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Od vzácneho človeka, umelca, dobrodinca i priateľa akademického maliara Ladislava Záborského sme 
dostali vianočný pozdrav, ktorý patrí aj všetkým Vám, drahí priatelia. 

Život je Boží dar – vzácny a večný 

Boh má s človekom neslýchané plány: stvoril vesmír, na ňom človeka s večnou dušou od počatia. 
Táto duša je schopná milovať Boha. Lásku nemožno nanútiť, duša sa musí slobodne rozhodnúť pre 
Boha. Môže teda chcieť dobro alebo zlo. Ale Boh aj zlo vie geniálne premeniť na dobro. Boh vie 
realizovať svoje nekonečné milosrdenstvo len na hriešnom človeku a to tak, že sa sám stal 
človekom a svojím životom a smrťou zaplatil za hriechy všetkých ľudí. Priniesol nesmiernu obetu, 
lebo nám chcel darovať veľmi vzácny dar – večnú radosť v nebi. 
Je to úžasné, že Boh do zvestovania Panne Márii nebol človekom, ale už ním bude večne. Aj za 
matku si zvolil človeka. Kto sa rozhodne pre dobro, pre Boha, bude večne – od posledného súdu - 
v krásnom, večne mladom tele dieťaťom božím, čiže malým Bohom. 
Keď som sa raz pri štedrovečernom stole opýtal, že čo by sa stalo, keby sa Ježiško nebol narodil, 
moja sedemročná pravnučka Svetlana povedala: „Nemohli by sme sa dostať do neba“.    

A čo je nebo? Dokonalá 
a večná radosť. Všetky 
pozemské radosti sú len 
nepatrné odrobinky nebeskej 
radosti. Ja sa na nebo veľmi 
teším! Už ako 33 - ročný som 
napísal v básňach, ktoré 
vznikli v samotke vo väzení 
(kde som bol za katolícku 
aktivitu):  

... v nebi sa naveky zo svojej 
slobody radovať budeme.  
Veď nás tam čakajú úžasné 
svety: 
Dobrý Boh sám – a ľudstva 
najkrajšie kvety. 
Život bude krásny iste,  
vo večnosti Tvojej, Kriste! 

Tak dovidenia v nebi ... a tu, nech Vám všetkým Boh žehná vo Vašej obetavej práci. 

 Akad. maliar Ladislav Záborský



 2 

Drahí priatelia,  

dovoľujeme si Vás takto osloviť, pretože iba priatelia zostávajú stáť po boku v každej chvíli, 
v dobrej i zlej. A Vy stojíte pri organizácii Áno pre život od jej zrodu až doteraz. Nech bolo 
akokoľvek, vždy sme vedeli, že ste pri nás a že nám stále dôverujete. Chceme Vám za to zo srdca 
poďakovať.  

Vianočné číslo nášho občasníka k Vám prichádza po prvýkrát (v jeho histórii) v celofarebnom šate. 
Dovolili sme si tento „malý prepych“, nakoľko v tomto roku oslavujeme 10. výročie založenia 
neziskovej organizácie Áno pre život. Pri takýchto výročiach sa vždy bilancuje, tak nám dovoľte, 
uviesť zopár čísel: 

Od roku 1998 do 30. novembra t.r. sme poskytli ubytovanie 396 osobám – ženám s deťmi, ktoré sa 
nachádzali v krízovej životnej situácii. Narodilo sa u nás 39 detí, ktoré by sa, bez podanej pomocnej 
ruky ich matkám, nenarodili. Od roku 2003 sme prostredníctvom bezplatnej Linky pomoci 0800 12 
00 24 poskytli poradenstvo 4096 ľuďom z celého územia Slovenska. V Centre poradenstva, 
otvorenom od septembra v roku 2005, sme poskytli bezplatné právne, sociálne a psychologické 
poradenstvo 423 osobám z Rajeckého regiónu.  

