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DAJTE DEŤOM 
NIEČO 

EXTRA

 výhodné sporenie s nízkymi vkladmi už od 5,10 € mesačne

 garantované úroky až 2% ročne

 štátna prémia každý rok

 Karta výhod na nákup so zľavami

 milý darček pre dieťa – plyšový lišiačik

     Detské sporenie 
Junior Extra, to je

www.pss.sk

Podrobné informácie vám ochotne 
poskytneme v kanceláriách obchodných 
zástupcov PSS, a. s., na celom Slovensku 

alebo na tel. č. 02/58 55 58 55.

EXTRA ISTOTA
až do výšky 10 000 € pre oboch rodičov
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 Výchova človeka je náročná úloha s ne-
istým výsledkom. Robíme to celé roky, 
každú minútu aj vtedy, keď si myslíme, 
že nás deti nevidia, nepočujú. Ako sme to 
zvládli, zistíme až o pätnásť rokov. 
V starovekom Grécku oslavovali ženu ako 
darkyňu života už 250 rokov p. n. l. v po-
dobe slávností na počesť matky všetkých 
bohov – bohyne Rhey. Oslavy trvali oby-
čajne tri dni. 

Únia materských centier oceňuje mamy 
každý rok a na jeden deň chce povýšiť 
materstvo na najdôležitejšiu hodnotu v 
spoločnosti. Míľa pre mamu je najväč-
šou oslavou Dňa matiek na Slovensku. Je 
zároveň oslavou dobrovoľníckej činnosti 
žien v materských a  rodinných centrách, 
ktoré pre vás a vaše deti pripravujú pro-
gram po celý rok. Materské/rodinné cen-
trá, ktoré dopĺňajú sieť služieb pre rodiny 
si zasluhujú pozornosť celej spoločnosti. 

Predstavíme vám aj projekt Bifam o dvoj-
jazyčných rodinách, výsledky prieskumu 
o zdravej životospráve, celiakii, či problé-
my s hľadaním práce tak, aby sme ju do-
kázali zladiť s rodinou. 

 Veľa pozitívnej energie a príjemné číta-
nie želá spolu s ÚMC.

 Soňa Holíková
 umc@materskecentra.sk
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Míľuje
celá rodina
Zábavné popoludnie pre malých i veľkých 
sa uskutoční v sobotu, 12. mája 2012. Po-
dujatie organizuje Únia materských cen-
tier spolu s materskými a rodinnými cen-
trami ako 9. ročník najväčšej oslavy Dňa 
matiek na Slovensku. 
 
Dosiahnuť úctu a uznanie materstva 
v spoločnosti a spoluvytvárať podporujú-
ce podmienky pre materstvo v najvyššom 
záujme dieťaťa, matky a rodiny. To je po-
slaním Únie materských centier, ktoré sa 
snaží napĺňať aj prostredníctvom kampa-
ne Míľa pre mamu. Prejdime teda spolu 
míľu a  venujme ju svojej mame, starej 
mame, náhradnej mame.

Míľa pre mamu 2012 sa nesie 
v znamení spájania generácií. 

Symbolicky tak podporíme vyhlásenie 
Európskej únie, ktorá tento rok venova-
la Európskemu roku aktívneho starnutia 
a solidarity medzi generáciami.
Hlavnou myšlienkou je prejsť spolu 
o 16:00 hodine symbolickú míľu a upria-
miť pozornosť na hodnoty materstva a ro-
dičovstva. Míľa pre mamu spája všetkých 
účastníkov bez ohľadu na  vek, rasu, vy-
znanie. Každý, kto chce takto verejne vzdať 
vďaku svojej mame sa môže zaregistrovať 
a prejsť pre svoju mamu 1609 metrov.
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Míľa pre mamu sa teší  vysokej návštevnosti, každoročne zaznamenáme viac účastní-
kov ako predošlý ročník. Teší nás priazeň verejnosti a záujem nielen o toto podujatie, 
ale i materské a rodinné centrá po celom Slovensku.

Míľu pre mamu môžu prejsť účastníci po celom Slovensku. Organizujú ju miestne 
materské a rodinné centrá. Záujem o organizáciu podujatia však stúpa aj zo strany 
iných subjektov, ktoré sa stávajú sympatizantmi ÚMC, ktorá vlastní k Míli pre mamu 
ochrannú známku. Prejavujú tak materstvu a materským a rodinným centrám celo-
spoločenské uznanie, ktoré im právom patrí.

Na organizácii Míle pre mamu v Bratislave sa podieľajú centrá z Bratislavy, pomáhala aj Zlatka z MC Budatko, (presťahované!) Holíčska 
30,851 05 Bratislava, www.budatko.sk

Míľa pre mamu 2012
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Míľa pre mamu 2012
Podujatie má tradične celoslovenský charakter, keďže sú-
časne prebieha v 41 mestách a obciach na Slovensku a tiež 
v mnohých mestách sveta. Zaujímavosťou je, že po vzore 
slovenskej Únie materských centier začali od  roku 2006 
organizovať podujatie Míľa pre mamu aj materské centrá 
v Českej republike, Jamajke, Maďarsku, Nemecku, Poľ-
sku, Rusku, Kamerune, či Ugande, Srbsku, Rumunsko, 
Nemecko, USA atď.
Každým rokom počet návštevníkov rastie a rekord každým 
rokom prekonávame. Symbolickú míľu pre svoju mamu i 
pre všetky mamy v roku 2011 prešlo na Slovensku spolu 
19.484 ľudí.

Dajme pocítiť mamám, že ich ľúbime!
Jeden deň, kedy sú tisíce ľudí spojených jedinou myšlienkou
– poďakovať sa mame!

Formou dobrovoľníckej práce pripravujú mamy z mater-
ských a rodinných centier veľkú akciu, ktorú doplnia sprie-
vodné podujatia – koncerty a programy v centre miest 
s množstvom hudobných i tanečných súborov, zábavy, hier, 
súťaží, divadielok, a rozličných malých i veľkých umelcov.
Podobne ako minuloročné oslavy, „Míľa pre mamu“ chce 
ukázať silu a entuziazmus rodičov s malými deťmi a upo-
zorniť na skutočné i pomyselné bariéry, ktoré musia v kaž-
dodennom živote prekonávať.

Čo-to z histórie

Deň matiek sa dostal do povedomia ľudí na prelome 19. 
a 20. storočia. Únia materských centier si pripomína ten-
to sviatok od  roku 2004 zábavným popoludním pre celé 
rodiny. Spočiatku to bola „kočíková“ míľa a chceli sme po-
ukázať na silu materstva, ktorá hýbe svetom a tlačiac pred 
sebou kočík prešlo míľu 108 registrovaných učastníkov. 
V  roku 2005 nás už bolo 296 registrovaných účastníkov, 
ktorí podporili nosnú myšlienku – „Pohni kočíkom, po-
hneš svetom“. Posledný pokus o zápis do Guinnesovej kni-
hy rekordov prešlo 1150 ľudí. Od  lámania rekordov sme 
prešli k Míli pre mamu – symbolickému zdolaniu jednomí-
ľovej trasy, aby sa mohli zapojiť všetci – napríklad aj africké 
ženy, kde je kočík prepychom. Alebo ľudia, ktorí potrebujú 
na svoj pohyb kolieska.

Dôležité nie sú rekordy, ale pocit spolupatričnosti. Sme 
mamy bez ohľadu na to, akú máme farbu pleti, kde býva-
me, či máme kočík, alebo len svoju náruč. Je úplne jedno, či 
tú míľu absolvujete pešo, s dieťaťom v náručí či na pleciach, 
na kolobežke, v kočíku, na korčuliach či na invalidnom vo-
zíku. 
Vďaka obrovskému nasadeniu matiek z materských a ro-
dinných centier sme sa spoločne postavili za  mamy, ich 
lásku a ich práva. Šťastné mamy majú šťastné deti.

 Soňa Holíková

Č

Míľa pre mamu 2012
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Materské centrum
Budatko v novom šate
 1. decembra 2011 nastala v Budatku významná zme-
na, po 4 rokoch žiadania a ročného hľadania vhodných 
priestorov zo strany starostu, dlhodobej snahy štatutárnej 
zástupkyne - Zlatky Jursovej Zacharovej sme dostali zmlu-
vu o prenájme priestorov o výmere 243m2 na 5 rokov. I keď 
prosba odpustiť nám nájomné neprešla - (nebola schvále-
ná miestnym zastupiteľstvom a náklady na prenájom a 
energie spolu činia 505 eur), rozhodli sme sa presťahovať, 
pretože nás presvedčila veľkosť a vhodnejšie priestory v bý-
valej materskej škôlke. Ďalšou zmenou bol odchod Zlatky z 
pozície štatutára, ktorá sa pripravovala na príchod tretieho 
synčeka Riška:)
 Prvé tri mesiace sme svojpomocne s minimálnymi vý-
davkami, prerábali miestnosť po miestnosti, zoškrabovali 
a znovu nahadzovali stierky, maľovali a prispôsobovali ich 
našim požiadavkám. Naše víkendy trávené v MC Budatko 
sa vyplatili i zvýšená propagácia MC, ktorú sme rozbehli. 
Návštevnosť web stránky sa nám strojnásobila, rovnako 
aj návštevnosť herne. Vzhľadom na veľký záujem sa nám 
podarilo zvýšiť počet niektorých kurzov a tento rok plánu-
jeme fungovať i cez letné prázdniny.
 25.5.2007 nás čaká oslava 5 narodenín Budatka spojená 
so slávnostným otvorením, veríme, že všetko dobre dopad-
ne a naše centrum i napriek nákladom, ktoré zatiaľ prevy-
šujú príjmy tu bude i o ďalších päť rokov:)

 Srdečne vás vítame a veríme, že sa spolu v Materskom 
centre Budatko, Holíčska 30, Bratislava www.budatko.sk 
stretneme.

 Jana Hrehorová,
 štatutárka MC Budatko

Prečo máme prísť do Bambuľkova?

Pretože je tam výborne . Chodí k nám veľa mamičiek 
na MD so svojimi detičkami vo veku od pár týždňov až 
po nástup do škôlky, aby sa niečo nové dozvedeli, pobudli 
v príjemnej spoločnosti, zahrali sa s množstvom rôznych 
hračiek a vyskúšali rozmanité atrakcie, z ktorých sa naj-
väčšej obľube teší veľký bazén s guličkami a šmýkačkou či 
tunel - vláčik... 
Práve dobre vybavená herňa je najväčším lákadlom pre 
tých najmenších, na ktorých šťastí a radosti nám záleží naj-
viac... Pre deti je to zároveň dokonalá socializačná príprava 
na začlenenie do kolektívu detí pred nástupom do škôlky, 
učia sa spolupracovať, deliť sa, správne nadväzovať vzťahy 
a budovať prvé detské kamarátstva!
 Pre mamičky ponúkame okrem mnohých, taktiež veľmi 
zaujímavých aktivít, niečo nesmierne dôležité a v období 
MD veľmi potrebné – spoločnosť a priateľstvo iných mami-
čiek, rozhovory s niekým, kto im rozumie a zdieľa rovnaké 
radosti a problémy, pocit spolupatričnosti.  
Majú možnosť odreagovať sa od každodenných povinnos-
tí a priestor na sebarealizáciu, uplatnenie svojej kreativity 
počas tvorivých dielní, kde mamičky naberú inšpiráciu 
a  naučia sa so svojimi deťmi postupy výroby všelijakých 
krásnych vecí a zažijú pritom kopec zábavy.
 Pobyt a pre tie aktívnejšie aj pomoc v centre im umožní 
znovunadobudnúť sebavedomie a získať kompetencie po-
trebné pre plynulý návrat do práce, možnosť podieľať sa na 
organizovaní činností a  aktivít, chodu centra, naplnenie 
svojich predstáv o aktívnom a zároveň pre oboch príjem-
nom vyplnení voľného času.
Pre tie s  aktívnym duchom a  potrebou urobiť niečo aj 
pre svoje telo ponúkame zumbu, pre tehuľky prípravu na 
pôrod a dojčenie, podpornú skupinu dojčenia pre všetky 
mamičky, i tie budúce, bambuľkovskú hudobnú škôlku, se-
zónne akcie ako karneval, Mikuláš, Míľa pre mamu, oslava 
dňa detí... 
Centrum sa snažíme profi lovať aj ako miesto, kde sa dá veľa 
naučiť - pravidelne každý mesiac organizujeme zaujímavé 
prednášky, ktoré vedú profesionáli z roznych oblastí: medi-
cíny, psychológie, ekológie, práva či každodennej starostli-
vosti o seba i dieťatko...,ale aj cvičenie s detičkami, striha-

Príďte medzi nás, foto archív MC Bambuľkovo

Deti z MC Budatko, foto Janka Hrehorová

Mozaika centier
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nie, fotenie detí, kurzy rôzneho druhu pre deti i dospelých 
a všeličo iné, sledujte náš program a otváracie hodiny na 
www.bambulkovo.szm.com  TEŠÍME SA NA VÁS!

