkladateľ 
vyjadrí až po audite verejnej správy v roku 2014. 

Organizátori však jednoznačne spoločne trvajú na tom, 
aby nová novela odstránila diskrimináciu všetkých seniorov 
a odkázaných v zariadeniach sociálnych služieb  

Požiadavky demonštrantov a reakcia 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Demonštranti žiadali stiahnuť  5. novelu Zákona o sociál-
nych službách z rokovania NR SR predovšetkým preto, lebo 
neriešila systémovo fianancovanie sociálnych služieb, ale 
najmä  neodstránila protiústavnosť – t.j. Ústavným súdom 
konštatované nerovné podmienky na „sociálne“ podnikanie 
a nerovný, teda nespravodlivý prístup odkázaných seniorov 
k verejným zdrojom. 

Keďže zástupcovia organizá-
torov Združenia seniorských 
prijímateľov sociálnych služieb, 
Asociácie poskytovateľov so-
ciálnych služieb a Slovenskej 
katolíckej charity predpokla-
dali, že novela nebude z ro-
kovania stiahnutá, predložili 
predkladateľovi aj požiadavky, 
ktoré majú odstrániť, alebo 
aspoň  zmierniť jej negatívny 
dopad na prijímateľov sociál-
nych služieb. Ešte v ten deň 
počas zhromaždenia, minis-
ter práce, sociálnych vecí 

a rodiny Ján Richter in-
formoval parlament o roz-
hodnutí vlády operatívne 
navýšiť rozpočet o 10 
miliónov EUR, ktoré budú 
účelovo určené na budú-
ci rok na starostlivosť 
o klientov u neverejných 
poskytovateľov. Po zhro-
maždení prijal zástupcov 
protestujúcich štátny ta-
jomník MPSVaR SR Jozef 
Burian. Ten akceptoval 
z požiadaviek všetky 3 
opravy v paragrafova-
nom znení novely tak, 
že bola naozaj odložená 
účinnosti ustanovenia, 
podľa ktorého sa v exis-
tujúcich Domovoch sociálnych služieb nebudú môcť od 
januára 2014 umiestňovať seniori. Pretože preregistrá-
cia vyše 45 000 odkázaných seniorov umiestnených 
dnes vo verejných i neverejných Domovoch sociálnych 
služieb (DSS) do statusu Zariadenia pre seniorov (ZpS) 

Verejnosť  možno zaznamenala, že 26. 11. 2013 bolo pred Národnou radou SR verejné 
zhromaždenie vyše 150-tich občanov „Za spravodlivé financovanie sociálnych služieb.“ Ale 
či verejnosť pochopila prečo odkázaní seniori a ich príbuzní a iní postihnutí klienti sociál-
nych zariadení a ich zamestnanci vyšli do ulíc, to už isté nie je. Objasnime to teda:

STOP zdieraniu odkázaných
Svoj názor na nespravodlivú novelu 

prišlo prejaviť okolo 150 občanov.

Odkázaní seniori 
na zhromaždenie 
kvôli svojej 
odkázanosti prísť 
nemohli, symbo-
licky  tak boli 
invalidné vozíky 
pred parlamen-
tom prázdne...

šanca PRE SENIOROVšanca PRE SENIOROV

Verejného  
zhromaždenia 
za zúčastnili 
aj občania 
z regiónov 
východného 
Slovenska.
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ZĽAVOVÉ 
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pre nových

predplatiteľov

K  XII ROČNÍK
O 8ČÍSLO

€1,50 €KRESLIŤ? 

Treba sa obávať, 
ak dieťa odmieta 
kreslenie?

správne umyť
ovocie & zeleninu?

pre dojčatá

Cuketa,
tekvica i patizón 

Vzťah s bábom sa tvorí
- MAGICKÉ HODINY PO PÔRODE

už na pôrodnej sále

DÔVODOV,
prečo nám

rodinné večere
dodávajú silu

Materstvo očami
„trojičkovej“ mamy

v � � p� � 
VIETEVIETE
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BondingBonding
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ČASOPIS MLADEJ RODINY 

ZĽAVOVÉ 
KUPÓNY 

91 €!

Darček
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PRVÉ

JASLEJASLS E
Pre či proti 

uškodia?

Pomôžu

Čo budete
potrebovať? 

novorodencov
Infekcie

TIPOV

dvojčatá
uspať

Cestovanie s bábätkom 
Rodinná dovolenka: Peklo alebo raj? 

