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Nie som z tých, čo by vyplakávali za časmi minulými. Nemyslím, že dobre 
už BOLO. No aj tak sa z času -načas nevyhnem pohľadu do spätného zrkadla.

Nie je prirodzené, že ženy vo veku od 15 do 55 niekoľkokrát týždenne za peniaze 
potia krv vo fitnescentrách, aby na steperoch a fitloptách zhodili to, čo do seba 
nasúkali na rýchlych obedoch a po nákupe v hypermarketoch plných  jedla. 

Nie je prirodzené, že zatiaľ čo my sme prieberčiví a „môžeme“ stravou plytvať, 
o pár tisíc kilometrov ďalej majú deti vypuklé brušká od ustavičnej podvýživy. 

Nie je prirodzené množstvo jestvujúcich a stále mutujúcich alergií, ktorými trpí 
celá civilizácia. 

Nie je prirodzené, že každé NIE od života je pre nás iba ďalšou výzvou 
na prekonanie a že neakceptujeme fakt, že niečo jednoducho nejde. Nedokážeme 
sa zmieriť s tým, že niektoré manželské páry proste nie sú plodné. A nedokážeme 
tiež prijať, že deti sa rodia, lebo na tento svet patria. Tak jedni podstupujú umelé 
oplodnenia, iní potraty. 

Nie je prirodzené, že už počas prenatálneho vývoja lekári vynesú verdikt 
nad nenarodeným dieťaťom – že bude postihnuté, že nebude vyvinuté, že dlho 
nepožije. Nie je prirodzené, že už rodina s troma deťmi sa považuje za spoločenskú 
nezodpovednosť.

Nie je prirodzené, že práca sa stala zmyslom nášho života. Nie je prirodzené, 
že v nej trávime aj 12 hodín denne. 

Nie je prirodzené, že výchova detí je čisto ženskou záležitosťou. 
Nie je prirodzené, že lexauriny a neuroly berieme namiesto tik-takov. 
Nie je prirodzené, že spúšťačom najrôznejších chorôb sú stres a depresia.

Niečo na tom starom a tradičnom spôsobe života predsa len bolo. Pracovalo 
sa, aby sa rodina uživila. Jedlo sa, aby sa prežilo. V kuchyni sa spotrebovalo 
všetko, čo pole, záhrada a chliev vydal. Pohybu bolo dosť, aj slnka. Rodičky sa 
nepovažovali za choré, bezprávne pacientky. Deti sa učili správaniu i každej robote 
tým, že boli ustavične s oboma rodičmi. Bola aj zábava, aj oddych, aj medziľudské 
vzťahy vyzerali inak.

Viem si predstaviť istú strednú cestu, z každého to dobré. Viem si predstaviť, 
ako by mohli prebiehať pôrody v nemocniciach, ale zároveň by sa rešpektovali 
potreby a pocity budúcej matky. Viem si predstaviť, ako by matky mohli 
byť na materskej dovolenke a pritom by si mohli privyrobiť bez toho, aby 
ochudobňovali  dieťa o svoju prítomnosť. A viem si tiež predstaviť, že by sa 
matkám s malými deťmi uvoľňovali miesta v autobusoch a že by boli, trebárs, 
prednostne obslúžené v obchode. Aj o tom je aprílové číslo nášho časopisu. Aj to 
sú témy, kvôli ktorým už šiesty rok v predvečer Dňa matiek kráčajú stovky z nás 
po celom Slovensku svoju symbolickú Míľu pre mamu. Na jej konci vyslovujeme 
to najprirodzenejšie, čo sme si dokázali zachovať: Ďakujem, mami!

Silvia Sorgerová

Nech ostane to prirodzené

Materské centrá
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DupaJDa sa 
NaDýcHLa

Po prvých krôčikoch roka 
2009 sme sa presvedčili, že 
Materské centrum Dupajda 
medzi oravskými horami 
čaká zrejme jeden z tých ak-
tívnejších rokov.  Po takmer 
ročnom útlme sa tu rozbehli 
akcie, aktivity a hlavne sa 
o jeho činnosť zaujíma stále 
viac ľudí. Stále fungujúca 

najúspešnejšia aktivita – kurz Príprava na materstvo, sa teší výbornej návštevnos-
ti a pozitívnym ohlasom. Okrem toho od marca 2009 pribúdajú nové pravidelné 
aktivity – Tvorivé dielne Včielky Majky a Cvičenie dospelých s deťmi. V teplejších 
mesiacoch plánujeme niekoľko výletov a tešíme sa na organizovanie Dňa detí a 
Mikuláša v našej obci. Od marca budeme mať aj nové aktivačné pracovníčky, ktoré 
by mali zaručiť ešte lepšie fungovanie materského centra. Zo všetkých strán sme 
plné očakávaní, pretože máme veľmi veľa plánov a sme zvedavé, čo z toho sa nám 
aj podarí. Tešíme sa na všetky nové tváre, detské úsmevy a veríme, že Materské 
centrum Dupajda bude mať stále za čo „dupať“ a spájať ľudí. 

Eva Rakovanová, 
MC Dupajda, Nižná

Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden hrad a na 
tom hrade žili smelý rytier, princezná, motýliková 
víla s motýlikom, šašo a  zajačik...  Skoro sa Baba 
Klub premenil na starobylý hrad.  Lenže o chvíľu 
sa do našej rozprávky vrútil športiak Bleskový 
McQueen, prenasledovaný kovbojom, vojakom 
v maskáčoch a hasičom. Do bazéna s guličkami 
skočil hrdinský Spiderman a rozprávkový stredo-
vek vystriedala scéna z akčného filmu. Samozrej-
me, ako ste sa už dovtípili, stalo sa tak počas karnevalového dopoludnia v Baba Klube. Detičky prišli 
v krásnych maskách v sprievode rodičov. Tancovať sa im veľmi nechcelo, radšej sa zapojili do mini súťaží. 
Hádzali loptičkou do koša, ako zruční majstri stavali vežu z maxi kociek a riešili detektívnu hádanku. Za 
každú zvládnutú úlohu dostali pečiatku. Rodičov potešil pohľad na svoje ratolesti, ktoré sa nakoniec pekne 
zahrali v herni. Veď boli také krásne „rozprávkové“! 

Vo štvrtok 26. marca sa konala v Baba Klube ukážková hodina nového hudobného kurzu Robík. Podob-
ne ako kurz Prvé krôčiky k hudbe aj Robík uviedla pre naše materské centrum hudobná škola YAMAHA. 
Ide o medzinárodný koncept výučby hudby pre najmenších, ktorý má svoj pôvod v Japonsku. Momentálne 
tieto školy patria k najväčším organizáciám svojho druhu vo svete. Deti pri zoznamovaní sa s hudbou a 
rytmom sprevádza  plyšový tuleň Robík. Jeho meno sa stalo aj názvom kurzu. Keďže sa zapojil dostatočný 
počet mamičiek, otvára sa pravidelný kurz, ktorý je určený deťom od 4 do 18 mesiacov. Bude trvať do kon-
ca júna, teda až do začiatku letných prázdnin. Staršie deti môžu navštevovať hudobný kurz Prvé krôčiky 
k hudbe. Kurzy budú pokračovať aj v septembri.           

Zuzana Jakabíková, 
MC Baba Klub, Šamorín

Eden, či raj, tak to je názov nášho naj-
novšieho projektu. Už dávno snívame o 
krásnych detských ihriskách, oddychových 
zónach, či iných verejnosti prístupných 
priestoroch v meste Hriňová, kde by sme 
mohli tráviť čas so svojimi deťmi bez toho, aby 
sme sa obávali, či náhodou nestúpia do psích 
výkalov, neporežú sa na rozbitej pivovej fľaši, 
alebo si nejako inak neublížia. Keďže nepatrí-
me k tým, čo len rozprávajú, ale oveľa radšej 
nechávame za seba hovoriť svoje činy, napí-
sali sme projekt na obnovu ihriska a záhrady. 
Reagovali sme na výzvu, ktorú v minulom 
roku vyhlásila nadácia Pontis a uspeli sme. 
S veľkou radosťou vám oznamujeme, že na-
dácia Pontis nám z nadačného fondu TESCO 
STORES SR v rámci grantovej výzvy Tesco 
pre zdravšie mestá pridelila sumičku 3.276 
Eur (98.700 Sk). Budeme sa hrať v raji viac 
informácií nájdete na stránke www.mravcek.
webnode.sk. Obidvom nadáciám srdečne ďa-
kujeme a budeme sa opäť snažiť nechať za 
nás hovoriť naše činy.

Mária Fábriková, 
MC Mravček, HriňovákarNevaL v Gašparku

Dňa 9.2.2009 bolo Materské centrum Gašparko Nová Baňa plné šašov, princezien, 
chrobáčikov, ale aj moderných rozprávkových bytostí. Mali sme už tradičný fašiangový 
karneval, na ktorom sme si schuti zatancovali, zaspievali, ale i zasúťažili. Každá maska 
sa nám v úvode sama predstavila, za čo dostala perníkové srdiečko. O ďalšie občer-
stvenie sa postarala firma Chocolate Products, ktorá nám karneval osladila čiernymi 
princami. Ďakujeme!                    Renáta Juhásová, 

MC Gašparko, Nová Baňa

OceňOvaLI sme v maskácH 

Karnevalovalo sa aj v MC Srdiečko v Trenčíne. Na zába-
vu sme mali tých najpovolanejších a v „emcéčkach“ už veľmi 
obľúbených detských pesničkárov Máriu Podhradskú a Riška 
Čanakyho. Lístky na koncert spojený s karnevalom sa minuli 
ako teplé rožky – viac ako 150 lístkov sme vypredali v priebehu 
niekoľkých dní! A predali by sme aj viac, no sála sa nafúknuť 
nedala, aká škoda... Rodičia a deti do jedného roku mali ako 
vždy vstup zdarma. Koncert s karnevalom bol úžasný. Deti sa 
vybláznili a vytancovali do sýtosti, zaspievali si staré známe 
pesničky, poobdivovali masky svojich kamarátov, zapózovali 
našim miestnym médiám a hajde domov! Plesovú sezónu sme 
pekne obhájili. No toto podujatie malo aj jedno milé špecifikum – 
oceňovali sme zariadenie priateľské deťom a rodinám v našom 
meste! Bodaj by sa to stalo tradíciou, že na každom našom 
väčšom podujatí budeme mať koho oceniť. 

Adriana Demjanovičová, 
MC Srdiečko, Trenčín

karNevaL a HuDObNá 
škOLa v baba kLube buDeme sa HraŤ v raJI
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pampÚšIk  sa teší Na Jar

Aj v novom roku sa hlásime z nášho malého 
MC v Myjave. Po tom, čo sme starý rok zavŕšili 
úspešným Mikulášom, od januára sme v našom 
Materskom centre Pampúšik začali s novinkou 

INterNet pre mamY

Nováčik sa po ospalej jeseni a spiacej zime prebralo s prvými 
lúčmi zubatého slniečka a zrazu nevieme, čo robiť skôr – usporiada-
li sme karneval a vďaka daru profesionálneho fotografa Ota Kmeťa 
máme z neho úžasne fotky našich malých rytierov, princezien, chro-
báčikov. Cvičíme na fitloptách, robíme burzu detských vecí, stretá-
vame sa v školičke dojčenia, kde sú členky OZ Mamila vždy pripra-
vené poradiť. Vďaka materiálu od firmy VAŠA a vďaka šikovnosti 
jedného otecka máme kompletnú krásnu kuchynskú linku, podarilo 
sa nám úspešne zavŕšiť akciu Internet pre MC Nováčik. Ďakujeme 
za to hlavne sponzorstvu firmy  Sloveca, mestu Nováky a firme Kinet. 
Teraz pomáhame všetkým učeniachtivým mamičkám zorientovať sa 
v práci s PC a internetom. Podali sme si aj projekt na dovybavenie 
MC. Ak nám vyjde, budeme mať v herni na celej ploche nový kobe-
rec a deti sa budú môcť hrať v domčeku so šmýkačkou. Ale najmä 
sa intenzívne chystáme na Míľu pre mamu a tešíme sa, že sa nám 

aj tento rok 
podarí osloviť 
ďalších nových 
návštevníkov 
nášho mater-
ského centra.

Gabriela 
Oršulová, 

MC Nováčik,
 Nováky

kOrmIDLO 
v tretícH 
rukácH

V materskom centre Včielka 
prebehla už tretia úspešná 
výmena “vedenia“ alebo kraj-
šie to nazvime, „odovzdania 
kormidla“. 

Materské centrum pracuje 
v súčasnosti na úplne dob-
rovoľníckej báze. Hoci prešlo 
aj obdobím využívania aktivačných pracovníkov a obdobím väčších projektov, 
z ktorých bolo možné ľudí aj platiť, tieto obdobia sa vďaka rozumnému vedeniu 
materského centra využili na jeho zastabilizovanie. A tak je dnes Včielka zná-
mou a stabilnou súčasťou mesta Považská Bystrica. Aj vďaka podpore mesta 
vo forme dotácie na nájom a energie, má  materské centrum svoju strechu nad 
hlavou, čo je pre všetky mamičky, ktoré do jeho vedenia vkladajú množstvo 
energie, veľmi upokojujúce. Môžu sa sústrediť na vymýšľanie aktivít a programu 
pre rodiny s deťmi. Žiadne drámy nesprevádzali ani poslednú výmenu, kedy 
Lenku Kružlicovú vystriedala Monika Turániová, ktorá sa po krátkej „ treťočer-
stvomamičkovskej dovolenke“ opäť vrátila do pracovného života Včielky. Pod-
pora, ktorú jej pri nesení žezla poskytuje stará líderka a všetky ostatné aktívne 
maminy z materského centra, je prepotrebnou súčasťou toho, aby prirodzená 
výmena, nasledujúca po odrastení detí z plienok a skončení rodičovskej do-
volenky nepriviedla materské centrum späť na štartovaciu plochu. Aby mohlo 
voľne letieť ďalej, s novými krídlami, s novými farbami, v ústrety ďalším krásnym 
podujatiam pre mamičky, deti a oteckov v meste. 

MC Včielka, 
Považská Bystrica

ktO Je tátO žeNa

Od februára sa v Materskom centre Medulienka rozbehol 
projekt „Čas pre dieťa“, ktorý podporil Detský fond LEAF. Pro-
jekt vypracovali mamičky na materskej dovolenke, ktorým zále-
ží na zdravej, prirodzenej a hlavne láskavej starostlivosti rodiča 
o svoje dieťa.

Hlavnou aktivitou projektu je cvičenie detí od 3 mesiacov 
do 3 rokov na fitloptách, riekanky, gymnastika a pohybové hry. 
Deti si tak prirodzene a nenásilne v blízkom kontakte s rodičom 
rozvíjajú pohybové a rozumové zručnosti.

S podporou Slovensko-českého ženského fondu realizuje 
Medulienka projekt „Kto je táto žena“. Vznikol na základe vlast-
ných skúseností a diskusií matiek v materských centrách, hľa-
dajúcich odpovede na otázky a riešenia problémov, či situácií, 
do ktorých sa ako ženy-matky-manželky dostávajú. Skupinový-
mi stretnutiami so supervízorkou a následnými diskusiami pod 
vedením facilitátorky budú počas 7 mesiacov otvárať témy, ako 
sebaúcta, postavenie v rodine a v spoločnosti, sny a kariéra 
verzus láskavé a dlhodobé materstvo.

mOJe mIestO v kOmuNIte

je názov dlhodobého projektu Občianskeho združenia a Materského centra Haliganda 
v Košiciach. Obsahuje v sebe sedem pravidelných aktivít, ktoré sú určené buď pre užšie 
cieľové skupiny ako deti do troch rokov (tvorivé dielničky), matky na materskej dovolen-
ke (besedy, prednášky, divadelné a výtvarné workshopy pre dospelých), žiakov prvého 
stupňa základnej školy (divadelné a výtvarné worshopy pre deti, stretnutia s povolaniami), 
ale súčasťou projektu sú aj aktivity zamerané na celé rodiny, na medzigeneračný dialóg 
a na kreatívne a alternatívne formy edukácie. Projekt sa uskutočňuje  vďaka podpore 
grantového programu Škola centrom komunity Karpatskej nadácie.

Tak sa Košičania môžu tešiť na stretnutia s archeológmi, prírodovedcami, múzejníkmi, 
mineralógmi. V cykle „ Čítanie v piesku“ na ihrisku  sa bude hovoriť o tom, čo všetko sa dá 
nájsť v piesku. Pre dospelých a staršie deti bude historik alebo archeológ rozprávať o ne-
jakom svojom alebo svetovom objave. Téma objavu z rôznych dejinných období  bude 
zároveň témou tvorivej dielne pre najmenších. Deti budú mať priamy kontakt s dejinami a 
s ľuďmi, ktorí ich pomáhajú odhaľovať. Haliganda tu spolupracuje s Východoslovenským 
múzeom a s Východoslovenskou galériou.

V cykle „Zaklopte a...“ sa stáva, že na dvere rôznych košických bytov zaklope autor 
detskej literatúry a bude chcieť prečítať rozprávku ich dieťaťu. Čítať príde Tomáš Janovic, 

Braňo Jóbus, Daniel Hevier, Peter Karpinský, Ján Milčák, Alžbeta 
Verešpejová a iní. Cieľom je poskytnúť deťom reálnu alternatívu 
k mediálne prezentovaným celebritám. Chceme tiež vyvolať túžbu 
u ostatných detí, ale hlavne u ich rodičov po stretnutiach s ľuďmi, 
ktorí skutočne vytvárajú hodnoty. 

MC Haliganda, Košice

- otvorili sme kurz anglického jazyka pre škôlkarov, 
ktorý sa hneď stal veľmi obľúbeným medzi deťmi aj 
rodičmi. Pomaličky začíname pomýšľať aj na jarnú 
burzu, keďže veríme, že tohtoročná „nekonečná“ 
snehová nádielka sa predsa len už vytratí a vy-
strieda ju milé jarné slniečko J Naše pravidelné 

aktivity nijako nezaostávajú, a tak cvičia bábätká, 
väčšie detičky, mamičky aj budúce mamičky, aby 
sme všetci boli fit, popritom sa hráme, tvoríme a 
pripravujeme sa tak na príchod jari.

Slávka Michálková, 
MC Pampúšik, Myjava

Rubriku pripravila Adriana Demjanovičová



w w w . m a t e r s k e c e n t r a . s k

6

aktuálne z ÚMC

nAšA strAtéGiA

Z poverenia Valného zhromaždenia má Výkonný tím vy-
pracovať a predložiť Dozornej rade na schválenie strategic-
ký plán Únie materských centier na najbližšie roky. Proces 
tvorby sa ukázal ako veľmi časovo náročný a pod vedením 
Zuzany Ondkovej zo Sabinova, čerstvej posily projektového 
centra ÚMC, pomaly začína dostávať reálne kontúry. Stra-
tegický plán by mal byť hotový do konca apríla. I keď jeho 
definitívna podoba ešte nie je na svete,  ponúkame vám 
malý pohľad do „ zákulisia“ jeho tvorby. Vydefinovali sme 4 
základné programové oblasti, v ktorých sa doteraz ÚMC an-
gažovala a zrejme sa i naďalej angažovať bude, ciele, aké 
by chcela do budúcnosti dosiahnuť a aké stratégie na ich 
dosiahnutie môže použiť:

1. sIeŤ materskýcH ceNtIer

1.1. Prispieť k stabilite siete a jednotlivých MC
1.1.1. V spolupráci s MC pripraviť plán podpory služieb
 pre mamy a rodiny, podľa potrieb MC
1.2. Zabezpečiť plynulý rozvoj siete – s dlhodobým 
 (5-ročným) výhľadom na počet 100 členov
1.3. Zmapovať regionálne rozdiely a na ich základe 
 pripraviť plány rozvoja jednotlivých regiónov
1.4. Definovať, čo znamená komerčnosť MC, aké riziká 
 prináša pre sieť MC, vypracovať plán eliminácie 
 týchto rizík

2. vYtváraNIe prIestOru pre matku 
 a DIeŤa – prIestOru FYZIckéHO, 
 spOLOčeNskéHO, mOráLNeHO

2.1. Presadzovať zmeny v tradicionalistickom vnímaní 
 postavenia matky
2.2. Prispieť k odstráneniu fyzických a ľudských bariér, 
 ktoré bránia matkám vo vstupe do verejných 
 aj súkromných zariadení
2.3. Presadzovať myšlienku „zariadení priateľských 
 k deťom“
2.4. Prispieť k zlepšeniu morálneho ohodnotenia 
 starostlivosti o dieťa a rodinu

3. pODmIeNkY ZamestNávaNIa rODIčOv

3.1. Zvýšiť povedomie verejnosti a zamestnávateľov 
 o ústretových podmienkach zamestnávania 
3.2. Podporovať / lobbovať na úrovni legislatívy 
 za zlepšenie podmienok zamestnávania rodičov
3.3. Aktívne vstupovať do tvorby zákonov o podpore 
 rodičov starajúcich sa o deti

4. rODIčOvské vZDeLávaNIe

4.1. Prispieť k zlepšeniu kvality výchovy a starostlivosti 
 o deti
4.2. Vytvoriť efektívny komunikačný priestor 
 pre výmenu skúseností rodičov ( aj medzinárodnú 
 výmenu)
4.3. Viesť diskusný portál o výchove
4.4. Zdokonaliť metodiku práce rodičov s deťmi
4.5. Zabezpečiť vznik Akadémií praktického 
 rodičovstva, rozširovanie ich siete, ich stabilitu 
 prostredníctvom národného programu

personálne výmeny v úMC

so stanovovaním priorít a cieľov pre nasledujúce obdobia 
prichádza aj obdobie zmeny, obmeny v pracovných pozí-
ciách. postupne vás budeme oboznamovať s jednotlivými 
„odchodmi“ a predstavovať nových ľudí. 

Po takmer 6 rokoch z vedenia 
ÚMC odchádza Martina Adam-
kovičová, členka Výkonného tímu, 
riaditeľka Centra projektov ÚMC, 
predtým členka Správnej rady 
ÚMC a jedna zo zakladateliek 
Únie materských centier. Pre úniu 
však naďalej zostáva pracovať za-
tiaľ ako poradkyňa pre svoju ná-
stupkyňu Zuzanu Ondkovú zo Sa-
binova. Rada by sa ďalej venovala 
rozvoju kampane Láskavo do ži-
vota a spolupracovala pri písaní 
projektov. 

PANTA RHEI
ako hovorí klasik, ja však potrebujem na chvíľku „kohútik ply-

nutia“ zastaviť a to kvôli človeku, ktorý za to stojí. Je ním žena, 
stojaca pri kormidle ÚMC, odkedy sa začala písať jej história, a 
ktorá toto miesto uvoľňuje iným, aj keď na palube zostáva ďalej. 
Uzurpujem si právo napísať o nej pár riadkov, lebo si dovoľujem 
povedať, že ju poznám najlepšie z celého koordinačného tímu. 
Budú o Maťke Adamkovičovej, členke bývalej Správnej rady a 
riaditeľke Centra projektov ÚMC. 

Vždy budem obdivovať Matine neuveriteľné profesionálne 
schopnosti zasahujúce nielen manažment, ale i projektovú  „vý-
stavbu“, lektorovanie, právo, ekonomiku i administratívu. Projekt 
Equal mi umožnil Maťku spoznať ešte lepšie a veľmi veľa sa od 
nej naučiť. Toto obdobie nás takmer položilo na lopatky. Opäť 
však poukázalo na jej obrovskú húževnatosť a ja som v plnej 
miere pochopila opodstatnenosť formy, pravidiel a poriadku. Keď 
som videla, s akou precíznosťou vkladá všetky dokumenty do 
šanónov a neúnavne študuje všetky nekonečné zmeny v usmer-
neniach ministerstva, rozkladá žiadosti o platbu po celom kupé 
IC na trase Poprad - Bratislava, mala som chuť aj ja byť poriad-
kumilovnejšou a systematickejšou. Škoda, že to netrvalo dlho 
:-), ale vždy mi jej blízkosť dodávala pocit bezpečia, že ma pri 
mojom chaotickom spôsobe práce nič nezaskočí. 

Teraz k jej „človečine“, ktorá sa síce neprejavovala účasťou 
na sedeniach pri gitare alebo prípravou kreatívnych prezentácií 
na valných zhromaždeniach, ale bola skrytá, a o to silnejšia. Ne-
zabudnem, ako sa za mňa postavila v najťažších pracovných ale 
i osobných problémoch. Ako zastúpila Venetku v období, kedy 
jej životná sila bola vážne oslabená. Spomínam si, ako v za-
čiatkoch fungovania ÚMC, kedy prostriedky na ľudí neboli, vy-
trvalo cestovala cez celé Slovensko vrátane nočných prestupov 
v Kysaku a prespávania po ubytovniach. Jej motívom vždy bolo 
vyjsť v ústrety iným, napr. členkám Správnej rady, ktoré mali deti 
menšie alebo chodili s bruškom. 

Maťka mne, aj celej ÚMC, dala zo seba to najlepšie a ja som 
potrebovala o tom aspoň niečo napísať a zviditeľniť skryté. Je 
to príbeh o drobnej žienke, ktorú nebolo vidieť za horami papie-
rov (aj keď počuť áno :-)), o žienke veľkého srdca, vytrvalosti a 
odvahy. 

Už popúšťam kohútik Panta Rhei... Maťka, ďakujem za všetkých. 
Ďakujem aj tvojmu manželovi Peťovi za preberanie rodičovských 
povinností a Zuzanke, ktorá hrdinsky zvládala maminu neprí-
tomnosť. Nech čas tebe i tvojej rodinke mnohonásobne vráti 
všetko to, čo si dávala iným!     

Eva Fiedlerová 
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fundrAisinG 
je pre materské centrá 

veľkou príležitosťou a výzvou

prvú fundraiserku v histórii Úmc a veľmi úspešnú 
sme požiadali o pár rád pre všetkých, ktorí na túto 
dôležitú oblasť získavania zdrojov na chod nezisko-
vej organizácie ešte nenašli odvahu.

„Fundraising som objavila a začala sa ním zaoberať 
na školení pre neziskové organizácie. Súčasťou škole-
nia bola aj prednáška o hľadaní partnerov pre projek-
ty neziskových organizácií, teda o fundraisingu. Zistila 
som, že fundraising je pre neziskovky bežnou súčasťou 
ich života a že existujú len vďaka dobre nastavenému 
partnerstvu z biznis sektoru. 

Na školení sa mi rozšíril obzor a keď prišla ponuka 
z ÚMC robiť fundraising pre Miľu pre mamu 2009, teda 
nájsť pre tento projekt finančných partnerov, ponuku 
som prijala. Rada razím novú cestu, rada vytváram nové 
systémy, a tak rozbehnúť fundraising pre ÚMC bola pre 
mňa nová výzva.

Počas môjho polročného fundraisovania som zistila, 
že téma dieťa, matka, rodina je pre komerčný trh veľ-
mi zaujímavá. Možno práve preto, že každý má svoju 
mamu, že väčšina ľudí vychováva deti, je téma mater-
ských centier pre partnerov blízka. 

Aj firmy idúce za ziskom túžia rozvíjať svoje sociálne 
cítenie, a to prostredníctvom podpory projektov. Možno 
práve ponuka zo strany materských centier naplní fir-
me potrebu pomáhať druhým. Na druhej strane je úplne 
prirodzené, že partner chce na projekte profitovať, a to 
tým, že je prostredníctvom projektu prezentovaná znač-
ka jeho firmy. 

Je to jednoduché, materské centrá pôsobia v treťom 
sektore, náš partner robí biznis, tieto dve oblasti sa mu-
sia niekde stretnúť, pretože aj biznis potrebuje tretí sek-
tor. A možno bod stretnutia bude práve váš projekt .