Prešporkovské siedme narodeniny.

Je to dobré? Skvelé? Super? Perfektné? Akými výstižnými 
prívlastkami možno pomenovať priestor, ktorý je tu pre 
mamičky s  detičkami? Miesto, kam môže žena - matka 

prísť, aby nesedela doma izolovaná od sveta a zažila so svo-
jím dieťatkom niečo iné a uvoľňujúce. 
Je to naše - vaše Prešporkovo. Ako  každé materské cen-
trum a rodinné centrum sa snaží byť tu pre nás mamičky 
a naše detičky. 
RC Prešporkovo  je tu pre Vás už sedem rokov. A to je dô-
vod na oslavu . 
9. marca popoludní, vo veselo vyzdobených herničkách 
Prešporkova, vypukla veľká oslava , oslava nielen Prešpor-
kova , ale aj dobrovoľníckej práce, ktorú odviedli mamič-
ky a ich rodiny počas tých rokov existencie nášho centra. 
Tešili sme sa s z prítomnosti hostí - pani starostky Starého 
Mesta, Táne Rosovej, i pani Viery Kimerlingovej, námest-
níčky primátora Bratislavy. 
Zvedavé detičky sa usadili a upli rozžiarené očká na diva-
dielko O  káčatku a  kuriatku, v  podaní Denky a  Ivice, tl-
močeného zo slovenského  posunkového jazyka. Dej vtia-
hol do seba detičky a dospeláci s  radosťou sledovali, ako 

bezprostredne a  ak-
tívne sa deti zapájali, 
aby pomohli káčatku 
a  kuriatku vyliahnuť 
sa z  veľkých vajec, či 
ísť na prechádzku. 
Aj takýmto spôsobom 
sa u  nás na chvíľu 
spojil svet počujúcich 

a  nepočujúcich rodín. Vysmiate dietky sa po novom zá-
žitku z divadielka rýchlosťou blesku presunuli k stolíkom 
s nádhernou narodeninovou tortou a poctivo vyprázdňo-
vali svoje tanieriky, aby si tie malé telíčka dobili energiou . 
Program pokračoval dvíhaním detských činiek podporu-
júcich správne držanie tela. Súťaženiachtivé deti sa s vážny-
mi tváričkami postavili k činkám a ostošesť ich dvíhali pod 
vedením inštruktorov. Rodičia voľne debatovali a ochutná-
vali koláčiky všakovakých tvarov a chutí, vyrobené usilov-
nými rukami prítomných mamičiek. 
Zrazu sa stal zázrak. Malý zázrak v srdciach všetkých zú-
častnených. Mohli ste vidieť veselé a  spokojne sa hrajúce 
deti, usmievajúcich sa rodičov, z ktorých pre tento zázrač-
ný moment opadli starosti, pretože mohli byť spolu; sku-
pinku nepočujúcich rodín, ktorá si tu našla svoje miesto, 
aby si to s nami tiež užila. Všetko to bolo cítiť počas celej 
oslavy. 
Všetky členky a  sympatizantky tak zbierali plody svojej 
náročnej dobrovoľníckej práce. Veľmi im za to ďakujeme, 
lebo to pre nás nie museli, ale chceli zorganizovať, spro-
pagovať, urobiť program, vítať prichádzajúcich a po oslave 
dať zase Prešporkovo do poriadku. A to je najhlavnejšie - 
robiť niečo, pretože to chceme. A pre takéto úžasné chvíle 
chceme Prešporkovo.

 Štatutárna zástupkyňa RC Prešporkovo
 Radoslava Gajancová

Rodinné centrum Macko

oslávilo 10. narodeniny

Dom kultúry Dúbravka bol v sobotu 17. marca hostiteľom 
vzácnej udalosti. Rodinné centrum Macko oslavovalo 10 
rokov práce pre deti a rodičov. V programe vystúpili Mária 
Podhradská a Richard Čanáky a krúžok Tancujúci Macko-
via – deti z RC Macko. Program bol poďakovaním všetkým 
doterajším aj súčasným členkám a členom, ktorí svoju prá-
cu pre RC Macko robia výlučne dobrovoľnícky. Poďakoval 
sa im aj starosta Dúbravky Ing. Ján Sandtner.
V  období, keď sú deti veľmi malé a je ťažké svoje posla-
nie a  cítenie skĺbiť, materské a  rodinné centrá vytvárajú 
potrebný priestor: búrajú izoláciu, vytvárajú komunitu, 
nové priateľstvá a podporujú aktivitu. Rodičia sú s deťmi 
a zároveň sa realizujú aj v iných oblastiach – vedú krúžky, 
vzdelávajú sa, píšu projekty, získavajú grantové prostriedky 
na fi nancovanie činnosti, pracujú aj manuálne – zveľaďujú 
priestory, v ktorých pôsobia. Dôležité je, že deti vnímajú 

Malí, veľkí ... všetci 
v jednom centre, foto 
archív MC Prešporkovo

Spievanka a Zahrajko, foto archív MC Macko

Takto to vyzerá, keď poviete rodinné centrum,
foto archív MC Prešporkovo

Mozaika centier
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Rodinné centrum Ráčik otvorené!

Po štyroch rokoch sporov a  súdov je bratislavské Rodin-
né centrum Ráčik opäť otvorené. Prešiel výraznými zme-
nami – zväčšil a zrekonštruoval svoje priestory. Finančné 
a  materiálne zdroje na rekonštrukciu sa podarilo získať 
prostredníctvom grantov, nadácií, miestnemu úradu Bra-

tislava – Rača a  viacerých 
sponzorov. Nadácia Ekopolis 
zabezpečila Ráčiku výmenu 
okien a  úsporného osvetle-
nia. Aj súkromné spoločnosti 
priložili ruku k  dielu. „Svoj 
sponzorský dar vnímame aj 
ako povinnosť najväčšieho 
výrobcu plastových okien 
na Slovensku, pomôcť dob-
rej veci,“ povedal František 
Ivaška zo spoločnosti Slo-
vaktual. 
Nemenej dôležitá je pomoc 
samotných rodín. V  januári 
Ráčik organizoval už štvrtý 

Ráčikovský ples je už tradíciou, 
ktorú si mnohí nenechajú ujsť, foto 
Vladimír Ferko, RC Ráčik

Mackotorta, foto 
archív MC Macko

Krásne mamy a zároveň členky RC Ráčik v šatách od Michaely 
Bubeliny, foto Vladimír Fecko, RC Ráčik

dobrovoľnícku prácu ako prirodzenú súčasť života.
„Prirodzeným naplnením bytia sú deti, je dôležité sa im 
aktívne venovať, ale pritom nezanedbávať aj seba a vlastnú 
realizáciu. Moje tri deti ma teraz potrebujú naplno, vďaka 
aktivitám v Mackovi môžem byť s nimi a zároveň pracovať 
pre občianske združenie. Moje deti sú vlastne v RC Mac-
ko vychované, je to náš druhý domov“, hovorí štatutárka 
a podpredsedníčka OZ RC Macko Aďa Chadimová. 
Aďa je v Mackovi “doma” už 7 rokov, a preto sprevádzala 
programom 10. Mackonarodenín v sobotný podvečer. Po-
čas hodiny a pol sa v sále Domu kultúry Dúbravka toho 
odohralo veľa: Detičky zatancovali na ľudovú nôtu, pred-
sedníčka RC Macko prekvapila bývalé členky diplomami a 
ružami, prítomní si pozreli videoklip o tom, čo je to vlast-
ne rodinné centrum a čo takého sa v ňom pravidelne deje. 
Tancujúci Mackovia sa z krojov prezliekli a potešili vystú-
pením na hudbu z fi lmu Pomáda, starosta Dúbravky Ján 
Sandtner poďakoval všetkým za to, že nezištne pracujú pre 
komunitu, deti sa vyšantili spolu s populárnym duom Spie-
vanka a Zahrajko. Rodičia a starí rodičia, ktorí len pozerali, 
ako ich deti spievajú a tancujú spolu s umelcami na pódiu, 
si zaspievali Veľa štastia, zdravia a popriali tak RC Macko 
ešte vela úspešných rokov! A nakoniec si pochutnali na ve-
likánskej, až 14-kilovej Macko-torte, ktorá sa ušla každému 
z 350 návštevníkov 10. Mackonarodenín.

 Aďa Chadimová a Kristína Lipovská

ročník ráčikovského plesu. Tento rok sme sa museli pre-
sťahovať do väčších priestorov Hotela Barónka, aby sme 
sa pomestili, pretože prišlo stopäťdesiat hostí. Súčasťou 
programu bola aj módna prehliadka. Umelecké diela Mi-
chaely Bubelíny si obliekli samotné členky a dobrovoľníčky 
nášho rodinného centra. Bolo to úžasný zážitok pre hostí 
a búrlivý potlesk povzbudil všetky „modelky“. Neuveriteľ-
né množstvo predaných tombolových lístkov svedčí o tom, 
že rodiny z Rače rodinné centrum chcú a podporujú. Prí-
spevky sme použili na aktivity pre deti v novozrekonštru-
ovanom RC Ráčik.
Ďakujeme všetkým aktívnym obyvateľom Rače, ktorí po-
mohli či už fi nančne alebo prišli pomáhať vŕtať, umývať, 
sťahovať. Príďte sa k nám pozrieť.

 Denisa Jančová, RC Ráčik
 (www.racik.sk)

Mozaika centier
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?Soňa, v ÚMC pôsobíš už dlhší čas. Ako vnímaš 
túto organizáciu z  celospoločenského hľadis-

ka?
 Cieľom viacerých profesií či združení je mať zastrešu-
júcu organizáciu, ktorá by im pomáhala presadzovať ich 
záujmy. Materské a  rodinné centrá takúto organizáciu 
majú a budúci rok oslávime 10 rokov svojej existencie. 
Únia materských centier je nezisková organizácia, ktorej 
poslanie je spoluvytvárať podporujúce podmienky pre 
materstvo v najvyššom záujme dieťaťa, matky a rodiny. 
Podporujeme matky a chceme, aby bola zachovaná mož-
nosť výberu – aby si mamy mohli vybrať či ísť do práce 
skôr alebo byť doma s dieťaťom, aby ich žiadne úpravy 
príspevkov netlačili a rozhodovanie aby bolo plne v ich 
moci. Materské a rodinné centrá zároveň dopĺňajú chý-
bajúcu medzeru v  systéme starostlivosti o  rodinu, a  to 
najmä v  preventívnej rovine. Mať vypracované zložité 
programy na sanáciu rodiny v prípade problémov a ne-
mať pripravené žiadne kroky, ktoré by zabraňovali ich 
vzniku je absurdnosť, s ktorou sa boríme celé roky. Pre-
to sme tu, aby sme celej spoločnosti naďalej vysvetľovali 
opodstatnenosť centier a nenechali ich len na náhodnos-
ti, ochote a entuziazme.