Pozor na morské príšerky 
Tipy na hry, zahnanie nudy i výlety  

Ako na strach z vody
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ČASOPIS MLADEJ RODINY 

ZĽAVOVÉ 
KUPÓNY 

147 €!

ROČNÍK  XII 
ČÍ SLO 6

1,50 €

(Pre)žijeme 
obdobie 

Homeopat 

Čo nerobiť

na nočník
dieťaťa
pri trénovaní 

NOČNÍKOVÉ 
PREŠĽAPY

Ako si užiť 
horúce dni 

Objednajte sa 
na vyšetrenie 

AMH hormónu

Napíšte si 

plán

radí...

v tehotenstve

vzdoru?!

Darček
pre nových

predplatiteľov
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ROČNÍK  XII 
ČÍ SLO 5

1,50 €
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pre látkové 
plienky

ČASOPIS MLADEJ RODINY 

ZĽAVOVÉ 
KUPÓNY 

114 €!
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JESEŇ ŽIVOTA PLNÁ ZÁŽITKOV
Jeseň života je obdobím, kedy človeku ubúdajú sily, no pribúda mu voľný čas. Čo takto ho 
využiť na aktivity, na ktoré počas aktívneho života nebolo kedy? Toto je cieľom aktivačných 
prác pre seniorov v oboch  Náručiach záchrany – v Bratislave, aj v Solčanoch. 

Zmyslom aktivačných prác je posilňovať a udržiavať mentálne schop-
nosti seniorov i využiť ich vedomosti - napríklad ich staré recepty -,
ale aj ponúknuť im kontakt s novými ľuďmi i novým prostredím. 
Všetko toto sa v túto jeseň, ktorej prialo aj teplé počasie, udialo. Tváre 
seniorov sa rozžiarili, čo je tým najdôležitejším cieľom a súčasne od-
menou pre všetkých, ktorí sa o nich s láskou a úctou starajú.

Vystúpenie detí z MŠ bolo 
zážitkom pre škôlkarov, aj 

pre 100-ročnú seniorku pani 
Vilmu (vpravo) 

Seniori ožili pri vystúpení 
energickej Gizky Oňovej 
a jej hitoch, ktoré si na Deň 
seniorov V Dúbravke 
spievali spolu s ňou. 

Seniorky sa pri spoločnom 
pečení šuhajdov radi podelili 
o svoje recepty, skúsenosti 
i spomienky s mamičkami aj 
s mladými opatrovateľkami.

Začala aj, u seniorov taká 
obľúbená, tanečná terapia. 
Na novú terapeutku Zuzanu 

Očenášovú si seniori rýchlo 
zvykli. Pevne veríme, že vďaka 

úspešnému predaju charita-
tívneho kalendára Staré zlaté 

časy bude našim seniorov 
v oboch Náručiach do tanca 

po celý nasledujúci rok! 

Na výlet do Uhrovca budú 
klienti zo Solčian dlho 

a v dobrom spomínať!

Seniori zo 
Solčian sa 
vybrali aj do 
Oponického 
kaštieľa.

šanca Z NÁRUČE

v prístupe k zdravotníckej starostlivosti. Preto žiadali zakotviť 
do novej novely povinnosť pre zdravotné poisťovne uhrádzať 
všetky zdravotnícke výkony vo všetkých typoch sociálnych 
zariadení, v ktorých sa vykonávajú. Za posledných 20 ro-
kov všetky vlády rušili geriatrické lôžka a lôžka dlhodobo 
chorých v nemocniciach v snahe, aby ušetrili zdroje ne-
mocníc a zdravotných poisťovní a premiestnili odkázaných 
občanov do sociálnych zariadení, ktoré vykonávajú denne 
45 zdravotníckych úkonov, ale zdravotné poisťovne im tie-
to výkony nepreplácajú. Stanovisko predkladateľa:  Jozef 
Burian zdôraznil, že riešenie tohto problému je v kompe-
tencii Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR), ktoré práve 
na iniciatívu MPSV a R SR uvažuje prvý raz v histórii 
aspoň o čiastočnom podieľaní sa zdravotných poisťovní 
na úhrade zatiaľ 9-tich zdravotníckych výkonov zo 45-tich, 
vykonávaných v zariadeniach sociálnych služieb. Má sa 
tak stať novelizáciou troch zákonov v kompetencii MZ SR, 
ktoré by mali byť platné od 1. 7. 2014.