Okrem toho, mnoho firiem vyrába alebo robí služby 
pre cieľovú  skupinu – rodina, matka a dieťa a prostred-
níctvom materských centier môžu osloviť priamo svojich 
spotrebiteľov. Z tejto spolupráce môže mať materské 
centrum finančný efekt, ktorý potrebuje na svoje preži-
tie.

Takže, treba si vyhrnúť rukávy a pustiť sa do fundrai-
singu! Nemáte čo stratiť, môžete len získať. Ak aj nezís-
kate hneď na prvýkrát peniaze, vedzte, že šírite dobré 
meno materských centier a zoznamujete verejnosť s 
našimi aktivitami. Možno tie peniažky prídu neskôr, prá-
ve vďaka tomu, že ste cieľavedome zoznamovali svoje 
okolie s pôsobením materských centier. 

Napriek finančnej kríze sa mi podarilo nájsť finanč-
né prostredky pre Míľu pre mamu 2009, vytvorila som 
niekoľko partnerstiev, vytvorila som databázu firiem s 
kontaktami a cenníky reklamných služieb pre materské 
centrá.

pár ráD k FuNDraIsOvaNIu:

     1. musíme si uvedomiť, že aktivity materských 
centier  majú vysokú spoločenskú hodnotu. Preto 
skôr, ako oslovíme partnera, musíme byť presvedčení o 
svojich cieľoch a výnimočnosti, ktorú prinášame spoloč-

nosti. Všetko, čo robíme pre matky, deti a rodiny musíme 
vedieť popísať a vysvetliť.

     2. Úspechom je výborne pripravený projekt v 
písomnej podobe – aj podľa dobrých materiálov nás fir-
my posudzujú ( stručný prehľadný projekt s niekoľkými 
fotkami). Kvalitný materiál hovorí o vašej kvalite.

     3.  Mali by sme mať predstavu aké typy firiem 
oslovíme. Obraciame sa na firmy, ktoré vyrábajú alebo 
robia služby pre rodiny a deti ( zoberte si do rúk časopis 
na tému rodina a kto tam reklamuje, toho sa oplatí oslo-
viť)
     4. tvorba databázy s kontaktmi firiem je zdĺ-
havá práca, ale bez nej to nepôjde. Nestačí mať telefón 
a mail na firmu, musíme nájsť toho pravého človeka na 
jednanie ( predstaviteľ marketingu, PR oddelenia, pro-
duktový manažér). Výhodou je, ak človek, s ktorým bu-
deme komunikovať, má práve malé dieťa a dobre pozná 
podmienky na Slovensku.

     5. byť na stretnutí profesionál - prísť upravená, 
určite neprísť s dieťaťom, vystupovať s odvahou, s ve-
domím svojej hodnoty, nie prosebne, ale zase naopak 
slušne, aby partner videl, že sme ochotné hľadať rieše-
nie pre spoluprácu. Musíme vedieť dobre odprezentovať 
projekt a ponúknuť protislužbu ( reklamu, prednášku, 
prezentáciu v MC).

Držím vám paLce a sOm tu pre vás, 
ak bY ste pOtrebOvaLI pOraDIŤ!

Touto cestou by som sa chcela poďakovať výkonnému 
tímu ÚMC za prejavenú dôveru, za to, že mi zverili fun-
draising. Chcela by som poďakovať Katke Králikovej za 
pomoc pri písaní projektu. 

Chcem poďakovať Adriane Demjanovičovej za to, že 
sa zapojila do fundraisingu a myslím, že z nej bude dob-
rý fundraisor. “ 

Andrea Čvapková
Fundraisor ÚMC
38 rokov
matka  5 ročného Adamka a 8 ročného Danielka.
Býva v Bratislave.

Rubriku pripravila Slávka Kvasnicová
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 nAše kAMpAne     nAše projekty
 Dovoľte mi vstúpiť s dieťaťom    Dopadová štúdia vplyvu materských centier
 Láskavo a bezpečne do života     Akadémie praktického rodičovstva
 Ako vychovávame svoje deti    Míľa pre mamu

1 eur na podporu 
priestorov pre mamy 

s deťmi! 

V čase od 9.apríla do 31.mája organi-
zuje Únia materských centier už svoju 
3.Verejnú zbierku pre materské centrá 
pod názvom „Ďakujem, že si mama“. 
Podporiť ju môžete zakúpením veselej 
magnetky alebo aj zaslaním SMS správy 
s textom Dms (medzera) mama na čís-
lo 877 v sieti Orange a T-mobile. Služba 
darcovskej SMS je zabezpečovaná Fó-
rom donorov. 

... a pokračuje, verím, k spokojnosti 
všetkých strán, pretože každý si v nej 
nachádza svoj priestor a tým pocit vlast-
ného významu. Pociťovala som veľkú ra-
dosť z tvorivej atmosféry na poslednom 
facilitačnom tréningu s Kalkou Paulínio-
vou v Poprade a s osobnou účasťou na-
šej expertky Dr. Danielky Čechovej. V je-
ho závere zaznievali názory, že Akadé-
mie praktického rodičovstva (ďalej APR), 
ktoré boli doteraz skryté pod pokrývkou 
hmly, konečne začínajú byť viditeľné. 
Z hmly vystupujú končeky ich striech i 
kontúry budov. Pragmatici by sa určite 
chytali za hlavy, ale ja v tomto procese 
vidím veľký zmysel rastu „zdola“. Teh-
ličku po tehličke prináša na stavenisko 
všetkých 28 MC, 4 experti profesionáli a 
ďalší rodičia. Nie je to vzrušujúce :-) ? 

Ale vráťme sa na zem...

Za uplynulé obdobie sa v kampani 
uskutočnilo pár krokov vpred a udalostí, 
ktoré určite stoja za zmienku. Smerom k 
verejnosti išli, vďaka Slávke Kvasnicovej 
a Silvii Sorgerovej, priamo od tanierov 
s vianočnou kapustnicou, správy o APR 
do celého Slovenska, či už tlačové alebo 

televízne. Lenka Kružlicová, v spolupráci 
s tímom APR, sprevádzkovala webovú 
stránku APR www.akademierodicovstva.
sk. Pozrite si ju, napíšte nám svoj názor 
a využite priestor diskutovať na výchov-
né témy aj on line. Rovnako aj tieto reak-
cie sa stanú stavebným materiálom pre 
skriptá APR. Rozprúdila sa krv aj našej 
podkonferencie „detičky“, ktorá slúži na 
výmenu skúseností facilitátoriek a v po-
slednom čase na diskutovanie o kontro-
verzných témach vo výchove. Len škoda, 
že webka pri tom zostala bokom.

Pre efektívnejší priebeh diskusií sme 
v spolupráci s expertným tímom (prof. 
Ivan Štúr, Dr. Daniela Čechová, Mgr. 
Marcela Miklošková a Dr. Jana Nosková) 
doplnili metodické odporúčania pre faci-
litátorky. V súčasnej dobe experti pracujú 
s kôpkou 28 reportov. Veľa facilitátoriek 
sa zdôverilo, že kvalitne napísať report 
z diskusie je náročné najmä na čas a že 
najlepšou cestou je napísať ho čím skôr, 
najlepšie na druhý deň po diskusii. Veľmi 
dobre vám  rozumiem, finančná odmena 
nie je dostatočnou satisfakciou. Preto si 
nesmierne cením vašu snahu a vytrva-
losť na ceste, ktorá vedie k takému dôle-
žitému cieľu, akým je šťastie detí.

www.akademiarodicovstva.sk

on-line burza 
nápadov 

k výchove detí

Do materských centier 
sa vracia projekt 

„ vODa pre mamY 
a DetIčkY“

Spoločnosť VODAX ako partner Míle 
pre mamu zabezpečí počas konania 
podujatia vo všetkých zapojených mes-
tách vody Lucka pre účastníkov míľo-
vého pochodu. Okrem toho sa rozhodla 
opätovne zaradiť do podpory materských 
centier projekt pitného režimu. Do kaž-
dého materského centra na Slovensku 
(člena Únie materských centier) spo-
ločnosť dodá dvakrát do roka 42 kusov 
1,5-litrových fliaš vody Lucka. Tieto budú 
k dispozícii na občerstvenie návštevní-
kom - malým i veľkým v rámci prednášok 
a ďalších aktivít v materských centrách. 
Pitný režim v materských centrách za-
bezpečovala spoločnosť VODAX v ro-
koch 2006 a 2007. Ďakujeme za opätov-
nú podporu.

Ďakujem Gabike Dunajčíkovej a Elene 
Bakošovej za ich komunikáciu s medzi-
národnou sieťou MINE. Hľadajú možné 
zdroje na dofinancovanie novembrovej 
konferencie v Bratislave a pripravujú jej 
predbežný program.     

Ešte pár slov o expertnom tíme. Sú 
to skvelí ľudia a skvelí odborníci. Už po-
chopili našu, nie celkom bežnú stratégiu 
procesu a infikovali sa naším známym 
vírusom. Na poslednom stretnutí tímu 
v Bratislave začali vystupovať z hmly 
aj kontúry skrípt a kurzu. Experti prišli 
s veľmi zaujímavými nápadmi a my sa 
máme na čo tešiť. Za všetko hovoria slo-
vá prof. Štúra, keď mu Marcela Mikloško-
vá prejavila úctu a vďaku za spracovanie 
reportov v priebehu troch dní. Na to pán 
profesor prehlásil: „A to sa radšej nepri-
znám, že som ešte tri dni čakal :-)!“ Asi 
už nie je potrebné nič dodať...     

Eva Fiedlerová,
hlavná kampanierka 

Akadémií praktického rodičovstva

Cena Darcovskej SMS správy je 30 
Sk/1 EUR. Viac informácií na www.dar-
covskasms.sk.

Získané finančné prostriedky použi-
je Únia materských centier na podporu 
zveľaďovania exteriérov i interiérov ma-
terských centier ako ideálnych priestorov 
pre mamy s malými deťmi.

Po ukončení zbierky zakúpi Únia ma-
terských centier pre členské materské 
centrá rôzne rehabilitačné, didaktické a 
športové pomôcky, ktoré vytvoria v ma-
terských centrách na Slovensku mož-
nosti športového a pohybového vyžitia 
detí od narodenia do 6 rokov, aby týmto 
podporila vytváranie cenovo dostupného 
priestoru pre všetkých rodičov s deťmi na 
spoločné trávenie voľného času v bezba-
riérových a bezpečných priestoroch.

je medzinárodná ochranná známka. Vý-
hradným držiteľom práv k ich užívaniu 
na území Slovenska je Fórum donorov.

kAMpAŇ o výCHove pokrAčuje...
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„Zo Švédska pre decká“ je interaktív-
na kampaň, ktorá prebieha v roku 2009 
v štyroch krajinách – Slovensko, Česko, 
Rumunsko a Maďarsko. Na Slovensku 
zorganizovalo Švédske obchodné za-
stupiteľstvo v spolupráci so Švédskym 
veľvyslanectvom v Bratislave a partner-
mi v duchu tejto kampane jedinečné 
podujatie pre deti a rodičov s atraktív-
nym programom, súťažami a cenami, 
odbornými prednáškami a interaktívnou 
honbou za pokladom. Podujatie sa kona-
lo v Avion Shopping Parku v Bratislave, 
v dňoch 28. – 29. marca, bolo zároveň 
podporené odbornými prednáškami 
o bezpečnosti. 

Cieľom celoročného programu „Zo 
Švédska pre decká“ je zvýšiť povedomie 
o bezpečnosti detí v domácnosti. Prečo 
prevencia úrazov v domácnosti? Pretože 
až jedna tretina zo všetkých  úrazov detí 
sa stane v domácnosti. Aké sú hlavné 
príčiny? Rodičia nie sú dostatočne in-
formovaní a oboznámení s rizikami det-
ských úrazov, či už v domácnosti alebo 
mimo nej. Dokazujú to aj prieskumy, kto-
ré zistili, že až 91% rodičov je presved-
čených, že ich domov je bezpečný. Ne-
poznajú taktiež možné následky úrazov, 
preto veľká časť rodičov podceňuje aj im 
známe riziká. 

Prevencia úrazov detí vo Švédsku 
sa datuje už od roku 1954. Za pár de-
saťročí systematických, kontinuálnych 
a celospoločenských preventívnych ak-
tivít v oblasti prevencie úrazov detí sa 
vo Švédsku podarilo znížiť počet úmrtí 
detí až o 90% u detí do veku 15 rokov. 
Na Slovensku ročne zomiera na následky 
úrazov približne 200 detí a mladých ľudí. 
V prepočte na 100 000 detí je to takmer 
12 detí ročne. Pre porovnanie, vo Švéd-
sku táto hodnota dosahuje trikrát nižšiu 
hodnotu. Tento výsledok dokazuje to, že 
prevencia úrazov je účinná. Pamätajme, 
že stačí krátka nepozornosť, trošku ľaho-
stajnosti a dieťa môže utrpieť úraz. Môže 
to byť malá modrina, vyronená slza, ale 
môže to byť aj vážny úraz, ktorý dieťa 
môže poznačiť na celý život, môže to byť 
úraz, ktorý bude smrteľný.

v slovenskej republike 
priemerne ročne:

    - zomrie z dôvodu úrazu približne 
200 detí a mladistvých do 19 rokov,
    - utrpí úraz viac ako 200 000
mladých ľudí,
    - 20 000 je kvôli tomu hospitali-
zovaných,
    - 2 000 detí a mladistvých sa zra-
ní tak, že majú trvalé následky,

    - na slovenských cestách ročne 
zomrie približne 60 detí a mladistvých 
    - 200 popálených a obarených 
detí skončí ročne v nemocnici 
    - je viac ako 1 000 otráv detí, nie-
koľko z nich končí aj smrťou,
    - úrazy sa podpisujú pod štyri 
z desiatich úmrtí detí do 15 rokov.

Najčastejšie miesta úrazov detí 
a mládeže:

    - doma 36% 
    - v škole, škôlke 17%
    - na športovisku 23%
    - na ceste 21%
    - iné 3%.

Bezpečnosť detí je jednou z najdôleži-
tejších tém pre každého rodiča, a preto 
sa venujeme zvýšeniu povedomia o tejto 
tematike. Program „Zo Švédska pre dec-
ká“  zahŕňa množstvo ďalších aktivít a 
súťaží pre našich najmenších ako aj ro-
dičov počas celého roka 2009. 

Organizátori pripravujú súťaž v kres-
lení s námetom pippi Dlhá pančucha, 
ktorá beží na našej internetovej strán-
ke, ďalej pripravujú celoslovenskú dis-
tribúciu odborných brožúrok pre deti, 
rodičov, pediatrov a všetkých, ktorých 
táto tematika zaujíma. plánujú výsta-
vu detských kresieb s námetom pip-
pi Dlhá pančucha v avion shopping 
parku v bratislave. všetky informácie 
ako aj interaktívne hry pre deti nájde-
te na internetovej stránke:

www.zosvedskapredecka.sk

partneri programu: 

Dovoľte mi vstúpiť 
s dieťaťom

Kampaň, ktorá sprevádza Úniu materských 
centier od jej vzniku, v sebe zahŕňa všetky as-
pekty, o ktoré sa ÚMC usiluje - dosiahnutie dôs-
tojných podmienok, v akých ženy - matky môžu 
vychovávať svoje deti a aby im bol na túto zodpo-
vednú úlohu vytvorený celospoločenský priestor. 
Cieľom kampane je prispieť k vytvoreniu spoloč-
nosti priateľskej k deťom a postupne prekonávať 
neprirodzené bariéry, ktorým musia rodičia s ma-
lými deťmi denno-denne čeliť.

V rámci kampane bola v roku 2003 vyhlásená 
súťaž „ Zariadenie priateľské k deťom a rodi-
nám“.

Cieľom je vyhľadávať, motivovať a oceňovať 
stravovacie, ubytovacie, obchodné a iné zariade-
nia, ktoré prihliadajú pri poskytovaní svojich slu-
žieb na rodiny s deťmi a poskytujú im podmienky, 
ktoré rešpektujú ich špecifické potreby definova-
né v povinných kritériách.

Zariadenia, ktoré splnia povinné kritériá pre 
svoju kategóriu, získajú certifikát a nálepku s lo-
gom súťaže. Týmto spôsobom informujú verejnosť, 
že sa zaviazali poskytovať kvalitné služby pre ro-
diny s deťmi.

Zariadenia vyhľadáva ÚMC prostredníctvom 
verejnosti a jednotlivých materských centier v rôz-
nych regiónoch a mestách Slovenska. Prihlásiť sa 
môžu aj majitelia zariadení. Podmienkou je otes-
tovanie zariadenia materským centrom a súhlas 
majiteľa s prezentáciou.

Benefity pre ocenené zariadenie:
      • medializácia prostredníctvom webovej 

stránky ÚMC www.materskecentra.sk a vo verej-
ne distribuovanom časopise Materské centrá;

      • medializácia cez spolupracujúce prin-
tové médiá (Dieťa, Mama a ja, Mamina, Slovenka, 
regionálne a lokálne printové aj elektronické mé-
diá);

      • zaradenie do zoznamu ocenených za-
riadení + zaradenie do zoznamu TOP zariadení 
(zariadenia spĺňajúce aj bonusové kritériá);

      • propagácia v materskom centre v da-
nej lokalite s možnosťou rozširovania pozície na 
trhu spoluprácou s daným MC (napr. spoločné 
aktivity, projekty a pod.);

      • možnosť využiť logo a certifikát pre 
vlastné marketingové účely;

      • výhodný priestor pre rozšírenú pro-
pagáciu zariadenia na webovej stránke ÚMC za 
podmienok stanovených na tieto účely.

Doteraz ocenila Únia materských centier už 84 
zariadení priateľských k deťom a rodinám. 

Dobrovoľníckou koordinátorkou tejto súťaže je 
Beata Bíleková z Materského centra Stonožka 
v Košiciach. 

Kontakt: bea.bilekova@materskecentra.sk
Viac informácií o kampani nájdete 
na www.materskecentra.sk

únia materských centier partnerom projektu 
zo švédska pre decká

Najčastejšie miesto úrazov detí je práve 
domácnosť.        Foto: ilustračné foto Ikea

Rubriku pripravila Slávka Kvasnicová
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paragrafy ľudskou rečou

Dávame čitateľom z materských centier do po-
zornosti nový Zákon č. 479/2008 Zbierky zákonov. 
z 5. novembra 2008, ktorý nahrádza predchádza-
júci Zákon o verejných telovýchovných, športových 
a turistických podujatiach z roku 1992. 

Podľa nového Zákona č.479/2008 Z.z. sú verej-
ným telovýchovným, športovým a turistickým pod-
ujatím všetky telovýchovné, športové a turistické 
súťaže, stretnutia, turnaje, preteky a iné podujatia 
spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou. Pričom 
zákon nerozlišuje, či je podujatie organizované 
pre profesionálnych športovcov alebo ako športo-
vé popoludnie pre deti, ani či sa na ňom zúčast-
ní 15 alebo 5000 účastníkov. Zákon ďalej hovorí, 
že podujatie sa považuje za verejné ak sa koná 
pre individuálne neurčených účastníkov, alebo 
pre účastníkov na základe registrácie v právnic-
kej osobe (teda aj v prípade, ak by podujatie or-
ganizovalo MC len pre svojich členov). Zákon je 
stručný a nerozlišuje takmer žiadne výnimky. Pre 
mnohé malé organizácie a malé podujatia kladie 
rovnaké podmienky ako pre futbalový či hokejový 
zväz a podujatia s počtom stoviek a tisícok účast-
níkov. Napriek všetkému je platný a záväzný. 

Organizátor podujatia musí najneskôr sedem 
dní pred konaním podujatia písomne oznámiť obci 
svoj zámer. Ak sa podujatie koná mimo priestorov 
a verejných priestranstiev na tento účel určených, 
musí obci predložiť aj súhlas vlastníkov, prípadne 
užívateľov pozemkov. 

V oznámení je potrebné podľa tohto zákona 
uviesť nasledovné informácie:
       • označenie organizátora a jeho sídlo
       • názov a účel podujatia 
       • deň, miesto a čas podujatia 
       • predpokladaný počet účastníkov 
       • označenie podujatia za rizikové v prí-
pade hrozby porušovania verejného poriadku
       • meno, priezvisko, adresu hlavného 
usporiadateľa a číslo mobilného telefónu
       • opatrenia, ktoré organizátor urobí, aby 
nedošlo k narušeniu verejného poriadku, ohro-
zeniu bezpečnosti a zdravia účastníkov alebo 
životného prostredia
       • počet členov usporiadateľskej služby
       • východiskové miesto, trasu a miesto 
ukončenia podujatia 

Ďalej musí organizátor vypracovať organizačný 
poriadok, bezpečnostné opatrenia a opatrenia 
na ochranu zdravia a je povinný zabezpečiť ich 
zverejnenie. Je povinný zriadiť usporiadateľskú 
službu s potrebným počtom usporiadateľov. Avšak 
zákon nikde nešpecifikuje, aký je potrebný počet 
usporiadateľov, ani to, kto je oprávnený to posú-
diť. Usporiadateľom môže byť iba osoba staršia 
ako 18 rokov, ktorá absolvovala osobitnú prípravu, 
ktorú môžu vykonávať iba ministerstvom školstva 
akreditované vzdelávacie zariadenia. Okrem toho 
musí mať usporiadateľ počas podujatia oblečenú 
reflexnú vestu s nápisom usporiadateľ a číslom 
na prednom a zadnom diele vesty. 

Obec môže dozerať, či sa podujatie koná v sú-
lade s oznámením. Na túto úlohu písomne po-
verí svojho zástupcu. Obec zároveň môže uložiť 
za priestupky voči tomuto zákonu pokutu. Ak uspo-
riadatelia nebudú mať vesty podľa tohto zákona, 
obecný dozor môže uložiť na mieste blokovú po-
kutu vo výške 1 000 Sk (viac ako 33 ) alebo obec 
môže uložiť pokutu v správnom konaní do výšky 
50 000 Sk (cca 1 660 ). Za nedodržanie tohto 
zákona bude organizátorovi obcou uložená pokuta 
a to až do výšky 100 000 Sk (viac ako 3 300 ). 
Takáto pokuta by bola pre MC likvidačná. 

Takže ak sme v minulosti organizovali detskú 
športovú olympiádu, mali sme tieto povinnos-
ti:

       •  oznámiť zámer obci, najneskôr 7 dní 
vopred (v oprávnených prípadoch aj neskôr)
       • zriadiť usporiadateľskú službu - uspo-
riadateľom mohla byť osoba nad 18 rokov, ktorá 
bola riadne poučená a mala na viditeľnom mieste 
preukaz usporiadateľa vydaný organizátorom
       • dodržiavať bezpečnostné, hygienické, 
požiarne a iné predpisy - obec ako aj oprávnené 
orgány mohli vykonávať dozor.

Podľa nového zákona, ak budeme organizovať 
detskú športovú olympiádu, budeme mať na-
sledovné povinnosti:

       • oznámiť zámer obci, najneskôr 7 dní 
vopred
       • vypracovať organizačný poriadok, bez-
pečnostné opatrenia a opatrenia na ochranu zdra-
via a zabezpečiť ich zverejnenie
       • zriadiť usporiadateľskú službu, stanoviť 
hlavného usporiadateľa - usporiadateľom môže 
byť osoba nad 18 rokov, ktorá absolvovala oso-
bitnú prípravu u akreditovaného vzdelávacieho 
zariadenia
       • usporiadatelia musia mať počas podu-
jatia oblečenú reflexnú vestu s nápisom „USPO-
RIADATEĽ“ a číslom na prednom a zadnom diele 
vesty

Martina Lukáčová

šport Ako v prvej liGe

Detská olympiáda v trenčianskom mc 
srdiečko.               Foto: tinčika
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ktO NIč NerObí...

„My len chceme, aby si deti tro-
cha poskákali vo vreciach a rodičia 
aby súťažili v behu so zviazanými 
nohami.“ To je dosť chabý argument. 
Vy nemáte v centre osobu, ktorá by 
absolvovala kurz na usporiadate-
ľa akreditovaný ministerstvom? Vy 
nemáte 3 300  na pokutu? Tak to 
potom nerobte! Podľa osvedčeného 
hesla: Kto nič nerobí, nič nepokazí. 

Čísla týkajúce sa detskej obezity 
sú alarmujúce. K zdravému životné-
mu štýlu má naša spoločnosť ešte 
pekne ďaleko. Ako spotrebitelia sme 
cenami bio a zdravých potravín za-
hnaní do kúta. Ak sme doteraz mali 
pocit, že môžeme spraviť aspoň malý 
krôčik a viesť deti v útlom veku a ich 
rodičov k láske k pohybu, ak sme 
mali pocit, že to môžeme robiť spolu 
v materských centrách, aby sme sa 
vzájomne viac motivovali, tak sme 
sa mýlili. Niekomu kompetentnému 
a veľmi osvietenému sa zazdalo, 
že s tou voľnosťou a nedisciplinova-
nosťou pri organizovaní napríklad 
detskej olympiády pre desať rodín 
treba niečo spraviť. Silne to pripomí-
na vtip o zmene v povinnej výbave 
auta kolujúci po internete:

 
Od júna 2009: 
Povinná rezerva, kľúče na kole-

sá. Pribudne povinnosť nosiť papier 
na spísanie poistnej udalosti, ceruz-
ka, reflexná farba a pásmo. Vodiči si 
sami spíšu nehodu, pretože PZ jazdí 
len k nehodám nad 100 000 Sk, ale-
bo k nehodám s účasťou áut v držaní 
tretej osoby. 

  
Od januára 2010: 
Prestane jazdiť záchranka k menej 

než dvom zraneným, takže pribudne 
k povinnej výbave anestetikum, pre-
nosné lehátko a resuscitačná jednot-
ka. 

  
Od júna 2010: 
Prestane jazdiť pohrebná služba 

k tragickým nehodám pri menej ako 
troch mŕtvych. K povinnej výbave pri-
budne krompáč, lopata, 2 x čierne 
plastové vrece na zips, mramorová 
doska 1 x 1 m, 2 x sviečka, v prípa-
de veriacich kríž (drevo, plast - voľba 
vodiča). 

Je to čierny humor, ale Slováci si 
ho za roky už tak osvojili, že by im 
bolo ozaj ľúto, keby nebolo zákonov, 
nad zmyslupnosťou ktorých sa nedá 
nič iné iba bezmocne smiať.

-ss-
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inzercia

Ako deťoM nezničiť zuby
O najčastejších chybách hovoríme 
so zubným lekárom MUDr. Pavlom Andelom

•  Kedy je správny čas začať dieťaťu čistiť zúbky?

Ihneď po ich prerezaní. Jazyk, ďasná a podnebie sa olupu-
jú. Na zuboch sa však ľahko uchytia baktérie. Tie vytvárajú 
v ústach kyslé prostredie, ktoré spôsobuje odvápnenie sklo-
viny. Narušený povrch osídlia baktérie a je tu kaz. 

•  Ako čistiť zúbky čo najšetrnejšie?

Na čistenie zúbkov si treba nájsť dosť času. Vhodné je robiť to vtedy, keď je dieťa pokojné.
Nemusí to byť presne ráno alebo večer. Stačí raz denne, ale poriadne.

•  Aké sú najčastejšie chyby v starostlivosti o zúbky tých najmenších?

Treba dávať veľký pozor na cukor v detskej potrave a nápojoch vo fľaške. Dieťa by ne-
malo zaspávať so sladeným nápojom v ústach. Cukor obmývajúci zúbky má obrovský 
deštrukčný účinok. Platí to aj pre koncentrované ovocné šťavy a džúsy. Sú veľmi kyslé a to 
napomáha vytváraniu ideálneho prostredia pre tvorbu kazu. Fľaška by mala obsahovať 
čistú detskú vodu či nesladené mlieko.

zdrAvé zuby nA Celý život

Dieťa treba učiť na pocit čistých úst už od útleho detstva. Tento návyk, spolu 
so správnou technikou čistenia a kvalitnými nástrojmi ústnej hygieny, sú tri pilie-
re pre zdravé zuby. 