?Nastúpila si na post štatutára len nedávno, aké 
predsavzatie alebo smerovanie svojej práce by 

si chcela dosiahnuť? 
 Ciele môžem rozdeliť na  dlhodobé a  krátkodobé. 
K tým dlhodobým (verím, že nie na ďalšie desaťročie) je 
prispieť k vytvoreniu spoločnosti, v ktorej bude starost-
livosť o  rodinu a  dieťa spoločensky ohodnotená práca 
a  materské/rodinné centrá budú prirodzenými inštitú-
ciami, ktoré sa nebudú dať zrušiť s príchodom novozvo-
lených starostov a  poslancov mestských zastupiteľstiev 
(poukazujem na pozíciu klubov dôchodcov, o ktorých sa 

PhDr. Soňa Holíková riaditeľka Centra koordinácie a advokácie

Ing. Daniela Konečná
riaditeľka Centra ekonomiky a projektov

žiadne diskusie nevedú).
To, čo ovplyvniť viem, je udržať dobré meno a dôvery-
hodnosť Únie materských centier, aby bola naďalej ak-
ceptovanou organizáciou. A materské a rodinné centrá, 
ktoré sú členmi cítili istotu v ÚMC, aby nás bolo čo naj-
viac, aby sme sa vedeli v našej rozdielnosti spojiť a stavať 
na pozitívnych myšlienkach.
A  úplne najkratší cieľ je pripraviť úspešne Míľu pre 
mamu 2012. S napätím budem čakať, koľkých z nás spo-
jila myšlienka na svoju mamu.

?Si to práve ty, kto má sieť MC/RC zmapovanú 
sprava i zľava. Čím sa boria centrá najviac? Čo 

ich trápi najčastejšie. Je tam nejaká zmena, alebo 
je to viac menej stále o tom istom?
 Každé materské či rodinné centrum je ako dieťa. Je 
to síce o  tom istom – zohnať nadšených ľudí, priestor, 
hračky, nábytok, zorganizovať program, osloviť ľudí, ale 
v samej podstate je každé centrum iné. Keď prídete, vy-
cítite to už medzi dverami. Je rozdiel, či centrum založí 
novinárka, učiteľka alebo arteterapeutka na rodičovskej 
dovolenke. 
Stále sa boríme s priestorom. Materské centrá sú v stálej 
neistote, najmä keď im končí zmluva o prenájme, prob-
lémom býva aj spolupráca so samosprávou, ktorá nie je 
vždy naklonená tejto myšlienke. A rúcanie mýtov – stále 
musíme opakovať, že materské/rodinné nie sú zriadené, 
aby tam mamičky „kávičkovali“. Ich zmysel je ďaleko 
hlbší aj keď si tú kávu v centre môžem vypiť .
Novinkou nie je ani náročné zháňanie fi nancií na svoju 
činnosť. Sme síce občianske združenia, ale zameraných 
na  dospelých s  priamym dopadom najmä na  zdravé 
deti, čo nie je atraktívna cieľová skupina pre nadácie 
a sponzorov. Nóvum nie je ani zánik centier z dôvodu, 
že sa nenašli pokračovateľky, ktoré by chceli obetovať svoj 
čas v prospech komunity. Ak to zhrniem...áno je to stále 
o tom istom, bohužiaľ.

Soňa Holíková, 
vždy srdcom a telom 
ponorená v ÚMC,
foto Martina Lukáčová

Rozhovor s...

Koncom marca sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Únie materských centier. V priestoroch KC Dunaj v Bra-
tislave sa predstavili nové štatutárne zástupkyne ÚMC - Ing. Daniela Konečná, riaditeľka Centra ekonomiky 
a projektov a PhDr. Soňa Holíková, riaditeľka Centra koordinácie a advokácie. 

?Danča, stála si pri zrode ÚMC. Aká bola a aká 
je ÚMC dnes? 

 Každý začiatok býva ťažký, tak sa to hovorí a určite je 
to pravda. Ale zase na začiatku sme veľmi odhodlaní, že 

Materské centrá/apríl 201210



sa popasujeme s čímkoľvek, že žiadna prekážka nás ne-
môže odradiť. Vkladáme sa celí, bez ohľadu na to, či nám 
to prinesie úžitok, či nie. Robíme to srdcom a s  láskou. 
Tak to bolo aj pri vzniknutej myšlienke, vytvorme úniu. 
Niečo, čo nás bude spájať, čo nás posunie ďalej, ale keď 
bude treba, tak nás podrží, budeme sa stretať, zdieľať, 
komunikovať, hlavne si pomáhať. Navyše nám pomohol 
veľký projekt. Znamenalo to zastabilizovanie „strechy“ 
materských centier. Ľudia, ktorí stáli na začiatku, nebu-
dem ich vymenovávať, náhodou by som nespomenula 
všetkých, boli neuveriteľne ľudskí, skromní, radostní 
a hlavne veľmi múdri. Hovorím stále o ženách, lebo tie to 
boli . Určite to boli všetko osobnosti. Ale samozrejme, 
také isté žienky boli v materských centrách, pretože, kto 
by bol ochotný zadarmo maľovať, sťahovať, zháňať za-
riadenie do centier. Dosiahol sa taký počet odhodlaných 
žien a materských centier, aký ani nikto
nedúfal. Keď si to naozaj predstavíte, počet 70 – 80 MC-
čok, aj keď si to neuvedomujeme, že ako by sme mohli 
ovplyvňovať dianie na celoslovenskej úrovni. Aj keď nie-
kedy padáme na tvár a celých nás to pohltí. 
Dnešná situácia pre MCčka je odlišná v tom, že niektoré 
zápasia s komerčnosťou, nakoľko sa trh napĺňa ponu-
kami herní vo veľkých obchodných reťazcoch. Ale práve 
v tejto dobe hospodárskych kríz, kedy bežné rodiny má-
vajú veľmi nízke rozpočty na naplnenie potrieb, je nevy-
hnutnosťou ponúkať nízkoprahové zariadenia na stretá-
vanie sa rodín s deťmi. Chýba nám možnosť zdieľania, 
neformálneho vzdelávania, komunikácie rodičov s  ve-
kovo podobnými deťmi, možnosť zmysluplného vypĺňa-
nia voľného času pre rodiny práve formou prednášok a 
besied.

?Nastúpila si na post štatutára len nedávno, aké 
predsavzatie alebo smerovanie svojej práce by 

si chcela dosiahnuť?
Celý môj život sa venujem (okrem veľkých, dôležitých 
vecí), komunikácii. Je to také dôležito vyzerajúce slovo, 
ale ide len o jednoduché počúvanie, reagovanie, dávanie 
spätnej väzby. Všetci to poznáme pri výchove našich detí. 
Nikdy sa nič od nich nedozvieme, keď ich nebudeme po-
čúvať. To funguje aj pri práci. Sami to poznáte, prídete 
niekde na úrad, ani vás nevypočujú a už vás posielajú 
k druhým dverám. Čiže niekde sa tá zmena musí začať 
a ja si myslím, že práve u nás, v materských/rodinných 
centrách. Nevyhnutné pri tom je, že keď sa aj zmýlime, 
že si vieme priznať, kde sme spravili chybu a pokúsiť sa 
ju napraviť. Byť zodpovední, za to čo robíme. Príslovia 
– „Každý sa môže pomýliť“, alebo „Kto nič nerobí, nič 
nepokazí“ nás stretajú denno-denne. 
Som ekonomická riaditeľka a veľmi dôležité bude hľa-
danie zdrojov fi nancovania, komunikácii na celosieťovej 
úrovni, t. j. fi nančné zabezpečenie regionálnych koor-
dinátoriek, stabilizovanie fungovania na  regionálnych 
úrovniach. Hľadanie inštitucionálnej podpory pre MC/

RC. Samozrejme bude nevyhnutná pomoc pri akútnych 
problémoch fungujúcich MCčiek, spolupráca so samo-
správami. Taktiež sa chcem venovať medzinárodnej sieti 
mine. V apríli som bola vďaka Materskému centru Ma-
mi-Oáza, Zlaté Moravce a  medzinárodnej sieti mater-
ských centier mine v Bulharsku v rómskych materských 
centrách a vúni sa chystám do Holandska. Je toho veľa, 
na čom by sa dalo pracovať, neviem, či nemám veľké oči. 
Obyčajne si radšej dávam menšie ciele, aby som tú pásku 
mohla potom preskočiť a nemusela ju podliezať . Určite 
je to pre mňa výnimočná situácia, o ktorej sa mi absolút-
ne nesnívalo. Tak teraz môžem aspoň snívať . 

?Fungovanie MC/RC dôverne poznáš. Ako vní-
maš ich celospoločenské postavenie? 

Celoslovenské postavenie MC/RC vnímam veľmi sil-
ne. Ako som už spomínala, žiadna organizácia nemá 
takú rozsiahlu členskú základňu, také široké pôsobenie 
v rozmanitosti činností a programu, ktoré ponúka. Teraz 
mám pocit, že by som mohla začať veľmi dôležito rozprá-
vať o celospoločenskom význame, význame pre jednotliv-
ca.....Poviem to jednoducho. Keď nebudeme mať v našich 
centrách ani jedného návštevníka, vtedy si môžeme po-
vedať, že sme našu misiu splnili a môžeme odísť. Pokiaľ 
nás budú vyhľadávať a  navštevovať mamičky, rodiny, 
pokiaľ budeme mať čo ponúknuť, niečo iné, čo bežne 
na  ihriskách a pieskoviskách nenájdu, tak máme veľký 
význam nielen pre jednotlivcov, ale rodiny a  celú spo-
ločnosť. Rodičovská výchova v  našej podobe Akadémií 
rodičovského vzdelávania, ponúka neoddeliteľnú súčasť 
výchovy dieťaťa, prevencie výchovných porúch, preven-
cie riešenia kríz v  rodinách. Ďalšie programy vyjadru-
jú podporu rodiny už pri narodení, Láskavo do  života 
a v situáciách každodenného života, Vstúpte s dieťaťom. 
Naša celoslovenská až medzinárodná akcia Míľa pre 
mamu je v svojom druhu jedinečná. Prináša poukázanie 
na potreby žien – matiek, pozdvihnutie materstva a ro-
diny. Pokiaľ si zachováme v sebe pocit spolupatričnosti, 
budeme fungovať na prepojení ľudí v ľudskej rovine, pô-
sobiť otvorene, úprimne a priamo, tak sa nám tá rieka, 
na ktorej sa plavíme, určite nevyleje z brehov.

 Za rozhovor ďakuje
 Martina Lukáčová

Daniela Konečná, stála 
pri zrode ÚMC, foto 
súkromný archív D. 
Konečná

Rozhovor s...
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Materské a rodinné
centrá ako miesta
sociálnej prevencie
PREVENCIA

Rôzne teórie sociálno-patologických javov vychádzajú z pred-
pokladu, že v  každej spoločnosti existujú určité štrukturálne 
nedostatky, ktoré na ľudí vplývajú rôzne a v prípade nezvlád-
nutia týchto vplyvov vznikajú rôzne sociálno-patologické javy. 
Tie sú odchýlkou od normality, teda od všeobecných spolo-
čenských noriem, či svetonázorových hodnôt vyznávaných 
v danej spoločnosti. Jediným spôsobom ich znižovania výskytu 
v spoločnosti a  tým pádom i znižovania nárokov potrebných 
na terapiu je prevencia. 
Prevenciu chápeme ako ochranné opatrenie pri predchádza-
ní vzniku alebo možného vzniku problémov rôzneho druhu. 
V prípade sociálno-patologických javov hovoríme o sociálnej 
prevencii, ktorá môže mať rôzne úrovne: primárna/univerzál-
na, sekundárna/selektívna, terciárna/indikovaná.
Všeobecným cieľom sociálnej prevencie je predchádzať stavom 
nepriaznivej situácie, hmotnej núdze a  nepriaznivým soci-
álnym udalostiam. Okrem iného sa zameriava na vytváranie 
priaznivých spoločenských podmienok v oblasti ekonomickej, 
sociálnej, kultúrnej, výchovno-vzdelávacej, v  oblasti zamest-
nanosti, podmienok pre využitie voľného času, rastu životnej 
úrovne, skvalitňovanie spôsobu života spoločnosti ako celku, 
sociálnych skupín ako aj na socializáciu a integráciu každého 
jednotlivca. 
Primárna prevencia a jej pôsobenie sa uplatňuje ešte pred vzni-
kom akéhokoľvek problému, pôsobí proti viacerým faktorom – 
potenciálnym príčinám problému, problémov. Charakteristic-
ké je pôsobenie na široké skupiny obyvateľstva a dôležitú úlohu 
zohráva spôsob sprostredkovania informácií. Základným pilie-
rom primárnej prevencie je výchova a usmerňovanie v rodine 
a využívanie voľného času. S tým úzko súvisí štýl výchovy v ro-
dine a  vzory, ktoré rodina dedí z  rodín rodičov a  odovzdáva 
ďalej svojim členom - deťom. Cieľom primárnej prevencie je 
rozvoj a posilňovanie osobnosti, motivovanie k  takému sprá-

vaniu a preferovanie takých hodnôt, ktoré sú akceptované väč-
šinou spoločnosti. 
Sekundárna prevencia sa uplatňuje v  užších skupinách oby-
vateľstva, ktoré sú odborníkmi identifi kované ako rizikové. 
Predstavuje najmä skreening a včasný zásah odborníkov už pri 
vznikajúcom alebo vzniknutom probléme.
Terciárna prevencia je zameraná na úzku a konkrétnu skupinu 
obyvateľov s rizikom recidívy. Odborníkom, ktorí so skupinou 
pracujú sú známe problémy ako i príčiny ich vzniku. Cieľom je 
nezhoršovanie stavu, resocializácia a  integrácia ľudí s problé-
mami do spoločnosti.

