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AKO STREDOVEKÍ 
TRUBADÚRI
Mám priateľku, s ktorou sa vídame sporadicky, niekedy sa 

nestretneme aj dva roky. Ale keď sa to podarí, pokračujeme tam, 
kde sme od fyzického vyčerpania uprostred noci pred tými dvoma 
rokmi prestali - tak, ako keby sme sa rozišli včera.  V priebehu nášho 
„nevidenia“ mi občas pošle esemeskou úryvok z toho, čo práve číta 
(a číta veľa a kvalitne :-). Posiela mi to len tak, a neuveriteľné - ale 
vždy sa strafí do toho, čo práve prežívam. Akoby mi Niekto inkognito 
posielal odpovede na moje nevyslovené otázky.

Som tým fenoménom fascinovaná. Utvrdzuje v presvedčení, 
že nič sa nedeje náhodne. Tak sa zachovám ako stredovekí trubadúri 
– nebudem pátrať po autorovi nasledujúcich slov (kiež mi odpustí). 
Použijem ich tak, ako sa ku mne cez esemesku dostali, a posúvam ich 
vám, našim čitateľom. Možno práve toto potrebujete dnes vedieť vy:  

 
„...kto nezabil v sebe zmysel pre Krásno, koho srdce planie túžbou 

po Rýdzosti, koho nezištnosť stúpa ako vonné kadidlo k nebeským 
stupňom, kto má dosť sebadôvery, aby bol verný tomu, čo cíti, kto 
sa odhodlal bojovať so všetkými temnými a predovšetkým so svojimi 
slabosťami, kto urobil rozhodnutie, že sa mu viac nechce žiť, ak by 
nemal slúžiť svojmu skutočnému Kráľovi a Kráľovnej - Spravodlivosti a 
Láske - ten je rovný hrdinom starých bájí a tomu nebesá pomáhajú...“

Časopis, ktorý držíte v ruke, sa venuje témam znakov – od tých, 
ktoré nám formou znakovej reči pomáhajú dorozumievať sa s našimi 
deťmi, až po tie značky, ktoré by mali byť zárukou kvalitného nákupu a 
ktorým mnohí v nutkavej potrebe odlišovať sa od iných prepadli.

Prajem vám, aby ste múdro a pozorne dokázali používať a 
dešifrovať znaky, metafory, slová medzi riadkami i „náhodné“ správy, 
ktoré sa vám v budúcom roku pripletú do života. Dostávajte odpovede 
na svoje nevypovedané otázky. Neprepadajte smútku, aj keď sa zdá, 
že na to máte všetky dôvody. Jednoducho - buďte hrdinami starých bájí. 
Trubadúri vravia, že vám i nebesá pomôžu.

Pekné čítanie, 
rozlúštenie vianočného tajomstva 
a hrdinské vykročenie do roku 2010

praje
Silvia Sorgerová
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aktuálne z mc

alizuje vďaka projektom podporeným z NDS a zo Žilinského samosprávneho 
kraja. Po oficiálnom stretnutí sme obnovili rady našich zástupkýň a členiek a 
pripravili skvelý plán na ďalší rok. Do roku 2010 si celá Dupajda želá ešte viac 
aktívnych mamičiek, veľa energie, času a pohody a to isté želáme aj všetkým 
ostatným centrám na celom Slovensku.                         MC Dupajda - Nižná

Drobčekovo s novým ihriskom

Drobčekovo 13. septembra slávnostne otvorilo svoje         
zrenovované ihrisko v III. pavilóne 
MŠ Dolné Vestenice. Popoludnie 
plné hier a zábavy začalo vystúpe-
ním mažoretiek a malých tanečníc 
zo skupiny AXA. Starosta pri no-
vých preliezačkách vysadil strom 
„Detskej radosti“ a slávnostne otvoril 
ihrisko. Súťažiace deti (105) boli od-
meňované sladkosťami. Projekt pre-
cvičil aj našu násobilku: na obnovu 
sme vynaložili 46 pracovných dní, 6 
víkendov, 230 hodín dobrovoľníckej 
práce.  Rekonštrukcia sa uskutoč-
nila vďaka grantovému programu Šanca pre váš región Konta 
Orange, n.f., vďaka podpore Obecného úradu a ústretovosti 
starostu a poslancov a vďaka ľuďom, ktorí nám prispeli a po-
mohli spestriť otvorenie nášho vynoveného ihriska.

MC Drobčekovo – Dolné Vestenice

v novom Dizajne

Do zbierky významných stretnutí s osobnosťami umenia a vedy nám v rámci cyk-
lických projektov pre deti a rodičov Čítanie v piesku a Zaklopte a... pribudli spisovateľ 
Prof. Stanislav Rakús, etnológ a mlynológ Doc. Ladislav Mlynka, riaditeľ Východoslo-
venského múzea Róbert Pollák a prvýkrát sme privítali aj zahraničných hostí – mla-
dých historikov z Maďarska. 

Dopoludnia sa v klubovni vedľa herne centra učia mamy angličtinu, prebieha tu 
hudobná škôlka Yamaha class a kurzy cvičenia na fitloptách s baby masážami.

V novembri sme pracovali so skupinou mladých dizajnérov z bratislavskej Vysokej 
školy výtvarných umení. Hovoria si Dizajn na kolesách a pomohli nám pri novej vizuál-
nej identite nášho združenia - interiérov, ihriska, webovej stránky aj loga.

V budúcom roku sa tešíme nielen na postupnú realizáciu týchto nápadov, ale aj na 
naše zabehnuté projekty, besedy APR, prednášky, workshopy, chichotačky a zvlášť sa 
tešíme na veľký rodinný festival Haliganda, ktorý chystáme na jeseň.                   

Silvia Sorgerová, MC Haliganda - Košice

výstavná „Dzina“

Každoročné najväčšie stupavské 
podujatie „Dni zelá“ je sprevádzané 
aj výstavou tekvicových strašidiel, 
do ktorého sa už tretí rok zapojilo aj 
MC Fifidlo.

Tekvicové výtvory vystavené na 
pódiu počas celého podujatia vzbu-
dzujú obdiv verejnosti aj sochárov.  

Tvar fifidlovského tekvicového 
diela musel zodpovedať podstate materského centra, a tak spoločným ná-
vrhom bolo bábätko v kočíku. Narodilo sa nové „tekvicové“ bábo, nazvané 
riadne po záhorácky „fifiduo“. Je svedectvom nielen šikovnosti a tvorivosti 
mám z MC, ale aj svedectvom spolupatričnosti k stupavskej komunite.         

                                  MC Fifidlo, Stupava

keď mama nerozumie Dieťaťu...

Od septembra môžu mamičky navštevovať podvečerný kurz maďarčiny 
v MC Baba klub v Šamoríne. Kurz vznikol s ideou pomôcť mamičkám, ktoré 
nehovoria týmto jazykom, zamestnať sa po materskej dovolenke v našom 
kraji. Tiež je vhodný pre mamičky v dvojjazyčných rodinách. Je dobré, aby 
obaja rodičia ovládajú aspoň čiastočne oba jazyky. Kurz navštevujú aj ženy 
zo zmiešaných slovensko-maďarských manželstiev. Chcú rozumieť svojim 
deťom aj v ich druhej rodnej reči. Učenie v každom veku pomáha trénovať  
myseľ, preto je každá hodina prínosom, možnosťou rozvíjať svoje znalosti 
a tiež príležitosťou stretnúť sa vo veselom a príjemnom kolektíve.

Zuzana Jakabíková, MC Baba klub, Šamorín

Dietka vo svojom

MC Dietka  v Spišskej Novej Vsi slávnostne otvorilo 
18.septembra novú prevádzku herne po takmer roč-
nej odmlke. Nachádza sa v Zdravotníckom stredisku 

na sídlisku 
Mier. Herňa 
je otvorená 
popoludní tri-
krát týždenne. 
Priestory zís-
kalo MC od 
Mesta Spiš-
ská Nová Ves 
výpožičkou na 
dobu neurčitú. 

Po prvý raz za viac ako sedemročnú existenciu sa 
môže popýšiť vlastnou herňou. Počas tohto obdobia 
sa štyrikrát sťahovalo a v skupine líderiek a aktivistiek 
združenia sa vystriedali 3 generácie mamičiek. MC 
Dietka počas svojej histórie aktívne participovalo aj 
na rôznych medzinárodných projektoch.  

Mária Klimová, MC Dietka, Spišská Nová Ves

V Nižnej na Orave sa  to v materskom centre konečne pohlo správnym 
smerom. Po vydarených výletoch v lete sa pokračovalo vystúpením Elá a Hop. 
Obnovili a doplnili sme knižnicu, pokračovali sme v tvorivých dielňach, v cvi-
čeniach mamín s deťmi, v príprave na materstvo a každodenná prevádzka je 
možná vďaka našim úžasným aktivačným pracovníčkam. Väčšina akcií sa re-

Cesta správnym smerom

bábätkovo Chytilo Druhý DyCh

Začiatky nášho bábätkova sú niekde v roku 2007, keď sa v Obláčiku podarilo zrealizovať rov-
nomenný projekt . K existujúcej herni pribudla miestnosť pre bábätká so zariadením a zárukou, 
že bábätká nebudú rušené väčšími deťmi. Začiatky nášho bábätkova – času vyhradeného naj-
menším, ešte nebehajúcim deťom boli poznačené nízkou návštevnosťou. Nové mamy a ich návrh 
na zmenu času, kedy by bábätkovo mohlo byť “ľudnatejšie“ sa absolútne ujal. Mamy najmenších 
sa tu stretávajú dvakrát do týždňa a tvoria akúsi obláčikovskú minikomunitu. Materské centrum 
vzniká zdola – a nás teší, ak sa práve vďaka iniciatívam mamičiek naše  MC stane miestom 
príjemného stretávania nových detí a mám.

Eva Szabová, MC Obláčik Bratislava - Lamač

Škovránok vzlietol

Aj v takých malých dedinkách ako je Kokava nad Rimavicou, sa nájdu šikovné mamy a dobrí 
ľudia. Vďaka  Milade Kuzmovej, pánovi Sendreiovi a  pánovi starostovi Chromekovi sa sen o MC 
stal realitou. Po zaregistrovaní dostalo MC (už s ôsmimi členkami) zdarma zapožičané priestory 
od nadácie Láčho drom. Priestory prešli rekonštrukciou, do ktorej obec investovala značné fi-
nancie. Dušu krásnymi  maľbami dala centru mama Dadka. Pásku Škovránka prestrihol starosta. 
Štatutárka MC Milada Kuzmová vysvetlila náplň ich centra: „Naše rôzne aktivity - tvorivé dielne, 
rytmické hry, čítanie rozprávok, výučba anglického a nemeckého jazyka - majú dobrú návštevnosť. 
Vďaka projektu bude Škovránok učiť mamičky masážam dojčiat a zdravej výžive.“ MC patrí medzi 
čerstvých členov ÚMC.                                                    MC Škovránok – Kokava nad Rimavicou
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zmeny po bambuľkovsky

Bambuľkovská jeseň sa rozbehla v znamení zmien: vynovený inte-
riér  klubovne pre mamy  naprojektovala, vymaľovala a upravila Kristína 
Klobučníková. Spolu s novým nábytkom  a kuchynským kútikom má 
klubovňa dámsky šmrnc. S nástupom nových dobrovoľníčok  sme  sa 
pustili do  odovzdávania kormidla, ktoré chce po 7 rokoch odovzdať 
terajšia predsedníčka Mária  Kohutiarová. Ďalšou zmenou je dávno 
plánovaný prechod na rodinné centrum. Navonok všetko beží, ako má. 
V Bambuľkove sa vyrábali hodiny, keramika, rozbehli sa kurzy šitia, deti 
cvičia a hrajú sa, tvoria vo vianočnej maxidielni. Pokračujú besedy APR, 
oslávili sme svoje narodeniny. Medzi prekvapeniami pre deti a pre ro-
dičov nechýbal tradičný „hand made“ stánok s vianočnými ozdobami 
a darčekmi. Bambuľkovo sa teší lepšej  komunikácii s mestom, predo-
všetkým o zriadení novej triedy v materskej škole podľa požiadaviek 
mamičiek.