Zástupcovia prijímateľov a poskytovateľov sociálnych 
služieb  vyjadrujú ľútosť nad tým, že bola schválená 

opäť nedostatočná novela, ktorá nerieši to podstat-
né: neodstraňuje diskrimináciu klientov neverejných 
poskytovateľov a nerieši financovanie sociálnych 
služieb spravodlivo a systémovo. 
Napriek tomu ďakujú predkladateľovi novely  za ope-
ratívnu reakciu a dúfajú, že negatívne dopady novely 
budú aspoň zmiernené schválením takto upraveného 
znenia návrhu novely. Organizátori tohto verejného 
zhromaždenia budú precízne sledovať, či sa prísľuby 
rezortov MZ SR o začatí preplácania zdravotníc-
kych výkonov sociálnych zariadeniach ako aj prísľub  
MPSV a R SR o príprave spravodlivej  6. novely Záko-
na 448/2008 o sociálnych službách, začnú v roku 2014 
aj plniť.

Helena Kociská, predsedníčka 
Združenia seniorských prijímateľov sociálnych služieb

Milada Dobrotková, predsedníčka 
Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb

Radovan Gumulák, predseda 
Slovenskej katolíckej charity

poslanec NR SR 
Je podľa vás spravodlivé, že klienti 
u neverejných poskytovateľov dostá-
vajú z verejných zdrojov menej financií 
ako tí u verejných a teda z vlastného 
vrecka musia potom platiť viac?
Za každé ďalšie zariadenie, ktoré sa vie 
postarať o starých a nemohúcich, by mala byť 
táto krajina vďačná. Verejným rovnako ako 
tým, ktoré vznikajú ako neverejné. Na rôzny 
spôsob ich financovania nie je žiaden dôvod. 
Verejné aj neverejné by mali pri financovaní 
mať na svojich klientov rovnaké nároky. Inak vznikne situácia, že ľudia od-
kázaní na pomoc iných túto pomoc celkom zbytočne nedostanú.
Je dobré, že zákon o sociálnych službách bude dopracovaný. Prijať  nedo-
myslený zákon, navyše týkajúci sa takej veľkej a pritom často bezbrannej 
časti ľudí, len preto, aby sa mohla urobiť čiarka „splnené“, by bolo veľmi zlé. 
Myslím, že takýto zákon by nemal byť dielom úradníkov, ale mali by sme 
čerpať zo skúseností ľudí z praxe, ktorí  dlhodobo pracujú s odkázanými. 
Ako ste vy osobne riešili odkázanosť svojich rodičov 
a s čím ste sa pri vybavovaní stretli? 
Asi pred mesiacom sme podali žiadosť o umiestnenie do neverejného 
zariadenia a stále čakáme. Aj keby žiadosť schválili, bude to len prvý krok, 
na ktorý nadväzuje ďalšia žiadosť o príspevok. Celé to môže trvať tri-štyri 
mesiace, lenže vtedy už nemusí byť voľné miesto v zariadení. Existuje 
možnosť platiť si službu v plnej výške ako samoplatca, ale to je veľmi 
nákladné. Mnohé rodiny sa preto aj musia zadĺžiť. O to viac rátame dni, 
kým dostaneme rozhodnutie a až neskôr  možno aj  príspevok z BSK. 
Odkázaný človek pritom potrebuje pomoc ihneď. Napokon nikto nemá 
istotu, že podporu od samosprávy získa. Nie je to v poriadku.

