
Zázrak sa udial nielen pod oknami Divadla Andreja Bagara 
 

Umenie a pomoc v nedeľu potvrdili, že sú silná a nerozlučná dvojka, ktorá keď sa spojí, môže 
sa stať zázrak. Zatiaľ čo pod oknami Divadla Andrea Bagara sa o 18.00 h rozsvecovalo vianočné 
mestečko, vo veľkej sále divadla zasvietila ľudskosť a ochota pomáhať. Benefičný večer „Bez 
modrín 2019“, pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, zaplnil 
veľkú sálu divadla do posledného miestečka. Výťažok 5 095 € z predaja vstupeniek navýšený 
o dobrovoľné príspevky vo výške 554 € pôjdu na ďalší rozvoj pomoci a prevencie v oblasti 
násilia.    
 
Na divákov čakalo niekoľko emotívnych prekvapení  
 
Večer slávnostne otvoril detský spevácky zbor Arrowroses, predstavila sa talentovaná Nina 
Kohoutová a záver patril kapele IMT Smile. Návštevníci benefičného večera zažili okrem skvele 
namiešanej hudobnej zostavy, aj predpremiéru dokumentu: „20 rokov Centra Slniečko, n.o.“, 
ktorý prostredníctvom emotívnych výpovedí a záberov vtiahol divákov nachvíľu dovnútra 
organizácie. Dokument citlivo približuje dennú realitu, vízie, príbehy aj drobné radosti 
všedných dní.  
 
Centrum Slniečko n.o. už 20 rokov pomáha týraným a sexuálne zneužívaným deťom a obetiam 
domáceho násilia a považuje za dôležité o téme násilia v otvorene hovoriť, a to v každom veku, 
aj v tom najútlejšom. 
 
Počas benefičného večera bola odprezentovaná aj krásna novinka – audiokniha KOZMO 
a jeho dobrodružstvá.  
 
Prvý krát predstavilo Centrum Slniečko, n.o. verejnosti KOZMA v roku 2015 cez videá. O dva 
roky neskôr bola pokrstená knižka a čerstvá audioverzia je ďalšou nadstavbou tohto 
zmysluplného programu. Audiokniha vznikla na podnet rodiny Kemkovcov, ktorí ju spoločne 
aj nahovorili. „Náš predvianočný sen sa uskutočnil. Knižka Kozmo a jeho dobrodružstvá 
dostala zvukovú podobu a my sme sa stali jej súčasťou. Celou knihou sprevádza samozrejme 
môj úžasný muž Juraj, ja som prepožičala hlas nejakej tej unavenej matke a planétke, Matúško 
nahrával zbory a Šimonov detský hlások znie z poučiek Kozmovej encyklopédie. Je to celé pre 
nás veľmi dojemné, ale najmä zmysluplné. Pretože hovoriť s deťmi o prevencii násilia, šikany, 
či ponižovania slabších, má v tejto dobe veľký zmysel“, povedala Adriana Kemková, ktorá 
audioknihu za rodinu prišla predstaviť. Predaj sa začal 10. 12. 2019. 
 
Bez partnerov by to nešlo 
 
Mnohé úspechy, ktoré Centrum Slniečko, n.o. dosiahlo v oblasti problematiky násilia, 
prevencie a pomoci obetiam, by sa neuskutočnili bez partnerov. Riaditeľka Mariana Kováčová 
počas benefičného večera odovzdala ocenenie „Šľachetné srdce“ tým najvernejším 
spoluprácam. 
 
Umeleckou plastikou v tvare srdca poďakovala dánskej nadácii The Velux Foundations, Orange 
Slovensko, a.s. a kreatívnemu štúdiu Cukru production, s.r.o., ktorí pomáhajú rozvoju vízií 



organizácie už dlhodobo obdivuhodným spôsobom. Zástupcovia všetkých spoločností si cenu 
prebrali osobne.  
 
Cenu „Šľachetné srdce“ vytvorila vo svojom ateliéri bez nároku na honorár Andrea Šebeňová 
Záhradníková. „Ide o plastiku v tvare srdca, ktorú keď otočíte, objavíte v nej aj skrytú slzu, 
ktorá symbolizuje slzu šťastia. Mnohé príbehy majú práve vďaka podpore partnerov 
organizácie šťastnejší koniec,“ opisuje autorský zámer Záhradníková.  
 
Centrum Slniečko n.o. organizuje benefičný večer „Bez modrín“ už 19-ty rok. Tento ročník mal 
aj vďaka 20. výročiu výnimočný charakter. “Ďakujeme všetkým účinkujúcim, partnerom, 
podporovateľom aj dobrovoľníkom. Každú pomoc si vážime a je pre nás signálom, že nielen 
nám, ale aj ľuďom okolo nás záleží, aby sme robili svet detí krajším, šťastnejším a bez modrín“, 
poďakovala za podporu Mariana Kováčová.  
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https://www.facebook.com/pg/centrum.slniecko.nitra/photos/?tab=album&album_id=2713311485355514

