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Drahí priatelia, podporovatelia, spolupracovníci, 

už celých 13 rokov pracujeme v organizácii  v prospech záchrany života. V prospech záchrany 
počatých detí, záchrany maloletých detí, záchrany detí v školskom veku i detí dospievajúcich. Taktiež 
v prospech záchrany života žien v každom veku ... jednoducho života v každej jeho vývinovej fáze. Od 
samého začiatku sme bez okolkov hovorili o úcte k životu, čím sme provokovali mnohých. Táto téma sa 
„nenosila“  vtedy a nenosí  sa  ani  dnes.  Preto ešte  aj  dnes  vnímam fungovanie  našej  organizácie  ako 
zázrak. Na tomto zázraku máte podiel ... práve vďaka vám môžeme už 13 rokov pomáhať. Bez vás by to  
nešlo. 

Od 1. septembra až do januára 2011 realizujeme verejnú zbierku, ktorá je povolená MV SR. Do 
konca novembra ste zbierku mohli podporiť prostredníctvom kúpy vstupeniek na benefičný koncert a 
zasielaním darcovských správ SMS. Za toto obdobie ste nám poslali 933 darcovských SMS, v hodnote 
895,68 EUR! Ďakujeme! Získané finančné prostriedky budú použité na výchovno - vzdelávacie aktivity 
v Domove Gianny B.Mollovej, ktorý prevádzkujeme. Verejná zbierka pokračuje do konca januára 2011 
v iných formách. Bližšie informácie nájdete na poslednej strane tohto občasníka, taktiež na našej web 
stránke www.anoprezivot.sk. Zbierku podporili mediálni partneri Rádio Lumen a Katolícke noviny. 

Vyššie spomínaný Benefičný koncert pre ľudí v núdzi bol v tomto roku našou poslednou veľkou 
akciou,  ktorú  sme  organizovali  25.  novembra  v  Mestskom divadle  v Žiline.  Pred  plným hľadiskom 
divákov vystúpili folklórny súbor Rozsutec, hudobná skupina Bodega Bay zo Žiliny a speváčka Adriena 
Bartošová so svojim manželom Štefanom Bučkom, ktorý svojim prednesom potešil srdcia prítomných 

divákov.  Viacerí  z divákov  nás  žiadali  o jeho  báseň 
„Dcérke“, ktorú nám pán Bučko dovolil zverejniť.  

V občasníku  tiež  nájdete  svedectvá  žien,  ktorým 
sme pomohli. Týmto ženám sme mohli pomôcť iba vďaka 
vám. Na každom zachránenom živote - či je to počaté dieťa, 
či  je  to  týraná  žena  alebo  zanedbané  dieťa  -  máte  svoju 
účasť, svoj podiel! 

Blížia sa Vianoce, priatelia ...
Želáme  Vám  pokojné  a  požehnané  dni  v kruhu 
Vašich blízkych. 
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Ďakujeme Vám, že nám už 13 rokov pomáhate pomáhať. 
Nech Vám je Vaša veľkorysosť pre ľudí v núdzi, odmenená.

Anna Verešová

Štefan  Bučko: Dcérke      

Kde sa berie 
tá istota isto istá? 

Žiť naplno 
a držať sa pritom Krista. 

Túžiť, 
no stále si všímať po čom. 

Mať v úcte 
aj toho, čo páchne močom. 

Pýtať sa 
a nezúfať, že nieto odpovedí. 

Neprijať pohár 
aj vtedy, keď ťa najviac smädí. 

Živiť sa pravdou, 
keď lož ti sladko rozmaznáva uši,  

zachovať pokoj, 
keď ten tvoj ti stále niekto ruší. 

Počúvať, 
keď pridať svoje sa ti veľmi žiada, 

aj s tým počítať 
že v niekom blízkom drieme zrada.

Presadiť sa,
keď tvoj talent si to pýta,

pohľadať,
kde tá správna cestička je skrytá,

nešliapať po druhých,
nech je to rovná cesta k sláve,

neľutovať sa,
že ti ukrivdili práve, 

zdvihnúť sa 
a pozrieť faktom priamo do očí,

z tej pravdy
sa ti v hlave všetko inak roztočí.

Rátať s tým,
že ti niečo vieru skryje,
nestratiť pritom všetky ilúzie.

Zaprieť sa
a podeliť sa o svoj kúsok chleba,
to je to,
čím človek lepšie pozná seba.

Otvoriť sa,
nech vidia v tebe iní priateľa,

nezatvrdiť sa,
keď  pri tom akte prídeš o veľa.