Mária Kohutiarová – MC Bambuľkovo, Galanta

Žijeme 
svoju 

rozprávku

Rodinné centrum 
Prešporkovo preží-
va veľký rozmach 
po každej stránke. 
Pri otvorení tohto-

ročnej šiestej sezóny malo rekordných 16 aktívnych členiek. 
Začiatkom októbra Prešporkovo vymenilo okná. V novembri 
zažili Prešporčanky nečakanú návštevu: prišla Dara Rolins 
a ich dobrovoľnícku prácu odmenila 30 vstupenkami na svoj 
vianočný koncert. Prešporkovo naďalej žije svojím životom a 
ponúka mamičkám a deťom mnoho aktívit: psychoprofylaxiu 
pre páry, cvičenia pre tehotné, cvičenia na fitloptách, kurz 
baby masáží,  bodyforming-fintess pre ženy, brušné tance, 
Zumba, tancovanie mamičiek s bábätkami, angličtinu pre 
deti, ľudové tance pre deti,  tvorivé dielne. Okrem toho im 
v októbri zahralo divadielko Svetielko z MC Klokanček pred-
stavenie „O kozliatkach a vlkovi“, v novembri mali strašidelný 
karneval a v decembri pozývajú všetky rodiny na „Vianočný 
folklór v srdci“ s rozprávaním  o dávnych zvykoch na advent 
a Vianoce.

Katarína Králiková - Prešporkovo , Bratislava

pre buDúCiCh Škôlkarov

Na popud mamičiek sa október niesol v znamení prezen-
tácií štyroch materských škôl, ktoré pôsobia v meste Nová 
Baňa. Každý pondelok bol určený jednej MŠ, kedy zástupkyne 
prezentovali svoje školské programy a aktivity, predstavili svo-
je priestory, zamestnancov a odpovedali na otázky mamičiek 
budúcich škôlkarov. Rodičia sa zaujímali o možnosti adaptá-
cie detí v prvých dňoch,  pýtali sa na stravovanie, požiadavky 
na dieťa pri vstupe do MŠ, krúžky a podobne. Prednášok sa 
zúčastňovali aj mamičky terajších škôlkarov, ktoré prispeli do 
diskusie vlastnou skúsenosťou.

Stretnutia potvrdili, že rodičia si vyberajú najmä rodinné typy 
MŠ,  ďalej rozhoduje prostredie, skúsený pedagogický kolektív, 
noví kamaráti a ochota personálu rešpektovať priania rodičov.

Oslovené riaditeľky priznali, že spočiatku vnímali naše MC 
s rozčarovaním, no dnes vidia, že máme spoločný cieľ – vytvo-
riť dieťaťu útulné a príjemné prostredie, zabezpečiť mu šťastné 
a radostné detstvo.

pevné záklaDy

Rok 2009 bol v MC Stonožka  rokom budovania pevných základov. Okrem nových 
priestorov sme spolu s aktívnymi členkami združenia vytvorili program, ktorý v prevažnej 
miere vedú samotné členky združenia. Organizujeme predpôrodnú prípravu pre oboch 
partnerov, kurzy Baby telocvik, Hráme sa na škôlku, angličtinu pre najmenších, tvorivé 
dielne, poradenstvo pri dojčení. Realizovali sme projekt „Prvá pomoc s rozvahou a úsme-
vom“. Výsledkom je „Príručka bezpečnosti s bezpečnostným preukazom“ a zaradenie mi-
nikurzov prvej pomoci do pravidelného programu v rámci predpôrodnej prípravy. Projekt 
sme realizovali aj vďaka podpore programu Spoločne pre región Karpatskej nadácie a 
U.S.Steel Košice, s.r.o. a vďaka grantovému programu Šanca pre váš región Konta Oran-
ge, n.f.                                                                      Bea Bíleková - MC Stonožka,Košice 

vynovené 
a bezpečné

Naše centrum Srdiečko funguje nepretržite 
od roku 2002 a potrebovalo už nový šat. Ako 
dar z nebies nám padli šikovní mladí ľudia 
z Johnson Controls. Vďaka ich zamestnanec-
kému programu Blue sky sme mali k dispozícii  
9 dobrovoľníkov. Na dva týždne sme teda naše 
Srdiečko zatvorili, vymaľovali, zaobstarali si 
zasúvacie skrine, prebaľovací pult a koberec. 
Niečo sme získali zdarma, zvyšok sme zaplatili z dvoch percent od našich priaznivcov. 

Absolvovali sme aj kurz prvej pomoci v spolupráci s Falck záchrannou academy. Počas 
šiestich hodín kurzu sme do seba vstrebali množstvo informácií, ako by sme sa v tej 
ktorej situácii mali zachovať. Okrem dobrého pocitu a množstva vedomostí sme  získali aj 
certifikát o absolvovaní kurzu prvej pomoci.

Adriana Demjanovičová – MC Srdiečko, Trenčín

mravček záhraDníči 

Náš Mravček je zase o čosi iný. Starostlivosť oň zobrali pevne do svojich rúk Anka s Pať-
kou, za čo im patrí veľká vďaka. V piatok 13.11. sme oslávili 3. narodeniny spolu so šašom-
jašom. V októbri sme ukončili projekt EDEN, ktorý sa uskutočnil vďaka podpore z nadač-
ného fondu Tesco STORES SR, a.s. v Nadácii Pontis. V záhrade pri MC sme tak zasadili 
vyše 40 stromčekov a kríkov, spravili sme dve detské kvetinové záhradky, osadili lavičky 
a smetné koše.  Na jar pribudne aj nová zostava pre deti na preliezanie a pieskovisko. Fi-
nancie na zostavu nám poskytlo VÚC Banská Bystrica. Podporilo nám i ďalšie dva projekty 
–  na divadelné  a  na športové aktivity. Všetkým donorom srdečne ďakujeme.

Mgr. Mária Fabriková, MC Mravček -Hriňová

čaroDejníCka 
Diskotéka 
vo včielke

V októbri sa MC Včiel-
ka premenilo na stretnutie 
malých  čarodejníkov, stra-
šidielok a duchov.  Táto dis-
kotéka bola prvou väčšou 
akciou MC po prázdninovej 
prestávke .  V úvode vedú-
ca MC Monika Turányiová 
a všetky deti   spoločne po-
krstili novú hernú zostavu,  zakúpenú vďaka darcom 2% z dane a zapojeniu sa 
Včielky do verejnej zbierky ÚMC. Program pokračoval súťažami a zábavou. Za 
skvelý hudobný doprovod sme boli vďační  DJ Džoxymu, sprievodným slovom ho 
sprevádzala opäť „biela víla“ Zuzka. Deti mali možnosť spolu s rodičmi nakresliť 
to najstrašnejšie strašidlo a vytvoriť tekvičiakov.  S kamerou nás na diskotéke 
navštívili aj regionálne televízie. 

Zuzana Bošková - MC Včielka, Považská Bystrica

 spracovala Mária Kohutiarová
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aktuálne z úmc

Historicky prvým držiteľom Ceny Nadácie 
Orange sa stala ÚMC. Rozhodla o tom nezávis-
lá hodnotiaca komisia spomedzi 36 nominova-
ných mimovládnych organizácií pôsobiacich 
na Slovensku. Držiteľ ocenenia získal od Nadá-
cie Orange finančnú odmenu vo výške 15 000 
EUR. Počas slávnostného galavečera udelila 
Nadácia Orange aj ocenenie Projekt roka 2009 
trom neziskovým organizáciám pôsobiacim 
v oblasti vzdelávania, sociálnej integrácie a 
regionálneho rozvoja. 

Vyhláseniu prvého ročníka Ceny Nadácie 
Orange predchádzala snaha Nadácie Orange 
oceniť mimovládne organizácie za ich prínos pri 
hľadaní inovatívnych riešení aktuálnych problémov 
spoločnosti. „S nadšením sme privítali množstvo 
nominácií na najaktívnejšie neziskové organizácie, 
čo nás utvrdilo v tom, že sme týmto krokom zalo-
žili novú, milú tradíciu. Som veľmi rada, že sme 
aj prostredníctvom tejto našej iniciatívy našli ľudí 
s entuziazmom a obetavým prístupom k problé-
mom druhých, ktorým môžeme vyjadriť náš obdiv 
a vďaku za ich záslužnú prácu,“ hovorí Andrea 
Cocherová, správkyňa Nadácie Orange. 

Spolu 36 nominácií na Cenu Nadácie Orange 
pre rok 2009 posudzovala nezávislá hodnotia-
ca komisia, ktorú tvorilo 6 osobností z rôznych 
oblastí neziskového sektora. Jej členmi boli 

Miron Zelina (riaditeľ Ústavu humanitných štúdií 
Pedagogickej fakulty UK v Bratislave), Juraj Me-
sík (bývalý riaditeľ a súčasný člen Správnej rady 
Nadácie Ekopolis), Monika Grochová (bývalá vý-
konná riaditeľka Krízového centra Fenestra a v sú-
časnosti renomovaná školiteľka), Martina Justová 
(zakladateľka a riaditeľka Občianskeho združenia 
MAJÁK), Zora Paulíniová (uznávaná konzultantka 
pre neziskový sektor a externá spolupracovníčka 
organizácie Partners for democratic change Slo-
vakia) a Iveta Malachovská (moderátorka a členka 
Správnej rady Nadácie Orange). Po dôkladnom 
vyhodnotení všetkých nominácií odborná komisia 
dospela k rozhodnutiu, že Cenu Nadácie Orange 
za rok 2009 získa Únia materských centier. „Za 
Úniou materských centier stoja po celom Slo-
vensku stovky mamičiek a ich detí, ktorých život 
sa stáva vďaka aktivitám v materských centrách 
bohatší a krajší. Šikovní dobrovoľníci v únii im 
prostredníctvom podpory materských centier po-
máhajú vytvárať široký priestor na sebarealizáciu, 
vzdelávanie, zmysluplné trávenie voľného času a 
tiež sociálnu pomoc a prácu v miestnych komuni-
tách. Táto organizácia rozhodne spĺňa všetky atri-
búty laureáta ocenenia a Cenu Nadácie Orange si 
právom zaslúži,“ hodnotí výber komisie jej členka 
Iveta Malachovská.

Elena Bakošová z ÚMC počas slávnostného 
večera prevzala z rúk správkyne Nadácie Orange 
Andrey Cocherovej spolu s prestížnym ocenením 
aj symbolický šek v hodnote 15 000 EUR. „Je 
to ocenenie pre všetky materské centrá. Únia 
materských centier je len zhmotnením energie, 
ktorá k nám prúdi zo siete od rodičov. Ďakujeme 
všetkých podporovateľom, sponzorom, nadáciám, 
médiám za to, že sa dali nakaziť pozitívnym víru-
som materských centier,” uviedla vo svojom ďako-
vacom príhovore Elena Bakošová.

Autorom umeleckého stvárnenia Ceny Nadá-
cie Orange je výtvarník a umelecký sklár Štěpán 
Pala. 

Na slávnostnom galavečere bol predstavený aj 
krátky dokument o materských centrách a poslaní 
Únie materských centier. Nakrúcanie prebiehalo 
v MC Macko, RC Prešporkovo a MC Mamaklub.  

Niečo zo zákulisia
Prinášame zopár bezprostredných dojmov tes-

ne po odovzdaní ocenenia. Na otázky odpovedali 
dve najpovolanejšie zástupkyne našej organizá-
cie – spoluzakladateľky a aktivistky ÚMC -   Elena 
Bakošová a Eva Fiedlerová.

Ako si zareagovala na správu, že ÚMC zís-
kala takéto výnimočné ocenenie?
Elena: Veľmi som sa potešila, že roky tvrdej 

práce priniesli svoje ovocie. 
Eva: Úžas, prekvapenie v prvom momente, ne-

skôr dojatie a nakoniec pocit, že to môže byť ešte 
ináč. Je to, bohužiaľ, dôsledok istej miery pochyb-
ností o regulárnosti a objektivite rozhodovania na 
všetkých úrovniach fungovania našej spoločnos-
ti. A o to viac si túto cenu vážim. Vidím za ňou 
obrovský kus náročnej práce všetkých, ktorí úniu 
sprevádzali počas jej vzniku až doteraz, všetky 
materské centrá i jednotlivcov.  Táto cena patrí 
všetkým.

Čo znamená toto ocenenie pre teba, pre 
koncept Akadémií praktického rodičovstva 
(APR) a pre ÚMC?
Elena: Pre ÚMC a náš projekt APR je to jed-

noznačne potvrdením, že sme sa vydali a ideme 
správnou cestou. Verím, že sa tieto správy donesú 
aj tam, kde sa môže rozhodnúť o ďalšej podpore 
pre taký dôležitý projekt. Mňa osobne toto ocene-
nie pohladilo na duši.