Od prvého mesiaca života dieťaťa mož-
no používať tzv. hryzadlo. Napomáha tré-
novaniu svalov sánky, dieťatko sa vďaka 
nemu zabaví a trochu aj unaví, čo zlep-
šuje spánok. Hryzenie tiež zlepšuje prekr-
venie ďasienok, zmierňuje pocit napätia 
a uľahčuje prerezávaniu zúbkov. Mierne 
vychladené pomáha hryzadlo tíšiť bolesť 
pri prerezávaní zúbkov.
Pozor na materiál!
Správne zvolené hryzadlo by malo byť 
z bezpečného, príjemného a čistiteľného 
materiálu. Inak je zdrojom nečistôt, ktoré 
si dieťa zanáša do úst. 

Hryzadlo CURAkid je vyrobené z biokompatibilného materiálu bez pridania 
škodlivých zmäkčovadiel a farbiacich prísad.

Hryzadlo CURAbaby má povrch prispôsobený aktuálnym potrebám dieťaťa. 
Na povrchu výbežky na masírovanie ďasien a po prerezaní zúbkov pripravuje 
dieťa na čistenie zúbkov hravou formou - pomocou kefky umiestnenej na hry-
zadle.
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inzercia

 A 5 _ M a t e r s k e C e n t r a

 1 0 .   m a r c a   2 0 0 9   1 3 : 4 4 : 3 7ZáLeží Nám Na ZDraví žIeN
Farmaceutická spoločnosť Bayer Schering Pharma informo-

vala na tlačovej konferencii 4.3.2009 o začiatku spolupráce s 
Úniou materských centier. Projekt pod názvom Záleží nám na 
zdraví žien odštartuje pri príležitosti Dňa matiek v máji tohto 
roka, kedy sa spoločnosť Bayer stane po prvý raz aj partnerom 
projektu Míľa pre mamu 2009.

„Cieľom projektu, ktorý spúšťame v spolupráci s Úniou materských 
centier je zvýšiť edukáciu a informovanosť aj medzi mladými ma-
mičkami, ktoré aj napriek svojim skúsenostiam s tehotnosťou a po 
pôrode, častokrát nemajú viac času zaujímať sa o možnosti súvisia-
ce s otázkami problematiky zdravia žien“, informovala produktová 
manažérka spol. Bayer, Martina Danišová.

Spoločnosť Bayer pripraví vo vybraných materských centrách po 
celom Slovensku besedy s gynekológmi, ktorí priamo v materských 
centrách budú diskutovať s mamičkami o aktuálnych problémoch, 
ale aj možnostiach starostlivosti o ženu po pôrode.

„Projekt i spoluprácu so spoločnosťou Bayer sme s radosťou uvíta-
li, pretože priestor materského centra je ideálnym miestom na nefor-
málne diskusie s odborníkmi z rôznych oblastí. Z vlastnej skúsenosti 
viem, že žena po pôrode a aj dlho po ňom, sa väčšinu času venuje 
len starostlivosti o svoje novonarodené dieťa a nemá čas, častokrát 
ani možnosť, poradiť sa s odborníkom. V materských centrách si ma-

mičky svojpomocne, dobrovoľnícky organizujú rôzne krúžky či podu-
jatia pre deti a tiež kurzy a prednášky pre seba navzájom. Diskusia 
s gynekológom je veľmi intímna záležitosť a práve v materských 
centrách sa stretávajú mamičky, ktoré majú často rovnaké  alebo po-
dobné problémy a je pre nich jednoduchšie položiť otázku, na ktorú 
hľadajú odpoveď.“ povedala koordinátorka projektu Míľa pre mamu a 
zástupkyňa Únie Materských centier, Katarína Králiková.

Bayer Schering Pharma dnes ponúka široké spektrum najrôznej-
ších antikoncepčných liekov, z ktorých možno vybrať preparát do-
konale prispôsobený pre dievča či ženu každého veku. Spomedzi 
užívateliek hormonálnej antikoncepcie na Slovensku takmer každá 
druhá žena užíva antikoncepčný liek spoločnosti Bayer Schering 
Pharma.

Vďaka jednoduchému spôsobu užívania a vysokej spoľahlivosti 
sa jednoznačne najviac rozšírili antikoncepčné tabletky. Táto forma 
antikoncepcie naviac chráni pred niektorými ochoreniami, napríklad 
znižuje výskyt rakoviny vaječníkov a sliznice maternice. Okrem toho 
tabletky pomáhajú aj pri ochoreniach ako je akné, bolestivá menštru-
ácia alebo nepravidelné krvácanie. Ženám, ktoré nemôžu alebo ne-
chcú používať tabletky, ponúka Bayer Schering Pharma alternatívne 
riešenie. Obľúbený je napríklad vnútromaternicový systém s obsa-
hom gestagénu, ktorý po zavedení do dutiny maternice priebežne 
uvoľňuje počas 5 rokov veľmi malú dávku hormónu. Ide o antikon-
cepčnú metódu vhodnú pre ženy, ktoré hľadajú spoľahlivú dlhodobú 
antikoncepciu s veľmi nízkymi dávkami hormónov. 
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inzercia

Nad rastom a zdravím vašich detí 

S láskou sledujete ten zázrak života, vaše dieťatko. 
Rastie vám pred očami a viete, 

že teraz je každá maličkosť dôležitá.
V drobnom telíčku sa buduje a stavia. 

Voda so správnym zložením minerálov, 
podporuje jeho rast a zdravý vývin. 

Preto väčšina mamičiek na Slovensku
dáva deťom Lucku z chráneného prameňa. 

S láskou a rozumom. 
Väčšina mamičiek sa spolieha 

na svojho vodného anjela.
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www.lucka.skwww.lucka.sk

pupOčNíkOvá krv pre vaše DIeŤatkO
Čo všetko už viete o tejto vzácnej krvi, ktorá obsahuje krvotvorné kmeňové bunky? Možno ste počuli alebo čítali, že pupočníková krv sa dá odobrať 

len pri pôrode dieťatka, a tak je potrebné myslieť na ňu už počas tehotenstva. Nachádza sa v pupočnej šnúre a placente, jej odber je bezbolestný a 
neohrozuje dieťatko ani matku, pretože sa odoberá až po prestrihnutí pupočnej šnúry. Krvotvorné kmeňové bunky z pupočníkovej krvi hrajú významnú 
rolu pri liečbe mnohých závažných ochorení, napríklad pri leukémiách, lymfómoch, nádorových 
ochoreniach orgánov, získaných či dedičných poruchách krvotvorby, imunity či metabolizmu. 
Odobratím a uskladnením vlastnej pupočníkovej krvi sa zabezpečí výhradný prístup ku krvo-
tvorným bunkám nielen pre dieťatko, ktorému bola odobratá, a v prípade potreby a zhody aj pre 
jeho súrodencov. 

aký Je pOstup v prípaDe vášHO ZáuJmu? 

Na Slovensku sú zabezpečované odbery pupočníkovej krvi vo všetkých nemocniciach na 
základe zmlúv so zdravotníckym zariadením Eurocord-Slovakia. Eurocord Slovakia  prevádzkuje 
spracovateľské laboratórium licencované Ministerstvom zdravotníctva SR a Štátnym ústavom na 
kontrolu liečiv. Pokiaľ ide o pôrod v Bratislave, odbery taktiež organizačne zabezpečuje Euro-
cord-Slovakia. Ak sa pôrod uskutoční mimo Bratislavy je odber zabezpečený prostredníctvom 
spoločnosti CEPTRA. Na zabezpečenie odberu je postačujúce, aby matka absolvovala povinné 
vyšetrenia počas tehotenstva a prejavila záujem o odber u svojho gynekológa alebo priamym 
oslovením Eurocord-Slovakia či CEPTRy. 

Po podpise zmluvy sa budúci rodičia nemusia starať už o nič ďalšie. Spomínané organizácie zabezpečia dostatok odberového materiálu na pôrodnej 
sále, záštitu nad odberom, ako aj samotný transport. Všetci pôrodníci, ktorí vykonávajú odbery, sú dôkladne zaškolení. Pri spracovaní a zmrazovaní 
pupočníkovej krvi v laboratóriu sa paralelne odkladá niekoľko vzoriek pre prípadné potrebné dodatočné vyšetrenia, aby sa pripravený transplantát 
nemusel rozmrazovať. Pupočníková krv je skladovaná v biologických kontajneroch s tekutým dusíkom v skladovacích priestoroch na Slovensku. Ak sa 
odber pupočníkovej krvi pre vlastnú potrebu dieťatka z nejakého dôvodu nepodarí, alebo sa podarí len veľmi malý odber, rodičom sa vrátia všetky dosiaľ 
uhradené prostriedky.

Po podpise zmluvy sa budúci rodičia nemusia starať už o nič ďalšie. Spomínané organizácie zabezpečia dostatok odberového materiálu na pôrodnej 
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okienko pre samosprávu

Ako je MC užitočné 
svojej obCi, Mestu? 

Obec akO samOspráva

Ústava SR definuje obec ako „samostatný územný a správny celok 
Slovenskej republiky, združujúci osoby, ktoré majú na jej území trvalý 
pobyt“. Môžeme povedať, že obec sú všetci obyvatelia určitého územia, 
ktorí majú špecifické verejné potreby pre dôstojný a kvalitný život. Aby 
miestne spoločenstvo mohlo zabezpečovať správu svojich verejných 
vecí, volí svoje orgány, ktoré sú zodpovedné za svoju činnosť občanom. 

Obecné zastupiteľstvo má rozhodovaciu právomoc v prevažnej väčši-
ne vecí, starosta je štatutárnym orgánom a má rozhodovaciu moc vo ve-
ciach, ktoré nie sú vyhradené zastupiteľstvu. Okrem toho majú prevažne 
väčšie obce aj iné podporné orgány, ako napr. obecným zastupiteľstvom 
volené odborné komisie, ktoré majú hlavne poradnú a kontrolnú funk-
ciu. Obecný úrad zabezpečuje každodenný administratívny chod celej 
samosprávy. 

Materské centrum v celej svojej pôsobnosti by malo byť chápané ako mul-
tifunkčný priestor pre matky s deťmi a celé rodiny. My mamy v MC-čkach 
ako svojpomocná skupina predstavujeme aktivizovaný občiansky postoj, 
objavujeme a rozvíjame potenciál komunity. Vieme presne konkretizovať 
potreby našej rodičovskej komunity, flexibilne na ne reagovať a hľadať 
najvhodnejšie riešenia (významné môže byť napríklad poskytovanie vhod-
ného priestoru v meste na prebalenie, nadojčenie a nakŕmenie najmenších 
detí). Vieme presne, na čo máme a čo potrebujeme. Presne vieme aj to, čo 
môžeme ponúknuť. 

Naše fungujúce MC-čka zvyšujú a skvalitňujú občiansku vybavenosť 
v mestách a obciach. Ako matky starajúce sa celodenne o naše deti, ako 
rodičia našej budúcnosti sa hlásime o svoj priestor v spoločnosti. Samy za-
kladáme a manažujeme inštitúcie, ktoré svojím zameraním na doteraz opo-
mínané sociálne skupiny – matky na materskej a rodičovskej dovolenke a deti 
do troch rokov, vhodným spôsobom dopĺňajú existujúcu sieť sociálnych, vzde-
lávacích a kultúrnych zariadení a služieb (napr. priestor pre spoločenský 
život matiek na MD a RD; detské jasle prijímajú deti len od veku dvoch rokov, 
avšak sú skôr opatrovateľskou službou, rodič nemá možnosť tráviť tam čas 
spolu s dieťaťom; bezpečný priestor pre hru detí spolu s rodičom alebo 
inou sprevádzajúcou osobou ako sú starí rodičia; rôzne voľnočasové aktivi-
ty pre rodiny s malými deťmi). Avšak v mnohých prípadoch ideme oveľa ďalej. 
Vzdelávanie a zvyšovanie pracovných zručností matiek za prítomnosti 
detí je dodnes možné len u nás v MC. Z potreby, ktorá v komunite existuje, 
MC prirodzene vytvára rovnaké možnosti aj pre rizikové skupiny z hľadis-
ka zamestnanosti (matky po dlhodobej RD) a prispieva k rozvoju ľudských 
zdrojov a znižovaniu nezamestnanosti v obci. 

preveNcIa

Materské centrá plnia v oblasti sociálnej a psychologickej významnú 
prevenčnú úlohu. My mamy nachádzame v MC značnú sociálnu oporu: 
nové sociálne kontakty, nové priateľstvá a môžeme si aj popri starostlivosti o 
dieťa dopriať čas na oddych a relaxáciu mimo prostredia domácnosti. Takáto 
možnosť má pre nás nenahraditeľnú úlohu v procese nutnej psychohygieny 
každého človeka. Spája nás rovnaká životná situácia, rovnaké problémy a 
emócie. Empatické počúvanie, povzbudzovanie, získavanie nových informá-
cií o výchove a starostlivosti o dieťa, spoznávanie podobných životných osu-
dov značne uľahčujú matke vysporiadať sa so záťažovou situáciou. Možnosť 
navštevovať MC nám pomáha znovunadobudnúť a udržať sociálnu stabilitu 
a suverenitu, obnovuje  našu sociálnu nezávislosť a vo všetkých smeroch 
pozitívne ovplyvňuje zdravie a kvalitu nášho rodinného života. 

To všetko pre nás ponúka jediné malé miesto – priestor nášho MC.

HOspODárskY a sOcIáLNY rOZvOJ

Tak ako je snom každej mamy zdravá, spokojná a šťastná rodina, tak víziou 
snáď každej miestnej samosprávy je rozvoj obce a všeobecná spokojnosť jej 
obyvateľov. Systémovým nástrojom obce v plnení svojich cieľov a v dosaho-
vaní rozvoja je strategický plánovací dokument PLÁN HOSPODÁRSKEHO A 
SOCIÁLNEHO ROZVOJA (PHSR). Vypracovanie dokumentu ukladá obciam 
a samosprávnym krajom Zákon č. 351/2004 Z. z. o podpore regionálneho 
rozvoja. Pre nás je dôležité vedieť, že PHSR je verejný a otvorený dokument, 
čiže plnenie jeho obsahu by sa malo nielen kontrolovať, ale mal by sa prie-
bežne podľa potrieb dopĺňať. Obec by dokument mala zverejniť občanom a 
zároveň občania by mali mať možnosť participovať na jeho vytváraní. Všetky 
relevantné požiadavky občanov pri verejných diskusiách v období prípravy 
PHSR sú zapracované do dokumentu. Vypracováva sa spravidla na dobu 
5 – 10 rokov, je rozdelený na tri základné časti: analýza súčasného stavu, 
tvorba cieľov a stratégie, časový a finančný plán konkrétnych aktivít zabezpe-
čujúcich dosiahnutie želaného stavu. 

PHSR pokrýva všetky oblasti života, ako ekonomika, bývanie, doprava, 
životné prostredie, nezamestnanosť a pod. Kvalita občianskeho života sa 
hodnotí ako súčinnosť viacerých oblastí. Analyzuje sa občianska infraštruk-
túra – školské, zdravotnícke, sociálne, kultúrne a športové zariadenia a pod., 
ich  druhové zloženie, dostupnosť a pôsobnosť pre všetky sociálne skupiny 
obyvateľov. Hodnotí sa vyváženosť rozvoja, priestor pre dobrovoľnú aktivitu 
občanov, identifikujú sa hlavné problémy komunity a stanovujú sa prioritné 
ciele. My všetci by sme mali vyjadriť svoje potreby a očakávania, aby sa sa-
motný dokument ako aj smerovanie našej obce čo najviac približovali komu-
nite, ktorej slúžia.

IDe Nám O rOvNakÚ vec

V našich materských centrách úspešne vytvárame nové formy sociálnych 
služieb a komunitnej starostlivosti, ktoré zatiaľ nie sú v žiadnom zákone de-
finované, avšak ich reálne potreby zo strany cieľových skupín sú evidentné. 
Našou najväčšou nevýhodou je, že pôsobíme v doteraz štátom i verejnou 
samosprávou nepokrytých oblastiach sociálnej a prorodinnej politiky. Na 
druhej strane však stojí náš verejnoprospešný charakter – cieľovou sku-
pinou je široká skupina verejnosti. Všetky aktivity MC vychádzajú z kon-
krétnych potrieb a požiadaviek návštevníkov MC a v tomto okamihu môžeme 
„objaviť“ prelínanie s mnohými prioritami a cieľmi obcí definovanými v PHSR 
(rovnako ako MC vychádza aj PHSR obce z potrieb občanov!). Obce majú 
zvyčajne obmedzené finančné i personálne kapacity na širokospektrálne na-
pĺňanie všetkých stanovených cieľov PHSR a zároveň MC ponúka pre obce 
využiteľný potenciál a hlavne nízkonákladové riešenie (obrovské množstvo 
dobrovoľníckej práce v samotnom MC, viaczdrojové financovanie, úzky kon-
takt s komunitou...). Príležitosť spolupráce, ktorá sa črtá prelínaním cieľov 
obce a našich cieľov v MC, by mohla pri racionálnej koordinácii viesť k vzniku 
významného strategického partnerstva. Zároveň je dôležité, aby sme my v 
MC poznali priority svojej samosprávy. Až keď máme túto oblasť zmapovanú, 
môže vypracovať návrh na konkrétnu spoluprácu a predložiť obci (starosta/
primátor – by mal byť styčnou osobou, ktorá môže po prvotnom a úspešnom 
prerokovaní návrh MC predložiť obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie 
alebo schválenie).

Dnes je už všeobecne známy fakt, že investovať do preventívnych 
programov je lacnejšie ako riešiť vzniknuté krízové situácie, ktoré na-
vyše môžu zanechať nezvratné negatívne zmeny – či už na osobnosti 
„postihnutého“ človeka, alebo aj na určitej sociálnej skupine ako napr. 
rodina. 

Martina Lukáčová
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okienko pre samosprávu

Materské centrá tvoria v neziskovom sektore veľmi špecific-
kú skupinu občianskych združení. Ich činnosť je postavená na 
„vlastnom“ priestore, ktorý zvyčajne potrebuje značné finančné 
prostriedky – nájom, energie, prípadne opravy a úpravy z po-
hľadu bezpečnosti detí. Tieto druhy „nákladov“ nebývajú pokryté 
v hlavných oblastiach grantových schém 
donorov. MC sú preto nútené hľadať iné 
zdroje financovania. Jednou z možností 
je spolupráca s miestnou samosprávou 
– ako zastrešujúcou inštitúciou komunity. 
Tento proces však býva zdĺhavý, podmie-
nený získavaním dôvery zo strany samo-
správ a pochopením významu a prínosu 
materských centier. A tento cieľ nie je 
možné dosiahnuť bez efektívnej komuni-
kácie oboch strán.

„Primátor aj viceprimátor pochopili našu 
snahu ako príležitosť prezentovať svoju 
ústretovosť občanom a my sme radi, že 
je to tak, veľa chválime samosprávu, ako nás podporuje, pri 
každej príležitosti to spomíname, ale keby sme to robili ešte 
častejšie, boli by ešte radšej :-) “. (citát z dotazníka)

„Teraz sme sa presťahovali do nových priestorov a rozvíjame 
odznova spoluprácu s mestom. Máme reklamu na stránke mes-
ta a prisľúbili nám pomoc pri organizovaní väčších akcií ako 
je Míľa pre mamu a iné. Čo ma milo prekvapilo, bolo, že sa mi 
ozval hovorca mesta, s ktorým som v kontakte a vidím, že je 
tam snaha pomôcť“. (citát z dotazníka)

Podľa dotazníkového prieskumu* medzi MC má 63% MC 
priestor herne poskytnutý od samosprávy za zvýhodnených 
podmienok, v 53% je to symbolický nájom, pre tieto MC sa sa-
mospráva javí ako významný strategický partner. Najviac týchto 

MC je v Bratislave a v obciach s počtom obyvateľov 2 – 5 tisíc 
a ich %  postupne klesá zvyšovaním veľkosti obce . V rozdelení 
podľa krajov je ich najviac v Trnavskom a Trenčianskom kraji, 
nasleduje Bratislavský, potom Nitriansky, Prešovský a Žilinský  
a najmenej MC s herňou podporovanou samosprávou je v Ban-

skobystrickom kraji. 

„Dedinské prostredie ponúka bližšiu ko-
munikáciu so samosprávou, podmienky 
sú iné ako v meste.“ (citát z dotazníka)

„Priali by sme si všeobecne, aby samo-
správa ponímala MC ako subjekt, ktorý 
patrí do štruktúry mesta, ako organizáciu, 
ktorá by v meste nemala chýbať, o to viac, 
keď sú maminy, ktoré sa o fungovanie 
MC starajú nezištne.“ (citát z dotazníka)

Materské centrá majú herne otvorené 
najčastejšie 3 a viackrát do týždňa – 44%. 

Denne má svoje herne otvorené 33% MC a 22% MC otvára 2x 
do týždňa. Podľa prieskumu, na častosť otvorenia nemá vplyv 
fakt, či je herňa podporovaná samosprávou alebo nie, ani počet 
členiek MC. V prieskume zúčastnených 27 MC zorganizovalo v 
spolupráci so samosprávami viac ako 36 podujatí. Dominovali 
Míľa pre mamu (11x), MDD (6x), Mikuláš (3x), ďalej detský kon-
cert, vianočné alebo iné jarmoky, kultúrne predstavenie, lampi-
ónový sprievod, karneval, Deň otcov a iné. 

*prieskum bol vykonaný v novembri 2008 a spracovaný do výslednej štúdie: 
Prieskum aktuálneho stavu podpory materských centier (MC) samospráva-
mi a intenzity a kvality komunikácie medzi nimi (rok 2008), ktorú nájdete na 
stránkach www.mcsrdiecko.sk 

Martina Lukáčová

Ako spolu vyCHádzAMe?
vzťahy MC so samosprávou pod drobnohľadom

MOJE TRI MINÚTY SLÁVY
„ Začula som suché „máte tri minúty“ z úst starostu. 

Preglgla som. Celé zastupiteľstvo sa dívalo. Raketovou 
rýchlosťou som sa snažila vysvetliť 
náš predkladaný projekt, kto sme, 
čo sme, prečo sme a čo žiadame. 
Dokonca som sa pokúsila dostať 
aj k tomu, prečo by to mohlo byť 
výhodné pre mestskú časť Petržal-
ka, keby naše centrum malo stále 
priestory. Pripomenula som sta-
rostovi, ako nám už dvakrát sľúbil 
podporu. Keď som sa s ním rozprá-
vala prvýkrát, môj syn bol ešte len 
v brušku. Pri druhom rozhovore si 
už v kancelárii pána starostu nara-
zil hlavičku o sklenený stôl. Vtedy 
nám sľúbil, že hneď ako bude ve-
dieť o voľných priestoroch, dá nám 
vedieť. Dokonca bola reč o korunovom nájme. Ale od-
vtedy už Danielko sedí, lozí, chodí, behá.... 

Pri časti môjho rýchleho prednesu o tom, prečo sme 
a aký máme pre spoločnosť význam, mi pán starosta 
taktne a sucho pripomenul „20sekúnd“. Po pár slovách 

som už len začula: „Čas vypršal, vráťte prosím mikro-
fón a bolo to 5 minút“. Celá nočná príprava, analýzy, 
štatistiky, projekty, všetko ostalo nepovšimnuté. Záu-
jem o materské centrum Budatko zaklincoval pán sta-

rosta vetou, že priestory SA budú 
hľadať, ale inde a inokedy... Roz-
mýšľala som, kedy to bude. Prešli 
dva roky, o rok a pol pôjde moje 
dieťa do škôlky a ja do práce. Kto 
bude potom viesť Budatko a kto 
bude počúvať od pána starostu, 
že budú hľadať priestory? A doke-
dy ich budú hľadať? A hľadajú ich 
vôbec? Kto je ten, kto ich hľadá? 
A kto bude potom starostom? A 
spomenula som si, že starostu si 
volíme my. Veľmi, veľmi zahanbene 
sa mi odohralo pred očami, že te-
rajšieho starostu som zaškrtla na 
lístku, čo sa vhadzoval do urien. V 
duchu som si povedala, že druhý-

krát to už neurobím. Nuž, človek sa učí  na vlastných 
chybách.“

Zlatica Jursová Zacharová – MC Budatko, 
Bratislava - Pertžalka
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téma: Míľa pre mamu 2009

Zoznam miest a obcí, kde sa uskutoč-
ní „Míľa pre mamu 2009“ a prehľad ma-
terských centier, ktoré sa na podujatí 
organizačne podieľajú:

vytvorMe priestor 
MAMáM A deťoM

Únia materských centier (Úmc), zastrešujúca 67 materských centier 

na slovensku, pripravuje ku Dňu matiek už 6. ročník podujatia známeho ako 

„kočíková míľa“.  

Zábavné rodinné  popoludnie sa bude konať v sobotu 9. mája 2009, v ten istý 
deň a v tom istom čase (od 15.00 do 18.00 hod.) v 26 mestách a obciach na slo-
vensku a v ďalších krajinách sveta. 

program oslavy Dňa matiek bude pozostávať z kultúrnych vystúpení 
umelcov a detí  na pódiách, z prezentácie materských centier v promo stánkoch 
a z „míľovej prechádzky“ (trasa s dĺžkou 1 míle t. j. 1609 m). 

mesto      mc názov mc

banská         MC Hviezdička
bystrica        MC Kľúčik
        MC Mostík
        MC Mamina
bratislava      MC Budatko,
  BA-Petržalka
        MC Ráčik, BA-Rača
        RC Prešporkovo,
  BA-Staré Mesto
        MC Macko, 
  BA-Dúbravka
        MC Obláčik, BA-Lamač
        MC Fifidlo, Stupava
        MC Baba klub, Šamorín
bratislava
-rusovce        MC Kukulienka
Dolný kubín  MC Píšťalka
Galanta        MC Bambuľkovo
Hriňová        MC Mravček
košice        MC Haliganda
Levice        MC Medulienka
Liptovský 
mikuláš        MC Zornička
Lozorno        MC Muška
malacky        MC Vánok
martin        RC Martinské rodinné 
  centrum
Nitra        MC Klokanček
Nižná 
na Orave        MC Dupajda
Nová baňa     MC Gašparko
Nováky        MC Nováčik
považská 
bystrica        MC Včielka
prievidza        MC Slniečko
rohožník       MC Kvietok
senica        MC Stonožkine slniečka
sabinov        RC Človiečikovo
snina        MC Anjelik
šaľa        MC Mamy mamám
trenčín        MC Srdiečko
Zlaté 
moravce        MC Mamioáza
žilina        MC Nezábudka

„míľovú cestičku“ 
skrášľujú mamy ...

Podujatie „Míľa pre mamu“ organizu-
jú mamy z materských centier zadarmo, 
dobrovoľnícky, vo svojom voľnom čase, 
so svojimi deťmi v náručí či v kočíku. 

Za krásnym podujatím stojí veľa prá-
ce, aby oslava Dňa matiek nebola len 
o prejdení „kočikovej míle“, pripravujú 

pre všetkých účastníkov rôzne zábavné 
súťaže a hry a originálne darčeky, ktoré 
vyrobili vo svojom materskom centre. 

Počas programu, ktorý často samy 
moderujú, vystupujú rôzni umelci, kto-
rých prizvali. Všetko, čo účastníci „Míle 
pre mamu“ vidia na podujatí, zabezpečili 
aktívne a nadšené mamičky so svojimi 
deťmi. Práve preto je „kočíková míľa“ taká 
originálna a krásna.