Priamo v prirodzenom rodinnom prostredí pomáhame 10-im sociálne slabým rodinám v obciach 
Rajeckého regiónu. Jedná sa o materiálnu, finančnú i odbornú pomoc.  

V domove pri klientoch, v prostredí ich denného režimu poskytujeme odbornú prax študentom 
vysokých škôl – ročne ide cca o 20 študentov.   

Pri pomoci deťom v núdzi je neoceniteľná práca dobrovoľníkov. Spolupracujeme s 19-imi stálymi 
dobrovoľníkmi a cca s 30-imi príležitostnými dobrovoľníkmi.  

Každoročne organizujeme aktivity zamerané na propagáciu účelu založenia organizácie a to: 

• Medzinárodné konferencie  „Vyber si život“ (v roku 2008 to bol už  X. ročník)  
• Infokampaň „Domáce násilie ubližuje všetkým“ 
• Zbierky a benefičné koncerty 
• Vystúpenia na konferenciách a odborných fórach. Témy prednášok: Cielená práca 

s tehotnými ženami v krízových situáciách ako prevencia pred separáciou dieťaťa od matky; 
Status ženy - matky v súčasnej spoločnosti, pomoc matkám v núdzi; Dlhodobá reintegrácia 
obchodovaných ľudí; 

• Prednášky a besedy pre študentov stredných a vysokých škôl na témy: Ochrana života; 
Domáce násilie; Obchodovanie s ľuďmi; 

Je to kus odvedenej práce, na ktorej máte aj Vy všetci obrovskú zásluhu. Nakoľko financovanie zo 
štátneho rozpočtu tvorí cca 40% nákladov na prevádzku domova, bez Vašich darov, bez Vašej 
pomoci by sme nemohli túto pomoc poskytovať. A preto ďakujeme všetkým našim stálym 
darcom, firmám, ktoré nám poskytli finančnú, či materiálnu pomoc, nadáciám, 
samosprávam, všetkým  ktorí nám darovali príspevok z 2 % z daní z príjmu a tiež aj všetkým 
neznámym darcom.  

Patrí Vám naša úprimná vďaka! 

 

LINKA POMOCI – 0800 12 00 24 

Linka pomoci predstavuje 24 – hodinovú službu a umožňuje získať 
základné informácie o formách pomoci ľuďom nachádzajúcim sa 
v krízovej životnej situácii. Dovolať sa môžete bezplatne z celého 
územia Slovenska z pevnej siete. 
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10. výročie založenia organizácie sme si počas roka pripomenuli viacerými aktivitami. Jednou 
z nich bol aj Deň otvorených dverí. Posledný júnový deň sme v Domove Gianny B. Mollovej 
„otvorili dvere“ všetkým našim priateľom, spolupracovníkom, dobrodincom i celej verejnosti. 
Nechýbali medzi nimi zástupcovia samospráv z Rajeckého regiónu, ďalej zástupcovia Žilinského 
samosprávneho kraja, Obvodného úradu v Žiline, spolupracovníci zo sociálnej oblasti, zástupcovia 
niektorých mimovládnych organizácií Rajeckého regiónu a nechýbali ani naši dobrovoľníci.  
 
Vzácnou udalosťou roka bolo získanie Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života, ktorá bola 
našej organizácii udelená na X. ročníku medzinárodnej koneferncie „Vyber si život.“ 
Europoslankyňa Anna Záborská udelila túto cenu pri príležitosti 10. výročia vzniku organizácie za 
dlhoročnú profesionálnu prácu v prospech žien v núdzi a ich detí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: zľava  Anna Verešová, Anna Záborská, Marcela Dobešová, Mária Záborská 
Foto 2: Anna Verešová preberá ocenenie od europoslankyne Anny Záborskej 

 

Poslednou oslavnou akciou bol Benefičný koncert pre ľudí v núdzi, ktorý sa konal 24. novembra 
v Mestskom divadle v Žiline. Záštitu nad podujatím prebrali eurokomisár Ján Figeľ, 
europoslankyňa Anna Záborská a predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár. 