Aké je tvoje prianie pre projekt APR ?
Elena: APR v každom MC na Slovensku! Veľa 

nadšencov pre APR nielen na úrovni MC, ale aj 
pochopenie (a podporu) štátnej správy a decí-
zorov. Veľa rodičov, ktorí budú vďaka „apeerkám“ 
čoraz spokojnejší a pripravenejší na svoju najdô-
ležitejšiu úlohu v živote.

Aké by si mala prianie pre ÚMC?
Eva: Myslím, že nielen ja, ale každá z nás si 

želá, aby únia a materské centrá pokračovali vo 
svojej ceste, ale za ľahších podmienok ako dote-
raz, a aby si pritom strážili svoje najväčšie bohat-
stvo, ktoré ich robí takými výnimočnými. A tým je 
čisté a úprimné presvedčenie o lepšom budúcom 
svete pre naše deti .  

Pripravila Miriam Vojtková

Zľava: Miriam Vojtková (riditeľka Centra pre PR a lob-
by ÚMC), Zuzana Ondková (riaditeľka Projektového 
centra ÚMC), Andrea Cocherová ( správkyňa Nadácie 
Orange) Elena Bakošová (riaditeľka Centra pre rozvoj 
siete ÚMC a spoluzakladateľka ÚMC)  a Eva Fiedle-
rová (koordinátorka kampane Akadémií praktického 
rodičovstva a spoluzakladateľka ÚMC).

Účastníci Valného zhromaždenia ÚMC 2009
Foto: Marta Štefanková

Cena naDáCie oranGe pre úniu materskýCh Centier

valné zápisky

Tohtoročné valné zhromaždenie bolo pre mňa 
prvé. Moje očakávania sa miešali s pocitom 
zodpovednosti z pozície člena výkonného tímu. 
Okrem prípravných pracovných stresov mi vrásky 
na čele pridala moja starostlivá rodinka. Infor-
mácie o aktuálnom stave ciest v Tatrách ku mne 
prúdili v pravidelných katastrofických intervaloch. 
Napokon však boli cesty celkom prejazdné, a tak 
sa všetci účastníci dopravili do hotela Baník bez 
problémov.

Valné zhromaždenie oficiálne otvorila Ingrid 
Pavlíková, predsedníčka Dozornej rady ÚMC. Pri-
vítala zúčastnených a tiež hosťa z Berlína  - Hen-
riette Heimgaertner. 

Motto zhromaždenia, parafráza výroku pro-
fesora Ivana Štúra o výchove: „Neberme valné 
zhromaždenie až tak vážne, aby sme sa z neho 
prestali tešiť“ :-), sa myslím naplnilo. 

Časový manažment fungoval ako hodinky. Bolo 
dostatok času na prezentovanie jednotlivých bo-
dov, na diskusiu a vysvetlenia. Skupina Dorána si 
tiež prišla na svoje. Valné zhromaždenie prebehlo 
príjemne. Ako v zime na saniach sme zvládli od-
viesť celý náklad až do konečnej stanice. A mali 
sme z toho radosť. Príjemné stretnutia, debaty pri 
koláčikoch, vyšantené deti v snehu... aj to bola at-
mosféra tohto stretnutia.

Čo sme všetko stihli? Predstaviť regióny, dis-
kutovať vo workshopoch, schváliť rozpočet a stra-
tegický plán. Prácu ÚMC hodnotila dozorná rada 

aj Henriette Heimgaertner – externá evaluátorka 
ÚMC.  Uzniesli sme sa na doplnení etického kóde-
xu a redizajne loga ÚMC.

Teším sa na  ďalšie Valné zhromaždenie ÚMC, 
tentoraz už v apríli.

Mirka Vojtková, riaditeľka PR centra ÚMC
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Centrá v kika

V októbri sme spolu s MC Stonožka 
- Košice, RC Prešporkovo – Bratislava 
a MC Senecké slniečko - Senica pro-
pagovali aktivity materských centier na 
Baby Days v KIKA nábytkovom obchod-
nom dome v Bratislave a v Košiciach.

V bratislavskej predajni sme si v du-
chu MC vyzdobili časť na druhom po-
schodí. A keďže sme si vybrali sekciu 
detských izbičiek, tak sme boli hotové 
raz – dva. Premietali sme video o ma-
terských centrách, púšťali sme do  
reproduktorov regionálnu hymnu brati-
slavsko-trnavských MC Mama mia, tvo-
rili sme s deťmi náhrdelníky, indiánske 
čelenky a veselých mackov.

V Košiciach sme pre deti pripravili 
zaujímavé tvorivé 
dielne (maľovanie, 
lepenie mozaiky, 
navliekanie fareb-
ných cestovín do 
tvaru náhrdelní-
ka). A keďže sme 
mali dobré miesto 
hneď pri výťahu, 
zastavil sa pri nás 
snáď každý. 

miliónty list 
príde ježiškovi 
v najbližších 

dňoch

Písanie listu Ježiškovi. 
Každoročná nádherná 
chvíľa, kedy deti čakajú 
na naplnenie svojich sníč-
kov. Aj tento rok nájdete 
pohľadnice pre Ježiška 
v každom materskom 
centre.

Listy a kresby pošlite spolu s vašou spiatoč-
nou adresou, aby Ježiško vedel, kam má odpí-
sať a poslať malý darček.

Viete, kde sídli vianočná pošta? Kam sú do-
ručené všetky želania Ježiškovi? Kde je Ježiš-
kova poštová schránka? Na pošte v malebnej 
dedinke Rajecká Lesná na severe Slovenska, 
kde sa nachádza aj unikátny drevený betle-
hem. V tomto roku sa blíži aj deň, kedy dosta-
ne poštový Ježiško už miliónty 
list. Tak veľa listov dostáva 
na svete málokto. Práve pre-
to dostane pisateľ miliónteho 
listu od Ježiška skvelý darček 
- notebook - a to ešte pred 
Vianocami. 

čas večere

Počas októbra a novembra sa v materských 
centrách v Banskej Bystrici (MC Mamina), Ga-
lante (MC Bambuľkovo) , Humennom( MC Naše 
slniečka), Košiciach (MC Haliganda), Poprade(MC 
Bambino)  a v Zlatých Moravciach (MC Mamioá-
za) diskutovalo o rodinných stolovacích rituáloch.

Pre dnešných rodičov čas spoločného jedla 
symbolizuje jednotu rodiny. Pre mamy na mater-
skej to môže byť všedná chvíľa kŕmenia, pre tie, 
ktoré majú už deti väčšie, zas chvíľa veľmi vzácna. 
Často preto, že všetci členovia rodiny k stolu pri-
chádzajú len cez víkend. Príležitosť stretnúť sa za 
spoločným stolom je ponukou na rozhovor. Dnes 
už neplatí to známe z nášho detstva: „Keď sa je, 
jazykom sa nemelie.“ Mnohé z nás v sebe nosia 
túžbu po veľkom pevne stojacom stole a obrovskej 
kuchyni. Aké výstižné!

Rodinné fotky a 
odpovede na otázku 
Čo pre vás znamená 
byť spolu pri stole si 
môžete pozrieť na 
www.navrat.sk.

Lenka Hujdičová
Ko o r d i n á t o r k a 

projektu SPOLUPRI-
STOLE, Občianske 
združenie Návrat

kampane a projekty ÚMC

superŽeny
Superženy z MC sa na ľudí usmievajú aj z plagátov. Putovná výstava „Superman bol len jeden, superžien je veľa“ 

bola predstavená v Banskej Bystrici , Prešove, Nitre a Bratislave. Za celou akciou stojí Slovensko-český ženský fond, 
mimovládna organizácia, ktorá sa systematicky venuje finančnej podpore projektov pre ženy. Podľa Viery Klemento-
vej, riaditeľky slovenskej kancelárie fondu, impulzom pre vznik „superžien“ boli dve výročia – dvadsať rokov od než-

nej revolúcie a vzniku občianskej spoločnosti a päťročnica ženského 
fondu. „Projektom Superženy si chceme pripomenúť úspechy, ktoré sa 
ženským organizáciám na Slovensku za ten čas podarili. Dosiahli, že 
rôzne oblasti ženských práv sa stali témami verejnými a mnohé z nich 
sa presadili aj v zákonoch a v službách pre rôzne skupiny žien. Málokto 
však o ich mnohoročnom úsilí a práci vie a rozumie jej,“ vysvetľuje Viera 
Klementová.

Výstava zobrazuje 25 žien zo 14 mimovládnych organizácií, ktoré sa 
venujú presadzovaniu rodovej rovnosti, odbúravaniu rodových stereoty-
pov, pomoci ženám, na ktorých je páchané násilie alebo komunitným 
projektom pre ženy rôznych kategórií, od matiek na rodičovskej dovo-
lenke po rómske ženy a dievčatá. 

Mamy z materských centier nemohli chýbať. Tvárou ÚMC v tejto 
kampani bola Eva Fiedlerová – spoluzakladateľka ÚMC a tiež zaklada-
teľka prvého MC na Slovensku (Bambino Poprad). Pri samotnom fotení 
si svojím typickým skromným spôsobom pozvala na pomoc aj ďalšie 
ženy z centier – Elenu Bakošovú (spoluzakladateľka ÚMC a riaditeľ-
ka Centra pre rozvoj siete), Katarínu Griffin (regionálna koordinátorka 
trenčianskeho a žilinského regiónu), Danu Konečnú a Beátu Dvořákovú 
( MC Klokanček Nitra a Detské divadlo Svetielko). 

Čo by mala podľa vás urobiť žena či muž,  ktorí sa tiež chcú stať 
„superženami“ či „supermužmi“, čo zmenia svet na spravodlivejšie a lepšie miesto pre život ako žien, tak mužov?

Katarína Griffin z ÚMC: „Človek musí veriť, že svet sa dá zmeniť, že nám môže byť lepšie aj zajtra a nie až o rok. Nezo-
stávať ticho, neskláňať  hlavu a nezmierovať sa s danými pomermi s konštatovaním, že na Slovensku je to tak.  Lebo na 
Slovensku naozaj veľa vecí je tak, ale ak ho máme radi, musíme chcieť meniť ho a nielen o tom rozprávať. Jeho mentalitu 
posúvať k otvorenosti, vzťahy a operácie ku priamosti.  Chce to strašne veľa energie, ale stojí to za to.“

Elena, Katka, Eva Beáta a Danča
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kampane a projekty ÚMC

Do výzvy Nadácie Pontis v rámci ich aktuálneho 
projektu „Dobrá krajina“ sme sa prihlásili s dlhodobým 
projektom Únie materských centier „Vstúpte s dieťa-
ťom“ s trochou neistoty a napätia. O to väčšia bola 
radosť v projektovom centre ÚMC, keď sme sa dozve-
deli, že projekt Únie materských centier bol zaradený 
medzi 51 úspešných. (Celkovo bolo podaných 250 
projektov v rámci celého Slovenska).

vstup povolený?
Kto sa pohybuje vo svete materských centier, vie, 

že okolie mnohokrát s neochotou prijíma bezprostred-
né správanie dieťaťa. Do niektorých inštitúcií je vstup s 
kočíkom nemožný, dokonca aj zakázaný. Nové budovy 
sa stále stavajú bez bezbariérových vchodov. Pobyt s 
deťmi v reštauráciách a v hoteloch je pre nepriaznivé 
podmienky sťažený. Dojčiace matky nemajú kde nakŕ-
miť svoje dieťa.

Rodičia malých detí potrebujú pomoc okolia, aby sa 
cítili v spoločnosti akceptovaní a vítaní , aby im bol venovaný 
dostatočný priestor a to nielen fyzický, ale aj priestor v srdciach 
ľudí.

rodičia nominujú
Projekt „Vstúpte s dieťaťom“  v  „Dobrej krajine“ vychádza 

z predpokladu, že oceňovanie zariadení priateľských k deťom 
vzbudí vo verejnosti záujem o túto tému. Na jednej strane bude 
motivovať ďalšie zariadenia k úprave podmienok tak, aby lepšie 
zohľadňovali potreby rodiny s malými deťmi. Na druhej strane 
chceme projektom podporiť sebavedomie rodín, aby ústretový 
prístup a vhodné podmienky vyžadovali. 