RODINA

V súčasnosti má rodina v západnej civilizácii tri hlavné funk-
cie: socializácia a  výchova detí, vzťahová podpora členov ro-
diny a ekonomická podpora. Tieto funkcie, s výnimkou eko-
nomickej, sú veľmi ťažko nahraditeľné a  čo sa týka výchovy 

MC a RC zakladajú rodičia (najmä mamy) s deťmi, istý čas 
sa venujú ich riadeniu, zvyčajne počas materskej a rodičovskej 
dovolenky a po odchode do zamestnania ich vystriedajú iní 
rodičia s malými deťmi. Na fotke slávnostné spoločenské 
uznanie pre bývalé členky MC Macko na oslave 10. narodenín. 
Foto archív MC Macko

V centrách sa pravidelne organizujú spoločenské akcie pre celé 
rodiny s deťmi. Obohacujú rodinám nielen spoločenský život, ale 
i kultúrne vyžitie, realizáciu koníčkov, vzájomnú pomoc v rámci 
komunít. Na fotke Tancujúci mackovia. Foto archív MC Macko.

detí, odborníci sa zhodujú, že je nenahraditeľná. Dokazujú to 
skúsenosti s ústavnou výchovou a častým výskytom psychickej 
deprivácie, ktoré potvrdzuje i odborný materiál o kriminogén-
nom pôsobení ústavnej výchovy publikovaný Ministerstvom 
vnútra Českej republiky.
Ako je veľmi nápadná úloha rodiny v  oblasti primárnej pre-
vencie, rovnako dôležitú úlohu zohráva i v oblasti sekundárnej 
a terciárnej prevencii. Rodina ako jednotlivcovi najbližšia soci-
álna skupina dáva každému svojmu členovi sociálne zázemie. 
Fakt, či je rodina fungujúca má značný vplyv na konečný efekt 
prevencie. Dôležité sú nielen existenčné potreby, ale i štruktúra 
a organizácia rodiny, vzťahy v rodine a kvalita života členov ro-
diny a rodiny ako celku. Všetky faktory týchto oblastí ovplyv-
ňujú spôsob výchovy detí, spôsob komunikácie, hodnotový 
rebríček i schopnosť riešenia konfl iktov a problémov. 
Charakterizovať normálnu, dobre fungujúcu rodinu je ťažké. 
Všeobecne je to predstava normality podľa profesionálov pra-
cujúcich s  rodinami (psychológovia, sociálni pracovníci...), 
akýsi ideál ku ktorému má smerovať podpora rodiny. Teda taký 
stav rodiny po všetkých stránkach, ktorý nevyžaduje zásah 
a pomoc z vonka. 
Rodinu možno z  hľadiska fungovania vnímať ako štruktúro-
vaný systém, ktorého zmyslom, účelom i náplňou je neustále 
vytváranie bezpečného, stabilného priestoru a  prostredia 
pre zdieľanie života ľudí a  výchovu detí. Pričom ide nielen 
o priestor fyzický, ale i psychický, v ktorom prevažuje kladné 
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emočné naladenie, vzájomná blízkosť členov rodiny, podpora 
a akceptovanie ostatných. Tvorba takéhoto prostredia je pro-
ces, ktorý má dynamiku a vývoj v čase, a vyžaduje určité úsilie 
aby fungoval a plnil svoje poslanie.  
Životný cyklus rodiny prechádza určitými logickými – očaká-
vanými obdobiami. Zvyčajne ide o  5 základných etáp života 
rodiny: 1 – bezdetný pár, 2 – rodina s malými deťmi predškol-
ského veku, 3 – rodina s  deťmi školského veku, 4 – odpúta-
vanie detí (dospievanie) a vylietavanie z hniezda, 5 – prázdne 
hniezdo.
Každá etapa prináša významné zmeny v rodine, s ktorými sa 
jej členovia musia vyrovnať. Okrem toho rodina môže počas 
svojho životného cyklu zažívať aj mimoriadne nepredvídateľ-
né situácie a udalosti (choroba, rozvod, úmrtie...), ktoré môžu 
rôznym stupňom meniť napĺňanie základných funkcií rodiny. 
V samotnom procese zmien rozlišujú odborníci 3 fázy: 1 – in-
zercia: nová potreba sa manifestuje signálmi v správaní, členo-
via rodiny ich rozpoznajú a aktivujú sa nové vzorce správania 
uspokojujúce  novú potrebu, 2 – destabilizácia: nové vzory 
správania sa pripájajú k zaužívaným, pričom nie sú ešte s nimi 
v súlade, situácie v rodine sú variabilnejšie a konfl iktnejšie, ob-
javujú sa pocity frustrácie, neistoty a úzkosti, 3 – riešenie: nové 
vzory správania sa kompatibilne spájajú so zaužívanými, štruk-
túra rodiny sa mení a neistota a úzkosť sa zmierňujú.
Významnou zmenou v živote rodiny je narodenie dieťaťa. Je to 
obdobie, kedy rodina musí zmeniť a prispôsobiť zaužívané ste-
reotypy a zvyky najmladšiemu členovi rodiny. Jeden z rodičov, 
zvyčajne matka zostáva doma s dieťaťom, mení sa intenzita so-
ciálnych kontaktov, hlavne z pracovného prostredia, ale i ostat-
ného sociálneho prostredia rodičov. Rovnako v  partnerskom 
vzťahu prichádzajú určité obmedzenia a  kompromisy a  tiež 
samotné rodičovstvo kladie na matku i  otca zvýšené nároky. 
Zvládanie tejto novej životnej role prináša nielen obrovskú ra-
dosť z dieťaťa, ale i veľkú zodpovednosť. Rodičovské zručnosti 
majú inštinktívny základ a vlastný pocit zo zvládania respektí-
ve nezvládania má vplyv na rodičovskú sebadôveru. Všetky tie-
to faktory ovplyvňujú pohodu spolunažívania rodiny a plnenie 
všetkých funkcií rodiny. 

MATERSKÉ A RODINNÉ CENTRÁ

V  prostredí materského/rodinného centra získavajú rodiny 
s  malými deťmi podporu a  pomoc vo viacerých oblastiach. 
MC/RC vznikajú ako neziskové organizácie – občianske zdru-
ženia, ktoré zakladajú rodičia, prevažne matky. Sú odpoveďou 
na nové potreby mladých rodín s  deťmi, ktoré neuspokojuje 
štát, obce či iné inštitúcie. Unikum pri začiatkoch zakladania 
prvých centier na Slovensku bolo vnímanie a akceptácia pri-
rodzenej dvojice rodič – dieťa, čo chýbalo v celom spektre spo-
ločenských inštitúcií. V  súčasnosti sa situácia čiastočne zlep-
šuje, avšak MC/RC si stále udržujú prvenstvo v rovnocennosti 
oboch – rodiča aj dieťaťa v  celom procese činnosti a  aktivít 
centra. 
Už pri vzniku centra je napĺňaná jedna z  potrieb modernej 
ženy – matky: skĺbiť ranné obdobie materstva a  starostlivosti 
o dieťa so sebarealizáciou a aktívnou činnosťou mimo domác-
nosti.  Aj keď hlavným motívom navštevovania centra je pre 
návštevníkov najmä záujem dieťaťa, nemožno považovať za 
menejcenný aj profi t rodiča/dospelého. MC/RC sú unikátne 
a inými inštitúciami ťažko napodobiteľné miesta so špecifi ckou 
atmosférou, ktorá pramení v samotnej podstate centra. Cieľová 
skupina sa samoaktivizuje, samoorganizuje a tým vznikajú špe-
cifi cké medziľudské vzťahy v komunite centra. Partnerské vzťa-
hy aktivistiek centra sú prenášané na všetkých návštevníkov, či 

už dospelých alebo detských. Aktivity sú organizované podľa 
záujmu návštevníkov a  možností aktivistiek, pričom ktokoľ-
vek sa môže zapojiť. Takýmto spôsobom zároveň návštevníci 
i aktivisti zvyšujú svoje zručnosti nielen v profesnej oblasti, ale 
i ostatné sociálne zručnosti ako vedenie kolektívu, kolektívne 
cítenie, komunikačné a organizačné schopnosti, empatiu a iné. 
Deti prežívajú v centre prvé kontakty s rovesníkmi za komfort-
nejších podmienok v  prítomnosti rodiča, ktorý má možnosť 

Materské a rodinné centrá prirodzene spájajú generácie 
a vzájomné porozumenie. Na fotke pravidelná Verejná zbierka pre 
MC Slniečko Vranov nad Topľou, pri ktorej s nadšením pomáhajú 
aj študenti. Foto archív MC Slniečko Vranov nad Topľou.

jeho správanie usmerňovať. Zároveň samotné prostredie cen-
tra je pre dieťa vítanou a inšpiratívnou zmenou oproti domá-
cemu – dobre známemu prostrediu. Dieťa sa hravou formou 
učí novým zručnostiam a vo vývoji napreduje rýchlejšie vďa-
ka situáciám zažívaným v centre a nenapodobiteľnými doma. 
Deti, ktoré mali možnosť navštevovať centrum pravidelne sú 
zručnejšie, samostatnejšie, priateľskejšie s viac vyvinutým soci-
álnym cítením a empatiou.
Ďalším významným motívom návštevy centra je možnosť 
psychohygieny a  relaxu. Činnosti ktoré prebiehajú v  MC/RC 
sú odlišné od prác v  domácnosti, čím pomáhajú odbúravať 
frustráciu zo stereotypu a izolácie doma. Tento aspekt prínosu 
centier je často bagatelizovaný, hoci má výrazný vplyv na har-
móniu rodinného života i samotnú výchovu detí. 
Výrazným znakom komunity okolo MC/RC je, že sa stretáva-
jú rodiny, rodičia s malými deťmi. Prežívajú rovnaké obdobie 
životného cyklu rodiny, rovnaké emócie z vlastných rodičov-
ských zručností a spája ich rovnaký záujem o deti a starostli-
vosť o deti. Prostredie centra umožňuje rôznymi interakciami 
medzi rodičmi posilňovať rodiča v  rodičovskej sebadôvere 
i zručnostiach. Dopadová štúdia o MC poukázala tiež na fakt, 
že v centrách dominuje partnerstvo i vo vzťahu rodič/dospe-
lý – dieťa. Teda môžeme predpokladať, žei rodič je motivova-
ný viesť a vychovávať dieťa na báze partnerstva. Tento posun 
v  metóde výchovy posilňuje vzájomný vzťah rodiča a  dieťaťa 
a vytvára lepší emocionálny základ rodiny do budúcnosti. 
Veľkou podporou rodičovstva v MC/RC je i prienik rodičov-
skej praxe a odborníkov. V centrách prebiehajú na základe do-
pytu rodičov rôzne odborné prednášky a diskusie, ktoré pomá-
hajú zorientovať sa vo výchove a starostlivosti o deti. Zvyčajne 
sú to informácie, ktoré sa nevyučujú v  bežnom vzdelávacom 
systéme. Žiadna škola nepripraví ženu a muža na rolu matky 
a otca, hoci na nich stojí úspešnosť výchovy. 
Bežnou súčasťou činnosti MC/RC je organizovanie aj záujmo-
vých a  voľnočasových aktivít pre rodiny s  deťmi. Pravidelná 
účasť prispieva nielen k rozvoju detí a  rodičov, ale umožňuje 
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vytvárať pozitívne návyky v rodine ako trávenie voľného času 
spoločne, výber zmysluplnej voľnočasovej aktivity a pod. Tieto 
aspekty sú vyzdvihované vo viacerých oblastiach prevencie – 

Materské a rodinné centrá sú neoceniteľným priestorom pre 
celé rodiny s deťmi, ale i pre ostatné generácie, ktoré tak môžu 
nahliadnuť do pestrého sveta rodín s deťmi. Foto archív MC 
Slniečko Vranov nad Topľou.

