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zdarma

Potrebujeme
zdravotné sestry
v sociálnych
zariadeniach?

JÁN GREŠŠO

POTREBUJEME!

NOVARTIS

Budovanie
Hniezd záchrany
zavŕšené

si rezervoval
Náruč záchrany

Skvelý príklad firemného
dobrovoľníctva

NOVÉ
HNIEZDA
ZÁCHRANY
• DUNAJSKÁ STREDA

• SKALICA

• VRANOV NAD TOPĽOU

• SVIDNÍK

Dodnes sa v Hniezdach záchrany našlo 37 detí.
Pomoc a radu hľadajte
na Linke Hniezda záchrany

0905 888 234

Viac informácií na www.hniezdozachrany.sk
CMYK 100 0 0 0
CMYK 56 0 100 27
CMYK 10 0 100 11
CMYK 0 18 100 0
CMYK 0 53 100 0
CMYK 0 100 99 4

Šanca pre nechcených ďakuje:
Za Hniezdo záchrany v Dunajskej Strede

Za Hniezdo záchrany v Skalici

Mesto Dunajská Streda

Za Hniezdo záchrany vo Svidníku

Za Hniezdo záchrany vo Vranove nad Topľou

Mesto Vranov nad Topľou

Mediálni partneri:

Stanko

by to v OSN vysvetlil

Otvárali sme posledné nové Hniezdo záchrany, keď
som sa zoznámila s neuveriteľne pozitívnym človekom
– otcom Leandrom z cirkevného Rádu pavlínov a ja
som hneď po prvom pohľade na neho cítila, že jeho
prítomnosť pri krste tejto poslednej schránky na
odloženie nechcených novorodencov na Slovensku
nie je náhodná. Nebola. Povedal nám dojímavý príbeh
o svojom dávnom kolegovi Stankovi, ktorý sa mu na
sklonku života zveril so svojím osudom „najdúcha”:
„Moja mama ma odložila v zemiakovom poli a nebyť
rehoľnej sestry Anny, ktorá ma tam našla, vychovala ma
a starala sa o mňa ako o vlastného, neviem kde by som
bol skončil. Nikdy nezabudnem, ako ma ako dieťa zvykla
brávať na kolená a v jej objatí bola láska celého sveta.
Boli to najkrajšie chvíle v mojom živote a ja som z nich
celý život čerpal energiu.”
Toto je skutočné posolstvo slovenských Hniezd záchrany: dať nechceným deťom šancu na novú láskyplnú
náruč, ak im ju vlastná mama nemohla, alebo nechcela
dať. Toto je výpoveď človeka, ktorý bol vďačný za takúto
šancu. Škoda, že o nej nemôže porozprávať úradníkom
z OSN, ktorí si myslia, že právo na biologickú identitu
môže súťažiť s právom na život a s právom dieťaťa na
zdravý rozvoj v láskyplnom prostredí.
Kiežby ho svojim deťom mohli dať všetky mamy a všetci
otcovia. Kiežby všetky Hniezda záchrany na Slovensku boli prázdne, ale štatistika mŕtvych novorodencov
by znova nestúpla, tak ako tomu bolo pred vznikom
Hniezd. Áno, želala by som si, aby teoreticko-romantické
úvahy úradníkov z OSN, ktorí si myslia, že zrušením
týchto schránok a zvýšením prevencie odstránime
navždy problém vzdávania sa vlastných detí rodičmi,
boli oprávnené. S tvrdou realitou života však veľmi
nekorešpondujú: Nedokázali sme presvedčiť ženu, ktorú
druh núti k prostitúcii a zakazuje jej bez poskytnutia

akejkoľvek ochrany otehotnieť, aby od neho ušla, išla na
políciu a dieťa si nechala. Ani ja, ani primárka, ani vlastná matka 15-ročnej dievčiny sme neboli schopné zmeniť
jej rozhodnutie vzdať sa dieťaťa utajeným pôrodom
a to napriek tomu, že jej mama si dieťatko bola ochotná
nechať v pestúnskej starostlivosti: „Nebudem sa pozerať
celý život na svoju chybu a hovoriť jej sestra,” – povedala
bez mihnutia oka a akéhoľvek citového poryvu... Iná zas
ukradla kamarátke občiansky preukaz, porodila dieťa na
jej meno a dala ho na adopciu. Až tak veľmi „nechcela
dať svojmu bábätku identitu, že sa vzdala kamarátky,
spôsobila jej rozvod a sebe právny problém na celý život.
Toto je realita. Vzdialená od plamenných rečí úradníkov
z OSN. Chcem veriť, že to myslia vážne a že im naozaj
ide iba o „práva detí” , ... ale kde boli, keď v roku 2008
oficiálna armáda Izraela bombardovala Gazu
a zavraždila stovky detí? Mlčali. Tak ako celý oficiálny
svet. Robia dosť proti obriezke dievčatiek v Afrike, či proti
stále praktizujúcemu vraždeniu novorodencov ženského
pohlavia v Indii?
Naše občianske združenie Šanca pre nechcených urobilo na Slovensku, čo mohlo a čo považovalo za nutné:
vytvoriť aj krízovú možnosť na záchranu nechceného
bábätka. A šli sme ďalej: v prevencii, v komunikácii
s takýmito matkami v núdzi a v pomoci tým, ktoré sme
presvedčili, aby si dieťa nechali. Ubytovávame ich,
vzdelávame, učíme ich rodičovstvu, hľadáme im prácu,
škôlku, mentorky v aktívnom spoločenskom prostredí...
Tak nám páni z OSN poďte oproti. Mali by sme spájať
úsilie v pomoci deťom a nie ho štiepiť. Ak pochopíte, že
aj z pôvodne nechceného dieťaťa vie vyrásť v prostredí
lásky a pochopenia svojbytná cenná osobnosť s novou
vlastnou identitou, tak máme prvý krok spolupráce za
sebou.
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Potrebujeme!
Parlament schválil minulý rok zákon, na základe ktorého majú zdravotné sestry
nárok na zvýšenie platu. Niet pochýb o tom, že si to zaslúžia. Tie v ambulanciách,
v nemocniciach, ale aj tie, ktoré sa starajú o chorých ľudí v sociálnych zariadeniach.
Poslanci povedali A, ale zabudli na B. Nepovedali, kde na to majú zamestnávatelia
vziať zdroje. Najmä sociálne zariadenia, kde sú zdroje poddimenzované už dávno pod
znesiteľnou hranicou. Pritom zdroj existuje. A jeho využitie by bolo logické, spravodlivé a veľmi jednoduché. Keby bola vôľa, tak to urobia dve vety v zákone.