Hlavnou aktivitou projektu bude oceňovanie zariadení certi-
fikátom „Zariadenie priateľské k rodinám a deťom“ a nálepkou 
„Vstúpte s dieťaťom.“ Vyhľadávať tieto zariadenia budú samotní 
rodičia. Tí najlepšie vedia, čo je pre deti dobré. 

Aktivitami v projekte chceme dosiahnuť, aby zohľadňovanie 
potrieb detí a rodín bolo súčasťou a samozrejmosťou spoločen-
ského a podnikateľského myslenia na Slovensku.

O finančné príspevky sa snažíme spoločne bojovať na dar-
covskom portáli www.dobrakrajina.sk.

radosť z darovania
Program Dobrá krajina dáva ľuďom možnosť zmeniť tvár kraji-

ny, v ktorej žijú, a urobiť tak zo Slovenska naozaj dobrú krajinu! 
„Každý z nás má možnosť dennodenne rozhodovať o tom, aby 
Slovensko bolo dobrou krajinou, v ktorej sa dobre žije“, hovorí 
o programe Jarmila Hargašová – Lajčáková, ktorá je členkou 
jeho Správnej rady. 

Dobrá krajina je darcovský program, ktorý umožňuje indivi-
duálnym darcom podporiť projekty neziskových organizácií. Je 
interaktívny, adresný, priamy v komunikácii medzi darcom a 
neziskovou organizáciou, jednoduchý a kladie dôraz na široký 
výber projektov. Tých je pri spustení 51. Sú rozdelené do piatich 
oblastí (zelená, solidárna, aktívna, vzdelaná a kultúrna) a na-
značujú, ako by naša dobrá krajina mala vyzerať. 

vieme, kam putujú peniaze
Darcovský portál urýchľuje a automatizuje darovanie tak, aby 

spôsob vykonania dobrého skutku nebol komplikovanejší a ča-
sovo náročnejší ako sám skutok. Darca má plnú kontrolu nad 
svojím príspevkom a vie, že finančné prostriedky, ktorými chcel 
pomôcť, naozaj pôjdu napríklad na obnovu hradu, ošatenie a 

stravu pre bezdomovcov, na liečebných pedagógov pre ľudí 
s mentálnym postihnutím, na vzdelávanie detí, na podporu pre 
obete domáceho násilia či napríklad na zveľadenie parku. 

Malý  veľký krok 
Podľa Petra Sochu, finančného riaditeľa AXA SR a člena 

Správnej rady Dobrej krajiny, „Všetci môžeme urobiť malý, ale-
bo aj veľký krok k tomu, aby sme my a aj naše ďalšie generá-
cie, mohli žiť – ak už nie v ideálnej, tak aspoň v lepšej krajine.“ 
Ak to platí aj pre vás, tak spravte prvý krok a zaregistrujte sa 
na www.dobrakrajina.sk. Získaním prístupového mena a hes-
la do vlastného  profilu na portáli sa stanete občanom Dobrej 
krajiny a môžete podporovať dobré projekty. Vo svojom profile 
uvidíte, akú čiastku peňazí ste darovali, koľko a aké projekty 
podporujete a čo podporujú vaši priatelia. 

Projekty, ktoré chcete podporiť, si vyberáte podľa vlastných 
preferencií.  Zvoliť si môžete jednu z viacerých foriem podpo-
ry: internet banking, on-line platby, platobná karta alebo hoto-
vosť.  Podporovať projekty môžete aj formou SMS v hodnote 1 € 
na číslo 871. Táto možnosť je aktuálna iba pre zákazníkov s pa-
ušálom spoločnosti T-mobile Slovensko a Orange Slovensko. 
Finančné príspevky od darcov sa v plnej výške použijú priamo 
na podporený projekt v  organizácii, ktorá ho realizuje, ak sa 
darca sám nerozhodne podporiť chod programu Dobrá krajina. 

len pre bohatých?
V Dobrej krajine pomáhajú nielen solventní jednotlivci a dobre 

zarábajúci manažéri, ale aj široká verejnosť. Z „obyčajných“ ľudí 
robí filantropov, inšpiruje ich k dobročinnosti, motivuje k aktívnej 
účasti na komunitnom živote a problémoch a dáva im možnosť 
vychutnať si príjemný pocit z dobre nasmerovanej a správne 
zužitkovanej pomoci. Dobrá krajina je jedinečná možnosť ako 
dokázať, že osud krajiny, v ktorej žijeme, nám nie je ľahostajný.

Dobrú krajinu realizuje Nadácia Pontis. Generálnym partne-
rom je AXA d.s.s., a.s. Hlavnými partnermi sú Západoslovenská 
energetika, a.s. a Monogram Technologies, s.r.o. Partnermi sú 
Hewlett Packard Slovakia, spol. s r.o. a Brandy, s.r.o. Program 
realizujeme v spolupráci s Trust for Civil Society in Central and 
Eastern Europe, T-mobile Slovensko a Orange Slovensko. 

Staňte sa občanmi Dobrej krajiny a podporte projekt Únie 
materských centier.

Pripravila Miriam Vojtková

vstúpte s Dieťaťom 
Do Dobrej krajiny
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kampane a projekty ÚMC

Hlavným zameraním spoločnosti AEGON Životná poisťovňa, 
a.s. je neustále skvalitňovanie každodenného života a snaha 
o zabezpečenie istôt do budúcnosti pre všetky vekové kategó-
rie. Participujeme na projektoch, ktorých cieľom je zlepšovať a 
zjednodušovať život mladým rodinám s deťmi. Naša spoločnosť 
sa rozhodla podporiť kampaň Únie materských centier „Dovoľ-
te mi vstúpiť s dieťaťom“ a najmä osvetovo – mediálny projekt 
„Vytvorme priestor mamám a deťom!“, pretože sa stotožňujeme 
so základnou myšlienkou tohto projektu. Vzájomnú spoluprácu 
s Úniou materských centier sme odštartovali na tlačovej konfe-
rencii, ktorá sa konala dňa 5.5.2009. 

Zjednodušovanie každodenného života rodičov a ich detí, 
sprístupňovanie služieb a produktov,  odstraňovanie bariér je 
základnou ideou projektu, a zároveň aj cieľom aktivít spoloč-
nosti AEGON Životná poisťovňa, a.s.. Preto sme veľmi radi, že 
máme príležitosť tento humánny projekt plne podporiť a stať sa 
jeho súčasťou.

Aj vďaka tejto kampani si naša spoloč-
nosť jasnejšie uvedomila existenciu mno-
hých prekážok, s ktorými sa stretávajú ma-
mičky s deťmi doslova na každom kroku. 

Uvedomenie si tejto situácie prispelo k 
našej aktívnej účasti na projekte, a to nie-
len formou finančnej podpory, ale hlavne 
každodennou snahou nás – ľudí, kolegov, 
rodičov, matiek a otcov o to, aby naše 
deti mohli byť šťastné. Naša spoločnosť 
však zároveň myslí aj na budúcnosť detí, 
a preto ako ochranu a riešenie finančné-
ho zabezpečenia dieťaťa  aeGoN životná 
poisťovňa, a.s. ponúka deťom a rodinám 
výnimočné detské životné poistenie Ju-
veNtus, v ktorom vždy vyhráva dieťa.

čo prináša poistenie JuveNtus 
pre vás a vaše dieťa?

• poistnú ochranu nielen pre dieťa, 
ale zároveň aj pre vás; 

• štartovací kapitál do života pre 
dieťa;

• efektívne zhodnocovanie vložených prostriedkov 
v prospech dieťaťa;

• vyplatenie nasporenej sumy vrátane výnosov dieťaťu 
vo vami zvolenom čase.

akú základnú poistnú ochranu poskytuje JuveNtus?

• V prípade úmrtia ktoréhokoľvek poisteného, ktorý JU-
VENTUS v prospech dieťaťa uzatvoril (tzv. tútora), sporenie pre 
dieťa pokračuje ďalej a povinnosť platenia poistného na seba 
preberá naša poisťovňa.

• V prípade úmrtia dieťaťa sa oprávneným osobám vy-
platí hodnota dovtedy nasporených prostriedkov. 

aké ďalšie výhody ponúka JuveNtus?

JUVENTUS ponúka možnosť rozšíriť poistnú ochranu o mno-
hé zaujímavé pripoistenia.

pre dieťa
• krytie vážnych úrazov s trvalými následkami – drobných a 

častých úrazov detí (zlomeniny, podvrtnutia a pod.); progresív-
ne zvýšenie – čím je úraz závažnejší, tým väčšie odškodné sa 
vyplatí; denné odškodné - v prípade úrazov, ktoré si vyžadujú 
následnú liečbu, a bolestné v prípade operácie alebo hospitali-
zácie dieťaťa v dôsledku choroby alebo úrazu.

pre rodičov / tútorov (akýkoľvek dospelý)
• poistná ochrana v prípade hospitalizácie, závažných ocho-

rení a invalidity, úmrtia, oslobodenie od platenia v prípade plnej 
invalidity; efektívne zhodnocovanie dočasne voľných finančných 
prostriedkov v podobe zaplatenia mimoriadneho poistného; 

splátky poistného podľa vášho výberu; prí-
ležitosť prispôsobiť dĺžku poistnej doby ži-
votným potrebám dieťaťa; možnosť odložiť 
splátky poistného, ak je hodnota osobného 
konta dostatočná; ochrana pred infláciou. 

Východisko v prípade dočasných finanč-
ných ťažkostí v podobe čerpania prostried-
kov z osobného konta formou čiastočných 
odkupov.

Viac informácií nájdete na: 
www.aegon.sk. 

V prípade akýchkoľvek otázok vám 
ochotne poradia naši operátori AEGON 
kontaktného centra na tel. čísle:

0850 1234 66.

AEGON Životná poisťovňa, a.s.
Slávičie údolie 106, 
811 02 Bratislava 
www.aegon.sk, aegon@aegon.sk 

AEGON Slovensko patrí do koncernu AEGON, jednej z naj-
väčších finančných skupín na svete, ktorá poskytuje produkty 
životného poistenia, dôchodkového zabezpečenia a sporivo-
investičné produkty už viac ako 160 rokov. Koncern AEGON 
má sídlo v holandskom Haagu a spoločnosti pod neho patriace 
zamestnávajú viac ako 30 000 zamestnancov po celom sve-
te. AEGON má dôveru viac ako 40 miliónov klientov po celom 
svete.  Hlavnými trhmi koncernu sú Spojené štáty americké, 
Holandsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Ír-
ska, Kanada, Čína, Maďarsko, Poľsko, Španielsko, Slovenská 
republika a Česká republika.Na slovenskom trhu okrem životnej 
poisťovne pôsobí aj Dôchodková správcovská spoločnosť AE-
GON, d.s.s., a.s. a Doplnková dôchodková spoločnosť AEGON, 
d.d.s., a.s.

V rámci projektu „Vytvorme priestor mamám a deťom!“ sa z billboardov a z plagátov rozmiestnených po Slovensku budú 
verejnosti prihovárať rodičia s deťmi. Budú vysvetľovať, ako okolie môže prispieť k prekonaniu prekážok a k VYTVORENIU 
PRIESTORU pre mamy, otcov a deti. Zástupcovia materských centier budú v printových a elektronických médiách rozprá-
vať o tom, ako sa zmenilo postavenie rodičov v spoločnosti oproti minulosti. Zároveň budú hovoriť aj o tom, ako sú na nich 
kladené zvýšené nároky dôsledkom trhového prostredia, ktoré dokážu zvládnuť len a len s pomocu premeny spoločnosti na 
ústretovú k rodinám s deťmi.  

osvetu vo vzťahu k verejnosti v rámci projektu „vytvorme priestor mamám a deťom!“ 
môže Únia materských centier realizovať vďaka podpore spoločnosti 

aeGon Životná poisťovňa, a.s.
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medzinárodná konferencia

MoNika Jaeckel  - prvá dáma materských 
centier, tvorkyňa modelu MC a spoluzakladateľka medziná-
rodnej siete MC mine, jedna z najvýznamnejších osobností, 
vizionárka medzinárodnej siete materských centier. 

Už v 80.rokoch sa ako sociologička, poverená nemeckou 
vládou, podujala zistiť potreby rodín, predovšetkým matiek 
na materskej, resp. rodičovskej dovolenke. Z jej priesku-
mu medzi niekoľkými tisíckami žien vzišla potreba vytvoriť 
materské centrá, ktoré v 80. a 90. rokoch začali ako prvé 
vznikať v Nemecku a následne sa táto potreba a myšlienka 
šírila do sveta. 