... pre všetkých, 
ktorým záleží na mame...“

„Kočíkovú míľu“ môže prejsť každý a 
nie je nevyhnutné mať dieťatko v kočíku. 
Dôležité je, aby každý, kto sa zúčastní a 
prejde jednu míľu pre svoju mamu, aby 
aj týmto gestom prejavil svoju lásku, úctu, 
vďačnosť svojej mame. 

Nech sa každý počas tejto prechádzky 
zamýšľa nad životom svojej mamy, nad 
tým, čo všetko pre neho urobila, čoho sa 
kvôli nemu vzdala. 

Práve preto majú šancu prejsť jednu 
míľu (1609 m) všetci dospelí, mládež i 
deti ako prejav úcty a lásky k svojej ma-
mičke, ale aj k babičke, krstnej mame či 
adoptívnej mame. 

Zároveň všetci účastníci podporia svo-
jou účasťou na akcii ku Dňu matiek 
aj spievodnú osvetovú kampaň 

„Vytvorme priestor mamám a 
deťom“.

... a chápu, že aj mama potre-
buje mať na tomto svete svoje 

miesto, svoj priestor ...

míľa pre mamu 2009 bude 
vyvrcholením celoslovenskej 
osvetovo - mediálnej kampa-
ne pod názvom: „ vytvorme 
priestor mamám a deťom“. 

   ... bez fyzických a 
             ľudských bariér ...

Takmer každá mamička s dieťatkom 
v kočíku má nejakú nepríjemnú skúse-
nosť s bariérami. Po narodení dieťatka 
prvé kroky mamičiek smerujú na rôzne 
úrady či poisťovne. Tam sa stretávajú 
s prvými bariérami. Vstupné brány, scho-
dy, neexistujúce výťahy sú len jednou 
z prekážok, ktoré musia zdolať. Oveľa 
ťažšie sa prekonávajú ľudské bariéry, keď 
sa mamičky stretávajú s nevôľou úradní-
kov či zamestancov inštitúcii na ich prí-
tomnosť s dieťaťom v kočíku. Nejedna 
mamička sa stretla s poznámkou, prečo 
si nezabezpečila manžela, alebo nieko-
ho iného, aby jej dieťatko postrážil, kým 
ona vybaví „úradné záležitosti“. Je veľmi 
ťažké vysvetliť, že párdňové či mesač-
né bábätko nevydrží bez mamy ani na 
chvíľu, že ono cíti, že ona odchádza a má 

Generálny partner projektu 
„míľa pre 
mamu 2009“
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z toho stres. A srdcervúco plače. Jediné, 
čo ho upokojí, je dojčenie, a to dokáže 
poskytnúť len mama. Navyše, máloktorý 
dospelý má odvahu strážiť hodinu – dve 
malé plačúce novorodeniatko. A bábätka 
zásadne nespia vtedy, keď to dospelým 
vyhovuje. Na mamičke – ak by aj necha-
la dieťatko doma – nie je vidieť, že 
ju doma čaká bábätko, že dojčí a 
ponáhľa sa domov. A kto už pustí 
ženu, ktorá stojí v dlhom rade na 
úrade či v poisťovni pred seba? 
Nikto. A vôbec, prečo by mamička 
mala opúšťať svoje dieťatko, keď 
ide vybaviť záležitosti, ktoré jej vy-
plývajú zo zákona?

Počas materskej a rodičovskej 
dovolenky sa však mamičky aj 
naďalej stretávajú s rôznymi ba-
riérami, o ktorých ani netušili, že 
sú, kým nemali dieťatko. Napríklad 
mnohé obchody nie sú prispôso-
bené na to, aby tam mohla mamič-
ka (alebo iný dospelý) vojsť a po-
hybovať sa s kočíkom. Do niekto-
rých je dokonca vstup s kočíkom 
zakázaný. Viete si predstaviť, že by ma-
mička nechala svoj niekoľkotisícový kočík 
pred obchodom, hoc by aj išla nakupovať 
s dieťatkom v náručí? Iste je každému 
jasné, že do takýchto obchodov mamičky 
ani nechodia. Alarmujúce však je, že zá-
kaz vstupu s kočíkom je aj na niektorých 
zariadeniach, do ktorých mamičky s de-
tičkami v kočíkoch jednoducho musia ísť. 
Napríklad do lekárne, na poštu, do zdra-
votníckeho zariadenia. Veľké obmedzenie 
cítia mamičky s malými deťmi aj v prípa-
de, že chcú ísť na dovolenku a ubytovať 
sa v hoteli. Do reštaurácie sa tiež 
mamičky s deťmi v kočíkoch nedo-
stanú.

Smutné je, že sa ešte stále 
stretávame s názorom, že mamič-
ky majú sedieť doma, alebo byť 
s deťmi na ihrisku a nie chodiť po 
obchodoch či reštauráciach. Ale 
prečo musia byť mamičky takto 
obmedzované? Ako sa asi mamič-
ky malých detí cítia? Majú chápať 
svoje dieťa ako prekážku? Pritom 
stačí tak málo ... ústretovosť a 
priestor.

... na výchovu detí, 
lebo je dôležitá ...

V súčasnej dobe je nesmierne dôležité, 
aby si naša spoločnosť uvedomila, že vý-
chova detí je rovnako náročná a zaslúžila 
práca ako každá iná. Je to obrovská zod-
povednosť za výchovu dieťaťa, za sme-
rovanie, ktorým sa mladý človek uberie, 
za hodnoty, ktoré mu rodičia vštepujú 
do srdca i mysle od útleho veku. 

Vďaka mame sa z mnohých ľudí stáva-
jú úspešní a spoločensky prospešní ob-
čania. Mamy venujú svojim deťom všetok 
svoj čas, obetujú im svoje potreby. A za 
túto prácu dostávajú 159  mesačne ako 
rodičovský príspevok. 

Mamy sa vzdávajú mnohého pohodlia, 

len aby ich deti mali krásne a šťastné det-
stvo. Ostávajú so svojimi deťmi na mater-
skej dovolenke plné tri roky, lebo vedia, 
že práve v období od narodenia do troch 
rokov veku dieťaťa je to, čo sa dieťa naučí, 
tým najdôležitejším pre celý jeho budúci 
život. Je to krásne a obohacujúce, ale aj 
veľmi náročné a vyčerpávajúce. 

Mamy potrebujú priestor na výchovu 
detí, priestor na to, aby sa mohli naučiť 
vychovávať svoje deti najlepšie, ako sa 
dá. A ten priestor im poskytujú materské 
centrá, kam môžu chodiť so svojimi detič-

kami a učiť sa, zdieľať svoje skúsenosti 
a poskytnúť aj svojim deťom prirodzené 
prostredie iných detí, nových hračiek a 
aktivít pod ochrannými krídlami mamy. 
V materskom centre sa mamy cítia po-
chopené, uznané, ocenené, rovnocenné, 
a to im prináša pozitívne emócie, ktoré 
prenášajú na svoje okolie, predovšetkým 
však na svoje deti.   

... na sebarealizáciu ženy 
aj napriek tomu, že je matka...

Ženy, ktoré sa v dnešnej dobe stáva-
jú matkami, majú poväčšinou za sebou 
ukončené stredoškolské či vysokoškol-

ské vzdelanie, majú isté pracovné 
skúsenosti, prípadne vybudovanú 
kariéru, vytvorený okruh priateľov, 
zaužívaný spôsob života a záľuby. 

Po pôrode sa však ich príležitos-
ti rapídne zúžia na jeden krásny 
malý – veľký cieľ. Výchovu a sta-
rostlivosť o svoje dieťa. Pár mesia-
cov trvá, kým sa čerstvá mamička 
adaptuje vo svojej novej pozícii a 
postupne si uvedomuje, že je osa-
melá, izolovaná od okolitého sve-
ta, do ktorého len nedávno patrila. 
Príbuzní, rodina, priatelia i kolego-
via sa o ňu často zaujímajú len ako 
o mamičku a diskutujú s ňou len 
o dieťatku a v súvislosti s dieťat-
kom. Mnohé mamičky hovoria, že 
odkedy sa stali mamami, ich okolie 
si myslí, že sa o ničom inom ani 

nevedia rozprávať, že ich ani nič iné ne-
zaujíma, len ich dieťatko. 

Áno, dieťatko je od narodenia navždy 
prioritou číslo jedna, avšak ako človiečik 
rastie, mamička nadobúda rôzne zruč-
nosti vo výchove a starostlivosti o dieťa 
i domácnosť. Získava aj čas, ktorý chce 
venovať sebe. 

A práve tu potrebuje priestor na se-
bavzdelávanie, na stretnutia s priateľ-
mi, na venovanie sa svojmu hobby, čas 
na psychohygienu a v posledných rokoch 

často aj na sebarealizáciu v mater-
skom centre. 

Nie je správne uberať ženám 
priestor na spoločenskú angažo-
vanosť len preto, že sú matkami. 
Aktívne mamy dokážu so svo-
jím praxou vytvoreným časovým 
menežmentom neuveriteľné veci. 
Stačí im tak málo. Priestor na se-
barealizáciu.

mamy a deti potrebujú 
priestor v ľudských srdciach

Žijeme v 21. storočí a ženy ešte 
stále rodia v ponižujúcich pod-

mienkach. Počas ich pôrodu je pán doktor 
ten, kto rozhoduje o priebehu, spôsobe a 
rýchlosti pôrodu. A pritom vo vyspelých, 
ale aj v zaostalých krajinách je pôrod pri-
rodzeným procesom, ktorého priebeh je 
za nekomplikovaných okolností v rukách 
ženy. Zdravotné sestričky považujú ženu, 
ktorá rodí, za rutinu, s ktorou sa denne 
stretávajú, a tak sa k budúcej mamičke 
aj správajú. Neposkytnú jej náležitú pod-
poru a často sa s nevôľou pozerajú aj na 
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oteckov, ktorí svoje polovičky chcú spre-
vádzať počas pôrodu. Pre každú ženu je 
pôrod neopísateľným zážitkom, ale žiaľ, 
mnohé na priebeh pôrodu nerady spomí-
najú a tešia sa radšej zo svojho bábätka. 
Prečo však musia svoje deti privádzať 
na svet takým – často až traumatizujú-
cim – spôsobom? Mamy žiadajú priestor 
na diskusiu, na zmenu.

Po narodení dieťatka ženy-matky pre-
rušujú svoju pracovnú kariéru, aby sa 
osobne podieľali na výchove a starostli-
vosti o svoje deti. Starajú sa a vychová-
vajú budúcu generáciu za neadekvátne 
nízke ohodnotenie - rodičovský príspe-
vok (t.č. vo výške 159 Euro/ 4.780 Sk 
mes.). Aj tu je priestor na diskusiu, 
na zmenu.

Veľmi nepríjemným zážitkom pre 
celú rodinu je pobyt dieťatka v ne-
mocnici. Mamám nie je vytvorený 
priestor, aby mohli doprevádzať 
svoje choré a vyľakané malé deti 
v nemocniciach. Pobyt s dieťatkom 
v nemocnici si často mamy musia 
vynútiť a nie raz ho získajú jedine za 
vysoký poplatok v nadštandardnej 
izbe.

Azda najviditeľnejším dôkazom 
nedostatku priestoru pre mamy 
v ľudských mysliach je fakt, že aj 
v dnešnej dobe často vidíme ma-
mičky s deťmi i tehotné ženy stáť 
v autobusoch, v radoch v obcho-
doch, v lekárňach a na úradoch. 
Mnohé dostanú priestor, až keď si 
ho samy vyžiadajú, ale takmer kaž-
dej mamičke je nepríjemné žiadať 
o prednosť, obzvlášť, keď sa stret-
nú s reakciou „ja som po operácii 
chrbta, vy ste mladá, tak stojte“. To, 
že mamička síce vládze stáť, ale jej 
dieťatko je unavené a podráždené 
už málokto chápe ako prirodzený 
jav u dieťatka a jeho „neposednosť“ 
dáva za vinu mamičke.

Pre mamu na materskej dovolen-
ke je nepochopiteľným javom alarmujúci 
nedostatok detských ihrísk a bezpeč-
ných priestorov pre ich deti. Výrazne im 
to sťažuje život na materskej dovolenke. 
Deti sa potrebujú rozvíjať, potrebujú nové 

... A zrazu som sa stala matkou a pochopila 
som, čo znamená tá, všadeomieľaná veta: 
„Materstvo každú ženu zmení!“ Zrazu som 
schopná bojovať zubami nechtami za svoje 
deti, za ich práva, za ich zdravie, za ich 
pohodlie, šťastie a blahobyt! Nevzdám sa 
nikdy, pokiaľ ide o moje deti a ja viem, že 
existuje riešenie každého ich problému! 
Nikto by ma nedonútil nebojovať a vzdať sa, 
odkedy mám svoje sladké drahé detičky! 
A čuduj sa svete, kompromisy som sa 
naučila robiť nie zo dňa na deň, ani nie 
z minúty na minútu. Ale v okamihu som 
ich vedela urobiť!!!
A teraz si predstavte, že sa vám narodí 
ďalšie dieťa – materské centrum! Myslíte, 
že ho budete milovať menej? Nie, rovnako 
bojujem, milujem, robim kompromisy 
a učím sa.
Tak ako ma moje dve deti učia neskutočnej 
trpezlivosti a pokoju, tak ma materské 
centrum učí rozširovať si obzory, rozumieť 
veciam, o ktorých som predtým ani 
nevedela, že existujú a hlavne - materské 
centrum ma naučilo rozprávať, komunikovať, 
dohodnúť sa a tiež počúvať a vnímať, čo ten 
druhý hovorí ! Je toho veľa, ale som večný 
optimista a verím, že zvládnem všetko, 
do čoho sa pustím!!!“

téma: Míľa pre mamu 2009

Napriek všetkým ľudským i fyzickým 
bariéram, s ktorými sa dnešné mamičky 
na materskej dovolenke stretávajú, stále 
veríme, že ľudia sú dobrí, že chcú pomá-
hať mamám, že im záleží na tom, aby bol 
náš svet krásny. 

Veríme, že spolu vytvoríme priestor 
pre mamy a deti. Priestor, ktorý mamám 
a deťom veľmi chýba. Priestor, ktorý 
potrebujú. Priestor ako miesto na zemi, 
v mysli i v srdci.

Začiatky sú vždy ťažké, 
ale máme správny smer

Myšlienka „Míle pre mamu“ vznik-
la na Slovensku v Únii materských 
centier, ktorá prišla v roku 2004 
s nápadom osláviť Deň matiek ori-
ginálnym spôsobom – pozvať ma-
mičky a rodiny s kočíkmi do ulíc 
Bratislavy, aby vytvorili spoločne 
Guinnessov rekord v počte ľudí tla-
čiacich kočík na trase 1 míle. 

S obrovským nadšením vyrábali 
mamy z materských centier krásne 
vagóniky, ktoré vytvorili pomyselný 
vlak Únie materských centier a spie-
vali si hymnu podujatia.

Snahou materských centier  bolo 
poukázať na to, že matky sú hybnou 
silou spoločnosti, pretože privádza-
jú deti na svet a vychovávajú ich pre 
budúcu spoločnosť. 

Zároveň organizátorky podujatia 
ukázali, že sa vedia spojiť a vytvoriť 
jednotnú „Úniu materských centier“, 
ktorá každý rok posúva vnímanie a 
postoj spoločnosti voči mamám a 
malým deťom o jednu míľu vpred.

Dobrá povesť oslavy venovanej  
mamám sa rýchlo rozletela do sve-
ta a na míľovú prechádzku sa v roku 
2008 vydalo 14 krajín sveta. Žiaľ, 
celosvetová finančná kríza postihla 
aj mnohé materské centrá zo zahra-
ničia, ktoré sa v roku 2009 plánovali 

zapojiť do „Míle pre mamu“ pod spoloč-
ným sloganom:

“claming the public space“.

podnety, nové prostredie a príležitosti na 
nové zručnosti a skúsenosti. Na mnohé 
detské ihriská namiesto rodičov s malý-
mi deťmi chodia ľudia venčiť psíkov, stre-
távajú sa tam mladí i dospelí ľudia, často 
vandali či bezdomovci a ničia zariadenia, 
špinia priestor. A deti sa musia smutne 
prechádzať po okolí, lebo ich ihrisko je 
pre ne nebezpečné.

materské centrá – ako ideálne mies-
ta pre mamy s malými deťmi - musia 
bojovať o svoje priestory, v ktorých ro-
dičia a deti nachádzajú svoje zázemie. 
Mnohé samosprávy priam ukážkovo 
podporujú materské centrá vo svojom 
meste. Sú však samosprávy – a žiaľ, 
často je to hlavne primátor či starosta 
– ktoré nielenže ignorujú fakt, že v ich 
meste sa chcú rodičia stretávať a dob-
rovoľnícky viesť materské centrum v pro-
spech svojej komunity, ale dokonca im v 
tom bránia a vytvárajú rôzne nepochopi-
teľné prekážky.

Úryvok z knihy
„materske ceNtrá“

veríme v splnený sen 
o priestore pre mamy 
a deti na slovensku
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deŇ MAtiek – sviatok, 
ktorý oslavuje s mamami stále viac ľudí

     rok 2004  

        
  - pokus o zápis do Guinnessovej knihy rekordov 
v počte osôb tlačiacich kočík 
na trase jednej míle;
          - 108 registrovaných 
účastníkov;
          - uskutočnené len 
v Bratislave. 

     rok 2005 

          - pokus o zápis do Gu-
innessovej knihy rekordov 
v počte osôb tlačiacich kočík 
na trase jednej míle; 
          - 296 registrovaných 
účastníkov – rekord bol preko-
naný; 
          - uskutočnené len v Bratislave. 

     rok 2006 

          - pokus o zápis do Guinnessovej knihy rekor-
dov v počte osôb tlačiacich kočík na trase jednej míle 
pod medzinárodným sloganom „Pohni kočí-
kom, pohneš svetom“;
          - 958 registrovaných účastníkov 
na Slovensku;
          - 2.108 registrovaných účastníkov 
na celom svete; 
          - na Slovensku uskutočnené v Brati-
slave, Banskej Bystrici a v Humennom; 
          - prvýkrát sa do akcie zapája me-
dzinárodná sieť materských centier Mine 
v 6 krajinách (Holandsko, Nemecko, Bosna, 
Rakúsko, Taliansko, Česko);
          - medzinárodný pokus o vytvorenie 
rekordu v počte ľudí tlačiacich kočík na trase 
1 míle (1150 kočíkov) bol prekonaný.

     rok 2007 

          - podujatie premenované na „Míľa pre mamu“, 
aby sa do akcie mohli zapojiť aj iné  krajiny (napr.Af-
rika), kde je kočík symbolom bohatstva nie materstva. 
Afričanky myšlienka „kočíkovej míle“ veľmi oslovila, 
avšak nevedeli splniť prísne podmienky na registráciu 
do Guinnessovej knihy rekordov, od pokusu o zápis 
do Guinnesovej knihy sa upustilo;
          - 5187 registrovaných účastníkov; 
          - zapojilo sa 23 miest na Slovensku  (5187 re-
gistrovaných rodín);

          - pridali sa krajiny Maďarsko, Poľsko, Uganda, 
Jamajka, Nemecko, Rusko a Česká republika;
          - Únia materských centier na akcii komunikova-
la snahu presadiť do zákonníka práce rodičovskú nove-

lu umožňujúcu zosúladiť prácu 
a rodinu;
          - akciu prvýkrát  
sprevádza medzinárodný slo-
gan „Mothers unite worldwide“ 
- Mamy z celého sveta sa spá-
jajú.

     rok 2008  

          - 7325 registrova-
ných účastníkov; 
          - „Míľa pre mamu“;
          - zapojilo sa 29 
miest na Slovensku  (7325 re-
gistrovaných rodín);

          - pridali sa krajiny Rusko, Jamajka, Kamerun a 
Uganda;
          - ÚMC na akcii predstavila prvú slovenskú so-
ciologickú  Dopadovú štúdiu vplyvu materských centier 
na matku a dieťa, ktorá potvrdzuje pozitívny plyv mater-
ského centra na rodinu.

mamy z materských centier 
na slovensku

ďakujú partnerom
Únie materských centier

za podporu podujatia 
„míľa pre mamu“.

Spracovala: 
Katarína Králiková, 

koordinátorka Míle pre mamu 2009
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Pôrod... Bolesť, dieťa, život... Už od starozákonného dedič-
ného hriechu sa okolo pôrodu vedú siahodlhé diskusie. Niekto 
ho berie ako niečo špinavé a nevyhnutné, iný ako nádherný akt 
vzniku nového života. Tak či onak, pôrod je od nepamäti feno-
ménom, pred ktorým sa skláňajú generácie a generácie ľudí.

ZáZrak ZrODeNIa
Pôrod je vyvrcholením 40 týždňov zázraku nového života. Je 

to okamih, kedy sa z jednej osoby stávajú dve. Okamih, kedy sa 
z tehotnej ženy stáva matka s dieťaťom. Je to čarovný moment, 
výnimočná a neopakovateľná chvíľa narodenia nového človeka. 
Chvíľa, kedy sa začína pozemský život každého z nás. Pôrod 
je zázrak... 

keDYsI a teraZ...
Po tisíce rokov sa deti rodili v domácom prostredí. Nebolo to 

nič nezvyčajné. Tradícia domácich pôrodov pretrvávala až do 
polovice minulého storočia, kedy sa ešte generácia dnešných 
päťdesiatnikov narodila doma. Roky existovali pôrodné babice, 
ktoré pomáhali rodičkám s pôrodom a starostlivosťou o novoro-
denca a šestonedieľku. Vo svete tradícia 
domácich pôrodov pretrváva, u nás ako-
by úplne vyhynula. V súčasnosti sa však 
otázka domácich pôrodov dostáva opäť 
do povedomia ľudí. Nejaké prvé lasto-
vičky sa už nájdu aj u nás. Zástancovia 
domácich pôrodov argumentujú tým, že 
pôrod nie je operácia a tehotenstvo nie 
je choroba, ale fyziologický proces. Od-
porcovia, najmä z radov zdravotníkov, 
oponujú, že aj ten najlepšie rozbehnutý 
pôrod sa môže v zlomku sekundy zvrt-
núť a následky môžu byť fatálne ako pre 
matku, tak aj pre dieťa. Kde je pravda?

akO rODíme DNes...
Väčšina pôrodov sa dnes uskutočňuje 

práve v pôrodnici v nemocnici. Rodiaca 
žena je častokrát štylizovaná do polohy 
pacientky podrobujúcej sa „liečbe“ mno-
hými medikamentmi. Rodí pôrodník, nie rodička. Tá veľakrát iba 
počúva, ako má rodiť, kedy má tlačiť, kedy dýchať, ako si ľahnúť. 
Zabúda, resp. ani nemá priestor a čas počúvať vlastné ja, svoje 
telo a práve sa rodiace dieťa. V pôrodniciach sa zabúda na to, 
že po tisícročia ženy samé privádzali na svet potomstvo. Tehot-
né ženy sú od začiatku tehotenstva usmerňované a nabádané 
na pôrod v nemocnici. Rodičky nie sú vedené počúvať svoje 
telo. V dnešnom pretechnizovanom a uponáhľanom svete sa to 
akosi „nenosí“.

tLačte, tLačte! 
Dnešný „bežný“ pôrod sa začína v termíne, plus mínus dva 

týždne. Žena príde do pôrodnice po odtoku plodovej vody alebo 
s pravidelnými kontrakciami či bolesťami. Ošetrujúci pôrodník ju 
vyšetrí, zmerajú jej všetky možné parametre, povypisujú stohy 
papierov, napichnú intravenózne infúziu, podajú klystír, oholia 
lono... Našťastie sa už od niektorých pre ženu nie práve najprí-
jemnejších procedúr upúšťa. Ak voda neodteká sama, plodové 
obaly jej manuálne narušia. Pridajú oxytocín, pôrodná činnosť 
sa spustí. Ak nie, vložia tabletku na urýchlenie otvárania krč-
ku maternice. Ľahnúť na chrbát a čakať. Ak žena neporodí do 
nejakého „prípustného“ času, nastávajú ďalšie kroky – ďalší 
oxytocín, prípadne zatlačenie na brucho, epiziotómia... dieťa je 
vonku, pupočník odstrihnutý, odnášajú ho merať, vážiť, umývať... 

zabaliť, olízať maminu bradavku... hotovo. Uff, aké šťastie, že sa 
to neskončilo cisárskym rezom, zvonovým alebo kliešťovým pô-
rodom! Už len prečkať 4x24 hodín na oddelení, dúfať, že sa lak-
tácia rozbehne čo najlepšie, neprejaví sa silná novorodenecká 
žltačka a hajde domov! Konečne...

IDe tO aJ INak...
Dnes už nájdeme pôrodnice, kde pristúpili aj k iným spôso-

bom vedenia pôrodov, ako v polohe na chrbte a vyviazanými 
nohami. (Mimochodom, táto poloha je pre rodiacu ženu abso-
lútne nevhodná a aj nepohodlná. Odporuje aj fyzikálnemu zá-
konu gravitácie, keďže v nej musí dieťa ísť akoby „hore kop-
com“. Vyhovuje jedine pôrodníkovi.) Na niektorých oddeleniach 
nájdeme pôrodné vane pre pôrod do vody (nedávno sme o ňom 
písali aj v našom časopise). Pôrodná stolička a pôrodný vak sú 
tiež pomerne novou záležitosťou, aj keď mnoho žien dá radšej 
prednosť polohovateľnému pôrodnému lôžku, ktoré aspoň čias-
točne pomáha k lepšej a príjemnejšej polohe pri rodení. 

Rodička si dnes dokonca môže zvoliť aj menej bolestivý spô-
sob, ako priviesť na svet svoje dieťatko. V ponuke mnohých 

pôrodníc je aj epidurálna analgézia 
alebo spinálna anestézia. Je to zákrok, 
pri ktorom sa v oblasti chrbtice medzi 
stavce pichne dávka anestetika, ktorá 
znecitlivie spodnú časť tela. Anesteti-
kum odbúra bolesť, ale pôrodná činnosť 
pokračuje ďalej. 

Vo svete sú rozšírené aj akési pô-
rodné domy, ktoré ani zďaleka nepri-
pomínajú sterilné nemocnice, ale skôr 
príjemné domáce prostredie. My však 
zatiaľ o takýchto zariadeniach môžeme 
iba snívať. 

         rODíme ambuLaNtNe...
Vo svete je bežné, že po pôrode žena 

aj s dieťatkom opúšťa pôrodnicu o nie-
koľko hodín. U nás tam musí zotrvať mi-
nimálne štyrikrát 24 hodín. Pojem am-
bulantný pôrod je zatiaľ v našej legisla-

tíve neznámy. Podľa slov primára jednej pôrodnice „ambulantný 
pôrod u nás nie je právne upravený. Ale čo nie je zakázané, je 
povolené a nikto nemôže zabrániť matke odísť so svojím dieťa-
ťom z nemocnice, kedykoľvek sa jej zachce.“ Avšak rodička by 
mala mať po pôrode zabezpečené všetky potrebné úkony, ktoré 
sa inak uskutočňujú v pôrodnici – základný skríning, očkovanie, 
sledovanie hladiny bilirubínu v krvi... Mala by mať tiež zabezpe-
čeného pediatra a gynekológa – pôrodníka, ktorý bude jej stav 
priebežne kontrolovať. 

rODíme aJ DOma...
Pôrod doma je u nás viac menej raritou. Väčšinou je to v 

prípade, že rodička nestihne dôjsť do pôrodnice, a tak porodí 
doma. Právnička Elena Gogoláková vysvetľuje: „Naša legislatí-
va tento pôrod označuje ako ambulantný pôrod. Pojem ambu-
lantný pôrod, resp. pôrod vedený ambulantne legislatívny jazyk 
pozná, avšak najčastejšie je spájaný so situáciou tzv. „pre-
kotného pôrodu t.j. nečakaného pôrodu, kedy nie je možnosť 
zabezpečiť ústavnú starostlivosť.“ Plánovaný pôrod doma má 
však už aj hrozbu trestnoprávnej zodpovednosti. Gogoláková 
uvádza: „Právny postih rodiča alebo inej osoby, ak sa rozhod-
ne pre pôrod doma a nezabezpečí zdravotnícku starostlivosť, 
a tým ohrozí zdravie rodičky alebo dieťaťa, závisí od výsledku 
pôrodu. V prípade komplikácií, ktoré vedú k ohrozeniu zdravia 

tAk, MAMičkA, rodíííMe!