Divákom sa v zaplnenom hľadisku  
predstavili umelci z partnerských miest 
mesta Rajecké Teplice - Art Music Trio 
z Wilamowíc z Poľska a folklórny súbor 
Lubená z Poluvsia pri Prievidzi. Zároveň 
vystúpili hudobná skupina Amphibios a Sisa 
Sklovská, ktorá pripomenula, že v rodnej 
Žiline vždy rada vystupuje.  

 
Foto 3: sprava europoslankyňa Anna Záborská, 
predsedníčka správnej rady APŽ Marcela Dobešová 
a moderátorka koncertu Eva Bábišová 
 
Foto 4: zľava starosta obce Wilamovice Marián Trela 
spolu s manželkou (PL), primátor mesta Rajecké 
Teplice Peter Dobeš a starostka mesta Pozlovice Oľga 
Tkáčová (ČR) 
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Prítomní vzácni hostia popriali neziskovej organizácii do 
ďalších rokov veľa úspechov, odhodlania a vytrvalosti. 
Umelci podali skvelé výkony, atmosféra v divadle bola 
výnimočná. Bola to vzácna udalosť, na ktorej boli 
oslávencami nielen tí, ktorí zastupujú neziskovú 
organizáciu, ale všetci tí, ktorí po celé desaťročie rôznym 
spôsobom toto dielo podporujú. (foto: diváci)   
Projekt benefičného koncertu bol podporený Nadáciou 
SPP v matchingovom programe Pridáme sa. 
Organizátorom verejnej zbierky, ktorú povolil Obvodný 
úrad v Žiline, odbor všeobecnej vnútornej Rozhodnutím 
č. 2008/06638-09/4-VZ/2SA, bolo občianske združenie 
Biela studňa z Jasenového pri Rajci. Nakoľko Nadácia 
SPP v projekte podporí zbierku 
zdvojnásobením celkového výťažku (1:1), dobrovoľníci 
predávajúci vstupenky si predsavzali, že dosiahnu 
maximálnu hranicu. To sa im aj podarilo - výťažok 
zbierky bol 50 000 Sk!  
 
Takže, takto sme oslávili jubileum organizácie. Boli to 
pre nás chvíle radosti, povzbudenia načerpania síl do 
ďalších rokov. A aké budú ďalšie roky? Našou víziou je 
pokračovať v načatej práci a rozvíjať naše služby viac smerom do rodín, pomáhať rodinám 
preklenúť ťažké životné situácie priamo v ich rodinnom prostredí. Ako sa nám to bude dariť? 
Trochu nás znepokojuje novoprijatý Zákon o sociálnych službách, ktorý vstúpi do platnosti od        
1. januára 2009. Podľa nás, teda poskytovateľov sociálnych služieb z radov mimovládnych 
organizácií, tento zákon znevýhodňuje občana. Občan si totiž sám nebude môcť vybrať sociálnu 

službu u neverejného poskytovateľa 
(mimovládne organizácie, charita, 
diakonia...), nakoľko  príde 
o finančný príspevok na tieto služby. 
Čo to znamená konkrétne v praxi? 
Napríklad bezdomovec, či týraná 
žena musia ísť hľadať pomoc najskôr 
na obec alebo VUC a tam požiadať 
o služby. Dosť nepredstaviteľné... 
Za 10 rokov sme v organizácii 
dokázali, že poskytujeme potrebné a 
kvalitné služby ľuďom v núdzi, tiež, 
že sme fungujúcou a transparentnou 
organizáciou. Zostáva nám dúfať, že 
sme stali dôveryhodnou organizáciou  
aj pre verejné inštitúcie.  
 

Blížia sa Vianoce, priatelia ... Želáme Vám pokojné a požehnané dni v kruhu 

Vašich blízkych. Nech Vám je, Vaša veľkorysosť pre ľudí v núdzi, odmenená.   
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