
RC MACKO   

Sekurisova 12 ak nie je uvedené inak, 

841 02  Bratislava každý program sa koná 

www.mcmacko.sk na SEKURISOVEJ 12 

mcmacko@mcmacko.sk 
  

      

Aktuálne zmeny v programe a podrobnejšie informácie nájdete na našej webstránke www.mcmacko.sk a Facebook stránke  

pod profilom „Rodinné centrum Macko“: http://www.facebook.com/mcmacko 

 

PROGRAM 

NA NOVEMBER 2014 
 

Herňa pre verejnosť je otvorená každý pondelok a štvrtok od 9.30 do 11.30 hod.,  

PROGRAM V HERNI SA ZAČÍNA VŽDY O 10.00 HOD. 

Piatky sú venované špeciálnym diskusným skupinám pre rodičov s deťmi, tiež od 9.30 – 11.30 hod. 
 

3.11. Bonding - matkina náruč po pôrode  

Príďte si vypočuť o bondingu, teda o tom ako 

majú vyzerať prvé chvíle po narodení dieťatka. 

Rozprávať bude Marta Babincová.  

6.11. Krásna s Mary Kay 

Príďte sa poradiť s Aďkou o tom, ako sa ráno 

skrášliť za 5 minút a o tom ako sa o pleť starať v 

chladnejších mesiacoch.  

7.11. Podporná skupina dojčenia - vzťahové 

 rodičovstvo 

Pravidelná podporná skupina dojčenia 

(pravidelne každý prvý piatok v mesiaci), príďte 

medzi nás porozprávať sa o aktuálnych témach 

so Saškou Somorovskou.  

9.11. Masáže 

Oddýchnite si! Masáž trvá cca 25 min., masáže 

budú, ak sa prihlási aspoň 6 mamičiek, 

prebiehajú v čase od 8:30 do 13:00 h. Bližšie 

informácie a objednávanie u Katky na čisle tel: 

0905 664 650 alebo    e-mailom 

masaze@mcmacko.sk 

10.11. Choroby, proti ktorým sa očkuje 

Príďte na diskusiu s Ing. Mariánom Fillom 

(autorom peticie Slobody v očkovaní) a zistite, 

ako je to s výskytom a liečbou týchto chorôb na 

Slovensku.  

13.11. Šikovné ručičky a výstava ručne vyrobených 

 šperkov 

Tvorivé dielničky pre najmenšie detičky s Ivanou 

spojené s výstavou šperkov tvorivej mamičky 

Zuzky.  

14.11. Baby Klub 

Herňa s Danicou určená pre najmenšie detičky 

od 0 - 12 mesiacov a hlavne pre ich maminky.  

17.11. ŠTÁTNY SVIATOK  

RC Macko je zatvorené.  

 

 

 

 

20.11. Vzťahová väzba 

Čo je vzťahová väzba medzi matkou (rodičom) a 

dieťaťom? Ako jej kvalita ovplyvňuje dieťa v 

ďalšom živote? A ako byť vzťahovým rodičom v 

praxi? Na viaceré otázky súvisiace s kontaktným 

rodičovstvom / vzťahovou výchovou budeme 

hľadať odpovede s psychologičkou a matkou 

Mišou Vargovou. 

21.11. Diskusná skupina BKM 

Pravidelná diskusná skupina venovaná 

bezplienkovej komunikačnej metóde (každý tretí 

piatok v mesiaci). Máte otázky, chcete sa zbaviť 

plienok a nestresovať dieťatko alebo ste len 

zvedaví? Príďte medzi nás porozprávať sa o 

aktuálnych témach s Luciou.  

22.11. Vianočný bazár 

Srdečne Vás pozývame na náš vianočný bazárik 

s ručnými výrobkami a prácami našich 

mamičiek. Počas bazáriku pobeží tradičná akcia 

Daruj koláč Mackovi :-)  

23.11. Masáže 

24.11. Prezentácia anglických detských kníh 

Vydavateľstvo Usborne je medzi deťmi aj 

rodičmi veľmi obľúbené. Príďte si pozrieť 

knižky, vypočuť si ako sa treba správať ku 

knihám, či vyrobiť si jednoduchú záložku do 

knihy.  

27.11. My sme malí muzikanti 

Veselé doobedie s Renatkou, gitarou a so 

zvieratkami.  

28.11. Bazárik 

Príďte sa pozrieť a nakúpiť za super ceny nielen 

vecičky pre detičky. Bazárik sa koná od 9.00 - 

12.00 hod.  

29.11. Lampiónový sprievod s Mackom 

Príďte si s nami posvietiť na cestu Dúbravkou s 

našou Aďkou. Stretávame sa o 17.00 hod. pred 

Domom kultúry Dúbravka. Cieľom našej cesty je 

záhrady v RC Macko, kde čakajú všetkých 

účastníkov malé prekvapenia.   

 

Aj v novembri sa tešíme na pravidelné stretnutia s Martou Babincovou určené nielen pre tehuľky - Tehuľkovské 

kruhy každý pondelok od 18.30 – 19.30 hod.  

Mnoho ďalších aktivít a aktivitiek pre detičky i mamičky nájdete na http://www.mcmacko.sk/web/kurzy/ 
Toto všetko robia mamičky dobrovoľníčky vo svojom voľnom čase, zo srdiečka všetkým, ktorí sa zapojili ĎAKUJEME.  

mailto:masaze@mcmacko.sk

