
 
        

 
Pedagogická a sociálna akadémia 

      Bullova 2 

      Bratislava 

      840 11 

 

      V Bratislave, 6.6.2011  
 
 

VEC: Poďakovanie. 

 
Vážená spoločnosť, 

 

dovoľte, aby som Vám dodatočne poďakovala za váš príspevok na charitatívnej akcii ZVIERATKÁ 

Z PANELÁKU V ZOO, dňa 4.júna 2011 v Bratislavskej ZOO. 

 

Celú akciu organizovala naša spoločnosť THREE RABBITS, ktorá produkovala CD pre deti, Zvieratká 

z Paneláku, výťažok ktorého bude venovaný Nadácii JOJ na štúdium sociálne slabších detí. Na CD sú detské skladby, 

ku ktorým sa spontánne vyjadrovali aj detskí psychológovia, ako ku veľmi prospešným skladbám pre detské psyché, 

čo nás veľmi teší. Na CD spievajú herci z Paneláku, ako Diana Mórová, Zuzka Vačková, Zuzka Haasová, Janko 

Koleník a iní, v duetoch so šikovnými detičkami a v neposlednom rade aj pán Richard Müller, ktorý CD produkoval. 

(http://zvieratka.joj.sk) 

 

Spomínaná akcia bola PR akcia na promo CD ku dňu detí. Všetci zúčastnení spolupracovníci, ku ktorým 
radím aj vašu školu, sa akcii zúčastnili bez nároku na honorár. Akcie sa zúčastnilo cez 30 moderátorov a hercov z TV 

JOJ, ďalej speváci Mária Čírová, Thomas Puskailer, Adam Ďurica a ďalší. Deti mali k dispozícii skákací hrad, 

maľovanie na tvár, vozenie na koníkoch, komentované kŕmenie zvieratiek a samozrejme animátorské aktivity, ktoré 

vaša škola zabezpečovala. Súťažili o množstvo cien a CD.  Z akcie boli vysielané priame vstupy do TV JOJ, bola jej 

venovaná relácia na TV JOJ. 

 

Sme vďační pani profesorke Daniele Brlášovej, ktorá k danej téme pristúpila s nadšením a s entuziazmom 

a študentky vedela skvele namotivovať a zorganizovať tak, aby boli detičky nie len nadšené a zabavené, ale aby v nich 

rozvíjala aj edukačné, motorické a logické schopnosti. 

  Už len samotná príprava netrvala krátko, ale už pár týždňov pred tým. Ďakujeme za zabezpečenie pomôcok, 

ktoré boli potrebné zapožičať aj z iných škôl. Tiež, napriek nášmu zafinancovaniu, bolo potrebné zakúpiť kancelárske 
a iné potreby, ktoré pani Brlášová zabezpečila. 

 Našou odmenou boli tričká pre študentky, ich občerstvenie, reklamovanie školy, moderátori Aneta Parišková, 

Juraj Hajdin, o škole hovorili v ich moderátorských vstupoch, na mieste bol banner s logom, na stránke TV JOJ bol 

preklik na vašu stránku (žiaľ daná podstránka už bola stiahnutá, nakoľko je po akcii). 

  Daná akcia bola veľmi úspešná a zúčastnilo sa na nej cca 6 tisíc ľudí.  K tomuto úspechu ste bez pochýb 

výrazne prispeli aj vy, za čo vám patrí veľký obdiv a opätovné poďakovanie.  

Veríme, že budúci rok, nakoľko akciu plánujeme zopakovať, sa na nej opätovne zúčastní, ako náš partner, aj 

vaša škola. 

 

 Želám vám veľa úspechov, skvelých študentov a aj naďalej tak výborných profesorov. 

 
 

 

 S pozdravom 

 
 Liana Matušková 

 manager 

 THREE RABBITS, s.r.o. 

http://zvieratka.joj.sk/