poslanec Miestneho 
zastupiteľstva Hl. 
mesta Bratislavy
Je podľa vás spravodli-
vé, že klienti u neverej-
ných poskytovateľov  dos-
távajú z verejných zdro-
jov menej financií ako tí 
u verejných a teda z vlast-
ného vrecka musia po-
tom platiť viac?
Myslím si, že by klienti ne-
verejných neziskových poskytovateľov mali dostávať takú 
istú dotáciu ako klienti vo verejných zariadeniach. Samo-
zrejme za veľmi prísnych opatrení a účinného dozoru, aby 
sa im aj reálne znížili poplatky o túto dotovanú sumu. To 
sa ako viem aj deje, lebo neverejní poskytovatelia musia 
v tomto zmysle robiť aj vyúčtovania pre samosprávu a sú 
nielen samosprávnou, ale aj ministerstvom kontrolaní.
Ako ste vy osobne riešili odkázanosť svojich 
rodičov a s čím ste sa pri vybavovaní stretli? 
Moja mama ovdovela a dlhé roky žila sama. Keď ju 
začali opúšťať sily, tak sme mali šťastie, že sa jej podari-
lo dostať do verejného zariadenia pre seniorov, kde má 
svoj jednoizbový byt s vlastným nábytkom, varia jej, sta-
rajú sa o ňu, je k dispozícií zdravotnícky personál a cíti 
sa tam veľmi dobre. Pri vybavovaní som sa vždy stretol 
s ochotou pomôcť. Ale uvedomujem si, že voľné miesta 
vo  verejných zariadení sú veľmi obmedzené a že sú na 
ne dlhé poradovníky.
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šanca PRE SENIOROV

Radoslav Procházka Marián Greksa

Foto: Archív Náruče záchrany
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Seniori tvoria čoraz početnejšiu, ale stále opomínanú 
skupinu obyvateľstva. V časti verejnosti prevláda ne-
záujem o ich potreby a hodnoty. Takéto vnímanie 
staroby masívne podporujú aj médiá plné skôr problé-
mových príspevkov o starobe. Tento obraz staroby je 
však prinajmenšom neúplný, a preto sme cítili potrebu 
ho spravodlivo dokresliť a pripomenúť, že staroba to sú 
aj pozitívne hodnoty inšpiratívne pre ďalšie generácie. 
Ukazujeme starobu v priamom kontakte so starými 
zlatými časmi. Pritom časy, ktoré my vnímame tak nos-
talgicky, neboli žiadnou idylkou, napriek tomu však boli 
plné elegancie, ľudia si vedeli užívať život a húževnato 
rozvíjali podnikanie. Poznanie, že aj vtedy panovala 
celospoločenská frustrácia z pomerov je dôležité aj pre 
nás, lebo práve seniori nám môžu poradiť, ako ju prežiť 
s noblesou a uvedomiť si, čo je v našom živote naozaj 
dôležité. 

Stretnutie s hviezdami po celý rok
A že to dokážu, vieme z dennodenného kontaktu s našimi 
seniormi  v Centrách sociálnych služieb Náruč záchrany 
SENIOR&JUNIOR v Dúbravke v Bratislave a v Solčanoch 
pri Topoľčanoch, kde sa staráme ročne o 100 odkázaných 
seniorov. Ich skúsenosti, pokora, nadhľad, ale aj humor 
nás obohacujú a toto poznanie odovzdávame spolu 
s kalendárom aj všetkým, ktorí si ho kúpia. 
Kalendár plný autorských  a umelecky hodnotných 
fotografií Martina Fridnera je estetickým a praktickým 
prostriedkom, ktorý môžete mať celý rok na očiach, čím 
môžete pomáhať seniorom nielen v mesiaci októbri, 
pretože aký postoj  si dnes k starobe vytvoríme, taký sa 
nám zajtra vráti.

12 štedrých mesiačikov
Ľudí, ktorí si to uvedomujú, sme našli aj medzi pred-
staviteľmi súkromných firiem, ktorí  túto hodnotu nepre-
mietajú len do svojho podnikania, správajú sa podľa 
nej aj v bežnom živote a majú vyvinutý zmysel pre 
spoločenskú zodpovednosť. Úspech v podnikaní neme-
rajú iba peniazmi, ale aj efektívnou pomocou ľuďom, 
ktorí si sami pomôcť nemôžu. 
Zlatým písmom sa do histórie 1. ročníka STARÉ  ZLATÉ  
ČASY zapísalo 12 firiem, z ktorých si každá zakúpila 
jednu stranu: Spoločnosti AMS, Mrva-Stanko, LINET, 
VNET, Dr. MAX, Kováč Transport, Hydrotour, KON-
RAD, IPOS, Marco Mirelli, Avicenum a WOLF.
Rovnako ďakujeme agentúre Advantage, ktorá celú 
výrobu zastrešovala produkčne a všetkým, ktorí poskytli 
priestory a rekvizity a predovšetkým našim hviezdam – 
našim klientom z Náruče záchrany.