Dieťa by malo hneď po narodení spočinúť na tele svo-
jej matky, aby opäť cítilo jej teplo, vôňu a tlkot srdca. 
Také jednoduché a predsa v našich pôrodniciach zlo-
žité...                  Foto: autorka
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alebo k poškodeniu zdravia rodičky alebo novorodenca, môže 
nastúpiť aj trestnoprávna zodpovednosť. Ak pôrod prebehne 
bez komplikácií, systém právnej zodpovednosti nenastupuje a 
s ním logicky ani žiadne sankcie.“

pôrODNá asIsteNtka verZus DuLa
Pôrodná asistentka je zdravotník, dula je psychická a emocio-

nálna podpora pre rodičku. V tom je hlavný rozdiel medzi týmito 
dvomi poslaniami. Avšak pôrodná asistentka pôrod nevedie, iba 
pri ňom pomáha pôrodníkovi, lekárovi. Pôrodné asistentky pô-
sobia iba v pôrodniciach, inštitút pôrodnej asistentky spôsobilej 
odvádzať domáce pôrody u nás neexistuje. Dula nie je oprávne-
ná viesť pôrod, ani doň zasahovať. Kedysi bolo bežné, že ženu 
pred pôrodom, počas neho a po ňom sprevádzala iná blízka 
žena, ktorá pomáhala rodičke aj v starostlivosti počas šesto-
nedelia a s novorodencom. Takú funkciu sa v súčasnosti snaží 
zastávať dula. Jej úlohou je najmä poskytovať rodičke psychickú 
a fyzickú podporu a hľadať prostriedky, ako jej pôrod uľahčiť. 
Veľakrát ju sprevádza aj pred pôrodom, v období šestonedelia a 
pomáha aj pri dojčení. 

NOrmáLNY pôrOD
Americké nezávislé a medzinárodne rešpektované združenie 

Lamaze Institute for Normal Birth zhr-
nulo šesť zásad zdravotnej starostlivosti 
pre normálny pôrod. 

• pôrod by mal začínať spontánne; 
• rodička by mala mať možnosť neob-

medzeného pohybu počas prvej doby 
pôrodnej;

• počas celého priebehu pôrodu by 
mala mať sústavnú opateru a podporu;

• pôrod by mal prebiehať bez rutin-
ných intervencií;

• rodička by mala mať možnosť spon-
tánne tlačiť vo vzpriamenej alebo gravi-
tačne neutrálnej polohe;

• matka a dieťa by mali zostať po pô-
rode spolu a mali by mať neobmedzené 
možnosti dojčenia.

pôrOD NIe Je LeN O matke
Priekopníkom humanizácie a no-

vej techniky vedenia pôrodu je francúzsky pôrodník Frederick 
Leboyer. Vo svojej knihe „Pôrod bez násilia“ vôbec ako prvý 
obrátil svoju pozornosť k právam práve sa rodiaceho dieťaťa. 
Vychádzal z toho, že novorodenec sa rodí s úplne vyvinutými 
zmyslami, cíti, vníma, vidí, počuje... Prečo by malo byť dieťatko, 
ktoré práve opúšťa teplo a šero a pokoj matkinho lona vtiahnuté 
do oslepujúcich svetiel a hluku?! Prečo musí podstúpiť všetky 
drastické procedúry rutinne prevádzané v našich pôrodniciach 
a byť odobraté svojej matke bezprostredne po svojom narode-
ní!? Leboyer uvádza, že dieťa by sa malo narodiť do šera a ticha, 
pupočník – záchranné lano každého novorodenca by malo byť 
prestrihnuté až po dotepaní, kedy jeho funkciu plnohodnotne 
preberú pľúca. Dieťa by malo hneď po narodení spočinúť na tele 
svojej matky, aby opäť cítilo jej teplo, vôňu a tlkot srdca. Také 
jednoduché a predsa v našich pôrodniciach zložité...

pôrODNIce prIateľské k matkám
Každý pozná iniciatívu Baby friendly hospital initiative, no 

málokto vie, že už existuje aj desať zásad venovaných mat-
kám. Podobne ako pôrodnice získavajú certifikát Baby friendly 
hospital (BFH), môžu získať aj Mother friendly hospital (MFH). 
Jeho udelenie spočíva v naplnení filozofických princípov ob-
siahnutých v Desiatich krokoch starostlivosti priateľskej matke 
pre nemocnice priateľské matkám, pôrodné centrá a domáce 

pôrodné služby. Zásady sa týkajú najmä emocionálnej, fyzic-
kej a psychickej podpory matkám počas pôrodu, upustenie od 
rutinných zásahov, rešpektovanie kultúrnych a náboženských 
pomerov rodiacej ženy, umožnenie slobody pohybu, iniciuje a 
podporuje dojčenie všetkých novorodencov, vrátane predčasne 
narodených a s vrodenými problémami a tiež sa usiluje dosiah-
nuť zásady BFHI.

pôrODNý pLáN
Jediná možnosť ako mať vlastný pôrod v nemocnici pod kon-

trolou je pôrodný plán. V ňom mamička vyjadrí svoju predsta-
vu o pôrode, vyjadrí sa ku konkrétnym rutinným vyšetreniam 
a zákrokom. Potom je možné buď plán rozposlať do vytypova-
ných pôrodníc a čakať na vyjadrenie primára a vedúcej osoby 
novorodeneckého oddelenia, alebo zájsť s pôrodným plánom 
do nemocníc osobne. Pôrodný plán je akýsi zoznam požiada-
viek, ako si rodička predstavuje vlastný pôrod. Mal by byť vo-
pred odkonzultovaný pôrodným tímom a za ideálnych okolností 
aj rešpektovaný. Do pôrodného plánu si budúca mamina môže 
uviesť prijateľné, špecifické aj netradičné požiadavky a je len 
na vôli všetkých zúčastnených dohodnúť sa. Pôrodný plán sa 
väčšinou týka prítomnosti partnera počas pôrodu, informova-
nosti o všetkých krokoch ošetrujúceho personálu, možnosti 

konzumácie ľahkého občerstvenia, 
sprchovania bez obmedzení, rešpek-
tovania intimity rodičky, odmietnutie ru-
tinných zásahov, ako sú klystír, holenie 
lona a podobne. Tiež tam môže rodička 
uviesť, že si praje, resp. nepraje umelé 
narušenie plodových obalov, voľnosť 
pohybu počas prvej doby pôrodnej, 
zaujatie najpríjemnejšej polohy počas 
druhej doby pôrodnej, tiež väčšina 
rodičiek uvádza, že si nepraje epizio-
tómiu a uprednostní prirodzené natrh-
nutie. Ďalšia časť plánu sa týka už po-
rodeného dieťatka a manipulácie s ním. 
Maminy si prajú, aby sa dieťa narodilo 
do pokojnej atmosféry bez žiary lámp 
pôrodnej sály, odstrihnutie pupočníku 
až po dotepaní, položenie dieťatka na 
brucho bezprostredne po narodení by 
malo už byť samozrejmosťou, podobne 

ako včasné priloženie k prsníku. Pôrodný plán môže zahŕňať 
aj želania týkajúce sa popôrodnej starostlivosti počas pobytu 
matky s dieťaťom na oddelení šestonedelia. 

svetOvý týžDeň rešpektu k pôrODu 
Mesiac máj už tradične patrí aj Svetovému týždňu rešpektu 

k pôrodu. V rôznych podobách sa a na rôznych miestach sa 
uskutoční v dňoch od 11. do 17. mája, no počas celého me-
siaca máj budú prebiehať rôzne vystúpenia, besedy, diskusie 
a prednášky s rôznymi odborníkmi na témy týkajúce sa práve 
pôrodu. Na Slovensku nad celým projektom prevzala záštitu 
organizácia Slovenské duly. Hlavnou prioritou celej aktivity je 
hovoriť, hľadať nové a lepšie možnosti, upozorňovať na nové 
výskumy, jednoducho skvalitňovať starostlivosť o ženu pred, po-
čas, aj po pôrode. Na Slovensku bude toto podujatie s hlavnou 
myšlienkou „Šestonedelie – zabudnuté obdobie života ženy“. Aj 
vo viacerých materských centrách po celom Slovensku budú 
prebiehať rôzne aktivity venované práve tomuto projektu. 

Mne osobne pri mojich pôrodoch pomohla myšlienka na prá-
ve sa rodiace dieťatko. Kdesi som čítala taký názor, že žena 
nerodí, ale rodí sa dieťa. Mama sa mu má snažiť len uľahčovať 
tento prechod z pohodlia maternice do reálneho sveta. Má po-
čúvať svoje telo, sústrediť sa na svoje dieťa a veriť si :-) . 

Adriana Demjanovičová                          

Matka aj dieťatko musia čakať 4x24 hodín na oddelení, 
kde sa robí základný skríning, očkovanie, sledovanie 
hladiny bilirubínu v krvi.  Foto:RaKo
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  Prečo ste sa
  rozhodli rodiť
  doma?

Pretože mi veľ-
mi nevyhovuje 
spôsob, akým sa 
u nás vedú pôro-
dy. Myslím si, že 
v nemocniciach 
je pánom lekár 
a žena-rodička 
je iba pacientka, 

ktorá bude poslúchať odporúčania a pokyny personálu. Tak-
tiež mi prekážalo, že u nás sa rodí iba v tzv. gynekologickej 
polohe, ktorá je príjemná a pohodlná jedine pre pôrodníka a 
pre rodičku vôbec. Tiež sa mi nepáčilo rýchle vedenie pôrodu, 
že všetko je ovplyvňované, nalinkované, také uponáhľané, len 
aby to už bolo za nami. Chcela som porodiť svojím tempom, 
tak ako som to sama cítila. Tiež mi vadilo množstvo ľudí okolo. 
Rodička je do pôrodu vtiahnutá, nevie sa brániť a nakoniec 
sa poddá... A toto som viac nechcela zažiť. Jednoducho som 
cítila, že to má byť inak. Pri prvých pôrodoch to bolo tak, že 
lekári sa akoby rozhodli, že na ktoré zatlačenie pôjde dieťa von. 
Keď to tak nebolo, tak nasledoval nástrih, sestra mi zatlačila 
na brucho a dieťa bolo vonku.

Aké to teda bolo s Jankom? Čo všetko ste mali pri-
chystané? Kto bol pri vás? A čo vám najviac 
pomohlo? 

Vedela som, že niektoré maminy porodili doma úplne bez 
problémov a po dlhých úvahách a niekoľkotýždňovom každo-
dennom uvažovaní som sa rozhodla, že svoje tretie dieťa ch-
cem porodiť doma aj ja. Zistila som si, že normálny fyziologický 
pôrod je úplne bezpečný pre matku aj pre dieťa, len vo výni-
močných prípadoch je nutný urgentný zásah lekára. Samozrej-
me, doma nemôže porodiť každá žena. No ja som mala zdravé 
a bezproblémové tehotenstvo a verila som si, že to dokážeme. 
Bolo to rýchle a bolestivé. Bol pri mne iba manžel. U nás, bo-
hužiaľ, neexistuje sieť pôrodných asistentiek, ktoré by dochá-
dzali k domácim pôrodom. Pred pôrodom sme si nachystali 
plachty a iné potrebné veci na príchod bábätka. Keď nastúpila 
pôrodná činnosť, mne bolo doma jednoducho dobre. Najviac 
mi vyhovovala poloha, keď som bola opretá rukami o posteľ. 
Samotný pôrod prebehol v podstate bez komplikácií, hneď ako 
sa Janko narodil, mala som ho v náručí a mohla som ho ob-
jímať. Toto mi v pôrodnici veľmi chýbalo. Pupočnú šnúru sme 
prestrihli sterilnými nožnicami asi po dvadsiatich minútach od 
samotného pôrodu...

Ako ste postupovali po pôrode? 

Chcela som odísť normálne do nemocnice na všetky vyšet-
renia a absolvovať ich, keďže máme s manželom inkompati-
bilné krvné skupiny. Takže som neriešila také záležitosti ako 
starostlivosť o mňa a o dieťa v domácom prostredí. Janko sa 

narodil neskoro večer a ráno sme šli ukázať malého deťom a 
rodine. Prišlo mi nevoľno a neodvážili sme sa ísť do nemocnice 
sami. Zavolali sme sanitku a odviezli nás do nemocnice. Ostali 
trošku zarazení, lebo zrejme čakali práve rodiacu ženu a nie 
niekoľkohodinové bábo zabalené v perinke a jeho mamu nor-
málne v civile :-) . V nemocnici nás prijali dobre, jednoducho to 
nijako neriešili. Akurát ošetrujúca lekárka spomenula, že kedysi 
bolo porodiť doma normálne.

Čo by ste robili, ak by nastali komplikácie? Mali ste 
zabezpečenú starostlivosť aj v tomto prípade?

Aj keď som veľmi chcela porodiť doma, nechcela som to za 
každú cenu. Keby som videla, že na to nestačím, keby nastali 
nejaké komplikácie alebo niečo nepredvídané, určite by sme šli 
do pôrodnice. 

Čo na to okolie, ako to zobralo? 
Vedeli o vašom rozhodnutí? 

Manžel to zobral úplne v pohode. Nebál sa, predtým bol pri 
pôrode svojich dvoch detí, vedel, do čoho ide, ako to vyzerá. 
Vedel aj o mojom dlhom rozhodovaní sa a uvažovaní o domá-
com pôrode. Postupne sme sa spoločne dopracovali k tomu, že 
porodíme doma. Ostatné okolie to nevedelo, nechcela som. Po-
trebovala som sa na to pozitívne naladiť, tešiť sa na pôrod, nie 
aby ma niekto odrádzal. Predtým sme mali stretnutie s jednou 
dulou zo zahraničia, ktorá sama porodila doma a veľa sme sa 
s ňou rozprávali, čo nás asi čaká.  

Keby ste nabudúce rodili, kde by to bolo? Urobili by 
ste niečo inak?

Zrejme aj nabudúce by som porodila doma. Jediné, čo mi 
chýbalo, bola pomoc nejakej skúsenej pôrodnej asistentky naj-
mä s úkonmi po pôrode. Ktorá by sa postarala o bábätko po 
pôrode. Nemohla som si oddýchnuť, musela som byť stále du-
chom prítomná. Musela som sama kontrolovať aj všetko okolo 
priebehu, či je plodová voda číra, či bábo dýcha, či je placenta 
v poriadku, či veľmi nekrvácam... Všetka tá zodpovednosť bola 
na mne a na manželovi. 

Vo svete je to bežné... čo myslíte, kedy tento trend 
príde aj na Slovensko?

Myslím si, že tak skoro nie. U nás tradícia takýchto pôrodných 
asistentiek akoby úplne vymizla. V zahraničí to stále funguje, 
síce v malej miere, ale predsa. Lekári vidia v nemocniciach pri 
množstve pôrodov všelijaké prípady, ja sa im ani nečudujem, 
že sú opatrní a nepodporujú domáce pôrody. Ale pri fyziologic-
kej tehotnosti nevidím dôvod, prečo by žena nemala mať mož-
nosť výberu, kde a ako chce svoje dieťa porodiť. 
 

Zhovárala sa Adriana Demjanovičová
 Foto autorka

nA svet prišiel jAnko doMA
mONIka DaNkOvIčOvá, mama troch krásnych synčekov na 
plný úväzok. Dvaja prišli na svet v pôrodnici, tretí, najmladší Janko, 
doma. kedysi to nebolo nič zvláštne, ale dnes je to skôr rarita. 

Aké to teda bolo s Jankom? Čo všetko ste mali pri-

pomohlo?

Ako ste postupovali po pôrode?

Chcela som odísť normálne do nemocnice na všetky vyšet-

príde aj na Slovensko?

Keby ste nabudúce rodili, kde by to bolo? Urobili by 
ste niečo inak?

zabezpečenú starostlivosť aj v tomto prípade?
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téma: pôrod ako fenomén

Prečo si sa rozhodla venovať 
tomuto poslaniu duly? 

Chcem hlavne informovať ženy o svojich 
možnostiach. Istý čas som žila v Čechách a tam 
som aj porodila svoje prvé dieťa. Po návrate na 
Slovensko som bola prekvapená, ako málo in-
formácií tu ženy o pôrodoch a tehotenstve majú! 
Prekvapila ma aj situácia v slovenských pôrodni-
ciach. Študovať za dulu mi preto pripadalo veľmi 
logické a verím, že mi to umožní sa dostať k čo 
najväčšiemu počtu žien. Chcem im pomôcť nájsť 
odpovede na otázky, ktoré v zdravotných zaria-
deniach nedostanú. Budem sa s nimi baviť o ich 
pocitoch a strachu, o túžbe, o bolesti. Každá žena 
je iná, ale väčšina z nás má tu silu porodiť dieťa 
tak, ako nás príroda stvorila a keď budeme mať 
vhodné podmienky, bude pôrod veľmi intenzívny 
a posilňujúci zážitok a tehotenstvo prestaneme 
brať ako chorobu. 

Čo všetko obnáša „dulie 
štúdium“? 

Spočíva v absolvovaní šiestich víkendov so 
skúsenými lektorkami a so skvelými spolužiačka-
mi. Štúdium funguje formou prednášok a diskusií 
o tehotenstve, pôrode, šestonedelí, starostlivosti 
o ženu a aj o jej dieťa… Hľadáme odpovede na 
otázky, ktoré by naše budúce klientky mohli za-
ujímať a aby sme vedeli, čo najlepšie pomôcť. 
Dôležité je tiež vedieť, že dula nie je zdravotník, 
nemôže za ženu bojovať a hovoriť jej, čo má robiť. 
Dula je nositeľkou informácií, ktoré žene posky-
tuje a pripravujú ju tým na pôrod. Žena by mala 
sama prísť na to, čo je pre ňu ideálne. Počas 
pôrodu je pre ženu známou osobou a poskytu-
je jej psychickú a emocionálnu podporu. Ďalej 
je to hlavne samoštúdium a rozširovanie svojich 
služieb a nadštandardu pre rodičky. Väčšinou sa 
zaujímajú o aromaterapiu, gravidjógu, tance pre 
tehotné, masáže detí, laktačné poradenstvo… 
Vo všetkých týchto oblastiach musí byť dula tiež 
ďalej vyškolená.

Ako by mohol podľa teba 
vyzerať ideálny pôrod? 

Ideálny pôrod neexistuje. Presnejšie povedané, 
nedá sa opísať. Každá žena má svoj ideálny pô-
rod a ja nemôžem chcieť, aby ženy rodili podľa 
mňa. Mojou úlohou je ženy naviesť k tomu, aby 
rodili podľa seba a mali svoj ideálny pôrod. Možno 
by som otázku zmenila na ideálne podmienky pri 
pôrode a to je teplo, pokoj a intímna atmosféra ... 
Žena sa počas pôrodu potrebuje sústrediť na seba 
a na svoje dieťa, ktoré potrebuje pomoc. Keď sa 

povie pôrod, väčšina z nás si predstaví 
bolesť a trpiacu ženu. Ja si predstavím 
dieťa, ktoré 40 týždňov bolo v teple a 
bezpečí. Všetka jeho istota sa zrazu zmení na 
veľkú silu, ktorá sa ho z toho tepla a bezpečia 
snaží dostať von. Nikto z nás si to už nepamätá, 
možno preto, že je to taký negatívny zážitok, že 
sme si ho uložili niekde hlboko do podvedomia. 
Myslím si, že úlohou ženy je pôrod čo najlepšie 
prežiť, sústrediť sa na seba a na to, čo hovorí jej 
telo a svojmu dieťatku pomôcť. Tiež sú dôležité 
podmienky, do akých sa dieťa narodí. Príjemná 
poloha, atmosféra, prítmie, príjemná vôňa, hudba 
a ľudia, ktorých pozná a dôveruje im.

Aké boli tvoje pôrody?

Moje pôrody boli skvelé, posilňujúce a skončili 
sa neskutočným pocitom šťastia. Počas pôrodu 
som sa cítila istá sama sebou a tešila som sa 
na ten zázrak, ktorý som nosila deväť mesiacov 
v brušku a že sa konečne uvidíme. Mojou dulou 
bol môj muž, ktorého som dopredu informovala 
o tom, ako si svoj pôrod predstavujem a že to 
chcem zvládnuť sama. Ale na ten ideálny pôrod 
ešte čakám.

Ako vás prijímajú rodičky 
a ako druhá strana – pôrodníci 
a pôrodné asistentky?

Rodičky nás prijímajú dobre, pretože mamička 
si dulu vybrala, teda sa dobrovoľne rozhodla ju 
mať pri sebe počas pôrodu a tehotenstva. Alebo 
lepšie povedané, vybrali si ju obaja rodičia. Väčši-
nou ide o rodičov, ktorí chcú viac informácií alebo 
jednoducho majú strach z neznámeho alebo majú 
nejaké negatívne skúsenosti. Druhá strana nás 
vníma rôzne. Niekde majú pocit, že im berieme 
prácu a že im do práce chceme zasahovať. Inde 
nás vítajú s otvorenou náručou, lebo vedia, že ak 
bude mamička v pohode, všetko bude 
jednoduchšie. Naším posla-
ním je poskytnúť ženám 
psychickú a emo-

cionálnu podporu, pretože to sú veci, na ktoré sa 
zabúda a pritom sú nesmierne dôležité.

Koľko dúl momentálne 
na Slovensku pôsobí? 
Ako fungujú duly vo svete? 

Duly majú svoju internetovú stránku www.duly.
sk, kde je zoznam certifikovaných dúl a dúl vo vý-
cviku. Vo výcviku sú tie, ktoré ešte neabsolvovali 
celý kurz, resp. neurobili ešte záverečnú prácu a 
skúšky. Vo svete fungujú hlavne v krajinách, kde 
rodičky nie sú dostatočne rešpektované. V kraji-
nách, kde si žena môže vybrať, ako a kde chce 
rodiť, kde sa jej venuje jedna pôrodná asistentka 
počas celého tehotenstva a pôrodu, dula nie je 
potrebná. U nás sa okolo žien točí počas tehoten-
stva a pôrodu toľko ľudí, že tam žena potrebuje 
aspoň jednu známu tvár, ktorej môže dôverovať.

Je na Slovensku čo zlepšovať 
v tejto oblasti? 

Ako pre koho. Niekto je spokojný, že príde do 
nemocnice, kde za neho rozhodujú iní. Takým 
ľuďom to je jedno, lebo úplne zdravotníkom dô-
verujú. Mne osobne tá neinformovanosť prekáža. 
Chcem vedieť, čo sa so mnou deje a chcem ve-
dieť, prečo dostávam také a také lieky a hlavne 
chcem vedieť nielen tie pozitívne účinky, ale aj tie 
negatívne. Pôrod je normálny fyziologický proces, 
ktorý sa jednoducho deje a nechápem, prečo ho 
toľko ľudí chce ovplyvňovať a zasahovať doňho.

Zhovárala sa Adriana Demjanovičová
Foto autorka

teHotenstvo nie je CHorobA
JaNa HOmbauerOvá,  mamina dvoch detí, dula vo výcviku... 
celý svoj doterajší život sa pohybovala okolo detí, ale až vtedy, 
keď sa jej narodili jej vlastné, zistila, že deti sú jej zmyslom života. 
Ony sú to, prečo sa oplatí pomáhať im na svet a žiť pre ne...

nás vítajú s otvorenou náručou, lebo vedia, že ak 
bude mamička v pohode, všetko bude 
jednoduchšie. Naším posla-
ním je poskytnúť ženám 
psychickú a emo-

Do budúceho čísla časopisu pripravujeme veľkú 
tému PLÁNOVANIE TEHOTENSTVA, v ktorej sa budeme zaoberať 

rôznymi spôsobmi plánovaného rodičovstva, výhodami, nevýhodami, 
poradí nám odborník a prinesieme aj konkrétne skúsenosti mamičiek. Dočítate 

sa aj o filozofii prirodzeného plánovania rodičovstva v Lige pár páru s mottom: „Plod-
nosť nie je choroba, ktorú treba liečiť, ale dar, ktorý máme správne používať. Každá žena 

by mala vedieť, že jej cyklus je skutočným biologickým zázrakom a nevyhnutnou podmienkou 
ľudskej existencie. Jedine zdravý a prirodzený menštruačný cyklus robí ženu takou, aká je, zod-

povedá za jej zdravie, telesnú krásu a jej psychickú či duševnú rovnováhu. Tento zázrak menštru-
ačného cyklu umožňuje manželom počať len v presne vymedzenom a pomerne krátkom čase. Keď sa 

žena naučí pozorovať, zaznamenávať a správne interpretovať vonkajšie znaky plodnosti, zistí, že každý 
jej cyklus má plodné dni a neplodné dni, v ktorých počatie nie je možné. Práve túto skutočnosť využívajú 

všetky metódy prirodzeného plánovania rodičovstva (PPR). Manželskí partneri, ktorí žijú tento životný štýl, 
si nezriedka očividne vážia jeden druhého, obdivuhodne komunikujú a majú zmysel pre zdieľanie zodpoved-

nosti, ktorú cítia za plánovanie rodiny. Muži prejavujú úctu  tomu, čo sa odohráva v ich manželkách a ženy 
cítia posilnenie a vďačnosť za tento postoj manžela k ich telu.“ 

Simona a Jozef Predáčoví, ústredie LPP v SR  www.lpp.sk  0908/722 055.
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monika petreje pre vás pripravila zo-
pár užitočných tipov na prácu vhodnú 
pre mamičky. Nechajte sa inšpirovať.

práca v HYpermarketOcH 
a supermarketOcH

Veľké obchodné domy, ktoré sú dnes 
už v každom väčšom meste, ponúkajú 
možnosť zárobku formou brigádnickej 
práce. Niekoľkokrát do roka robia in-
ventúry a na túto činnosť prijímajú väčší 
počet pracovníkov. O ponuke práce sa 
dozviete priamo na vývesnej tabuli v da-
nom obchodnom dome alebo z inzerátov 
v regionálnych novinách. Pracovná doba 
je od 22.00 do 6.00 s menšími odchýlka-
mi podľa veľkosti obchodu a otváracích 
hodín.

vzdelanie: nerozhoduje.
výhody: nevyžadujú sa špeciálne 

znalosti zo žiadneho odboru .
Nevýhody: práca je náročná na fyzic-

kú kondíciu, celú „šichtu“ ste prakticky 
na nohách a pracuje sa v noci. Odporú-
čame vám, zvoľte si pracovný deň piatok, 
aby sa vám mohol manžel nasledujúce 
sobotné dopoludnie postarať o dieťa, 
keďže vy budete dospávať.

Finančné ohodnotenie:  5 /hod.