Rodina v centre pozornosti

ako napr. protidrogová prevencia, prevencia kriminality a pod. 
O  význame celospoločenskej podpory rodiny uvažuje i  Rada 
Európy, ktorá odporúča posilniť rôzne programy na pomoc ro-
dinám. Poukazuje  na to, že je potrebné podporovať vytváranie 
pozitívnych vzťahov medzi rodičmi a deťmi, umožniť rodinám 
oboznámiť sa s vývinom dieťaťa a starostlivosťou o deti a zvýšiť 
povedomie rodiča o  starostiach detí. Ako motivujúci príklad 
uvádza Európsky parlament projekt z  Talianska, kde v  meste 
Pistoii mesto samotné sprístupnilo deťom a rodinám strediská 
na stretávanie sa. Prebiehajú v nich rôzne činnosti a tiež slúžia 
ako miesta stretávania sa pre dospelých ako aj ihriská pre deti. 
O takomto prorodinném zmýšľaní miest a obcí možu mnohé 
MC/RC na Slovensku len snívať. O  to väčšie uznanie si však 
zaslúžia tie mestá a obce, ktoré pochopili významnosť investí-
cie v  podobe podpory miestneho MC/RC. Udržateľnosť cen-
tier je úzko spojená s každodenným bojom líderiek o dostatok 
fi nancií na úhradu prevádzkových nákladov, pričom jedinou 
snahou je zabezpečiť funkčnosť priestorov, ktoré môžu slúžiť 
všetkým cieľom centra a môže v nich prebiehať nezištné dob-
rovoľníčenie.

 Martina Lukáčová

Zdroje:
Schavel, M – Čišecký, F. – Oláh, M.: Sociálna prevencia, Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2010
Plaňava, I.: Manželstvo a rodiny, Brno: Doplněk, 2000
Matoušek, O – Pazlarová, H.: Hodnotenie ohrozeného dieťaťa a rodiny v kontexte plánovania starostlivosti, Praha: Portál, 2010
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Sociálna poradňa, Okienko pre samosprávu

Čo je rodina?
Mama, otec a deti? 
Niekedy je to trochu zložitejšie. 
Niekedy to je len jeden rodič a dieťa/deti. 
Niekedy je nás viac a žijeme aj so starými rodičmi.
Niektorí mali ťažšiu cestu k rodičom, ale našli náhradných.
Naši susedia majú dvoch otcov a ten vlastný s nimi vôbec nebýva.
My bývame aj so strýkom a bratrancami.
Som piatačka a bývam niekedy s mamou a niekedy s otcom a jeho 
manželkou.
A ešte sú tu deti, ktoré žijú s mamičkou a jej partnerkou...

 Rodina sa spája s pocitmi lásky, bezpečia a zmysluplnosti. Zís-
kavame v nej prvé schopnosti, návyky a vzory správania, ktoré vý-
znamnou mierou ovplyvňujú našu budúcnosť. Rodina je primárna 
sociálna skupina, kde sa dieťa dostáva do sociálnych vzťahov, kto-
ré prispievajú k  formovaniu jeho osobnosti. Spĺňa minimálne šesť 
základných funkcií:  biologicko-reprodukčnú, výchovnú, emocio-
nálnu a psychohygienickú, ochrannú a socializačnú. 
 Rodiny sú rozmanité – šťastné, nešťastné, usporiadané, rozvrá-
tené. Súčasná rodina žije pod veľkým tlakom. Chceme byť dobrými 
rodičmi a zároveň sa chceme presadiť na pracovisku, udržať sa a ob-
stáť v konkurencii. O rodine zatiaľ (a našťastie) nepochybujeme, ale 
manželstvo ako právna podstata vzniku rodiny je z  rôznych strán 
spochybňované a formálny manželský zväzok sa považuje za zby-
točný. 
 Dnes je však príliš veľa rodín, kde chýba otec/matka. A to sa 
už priamo dotýka aj verejných fi nancií. Oslabená rodina stojí štát 
priamo i nepriamo peniaze. A štát by mal mať záujem o posilnenie 
rodiny bez ohľadu na jej formálnosť a zloženie. „Identifi kácia so-
ciálnych problémov, nech sa prejavujú v akejkoľvek podobe, priam 
predurčujú spoločnosť prijať opatrenia orientované na prevenciu. Aj 
keď prevenciou nedosiahneme optimálny stav, ale je možné niekto-
rým problémom predchádzať, prípadne ak už došlo k  ich vzniku, 
zabrániť ich ďalšiemu prehlbovaniu alebo zamedziť ich recidíve.“
 V centre modernej rodinnej politiky by malo byť dieťa a mala by 
zodpovedať novej realite a zároveň podporiť pretrvávajúce hodnoty. 
„Úlohou vlády je nájsť cestu na stabilizáciu rodiny v ére globalizácie 
a na posilnenie schopnosti rodiny starať sa o deti, pritom musí nájsť 
východisko bez neprimeraného zvyšovania záťaže daňových poplat-
níkov a štátneho rozpočtu. 
 V  dôsledku  globálnej fi nančnej a  hospodárskej krízy sú však 
rodiny s  maloletými deťmi a  rodičia počas materskej či rodičov-
skej dovolenky vystavení oveľa väčšiemu riziku straty zamestnania, 
a teda aj zníženia príjmov do rodiny. Je preto nevyhnutné v rámci 
sociálnej politiky realizovať také opatrenia, ktoré umožnia zacho-
vať dosiahnutú úroveň fi nančnej podpory rodín s deťmi. Zároveň 
je potrebné naďalej vytvárať podmienky, ktoré by umožnili rodičom 

Okienko pre samosprávu
– Lehota pod Vtáčnikom.
RSDr. Ján Cipov, starosta obce Lehota pod 
Vtáčnikom

?Ste starostom Lehoty pod Vtáčnikom od roku 1994. 
Ktoré obdobie považujete za najviac komplikované 

pre mladé rodiny vo vzťahu k ich potrebám?
 Ak mám hovoriť o mladých rodinách a zalistujem do minu-
lých historických rokov, do ktorých som zaradený aj ja, tak mu-
sím konštatovať, že mladé rodiny sprevádzalo to rozhodujúce 

Rodina najdôležitejšia súčasť života väčšiny ľudí. 
s malými deťmi zosúladiť pracovný, rodinný a osobný život a znížili 
tak riziko diskriminácie na trhu práce z dôvodu starostlivosti o ro-
dinu.“
 Systém pomoci rodinám a deťom tvoria prvky priamej fi nančnej 
podpory. Túto fi nančnú podporu z celého komplexu dávok tvoria aj 
štátne sociálne dávky - štátna sociálna podpora.
 Štátom uznané životné udalosti sú: príchod dieťaťa do rodiny, 
nezaopatrenosť dieťaťa a jeho sústavná príprava na povolanie, prí-
tomnosť dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím v rodine, neza-
opatrené dieťa v náhradnej rodinnej starostlivosti, prítomnosť len 
jedného živiteľa v rodine, strata člena rodiny smrťou.

Jednorázové fi nančné príspevky:
• jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostli-

vosti
• jednorazový príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej 

starostlivosti
• príspevok pri narodení dieťaťa
• príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa
• príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac 

detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili 
dvojčatá alebo viac detí súčasne 

• príspevok na pohreb

Opakované fi nančné príspevky:
• Opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starost-

livosti
• Príspevok na starostlivosť o dieťa
• Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 
• Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi
• rodičovský príspevok

Jeden z najnákladnejších predstaviteľov sociálneho štátu je Švédsko. 
I keď majú vysokú daňovú zaťaženosť, poskytuje svojim občanom 
vysokú úroveň sociálnych dávok a služieb. Poskytuje ich zadarmo 
a všetkým. Napriek tomu Švédsko dokázalo mať 10 rokov prebytko-
vý štátny rozpočet. Dane sa nestrácajú v netransparentnom hospo-
dárení,  ani vo vysokom a neprimeranom odmeňovaní manažmentu 
a pod. Investície do rodiny, detí a vzdelania sa im oplatili. Slovensko 
by takýto komplexný, strategický a fi nančný stimul do rodín a detí 
potrebovalo ako soľ.
 PhDr. Soňa Holíková
D. Gašparíková: In: M.Hejdiš, A. Kozoň: Sociálna a ekonomická núdza : 
Bezpečnosť jedinca a spoločnosti - Zborník príspevkov, VŠZaSP sv. Alžbety, 
n.o., Bratislava 2009  
V. Tomanová: Sociálna politika vo vzťahu k sociálne znevýhodneným sku-
pinám v sociálnej a ekonomickej núdzi: In: M.Hejdiš, A. Kozoň: Sociálna 
a ekonomická núdza : Bezpečnosť jedinca a spoločnosti - Zborník príspev-
kov, VŠZaSP sv. Alžbety, n.o., Bratislava 2009

pre napĺňanie svojho rodinného šťastia:  založiť si rodinu s vy-
tváraním ekonomického zázemia, aby svoje životné ciele mohli 
byť i zrealizované. V bohatej histórii  nášho žitia sa to i darilo. 
Práve tieto rodiny dali svojim deťom dostatočný rozvoj, aby 
boli šťastné a naplňovali si svoje rodinné ciele. Áno, som sta-
rostom obce s jej vyše 3900 obyvateľmi od volieb v roku 1994, 
t.j. piate volebné obdobie. V nich ma okrem iných „kompliká-
cii“ sprevádzali, žiaľ i stále sprevádzajú starosti mladých rodín o 
svoje sociálne istoty s otáznikmi: Založiť si rodinu? Mám istotu 
vychovať svoje deti nielen dnes, ale i v ďalších rokoch?  Budem 
mať prácu, ktorá mi dá istoty? Bude moje rodinné šťastie po 
uzavretí manželstva sprevádzané ďalším šťastným rodinným 
rozvojom? A práve na tieto podstatné otázky  o založení ro-
diny nie je zodpovedané. Ako príklad uvádzaných „kompliká-
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cií“ uvádzam populačný rozvoj v svojej obci. Keď som nastúpil 
do funkcie v roku 1994, evidovali sme 576 školopovinných a 
v dvoch materských školách 80 detí. Rok 2011 sme uzatvorili 
už len s 270 deťmi. V roku 1994 sme evidovali 3716 a rok 2011 
sme uzatvárali s 3909 obyvateľmi. Tieto nárasty obyvateľov sú 
vďaka záujmom žiť v obci s dobudovanou infraštruktúrou a v 
nej systémovou bytovou politikou. Dosahuje sa tak postupný 
nárast obyvateľstva, ale na strane druhej je tu stagnácia či úpa-
dok v počte narodených detí i v uzatváraní manželstiev najmä z 
dôvodov, že desiatky dospelých mladých ľudí žije nie v uzavre-
tom manželstve, ale „priateľ s priateľkou“. A to sú ukazovatele, 
nad ktorými sa je čo zamýšľať nielen v samospráve, ale najmä v 
štátnej politike, pokiaľ ide o rodinu a starostlivosť o jej istoty a 
rozvoj.  