Prvým míľnikom tohto procesu rodičovského vzdelávania 
na Slovensku bola I. medzinárodná konferencia „Ako chce-
me vychovávať svoje deti“ v roku 2006. 

Aj neprítomnosťou Moniky Jaeckel bola poznačená atmo-
sféra novembrovej konferencie. Monika Jaeckel, žiaľ, niekoľ-
ko dní pred začiatkom konferencie venovanej rodičovskému 
vzdelávaniu podľahla zákernej rakovine, s ktorou bojovala 
počas posledného roku svojho života. Jej srdce pre mater-
ské centrá však stále žije v láske, ktorú nám odovzdala.

Druhá MeDziNároDNá koNfereNcia 

„Materské centrá ako akadémie praktického rodičovstva“, 
ktorá sa uskutočnila v dňoch 20. - 23. novembra 2009 v ho-
teli Baník na  Štrbskom plese, dala mamám z materských 
centier novú nádej na spoločné vytvorenie lepšieho sveta 
pre deti, mamy, otcov, pre celé rodiny.

Na konferencii Únia materských centier predstavila kon-
cept Akadémií praktického rodičovstva (APR), ktorý rieši 
deficit prípravy rodičov na ich najkrajšie povolanie vo vzde-
lávacom systéme Slovenskej republiky.

APR sú výsledkom niekoľkoročnej kampane „Ako chce-
me vychovávať naše deti“. Prezentované boli taktiež rôzne 
prístupy k rodičovskému vzdelávaniu v rôznych krajinách 
sveta a účastníci z desiatich krajín spoločne hľadali odpove-
de na otázky, čo s rodičovským vzdelávaním v budúcnosti, 
akú úlohu v ňom zohráva štát, svojpomocné skupiny, mimo-
vládne organizácie a ďalší aktéri.

uvítaNie v BaMBiNe

Mnohé ženy, ktoré sa na konferencii stretli, sa poznali z 
medzinárodných stretnutí mine (Mother Centers Internati-
onal Network). Vrelé objatia a radosť z opätovného stret-
nutia boli prítomné počas celej registrácie žien z Poľska, 
Ruska, Maďarska, Českej republiky, Nemecka, Rakúska, 
Holandska, Talianska, Ugandy. V najpočetnejšom zastúpe-
ní tu boli materské centrá zo Slovenska. Na konferencii sa 
zúčastnilo viac ako 100 ľudí z 10 krajín, ktorých zaujíma, 
ako majú vychovávať svoje deti.

Na prvý večer bola pre všetky účastníčky naplánovaná návšteva „domáceho“ mater-
ského centra Bambino z Popradu, ktoré je zároveň jedno prvých materských centier na 
Slovensku. Žiaľ, zámer organizátoriek konferencie, ukázať zahraničným hosťom Tatry vo 
svojej zasneženej nádhere, nevyšiel. Sneh napadol až úplne na konci konferencie a mož-
no aj to malo byť znamením, že toto medzinárodné stretnutie bude hrejivé, príjemné a 
ako jeseň pestrofarebné v názoroch i možnostiach, aké poskytujú jednotlivé krajiny svojim 
rodičom.

NeBer život tak vážNe...

Od sobotného rána sa hotel Baník premenil na úľ plný pracovitých včeličiek. O deti 
účastníčok bolo postarané v detskom kútiku pod dozorom milých opatrovateliek a mamy i 
oteckovia so záujmom počúvali prezentácie jednotlivých krajín i odborníkov na výchovu.

Konferenciu facilitovala skúsená „Kalka“  - Zora Paulíniová. 
Hlavná koordinátorka projektu „Akadémie praktického rodičovstva“, Eva Fiedlerová prí-

tomných privítala, predstavila program a otvorila konferenciu so slovami: „Materské centrá 
sú jednotné v ich snahe, v ich vízii a to bez ohľadu na ich spoločensko-ekonomický kontext. 
Materské centrá sú odpoveďou na trendy v spoločnosti, na slabnúce sociálne kontakty v 
rodinách. V spoločnosti, ktorá nie je priaznivo naklonená rodine, vytvárajú aktuálny systém 
podpory pre výchovu detí ako odpoveď na požiadavky modernej doby. Uznávajú spoločné 
hodnoty, ktoré vychádzajú z hlbokej duchovnej úrovne.“

Ako prvá dostala slovo partnerka Moniky Jaeckel, Marieke: 
„Rodičovské zručnosti si vyžadujú silu, znalosti, spoluprácu. 
Monika by bola naozaj pyšná, keby naozaj videla, ako akadé-
mia praktického rodičovstva rastie, čo všetko sa dosiahlo, od-
kedy na tom začala pracovať. Samozrejme, sme veľmi smutní, 
že už  tu viac nie je, ale sme tiež veľmi hrdí, že budeme v 
budúcnosti pokračovať v jej myšlienkach .“

Jedným z najvýznamnejších odborníkov, ktorý sa prihovo-
ril účastníkom konferencie, bol profesor PhDr. Ivan Štúr CSc. 
„Emancipovaná žena má tri šance pre zlepšenie svojej rodiny 
a spoločnosti. V prvom rade vedie dieťa v dôležitých prvých 

rokoch jeho života, učí ho byť šťastným a mať radosť zo života. Učí ho komunikovať a spolu-
pracovať s druhými, učí ho šetriť domáce i prírodné prostredie. Táto úloha u ženy podporuje 
zvýšenie sebavedomia. Možno sa budete smiať,“  pokračoval profesor Štúr „ale druhou 
šancou ženy je vychovávať svojho muža.“ Tieto slová zožali veľký potlesk. „Viem, je to 
ťažké, ale žena by mala vždy žiadať od muža, aby bol lepší. Dovolím si zdôrazniť, že podľa 
mňa je vo vzťahu najdôležitejšia slušnosť a zdvorilosť. S týmito vlastnosťami môže žiť žena 
a muž spolu, aj keď majú rozdielne názory. A dôležitý je aj humor!“ Nejednej prítomnej iste 
skrsla v hlave spomienka na situáciu, kedy problémy brala až príliš vážne. „Neber život tak 
vážne, aby si sa z neho zabúdal tešiť,“ citoval známy výrok profesor Štúr, ktorý je členom 
expertného odborného tímu pre Akadémie praktického rodičovstva. „Treťou šancou ženy je 
výchova seba samej. Žena by sa mala chrániť po psychickej stránke i po fyzickej. Zdravie 
ženy je zdravím celej spoločnosti“. Za tieto slová si profesor opätovne vyslúžil uznanlivý 
potlesk a jeho slová zneli mnohým mamám v ušiach počas celej konferencie.

Ďalším významným hosťom konferencie bola Andrea Laux, predsedníčka medzinárod-
nej siete materských centier mine. „Za tie roky, odkedy existujú materské centrá v Ne-
mecku sme urobili mnoho skvelej a užitočnej práce pre rodiny, ale čo sme neurobili, je to, 
že sme nevytvorili v materských centrách rodičovský vzdelávací program. Som nadšená 
z toho, čo Slováci začali. Lebo vy, Slováci, ste to začali a my, Nemci, sa to od vás učíme! 
Ďakujem slovenskej Únii materských centier.“ 

Jedným zo silných zážitkov konferencie bola videoprojekcia z troch podujatí pod ná-
zvom „Spolu pri stole“, ktorú produkovalo OZ Návrat. 

otázka 
v DeviatiCh jazykoCh

v tatranskom prostredí sa 20.-23. novembra konala ii. medzinárod-
ná konferencia „Materské centrá ako akadémie praktického rodičov-
stva“. organizátorom tejto pestrej, podnetnej a potrebnej konferen-
cie bola Únia materských centier.

O výchove sa hovorilo aj počas prestávok 
medzi workshopmi

Andrea Laux 
predsedníčka mine
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Míľa pre MoNiku

Organizátorky konferencie usporiadali na počesť 
prvej dámy materských centier, Moniky Jaeckel, 
nádherný lampiónový pochod okolo jazera Nové 
pleso. Pochod s názvom Míľa pre Moniku bol po-
náškou na každoročné májové podujatie konané vo 
viacerých krajinách, kedy sa Deň matiek oslovuje 
prejdením trasy jednej symbolickej Míle pre  mamu. 

Nočnú krajinu osvetľovali svetielka nádeje a spo-
lupatričnosti, ktoré boli v cieli osadené okolo brehu 
jazera. Spev a hudba potom sprevádzali mamy zo 
všetkých krajín dlho do noci.

ceNtrá vo svete

Neformálne diskusie medzi účastníčkami o 
výchove detí prebiehali aj počas obeda a po-
poludní pokračovali vo forme zaujímavých a 
podnetných prezentácií materských centier z 
jednotlivých krajín.

Česká republika má v súčasnosti 310 
materských centier, ktoré sú členmi Únie ma-
teřských center.

Maďarsko nemá materské centrá, napriek 
tomu sa tam rodiny stretávajú v neformálnych 
„play groups“. Maďarky nadchla myšlienka ma-
terských centier natoľko, že prejavili záujem o 
ich koncept a chcú založiť MC vo svojej krajine. 

Nemecko má najsilnejšiu sieť materských 
centier. Fungujú už vyše 30 rokov a je finanč-
ne podporovaná štátom. Ako už spomínala 
Andrea Laux, predsedníčka mine a zároveň 
predsedníčka materského centra v Štuttgarte, 
pre ich materské centrá je cesta k „Akadémiám 
praktického rodičovstva“ tým najlepším cieľom.

V Taliansku kvôli silnému tradicionalizmu, 
kde „mamma“ udržiava teplo rodinného krbu, 
nevznikla potreba zakladať materské centrá. 
Avšak v južnom Tirolsku, ktoré bolo po 2. sve-
tovej vojne násilne odpojené od Rakúska a pri-
členené k Taliansku, tam je mnoho materských 
centier, pretože rodiny sú stále prepojené ja-
zykovo i srdcom s rakúskou sieťou materských 
centier.

Poľsko má viacero materských centier, 
avšak nie sú prepojené do spoločnej siete. Ko-
munikujú spolu aj s inými ženskými, rodinnými 
a kresťanskými organizáciami. Slovenská sieť 
materských centier i úroveň, ktorú jej ÚMC 
dáva svojimi aktivitami a kampaňami bola pre 
Poľky pozitívne šokujúca a nesmierne inšpiru-
júca.

Rakúsko je druhou najsilnejšou krajinou, čo 
sa týka postavenia materských centier v štáte. 
Po mnohých rokoch sú v súčasnosti, podobne 
ako Nemecko, finančne podporované štátom a 
„Akadémie praktického rodičovstva“ sú pre nich 
prirodzeným smerom, akým sa budú uberať. 

Rusko je, čo sa týka materských centier, 
veľmi mladá krajina. Centrá vznikajú postupne 
a ich hlavným motívom je fakt, že otcovia mno-
hých rodín odchádzajú na celé týždne ďaleko 
od rodiny za prácou a ženy si tam, prostredníc-
tvom materských centier, vzájomne pomáhajú. 
Veľmi inšpirujúce boli ich podujatia, počas kto-
rých spolu s deťmi vytvárali ekologický park.

Uganda, krajina zo strednej Afriky, má takis-
to sieť materských centier, avšak z trochu iným 
zameraním. Ako uviedli jej zástupkyne, najväč-
ší problém majú s dievčatami, ktoré otehotnejú 
počas štúdia na strednej, dokonca často už 
na základnej škole. Spoločnosť, rodina, škola 
a často i otec ich dieťaťa ich odsúva na okraj 
spoločnosti. Otcovia detí týchto neplnoletých 
mamičiek však nie sú nijako postihovaní. Mla-
dé dievčatá sa do školy nemôžu vrátiť ani po 
narodení dieťaťa. V materských centrách na-
chádzajú druhú šancu. Preto za najdôležitejšie 
tu považujú vzdelávanie a výchovu, ako aj pre-
venciu tohto v Afrike pričastému fenoménu.

Workshopy

Nedeľa bola znova pracovná. Témam, ktoré boli na programe, sa účastníčky venujú vo svojich mater-
ských centrách vo veľkej miere dobrovoľníckou prácou. Vytvorené boli štyri pracovné skupiny, ktoré na 
záver priniesli podnetné výsledky svojej tvorivosti.