OpatrOvaNIe Detí

Dnes je mnoho mamičiek, ktoré nastu-
pujú do práce skôr, ako uplynie trojroč-
ná lehota materskej dovolenky. A vzniká 
problém. Komu zveriť dieťa? Ak nemajú 

rodičov dôchodcov, ktorí by sa počas ich 
neprítomnosti o dieťa postarali, hľadajú 
takúto osobu vo svojom blízkom okolí, 
najčastejšie formou inzerátu. Ak máte 
záujem o takúto prácu, odpoviete na da-
ný inzerát, dohodnete si stretnutie so žia-
dateľkou, na ktorom vás bližšie obozná-
mi so svojimi požiadavkami. Môže sa vás 
spýtať na čokoľvek. Je to pochopiteľné. 
Dieťa zveruje cudzej osobe, takže si vás 
musí poriadne preveriť. V prípade úspe-
chu vo „výberovom konaní“ navrhnite 
tzv. adaptáciu dieťaťa. V priebehu dvoch- 
troch týždňoch sa často navštevujte, aby 

ste si na seba zvykli nielen vy, ale aj deti.  
Matka vás môže nechať s dieťaťom osa-
mote hodinku - dve. Postupným predlžo-
vaním časového intervalu na potrebnú 
hranicu sa dieťa ľahšie vyrovná s odlú-
čením od matky.        

vzdelanie: nerozhoduje ( výhodou 
môže byť kvalifikácia učiteľky v materskej 
škole). Dôležitý je kladný vzťah k deťom 

a vlastné skúsenosti so starostlivosťou 
o dieťa. 

výhody: nemusíte nikam chodiť, ro-
dičia  privedú dieťa k vám domov. Vaše 
dieťa bude mať spoločnosť. Ak nemá sú-
rodenca, získa nového kamaráta. 

Nevýhody: časovo sa musíte prispô-
sobiť požiadavkám rodičov (príchod, od-
voz dieťaťa). 

Problém môže vzniknúť, ak si s dieťa-
ťom „nesadnete“.

Finančné ohodnotenie: od 1,16 - 
1,66 /h. Ceny sa môžu líšiť v závislosti 
od toho, či sa dieťa u vás bude aj stravo-
vať alebo mu stravu pripravia rodičia.  

Ak sa vám starostlivosť o viaceré deti 
zdá náročná a máte čo robiť aj s jedným 
vlastným, je tu ešte možnosť krátkodobé-
ho opatrovania. Pracujúce mamičky majú 
často problém s vyzdvihovaním dieťa-
ťa zo škôlky, školy či školského klubu. 
Ich pracovný čas sa málokedy zhoduje 
so „záverečnou“ týchto inštitúcií. Určite 
by privítali pomoc osoby, ktorá by im ta-
kúto službu urobila. 

ručNé práce

Táto práca závisí od vašej zručnosti a 
schopnosti predať svoj výrobok. Na výber 
máte napr. pletenie, vyšívanie, háčkova-
nie, maľovanie, výroba rôznych dekorač-
ných a úžitkových predmetov – venujete 
sa tomu, čo viete, v čom ste dobrá. Naj-
lepšou reklamou sú vaše deti. Vyoblie-
kajte svoje deti do pletených výrobkov a 
vyberte sa s nimi na prechádzku do mes-

„Som dvojdetná mamička na plný úväzok a som šťastná. Na-
ozaj. Mám krásne zdravé deti, dobrého manžela, príjemný do-
mov, zdravie nám slúži a máme sa radi. A mám to šťastie, že sa 
popri tomto všetkom krásnom môžem aj realizovať! 

Pracujem doma, respektíve z domu. A páči sa mi to. Som 
novinárka na materskej dovolenke. Zaoberám sa tým, čo ma 
zaujíma, a dávam tomu tvár. Keď mal Adamko asi 10 mesia-
cov, oslovila ma jedna nadnárodná spoločnosť na pomoc pri 
zostavovaní ich interného časopisu. Priznám sa, oblasť betónu, 
cementu a podobných stavbárskych náležitostí boli pre mňa 
dosť neprebádaná oblasť, ale potešila som sa. Štyrikrát do roka 
mi poslali podklady a zadania a ja som písala, fotila, občas do-
konca aj vybehla do nejakej štrkovne či kameňolomu. Adamko 
si so mnou spravil výlet, obdivoval obrovské bagre a prilby na 
hlavách zamestnancov :-) Áno, mohla som ho brávať so sebou. 
Keď som bola druhýkrát tehotná asi v siedmom mesiaci, tak 
som dokonca vyliezla na najvyššiu pec jednej cementárne! To 
bol výhľad, nádhera :-) Články som písala, keď už sladko spin-
kal. Všetko som posielala mailom. Poštou mi tiež prišiel hotový 
časopis a korunky na účet. Čistá prácička :-) Asi mám šťastie, 
že robím to, čo ma baví. Okrem môjho „betonárskeho hobby“ 
mám aj iné – tento milý časopis! A samozrejme, nemôžem za-

ROBÍM, ČO VIEM, A BAVÍ MA TO
budnúť ani na moje milované Materské centrum Srdiečko, kde 
už druhý rok „štatutárčim“.

Nerobím to však pre peniaze, to by sa ani nedalo. Tých pár eur, 
čo zarobím, sa ani nedá považovať za nejaký príjem, ale aspoň 
niečo. No získavam oveľa viac. Robím to všetko predovšetkým 
pre seba! Človek je v podstate tvor veľmi sebecký. Všetko, čo 
robí, robí predovšetkým pre svoj prospech. Keď popri deťoch 
pracujem, rozvíjam sa a investujem do seba. Cibrím si svoje 
schopnosti, rozširujem obzory, naberám nové vedomosti a in-
formácie. Som v centre diania, mám aj iné záujmy, ako sa iba 
„motať“ okolo detí a domácnosti. Vďaka tomu som nevypadla z 
akéhosi pracovného tempa a stále mám čo robiť, čím sa zaobe-
rať. Aj keď netvrdím, že by som sa popri deťoch doma nudila, to 
v nijakom prípade. Lenže práca mamy na plný úväzok je niečo 
úplne iné ako práca na niečom inom a v inej oblasti. A ešte nie-
čo je podľa mňa veľmi dôležité – raz sa iste budem chcieť vrátiť 
do normálneho zamestnania a všetci dobre vieme, že materská, 
resp. rodičovská dovolenka sa v našej spoločnosti ešte stále 
vníma ako veľká čierna diera ničnerobenia! Aj vďaka tejto práci 
mi v mojom životopise takáto diera svietiť už nebude!“

Adriana Demjanovičová

Ako si na materskej a rodičovskej dovolenke privyrobiť ?

vať alebo mu stravu pripravia rodičia.  

zdá náročná a máte čo robiť aj s jedným 
vlastným, je tu ešte možnosť krátkodobé-
ho opatrovania. Pracujúce mamičky majú 
často problém s vyzdvihovaním dieťa-
ťa zo škôlky, školy či školského klubu. 
Ich pracovný čas sa málokedy zhoduje 
so „záverečnou“ týchto inštitúcií. Určite 
by privítali pomoc osoby, ktorá by im ta-
kúto službu urobila. 

1.

2.

3.
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ta, na koncert, do MC, teda všade tam, 
kde by ste si mohli nájsť svoje potencio-
nálne zákazníčky. Alebo svojimi obrázka-
mi vyzdobte steny MC, ktoré vám takto 
poskytne reklamnú plochu.   

vzdelanie: nerozhoduje. Šikovnosť a 
estetické cítenie sú výhodou. 

výhody: sama si určujete pracovné 
tempo a čas kedy budete pracovať.   

Odpadá cestovanie, práci sa venujete 
v pohodlí vášho domova. Využiť môžete 
aj čas v MC. Kým vaše dieťa veselo šantí 
v herni, podarí sa vám urobiť pekný kus 
práce.

Nevýhody: chvíľu potrvá, kým sa ozvú 
prvé zákazníčky.

Finančné ohodnotenie: individuálne. 
Podľa druhu a náročnosti vyhotovenia 
výrobku si sama určujete cenu, no 
nezabudnite v nej zohľadniť aj nákla-
dy na materiál.

písaNIe čLáNkOv

Tým z vás, ktoré ste v škole rady 
slohovali a vaším obľúbeným pred-
metom bola slovenčina, odporúčame 
tento typ práce.  Existujú dva spôsoby, 
ako sa k tejto práci dostať. Buď pria-
mo zareagujete na ponuku v danom 
médiu alebo sa ponúknite sama. Je 
potrebné poslať ukážky vlastnej tvor-
by, životopis a niektoré redakcie žia-
dajú aj motivačný list. Vďaka rozmachu 
internetu, sa možnosť písania rozšírila. 
Svojimi príspevkami môžete spestriť ne-
jeden internetový portál.  

vzdelanie: v podstate nerozhodu-
je, dôležitá je schopnosť vedieť dobre 
štylizovať a ovládať pravopis. V prípade 
špecificky zameraného periodika sa vy-
žadujú odborné znalosti, napr. z oblasti 
psychológie, lekárstva, športu, pedago-
giky a pod.

výhody: pracovné tempo si určujete 
sama. 

Pracujete doma. Nemusíte si zabez-
pečovať nejakú zvláštnu opateru dieťaťa. 
Skúsenosti viacerých mamičiek hovoria, 
že najlepšie tvoria, keď dieťa  spí. Predsa 
len formulovanie myšlienok si vyžaduje 
sústredenie a pokojné prostredie.    

V niektorých periodikách vám dajú 
úplne voľnú ruku pri spracovaní témy i v 
termínoch odovzdania článku. 

Uvedené pozitíva platia pre občasných 
prispievateľov, príp. externých spolupra-
covníkov. Iná situácia nastáva, ak ste 
v redakcii interným pracovníkom. V tom 
prípade rátajte s nasledovnými negatí-
vami:
Nevýhody: tlačia vás termíny uzávierok
Nie vždy vám bude po chuti téma, ktorú 
vám zadá redakcia na spracovanie.
Finančné ohodnotenie: závisí od 
rozsahu a kvality (odbornosti článku), 
od postavenia periodika na trhu. Teda 

čím čítanejší titul, tým väčší honorár. Ten 
sa pohybuje  od 16,59 – 63,38  za člá-
nok. 

DOučOvaNIe, vYučOvaNIe, 
príprava žIakOv 
Na prIJímacIe skÚškY

Tento druh práce je určený pre ženy 
s učiteľským, resp. technickým vzdela-
ním. Najväčší záujem je o doučovanie 
matematiky, slovenčiny a cudzích jazy-
kov. Učiteľky ročníkov 1-4 sú vyhľadáva-
né rodičmi, ktorých deti dlhodobejšie ab-
sentovali na vyučovaní, prípadne majú 
problémy s učením a nestíhajú tempo 
nastolené v škole.  

Učiteľky cudzích jazykov môžu nielen 

doučovať, ale i súkromne vyučovať - jed-
notlivo alebo skupinovo.

vzdelanie: vysokoškolské.
výhody: nemusíte nikam cestovať, 

žiak príde k vám domov.
Nevýhody: je nutné zabezpečiť opate-

ru dieťaťa, aby počas vyučovania nevyru-
šovalo žiaka. 

K vyučovaniu cudzieho jazyka budete 
potrebovať učebné materiály, učebnice,  
cvičebnice, nahrávky. Ak ich nemáte, rá-
tajte zo začiatku s nemalou investíciou. 
Po 5 až 10 odučených hodinách by sa 
vám mala vrátiť.

Finančné ohodnotenie: 4,98 – 16,59 
/h.

Závisí od dosiahnutého vzdelania. 
Ak vlastníte vysokoškolský diplom z da-
ného predmetu, za hodinu vám rodičia 
zaplatia viac ako učiteľke cudzích jazy-
kov s certifikátom z jazykovej školy. Výš-
ku vášho zárobku ovplyvňuje aj lokalita. 
Ceny vo väčších mestách sú podstatne 
vyššie ako v malých.

práce vIaZaNé 
Na JeDNOtLIvé prOFesIe 
čI remesLá

Ak ste zostali na materskej a máte 
v rukách remeslo, tiež si môžete sluš-
ne privyrobiť. To, čo ste možno kedysi 
robili u svojho zamestnávateľa, môžete 
teraz robiť doma. Najlepšie sa javia pro-

fesie, ako kaderníčka, krajčírka, cukrár-
ka, kozmetička, vizážistka. Ak ste práve 
neskončili tieto učebné odbory, môžete 
čas na materskej dovolenke využiť na 
získanie certifikátu. Dnes sú takmer v 
každom väčšom meste vzdelávacie inšti-
túcie, ktoré majú bohatý výber kurzov. Po 
záverečných skúškach získate certifikát, 
ktorý vás bude oprávňovať vykonávať 
túto profesiu.   

vzdelanie: učňovské, prípadne kurz.
výhody: nemusíte cestovať za prácou. 

Je možné dohodnúť sa so zákazníčkami, 
aby chodili k vám.

Sama si robíte rozvrh práce. Objedná-
te si zákazníčku na hodinu, ktorá vyho-
vuje vám.

Nevýhody: väčšina prác nevyžaduje 
veľké sústredenie. Ak máte pokojné 
dieťa, môže sa pri vás „tmoliť“, kým vy 
budete šiť alebo strihať.   

Na začiatku musíte rátať s investí-
ciou do základného pracovného vy-
bavenia.

Finančné ohodnotenie: ceny za 
služby si určujete sama. Je vhodné 
zistiť ceny rovnakých služieb vo svo-
jom okolí, aby sa vám nestalo, že 
cenu „prestrelíte“ alebo naopak pôj-
dete „pod cenu“. 
 

prekLaDY, tLmOčeNIe

V ponukách zamestnania sa čoraz 
častejšie stretávame s požiadavkou 
na prekladateľov, tlmočníkov. Najčastej-
šie ľudia žiadajú o preklady dokumentov 
/vysvedčenia, rodné listy, žiadosti, do-
klady od auta a pod./. Úradne preložený 
dokument musí byť označený trikolórou 
a okrúhlou pečiatkou súdneho preklada-
teľa. Na tieto služby majú agentúry ofi-
ciálne registrovaných prekladateľov, no 
na neúradné  preklady oslovujú práve 
ľudí cez internetové portály ponúkajúce 
zamestnania.    Ak máte záujem o takú-
to prácu, vyplníte formulár, zašlete do 
agentúry, ktorá vás zaradí do databázy a 
v prípade potreby vás bude kontaktovať 
a ponúkne vám materiály na preklad. 

vzdelanie: vysokoškolské.
výhody: odpadá cestovanie.
Pracovné tempo si volíte podľa svojich 

možností.
Nevýhody: ste viazaná na termíny. 

Agentúra vám presne určí, dokedy má 
byť preklad hotový.

Je potrebné zabezpečiť opateru dieťa-
ťa, zvlášť pri tlmočení, kedy musíte byť 
plne k dispozícii klientovi.

Tlmočenie je náročné na čas i cesto-
vanie /musíte sa dostaviť na miesto ko-
nania akcie/.

Finančné ohodnotenie: závisí od 
náročnosti prekladu a času, za aký mu-
síte preklad odovzdať, od 10 - 15 /nor-
mostrana, tlmočenie 20 - 50 /hod.

4.
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aNketárka 

Na Slovensku pôsobí niekoľko reno-
movaných agentúr, ktoré uskutočňujú 
sociologické prieskumy. Jednotlivé inšti-
túcie (televízie, politické strany, výrobco-
via) si v agentúre objednajú prieskum a 
tá ho na základe práce anketárov usku-
točniť. Pred každým prieskumom obdrží-
te podrobné inštrukcie, ako vyplniť anke-
tový formulár, ako viesť rozhovor, na čo 
sa pýtať a pod.   Vyplnené tlačivá potom 
obratom zašlete agentúre. Agentúra 
spätne kontroluje prácu svojich anketá-
rov tým, že zasiela náhodne vybraným 
respondentom kontrolné lístky, v ktorých 
sa pýtajú na odvedenú prácu anketára. 
Práca je vhodná pre komunikatívne typy 
s príjemným vystupovaním. Na spraco-
vanie anketových formulárov máte čas 
3-4 týždne. 

vzdelanie: nerozhoduje.
výhody: pracovný čas si prispôsobu-

jete svojim potrebám. 
Udržiavate kontakt s ľuďmi.
Nevýhody: je potrebné zabezpečiť 

opateru dieťaťa. Niektoré formuláre sú 
zložité na vyplňovanie, práca si vyžaduje 
sústredenosť.

Finančné ohodnotenie: Podľa nároč-
nosti prieskumu od 1,66  do 11,94 .   

upratOvaNIe DOmácNOstí

Nový fenomén, ktorý prenikol už aj 
na Slovensko. Tzv. gazdinky sa stávajú 
bežnou realitou slovenských domácností. 
A keďže upratovanie je často to jediné, čo 
sa počas materskej dovolenky naučíme 
dokonale, nie je na zahodenie aj tento tip. 
O túto prácu sa môžete uchádzať priamo 
v nejakej upratovacej agentúre vo vašom 
okolí alebo svoje služby ponúknete sama. 
Prvoradou požiadavkou je diskrétnosť 
a samozrejme kvalitne odvedená práca. 
Ak si nájdete sama domácnosť, do ktorej 
budete pravidelne dochádzať, dohodnite 
sa s majiteľmi na činnostiach, ktoré bude-
te vykonávať. Niektorí si žiadajú vyžehliť 
bielizeň bez toho, aby ste ju uložili do 
skrine. Ak ju náhodou nájdu vyžehlenú 
v skrine, hoci si to neželali, môže nastať 
problém. Aj na takýchto detailoch často 
stroskotáva vzťah ku klientovi.

vzdelanie: nerozhoduje.
výhody: pri upratovaní spálite pekné 

množstvo kilojoulov, takže schudnete a 
ešte vám za to aj zaplatia. :-)

Možné forMy práCe
Popri materskej resp. rodičovskej dovolenke je možné  vykonávať prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru. Patria sem: dohoda o vykonaní práce ( predpokladaný rozsah pracovnej úlohy nepresahuje 
350 hodín v kalendárnom roku,  započítava sa aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe 
inej dohody), dohoda o pracovnej činnosti (vykonávať pracovnú činnosť možno v rozsahu najviac 10 hodín týždenne) a 
dohoda o brigádnickej práci študentov (uzatvára sa s fyzickou osobou, ktorá má štatút študenta, nemožno vykonávať 
prácu v rozsahu prekračujúcom v priemere polovicu určeného týždenného pracovného času). Zamestnanec pracujúci 
na základe týchto dohôd má však obmedzené nároky, ktoré inak vyplývajú zo Zákonníka práce zamestnancovi v riadnom 
pracovnom pomere (nemá napr. nárok na dovolenku, preplácanie nadčasov, stravné lístky).

Úplne ideálne je, ak zamestnávateľ vyjde žene-matke v ústrety 
podľa jej potrieb, ako sa to stalo napríklad v tomto prípade, pri hľa-
daní práce po materskej dovolenke:

„ Pred cca. 2,5 rokom, keď som po materskej začala hľadať prácu, 
uverejňovala istá firma  inzeráty v rôznych časopisoch v približnom 
znení:  „ matky sú najlepšími manažérmi času“. Konečne niekomu 
došlo, že nielen vysokoškoláci a ľudia bez záväzkov a workoholi-
ci, ale aj mamičky hľadajú svoje uplatnenie. Firma rozmýšľala veľmi 
múdro, lebo pracujúce mamy hľadajú stabilitu, sú už usadené. Vy-
sokoškoláci im po roku - dvoch zutekali skúsiť niečo nové. Musím 
uznať, že firma mi vyšla úplne v ústrety. Pôvodný kontrakt bol na 
25 hodín týždenne, t.j. 5 hodín denne (100-110 mesačne). Po roku 
som požiadala zamestnávateľa o zmenu, 25 hodín som rozdelila do 
4 dní a nie do piatich, pretože som potrebovala jeden deň v týždni 
mať voľný. Povedali, že nevidia v tom problém. Pravdou však je, že 
potrebovali obsadiť moju pozíciu a možno práve preto mi vychádzajú 
v ústrety, no ako matke 2 detí mi padne veľmi vhod takéto pochopenie. Kým som bola prijatá tu, pokúšala som sa osloviť 
iné firmy s možnosťou skráteného pracovného úväzku (5 - 6 hodín denne), no nestretla som sa ani v jednom prípade 
s pozitívnou odozvou. O to viac si vážim, že môžem pracovať v tejto firme. “

Ľubica Heidema

Poznámka: Slovensko patrí ku krajinám, kde na polovičný úväzok pracuje len okolo 3% zamestnaných, pričom európsky 
priemer je viac ako 15%.

Zodpovedná redaktorka Slávka Kvasnicová
Foto: v rubrike Tinčika 

Nevýhody: prispôsobovanie sa po-
žiadavkám zákazníka. Budete pracovať 
hlavne v dopoludňajších hodinách alebo 
cez víkendy.    

Pre dieťa musíte zabezpečiť opateru.
Práca je náročná na fyzickú kondíciu.
Musíte dochádzať do domácnosti zá-

kazníka.
Finančné ohodnotenie: je individu-

álne. Agentúra má presne stanovené 
ceny za jednotlivé úkony napr. umýva-
nie okien, utieranie prachu a na zákla-
de toho, čo ste urobili vás vyplatí. Pri 
individuálnom upratovaní sa dohodnete 
na sume za odpracované hodiny v da-
nom mesiaci.  

Nech už sa pustíte do akejkoľvek 
práce, dôležité je dať o sebe vedieť. 
Inzerát s ponukou vašich služieb mô-
žete uverejniť v regionálnej tlači, tele-
vízii, na inzertných plochách v super-
marketoch, mc. Najlepšou reklamou 
je však kvalitne odvedená práca. ak 
budú zákazníci s vami spokojní, nepo-
trvá dlho a chýr o vašich službách sa 
rozšíri aj bez vypisovania inzerátov. 

Monika Petreje

8.

9.
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môj príbeh

Bolo nádherné babie leto. Slnko svojimi lúčmi zohrievalo nielen zem, ale 
i mňa. Devätnásteho septembra ma čakalo niečo výnimočné. Niečo, čo človek 
zažíva len raz v živote. Len jedenkrát vysloví „Áno“, ktoré znamená tak veľa. 
Ochotu prijať zodpovednosť za toho druhého, ochotu konať tak, aby sa ten 
druhý pri mne cítil dobre. Viem, že podaktorí dokážu vysloviť to neobyčajné 
„Áno“  aj celkom obyčajne - počas svojho života aj niekoľkokrát. No ja som 
ešte zo „starej školy“. Verím, že Martina si beriem raz a navždy. Dali sme sľub 
tomu Najvyššiemu. A ak Ho budeme pozývať medzi nás, nemôže to predsa 
skončiť zle... 

V spomienkach sa vraciam k nevšedným chvíľam, keď sme peši kráčali 
do „nášho“ kostolíka, ktorý sa hrdo vypína na kopci na okraji dediny. Prázdne 
lavice sa pomaly zapĺňali svadobnými hosťami, príbuznými, priateľmi. Dve 
miesta však zostávali prázdne. Vedela som, že ich nikto neobsadí. Pozvaní 
hostia neprišli, no určite sa teši-
li spolu s nami. A možno im po 
tvári stekali slzy, rovnako ako 
nám dvom. Otec a mama, ktorí 
z neba hľadeli na synovu vážnu 
tvár a nevestine trasúce sa ruky. 
Už vtedy mi bolo ľúto, že moje 
deti budú mať len jednu babka a 
jedného dedka.

Rozbiehame vlak. Lokomotíva 
s dvoma rušňovodičmi vyráža 
zo stanice... 

Krátko po svadbe sme poča-
li prvé dieťa. Tehotenstvo plné 
problémov, predčasný pôrod a 
rázštep mäkkého podnebia boli 
pre neskúsenú mamičku veľkou 
skúškou. Radosť z nového ži-
vota úplne zmarili slová lekárky, 
ktorá ma prišla „poučiť“ o tom, 
aký život ma čaká s takýmto 
„problémovým“ dieťaťom – zápa-
ly priedušiek, častá chorobnosť, 
komplikácie s prijímaním potravy, rečová zaostalosť... jej slová ma položili. 
Prečo práve ja? Predstavujem si svoju dcéru. Ako asi vyzerá? Má môj guľôč-
kový nos alebo Martinovu hranatú tvár? Márne rozmýšľam, moje dieťa sa už 
nachádza v krajskej nemocnici. Nebola som na to pripravená. Myslela som, 
že každý musí mať predsa zdravé a pekné bábätko. Každý pokus o prijatie 
aspoň trošky mlieka bol bolestivý a plačlivý pre nás obe. Cítila som sa taká 
bezmocná. Keď som po mesiaci prišla konečne domov, manžel bol nadšený. 
Okamžite ma „nakazil“ svojou radosťou a odvtedy som prestala vnímať svoje 
dieťa ako problémové. Katka bola veľmi maličká, neodvážila som sa ju ponoriť 
do vody, no Martin bol smelší. V jeho veľkých rukách sa cítila dobre a obaja 
si kúpanie užívali. Dnes je z nej slečna, krásne sa usmieva, má jemný hlas a 
nikto si už ani nespomenie na plastickú operáciu, ktorú absolvovala v 18-tich 
mesiacoch. Za lokomotívou je zapojený prvý vagónik...

O jedenásť mesiacov neskôr sme doma privítali ďalšiu babu. Materstvo 
som si naplno užívala, hravo som zvládala obe deti vyrastajúce vedľa seba 
ako dvojičky. Lokomotíva ťahá druhý vagónik...

Tretie tehotenstvo a opäť problémy. Nemocnica, vyšetrenia, odbery, pôrod 
a zdravotné komplikácie. Lekári si okamžite všimli, že dieťa je akési „sivé“ a 
„inak“ plače. A začal kolotoč - neurológia, ortopédia, časté návštevy pediatra...  
- celkový zaostalý vývoj. Po roku sa vyšetrenia zredukovali, stav sa stabilizo-
val. Radosť zo zlepšenia Jurkovho stavu však netrvala dlho. Bola som s ním 
v každodennom kontakte, a tak neušlo mojej pozornosti, že chlapec je akýsi 
tichý. Dievčatá už vo veku dvoch rokov veselo džavotali a on nevydal ani hlás-
ka. Len gúľal očami, usmieval sa, no nič viac. Inštinktívne som vycítila, že nie-
čo nie je v poriadku. A opäť bariéra. Moja snaha pomôcť dieťaťu a apatický 
postoj lekárov. Podľa pediatričky mal chlapec na rozprávanie ešte čas a ani 
dva roky návštev logopéda nepriniesli žiadne pokroky. Jurko nastúpil do školy. 

Prvý ročník ešte zvládol, no druhý bol nad jeho sily. Hodiny strávené nad 
zošitmi, šlabikárom vyčerpávali nielen mňa, ale i jeho. Učivo bolo náročnejšie 
a Jurko sa trápil čoraz viac. Snažila som sa  pomaly artikulovať, opakovať 
slovíčka, no selektívny mutizmus bol nad moje sily. Hoci ma pani riaditeľka 
presviedčala o tom, že Jurko školu určite zvládne, vycítila som, že nie môj syn 
je dôležitý, ale peniaze, ktoré za neho škola dostane. Po porade s logopedič-
kou padlo neľahké rozhodnutie - Jurko pôjde do špeciálnej školy. Osemročné 
dieťa bude cestovať na „týždňovky“. Materinská láska verzus odborná sta-
rostlivosť. Dodnes som sa nevyrovnala s tým, že moje dieťa vychováva celý 
týždeň niekto iný, no keď vidím, aké pokroky robí... snáď som urobila dobre. 
Tretí vagónik zapojený...

O necelé dva roky prišla Anička. Narodila sa s tou istou chybou ako jej 
staršia sestra. Rázštep si lekári vôbec nevšimli, no ja som už pri prvom poku-

se o dojčenie začala niečo tušiť. 
Večer prišiel lekár, ktorý moju 
predtuchu potvrdil. „Keby ste 
absolvovali genetické vyšetrenie, 
mali by ste po probléme!“ Nevy-
chádzam z údivu. Toto dokáže 
povedať človek, ktorý má zachra-
ňovať životy maličkých? Nedala 
som sa. Už žiadne slzy, ľútosť ani 
obviňovanie. Bojovala som. Po 
pár dňoch sa Anička naučila piť 
a ja som plná hrdosti opúšťala 
pôrodnicu.  Nevyhnutná plastická 
operácia v deviatich mesiacoch 
ma už vôbec nevykoľajila. Loko-
motíva  so štvrtým vagónikom fičí 
plnou parou vpred.