?Dnes je obdobie náročné pre akúkoľvek samosprávu. 
Rozhodnutia sa nerobia ľahko. Ktoré hodnoty vám 

pomáhajú prekonávať prekážky? Čo by ste odporučili 
mladej generácii ako základ pre „dobrý“ život?
 U každého z nás, ktorí sme sa dali v zmysle Ústavy SR na 
cestu skvalitňovania chodu samosprávy,  to nebolo ani v jed-
nom historickom období ľahké . Každému rozhodnutiu pred-
chádzajú diskusie k základným úlohám územnej samosprávy, 
v jej orgánoch, najmä v zastupiteľstvách, ktoré sa dotvárajú 
občanmi, voličmi obce či mesta. A rozhodnutí pre plynulosť 
chodu samosprávy je pred zastupiteľstvami a starostami či 
primátormi desiatky, ba stovky a to ako v oblasti vyjednáva-
nia, tak i výkonu k zákonodarnej moci, v oblasti legislatívy a 
fi nancovania. Následne po rozhodnutiach prichádza riešenie 
systémových, koncepčných oblastí, ale i formovanie miestnych 
stratégií pre dosiahnutie úspešného cieľa, a tým i nepretržité 
posilňovanie i skvalitňovanie  miestnej územnej samosprávy.
Inými slovami povedané: rozhodnutiam predchádza množstvo 
diskusií preto, aby ich realizácia uspokojovala všetky vekové 
kategórie spoluobčanov. K vašej podotázke o hodnotách, kto-
ré by mali prekonávať prekážky, podčiarkujem slovo dôvera. 
Dôvera, ktorú dostávate od svojich spoluobčanov,  je ťažko 
nahraditeľná. Tá vás posúva v rozhodovaniach dopredu, nie 
k stagnácii, ale k plneniu tých predvolebných vyhlásení, ktoré 
ste verejne prezentovali. To je aj naše motto, kontinuálne pre-
viazané na mladú generáciu, ktorej by sme mali byť i v týchto 
oblastiach príkladom. Ako základ pre ďalší život mladšej ge-
nerácie je preberanie „dobrých“ príkladov od generácie staršej. 
Táto vzájomná previazanosť rodič a dieťa alebo dieťa a rodič, 
poslanci, starosta a občania, to všetko  formuje aj mladú gene-
ráciu k preberaniu zodpovednosti za chod svojej rodiny, obce 
i štátu. A základ pre dobrý život – okrem iných ukazovateľov 
– začína i našim Bosoráčikom, k postupnej všestrannej výcho-
vy a prípravu k MŠ, ZŠ, k stredným a vysokým školám, aby 
vzdelanostnou úrovňou dosiahli napĺňanie svojich príkladných 
cieľavedomých životných predsavzatí. 

?Patríte k samosprávam, ktoré podporujú materské 
centrum skutočne príkladne. Čo vás motivuje posky-

tovať MC Bosoráčik priestory zadarmo?
 Osobitne materské centrum hodnotím ako „predvoj“ ma-
terskej školy. Je znásobené prítomnosťou rodiča v „menšom“ 
kolektíve. Rodič ovláda pozitíva i negatíva správania sa svojho 
dieťaťa. To mu napomáha formovať ho k dobrej príprave do 
života. Náš Bosoráčik je toho dobrým príkladom. Preto jeho 
zakladateľkám dávame spolu s OcZ pomocnú ruku.

?Čo sa Vám v oblasti pomoci mladým rodinám podari-
lo v obci dosiahnuť a čo chystáte?

 V obci sa za ostatné roky nahromadilo množstvo ponúk. 
Obec je príťažlivá pre svoje mladé rodiny, ale i z blízkeho či 
vzdialenejšieho okolia. Je „dobudovaná“ infraštruktúra, ideme 
koncepčne v bytovej  politike, kultúre, v športe, vrátane hasič-
ského športu, detskými ihriskami, skrášlenými parkami, oko-
lím bytoviek i rodinných domov i ďalšími investíciami.
Mladá generácia dostala do vienka priestor k sebarealizácii 
v športe ako je futbal, hádzaná, v „malom i veľkom“ tenise, v 
hokejových turnajoch, karnevaloch na lyžiach na lyžiarskom 
vleku, v kultúrnych podujatiach v prírodnom amfi teátri s ka-
pacitou 1500 miest na sedenie, v súťažiach na saniach, ale i v 
zaujímavej športovej disciplíne „senoboby“. To mládež i mladé 
rodiny stabilizuje v istotách, že obec sa rozvíja v ich prospech. 
Postavilo sa za ostatných 10 rokov vyše 150 jedno, dvoj a trojiz-
bových bytov s pokračovaním vo výstavbe i v ďalšom období, 
najmä pre mladé rodiny. 

?Materské centrum organizuje zbierky, záujmové 
krúžky pre deti i dospelých, výlety. Ponúka herňu 

pre deti, cvičenie na fi tloptách a rôzne záujmové krúžky 
podľa aktuálnych potrieb mladých rodín v obci. Čo by 
ste popriali MC Bosoráčik do budúcna? 

Čo by som prial MC Bosoráčik do budúcna?
Aby jeho vedenie v svojich aktivitách pokračovalo. S obecným 
zastupiteľstvom mu dávame pomocnú ruku i do budúcnosti. 
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili môj návrh, aby „Bo-
soráčik“ pôsobil v obecných priestoroch bezplatne s istotami, 
ktoré im svojimi rozhodnutiami „garantujeme“. Želám vedeniu 
Materského centra Bosoráčik úspešný rozvoj svojho centra, s 
ponukou rozšírenia priestorových kapacít, ktoré obohatia a 
rozšíria účasť našich najmladších i šťastlivých rodičov. 

 Za rozhovor ďakuje MC Bosoráčik

MC Bosoráčik, foto archív MC Bosoráčik

MC Bosoráčik, foto archív MC Bosoráčik
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Mýty a fakty v životo-
správe tehotných žien 
a dojčiacich mám.
Takmer 550 tehotných žien a  mamičiek z  celého Slovenska 
sa vo februári tohto roku zapojilo do ojedinelého prieskumu 
verejnej mienky, zameraného na MÝTY A FAKTY ohľadom 
správnej životosprávy a  pitného režimu slovenských žien 
v období tehotenstva a dojčenia. Prieskum, ktorý realizovali 
Únia materských centier a  pramenitá voda Rajec, sa  zame-
ral na  skúsenosti, zvyklosti a názory budúcich i  skúsených 
mamičiek na zaužívané mýty a  fakty o  tehotenstve, dojčení 
a starostlivosti o dieťa. V spolupráci s odborníkmi zo strany 
slovenských gynekológov a pediatrov sa podarilo získať dô-
ležité informácie o tom, do akej miery sa slovenské ženy ria-
dia zásadami správnej životosprávy a pitného režimu v čase 
tehotenstva a dojčenia a do akej miery podliehajú mýtom či 
omylom.

Mýtus 1
Tehotné ženy musia zdvojnásobiť svoj príjem potravy a majú 
sa riadiť tehotenskými chuťami, lebo telo 
najlepšie vie, čo potrebuje a to si vypýta.
 Podľa Rajec prieskumu prekonaný na: 
90%
Moderné slovenské mamičky vedia, že ten-
to mýtus je už dávno prekonaný. Takmer 
90% opýtaných tehotných žien a  matiek 
s uvedeným tvrdením nesúhlasilo. 
Menej ako tretina (31,4%) sa napríklad 
v  stravovaní počas tehotenstva neobme-
dzovala vôbec. 
 65,7% opýtaných žien pribralo počas 
tehotenstva menej alebo presne toľko, koľko odporúčajú lekári, 
teda 12-15 kg. 

Mýtus 2
Dieťa si vypýta piť, keď je smädné.
 Podľa Rajec prieskumu prekonaný na: 64,6%
„Prekvapilo ma, ako mamičky vnímajú tvrdenie, že si dieťa vy-
pýta piť, keď je smädné,“ povedala MUDr. Elena Prokopová. Až 
viac ako 20% opýtaných mamičiek totiž dáva svojim deťom piť 
až vo chvíli, keď si dieťa vypýta piť samo, prípadne zazname-
ná prvé príznaky smädu, resp. pitnému režimu detí neprikladá 
veľký význam.
 „Dieťaťu treba vodu pravidelne ponúkať, samo si nevie vypý-
tať, keď je smädné,“ radí pediatrička MUDr. Elena Prokopová. 
Výmena látok v detskom tele prebieha oveľa rýchlejšie než u do-
spelých, preto dieťa musí počas dňa rovnomerne prijímať väčšie 
množstvo vody. 
Mamičky, ktoré svojim ratolestiam núkajú piť priebežne počas 
celého dňa, tvorí podľa prieskumu 55% zo všetkých opýtaných. 
Viac ako 20% mamičiek však podáva pitie deťom až po tom, ako 
zbadajú u detí príznaky smädu. 
 Čím je človek mladší, tým väčší podiel v jeho tele voda za-
berá. Zatiaľ čo u seniorov je to 45% a u dospelých okolo 50%, u 
detí je percento vody v tele oveľa vyššie – u dojčiat dosahuje až 
85%. Z tohto dôvodu je detské telíčko oveľa citlivejšie na nedo-
statok tekutín a veľmi rýchlo sa dehydruje.

Mýtus 3
Tvorba mlieka (laktácia) je geneticky daná a nedá sa ovplyvniť 
pitným režimom a úpravou stravy. 
 Podľa Rajec prieskumu prekonaný na: 70%
Svoj pitný režim počas dojčenia zvýšilo viac ako 72% opýtaných. 
Len cca 16% opýtaných pilo nedostatočne, resp. svoj pitný režim 
nezvyšovalo (do 1litra vody denne). Až 68,4% mamičiek si mys-
lí, že laktáciu je možné ovplyvniť pitným režimom a  stravou. 
 Dojčiace mamičky musia dbať na  pravidelný pitný režim, 
ktorý je odporúčaný na 2,5 litra + 0,5 litra pre laktáciu (spolu 
3 litre denne). Odborníci odporúčajú rozdeliť si príjem tekutín 
na celý deň a piť maximálne v 2dcl dúškoch. Aj počas samot-
ného dojčenia je vhodné, aby si mamička dopriala pitný režim, 
či už v  podobe nízkomineralizovanej alebo dojčenskej vody, 
prípadne čaju. „Dojčenie je náročné - pitný režim a strava po-
máhajú tvorbe mlieka, dôležitá je však aj trpezlivosť a neustále 
prikladanie bábätka v pravidelných intervaloch“, odporúča gy-
nekologička MUDr. Katarína Greksová. 

Slovo odborníka

„Príjem potravy býva ovplyvňovaný rannými nevoľnosťami 
v prvom trimestri, avšak v druhom a treťom trimestri sa príjem 
potravy normalizuje,“ hovorí gynekologička MUDr. Katarína 
Greksová, a  dodáva: „Optimálny nárast váhy v  tehotenstve je 

12-15 kg, teda prírastok cca 1-2 kg za me-
siac. Denný príjem kalórií by si budúce 
mamičky mali zvýšiť o 300 kcal.“ 

Zabudnite na diéty, hmotnosť vám pomô-
že udržať aj voda
Optimálnu hmotnosť bez stresu a  obme-
dzovania pomáha udržať aj dostatočný 
príjem tekutín. Ten je dôležitý nielen kvôli 
hydratácii organizmu. V tehotenstve je pre 
budúcu mamičku nevyhnutná racionálna 
a  vyvážená strava obsahujúca zeleninu, 

chudé mäso, sladkovodné ryby, vlákninu, ovocie, ryžu, cestovi-
ny, mliečne výrobky, syry. Príjem potravy by mal byť rozdelený 
na rovnomerný prísun všetkých dôležitých živín 5 krát denne. 
Strava má byť bohatá na vápnik, železo, bielkoviny, omega mast-
né kyseliny a kyselinu listovú. „V tehotenstve je potrebná vyvá-
žená racionálna strava a dostatočný prísun tekutín. Rozhodne 
sú zakázané akékoľvek diéty“, hovorí MUDr, Katarína Greksová.