POTREBUJEME

SESTRY?
Prečo potrebujeme sestry
v sociálnych zariadeniach

Tí, ktorí potrebujú sestry a ich prácu
v zariadeniach sociálnych služieb sú
predovšetkým klienti týchto zariadení. Prečo? Lebo sú chorí. Lekári
síce vedia liečiť ich ochorenia, ale
nemôžu ich vyliečiť. Sestry v sociálnych zariadeniach vykonávajú
veľmi odborné, ošetrovateľské
úkony, ktoré nemôžu zo zákona
vykonávať opatrovateľky a opatrovatelia. Napríklad opatrovateľka
nemôže klientovi podať ani lieky.
Musí to robiť zdravotná sestra
(ošetrovateľka). V súčasnosti sú
už do zariadení pre seniorov (ZS)
prijímaní klienti, ktorých stupeň
odkázanosti na pomoc iných osôb
je najmenej IV. Do domovov sociálnych služieb (DSS) môžu byť
prijímaní klienti, ktorých stupeň
odkázanosti je najmenej V. Zákon
pritom ustanovuje rozpätie stupňov
odkázanosti medzi I. až VI. Stupeň
odkázanosti je hodnota, ktorá
vychádza z fyzických a duševných
schopností žiadateľa spolu so
zhodnotením jeho sociálneho
statusu. Stupeň odkázanosti teda
určuje, či je, alebo nie je žiadateľ

na sociálnu službu odkázaný. A ak
zákon ustanovil, že do zariadenia
sociálnych služieb môže byť prijatý
ten, kto má skutočne závažné
obmedzenia, spravidla vychádzajúce z jeho ochorení, potom z toho
vyplýva, že jeho ochorenia je treba
liečiť a ošetrovať. A to sa bez sestier nedá. Preto ich potrebujeme!

Vzdelanie sestry v zariadení
sociálnych služieb

V súčasnosti sú sestry vzdelané,
šikovné a je ich zúfalo malo. Na
Slovensku nemáme dostatok sestier,
lebo ich na jednej strane zákonmi
nútime, aby si zvyšovali kvalifikáciu,
aby sa kontinuálne vzdelávali, aby
sa ku pacientom chovali etickejšie
a na druhej strane ich prácu, ale
nevieme adekvátne ohodnotiť.
Preto nám utekajú do zahraničia,
kde za tú istú prácu dostanú dvoj
až štvornásobok. Podľa zákonov
v SR musia byť sestry registrované v Slovenskej komore sestier
a pôrodných asistentiek Slovenskej
republiky (komora). Komore musia
dokladovať, že súvisle vykonávajú
odbornú prax, t.j. že majú vo svojej
pracovnej zmluve pomenovanie

a náplň práce sestry, a že teda
vykonávajú u svojho zamestnávateľa
odborné ošetrovateľské úkony.
Komore musia dokladovať, že sa
kontinuálne vzdelávajú a v priebehu
5-tich rokov nazbierali na seminároch, odborných konferenciách
a zvyšovaním si kvalifikácie 100
kreditov. Pre získanie obrazu: za
účasť na odbornom seminári môže
sestra získať približne 5 kreditov. Ak
si tieto povinnosti nesplnia, stratia
právo vykonávať povolanie sestra.
Sestry teda poskytujú ošetrovateľské
Sestry pracujúce v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré
poskytujú ošetrovateľské výkony
plnoletým osobám, musia mať
odbornú spôsobilosť (strednú
odbornú školu s maturitou)
a navyše aj špecializáciu v jednom z týchto špecializačných
odborov:
● ošetrovateľská starostlivosť
v odboroch vnútorného lekárstva
● ošetrovateľská starostlivosť
v komunite
● ošetrovateľská starostlivosť
v psychiatrii

šanca PRE VÁS
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Sestry pracujúce v zariadeniach
sociálnych služieb, ktoré poskytujú ošetrovateľské výkony deťom,
musia mať odbornú spôsobilosť
(strednú odbornú školu s maturitou) a navyše aj špecializáciu
v jednom z týchto špecializačných
odborov:
● ošetrovateľská starostlivosť
v pediatrii
● ošetrovateľská starostlivosť
v komunite
● sestra s vyšším odborným
vzdelaním v študijnom odbore
diplomovaná detská sestra
výkony v tzv. regulovanom prostredí.
Zákony sestrám predpisujú podmienky, ktoré musia plniť, predpisujú
im aj kvalifikačné predpoklady. Ak
teda sestry takto regulujeme, potom
ich treba aj ohodnotiť. Nemôžu mať
len povinnosti a nemať žiadne práva.
V zariadeniach sociálnych služieb
máme povinnosť od 1. 5. 2012
stanoviť ich plat podľa zákona
č. 62/2012, ktorý určuje minimálne
mzdové nároky sestier, ktoré musí
zamestnávateľ sestrám priznať.
Zákon určuje mzdové nároky podľa
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odpracovaných rokov a zohľadňuje
vyšší stupeň kvalifikácie. Napríklad,
sestra po skončení strednej odbornej
školy by mala od zamestnávateľa
dostať minimálne 640 EUR mesačne. Sestra, ktorá má odpracovaných najmenej 33 rokov odbornej
praxe by mala od zamestnávateľa
dostať najmenej 928 EUR mesačne.
Navyše zamestnávateľ musí vyplatiť
príplatky za odbornosť a príplatky
vyplývajúce zo zákonníka práce (za
prácu nadčas, vo sviatok, nočnú
prácu). Zákon o minimálnych mzdových nárokoch bol logickým vyústením toho, že sestrám predpisujeme povinnosti a vzdelanie a preto
im musíme garantovať platy. Ale
ak poslanci schvália takýto zákon
a povedia A, ak sú zodpovední, mali
by povedať aj B a urobiť zákon, ktorý
nájde zdroj, z ktorého tieto vyššie
platy máme aj my, v sociálnych
zariadeniach platiť. Ten zdroj existuje! V zdravotných poisťovniach.