Ľudia sa na mňa akosi čudne 
pozerajú. Hľadia na moje vytŕ-
čajúce bruško a krútia hlavami. 
Niektorí sa ma spytujú: „Si nor-
málna?“ alebo „Ty čakáš ďalšie 
dieťa?“ Každá štipľavá poznám-

ka, zvlášť od tých najbližších, bola ako tŕň. Tŕň, ktorý preniká čoraz hlbšie a 
zostáva po ňom boľavé miesto. Otázky podobného typu sa množili, až som 
sa jedného dňa spýtala samej seba: „Si normálna?“ A opäť tu bol Martin, kto-
rý mi musel pripomenúť hodnotu toho vzácneho živého daru, ktorý prebýval 
v mojom lone. Po bezproblémovom tehotenstve sme v našej rodine privítali 
Štefana. Pokojné bábätko, z ktorého sme sa všetci tešili, bolo až príliš pokoj-
né. V dvoch rokoch som si opäť všimla, že nerozpráva. Vedela som, že die-
ťa potrebuje odborný zásah, no všetci oslovení logopédi mi len s úsmevom  
oznámili: „Nedá sa nič robiť. Vaše dieťa nerozpráva vôbec, tak čo mu máme 
„naprávať?“ Tri roky hľadania správneho odborníka priniesli svoje ovocie. Keď 
mal Štefan päť rokov, bol prijatý do špeciálnej školy pre nehovoriacich. K šty-
rom vagónikom pribudol piaty. 

Vianoce 2003. Najsmutnejšie i najradostnejšie zároveň. V treskúcej zime 
stojím nad hrobom svojho otca. Vo chvíli, keď sa prúd sĺz mení na mohutnú 
rieku, pocítim silné „kopnutie“. Radosť z nového človiečika, ktorý sa o dva 
týždne narodí, mi bráni skolabovať. Jeden odišiel, druhý sa práve pýta na svet. 
Šiesty vagónik, v ktorom sedí Terezka mi pomaly vymazáva obrazy z otcovho 
pohrebu... Dlho sa obzerala za seba, nechcela byť poslednou. Dnes veselo 
kýva ročnému Františkovi, ktorý uzatvára náš rodinný vláčik.  

Nie vždy frčíme po vyleštených koľajniciach. Často narazíme na kameň, 
vietor nám zvíri prach do očí a my nevidíme pred seba. Sú chvíle, keď by sa 
lokomotíva najradšej zavrela do depa. Neraz jej dochádza para a netuší, či sa 
zajtra vôbec pohne. Vtedy jej zázračným spôsobom pomôže On.  ...  a pieseň 
z nadpisu môže pokračovať: ...ide, ide vlak a vy, milé deti, poďte nasadať...    

Podľa rozprávania mamičky Ingrid spracovala Monika Petreje
Foto: rodinný archív mamičky Ingrid

Ide, ide vláčik...
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z mamičkinho denníčka

Medzi nami, mamami
 
Oficiálna degradácia matiek na materskej dovolenke vraj začína v okamihu, kedy hovoria len o svojich deťoch. O tom, ako 

papajú, koľko plienok pokakali, ktorý zub sa im tlačí a čo dnes vyparatili.
Vraj sú tieto reči pre ľudí, ktorí deti ešte nemajú, alebo im lezú na nervy v čase puberty, alebo už z toho oni aj ich ratolesti 

vyrástli, neuveriteľne otravné! Všetky kvázi sociologické prieskumy lifestylových časopisíkov tvrdia, že je to na porazenie počú-
vať matky a ich ódy na potomkov.

Zvláštne.
Lebo všetci sme boli deti a väčšina z nás je v rodičovskej úlohe. Alebo sme minimálne svojich rodičov počuli konzultovať s 

inými rodičmi výchovu, pokroky, strasti a starosti rodičovského poslania. 
Medzi nami mamami, občas mi to veľmi prekáža. Lebo:
   • idem k lekárke,  vyslovenej špecialistke, už vo veku, kedy isto neutiera riťky. Viem o nej, že má už dve odrastené deti. 

Človek automaticky čaká od lekára, ženy a matky, že bude empatická k matkám a deťom, tým skôr, že má s tým svoju vlast-
nú osobnú skúsenosť. Lenže – hop! Opak je pravdou. Pani doktorka je na malé deti vyslovene alergická, ešte viac na dojčiace 
matky bez fľaše a cumľa a vie to dať patrične ironicky a nahlas najavo. Ísť k nej na vyšetrenie, (pretože je ortopédka, nejako sa 
z toho nedá vyvliecť), znamená dva dni predýchavať, v deň „D“ sa modliť, aby môj drobec pri vyšetrení neplakal a pani dok-
torka aby mala bohémsku náladu, kedy miesto desiatich invektív vypustí „len“ dve, a potom sa ešte týždeň z toho spamätávať.

   • náš sused je v podstate dobráčisko. Nemožno mu nič vytknúť – aj sa pozdraví, aj sa na deti usmeje, podrží dvere 
do výťahu... Len jedna vec má obrovský háčik: nedokáže mu nik vo vchode vysvetliť, že zafajčené spoločné priestory, vchod a  
hlavne výťah nie sú nič príjemné a ani veľmi vhodné pre deti. Na toto je veľmi háklivý a my máme smolu, že bývame pod ním.

   • stojím na železničnej stanici, vlak prichádza. Cestujem do Bratislavy s dvoma špuntami, čo znamená okrem odvahy  
ešte aj chýbajúce ruky na pomoc. Lebo naložiť deti, kočík a seba v tom časovom intervale medzi dvoma písknutiami je dobrý 
záber. Snažím sa byť občas drzá a poprosiť, ale je mi nesmierne trápne, keď vedľa mňa postávajú mladí muži bohatierskych 
parametrov a tupo pozerajú na moje materstvo a časovú nemohúcnosť. A ja sa cítim trápne, keď mi pravidelne na pomoc pri-
skakujú čiperné babičky, kým bohatieri sa vopchajú do dverí tesne pred nami.

   • pokúšam sa dostať na úrad práce – je jedno, že tam ja idem „služobne“, kvôli materskej tam chodí množstvo mami-
čiek. Budova je čerstvo zrekonštruovaná, ale tomu, kto to projektoval, by som dopriala mať štvorčatá a ísť si vybaviť potrebné 
veci aj s deťmi. Vysoké schody majú síce zábradlie po oboch stranách, na jednej strane je dokonca plošina na vyvezenie inva-
lidného vozíka, ale tým sa všetky opatrenia končia. Lebo plošina (čo ako som mala pokušenie ju občas použiť) má kľúč niekde 
u pána X a kým by som šla za ním, čo s kočíkom či zvyšným dieťaťom? Nehovoriac o tom, že budova je bez výťahu, s príšerne 
úzkym vnútorným schodiskom a zem zasľúbená dávková sedí na najvyššom treťom poschodí, kde pred dverami stoja „až“  
dve stoličky. Nadojčiť? Prebaliť? Zabaviť? Uf!

   • ešte nejaký príklad? Doplniť ich viem dosť, a vy určite tiež.

Medzi nami mamami, prekáža mi to. Prekáža mi zadelenie medzi obmedzené ženské, ktoré riešia len plienky a sople. Pre-
káža mi postoj, kedy sa stavajú akékoľvek bariéry medzi nás, naše deti a zvyšok sveta, ktorý sa tvári, že je o poschodie vyššie, 
ako my. A často nás to poschodie aj delí. Predovšetkým poschodie v myslení.

Medzi nami mamami netreba totiž vysvetľovať, že my neriešime medzi sebou len tie „priblblé“ témy vývojového progresu 
našich detí v súvislosti s časovým postupom. Tie slúžia len ako kontrolky, či som ako mama fajn a vďaka našim vzájomne cit-
livým materským senzorom nám pomáhajú rásť ako mamám. Pomáhajú tiež aj našim deťom, lebo sa navzájom od seba učíme, 
čo je dobré a čo je lepšie – či to naše, alebo to Zuzine.

Ale gro našich „kecov“ tvoria práve témy rúcania bariér. Rozprávame o tom, čo nám prekáža, čo nás trápi, rozprávame 
o neprijatí, o zlých zážitkoch a snažíme sa jedna druhú podporiť. Niektoré z nás sú bojovnejšie a niektoré sú zas utiahnutejšie. 
Ale stav, ktorý je, prekáža jednoznačne všetkým!

Svet má schizofrenický stav: na jednej strane nárek nad demografickou padnutou krivkou, na druhej strane neúcta a necitli-
vosť k tým, ktorí s tým niečo robia v praxi.

Ja som tvrdohlavec. Moje deti a ja patríme do sveta, máme naň právo rovnako, ako ktorýkoľvek poslanec, či dôležitý pod-
nikateľ v audine alebo namrzená tetka z trhu. Beriem kočík, deti a vyrážam. Prenášam kočík cez hory schodov, do kancelárií, 
do nedobytných ambulancií, do obchodov so zazerajúcim personálom. A prinášam život, ktorý musí ísť dopredu a ktorý je 
ukrytý v našich deťoch. A zažívam prekvapenie tých, ku ktorým chodím a o ktorých sa nesú chýry, že s kočíkom a deťmi tam 
nechoď.

Záleží totiž aj na tom, AKO tam ideme. Ja som hrdá, že som MAMA. A k tomu moje DETI PATRIA. Chcem žiť 
život NORMÁLNEHO ČLOVEKA a nebyť vytlačená do geta. Nie vždy mi je jedno, aj ja mávam malú dušičku a občas 
aj schytám. Ale vždy najneskôr v okamihu, kedy s deťmi z jamy levovej vychádzam, cítim za svojimi pätami obdiv. Pomáha 
to. Vždy, keď poviem iným mamám, že sa tam dá ísť bez obavy o „zožratie“, to moje suverénne vplávanie do zakázanej zóny 
prináša istý pozitívny efekt prijatia (čo aj tichého) tým, čo prichádzajú po mne. 

Do MC chodia samé suverénne matky. Medzi nami, mamami - začnite odklínať priestor okolo seba.

Zo srdca želá Mária Kohutiarová
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(ne)obyčajná mama

- manželka a mama štvorročnej Zuzanky a dvojročnej Lenky, po pracovných skú-
senostiach v bankovníctve jej počas materskej dovolenky učaroval fenomén 
materské centrum. Jedno také s názvom prešporkovo založila v mestskej časti 
bratislava – staré mesto. Istý čas bola podpredsedníčkou Dozornej rady Úmc 
i zástupkyňou šéfredaktorky časopisu materské centrá. Dnes ju predstavujeme 
ako koordinátorku míle pre mamu 2009.

ABY ĽUDIA ROZUMELI REČI MÔJHO KMEŇA
Katarína Králiková

?

?

?

? ?

?

?

?

?

?

Ja som človek dosť dynamický, takže osobne by som 
sa tešila z rýchlejšieho posunu vo vnímaní materstva a 
rodičovstva v našej spoločnosti. Zmena určite nastala, 
o tom niet pochýb. Donedávna sa naozaj materská do-
volenka považovala za dovolenku. Spoločnosť vnímala 
matku na materskej ako nič nerobiacu ženu, ktorá sa celý 
deň len hrá s dieťaťom, upratuje, varí, je veselá a  vďač-
ná manželovi, že chodí do práce a zarába. Ešte stále sa 
stretávame s tým, že sa ľudia čudujú, prečo sa matka s 
dieťaťom „trepe“ s kočíkom do reštaurácie, obchodu, na 
úrad, na poštu. Ženy si chcú a hlavne musia veľa vecí 
vybaviť samy, ale spoločnosť a rôzne bariéry im to sťažujú. 
Som za rýchlejšiu zmenu v tejto súvislosti.

čo vo svojom živote považuješ 
za nezvyčajné?

Chcela som povedať, že je nezvyčajné, že také ne-
nápadné tiché dievča z dediny na východe Slovenska, 
robí na takom úžasnom projekte, ako je Míľa pre mamu, 
že založilo materské centrum v centre Bratislavy, že je 
súčasťou Únie materských centier. Ale keď sa tak nad 
tým zamýšľam, nie je to nezvyčajné. Je veľa nenápad-
ných žien, ktoré „hýbu svetom“, ktoré majú v sebe ob-
rovskú energiu, nadšenie, veľké srdce, skryté schopnosti 
i nevyužitý talent.

v čase krízy sa aj neziskové orga-
nizácie a občianske aktivity závislé 
od nadačných fondov a grantových 
programov zamýšľajú nad svojou 
budúcnosťou. aká je tvoja víza pre-
žitia materských centier?

Myslím si, že pokiaľ sa prispôsobíme okolitému svetu, 
máme veľkú šancu prežiť. Nesmieme však stratiť svo-
ju tvár. Zároveň je dôležité, aby sme dokázali prijímať 
nové impulzy. Tiež si myslím, že propagácia materských 
centier – či už formou osobných rozhovorov, alebo veľ-
kej medializácie – dokáže uľahčiť cestu k udržateľnosti 
materských centier. Moja vízia sa nespája len s prežitím 
materských centier, lebo vďaka neúnavným mamám na 
materskej dovolenke sú materské centrá schopné prežiť 
a žiť aj v núdzovom režime. Ja sa stotožňujem s Úniou 
materských centier a jej víziou zrovnoprávnenia mater-
ských centier ako plnohodnotných Akadémii praktického 
rodičovstva. 

si optimistka? čo ťa vie zabrzdiť a 
čo ťa posúva dopredu?

Áno, som optimistka po každej stránke. Teším sa zo 
života a som nesmierne vďačná za všetko, čo v živote 
mám, vo všetkom vidím príležitosť, nie problém. Zabrzdiť 
ma vie jedine osobný útok, ktorého cieľom nie je kritika, 
ale ublíženie. Dopredu ma posúva silný pocit zodpoved-
nosti i túžba byť súčasťou niečoho zmysluplného. 

Za rozhovor ďakuje Silvia Sorgerová
Foto: rodinný archív Katky Králikovej

S Míľou sa mi spájajú aj veľmi silné osobné zážitky. 
Pamätám si veľmi presne, ako som v máji roku 2004 ná-
hodne zazrela v správach reportáž o nejakej akcii, kde 
mamičky v daždi obiehali štadión s deťmi v kočíkoch. Už 
vtedy som si sľúbila, že o rok sa k nim pridám. A potom, 
o rok sme už s mamičkami mali založené materské cen-
trum a s obrovským nadšením sme vyrábali vagónik, 
aby sme sa symbolicky stali súčasťou Únie materských 
centier. V ten deň sme náhodou stáli vedľa štábu televízie 
Markíza, ktorý našu malú dcérku použil do záberu, a tak 
bola ona skôr slávna ako naše materské centrum :-). Na 
ďalší rok som už bola súčasťou „míľového tímu“ v Brati-
slave. Znova sa stalo, že moja dcérka bola v televíznych 
záberoch v správach, kde ju v kočíku tlačila pani minister-
ka. V rokoch 2007 a 2008 mi pri televíznej pozvánke na 
kočíkovú míľu v rannej relácii robila spoločnosť aj moja 
druhá dcérka...

Je preto pre mňa veľkou cťou a výzvou koordinovať 
tohtoročnú Míľu aj napriek tomu, že som si plánovala 
posledný rok na materskej dovolenke trochu užiť a od-
dychovať :-)

v čom spočíva práca koordinátora 
v tomto projekte?

Keďže môj tím je veľmi malý, nejde iba o koordináciu, 
ale robím aj veľa výkonnej práce. Posúvam informácie 
medzi materskými centrami a Úniou materských centier a 
zabezpečujem čo najlepšiu propagáciu podujatia. Znie to 
jednoducho, ale je za tým kopec drobnej práce od vytvo-
renia projektu, cez vytvorenie stratégie, harmonogramu 
až po realizáciu a oslovovanie partnerov a mediálnych 
partnerov, dennú bohatú komunikáciu s materskými cen-
trami prostredníctvom e-mailov i telefonátov. Hľadanie 
riešení s Výkonným tímom ÚMC. Práca ma veľmi baví, 
napriek tomu, že je náročná a vyžaduje si prísny časový 
manažment. 

tvoje dievčatá sa doma hrávajú 
na to, že s kočiarikmi a bábikami 
idú akože do materského centra. 
Nakoľko teda presahujú tvoje pra-
covné veci do rodinného života? 

Áno, často sa hrávajú na mamičky. Chodia akože do 
Prešporkova na cvičenia na fitloptách, ja im robím akože 
lektorku. Pred hodinou sa riadne zapíšu, vyzujú, kočíky 
odložia na chodbe a po cvičení ešte deti nakoja :-) a 
prebalia. Je úžasné sledovať, čo všetko si deti všímajú a 
kopírujú od rodičov. Pre mňa je to veľmi príjemné zadosť-
učinenie, že moje deti vnímajú materské centrum ako 
svoju prirodzenú súčasť dňa.

počas šiestich rokov, čo sa na slo-
vensku aj vo svete kráča každoroč-
ne v máji materská míľa - predtým 
ako prekonávanie Guinessovho 
rekordu v počte ľudí tlačiacich ko-
čík a dnes ako míľa pre mamu - sa 
vnímanie materstva a rodičovstva 
v našej spoločnosti zmenilo. vní-
maš osobne tento posun za posta-
čujúci?

predstavovala si si voľakedy, ako 
budeš tráviť materskú dovolenku? 
ako sa ti predstava naplnila? 

Úplne ináč, ako som plánovala. Predstavovala som 
si, že sa budem prechádzať s rozkošným spiacim die-
ťatkom po meste, stretávať sa s kamarátkami i s mojím 
dieťatkom v kaviarničkách s terasou. Po narodení mojej 
dcérky však bolo všetko ináč. Napriek tomu, že som mala 
krásne a zdravé  dievčatko, veľmi rýchlo som sa začala 
cítiť obmedzovaná a izolovaná. Nemohli sme s dcérkou 
ísť samy ani na prechádzku, lebo som nezvládala zísť 
s kočíkom po schodoch v našom starobylom bytovom 
dome. Zrazu som si uvedomila, že sa všade fajčí a že ja 
sa tam s mojím kočíkom ani nezmestím. A vlastne, že ani 
nemám s kým ísť, lebo priateľky pracovali celý deň a ja 
som večer už musela riešiť s dcérkou „uspávacie rituály“. 
Na toto som nebola pripravená.

aký bol tvoj prvý kontakt s mater-
ským centrom? 

Keď som potom, po ôsmich mesiacoch prvýkrát zaví-
tala do jedného z bratislavských materských centier, bol 
to pre mňa skutočný zážitok. Moja dcérka sa tam popri 
mne tmolila a ja som si pokojne vypila teplú kávu. Po 
dlhom čase som sa rozprávala s ľuďmi, ktorí rozumeli 
„reči môjho kmeňa“. Videla som, ako moju dcérku iné deti 
obchádzajú, aby na ňu nespadli – očividne zvyknuté na 
iné bábätká. Videla som, ako sa hrá s hračkami, ktoré 
doma nemáme a páčia sa jej. A práve tam a vtedy ma 
oslovila Elenka Bakošová, aby som založila materské 
centrum v Starom Meste, nech nemusím cestovať do inej 
mestskej časti, ak chcem byť s mamičkami.

si zakladateľka a líderka materské-
ho centra. venuješ sa tejto práci 
počas materskej dovolenky s dvo-
ma dcérami. Nemala si niekedy 
pochybnosť, či svoj čas a energiu 
vynakladáš na správnom mieste?

Práve naopak. Absolútna viera v zmysluplnosť mater-
ských centier ma vždy udržiavala v plnom pracovnom 
nasadení. S nadšením a radosťou som sa pustila do za-
kladania materského centra, hoci som vôbec netušila, čo 
to všetko odnáša. Nasávala som informácie zo všetkých 
zdrojov. Samozrejme, vyskytli sa extrémne náročné situá-
cie, kedy som sa  zastavila a premýšľala, či mi toto všetko 
stojí za to, a či moje aktivity nejdú na úkor mojich detí. Ale 
ja som už taká. Ak chcem byť dobrou mamou, musím mať 
priestor aj na sebarealizáciu. A moje deti chcú šťastnú 
mamu, potom sú šťastné aj ony. Nuž a ja som spokojná, 
keď sa môžem realizovať v oblasti, ktorú považujem za 
zmysluplnú.

v tomto roku si sa podujala na úlo-
hu koordinátorky celoslovenského 
podujatia míľa pre mamu 2009. 
prečo?

Bola pre mňa výzva. Myslím si, že podujatie ku Dňu 
matiek by malo byť z roka na rok lepšie po každej stránke 
- po komunikačnej, finančnej a aj po organizačnej. Chcela 
som sa osobne podieľať na je vylepšovaní. 



w w w . m a t e r s k e c e n t r a . s k

30

nakazené bacilom MC

MC a pozícia v ňom: 
mc medulienka Levice, nezamest-
naná štatutárna zástupkyňa, 
čiže titul  Nšz. 
znamenie: váha váhavá
Počet a mená deti: Lenka (11), už vyš-
šia od mamky, a Jakub (8), budúci 
štatutár MC
Stav /rodinný i duševný :-) /: zadaná už 
krásnych 13 rokov a duševne v nor-
me
Vzdelanie: stredné pedagogické a 
bakalárske centrácke, keď ma opustí 
kolegyňa, budú štátnice

OtáZkY: 
1. Ako si sa najradšej hrala, keď si bola 
malá? 

Behala som po dvore s plyšovým 
kočíkom s veľkými kolesami, vozila 
som v ňom mačiatka a malé živé 
zajačiky, nútila som ich ležať pod 
perinkou. Ešte v siedmej triede na 
ZDŠ som sa hrávala s bábikou, čo 
vyzerala ako bábätko, prebaľovala 
som ju, kŕmila, kúpala, no proste 
mama. Alebo sme lietali po vinici, 
hrali sa na partizánov a vykrikovali 
dole, dole, dole...

2. Čo je pre teba životným úspechom?
Určite je to moje manželstvo, môj 
dobrý manžel a moje dve krásne a 
šikovné deti. Za taký menší úspech 
považujem aj to, že som začala 
aktívne šoférovať, som samostatná, 
už som asi aj dospelá :-).

3. Kedy si mala naposledy pocit, že si 
šťastná?

Ja som šťastná tak nejako súvisle, 
ja sa stále na niečo teším, hlavne 
na také bežné veci ako večera 
s manželom, pokojný večer s deťmi 
s pocitom, že dnes už nič nemusím. 
Mám rada sobotu, momentálne 
jediný deň v týždni, keď sme s man-
želom spolu. V sobotu ráno necháme 
deti spať a my dvaja ideme aj s na-
ším psom Chriskom do mesta na trh, 
na kávu. Potom ideme k mojim rodi-
čom na obed, sme tam všetci pekne 
pohromade a vyrozprávame sa 
zase na týždeň. Ak sa dá, v nedeľu 
ideme ku svokrovcom, porozpráva-
me sa, oddýchneme si. Teším sa aj 
z príjemných ľudí v centre, z detičiek 
cvičiacich s veľkou chuťou a rados-
ťou. V rodine sme si zažili smutné 
i vážne udalosti, a preto sa asi viem 
tešiť z obyčajných chvíľ, o ktoré sa 
dá ľahko prísť.

4. Aký máš vzťah k vášmu materskému 
centru? 

K nášmu centru mám hlboko majet-
nícky a egoistický vzťah, kormidlo 

MC a pozícia v ňom: 
mc slniečko – vranov nad topľou 
- koordinátor dobrovoľníckych prác n.o. 
Jóna, koordinujem aj MC
Znamenie: býk
Počet a mená deti: 2, Ľubor 24 r, Vierka 
19 r
Stav /rodinný i duševný :-) /: vydatá, stabi-
lizovaná, zrelá, skúsená, múdra, všade 
bola a všetko vedela
Vzdelanie: vysokoškolské, VŠV Košice, 
hygiena výživy

OtáZkY: 
1. Ako si sa najradšej hrala, keď si bola 
malá?

Na predavačku, vtedy som ešte netušila, 
že peniažky nemôžu byť iba nakresle-
né...

2. Čo je pre teba životným úspechom?
Pohľad na moje deti. Nemôžem stále 
uveriť, že aj ja som to dokázala a sú tu, 
živé, zdravé a plné radosti zo života.

3. Kedy si mala naposledy pocit, že si 
šťastná?

Pred chvíľou. Pozrela som si fotku z po-
slednej besedy v MC na webke ÚMC.

4. Aký máš vzťah k vášmu materskému 
centru?

Odkedy som „spadla z baracky“ sa ten 
vzťah prehĺbil.

5. Koho by si chcela pozvať do vášho 
materského centra?

Samozrejme Elenku Bakošovú, Evku 
Fiedlerovú, Lenku Kružlicovú a Katku 
Králikovú. Píšem si s nimi a mám ich 
rada i bez osobnej známosti. A potom 
poslancov. Pán primátor už bol na kar-
nevale a veľmi to nepomohlo... nádej 
však ostáva...

6. K čomu by si prirovnala vaše materské 
centrum?

Živel, ktorý prináša radosť.
7. Kde si dobíjaš energiu?

Na kolenách...
8. Čo robia práve teraz tvoje deti?

Ľuborko je v Košiciach, končí VŠ, asi je 
pri PC, Vierka spí u susedov, stráži psí-
ka, museli cestovať a psík je taký drahý, 
že by vraj u nás utrpel citovú ujmu. Tak 
sa obetovala, holubička moja drahá.

by som odovzdávala len veľmi ťažko. 
Síce som momentálne dobrovoľne 
nezamestnaná štatutárka, neviem si 
predstaviť, že by som odišla niekde 
inde do práce.

5. Koho by si chcela pozvať do vášho 
materského centra? 

Asi nejakého zázračného štedrého 
pana Oma, ktorý príde a povie - aké 
ste úžasné, akú krásnu prácu robíte 
a ja vám dám opraviť budovu, zapla-
tím vám prevádzku, aspoň tri pracov-
né miesta... a potom sa princezná 
zobudila a išla do banky poplatiť 
faktúry.

6. Ku čomu by si prirovnala vaše mater-
ské centrum?  

Naša zakladateľka Deniska pôvodne 
uvažovala aj o názve Jablonka, asi 
ako predstava materstva s húfom 
malých jabĺčok. Aj my sme ako tá 
jablonka, raz nás je v korune stromu 
viac, raz menej, raz sme červené 
- spokojné a inokedy zelené - neisté 
a unavené. Raz sedíme na konári a 
je nám dobre a niekedy beháme pod 
stromom, hľadáme tú správnu cestu.  
7. Kde si dobíjaš energiu? 

Rôzne, podľa momentálneho stavu 
rozbehanosti, ale najviac asi v kruhu 
celej rodiny, pri dobrej káve so škori-
cou, pri knihe, na volejbale, na regio-
nálnych stretnutiach...

8. Čo robia práve teraz tvoje deti?  
Lenka sa práve potí na matike, ktorú 
moc nemusí, ale statočne bojuje, 
potom si to vynahradí na prírodopise. 
Učia sa o salamandre škvrnitej a 
zvery má naša Lenka rada. Jakubko 
je v knižnici a hrabe sa v knihách, 
určite dovlečie nejakú dobre hrubú, 
plnú životne dôležitých informácií. 

