
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aj tento rok sa na Slovensku pripravuje NAJVÄČŠIA 

BUBNOVAČKA ROKA, ktorá má symbolicky upozorniť na 

dôležitosť ochrany detí pred násilím a otvoriť v spoločnosti 

TÉMU VČASNEJ PREVENCIE. Myšlienka podujatia „Aby bolo 

deti lepšie počuť“ zaznie 19. novembra 2019 Slovenskom v 

hlasnom rytme bubnov od 10.00 – 11.00 hod už po šiesty krát.  

KDE BUDEME BUBNOVAŤ? 

# na školských dvoroch, v triedach, telocvičniach, na 

chodbách... 

# v mestských halách, na námestiach, sídliskách... (v tomto 

prípade je potrebné dohodnúť sa s mestom) 

NEMÁTE BUBON? NEVADÍ. 

Zapojiť do bubnovačky sa môžete s použitím variech a hrncov, 

vedier a palíc, či len poriadnym dupotaním nôh. Nie je 

dôležitá forma bubnovania, či miesto, kde sa zapojíte, ale 

rozhovor, ktorý je potrebný v spoločnosti rozpútať. ŽE JE 

POTREBNÉ S DEŤMI O NÁSILÍ HOVORIŤ.  

Informácie o miestach, kde sa bude 19. novembra 

bubnovať, budeme priebežne zverejňovať na  

www.kozmove-dobrodruzstva.sk                                                   

a www.detstvobeznasilia.gov.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinátorka  ochrany 

detí pred násilím                    

Úradu práce, soc. vecí 

a rodiny Bardejov 

 

ÚPSVaR Bardejov 

Dlhý rad 17 
085 01 Bardejov 
 
+421 918 965 688 

maria.novakova2@upsvr.gov.sk 

 

 
 

Ďalšie kontakty: 
 
Centrum Slniečko: 
bubnovacka@centrumslniecko.sk 
  
NKSpRPnD: 
zuzana.pripadova@employment.gov
.sk 

 

Za minulé ročníky sa bubnovačiek 
zúčastnilo viac ako 24 000 detí a dospelých. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kozmove-dobrodruzstva.sk%2F%3Ffbclid%3DIwAR0tgtuv1_rM_E_AsJv8Fw7dhKqSoYOJRoUCIKjynLmnvwAd269jmcYdUjk&h=AT2SGP8fWSby02tRSkqVqQS643-9ju-6kAQdiXKsiPRtkDFpNzTPCnWONxtW6HVzr1nZw_076y-VnaBB0fXT7hB_McgUsTmoCMcvaRRIjMZxNB5oT_5C4YyxozmdDFWtug
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.detstvobeznasilia.gov.sk%2F%3Ffbclid%3DIwAR0ZI4w_rAVdFfREcH_VjiZb04ktlc_hzVlfo1tBdv1RYYbxAIZUw2ZDeFk&h=AT2wYAIldaUN5knhbdEK2ohNh5aNNGPwFlXbpxktKxRPGXxLx6NAlSQgnuFyQ8D9Vk8yAq8mux9OuCsPRobxkfSR2VM06h4e5tUKFJ429fl1ExqIMA8VLM2ehXQmv4tIHw
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KOORDINÁTOR PRE VAŠE MESTO  

Ak budete bubnovať samostatne vo svojej škole, škôlke, na dvore či v telocvični, dajte o sebe vedieť 

koordinátorovi ochrany detí pred násilím pre Vaše mesto, alebo zdieľajte na FB udalosti; 

pochváľte sa fotografiami, či videami a počtom zapojených detí a dospelých.  

Všetky nahlásené mestá, obce, každá škola, škôlka či organizácia budú súčasťou MAPY 

BUBNOVAČKA 2019.  

LINK: http://bit.ly/2MQqKl8 

 

PREČO BUBNUJEME V NOVEMBRI? 

November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa.  

Od roku 2015 sa 18. november stal Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním 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 Dohovoru o právach dieťaťa.  

Práve preto si organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím zvolili 

práve 19. november za deň, kedy BY MALO BYŤ HLAS DETÍ LEPŠIE POČUŤ!  

 

KTO STOJÍ ZA BUBNOVAČKOU? 

Bubnovačku rozbehlo v roku 2014 Centrum Slniečko n.o., člen Koalície pre deti Slovensko, ktoré sa 

problematike násilia na deťoch venuje už vyše 20 rokov. Tento ročník bude v spolupráci s 

Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré je 

organizačnou zložkou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, a 

ktoré na Slovensku zohráva kľúčovú úlohu pri realizácii konkrétnych systémových opatrení 

a riešení, zabezpečujúcich ochranu detí pred násilím.  

Obidve organizácie vnímajú spojenie síl v oblasti ochrany detí za veľmi podnetné a preto do 

bubnovačky idú spoločne. 

 

ĎAKUJEME A TEŠÍME SA OPÄŤ AJ NA VÁS!  

Ak sa rozhodnete akcie akoukoľvek formou zúčastniť, správy, fotky, videá o nej budete môcť pridávať 

prostredníctvom nás aj na našu nástenku Udalosti na Facebooku. Budeme radi, ak bude počas akcie 

nástenka zaplavovaná foto a videodokumentáciou z jednotlivých miest ako aj celého Slovenska . 

Spoločne budeme bubnovať čo nám budú „ruky a nohy stačiť“ a ukážeme všetkým, že deti a 

ich hlas sú pre nás dôležité! 

V prípade akýchkoľvek otázok sme vám k dispozícii na: +421 918 965 688, 

maria.novakova2@upsvr.gov.sk 

Sme pripravení odpovedať, prípadne poradiť, pomôcť. 
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