Môžeme poskytovať
ošetrovateľské výkony v zariadeniach sociálnych služieb?
Áno, môžeme. Vďaka zákonu o sociálnych službách, ktorý umožňuje

v zariadeniach pre seniorov, zariadeniach opatrovateľskej služieb,
domovoch sociálnych služieb
a špecializovaných zariadeniach
poskytovať ošetrovateľské výkony.
To bolo veľmi dobré ustanovenie, že
sa táto možnosť dostala do zákona,
lebo dovtedy boli ošetrovateľské
výkony poskytované, ale bez opory
v zákone. Akoby „načierno“.
Sestry majú právo a dokonca
povinnosť odmietnuť poskytovanie
ošetrovateľských výkonov, ak nie sú
splnené základné predpoklady:
• nemajú v pracovnej zmluve
uvedené, že pracujú ako sestry
• zariadenie sociálnych služieb
nemá vo svojom štatúte, alebo
inej listine, uvedené že poskytuje
ošetrovateľské výkony
• zariadenie nesplnilo organizačné
a materiálno-technické predpoklady na ich poskytovanie
U verejných poskytovateľov je
poskytovanie ošetrovateľských
výkonov novou kompetenciou samosprávy, ktorá zriadila zariadenie,
preto sa verejní poskytovatelia tejto
kompetencii bránia a sestry menia
na opatrovateľky.

U neverejných poskytovateľov je to
na rozhodnutí samotného vedenia
zariadenia sociálnych služieb či bude
poskytovať ošetrovanie vlastnými
sestrami so všetkými finančnými
a organizačnými dôsledkami,
alebo si na tieto činnosti objedná
dodávateľsky agentúru domácej
ošetrovateľskej starostlivosti
(ADOS), alebo licencovanú sestru.

Kto financuje sociálne zariadenia a kto bude financovať platy
sestier v nich?
Sociálna sféra trvalo trpí nedostatkom financií. Sociálne služby,
v ktorých aj sestry poskytujú našim
klientom ošetrovateľské výkony sú
financované:
• z platieb klientov a
• z prostriedkov samosprávy obcí
a vyšších územných celkov
(samosprávy)
Najväčší podiel príjmov samosprávy
tvorí príjem z výberu daní z príjmov
fyzických osôb, pričom zákon stanovuje podiel medzi obce a vyššie
územné celky. Obce majú ešte
príjem z výberu daní z nehnuteľností
a vyššie územné celky z výberu daní
z motorových vozidiel. Tieto príjmy
používa samospráva na financovanie všetkých svojich kompetencií a aj
na financovanie sociálnych služieb:
Z celkového výberu daní z príjmov
fyzických osôb dostane samospráva
87,3 % (65,4+21,9). Výber robí štát
prostredníctvom daňových úradov
a všetci zamestnanci platia zo svojej
mzdy tieto dane.
Tieto príjmy veľmi citlivo reagujú
na zamestnanosť. Ak klesne počet
zamestnaných občanov, klesne
výber daní z príjmov fyzických osôb
a klesnú príjmy samosprávy. Pričom
platí pravidlo (nie je zákon, iba
odporúčanie), že samospráva obcí
má na zabezpečovanie sociálnych
služieb vyčleniť 8 % z príjmu daní
z príjmov fyzických osôb a sa-

mospráva vyšších územných celkov
má vyčleniť 46 %. Ale to všetko
na pokrytie potrieb nestačí! Samospráva má viac povinností a viac
občanov odkázaných na sociálnu
službu, než dostane od štátu na ich
plnenie peňazí. Preto trpia sociálne
služby nedostatkom peňazí. Navyše
sú sociálne služby tak finančne
náročné, že ich nemôže v plnej
výške zaplatiť prijímateľ.
Kým zdravotnícke služby sú hradené
z prostriedkov poistenia, ktoré
kumuluje zdroje v poistnom systéme
mnoho rokov, sociálne služby sú
financované z výberu daní, ktoré sa
každoročne menia. Toto je základný
problém: ako dodržať podmienku
minimálnych mzdových nárokov
sestier v zariadeniach sociálnych
služieb z príjmov, ktoré nie sú isté?
Je to absolútne nelogické, že ani
čiastočne nie sú platy sestier financované zo zdravotného poistenia
tých, ktorým sestry službu poskytujú.
Oproti tomu u lekárov to problém
nie je. Výkony lekárov, ktorí majú
v dispenzárnej starostlivosti klientov/
pacientov sociálnych zariadení (či
už ZS, alebo DSS), sú financovaní
zo zdravotného poistenia týchto
pacientov. Prečo teda nemôžu byť
aj výkony sestier financované
rovnako? Lebo to nie je v zákone.
Podľa súčasnej legislatívy zdravotné
poisťovne môžu uzatvárať zmluvu
o preplácaní výkonov:
• so zdravotníckym zariadením
(sociálne zariadenie nie sú zdravotnícke zariadenia),
• so zariadením zaradeným do
minimálnej siete (ak nie sme
zdravotnícke zariadenie, nemôžeme byť zaradení v minimálne
sieti poskytovateľov)
Preto musíme hľadať iné zdroje
na to, aby sme sestrám splnili ich
zákonné nároky mimo zdravotného poistenia našich klientov.
Táto situácia je veľmi nešťastná:

Na jednej strane majú naši klienti
ústavné právo na bezplatnú zdravotnícku starostlivosť, keďže si
celý život platili poctivo zdravotné
poistenie, ale poisťovne im zdravotnícku starostlivosť v sociálnych
zariadeniach nehradia, takže každý
klient sociálneho zariadenia si musí
ošetrovanie sestričkami platiť zo
svojho. Je to ako v tej rozprávke
o zlatej podkove v ktorej sa princ
rozhoduje, či zodvihne, alebo nezodvihne podkovu. Zodvihneš, zle je.
Nezodvihneš, ešte horšie.
Tak aj v zariadeniach sociálnych
služieb: Priznáme mzdové nároky
sestrám, zle je – nemáme viac
peňazí od samosprávy a musí
to zaplatiť klient čím nechtiac
porušujeme ústavné právo klienta
na bezplatnú zdravotnú starostlivosť.
Nepriznáme mzdové nároky sestrám – porušujeme ústavný zákon
o minimálnych mzdových nárokoch
sestier! Tak si musíme vybrať,
ktorý z ústavných zákonov budeme
porušovať?