1. Vzorová diskusia na tému Poslušnosť alebo slobodná vôľa bola ukážkou toho, ako budú prebie-
hať na Slovensku kurzy APR. Zahraniční hostia takto získali reálny obraz a skvelú inšpiráciu.

2. Tému „Desatoro komunitného života“ predstavili členky pracovnej skupiny zaujímavým diva-
delným predstavením, počas ktorého si prítomní ľahko utvorili obraz, ako ovplyvňuje spoločnosť život 
človeka.

3. Aj tretia skupina poňala svoju tému prostredníctvom krátkej, no výstižnej scénky v dvoch etu-
dách, kde najprv prišla mamička za nevšímavou a ignorujúcou lekárkou. V druhom bloku bola ukážka, ako 
sa lekárka prihovára ustráchanej mamičke láskavým spôsobom. Znova, už po tretíkrát, ocenili účastníčky 
konferencie kreativitu pracovných skupín veľkým potleskom.

4. Tému „Profesionalizácia svojpomocných skupín ako cesta k prežitiu?“ spracovali aktéri worksho-
pu vizuálne ako farebnú pyramídu. Pozostávala z jednotlivých krokov, ktoré musí materské centrum zdolať. 
Ako základ boli uvedené prvotné formality, ktoré musí materské centrum absolvovať, aby mohlo existovať 
ako oficiálna organizácia. Následne boli vymenované kroky, ktoré vedú k stabilizácii materského centra, 
kde na vrchole boli „Akadémie praktického rodičovstva“. Každý krok bol sprevádzaný podporou zo strany 
samosprávy, štátu, formou propagácie i medzinárodnej siete materských centier.

Súčasťou konferencie bola aj panelová diskusia za účasti Prof. Ivety Radičovej (Filozofická fakulta Uni-
verzity Komenského), Ing. Milana Barana ( podpredseda Prešovského samosprávneho kraja),Henrietty 
Heimgaertner (Die Internationale Akademie für Innovative Pädagogik und Ökonomie, Berlin), Mgr. Kláry 
Vítkovej Rulíkovej (Ministerstvo práce a sociálnych vecí Českej republiky) a Ing. Zuzany Ondkovej( Cen-
trum projektov Únia materských centier).

ako ďalej, apr? 

Pre slovenskú sieť materských centier, ktoré sa chcú a môžu stať akadémiami praktického rodičovstva, 
vyplynuli ciele zviditeľniť a formálne uznať MC ako inštitúcie, ktoré vypĺňajú medzeru v systéme výchovy 
detí vo veku 0-3 roky. Budúce APR zároveň oceňujú a vyzdvihujú overené skúsenosti rodičov, robia ich 
prienik s akademickým svetom a v neposlednom rade skvalitňujú rodičovské vzdelávanie v MC.

Pre naplnenie týchto cieľov je nevyhnutný proces rozdelený do troch fáz. 
Prípravná fáza prípravnej fázy, ktorá zahŕňa výber 20 tém (návrhy rodičov z MC i mimo nich), nábor 

27 MC do II. fázy kampane, zostavenie expertného tímu, tréningy pre facilitátorky diskusií, web pre onli-
ne diskusie rodičov mimo MC - www.akademiarodicovstva.sk, medializácia, e-mailová podkonferencia 
„Detičky“ .

Druhá fáza realizácie bola plná diskusií a reportov z diskusií, ktorých sa zúčastnili rodičia i odborníci.
V súčasnosti pre bieha tretia fáza. Jednotlivé výstupy z diskusií budú obsiahnuté v pripravovanej publi-

kácii, v metodike kurzu. Na konci tejto etapy je otvorenie prvých Akadémií praktického rodičovstva v marci 
2010 a ich akreditovaných kurzov „Ako rozumieť svojim deťom a sebe samému“. Vzdelávacími metódami 
týchto kurzov budú diskusie, rozhovory, zážitkové aktivity, hranie rolí, rozbor modelových situácií i seba-
reflexia. Vzdelávanie je nastavené ako otvorený systém pre širokú verejnosť vrátane marginalizovaných 
skupín.

V závere II. Medzinárodnej konferencie zneli slová vďačnosti za vzájomnú energiu, uznania i podpory, 
ktoré si účastníčky navzájom vymenili. Nechýbalo ani ocenenie za celú myšlienku rodičovského vzdelá-
vania. A v srdci každej mamy bola túžba po opätovnom stretnutí so všetkými úžasnými ženami, ktoré sa 
po konferencii rozpŕchnu do svojich krajín, do svojich domovov, k svojim deťom. Vzduchom sa vznášala 
farebná aura lásky a spolupatričnosti i radosti, že našli odpoveď na otázku „Ako vychovávať svoje deti“. 
V deviatich jazykoch zaznela odpoveď: „Akadémie praktického rodičovstva“.

Katarína Králiková, foto Marta Štefánková
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mC v porovnaní s inými 
inŠtitúCiami v meste

MATERSKÉ CENTRÁ sú jedinečné. A aj keď to možno vyznie ako nadsadená fráza, 
budem to vo svojom živote opakovať ešte poriadne dlho! Ako matka som neskutočne vďačná 
za to naše MC, ktoré mi neoceniteľným spôsobom obohatilo moje „mamičkovanie“. Nebyť MC, 
veru, okrem detských ihrísk by som nemala veľa možností, kde by sme boli s malou dcérkou 
vítané, obidve rovnocenné a v prostredí, ktoré nám svojím ľudským teplom pripomína domov. 

Materské centrá sú predovšetkým priestorom pre mamy, deti a rodiny. Priestorom pre hru, 
relax, spoločenské vyžitie, diskutovanie, ale i vzdelávanie, či neformálnu podporu rodín. 

Nevravím, že podobné „služby“ nenájdem nikde inde, ale ... je tam veľa tých ALE :-(.

sÚkroMNÉ opatrovateľskÉ služBy 

Vznikajú v podnikateľskom prostredí na základe dopytu. Potreba vyvstá-
va z nutnosti rodiča na krátky čas opustiť dieťa, zvyčajne v období celoden-
nej starostlivosti o dieťa. Sú flexibilné, podľa požiadaviek rodičov prispôso-
bujú poskytovanie služieb aj vzhľadom na dĺžku opatrovania, miesto opat-
rovania či vybavením. Mnoho rodičov dáva (alebo by rado dalo) prednosť 
práve súkromným opatrovateľským službám z 
niekoľkých dôvodov - individuálny prístup opat-
rovateľa k dieťaťu, rodinné prostredie, menšie 
kolektívy, menší stresový vplyv na dieťa a pod. 
Systém služieb súkromného opatrovania by 
mohol byť významným podporným riešením 
pre rodiny, avšak ich skutočná dostupnosť je 
otázna. Pre mnohé rodiny je obmedzená do-
stupnosť súvisiaca s vysokou cenou služieb. 
Za opatrovanie mimo domu rodičia zaplatia 
orientačne od 4€/hod. alebo od 100€/mesiac 
pri poldennom opatrovaní a od 200€/mesiac 
pri celodennom opatrovaní. 

Pravdu povediac, trochu pridrahé na rodinný 
rozpočet. Hlavne, ak by rodič - zvyčajne matka 
mala nastúpiť do práce za priemerný zárobok. 
V takom prípade je naozaj otázne, či to má 
zmysel. A platiť komerčnú cenu opatrovania 
môjho dieťaťa v prípade, keď by som potrebovala zbehnúť k lekárovi, vy-
baviť niečo na úrade ... a pritom vlastne nemám príjem! Takže skončím pri 
tom, že moje dieťa by bolo nútené všetko absolvovať so mnou ... našťastie 
v našom MC mi ho za symbolický poplatok postrážia :-). Malá to tam pozná, 
rada sa tam hráva a po určitom čase našich pravidelných návštev tam v 
pohode vydrží tú hodinku.

DetskÉ Jasle 

Sú medzi rodičmi i odborníkmi veľmi diskutovanou témou. Psycho-
lógovia poukazujú na fakt, že dieťa do troch rokov ešte nie je zrelé na 
celodenné odlúčenie od rodiny a trávenie času v inom kolektíve. Odpo-
rúčajú umiestňovanie detí do jaslí na maximálne 3 – 4 hodiny, a to až po 
úspešnom adaptovaní dieťaťa. Prítomnosť rodiča v zariadení je spravidla 
dovolená len v období adaptácie. Charakter zariadenia sa nešpecializuje 
na organizovanie aktivít rodičov s deťmi (s výnimkou jednorazových aktivít, 
ako napr. maškarný ples, besiedka a pod.) a v princípe sa tieto zariadenia 
orientujú len na prijaté deti. 

Jasle sú súčasťou verejnej siete výchovných a vzdelávacích zariadení 
a poskytujú dlhodobejšie a pravidelné opatrovanie najmenších detí (do 
veku 2-3 rokov). Majú byť nástrojom na podporu rodičov, ktorí sú z rôz-
nych dôvodov nútení obaja k zárobkovej činnosti pred dovŕšením tretieho 
roka dieťaťa (najčastejšie to bývajú finančné dôvody súvisiace so zabez-
pečením rodiny). Jasle (okrem súkromných) sú zriaďované a financované 
samosprávami, ktoré si zároveň určujú výšku mesačných poplatkov (+ 

príplatok na stravu). Tieto sa zvyčajne pohybujú v rôznych sumách až do 
výšky rodičovského príspevku, čo je pre mnohé rodiny finančne pomerne 
zaťažujúce. Veľkým problémom jaslí je aj ich nepostačujúca kapacita. Ro-
dičia sa jednoznačne zhodujú, že je ich málo a  organizačne nevychádzajú 
z potrieb takých malých detí o individuálnejšiu starostlivosť. Tzv. Barce-
lonská stratégia Európskej únie upravuje umiestňovanie detí v jasliach a 
škôlkach v rámci štátov EÚ. Cieľom je dosiahnuť, aby do roku 2010 bolo 
30% detí v jasliach a 90% detí v škôlkach. Podľa názorov odborníkov sme 

na Slovensku vo vytvorených kapacitách jaslí 
veľmi pozadu, keď v súčasnosti máme len oko-
lo 5% detí v jasliach. 

Existuje i nespočetný rad súkromných jasli-
čiek, ktoré sa snažia presadzovať malé kolek-
tívy, rodinné prostredie, individuálny prístup k 
deťom a kvalitné vybavenie, čo je veľmi pozitív-
ne a lákavé, avšak ich cena je niekoľkonásob-
ne vyššia ako v prípade obecných jaslí. 

Existujú dva základné tábory rodičov. Tí, čo 
jasle využívajú – či už dobrovoľne alebo z nut-
nosti. A tí, čo ich nevyužívajú. Priznám sa hneď 
na rovinu, som z tej druhej skupiny. Nie, jasle 
nevyužívam. Nemusím tam dieťa vodiť denne 
a na niekoľko hodín. A tým pádom sú pre mňa 
„nepoužiteľné“. S dcérkou tam nemôžeme prísť 
kedykoľvek, keď máme chuť. Nemôžeme tam 
pobudnúť spolu len na hodinku – dve. Ani dieťa 

tam nemôžem zapísať, ak by sme chceli len príležitostné opatrovanie. Ale 
tvrdím, že sú to skvelé zariadenia pre pracujúcich rodičov. Nie však pre 
mňa – mamu, ktorá je doma na rodičovskej dovolenke, ktorá sa o dieťa 
celodenne stará a napriek tomu by nechcela byť len doma a na detskom 
ihrisku. 

MaterskÉ Školy 
(opäť s výnimkou súkromných) 

Sú zriaďované orgánmi miestnej štátnej správy alebo mestami a ob-
cami v rámci uplatňovania štátom garantovanej predškolskej výchovy a 
vzdelávania detí. Deti prijímajú zvyčajne po dovŕšení tretieho roku života, 
keď sa aj končí obdobie osobnej starostlivosti o dieťa rodičom (niektoré 
škôlky prijímajú deti od dvoch rokov, ak spĺňajú určité požiadavky ako 
napr. odvyknutie od plienky a pod. a pokiaľ to kapacita zariadenia dovo-
ľuje). Deti sú zaraďované do kolektívu po 20 až 22 detí - podľa vekového 
zloženia. Veľkým obmedzením je nemožnosť bežného vstupu rodiča do 
priestorov denného opatrovania, nehovoriac o spoločnom trávení času v 
týchto priestoroch. Častokrát sú deti v adaptačnej fáze, ktoré prichádzajú 
do cudzieho prostredia, odlučované od rodičov veľmi nevhodnou formou, 
ktorá prispieva k veľkej stresovosti nástupu dieťaťa do zariadenia. 