Mvdr. viera 
kuliCHová

nšz.  Martina 
ziGová

 Martina 

Pripravila Katka Králiková
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Najobľúbenejšie ovocie

Už som stála pred Alicinými dverami pripravená zaklopať. Počkať, ešte si napravím 
tričko. Veď môže byť doma aj Alex. Preboha, upokoj sa, hovorila som si, je to brat tvo-
jej najlepšej kamošky! Tak zaklopem! 
„Ďalej, je otvorené!“ povedal ten úžasný hlas, ktorý dobre poznám. Dobre, takže je 
doma. Uf, idem. 
„Ahoj!“ pozdravila som ho len tak ľahostajne. Aspoň som sa o to snažila. 
Dúfam, že to tak aj vyznelo. Stál v kuchyni a upratoval riad. „Je Alica doma?“ spýtala 
som sa.
„Nie, šli s mamou na nákup.“          
„Aha, tak ... zastavím sa neskôr, alebo zavolám. Povedz jej, že som tu bola.“
„Nie! Veď zostaň. O chvíľu sú doma, počkaj ju.“
„Tak teda, dobre.“ 
Postavila som sa k oknu. Často tu zvyknem stáť a pozerať sa von. Nevedela som, 
čo robiť. Moja tajná láska bola len niekoľko krokov odo mňa a nemohla som nič robiť. 
Je to brat tvojej najlepšej kamošky, opakovala som si to dookola, ale nepomáhalo to. 
Z mojich myšlienok ma prebudil Alex. 
„Však si u nás sadni. Nebudeš tu len tak postávať.“
„Nie, takto mi je dobre.“  
Slnko bolo vysoko a všetko nádherne osvetľovalo. Aj som na okamih zabudla, 
že som v jednej miestnosti s mužom mojich snov. No zrazu som zacítila, ako ma jeho 
ruky objali a z celej sily ma stisli. Prečo to robí? A potom ma pobozkal na vlasy. Bolo 
to niečo úžasné. Dlho som chcela, aby to niekto urobil, ale ... Nevedela som, čo ďa-
lej. Neprekážal mi jeho stisk. Bolo to veľmi prijemné, ale zároveň zvláštne. Nevedela 
som, na čo myslieť, čo spraviť, chcela som, aby ma pustil, ale nevedela som odolať 
túžbe, aby táto chvíľa nikdy neskončila. Vybehnem z domu a nikdy sa tu neukážem? 
Ale to bola dosť úbohá alternatíva a nemohla som sa potom prestať baviť s Alicou... 
A zrazu ma pustil, ale nepohol sa odo mňa ani na kúsok. 
Vysúkala som zo seba len jednu krátku vetu: „Prečo si to urobil?“ 
Na tú odpoveď nikdy nezabudnem. 
„Pretože si to najkrajšie, čo som kedy videl. Tvoje vlasy voňajú ako moje 
najobľúbenejšie ovocie, aj keď teraz neviem, ktoré to je.“

Lujza Ružičková, 
Gymnázium Fr. Švantnera Nová Baňa

raNNý rItuáL 

Je ráno. Také, ako každé iné. Vedľa mňa sa čosi pohne, potom v polospánku zamrnčí 
„hamma“, malá rúčka začne po mne šmátrať. Je to jednoznačná výzva. Ráno sa začí-
na. 

Najskôr sa malá pusinka prisaje na mamu, spokojne sa napapá sladkého mliečka. 
Potom sa tá istá ešte mliečna pusinka na mňa vyškerí, nežne sa pritúli a utrie si do mňa 
posledné kvapky mlieka. Nežné a zároveň budiace „mama“ sa rozozvučí v miestnosti. 
Hneď po mojej reakcii a po zaspievaní rannej pesničky sa ozve otázka „Tata?“. 

Ďalší signál. Do miestnosti vpochoduje už oblečený tatinko. Chvíľka v náručí a potom 
ďalšia otázka „Havo?“.  Vyberáme z postieľky hava, ktorý tam statočne sám nocoval 
a podávame synovi do rúk, aby sa mohli po nočnom odlúčení zvítať. Nasleduje ďalšia 
otázka: „Dedo, baba?“. So smiechom odpovedáme, že sú doma, alebo v práci. Po tom-
to rannom uistení, že jeho najbližší sú všetci na svojom mieste, môže syn povedať ďalší 
pokyn „A, A, A“. Je to jasné, mojkanie v posteli skončilo, ide sa na nočník. 

Ak nám to čas dovolí, beriem do ruky fľaštičku s „naším olejom“. Danielkovi zaiskria 
v očiach hviezdičky. Bude masáž! Viem, že nevydrží masáž celého tela. Veď je predsa 
ráno a to znamená objavovať čo najrýchlejšie množstvo 
nových vecí. Ale aj tak mám rada tie chvíľky, keď mi 
spokojne pradie pod rukami. Tie chvíľky, ktoré patria 
len nám dvom. Možno sú to tie iskričky v jeho očiach, 
možno tá poddajnosť toho malého telíčka pod mojimi 
naolejovanými rukami a možno to bzučanie a pospevo-
vanie si 

melódie sprevádzajúcej masáž, čo spôsobuje, že ani 
nevnímam hlad alebo iné ranné potreby. A mám rada to 
záverečné poďakovanie. To krásne silné a pevné objatie 
a pusinky, ktorými ma častuje. A potom už len obliecť sa, 
obuť papučky a už ho nevidím, čo sa tak ponáhľa zvítať 
sa s hračkami a knižkami. 

Mám päť minút na moju rannú toaletu spojenú s raňaj-
kami, kým sa ozve „mamaaaaa“.           Zlatka Jursová

ÚvaHa 
O tIcHOm taJOmstve

Moje niekoľkodňové mĺkve úvahy 
o tajomstve úspešnej existencie ma-
terského centra ako takého ma pri-
viedli k prozaickému záveru, o ktorý 
by som sa rada podelila so všetkými 
tými, ktorí snáď pátrajú po odpovedi 
na otázku: V čom môže byť ukrytý 
úspech bytia organizácie venovanej 
rodine a deťom? 

Naše Materské centrum Zornič-
ka, ktoré sídli v Liptovskom Miku-
láši, oslávi tento rok na jeseň svoje 
siedme narodeniny. Snáď magická 
sedmička ma nasmerovala cestou 
spomienok do minulosti. Po krátkom 
rozjímaní som sa vrátila späť do 
prítomnosti, v ktorej sa mi na jazyk 
predralo hľadané čarovné slovíčko 
ukrývajúce v sebe tajomstvo úspe-
chu nášho matersko-centráckeho ži-
vota. Ono mĺkve, nenápadné a ničím 
neprikrášlené slovko TOLERANCIA.

Tolerancia v mojom ponímaní je 
harmónia v rôznorodosti. Je to har-
mónia pestovaná otvorenosťou vo 
vzťahoch, je priamou a pravdivou 
komunikáciou s rešpektom voči ná-
zorovému protipólu. Naša tolerancia 
nie je zhovievavosťou, ale aktívnym 
prístupom k životu v spoločenstve 
rodín, prístupom vyplývajúcim z po-
chopenia, že každý má (rovnako ako 
ja) právo na svoje presvedčenie i ná-
zor a ja ho vedome akceptujem. To-
lerancia udomácnená v materskom 
centre Zornička nie je obmedzovaná 

hranicami  a zna-
mená byť samým 
sebou bez potreby 
vnucovania svojich 
pohľadov iným.

Naše „tajomstvo“ 
je týmto odhalené 
a vchodové dvere 
Materského centra 
Zornička sú otvore-
né, vstúpte prosím!  

Adriana 
Machovcová

písanie zo zásuvky
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„mamííí, poď sa so mnou hrať!“ to je veta, ktorú ste z úst 
svojich ratolestí už iste veľakrát počuli. Napriek tomu, že 
sú chvíle hry s deťmi prekrásne, často zábavné a neraz po-
učné aj prekvapivé, tiež iste poznáte momenty, kedy by ste 
dali čokoľvek za to, aby sa vaše dieťa aspoň niekoľko minút 
zahralo samé. Je samostatná hra dieťaťa len túžbou matky, 
ktorá potrebuje uvariť obed či dopísať pracovný e-mail, ale-
bo patrí k vývinu dieťaťa a je preň dôležitá?

Hra znamená pre dieťa cestu po-
znania, prostredníctvom hier sa roz-
víja detská fantázia, predstavivosť, 
tvorivosť, myslenie, reč, zručnosť, 
obratnosť, schopnosť spolupracovať, 
sústrediť sa, rešpektovať pravidlá. Aj 
manipulácia s predmetmi a sledova-
nie hračiek v dojčenskom veku je jed-
nou z foriem hry, ktorá rozvíja vníma-
nie a motoriku dieťatka. Postupne sa 
pridávajú nové schopnosti a zručnos-
ti – hra je stále zložitejšia. Približne 
od dvoch rokov sa v detskom myslení 
objavuje symbolizmus, deti napodob-
ňujú v hre svet dospelých. Vtedy po-
trebujú skôr diváka než partnera. Vyžadujú, aby sme im robili 
spoločnosť, ukazovali, ako s hračkami narábať, príp. hrali v ich 
hre úlohu, ktorú nám určia. V tomto veku sa dokážu zahrať sa-
mostatne len krátky čas. Medzi tretím a štvrtým rokom začína 
dieťa stále viac vyhľadávať spoločnosť iných detí, spočiatku sa 
spoločne zahrajú krátko, nedokážu sa ešte zhodnúť na spoloč-
ných pravidlách. So stúpajúcim vekom sa však schopnosť spo-
lupracovať stále zlepšuje. 

Predškolský vek (približne medzi štvrtým a siedmym rokom) 
by sme mohli nazvať „zlatým vekom detskej hry“. Vtedy sa zin-
tenzívňuje potreba samostatnej symbolickej hry (hra „akože“) 
aj spoločnej hry s rovesníkmi, deti v tomto veku bavia aj jedno-
duché hry s pravidlami (spoločenské hry, športové hry a pod.). 
Práve samostatná symbolická hra umožňuje vyjadriť sa k okoli-
tému svetu „po svojom“, správať sa podľa vlastných predstáv a 
prispôsobiť okolie svojim požiadavkám. Väčšina detí sa už do-
káže zahrať samostatne častejšie a dlhšie. Charakter hry však 
neurčujú len vývinové špecifiká (vek dieťaťa), ale aj individuálne 
osobitosti (úroveň schopností a zručností, 
formujúca sa detská osobnosť), niekto-
ré deti dávajú prednosť hre s dospelými 
alebo samostatnej hre, iné uprednostňujú 
rovesnícku skupinu.

ako na to? ako viesť dieťa 
k samostatnej hre?

       • Samostatná hra by mala vyply-
núť najmä zo spontánnej potreby dieťaťa. 
Preto už od útleho detstva, keď si všim-
nete, že dieťa zaujala nejaká činnosť (hoci 
pre vás zdanlivo nezaujímavá), nevyru-
šujte ho a nesnažte sa presmerovať jeho 
pozornosť. 
       • Neobklopujte dieťa prílišným 
množstvom hračiek. Najmä neprehľadné 
kopy hračiek v „boxoch“ deti dezorientujú, 
často ich len vysypú a potom si nevedia 
vybrať, s čím a ako sa majú hrať.

poĎ sA so Mnou HrAť...
(alebo ako viesť deti k samostatnej hre)

       • Sledujte, s čím sa dieťa rado hrá a hračky z času na čas 
obmieňajte. Odložte to, s čím sa dieťa dlhšie nehralo a po čase 
mu hračku opäť ponúknite.
       • Vytvorte bezpečný priestor na hranie vo vašej blízkos-
ti. Často sa dieťa dožaduje vašej prítomnosti pri hre nie preto, 
že sa nevie samo zahrať, chce sa uistiť, že ste nablízku. Tu môže 
pomôcť malý hrací kútik v kuchyni či vašej pracovni, kde máte  
jeden druhého na očiach.
       • Inšpirujte dieťa k novým hrám. Pri spoločnej hre deťom 

môžete ukázať, ako postaviť z kociek 
novú stavbu, ako z kúskov látky uro-
biť bábike nové šaty a pod. 
       • Nezabúdajte na povzbude-
nie a pochvalu, keď samo niečo po-
staví, nakreslí, či vytvorí bábike nový 
účes.

aké hračky podporujú dieťa 
v samostatnej hre?

Možno ste si aj vy všimli, že skvelé, 
farebné, svetielkujúce a vyhrávajú-
ce hračky často ležia nepovšimnuté 
v kúte. Deti veľmi rýchlo vyčerpajú 

všetky možnosti týchto hračiek, prestanú pre ne byť zaujímavé. 
Naopak radi sa vracajú k tým, ktoré podnecujú ich aktivitu a tvo-
rivosť, možno ich použiť vždy novým spôsobom. Dôležité je aj 
to, aby hračka bola pre dieťa primerane náročná. S čím sa teda 
deti vedia zabaviť?

•   bezpečné predmety dennej potreby (misky, varešky, kúsky 
látok, nádoby od šampónu, papierové škatuľky a pod.);

•   stavebnice a skladačky (veku zodpovedajúcej náročnosti);
•   skladacie železnice a autodráhy;
•   bábiky, ktoré možno prezliekať a česať;
•   figúrky a zvieratká, s ktorými možno hrať príbehy a diva-

dielka;
•   detské kuchynky a modelárske dielne;
•   farbičky, plastelína, pre staršie deti vystrihovačky, vodové 

farby a pod.

Čas strávený pri hre s rodičmi, súrodencami či rovesníkmi je 
nenahraditeľný, no hra podľa vlastných pravidiel a fantázie nie 

je pre rozvoj dieťaťa dôležitá o nič menej. 
Je prípravou na prácu, plnenie povinností 
(napr. samostatné písanie domácich úloh) 
a napomáha rozvoju tvorivosti a samostat-
nosti. Nesmieme však zabúdať, že detská 
hra má byť najmä spontánna a príjemná 
činnosť. Nemôžeme očakávať, že sa dieťa 
samo zahrá práve vtedy, keď potrebujeme 
mať chvíľu času na žehlenie alebo telefo-
nát.  

spoločná a samostatná hra by mali 
byť v istej rovnováhe. preto ak vám to 
čas dovolí, neodmietajte výzvu „poď sa 
so mnou hrať!“- obdobie hier, kedy sme 
my, rodičia, tými najcennejšími partner-
mi netrvá tak dlho, aby sme si ho mohli 
nechať ujsť pomedzi prsty.

Lenka Sokolová
MC Macko, Bratislava - Dúbravka

Foto hore: Tinčika, foto dolu: MoKo 

inšpiračník
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kultúrA. Ale Aká? kultúrA. Ale Aká? kultúrA. Ale Aká?

radíme si navzájom

Niekedy sa nechajú zlákať 
aj dospelí... 

Krokodília tlama – tentoraz neškodná, 
ale poučná. 

Čo vo vesmíre som si ešte neobzrel? 
Z Bibiany vidno ďaleko... 

podstatu tejto produkcie) - prináša dobre známe príbehy, 
pri ktorých nás viac zaujíma, ako budú stvárnené. Veľkový-
pravnosť sa v ich prípade nedá zaprieť. Od najpestrejších 
kostýmov, cez obrovské rekvizity, až po svetelnú šou a kor-
čuliarske výkony je to zábava vo veľkom štýle.

Hurá pod šApitó!
S túžbou odísť raz s cirkusom sa v detstve stretol neje-

den z nás. Asi preto tá nostalgia pri plagátoch pozývajúcich 
do farebného cirkusového stanu, kde predávajú cukrovú 
vatu, pukance a predražené svetelné meče. Aj dnes po slo-
venských mestách putujú cirkusy Alex, Aleš a či Humberto. 
Ponúkajú artistické, klaunské, či krotiteľské čísla v rôznej 
kvalite. S cirkusovou drezúrou zvierat nemusí každý súhla-
siť. Pre mestá, kde nie je zoologická záhrada, je to zároveň 
príležitosť ukázať deťom cudzokrajné zvieratá na vlastné 
oči.

dotýkAnie povolené
Veľkej obľube sa tešia aj interaktívne výstavy. Žiaľ, nie je ich na Slovensku 

veľa. Výstavy, kde sa deti môžu voľne pohybovať, dotýkať sa vecí, vyskúšať 
si vynálezy, nájdeme väčšinou v zahraničných galériách a múzeách. Drama-
turgia takýchto výstav je oveľa náročnejšia. Nájdeme ich napríklad v Bibiane 

v Bratislave. Ich témy aj výborný nápad a dômyselné 
technické prevedenie umožnia deťom stráviť vo vý-
stavných priestoroch aj niekoľko hodín – hrať sa, po-
učiť aj čosi vytvoriť. 

Ozvláštnením výstav v kamenných inštitúciách sú aj 
detské dielne (napríklad vo Východoslovenskej galérii 
v Košiciach) alebo sporadické podujatia pre staršie 
deti – napr. Noc vo Východoslovenskom múzeu v Ko-
šiciach, kde sa prehliadka expozície spája s nočnou 
hrou, hľadaním pokladu a so spaním priamo v múzeu. 
Niekedy však postačí pre skutočné detské zaujatie aj 
samotná téma výstavy. Múzeum bábkarských kultúr a 
hračiek na hrade Modrý Kameň neďaleko Veľkého Kr-
tíša ponúka okrem výstavy hračiek najstarších až po 
tie moderné aj expozície slovenských a zahraničných 

bábok a tiež dielne pre rôzne vekové kategórie.

do re Mi fA    
Návštevu rýdzo tanečných a hudobných vystúpení nechávajú rodičia zväč-

ša na neskorší vek detí. Deti sa ale rady dívajú na vystúpenia iných detí, tak-
že možno využiť pravidelné verejné koncerty a vystúpenia detí z najbližšej 
základnej umeleckej školy, alebo vystúpenia detí v prípravných ročníkoch 
rôznych folklórnych zoskupení. Je to zároveň možnosť podnietiť vo vlastných 

deťoch záujem a zvedavosť o budúce krúžky. 
V materských centrách aj na väčších podujatiach sa 

osvedčili koncerty pre deti, ktoré má vo svojom programe 
dvojica Mária Podhradská a Richard Čanaky. Aj inštitú-
cia ako Štátna filharmónia Košice organizuje sporadicky 
koncerty pre deti. Nielen tie výchovné, ktoré absolvujú 
školáci. Najmenším deťom bol napríklad určený zaujíma-
vý projekt o ľudovej piesni s Mariánom Čekovským.

Na záver rada prevádzkovateľom kultúrnych inšti-
túcií – rodičia s deťmi sa rozhodujú podľa nasledujú-
cich kritérií:

• program
• prístupnosť aj s malými deťmi, s kočíkom
• akceptovanie detského správania
• primeranosť programu uvedenej vekovej hranici
• vstupné – rodinné zľavy
• správanie sa personálu

Silvia Sorgerová
Foto: autorka

Aktuálne otázka každého rodiča. Hlavne počas prázd-
nin, predĺžených víkendov a sviatkov, kedy trávime so 
svojimi deťmi viac času. Ak si ho chceme obohatiť o zá-
žitky, siahneme po ponuke kultúrnych podujatí.

Podľa čoho si z ponuky vyberáme? Dôležitý je program, 
ale takisto aj pripravenosť zariadenia na detských návštev-
níkov, bezbariérový vstup, možnosť odložiť kočík.

S nevôľou si spomínam na svoj škôlkarsky vek a panie 
učiteľky, ktoré nás neustále stavali do dvojradov a prísne 
nás tíšili počas celého bábkového divadielka. Programy 
pre deti by mali počítať aj s prirodzenosťou detskej povahy, 
s prípadným hlukom, občasným plačom či neposednosťou. 
Pravdaže v závislosti od veku, ktorému je daný program 
určený. Nepoteší nás, ak zistíme, že to, na čo sme sa so 
štvorročným šarvancom tešili, je v podstate určené školopo-
vinným deťom a v programe to uvedené nebolo. Ani opačná 
situácia – „Mami, poďme preč, veď to je pre malé deti!“ nám 
nedeľné popoludnie nespríjemní. Aj zdanlivé drobnosti, ako 
správanie a ústretovosť personálu, či čisté toalety nás môžu v budúcnosti 
ovplyvniť pri našich povyrazeniach za kultúrou s deťmi. 

V neposlednom rade je rozhodujúca aj výška vstupného. Nestalo sa na Slo-
vensku ešte pravidlom, aby ste ako rodina mali zľavené vstupné, čo je obrov-
ská škoda. Nielen pre rodičov, ale aj pre samotných prevádzkovateľov, ktorí 
tak prichádzajú o dosť dôležitú cieľovú skupinu. A ak 
už rodinné vstupné existuje, malo by počítať s faktom, 
že rodina môže mať aj viac ako 4 členov. 

Aby dobro zvíťAzilo
Najviac vyhľadávanými sú divadelné vystúpenia. 

Predvádzanie príbehov s pomocou bábok, masiek, 
alebo živých hercov prestrojených za niečo iné, má 
asi najbližšie k detskej hravosti. Dobré divadelné pred-
stavenie pre deti dokáže vytvoriť prirodzenú interakti-
vitu medzi javiskom a hľadiskom. Škála je široká – od 
výzvy k deťom, nech si niečo predstavia, spravia alebo 
nech odpovedajú na jednoduchú otázku, až po prí-
tomnosť detí na javisku, kedy sa stávajú súčasťou hry. 
Skúsení herci dokážu zvládnuť aj väčšie množstvo po-
smelených detí, ktoré potom nechcú z javiska plného zaujímavých vecí odísť.

Väčšina materských centier vyskúšala Divadlo PIKI známe skôr ako Ela a 
Hop. Aj keď sú práve tieto predstavenie korešpondujúce s televíznou reláciou 
najžiadanejšie, aj ich autorské hry či spracovania iných predlôh z detskej lite-
ratúry, sú veľmi kvalitné a obstoja aj v najprísnejšom divadelnom hodnotení. 
S deťmi sa vyberáme do bábkových divadiel v Bratislave, Košiciach, Banskej 
Bystrici, Prešove a v Žiline. Dobré je využiť aj ponuku rôznych kočovných 
divadiel, ktoré sa dokážu prispôsobiť priestorovým podmienkam v materskom 
centre.

Okrem sprostredkovania predstavenia iného divadiel-
ka, siahajú centrá aj po autorskom divadle. To znamená, 
že si samy vymyslia a nacvičia hru vo vlastných priesto-
roch, z vlastných prostriedkov a pre svojich najmenších 
návštevníkov. Ak si môžeme v tejto tvorbe navzájom 
poradiť, tak by sme mali vedieť, že dieťa, aj keď je malé 
a mnohé ešte nepozná, nie je hlúpe. Nevystačíme iba 
s maňuškami a vysoko položeným hlasom, potrebujeme 
aj nápad, príbeh, dej s vyvrcholením a s uzatvoreným 
koncom, aby bolo víťazstvo dobra definitívne.

on iCe
Ľadové revue u nás v minulosti neboli až také známe. 

V poslednej dobe sa s nimi pretrhlo vrece. Aspoň teda 
s Disneyho produkciami v metropolách západného a 
východného Slovenska. Jedni ich vítajú, iní zavrhujú. Ich 
nevýhodou môžu byť ceny lístkov, ktoré pri 4-člennej ro-
dine dosť zaťažia rozpočet. Bezpochyby ide o zaujímavú 
„podívanú“ (požičiam si český výraz, lebo lepšie vyjadruje 
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Peťko si pýta od deda hračku, ktorú 
práve škaredo hádzal o zem. Dedo ho-
vorí: „A už ti ju nedám, ja ťa dobre po-
znám. Hneď začneš robiť zase zle,“ a 

Peťko hodí úsmev od ucha k uchu: 
„Aj ja ťa poznám, ty si môj dob-

rý deduško!“ :-)

„Mami, a keby 
nám náhodou zhorel 

stromček ako v rozpráv-
ke, tak by sme mali darčeky 
u susedov pod stromče-

kom?“

povedali naši malí

Katka Králiková, Stanislava Milovská, Adriana Machovcová, Lenka Giačová, Eva Rakovanová 
Zostavila Adriana Demjanovičová

„Dúfam
, ž

e 
sa

 d
ej

e 
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ie
čo
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ôležité, keď ste ma museli, zobudiť. Je h
ád

am
 kríza, alebo čo?“

Peťko sa dociká a hovorí: „Už 
som vypol pišíka. Môžeme ísť.“

Peťkovi vypadne cukrík z pusy na zem 
a mamina hovorí: „Ten cukrík je už veľ-
mi špinavý, už ho nejedz.“ 
Ale Peťo sa nedá: „Nevadí, ja ho omet-
ličkujem.“

„Mamka, predstav si, 
malá Paťka už stojí, sedí a vie aj 

štvorčekovať!“ 
Toto mi s nadšením oznámil do telefónu náš 4,5-
ročný Matúško, keď po dlhšom čase navštívil 

svoju sesterničku, ktorá práve začala 
trénovať chôdzu štvornožky.

Dvaapolročná 
dcérka. Ťažký deň, plný 

„nehôd“ – vysypaná múka, 
rozbitý pohár, rozhádzané za-

kázané veci... to chcelo vážnu 
kázeň.... Zobrala mi hlavu do dlaní, 
pozrela na mňa svojimi belasý-
mi veľkými očami a s najširším 

úsmevom na svete a mne, bru-
netke, povedala: „usmej 

sa, blondína!“

Mamička: „Maťko, 
čo robíš s tým mo-
túzom?!“
Synček:  „Hrám 
sa na kovbojov a 
chytám kravy. Daj 
hlavu, mami!“

Mamička dohovára 
3- ročnému synčekovi, aby 

nevystrájal, keď ten zrazu povie: 
„Mami! Je tu sliepka!!!“
Mamička nechápavo pozrie na syn-
čeka a stíchne. Ten hneď dodá: 

„Ahááá!!! Tak to ty tu kotkodá-
kaš???“

„Nebudem sa 
s ním hrať, keď sa 

ani on so mnou nikdy 
nechce hrať.“
„Tak sa nehraj.“

„A budem!!!“

„Mami, keby náš dedko nezomrel, tak by si ťa mohol zo-
brať za ženu a ja keď vyrastiem, by som bol váš ocko.“

„Ja sa stráááášne teším, ako 
príde Ježiško! Len dúfam, že 
sa nezľakne Mikuláša ako ja.“

Toto mi s nadšením oznámil do telefónu náš 4,5-

„Pán vedúci,
 v tých šanónoch 

máme strašný nepo-
riadok. Aj keď sa do toho 
vložím celá, mám čo ro-

biť do nasledujúceho 
daňového.“

azurit. Nájdeš ho všade.

„Nevidel si môjho ocka?“  
„Nemo?“

Dialóg Mimky a otecka večer počas Vikinkinho 
kúpania, keď je starostlivá maminka mimo dosah.
Mimi: „Tati, prosím si lízatko.“
Otecko: „Nie.“
Mimi: „Tati, tak čokoládku.“ (a hodí na otecka 
psie oči)
Otecko: „Nie, Mimka.“
Mimi: „Tati, tak si vyber!“

3-ročná dcérka: „Mami, 
nalúskaj mi, prosím ťa, 
trošku mandličiek!“
„Teraz nemôžem, dová-
ram obedík, aby sme 
už mohli ísť obedovať, 
vieš?“
„Mami, a načo ťa ja 
vlastne mám?“ a od-
kráčala z kuchyne.

„Nikto mi nepovedal, že sa vystupuje 
cez strešné okno.“

Malý Peťko (2 r.) vliezol do dedovho auta, po-
skákal všetky sedačky, posťahoval mu z nich 
poťahy.  Keď prišiel dedo, začal ho vyhadzovať 
z auta a naprávať poťahy. Peťko sa ho pýta 
vyskakujúc s úsmevom na tvári: „Dedo, si ner-
vózny, šak???“, „Nie, nie som!!!“, „Aha, tak si 
krásny.“

Katka Králiková, Stanislava Milovská, Adriana Machovcová, Lenka Giačová, Eva Rakovanová Katka Králiková, Stanislava Milovská, Adriana Machovcová, Lenka Giačová, Eva Rakovanová 