3. narodeniny Náruče záchrany

v Dúbravke

1. júna sme mali v Náruči záchrany v Dúbravke tradične
veľký sviatok. Jednak je deň detí, a jednak oslavujeme
výročie otvorenia Centra sociálnych služieb Náruč
záchrany SENIOR&JUNIOR v bratislavskej Dúbravke.
Koľko obyvateľom za tie tri roky mal náš dom? Detí,
mám, seniorov? Keď ide o ľudské osudy, počty nie sú
dôležité.
Chceli sme a stále chceme, aby sa Náruč záchrany stala
miestom, kde pocítia domov, kde sa budú cítiť vítaní, kde
nájdu pomoc a podporu všetky generácie odkázaných.
3. narodeniny sú snáď dôkazom, že Náruč záchrany
takýmto miestom je.
Seniori sa tešili na tanečnú zábavu, deti na darčeky a všetci,
vrátane zamestnancov a dobrovoľníčok, sa dobre zabavili na
vystúpení detského folkórneho súboru Klnka.

Ak sestry v zariadeniach sociálnych služieb potrebujeme,
lebo ich potrebujú naši chorí
klienti, tak musíme v spoločnosti
postaviť veci z hlavy na nohy
a upraviť zákony. Je potrebné
vyriešiť problém financovania
sociálnych služieb a problém
financovania zdravotníckych
výkonov sestier pracujúcich
v sociálnych službách. Riešenie
je: stačí prijať novelu zákona,
na základe ktorej budú zdravotné poisťovne povinné hradiť
ošetrovateľské (zdravotné) úkony
v sociálnych zariadeniach. Cesta
teda je. Nájde sa aj vôľa parlamentu a vlády?
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Bola to naša prvá skúsenosť s firemným dobrovoľníctvom,
a veľmi úspešná, preto ju radi budeme využívať pravidelne.

Firemná filantropia, kedy sa rôzne firmy rozhodnú
jeden pracovný deň svojich zamestnancov venovať
dobrovoľníckym prácam v treťom sektore, zapúšťa
pevné korene aj na Slovensku.
Švajčiarska firma na výrobu liečiv NOVARTIS tak
26. apríla 2012 “požičala” niekoľko svojich šikovných
zamestnancov Náruči záchrany v Dúbravke.
Dievčatá dopoludnia pracovali v záhrade, umývali okná,
pracovali so seniormi počas ich aktivačných prác a popoludní sa zúčastnili spoločnej tanečnej zábavy a stali sa
tanečníčkami našich neúnavných seniorov.
Veríme, že okrem obriadenej záhrady a umytých okien
sme všetci v ten deň získali niečo viac a našim usilovným a veselým dobrovoľníčkam z Novartisu srdečne
ap
ďakujeme!

POZÝVAME DOBROVOĽNÍKOV K SENIOROM

DO CENTRA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NÁRUČ ZÁCHRANY
SENIOR&JUNIOR

Ak chcete ponúknuť svoj čas a prítomnosť seniorom a byť im oporou počas jesene ich života,
nasmerujte svoje kroky do Náruče záchrany v Dúbravke alebo v Solčanoch, okr. Topoľčany.
Pripravili sme pre vás 4. ročník dobrovoľníckeho programu Adoptuj si starých rodičov,
ktorý Vám zabezpečí kompletné zaškolenie, certifikát a stálu podporu počas vykonávania
Vašej dobrovoľníckej služby.
Prihláste sa už teraz e-mailom teraz do dobrovoľníckeho programu
Dúbravka: naruczachrany@naruczachrany.sk, tel: 02/6446 1234
Solčany: naruczachrany.solcany@naruczachrany.sk, tel: 0905 799 865
Základné podmienky prijatia:
1. Minimálny vek: 18 rokov.
2. Vy ani nikto z vašich blízkych príbuzných a známych netrpí žiadnym vážnym ochorením.
3. Máte časové možnosti venovať sa seniorom v rozmedzí 1-3 hodiny týždenne.
4. Môžete sa zúčastniť 2-dňového školenia v jeseni 2012.

Ing. Milada Dobrotková, MPH
predsedníčka Asociácie poskytovateľov
sociálnych služieb SR

šanca PRE VÁS

Firemná
filantropia
v Náruči záchrany
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Anna Ghannamová informuje novinárov: “ Ženy s nechceným
tehotenstvom nevyužívajú len Hniezda záchrany. Oveľa viac
využívajú režim utajeného pôrodu. Za 7 rokov sa takto narodilo
v SR 170 detí. Musia existovať všetky alternatívy, lebo len žena
v núdzi volí tú, ktorá je pre ňu najprijateľnejšia.”

DIEŤA JE

DAR

Podporovatelia nových Hniezd záchrany na tlačovej konferencii: Richard Maraček, generálny riaditeľ Svet zdravia, Matúš Barkóci
s manželkou, Branislav Cehlárik, poisťovňa Dôvera, Ján Ragan, primátor Vranova nad Topľou, Anna Ghannamová,
Monika Feráková, Nafta, Zoltán Horváth, riaditeľ nemocnice Dunajská Streda, Miloš Blanárik, hovorca Prvej stavebnej sporiteľne,
Martina Štepanovská, Mesto Skalica, Zoltán Hájos, primátor mesta Dunajská Streda a zástupkyne nemocníc, kde boli nové
Hniezda zriadené. V mene všetkých, ktorým Hniezda záchrany pomôžu, ďakujeme.

Budovanie Hniezd záchrany na Slovensku
je úspešne zavŕšené! Stalo sa tak otvorením
posledných štyroch nových Hniezd záchrany
na Slovensku – v Dunajskej Strede, v Skalici, vo Svidníku a vo Vranove nad Topľou.
Na Slovensku ich tak máme celkovo už 20 a do vyjdenia tohto čísla časopisu sa v nich našlo
37 detí. Naposledy dievčatko, ktoré bolo uložené do vôbec prvého Hniezda záchrany na bratislavských Kramároch 2. júla. Občianske združenie Šanca pre nechcených začalo iniciovať
na Slovensku zriaďovanie Hniezd záchrany, verejných inkubátorov na odloženie nechcených
bábätiek od roku 2004, kedy aj vznikli prvé tri Hniezda záchrany. Od vzniku Hniezd záchrany sa rapídne znížila štatistika pohodených a usmrtených bábätiek. Pred ich existenciou to
bolo až 10 mŕtvych detí ročne. Dnes sú to v priemere 2 ročne.
Ďakujem všetkým, ktorí pomohli. Zástupcom sponzorov a troch miest – primátorom Vranova nad Topľou,
Dunajskej Stredy a Skalice, ako aj riaditeľom nemocníc.
Ďakujem v závere tejto prvej etapy pomoci nechceným
deťom a matkám v núdzi všetkým sponzorom všetkých
Hniezd záchrany, personálu v nemocniciach, kde sú
Hniezda, odbornej i laickej verejnosti, cirkvám, médiám
a umelcom za úprimnú podporu tohto projektu. Vašu
podporu však potrebujeme naďalej. Nielen preto, aby
sme zmenili postoj OSN, prinajmenšom zabezpečili, aby
si „ich odporúčania“ slovenská reprezentácia neosvojila,
ale aby sme spolu začali robiť ešte viac v prevencii, aby
sa ženy detí vzdávali čo najmenej. Lebo žiaľ, každú
nepresvedčíme, aby si dieťatko nechala...
Predovšetkým vďaka ochote Ministerstva zdravotníctva
v minulom období bola prijatá účinná legislatíva, ktorá
umožnila nemocniciam zriaďovať HZ ako jednu z krízových možností záchrany detského života. Takto sme
úlohu Hniezd záchrany vždy vnímali aj v našom
občianskom združení a takto ju našťastie vnímajú