 Zdroj: Rajec

foto archív ÚMC

foto archív ÚMC

Pod drobnohľadom odborníka
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Bilingválne rodiny
alebo Staňme sa
dvojjazyčnou rodinou! 
V decembri 2010 odštartoval pod taktovkou Univerzity 
la Sapienza v Ríme a Univerzity Edinburgh 2-ročný me-
dzinárodný výskumný projekt „Staňme sa dvojjazyčnou 
rodinou“, ktorého partnerom na Slovensku je Materské 
centrum Budatko. Projekt je podporený Európskou 
úniou, programom pre celoživotné vzdelávanie.

Projekt sleduje 125 rodín s deťmi v 5-tich európskych 
krajinách – Taliansku, Anglicku, Španielsku, Rumunsku a 
Slovensku, ktoré sa rozhodli každý deň pomocou metódy 
naratívneho formátu Hocus a Lotus osvojovať si cudzí ja-
zyk. Všetkým rodinám bolo k dispozícii školenie, materiá-
ly, množstvo aktivít a online poradenstvo na stránke www.
bilfam.eu. 

Čo znamená stať sa dvojjazyčnou rodinou?

Vo všeobecnosti vnímame ako dvojjazyčnú rodinu takú 
rodinu, „v ktorej sa každodenné skúsenosti žijú v dvoch 
jazykoch“. Ide buď o prípad kedy rodina rozpráva iným 
jazykom ako spoločnosť v ktorej žije, alebo časť rodiny roz-
práva jedným jazykom (matka a deti) a druhá časť rodiny 
iným jazykom (otec). V našom projekte sme dali možnosť 
bežným rodinám stať sa dvojjazyčnými pomocou naratív-
neho formátu – modelu vytvoreného profesorkou Traute 
Taeschner z Univerzity v Ríme. (Tento model vychádza zo 
štúdií procesu osvojovania si materinského jazyka a jeho 
porovnania s procesom osvojovania si dvoch jazykov v 
rodinnom prostredí. Základom naratívneho formátu je 
uľahčiť dieťaťu učenie sa dvoch jazykov a vytvoriť pozitívny 
vzťah ku komunikácii v inom jazyku.) 
Rodiny zapojené do projektu majú denne venovať aspoň 20 
minút odporúčaným spoločným aktivitám v cudzom jazy-
ku (dramatickému stvárneniu príbehu, spievaniu a tanco-
vaniu na  minimuzikál, pozeraniu aminovaných príbehov 
na DVD, čítaniu e-knižky, hraniu bábkového divadla, na-
hrávania a posielania odkazov iným rodinám, vytvoreniu 
si vlastnej knižky z príbehov, nahrávaniu videa zo spoloč-
ných rodinných aktivít v cudzom jazyku, hraniu stolovej 
hry, vyskúšaniu jazyka v reálnom živote a mnoho iného. 

Ako sa darí rodinám vo výskume?

Už vyše roka sa 25 slovenských rodín učí spoločne cudzí 
jazyk s Hocusom a Lotuskou. Rodiny, ktoré okrem denné-
ho venovaniu sa aktivitám v cudzom jazyku aj pravidelne 
online komunikujú a radia sa s tútorom, dosahujú veľmi 
pekné výsledky. Stať sa bilingválnou rodinou ale nie je tak 

jednoduché ako si mnohí na začiatku mysleli. Po rýchlom 
a úspešnom štarte u takmer všetkých účastníkov približne 
po jeden a pol až dvoch mesiacoch prišlo k prvému zasta-
veniu sa. Mnoho detí, ktoré na začiatku projektu mali me-
dzi 3-5timi rokmi začalo po čase odmietať aktivity a rodiny 
poľavili z tempa a hlavne nárokov na  deti. Trpezlivosťou 
a nenútenosťou ale väčšina rodín prekonala počiatočné 
ťažkosti. Články o nespolupráci detí po  čase vystriedali 
články, ktoré popisujú prvé pokusy detí komunikovať v cu-
dzom jazyku a radosti z dvojjazyčnosti.
Úspech pokroku v cudzom jazyku závisí na pravidelnosti, 
každodennosti a nenútenej radosti zo spoločnej aktivity. 

Po roku učenia sa pomocou naratívneho 
formátu:

Včera sme oslavovali ockove narodeniny ... samozrejme 
presne podľa scenára 6.príbehu (hocus´s birthday).  Syn 
ráno zahlásil: „Mami, it´s daddy´s B-day. We make B-day 
cake, balloons and I bring juice. Oh oh oh, don´t tell Dad-
dy because it is a suprise.“ A tak sme cez deň upiekli tortu, 
ingrediencie sme používali niektoré ako pri palacinkách 
(príbeh 18), ostatné sme si doplnili a deti si pospevovali: 
„Next I have put some eggs (fl our, milk, chocolate, sugar 
...) in the bowl and stir and stir the mixture in the bowl. 
Nakoniec keď prišiel ocko domov, syn pozhasínal svetlá, 
zapálili sme sviečky a už jednohlasne sme spievali: 
„1 2 3 Surprise!!! Happy B-day to you, Happy B-day to you, 
Happy B-day dear daddy, Happy B-day to you.“  

Na rodiny čaká do leta ešte veľa práce, ale už teraz je väčši-
na z nich rozhodnutá pokračovať v aktivitách s Hocusom 
a Lotuskou aj po  ukončení výskumného projektu. Prvé 
výsledky z výskumu budú prezentované na medzinárodnej 
vedeckej konferencii „Rozvíjanie cudzojazyčných zručnos-
tí u detí v školskom a v rodinnom prostredí“ v dňoch 21.-
22. 09. 2012, na ktorú všetkých srdečne pozývame. 

Použitá literatúra:
Pirchio, Taeschner, Sorace, Francese, Passiatorre. Sprievodca na ceste 
za dvojjazyčnou rodinou. D.I.T.I, srl. Roma. 2011,
ISBN 978-88-88677-67-5.
www.bilfam.eu, www.hocus-lotus.sk, www.budatko.sk/konferencia
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Pracovať,
ale inak
Chcete alebo potrebujete pracovať, no nedarí sa vám zladiť 
prácu s  ďalšími bežnými povinnosťami alebo radosťami? 
Uvažovali ste aj nad inou alternatívou práce než je tradičné 
- stráviť minimálne 8 hodín na pracovisku plus čas na ceste 
do práce a späť? Skúste vybočiť zo zabehaných myšlienko-
vých pochodov a rozmýšľať „fl exibilne“. Možno práve for-
my práce iné ako na plný úväzok, označované za fl exibilné, 
pomôžu úplne alebo čiastočne riešiť vašu situáciu.
Flexibilné pracovné úväzky alebo skrátene „fl exipráca“ je 
téma, ktorá si ešte len hľadá svoje miesto na  slovenskom 
trhu práce. Je okolo nej veľa otáznikov a právne nedorie-
šených súvislostí. Flexibilné formy práce ako napr. práca 
na  čiastočný úväzok alebo zdieľanie jedného pracovného 
miesta nie sú na Slovensku zatiaľ veľmi využívané. Môžu 
sa však stať jedným zo spôsobov ako môže zamestnávateľ 
prispieť k zosúlaďovaniu pracovného a osobného života 
svojich alebo budúcich pracovníkov. Práve fl exibilita pra-
covnej doby patrí medzi najdôležitejšie kritériá pri rozho-
dovaní sa o voľbe zamestnania pracovníkom.
Trh fl exibilných pracovných úväzkov je mladý a  panuje 
v ňom nerovnováha. Záujemcov o fl exibilnú formu práce 
na  jednej strane pribúda, no neochota zamestnávateľov 
meniť postoj k tejto téme stagnuje.
Čiastočné úväzky, práca z domu alebo iná fl exibilita v práci 
sa stávajú čoraz horúcejšou témou. Skupín ľudí, ktoré fl e-
xibilnú alebo voľnejšiu forme práce vyhľadávajú, neustále 
pribúda. Takáto práca je pre nich nielen nutnosťou alebo 
potrebou vyplývajúcou zo situácie, v ktorej sa nachádzajú 
(matky s deťmi, seniori, študenti), no mnohí ju považujú 
zároveň i za  benefi t, ktorý by mohol zamestnávateľ pra-
covníkom ponúknuť a stať sa pre nich atraktívnym (mladí 
pracovníci, osoby so špecializovanými alebo špecifi ckými 
povolaniami, a kvalitnými skúsenosťami).

Medzi najznámejšie formy fl exipráce patria:

• Flexibilná (kĺzavá) pracovná doba
• Čiastočný (skrátený) pracovný úväzok
• Zdieľanie pracovného miesta
• Práca z domu
• Projektové zamestnanie
• Stlačený pracovný týždeň (mesiac)

Prečo ľudia vyhľadávajú
fl exibilné pracovné úväzky?

Meniaci sa životný štýl a podmienky vytvárajú u mnohých 
ľudí potreby zladiť prácu a osobný život iným spôsobom 
než ako to bolo v minulosti. Zvýšený záujem o fl exibilné 
pracovné úväzky je najčastejšie spôsobený trendami ako 
sú:
• Ľudia hľadajú rovnováhu medzi prácou a starostlivos-

ťou o rodinu. Pracujúci rodičia chcú čoraz viac času ve-
novať deťom a zároveň aktívne rozvíjať svoju profesiu. 
Mnohí sa tiež starajú o osoby so zdravotným postihnu-
tím, chorých a seniorov. 

• Zvyšuje sa záujem o intenzívne a kvalitné využitie voľ-
ného času. 

• Rastie počet osôb so zdravotným handicapom, ktorí sa 
chcú napriek svojmu obmedzeniu profesijne uplatniť.

• Silnie význam celoživotného vzdelávania. Na  výkon 
niektorých povolaní je neustále vzdelávanie nevyhnut-
nou podmienkou. Mnohí v záujme zvýšenia svojej 
atraktivity na pracovisku dopĺňajú svoje vzdelanie. 

• Zvyšuje sa pracovné tempo a nároky kladené na pracov-
níkov. To vedie k úvahám o zmiernení stresu a k hľada-
niu fl exibilnejšej formy práce.

Kto hľadá fl exibilné pracovné úväzky?

• Rodičia starajúci sa o deti
• Osoby starajúce sa o rodinného príslušníka
• Študenti a mladí pracovníci
• Zdravotne postihnutí
• Seniori
• Osoby kombinujúce viac pracovných pomerov z ekono-

mických dôvodov
• Osoby so záujmom o sebarealizáciu aj iným spôsobom 

ako je zamestnanie
• Osoby so záujmom o dodatočné voľno-časové aktivity

Cesta k otvoreniu a rozvoju trhu pracovných ponúk sme-
rom k vyššej fl exibilite nie je jednoduchá. Legislatíva nie 
je jediným riešením. Dôležitejšia je zmena postoja mno-
hých zamestnávateľov a ich ochota hľadať tvorivé riešenia 
pre časť svojich zamestnancov. Možno i toto je jeden z prí-
stupov k  formovaniu politiky zodpovedného podnikania 
fi riem.

 Vlasta Kostercová,
 Rodina a práca v harmónii, o.z.