Stíšiť sa 
a poupratovať si všetko v hlave,

skúmať,
či nie si so svedomím vo vojnovom stave.

Poznávať,
čo ti zo slabostí najviac podkopáva nohy

a striehnuť, 
pohľadať, 
nech ťa nedostanú ta, kde sa ocitli už 
mnohí.

Usmiať sa.
Veď ľudia 
toho 
najmenej 
sa boja.

A milovať.
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Neviem, či je niečo krajšie, dcéra moja.

   Štefan Bučko
                          Benefičný koncert pre ľudí 

                                                                                                                 
   (foto: Marián Mečiar)

Svedectvo Rity 
Blíži sa obdobie Vianoc. Sú to krásne sviatky a s príchodom Nového roka si každý dáva nejaké 

predsavzatia, ale máme aj sny a veľmi túžime aby sa nám splnili.                               

Môj sen bol celkom obyčajný. Mať malý domček zo záhradkou, deťmi a manželom. Niečo sa mi 
v živote splnilo, niečo nie. Detstvo som nemala moc dobré a radostné a keď som sa vydala, myslela som 
si, že si polepším. No nestalo sa. Dôvod? Alkohol... Mladý človek však stále verí, dúfa... 

Ako pribúdali deti a jeho fľaša, strácalo sa všetko. Vtedy prišlo veľké pokušenie. Na každom 
,,rohu“ ponúkali pôžičku. Na čokoľvek! Tak som si požičala. Myslela som si „veď vrátim, a chladničku 
potrebujem, veď mám tri deti“. Z peňazí sa napokon kúpilo oblečenie pre deti  a samozrejme alkohol. 
Pokým manžel  pracoval - splácali  sme.  No, keď prišiel o prácu, nedalo sa...  V tom čase som dostala 
ponuku,  vyplatiť  jednu pôžičku druhou a ešte  mi  aj  ostane.  Čo by nie,  súhlasila  som.  Našla  som si 
brigádu, takže bolo z čoho splácať. S manželom to išlo dolu vodou čoraz viac. Jeho spotreba alkoholu 
rástla,  s nedostatkom alkoholu rástla aj  jeho agresivita a život  bol  čoraz horší.  V novinách boli  samé 
inzeráty o pôžičkách a tak som uvažovala o ďalšej. Šlo to veľmi ľahko. Vybavené, požičané. Že úroky sú 
vysoké, ma netrápilo. Čo na tom? Peniaze potrebujem. 

Manžel už nevládal pracovať, len sa flákal, pil a fajčil. Keď nebolo, zúril. Všetko ťahať z jedného 
platu, je naozaj dosť. Už som nevládala ani fyzicky, ani psychicky. A ešte som ostala tehotná. Splátky 
som už nesplácala, začali chodiť upomienky a nakoniec exekúcia. Po narodení dieťaťa sa pridala aj ďalšia 
fľaša - moja fľaša. Zo začiatku to bolo uvoľnenie, no potom prišla kríza a ešte aká! Žiadna práca, peňazí 
málo, samé dlžoby a deti, ktoré rastú a pýtajú jesť. 

Keď som bola na samom dne v stave zúfalstva, prišla ďalšia rana. Alebo vykúpenie? Manžel 
zomrel. Mňa tu nechal samú s deťmi, dlžobami a exekútorom za dverami. Moje zúfalstvo nemalo konca 
a ja  som  nevedela  nájsť  cestu  von  z tohto  uzavretého  kruhu.  Zabudnutie  prichádzalo  pri  poháriku, 
z ktorého bola po čase celá fľaša. Hrozilo mi, že prídem nielen o majetok, ale aj o deti. Vo svojom vnútri 
som cítila, že veci musím začať riešiť, ale nemala som silu ani odvahu postaviť sa problémom tvárou  
v tvár. 

Prvý impulz  prišiel  od švagrinej  a kmotry,  ktoré  ma donútili  ísť na protialkoholické liečenie 
a sľúbili,  že  sa  mi  postarajú  o deti.  Deti  zo  všetkým  súhlasili,  pretože  aj  pre  ne  bol  takýto  život 
neznesiteľný. Nielen rodina mi bola nápomocná ale ešte niekto, niekto kto už pomohol a stále pomáha 
mnohým... Poskytli mne aj mojim deťom ubytovanie, stravu, kus teplého slova, a v nie  poslednom rade, 
odbornú pomoc  pri  právnych  záležitostiach.  Tie  boli  veľmi  potrebné pri  splácaní  všetkých pôžičiek. 
Pomohli mi dať do poriadku všetky moje prešľapy. 