starostlivosť a poradenstvo v Centre sociálnych služieb
Náruč záchrany. Dnes už máme dve prevádzky,
v ktorým sme doteraz za tri roky pomohli spolu 21
ženám a 21 deťom. Žena s dieťaťom môže v centre zostať až tri roky, čo je v slovenských pomeroch
ojedinelé. Neznamená to však, že my všetci, vrátane
štátu, nemôžeme robiť viac v prevencii a tiež v systémových zmenách. Môžeme. A ideme to robiť.
Novým projektom DIEŤA JE DAR – nevzdávajte sa
ho! Chceme ho realizovať v spolupráci s MPSVaR SR
a MZ SR, ale aj v spolupráci s inými mimovládnymi

aj predstavitelia dvoch najpodstatnejších rezortov: MZ SR a MPSVaR SR. Vďaka tomu sú Hniezda
záchrany v SR legálne a kompetentné rezorty im aj
do budúcnosti vyjadrili na osobných stretnutiach so
mnou podporu. Preto sa o ich zachovanie v systéme
pomoci nechceným deťom neobávam: slovenská laická
i odborná verejnosť ako aj všetky politické reprezentácie – či už pravicové, alebo ľavicové – boli v názore
na Hniezda vždy jednotné a vždy stáli na strane života.
Verím, že Slovensko svoj postoj nikdy nezmení. Máme
právo ako krajina uplatňovať svoj vlastný postoj.
Občianske združenie Šanca pre nechcených robí
nielen intervenciu, ale aj prevenciu. Už v roku 2005
sme zriadili poradenskú non-stop linku pomoci
0905 888 234. Na linke matkám s nechceným tehotenstvom odporúčame v prvom rade utajený pôrod (alebo
pestúnsku starostlivosť) a až po odmietnutí tejto alternatívy ženu informujeme o možnosti využiť Hniezdo.
Od roku 2009 tiež matkám, ktoré presvedčíme, aby sa
dieťaťa nevzdali, poskytujeme ubytovanie a sociálnu
šanca PRE NECHCENÝCH
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organizáciami, ktoré sa priamo či nepriamo venujú
pomoci nechceným deťom a matkám v núdzi. Piliere
nového preventívneho projektu budeme budovať
dva roky, takže verím, že na 10. výročie Hniezd
záchrany v roku 2014 budeme môcť v problematike
prevencie nechcených detí povedať to, čo dnes už
môžeme povedať v problematike intervencie nechcených detí: Urobili sme všetko, čo sme mohli.
Potopa je zažehnaná, udržujme hrádze! – Máme už
dosť Hniezd, tak sa snažme, aby zostali prázdne!

Anna Ghannamová

Hniezda záchrany sa krstia červeným a bielym perím. Perím
preto, aby sa z detí nestávali predčasní anjeli, biela je
farbou nádeje a červená farbou života. Vo Vranove Hniezdo
záchrany pokrstili aj primátor mesta a otec Leandros z Rádu
pavlínov.

V Dunajskej Strede podporili Hniezdo záchrany zástupcovia všetkých cirkví v regióne, zľava: Mgr. Jozef Horňák,
námestný farár ev. cirkvi augsburgského vyznania,
Dr. Zsolt Görözdi, reformovaná kresťanská cirkev,
DDr. György Herdics, opát, dekan rímskokatolíckej cirkvi,
Ing. Tibor Kornfeld, štatutár Židovskej náboženskej obce
s Annou Ghannamovou.
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Ďakujeme za nové Hniezda záchrany

3.

Matúš Barkóci s manželkou, majiteľ firmy Betpres,
generálny partner Hniezda záchrany vo Vranove nad
Topľou

Vranov nad Topľou: Otec Leandros, primátor mesta
Ing. Ján Ragan, Ing. Matúš Barkóci s manželkou, generálny
riaditeľ Svet zdravia, a.s. RNDr. Richard Maraček, PhD.,
riaditeľ nemocnice MUDr. Eugen Lešo.

1.

Myšlienka Hniezda záchrany nás oslovila už pri
zriadení prvého Hniezda resp. prvého zachráneného
bábätka. Dieťa je pre nás dar a ľudský život má nesmiernu, nevyčísliteľnú hodnotu. Ak by naše rozhodnutie
podporiť Hniezdo záchrany malo pomôcť pri rozhodovaní budúcej mamičky, ktorá z obavy, že svoje dieťatko
nebude môcť vychovať, alebo aj z nejakého iného
dôvodu uvažovala nad interrupciou, alebo nebodaj ešte
nad horšou alternatívou a možnosťou dať dieťatko do
Hniezda záchrany a ona sa rozhodla pre druhú možnosť,
tak tento projekt má pre nás výnimočný význam. Táto
matka dala dieťatku šancu žiť a vyrastať s rodičmi,
ktorí možno nemôžu mať vlastné deti a všetku lásku
a starostlivosť dajú jemu.
2. Ak by sa zachránil aspoň jediný ľudský život, tak
žiadna námaha, žiadne vynaložené úsilie ani prostriedky
neboli márne a byť súčasťou tohto procesu je úžasný
pocit. Z histórie poznáme mnohé prípady, kedy z nechcených detí vyrástli géniovia. Nám stačí, ak zachránené
dieťatko bude zdravé, milované a spokojné.

3.