Možno sa raz dočkáme aj zriaďovania akejsi adaptačnej triedy, kde by 
mohli rodičia prichádzať s dieťaťom na zoznamovanie sa s prostredím a 
organizovaním aktivít pred nástupom do MŠ „naostro“. Ale vlastne, také 
niečo už máme !!! S dcérkou chodíme predsa do MC. Je to výborný spôsob 

V škôlke môžu tráviť rodičia spoločný čas 
so svojimi deťmi iba na triednych besiedkach.

Foto Silvia Sorgerová
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ako privykať dieťa na kolektív, kým je mamina v dosahu :-) a kedykoľvek 
pripravená primojkať dieťatko. Učí sa pritom základné sociálne návyky, em-
patiu voči ostatným deťom ako aj rešpektovanie autority dospelej osoby. 
Dokonca ju už na chvíľu môžem nechať v centre samú. Už chápe, že sa po 
ňu vždy vrátim. ... no nie je to MC úžasné a jedinečné?

Doba prevádzky MŠ je rôzna a je určovaná prevádzkovateľom zariade-
nia. Nie v každom prípade vychádza v ústrety potrebám všetkých rodičov. 
Tí sa v rámci svojich potrieb a možností môžu slobodne rozhodnúť, do 
ktorej MŠ dieťa zapíšu. 

Avšak keď navštívite diskusie rodičov na internete, určite vám neujde 
každoročný boj rodičov o tie najlepšie škôlky. Nie vždy sa nám podarí 
nájsť škôlku podľa našich predstáv a potrieb, 
resp.  nie vždy z kapacitných dôvodov dieťa 
aj prijmú.

MŠ sú priamo dotované štátom, takže aj po-
platky sú porovnateľne nižšie ako pri jasliach 
a súkromných zariadeniach tohto typu. Výšku 
poplatkov stanovuje zriaďovateľ v zákonne 
stanovených limitoch, až do  6, 339€/mesiac 
v škôlkach zriadených štátnou správou, resp. 
do 12,678€/mesiac v obecných a mestských 
škôlkach . Posledný povinný ročník materskej 
školy, teda deti 5 – 6 ročné sú oslobodené od 
poplatkov. K uvedeným poplatkom treba rátať 
s príspevkom do združenia rodičov, ktoré bý-
vajú rôzne v rozmedzí 5 – 66€/rok a s príplat-
kom na stravu.  Aj v tomto prípade platí, že 
súkromné škôlky si účtujú oveľa vyššie poplat-
ky ako protihodnotu určitého luxusnejšieho a kvalitnejšieho vybavenia či 
menších kolektívov detí. Ich ďalšou výhodou je ich marketingová stratégia, 
v rámci ktorej sa zvyčajne úzko špecializujú na určité činnosti – napr. ja-
zyky, hudba, šport.

Moje dieťa má už tri roky. V mojom živote som sa dostala do obdobia, 
kedy sa moje domáce „mamičkovanie“ končí. Dieťatko som vypiplala 
z perinky až na malú osobnosť schopnú postupne sa odpútavať od matky. 
Náš priestor sa začína zväčšovať ! V duchu trochu jasám a trochu smútim 
za tým, čo sa už nevráti. Bolo to krásne obdobie, aj vďaka tomu malému, 
krásnemu a priateľskému miestu, ktoré voláme NAŠE materské centrum. 
Nastupujeme do škôlky a dcérke to nerobí problém. Dokáže sa zaradiť do 
kolektívu detí, akceptuje inú cudziu osobu ako autoritu, ktorá určuje pravi-
dlá, má vynikajúce zručnosti vycibrené v tvorivých dielňach MC a hlavne 
vie, že mama sa po ňu vždy vráti :-).

ceNtrá voľNÉho času 

Sú zakladané obcami alebo samosprávnymi krajmi na organizovanie 
voľnočasových, vzdelávacích a výchovných aktivít detí, mládeže a ich ro-
dičov. Sú významné hlavne formovaním správ-
nych návykov a spôsobov využívania voľného 
času detí predškolského a školského veku. 
Prispievajú k zdokonaľovaniu praktických 
zručností, rozvoju umeleckých daností a k cel-
kovému vzdelávaniu. Organizačne sa delia na 
záujmové útvary a kluby, ktoré vykonávajú zá-
ujmovú činnosť pravidelne v stanovenom čase. 
Návštevníci sa podieľajú na nákladoch centra 
poplatkami určovanými zriaďovateľmi, v rám-
ci určitých limitov. Maximálna výška poplatku 
mesačne na žiaka je 12,678€ a na dospelého  
27,7785€.

CVČ v podstate ponúkajú mimoškolskú 
krúžkovú činnosť, časovo orientovanú hlavne 
na popoludnie, kedy deti odchádzajú zo škôl 
a rodičia ešte neprichádzajú z práce. Majú 
krásny motivačný názov, zvyčajne aj krásne 
priestory vyzdobené dielami detí. Verejnosti vychádzajú v ústrety a školáci 

do nich určite radi chodia. Keď som brúsila internetom, našla som dokonca 
niekoľko lastovičiek, ktoré usporiadavali i aktivity pre celé rodiny školopo-
vinných detí, čo je určite veľmi dobre.  Niektoré CVČ dokonca prichýlili MC 
v ich začiatkoch, ale naše MC-čkové deti do centier voľného času ešte len 
dorastú. 

stretNutia roDíN 
v ráMci NáBožeNskÝch oBcí  

Sú organizované v komunite ľudí, ktorých spája spoločná viera, ale prí-
stupné sú zvyčajne všetkým, ktorí prejavia záujem. Mávajú viac či menej 

neformálny priebeh a venujú sa rôznym aktivi-
tám. Zvyčajne je i presadzovaný záujem posil-
ňovania viery a vyznávaných hodnôt v rámci 
rodín, spoločné čítanie náboženských textov, 
modlenie, spievanie a diskusie na rôzne témy. 
Rodiny majú možnosť spoločne zdieľať radosti 
i starosti každodenného života, poskytovať si 
oporu či inú pomoc v rámci menšej komunity. 
Stretnutia prebiehajú zvyčajne v popoludňaj-
ších či podvečerných hodinách alebo cez ví-
kendy, raz mesačne alebo častejšie. 

Určite nebudem ďaleko od pravdy s tvrde-
ním, že sú veľkým obohatením našich životov. 
Mať možnosť niekam patriť, zdieľať spoločné 
záujmy a potreby... v sprievode celej rodinky a 
priateľov. :-) 

Prichádzajú mi na um ešte knižnice, kultúrne strediská, kiná, 
divadielka. Všetky ponúkajú v rámci svojich aktivít i možnosti pre rodi-
čov s deťmi, majú viac či menej vyhradený priestor pre deti, ponúkajú rôz-
ne predstavenia, divadielka a pod. Ale vždy mi napadne jedna podstatná 
vec. Zvyčajne ide o sporadické akcie, viazané na konkrétny termín (škoda, 
že moje dieťa zvyčajne v týchto časoch práve spávalo), sú viazané na už-
šie vekové skupiny, a sú zamerané hlavne na dieťa. 

V materskom centre sa nikdy necítim oddeľovaná od dieťaťa, alebo de-
legovaná len na doprovod. Pamätám si, s akou vďakou som sa hlavne 
v začiatkoch zúčastňovala rôznych prednášok a diskusií na „dospelácke“ 
témy a nikomu neprekážalo neustále pribiehajúce dieťa, v snahe ukázať mi 
ďalšiu skvelú hračku. Takýto „baby friendly“ prístup bol pre mňa v tom čase 
v podstatne inovatívny, a ja som bola nadšená, že je moje materstvo tak 
vysoko akceptované. S vďakou spomínam na skvelý „Mommie´s English 
club“, ktorý sme s dcérkou navštevovali. Bolo nám medzi mamami a deťmi 
fajn a moja angličtina postúpila o ďalší „level“ ! Veľkým odhodlaním a moti-
váciou ma obohacovala naša podporná skupina mamičiek v dojčení. Toľko 
rôznych príbehov sa odvíja pri tejto krásnej téme plnej lásky a nežnosti. 

Dostala som neoceniteľné rady, vďaka ktorým 
sme zvládli všetky naše ťažkosti. Mnohé akcie 
sme absolvovali ako rodinka, keď náš tato ko-
nečne nebol v práci, ale pri nás.  A keby to ná-
hodou niekoho zaujímalo, na náš rodinný roz-
počet to malo minimálny vplyv. Paráda. Mohla 
som si teda MC dopriať, kedykoľvek som 
potrebovala, alebo kedykoľvek sa tam dcérka 
pýtala. Fantastické na materských centrách je 
práve to, že vyberajú len symbolické poplatky, 
pretože skrývajú pod svojimi strechami obrov-
ské množstvo dobrovoľníckej práce mamičiek 
i tatinov. 

Neskôr som trochu viac privoňala aj k orga-
nizačnej práci, už ako členka som sa podieľala 
aj na tvorbe aktivít. Trávili sme v MC veľa času, 
v kruhu detí a mám, viac či menej bližších ka-
marátov a kamarátok. Moje nadšenie pre MC 

bolo a je obrovské.. Je naše a je tu pre nás .

Martina Lukáčová

Náboženské obce pripravujú voľnočasové aktivity 
aj pre svojich najmenších.

Foto Silvia Sorgerová

Centrá voľného času - ich krúžky a výlety - oceňujú 
predovšetkým  školopovinné deti a ich rodičia.

Foto Silvia Sorgerová
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téma: znaková reč počujúcich dojčiat

Väčšina rodičov sa snaží zabezpečiť pre svoje 
dieťa to najlepšie. Podporovať jeho vývin od pr-
vopočiatkov. Začínajú prípravou na otehotnenie, 
pôrod, starostlivosťou o dieťatko. A potom to príde. 
Dieťatko nie je len ten krásny voňavý uzlíček. Je 
to malá osobnosť, ktorá má svoje vlastné potreby, 
ktoré ak rodičia okamžite nenaplnia, tak plače. 
Takmer každá matka dojčaťa, či batoľaťa si už as-
poň raz povedala: „Keby si mi vedelo po-
vedať, prečo plačeš?“ A čím viac možností 
utíšenia skúša, tým je dieťatko namiesto 
upokojenia stále viac a viac rozrušené. 
Aké by to bolo jednoduché a krásne, keby 
dieťa povedalo, že chce napríklad mlieko. 

Ako naučiť dieťa komunikovať s nami? 
Či naučiť seba komunikovať s dieťaťom? V 
poslednom čase sa už aj na našom trhu 
objavili informácie o možnosti používať 
znakovú reč s dojčatami na dorozumie-
vanie. Množstvo spoločností, lektoriek a 
inštruktoriek ponúka kurzy alebo predá-
va literatúru a veľa ďalších materiálov o 
znakovaní dojčiat. Počas posledných 20-
tich rokov sa znakovanie dojčiat rozšírilo 
takmer po celom svete.

Ako rodič a aj ako odborník si preto kla-
diem nasledujúce otázky:

Čo to znamená znakovanie dojčiat 
– znaková reč? Aké sú výhody ? Ako zna-
kovať s dieťaťom? Je program znakovania 
naozaj vedecky (výskumne) potvrdený? 
Komunikovať s dieťaťom pomocou znako-
vania? Oplatí sa investovať do toho penia-
ze, čas a energiu?

