
16. november 2016 – Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť  
 
Druhá polovica novembra sa nesie v znamení viacerých medzinárodných dní, ktoré upriamujú 
pozornosť na dôležitosť ochrany práv detí. Pri tejto príležitosti už tretí rok Centrum Slniečko, 
n.o., člen Koalície pre deti Slovensko organizovalo 16. novembra bubnovačku – „Aby bolo deti 
lepšie počuť“. 
 
18. november je považovaný za Európsky deň ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaným 
a sexuálnym zneužívaním, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. 
november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína 
prijatie medzinárodného Dohovoru o právach dieťaťa. 
 
„Problematika násilia sa dotýka všetkých. Žiaľ, je to téma nielen dospelých, ale aj detí. My dospelí často 
zabúdame deti počúvať, rozhodujeme za nich, o nich, no bez nich. Hlas detí je dôležitý a nesmieme ho 
prehliadať. Aj preto, už tretí rok upozorňujeme symbolickou bubnovačkou – že hlas detí je dôležitý,“ 
hovorí Mariana Kováčová, riaditeľka Centra Slniečko, n.o.  
 
Hlavná „bubnovačka“ sa uskutočnila v Nitre 16. novembra na Svätoplukovom námestí od 10:00 – 12:00. 
Pre zhoršené počasie operatívne bubnujúcich prichýlili v Mestskej hale. Pre všetkých, kto sa rozhodol 
prísť no nemal nástroj na bubnovanie, boli pripravené na bubnovanie kreatívne pomôcky. Rytmus tento 
rok udával Dendê Macêdo z Brazílie, priateľ a špeciálny hosť CAMPANA BATUCADA. Bubnujúcich 
prišlo podporiť aj Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch v rámci 
MPSVaR SR. 
 

 
 
Tak, ako v minulých ročníkoch, aj tento sa zapojili školy a organizácie z rôznych miest a obcí. Spolu 
s Nitrou sa bubnovalo v 34 obciach/mestách spolu 4032 detí a 406 dospelých. Najväčšia bubnovačka 
mimo Nitry bola na námestí SNP vo Zvolene pod záštitou primátorky mesta Lenky Balkovičovej vďaka 
spoluorganizátorom -združeniu Návrat, členovi Koalície pre deti Slovensko, DSS Symbia a združeniu 
Drumbľa sa okolo 250 detí, mladých ľudí i dospelákov pridalo k výzve Centra Slniečko, n.o. Nitra 
a Obývačka na Námestí vo Zvolene opäť ožila. Na melodických rúrach, či iných hudobných 
a nehudobných nástrojoch pod vedením muzikoterapeuta Mekkyho Randušku upozornili na potrebu 
počúvať hlas detí. 
 
Na Slovensku sa ochrane práv dieťaťa venuje viacero organizácií neziskového sektora. Ich hlas 
však ostáva rozdrobený a málo počuteľný. A práve preto je dôležité pripomínať dôležitosť práv detí 
rôznymi formami. Bubnovačka je jednou z nich. 
 
Fotogaléria z bubnovačky v Nitre a z rôznych miest na Slovensku. 

https://www.facebook.com/pg/centrum.slniecko.nitra/photos/?tab=album&album_id=1246803182006359
https://www.facebook.com/events/1767409636847730/?active_tab=discussion