Naša rodina priamo podporuje ľudí v okolí, ktorí
to potrebujú a má v rámci projektu „Adopcia na diaľku“
adoptované dve deti. Chlapčeka Prethama v Indii
a dievčatko Luanu v Brazílii.

JUDr. Oszkár Világi, generálny riaditeľ Slovnaft,
hlavný partner Hniezda záchrany v Dunajskej Strede
1. Ťažko si predstaviť niečo bezmocnejšie, a zároveň
perspektívnejšie ako je novonarodené dieťa. Ak sa ho
vzdá jeho najbližší človek, Hniezdo záchrany je pre
neho jediná spoľahlivá šanca na prežitie. V humánnej
spoločnosti musia mať aj tieto deti príležitosť dostať sa
k ľuďom, ktorí ich budú s láskou vychovávať. Preto má
aj pre mňa osobne tento projekt iný rozmer ako ostatné
projekty spoločnosti Slovnaft. Ide v ňom o základné
civilizačné hodnoty.
2. Je to pocit úcty k ľuďom, ktorí nie sú ľahostajní
k najzraniteľnejším. Firemná kultúra Slovnaftu je nastavená na citlivé vnímanie morálky a etiky, a preto bol
Slovnaft prirodzene naklonený aj tomuto projektu.

Poisťovňa Dôvera, hlavný partner Hniezda záchrany
vo Svidníku

foto: Ruth Göblová

1. Má tento projekt pre vás výnimočný zmysel, keďže ste ho podporili?
2. Hniezda záchrany reálne zachraňujú životy detí. Aký je to pocit byť súčasťou tých, ktorí im pomohli prežiť
a určili ich ďalší osud?
3. Aké iné priority ešte máte v charitatívnej oblasti a ktoré projekty sú vášmu srdcu blízke?

Slovnaft v rámci spoločenskej zodpovednosti podporuje množstvo projektov, mimovládnych organizácií
a inštitúcií. Vyberáme ich po zrelej úvahe. Len v roku
2011 sme takto prerozdelili vyše 420 tisíc eur. Pomocnú ruku podávajú aj naši zamestnanci, napríklad
minulý rok prostredníctvom svojho Vianočného
charitatívneho trhu podporili detský hospic Plamienok.
Osobne mám blízky vzťah ku grantovému programu
Talenty Novej Európy, ktorý spolu so Stredoeurópskou nadáciou organizujeme už piaty rok. Program
pomáha výnimočne nadaným deťom a mladým
ľuďom preklenúť pri svojom ďalšom rozvoji finančné
prekážky.

Svidník: Zástupca VSE, a.s. Ing. Anton Mikloš, zástupcovia
regionálnej pobočky poisťovne Dôvera, Ing. Jozef Staroň
a PhDr. Jana Šťastná, generálny riaditeľ Svet zdravia, a.s.,
RNDr. Richard Maraček, PhD., riaditeľ nemocnice Ing. Peter
Petruš.

1.

Dunajská Streda: Konateľ firmy Akvamont, s.r.o. Ing. Peter
Elek, zástupkyňa spoločnosti Slovnaft, a.s. Mgr. Barbora Brlicová, riaditeľ nemocnice MUDr. Zoltán Horváth, primátor mesta
JUDr. Zoltán Hájos, riaditeľ SAD Dunajská Streda, a.s. Ing.
Michal Humeník.

šanca PRE NECHCENÝCH
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Zmysluplnosť akéhokoľvek dobročinného projektu má vysokú hodnotu, či už hovoríme o zmysle
hmatateľnom alebo o jeho duševnom rozmere. Zdravotná poisťovňa Dôvera zabezpečuje zdravotnú
starostlivosť pre svojich klientov, od detstva až po zrelší
vek. Rieši choroby a postihnutia, na ktoré sa človek
nemôže pripraviť alebo sa voči nim brániť. Preto sme sa
rozhodli priložiť pomocnú ruku k projektu, ktorý úspešne
roky bojuje za práva tých, o ktorých rozhodujú iní.
2. Práve participáciou na projektoch ako je Hniezdo
záchrany, zdravotná poisťovňa Dôvera dokazuje, že
veľmi citlivo vníma oblasť spoločenskej zodpovednosti.
Sme pyšní, že sme sa mohli stať hlavným partnerom
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Hniezda zácharny práve v regióne Svidník, kde sa takto
rozšírili možnosti pomoci deťom a matkám v núdzi.
3. Zdravotná poisťovňa Dôvera svojimi aktivitami
prispieva k skvalitňovaniu prostredia v nemocniciach,
špeciálne na detských oddeleniach v podobe hracích
kútikov, ktoré deťom spríjemnia chvíle strávené liečbou.
Venujeme sa ale aj prevencii a zdravému životnému
štýlu, či už prostredníctvom podpory projektu Moja
krvná skupina, ktorý sme nedávno spustili pre vzácnych
hrdinov – darcov krvi a taktiež podporujeme oceňovanie
práce profesionálnych zdravotníkov Biele srdce.
V neposlednom rade sa často venujeme aj zložitým
životným príbehom našich poistencov, ktorí sa zo dňa na
deň ocitli v situáciách, ktoré nemohli ovplyvniť.
Ing. Erich Feix, člen predstavenstva Prvá stavebná
sporiteľňa, hlavný partner Hniezda záchrany v Skalici, a partner vôbec prvého Hniezda záchrany na
Slovensku v Bratislave na Kramároch
1. Keď Prvá stavebná sporiteľňa dostala v roku 2004
ponuku stáť pri zrode vôbec prvého Hniezda záchrany
na Slovensku, trvalo naše rozhodovanie presne
15 sekúnd. Toľko mne a mojim kolegom v predstavenstve stačilo, aby sme tomuto projektu povedali áno.
Chcem zdôrazniť, že sme tak spravili preto, aby každé
dieťa, aj to nechcené, malo šancu na život, pričom
Hniezda záchrany vnímame ako poslednú možnosť,
ktorú využije matka dieťaťa, keď sa ocitne v neriešiteľnej
situácii. Vysoko tiež oceňujeme výchovnú a preventívnu
činnosť, ktorú organizátor projektu robí medzi mladými
dievčatami a ženami.
2. Hovorí sa, že kto zachráni jeden detský život, akoby
zachránil celý svet. Vďaka „nášmu“ Hniezdu záchrany
sme doteraz zachránili svet už niekoľkokrát... Obrazne,
ale zároveň veľmi reálne povedané, máme možnosť
znovu a znovu byť v úlohe dobrej sudičky dávajúcej ten
najväčší a najkrajší dar – ľudský život. A to je pocit, ktorý
sa nedá ničím „prebiť“.
3. Pomoc v oblasti humanitárnej a charitatívnej
považuje Prvá stavebná sporiteľňa doslova za svoju
povinnosť – ako zvykneme vravieť, teší nás a sme na
to hrdí, že časť svojho úspechu môžeme touto formou
vracať Slovensku a jeho obyvateľom. Naša humanitárna
a charitatívna činnosť má svoje presné pravidlá a je zameraná v prvom rade na pomoc tým, ktorí sú na ňu neraz
priam bytostne odkázaní – to je naša priorita číslo jeden.
Za seba môžem povedať, že najviac sa ma dotýkajú
práve osudy detí, neraz skutočne veľmi ťažké. Ako otec
som na takéto príbehy veľmi citlivý – ale to sme zrejme
všetci.