Trvalo mesiace, kým sa začali zjavovať prvé výsledky pri splácaní pôžičiek, hľadaní nového bytu  
a práce. Bez ich pomoci, by som bola niekde na ulici, alebo vo väzení a deti niekde v detskom domove. 
Teraz mám nový byt, zamestnanie a šancu začať odznova. Viem, že keď budem potrebovať pomoc, alebo 
radu, vždy ich tam nájdem. Touto cestou im chcem vysloviť vďaku za ich trpezlivosť, snahu a obetavosť. 

Život  prináša  rôzne ťažkosti  a nie  všetci  sa  s nimi  vieme  vysporiadať.  Na vlastnej  koži  som 
zistila, že  takéto zariadenia majú zmysel, preto treba nabrať odvahu a nebáť sa požiadať ich o pomoc. 
Vždy sa snažia vrátiť človeka zmysel života.

Ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli.
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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.

Svedectvo Martiny
Volám sa  Martina.  Mám jedno  dieťa,  syna.  Do  domova  Gianny  B.  Mollovej  som prišla  8.  

decembra  2003,  kedy  som bola  tehotná.  Nevedela  som,  čo  mám robiť,  bola  som v  zúfalej  situácii.  
Rozhodovala  som sa,  či  si  dieťa  nechám alebo ho  dám na adopciu.  Po  rozhovoroch so  sociálnymi  
pracovníčkami som sa rozhodla ponechať si dieťa. 

Všetci mi podali pomocnú ruku, neodsúdili ma. A dieťa som si nechala. Nevedela som, čo s nami 
bude, kam pôjdeme. V domove  som bývala jeden rok. Dnes už viem, že som spravila dobre, keď som sa  
rozhodla nechať si dieťa. Veľmi pomohli. Keby som vtedy dala syna na adopciu, neviem, čo by sa so  
mnou stalo. 

Dnes mi môj syn robí veľkú radosť. Chodí už do školy a dobre sa učí. Mám to najcennejšie, čo si  
človek môže želať. Mám rodinu, ktorú som vždy chcela. Zaradila som sa do života ako každý iný človek.  
Vždy keď idem na návštevu k synovej krstnej mame, zastavím sa aj v domove. Práve v týchto dňoch to  
bude už sedem rokov, keď som prvýkrát prišla do tohto domu. Nikdy nezabudnem na tento deň, keď sa  
začal môj nový život. Takto im chcem veľmi poďakovať, že mi pomohli, aby som si dieťa nechala. 

Áno pre život, n. o. organizuje verejnú zbierku za účelom pomoci
osamelým tehotným ženám v núdzi a matkám s deťmi – obetiam domáceho násilia.

Zbierka sa koná v období od 1.septembra 2010 do 31. januára 2011.
Povolenie na konanie verejnej zbierky vydalo MV SR 

Rozhodnutím č. SVS-OVVS3-2010/017238.

Akým spôsobom je ešte možné podporiť zbierku do 31.1.2011?

1. Finančným príspevkom na číslo účtu: 0423261907/0900.
Variabilný symbol: 25112010

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. 

2. Kúpou stolového kalendára Áno pre život n.o. na rok 2011
„Ďakujeme, že nám už 13 rokov pomáhate pomáhať!“ Pod týmto názvom organizácia 

vydala aj v tomto roku originálny stolový kalendár na rok 2011. Jeho cena je 4 €, v cene je 
zahrnutý príspevok na verejnú zbierku v sume 3,20 €.

 
3. Dobrovoľným finančným príspevkom do prenosných pokladničiek

-   umiestnených v sídle organizácie

V roku 2011 organizujeme / spoluorganizujeme :
  19. januára Ples Fóra života v Rajeckých Tepliciach

4



  25. - 26. marca XIII.  ročník  medzinárodnej  konferencie  „Vyber  si  život“.  Téma:  
Zdravotné postihnutie bez predsudkov, Čakáme postihnuté dieťa ...  

  29. - 30. apríla Púť k sv. Gianne v kostole Božského Srdca v Raj Tepliciach 
  19. – 25. novembra Infotýždeň „Domáce násilie ubližuje všetkým“
  25. novembra Benefičný koncert pre ľudí v núdzi v Mestskom divadle v Žiline

Občasník ÁNO PRE ŽIVOT vydáva nezisková organizácia Áno pre život n. o. v náklade 1000 kusov. 
Registrované Okresným úradom v Žiline pod číslom 1/2000. Tlač MIDA PRINT Žilina.
Adresa redakcie: ul. Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice. 
Telefón: 00421–41-5494950, 0903 534 894;  e-mail: apz@nextra.sk, www. anoprezivot.sk.  
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu: 0421339803/0900. 
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