ť

Dilema rodičov
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Celiakia sa prejaví
kedykoľvek 
Žiadne koláče, chlieb a pivo. Ak sa váš tráviaci trakt roz-
hodne s potravinami z obilia zvádzať krutý boj, je vaša di-
agnóza jasná. Celiakia.
Dodnes nie je celkom jasné, čo je spúšťačom celiakie. Ide o 
geneticky podmienenú enzymatickú poruchu. Ak sa objaví 
u niekoho z vašej rodiny, môžete ju očakávať aj u ďalších 
jej členov. „Celiaka je imunologické poškodenie sliznice 
tenkého čreva, ktorú spôsobuje neschopnosť stráviť glutén, 
bielkovinovú zložku pšenice, jačmeňa, raže a ovsa u gene-
ticky vnímavých ľudí,“ charakterizuje chorobu MUDr. Jar-
mila Kabátová, detská gastroenterologička a prezidentka 
Sekcie detských gastroenterológov pri Slovenskej gastroen-
terologickej spoločnosti. Dodáva, že ide o multisystémové 
ochorenie, ktoré postihuje aj iné časti ľudského tela, naprí-
klad krvný obeh, kožu, kosti, ale aj imunitné, rozmnožo-
vacie, či endokrinologické orgány. „Je veľmi dôležité, aby 
bolo ochorenie včas diagnostikované. Keďže poznáme 
´spúšťač´ choroby, jeho odstránenie vedie k čiastočnej, ale 
často až úplnej úprave celiakie.“

Akcia a reakcia

Pacient s podozrením na celiakiu má mať odobrané krv-
né testy na tzv. autoprotilátky. Ak sú pozitívne, nasleduje 
endoskopické vyšetrenie tenkého čreva s odberom vzorky 
sliznice, ktorá sa odosiela na patologické vyšetrenie. „K 
správnemu stanoveniu diagnózy celiakie nestačí len krv-
né vyšetrenie, nevyhnutná je aj endoskopia,“ zdôrazňuje 
odborníčka. Zdôrazňuje, že najmä dospelí môžu mať len 
minimálne a netypické príznaky celiakie. Jedným z prvých 
sú hnačky so zapáchajúcou šedou stolicou s nestráveným 
tukom, zvracanie, úbytok hmotnosti a celková slabosť. Pri 
nepoznanom priebehu ochorenia sa však prejavujú aj ďal-
šie príznaky, vyvolané nedostatkom dôležitých vitamínov 
a minerálov v organizme. Zníženie vstrebávania vápnika 
má za následok možnú osteoporózu, osteomaláciu alebo 
syndróm zvýšenej nervosvalovej dráždivosti. U žien, kto-
ré majú celiakiu, existuje veľká pravdepodobnosť, že ňou 
budú trpieť aj ich deti.

Trpia deti...

Celiakia sa môže prejaviť v ktoromkoľvek veku. „Pred de-
siatimi či pätnástimi rokmi chýbala dostatočná osveta vo 
výžive detí. Deti boli krátko dojčené a matky im do jedál-
nička veľmi skoro zaraďovali nemliečne prídavky, čiže aj 
múčne jedlá ako krupičné kaše, piškóty a podobne,“ ho-
vorí MUDr. Kabátová. Dodáva, že prejavy ochorenia boli 
často dramatické a polročné bábätká končili v nemocnici 
s dehydratáciou a celkovou slabosťou. „Mali najmä prob-
lémy z tráviaceho traktu - hnačky, vracanie, nechutenstvo, 
nafukovanie, úbytok na hmotnosti. Boli veľmi nepokojné, 
až podráždené, mávali zlý spánok,“ vysvetľuje odborníčka 
a dodáva, že viaceré orgány novorodenca „dozrievajú“ a 
ďalej sa vyvíjajú až po jeho narodení. Postupne dochádza aj 
k tvorbe imunitného systému, pričom veľmi dôležitú úlohu 
zohráva tenké črevo. „Ak však tenké črevo malého dieťaťa 
netoleruje lepok, prestáva vstrebávať výživové zložky, ktoré 

sa tam majú stráviť. Potom dochádza k prestavbe sliznice 
čreva a k následným klinickým prejavom. Dieťa zaostáva 
nielen v raste, hmotnosti, ale aj v psychomotorickom vývo-
ji, čo je veľmi nebezpečné.“

...i dospelí

Odborníčka dodáva, že dnes sa u starších detí a dospelých 
čoraz menej stretávajú s prejavmi celiakie ako s ochore-
ním tráviaceho traktu. „Zvyčajne mávajú občasné hnačky 
nejasnej príčiny, trpia nechutenstvom, chudokrvnosťou, 
poškodením pečene, poškodením kosťotvorby ako je os-
teoporóza či osteopénia, čo sa prejavuje zvýšenou láma-
vosťou kostí. Môže sa však objaviť zvýšená kazovosť zubov, 
opakované infekcie v ústach - aft y, ale aj bolesti svalov, 
zvýšená únava a chorobnosť, zvýšená krvácavosť. Ďalšími 
prejavmi sú neurologické ochorenia. Dokonca aj epilepsia, 
ktorá nereaguje na liečbu, by mohla byť podozrením na ne-
poznanú celiaku. Nesmieme zabúdať ani na gynekologické 
problémy - neskorý nástup menzesu, ale najmä na poruchu 
reprodukcie u žien i mužov.“ No aj staršie deti a dospelí 
(diagnostikovaní sú celiatici aj po šesťdesiatke), môžu byť 
ohrození poškodením viacerých orgánov. 
„Nepoznaná celiakia môže viesť dokonca aj k onkologic-
kému ochoreniu tráviaceho traktu. Slovensko, žiaľ, patrí 
medzi krajiny s vysokým počtom onkologických ochorení. 
Veľmi závažné je aj poškodenie kostného systému. Veď os-
teoporóza patrí k ´epidémii´ tohto storočia. Pribúda man-
želských párov, ktoré majú problémy s počatím dieťaťa. 
Hoci zdravotníctvo vynakladá mnohé prostriedky na rie-
šenie tohto problému, príčinou môže byť napokon celiakia. 
Po nastavení na bezlepkovú diétu sa stretávame so šťastný-
mi rodičmi, ktorým sa splnil sen mať dieťa,“ zdôrazňuje 
doktorka Kabátová.

Celoživotné ochorenie

Pri bezlepkovej diéte sa stav pacienta upraví. Upravia sa la-
boratórne testy, upraví sa sliznica čreva a postupne ustúpia 
aj jeho ťažkosti. „Celiatik však nesmie porušiť bezlepkovú 
diétu, pretože ochorenie ´ticho vzplanie´ a môže viesť k 
veľmi vážnym poškodeniam zdravia,“ varuje odborníčka. 
No aj pacienti, ktorých neskoro diagnostikujú, absolvujú 
predtým zbytočné vyšetrenia v odborných ambulanciách a 
množstvo krvných odberov, často bývajú hospitalizovaní a 
užívajú zbytočné lieky... „Dnes však na Slovensku venuje-
me celiakii veľkú pozornosť. Slovenská gastroenterologická 
spoločnosť vytvorila Pracovnú skupinu pre celiakiu, vzni-
kajú občianske združenia pacientov s celiakiou, v ktorých 
sú gastroenterologóvia odborní garanti, čo súvisí aj s vyš-
šou informovanosťou pacientov,“ netají spokojnosť MUDr. 
Kabátová.

MUDr. Jarmila Kabátová
Odborná detská ambulancia, s.r.o

Detský gastroenterológ
Prezident Sekcie detských gastroenterológov pri Slovenskej 

gastroenterologickej spoločnosti
Tel: 337626391, e-mail: kabatova@post.sk

Prevzaté: www.hipokrates.sk

Pod drobnohľadom odborníka
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Iný pohľad na interneto-
vú komunikáciu
 Z roka na rok pribúda v našom pra-
covnom, ale i  súkromnom prostredí viac no-
vých technologických noviniek. Najvýraznejšie zmeny 
zaznamenáva najmä oblasť komunikácie, do ktorej patria 
mobilné telefóny a  internet. Na jednej strane sú tieto vy-
moženosti pre nás veľkou pomôckou, ale na druhej pred-
stavujú aj určité obmedzenia alebo dokonca až ohrozenia. 
 Verím, že taktiež patríte k  tým, ktorí využívajú inter-
netovú komunikáciu takmer každý deň. Zamysleli ste sa 
ale niekedy nad tým, čo všetko sa dá zistiť práve pomocou 
elektronickej konverzácie? Alebo nad tým, o čo všetko sa 
pripravujete touto konverzáciou? Ak ste súčasne členom 
jednej z viacerých dostupných sociálnych sietí, pripravu-
jete sa o súkromie alebo dávate väčší priestor na zasaho-
vanie do neho. Umožňujete pritom tzv. závistlivcom mať 
väčší priestor na ohováranie. Samozrejme, toto všetko vždy 
závisí od miery poskytovaných údajov a zabezpečenia. Po-
zrime sa teda spolu teraz iným pohľadom na elektronickú 
konverzáciu.
 Elektronická konverzácia poskytuje o  nás alebo o  pi-
sateľovi množstvo informácii nielen po obsahovej, ale aj 
vizuálnej forme. Ak sa nepohybujeme vo svete psycholó-
gie, grafológie alebo policajnej praxe, text inej osoby nám 
poskytuje najmä informácie o  jeho ovládaní pravopisu, 
úcty k nám, jeho bontóne, počítačovej gramotnosti a v ne-
poslednom rade samotné novinky obsiahnuté v texte. Soci-
álne siete sú dnes v najväčšej obľube najmä dospievajúcou 
a mladšou generáciou, ale nevyhla sa ani staršej generácii. 
Poskytuje totiž rýchly prehľad noviniek o iných, možnosti 
nájsť stratené kontakty na známych (možno ešte zo škol-
ských čias), ale aj nadviazať úplne nové priateľstvá. Ale aj 
tu je priestor na iný pohľad na tento zaujímavý výdobytok 
techniky. Najmä ak máte pro-
fi l na sociálnej sieti takmer bez 
ochrany súkromia a  máte pri-
hlásených množstvo „priateľov“, 
ktorých ste ešte nikdy nestretli. 
Ďalším rizikom je zverejňova-
nie kompletných informácii 
o  sebe ako napríklad aké sú 
vaše záľuby, čo sa vám páči 
a čo nie, vaše túžby, sny alebo 
celkom podrobne, do sekcií 
spracované triedenie na rodin-
ných príslušníkov, priateľov, VIP 
priateľov a pod. Ohrozením pre 
vaše súkromie je aj množstvo, 
skutočne len v  úvodzovkách 
priateľov, s  ktorými si takmer 
vôbec nepíšete. Umožňujete 
totiž nahliadať do vášho dňa 
aj množstvu ľudí, ktorých sku-
točne nepoznáte! Zamysleli ste 
sa niekedy napríklad nad tým, 

Ilustračné foto Martina Lukáčová

ako vám môžu ľudia ublížiť len tým, že budú mať prístup 
k  fotografi ám z vašich dovoleniek? Práve v dnešnej dobe 
si treba uvedomiť, že aj vo vašom okolí je viacero takých 
ľudí, ktorí si radi nájdu akúkoľvek informáciu na to, aby vás 
mohli aspoň ohovoriť. Čím viac máte teda zverejnených 
osobných informácii na sociálnej sieti o  sebe, tým viac 
sprehľadňujete vaše súkromie. Dobre teda zvažujte, komu 
čo dovolíte vidieť. Vo virtuálnom svete sú v  súčasnosti 
najaktívnejšie najmä deti a práve ony sú najviac ohrozené. 
Podľa štatistík trestné činy súvisiace so sexuálnym násilím 
na deťoch stúpli vo svete až o 150%!!! Je teda nutné dbať 
na adekvátnu prevenciu včas, lebo aj za fotografi ou nemu-
sí byť ten, kto s dieťaťom práve píše. Deti sa musia naučiť 
chrániť si súkromie či už vlastné alebo rodinné. Informač-
né technológie prinášajú so sebou množstvo pozitív, ale aj 
negatív. Naučme sa s nimi včas a adekvátne narábať.

Autor: Bc. Miroslav Schlesinger 
(Pozn. autor je držiteľom „Zlatého ocenenia“ v národnej sú-

ťaži zameranej na oblasť prevencie počítačovej kriminality 
a rizík sociálnych sietí.)

Pod drobnohľadom odborníka
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STAVEBNÉ
SPORENIE?
U nás bez poplatku 
pri uzavretí zmluvy

Iba s Wüstenrot rodinným stavebným sporením získate:

  štátnu prémiu 66,39 €  pre každú osobu na zmluve
  dovolenkový šek zdarma
  výraznú  úsporu na poplatkoch
  atraktívne  garantované zhodnotenie vkladov

www.wuestenrot.sk INFOLINKA: 0800 111 123

Vo Wüstenrote robíme všetko pre to, aby bol váš domov taký, ako ste si ho vysnívali.



NA MENE ZÁLEŽÍ  
Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok

DETI POISTÍME 

ZADARMO

www.wuestenrot.sk

Zhodnúť sa na mene na celý život je oveľa ťažšie, ako na životnom poistení. 
Ak aj vám záleží na dobrom mene, vyberte si Investičné životné poistenie 
pre zdravie a dôchodok, ktoré už päť rokov za sebou získalo ocenenie Zlatá 
minca. Navyše k nemu získate poistenie detí od veku 2 rokov zadarmo!
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