Nafta a Nadácia SPP, hlavný partner Hniezda záchrany v Skalici

JUDr. Zoltán Hájos, Primátor mesta Dunajská Streda
Ak pomocou Hniezda záchrany zachránime čo i len
jeden život, má to zmysel.
Ing. Michal Humeník, riaditeľ SAD Dunajská Streda
Všetko, čo súvisí so záchranou ľudského života, má
v poradí ľudských hodnôt jednoznačne prvé miesto.
Ďalší komentár nie je potrebný.

Skalica: Riaditeľ komunikácie Prvej stavebnej sporiteľne, a.s.,
Miloš Blanárik, riaditeľka nemocnice Ing. Renáta Kormanová,
zástupkyňa spoločnosti Nafta, a.s., Mgr. Monika Feráková,
primátor mesta Ing. Stanislav Chovanec, zástupca spoločnosti
Grafobal, a.s., Ing. Igor Hanzalík

1.

Spoločnosť NAFTA považuje projekt Hniezdo
záchrany za veľmi zmysluplný, preto sme sa rozhodli
pomôcť a pripojiť sa k tým, ktorí to vnímajú rovnako.
2. Hniezdo záchrany v Skalici sme podporili aj preto,
lebo je o ochrane ľudského života. Teší nás, že aj región
Záhoria má svoje Hniezdo záchrany.
3. V Nafte si uvedomujeme svoju spoločenskú
zodpovednosť, a preto podporujeme mnohé regionálne
verejnoprospešné projekty, najmä z oblasti ochrany
životného prostredia, komunitného a regionálneho
rozvoja a v neposlednom rade aj vzdelávania a rozvoja
kultúrnych hodnôt.
Mgr. Andrea Danihelová, vedúca útvaru Komunikácia
a hovorkyňa spoločnosti VSE
Východoslovenská energetika presadzuje princípy
spoločenskej zodpovednosti, ktoré sa odrážajú vo
všetkých aktivitách smerujúcich k zvyšovaniu kvality
života v regiónoch, kde pôsobí. Podporou tohto projektu
nadväzuje spoločnosť na úspešnú spoluprácu z roku
2010 v rámci programu Dajme šancu ľudskosti. Príchod
dieťaťa na svet predstavuje pre matku veľkú zmenu
a záťaž. Často situáciu ešte komplikujú aj nepriaznivé
sociálne alebo rodinné podmienky čo môže vyústiť až
k najťažšiemu zločinu. Obzvlášť rizikové sú v tomto
zmysle regióny na východe Slovenska. Tieto verejné
inkubátory predstavujú alternatívu matkám, ktoré sa ocitli
v neriešiteľnej životnej situácii. Veríme, že vďaka ďalším
Hniezdam záchrany pomôžeme zachrániť život hoci len
jedného malého človiečika, ktorý dostane šancu na lepší
zajtrajšok.

Ing. Stanislav Chovanec, primátor mesta Skalica
Každý projekt zameraný na pomoc ľuďom v ťažkých
životných situáciách má veľký význam či už na osobnej, komunálnej alebo celoslovenskej úrovni. Riešenie
zdravotnej a sociálnej problematiky patrí ku kľúčovým
oblastiam rozvoja v meste Skalica. V tomto projekte,
ktorý sme sa rozhodli podporiť ide o záchranu ľudského
života, nesporne cenného a najväčšieho daru. Preto si
myslím, že dať šancu životu a vytvoriť podmienky na
jeho zachovanie je prirodzenou morálnou povinnosťou
kompetentných ľudí, ktorí môžu pomôcť.
RNDr. Richard Maraček PhD., generálny riaditeľ
spoločnosti Svet zdravia
Symbolika hniezda ako bezpečného miesta a symbolika
záchrany ako toho najpotrebnejšieho pre novonarodené
dieťa predstavujú hodnoty, ktoré plne rešpektujeme
a súhlasíme s nimi. Preto sme sa bez váhania rozhodli
poskytnúť možnosť záchrany aj v oboch našich nemocniciach – vo Svidníku aj vo Vranove nad Topľou.
Ing. Peter Elek, riaditeľ spoločnosti Akvamont
Ľudský život je výnimočný, je najvyššou hodnotou, ale
súčasne môže byť aj veľmi krehký, preto ak môžeme
aspoň niečo urobiť pre jeho záchranu, musíme to urobiť.

Leto sa začína
úsmevom
Spoločné učenie sa mám a detí – spojenie príjemného
s užitočným. Deti boli šťastné, že zrazu mamy majú toľko času
a ochoty sa s nimi hrať a mamy sa naučili, že aj chvíľka ich
pozornosti voči deťom dokáže zázraky.

Časť dňa trávili deti bez mám, aby sa lepšie sa socializovali.
Mamičky zatiaľ využili pár hodín, ktoré mali len pre seba.