Staré zlaté časy môžu začať aj rokom 2014!
Nafotili sme jedinečný charitatívny retrokalendár Staré zlaté časy, kde sme spravili celebrity 
z našich seniorov a mamičiek s deťmi v núdzi. S chuťou sa zahrali na hviezdy a pomohli 
i sebe, lebo výťažok z predaja kalendárov pôjde práve pre nich na tanečnú terapiu.

Aupark Bratislava • Polus Bratislava • Avion Bratislava • Shopping Palace Bratislava • Poštová Bratislava • Eurovea 
Bratislava • Central Bratislava • Arkádia Trnava • Galéria Mlyny Nitra • Aupark Pieštany • Aquario Shopping Center 
• Nové Zámky • Dubeň Žilina • Tulip Martin • Max Prešov • Korzo Prievidza • Optima Košice •  Palác kníh Košice 
• Aupark Žilina • Europa Banská Bystrica • Zemplín Michalovce • Aupark Košice (nová predajňa) • Europa Zvolen 
• Malý Princ Liptovský Mikuláš • OC Laugaricio Trenčín • Malý Princ Trnava • Malý Princ Nitra • Malý Princ Poprad

KALENDÁR JE MOŽNÉ ZAKÚPIŤ SI V PREDAJNIACH PANTA RHEI:

Hviezdny lesk si na krste v Clube Penati, ktorý poskytol priestor a cate-
ring, užili aj seniori a mamičky, ktorých hľadajte na foto v kalendári, celý 
večer si vychutnala aj autorka projektu a riaditeľka Náruče záchrany 
Anna Ghannamová a riaditeľka agentúry Advantage Barbora Žiačiková. 

Vyvrcholením večera bola charitatívna dražba veľkých 
fotoplátien z jednotlivých mesiacov kalendára. Najdrahšie 
vydraženým obrazom sa stal motív telegrafistu a tele-
fonistky (pán Andrej a mamička Marcelka), ktorý bol 
sponzorovaný  spoločnosťou VNET. Za 200 EUR plátno 
vydražil ich obchodný partner, ktorý však plátno vrátil späť 
do dražby, aby  ho v napínavom súboji za 500 EUR  získal 
Patrik Cvengroš z firmy board.sk. Takže za jedno plátno 
naše občianske združenie získalo až 700 EUR!   

Najvášnivejším 
dražiteľom boli 
zástupcovia spoločnosti 
Marco Mirelli, ktorí 
vydražili až 3 obrazy! 
Výber dražených ob-
razov zverili mladšej 
generácii...

Vo veľkom štýle plnom 
lesku 30-tych rokov sa 
odohral aj krst kalen-
dára - krstnou mamou 
kalendára sa stala dáma, 
ktorá je na Slovensku 
symbolom elegancie - 
pani Emília Vášáryová.

Retrogentleman v tvrdiačiku s fú-
zikmi nie je nikto iný ako fotograf 
Martin Fridner, ktorý celý kalendár 
nafotil bez nároku na akýkoľvek 
honorár! Večer elegantne mode-
roval Martin Nikodým.
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Foto: Milan Krupčik



Charitatívny kalendár STARÉ ZLATÉ ČASY, 

nafotený Martinom Fridnerom, pokrstený pani Milkou Vášáryovou, 

v ktorom pózujú naši seniori a mamičky s deťmi v núdzi 

z Náruče záchrany,

Aupark Bratislava  Polus Bratislava  Avion Bratislava  Shopping Palace Bratislava  Poštová Bratislava 

 Eurovea Bratislava  Central Bratislava  Arkádia Trnava  Galéria Mlyny Nitra  Aupark Piešťany  Aquario 

Shopping Center  Nové Zámky  Dubeň Žilina  Tulip Martin  Max Prešov  Korzo Prievidza  Optima Košice 

 Palác kníh Košice  Aupark Žilina  Europa Banská Bystrica  Zemplín Michalovce  Aupark Košice (nová 

predajňa)  Europa Zvolen  Malý Princ Liptovský Mikuláš  OC Laugaricio Trenčín  Malý Princ Trnava  Malý 

Princ Nitra  Malý Princ Poprad

Zabezpečíte tanečnú terapiu pre odkázaných seniorov 

v Centrách sociálnych služieb Náruč záchrany SENIOR&JUNIOR.

Kúpte originálny darček

Hľadajte v predajniach Panta Rhei:

je v predaji!