“Už sa tak teším do Senca!,“ povzdychla si koncom
mája jedna z mamičiek v Náruči záchrany. Senecké
jazerá sú totiž dejiskom projektu sociálnej inklúzie pre
opustené mamy s deťmi Usmej sa, mama!
Tieto mamy, ktoré po celý rok samé vychovávajú svoje

dieťa v zariadení sociálnych služieb veľa dôvodov
na úsmev nemajú. Preto sme pre ne už po tretí krát
zorganizovali týždňový pobyt pod vedením liečebných
pedagogičiek, ktoré im pripravili pútavé tréningy a nácviky
rodičovských zručností, aby si vedeli poradiť s deťmi,
keďže sa nemajú s kým o ich výchove porozprávať.
A aktívny oddych, intenzívne prežité chvíle s deťmi mimo
každodennej rutiny, načerpanie nových síl i rodičovských
skúseností priniesli svoje výsledky v podobe usmievajúcich sa mamičiek a detí po návrate späť do Náruče.
Projekt podporil:

TO NAJLEPŠIE V ŽIVOTE ŽENY

Ing. Ján Ragan, primátor mesta Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou patrí medzi regióny, kde je zložitá
sociálna situácia. Mnohé rodiny žijú vo veľmi zlých
sociálnych pomeroch. Mnohokrát práve pre tieto zlé sociálne podmienky vznikajú problémy v rodinách, neplánované rodičovstvo, problém s výchovou a starostlivosťou
o dieťa. Práve preto naše mesto jednoznačne a rýchlo
rozhodlo podporiť túto myšlienku. Hniezdo záchrany
dáva alternatívu jednak na záchranu života dieťatka,
o ktoré nemá záujem jeho matka, ale aj dáva mu
možnosť na lepší a dôstojnejší život.
Ing. Igor Hanzalík, zástupca spoločnosti Grafobal
Sme radi, že aj my môžeme aspoň finančne podporiť
projekt, ktorý zachránil už toľko detských životov.
šanca PRE NECHCENÝCH
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Jedinečný mesačník o materstve, deťoch, ženskej
kráse a rodinných vzťahoch. www.mfs.sk
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Hoci Centrum sociálnych služieb
Náruč záchrany SENIOR&JUNIOR
v Solčanoch úspešne funguje už od
februára, slávnostné otvorenie
za účasti vzácnych hostí, ktorí
prišli Náruči záchrany popriať veľa
úspechov sa konalo 4. apríla. Vážení
hostia priniesli do Náruče záchrany
slávnostné chvíle, ktoré zamestnancov aj obyvateľov potešili a povzbudili. Slávnosť bola udalosťou aj pre
obyvateľov obce Solčany.
Každého hosťa osobne uvítal riaditeľ zariadenia Radomír
Štelbašský. (Z inak východniara sa vďaka Náruči záchrany stal
Solčanec, ktorého miestni chlapi už prijali za svojho.)

SLÁVNOSŤ
V SOLČANOCH

Po Náruči záchrany v Bratislave, sa aj k Náruči záchrany
v Solčanoch cez svoju riaditeľku Gabrielu Cabanovú a Alenu
Jenčovú-Alscherovú, hrdo hlási Nadácia J&T, vďaka ktorej bolo
možné zariadiť celý interiér. Správca farnosti Solčany
vdp.Ján Ďuriga (vľavo) vyzdvihol hodnotu ľudského života
v každej jeho etape – od detí až po seniorov. Svojím typickým
šarmom Náruči záchrany poprial všetko dobré aj obľúbený
herec a riaditeľ nitrianskeho divadla Janko Greššo a dodal, že
svoje miesto si v tomto zariadení už teraz objednáva.

V rámci rekonštrukcie bola novovybudovaná aj nevšedná
terasa, ktorú počas prehliadky zariadenia navštívili naši hostia.
Zvláštnu atmosféru dotvára bezprostredná blízkosť veže starobylého, pôvodne ešte gotického Kostola vš. svätých.

Nové, jedinečné zariadenie, ktoré spája generácie
a služby pre odkázaných seniorov aj opustené matky
s deťmi v regióne prišli privítať do života autority Nitrianskeho samosprávneho kraja, obce Solčany, zástupcovia
sponzorov, bez ktorých by Náruč záchrany nebola takým
útulným domovom pre svojich obyvateľov a zástupcovia
rímskokatolíckej cirkvi, ktorá budovu prenajala na poskytovanie sociálnych služieb odkázaným.
Obec Solčany patrí medzi významné obce v topoľčianskom okrese a budova Náruče záchrany je výnimočná
– ide o starú školu a neskôr škôlku stojacu uprostred
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obce, ktorú poznajú všetci jej obyvatelia od malička. Boli
zvedaví, ako sa ich bývalá škola vynovila a na slávnostnom otvorení boli samozrejme vítaní.
Želáme Náruči záchrany v Solčanoch, aby sa slávnostná
atmosféra preniesla aj do všedných dní a aby v nej
odkázaní seniori a opustené mamičky s deťmi našli
pomoc, podporu a pokojný domov.
Alena Petrželková
Obrovskú a chutnú tortu Náruči záchrany venovala firma
AKAMI, ktorej majiteľ Karol Minársky ju sám upiekol. Čestnej
úlohy narezať tortu sa zhostil pán predseda Belica a projektová
manažérka Alena Štelbašská.

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja uvítal, že aj
v týchto ťažkých časoch vzniká v regióne zariadenie sociálnych
služieb s domácou atmosférou, ktorú si osobne vychutnal,
keď pri odchode dostal na rozlúčku medovníček vlastnoručne
pečený v kuchyni Náruče záchrany.

V prípade záujmu o umiestnenie seniora alebo
mamičky s dieťaťom volajte na t. č. :
0917 404 066
0905 799 865
alebo píšte na e-mail:
senior.solcany@naruczachrany.sk
naruczachrany.solcany@naruczachrany.sk
www.naruczachrany.sk
šanca Z NOVEJ NÁRUČE

Kvalitná a precízna rekonštrukcia starej školy je dielom firmy
Ren-Invest, ktorej majiteľ Alexander Mallo z vlastných
prostriedkov zrevitalizoval aj priľahlú záhradu.
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šanca Z NOVEJ NÁRUČE

foto: autorka a R. Štelbašská

Na slávnostnom otvorení sa stretli všetci, ktorí sa pričinili o vznik Náruče záchrany.
Zľava: vedúca sociálneho odboru Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja Miluša
Budayová, predseda kraja Milan Belica, generálne riaditeľka Náručí záchrany
v Bratislave aj v Solčanoch Anna Ghannamová, majiteľ frimy Ren-Invest Alexander
Mallo s rodinou, projektová manažérka Alena Štelbašská, riaditeľ Divadla Andreja
Bagara v Nitre Ján Greššo, starosta obce Solčany Juraj Soboňa a riaditeľ Náruče
záchrany v Solčanoch Radomír Štelbašský. O jedinečnú hudobnú kulisu sa postarala
mužská spevácka skupina zo Solčian Lidovec na čele so svojím vedúcim Mariánom
Veverkom.
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