ZNAKOVANiE AKO KOMUNiKÁCiA

Každý rodič približne vo veku 6-7 me-
siacov učí dieťa zamávať rúčkou pri odcho-
de  a vysloviť „pá pá“. Podobne sa hráme s 
deťmi „ťapi-ťapi“, učíme ho „tani tani“, od-
povedať na otázku, aký budeš veľký, s vy-
stretými ručičkami dohora „táááky“. Dieťa 
tieto motorické úkony zvláda celkom ľahko.  Kým 
však hovorí „pá pá“ a ďalšie slová, prejde ešte ne-
jaký čas. Program znakovanie dojčiat sa odvíja od 
tejto prirodzenej schopnosti detí vyjadriť rodičom 
svoje potreby pomocou gestikulácie. Niektoré 
gestá majú všetky bábätká rovnaké a sú reflexné. 
Spomeňme si len, ako sa pusinka novonarode-
ného bábätka našpúli a začne sa otvárať, pričom 

bábätko otáča hlavičkou. Každá skúsená matka 
vie, že bábätko je hladné a hľadá zdroj potravy. Ak 
matka na tento reflex nereaguje, dieťa zistí, že je 
efektívnejšie spustiť veľký krik ako slušne popro-
siť o naplnenie bruška. Podobne sa už v rannom 
veku dá zachytiť informácia od bábätka, že má zá-
ujem o odgrgnutie si (zvislú polohu), prípadne, že 
plní plienku. Aby matka vedela komunikovať s bá-

bätkom, nepotrebuje vysoké školy a ani odborné 
kurzy, stačí, ak pozorne sleduje svoje dieťa a je 
k jeho prejavom a potrebám dostatočne vnímavá. 
Postupom času si takáto matka vie vytvoriť vlast-
ný model komunikácie medzi sebou a dieťatkom, 
redukuje tak plač dieťatka a svoj hnev a frustráciu 
z toho, že nerozumie svojmu dieťaťu. Znakovanie 
dojčaťa je teda prirodzená forma komunikácie s 
matkou. Čim dieťatko rastie, dochádza k postup-

nému strácaniu sa prvotných foriem gestikulácie 
svojich potrieb a nahrádza ich novšími – vydáva-
ním rôznych zvukov. Už vo veku 6-7 mesiacov je 
bábätko schopné verbalizovať svoju potrebu jesť, 
prípadne upozorniť matku na potrebu vylučovania. 
Neznamená to, že bábätko povie krásne „ham“ 
alebo „kakám“, ale podarí sa mu pri otvorení a 
zatvorení pusy vydať zvuk podobný „áam“ prípad-

ne s upreným zamysleným pohľadom a so 
stlačenými pästičkami mu pri tlačení vyjde 
z pusy krátke ostré „a“. Nakoľko matka za-
chytí tieto prvopočiatky verbálnej komuni-
kácie svojho dieťaťa a využije ich, záleží od 
jej pozornosti a jej nastaveniu voči dieťaťu. 

ZNAKOVANiE  AKO PROgRAM

S rastom dojčiat sa začínajú meniť aj ich 
potreby poznávať svet a zdieľať svoje zážit-
ky s matkou. Dcéra Dr. Acredolo (psycho-
logička a priekopníčka programu Znaková 
reč počujúcich batoliat) si všimla krásny 
voňavý kvet a chcela to silou mocou mame 
povedať. Keďže kvet krásne voňal, dala si 
pred seba ručičku, akoby v nej niečo držala 
a pričuchla si k nej. Keď mama nerozume-
la, dotiahla ju za ruku ku kvietku a ukázala 
jej, ako vonia. Dr. Acredolo si všimla, že jej 
dcéra používa tento znak vždy, keď jej chce 
naznačiť niečo o kvetoch. Neskôr jej dcéra 
komunikovala ďalšie a ďalšie slová pomo-
cou vlastných vymyslených znakov. Keď sa 
naučila vyslovovať dané slovo, znak už ku 
komunikácii nepotrebovala. 

Z tejto aktivity vznikol postupne program, 
ktorý dnes poznajú takmer na celom svete 
ako „znaková reč počujúcich detí“. 

Tento program sa začína vyučovať me-
dzi šiestym až desiatym mesiacom. Je to v 
čase, keď je dieťa schopné zamerať pohľad 
na rodičov na niekoľko sekúnd. Vyučovanie 
obyčajne začína s troma až piatimi slovami. 
Keďže hlavným cieľom znakovania je naučiť 
dieťa verbálne komunikovať, znak je vždy 

sprevádzaný s hovoreným slovom. Očný kontakt 
a dôraz na slovo je nápomocné. Ak dieťa neopa-
kuje znak hneď, netreba to vzdávať. Vo väčšine 
prípadov dieťa začne znak používať po jednom 
až dvoch mesiacoch znakovania. Po zvládnutí 
prvého slova je už každé ďalšie slovo rýchlejšie 
akceptované, nakoľko dieťa sa stáva vnímavejšie 
a pozornejšie k pohybom svojich rúk. 

poveDz, čo ChCeŠ
znakovanie dojčiat. Nová metóda ako pomôcť dieťaťu komu-

nikovať? zlepšenie rečového vývinu, zníženie frustrácie a zlosti 
u dieťaťa a rodičov z dôvodu nedorozumení, zlepšenie sociálnych 
schopností dieťaťa. Naozaj toto všetko získam, ak začnem s die-
ťaťom znakovať? alebo ide len o mediálny ťah ako z nás, rodičov, 
vytiahnuť peniaze?

„Je všeobecne uznávané, že komunikácia je srdcom detského vývi-
nu. Ovplyvňuje kognitívnu (poznávaciu), sociálnu a emocionálnu(citovú) 
stránku ako aj oblasť správania dieťaťa“. (Vygotsky, 1978)

praviDlá zNakovaNia

1. začnite skoro – nie sú žiadne prekáž-
ky, aby ste nezačali čo najskôr. Pozorovania 
ukázali, že dvojičky začínajú medzi sebou ko-
munikovať už v 3-4 mesiacoch.

2. Buďte prirodzení – buďte si istí, že 
znak vychádza prirodzene z vás alebo z vášho 
dieťaťa. Nemusíte používať znaky, ktoré odpo-
rúča program, alebo ktoré vychádzajú z ASL 
(americkej znakovej reči).

3. poskytujte dieťaťu znaky, ktoré po-
trebuje – napríklad bežné potreby: hlad, pitie, 
únava. Nepotrebujete mať znak pre každé slo-
vo!

4. Buďte konzistentní – znakujte každé 
slovo opakovane rovnako a vaše dieťa vás 
bude rýchlo napodobňovať.

5. hovorte a znakujte spolu (simultán-
ne), aby vaše dieťa vedelo, že znak vyjadruje 
slovo.

6. urobte si zo znakovania rodinný 
zvyk.

7. Nasledujte vaše dieťa – niekedy si 
dieťa vymyslí vlastný znak. Používajte ho. 
Vlastný znak si dieťa zapamätá skôr ako váš 
znak.

8. Nevzdávajte sa – každé dieťa má svo-
je vlastné vývinové tempo – aj čo sa týka zna-
kovania. 

Znakovanie súvisí s teóriou zameranej pozornosti. 
Keď rodič zistí, že dieťa sleduje ten istý predmet, 

slovo alebo znak, aký mu chce predstaviť, môže ho pomenovať a 
ukázať dieťaťu, akým spôsobom sa s predmetom manipuluje.

Foto: Zlatica jursová Zacharová
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VýHODy PRE POČUjÚCE DETi

Prvé informácie o znakovej reči sa vo vedec-
kých kruhoch objavujú už v roku 1963. V roku 
1982 informovali Werner a Kaplan, že malé deti 
vytvárajú spontánne jednoduché gestá, pomocou 
ktorých komunikujú ešte predtým, ako začnú roz-
právať. Výsledky ich 20-ročného výskumu ukazo-
vali, že objavili revolučný spôsob, ako matky môžu 
komunikovať s ich deťmi. V 70-tych rokoch sa za-
čal o znakovanie dojčiat zaujímať aj anglický vý-
skumník Joseph Garcia. Jeho výskum na Alaska 
Universite v roku 1987 ukázal, že počujúce deti 
nepočujúcich rodičov boli schopné komunikovať 
skôr a oveľa jednoduchšie ako ich počujúci vrs-
tovníci počujúcich rodičov.

Vedúcim výskumom znakovej reči s vytvorením 
uceleného programu sa môžu pochváliť americké 
profesorky psychológie Linda Acredolo a Susan 
Goodwyn. Ich výskum začal v roku 1982 a vyústil 
v roku 1985 do publikovania článku o symbolickej 
gestikulácii v rečovom vývine. 

V hlavnom výskume sledovali Acredolo a Go-
odwyn 103 dojčiat rozdelených do troch skupín. 
Deti v prvej skupine boli podporované programom 
znakovania dojčiat, deti v druhej skupine boli ver-
bálne stimulované a tretia skupina detí nebola 
rodičmi stimulovaná k rečovému vývinu viac, než 
je bežné. Na začiatku sledovania mali deti prie-
merne 11 mesiacov. Deti následne testovali v 15-
om, 19-tom, 24-tom, 30-tom a 36-om mesiaci. 
Psychologičky zistili, že znakujúce deti v 24-tom 
mesiaci hovoria ako bežné deti v 27-28 mesiaci. 
V 36-tom mesiaci rozprávajú znakujúce deti ako 
bežne vychovávané deti v 47-mesiaci. V rámci dl-
hodobého sledovania zároveň zistili, že deti, ktoré 
ako batoľatá znakovali, v 8. roku života dosiahli vo 
všeobecnom inteligenčnom teste v priemere o 12 
bodov lepší výsledok.

Na základe výskumov stanovili Acredolová a 
Goodwynová nasledovné benefity programu zna-
kovania:

• znižuje frustráciu, hnev a iné agresív-
ne prejavy;

• pomáha rodičom a učiteľom byť viac 
vnímavý a citlivý k potrebám detí;

• vytvára dôveru medzi deťmi a ich ro-
dičmi alebo opatrovateľmi;

• dovoľuje deťom zdieľať ich svet už 
v čase, keď sú ešte skutočne malé;

• podporuje pozitívny citový vývin;
• posilňuje v deťoch ich sebadôveru a 

vytvára sebaúctu.

V následných vedecko-výskumných prácach 
prepájajú autorky pozitíva znakovania s teóriou 
osvojovania reči prof. Michaela Tomasela¹ o za-
meranej pozornosti. Autorky tvrdia, že dojčatá, 
ktoré znakovali so svojimi rodičmi, boli schopné 
oveľa skôr spoločnej zameranej pozornosti ako 
ich neznakujúci rovesníci (Acredolo, Goodwyn, 
2001). 

¹   Teória zameranej pozornosti Prof. Thomasela hovorí, že aby si dieťa mohlo osvojiť správne cudzí jazyk musí byť 
schopné najskôr zdieľať spoločne pozornosť so svojím komunikujúcim partnerom (napr. matkou) voči tretiemu objektu 
(napr. jablko). Keď matka zistí, že dieťa sleduje ten istý predmet, aký mu chce predstaviť, môže tento predmet verbálne 
pomenovať a ukázať dieťaťu, akým spôsobom sa s predmetom manipuluje.

Dôvody, ktoré vedú k názoru, že znaková reč 
počujúcich dojčiat a batoliat môže napomáhať 
rozvoju ich rečového vývinu, sú:

• nárast množstva príbehov spojených 
so zdieľaním vizuálnej pozornosti počas interak-
cie medzi rodičmi a batoľatami, čo jednoznačne 
vedie k zlepšeniu jazykových znalostí;

• posilnenie detského zamerania sa na 
objekt a kontext konverzácie;

• rozhovor a objasnenie konceptu;
• zvyk pracovať so symbolmi.

Toto všetko naznačuje, že používanie znakovej 
reči v dojčenskom a batolivom období by mohlo 
mať pre deti veľký význam. 

KRiTiKA PROgRAMU

Každá nová teória má svojich odporcov a zá-
stancov. Vo vede a výskume sa všeobecne nebe-
rie jeden výskum za záväzný a všeobecne platný. 
Čim je záležitosť zaujímavejšia a populárnejšia, 
tým viac vedcov ju sleduje a skúma. V roku 2005 
výskumník Johnston a jeho kolegovia preverovali 
17 výskumov zaoberajúcich sa porovnaním zna-
kujúcich dojčiat s deťmi s normálnym vývinom. 
Zistili, že 13 z týchto výskumov vykazuje vážne 
metodologické chyby. Dokonca ide ešte ďalej a 
pýta sa, či používanie znakovania dojčiat nemôže 
deťom poškodiť, viac stresovať a vytvárať rodičov-
skú neistotu z toho, či sú vhodní trénovať s die-
ťaťom komunikáciu. Toto by mohlo mať negatívny 
dopad na dôležité úlohy a vývin rodičovských a 
iných schopností. Záver jeho štúdie jednoznačne 
hovorí, že výskumné tvrdenie, že „znaková reč 
rozvíja detský vývin, je v dôsledku nedostatku 
vedeckých metód a pochybných záverov zavá-
dzajúce“.

Podobne aj Jennifer Palingová (z Ontárijskej 
univerzity, oddelenie vedeckej komunikácie a re-
čových porúch) kritizuje nedostatky a nevhodné 
závery z výskumov Acredolovej a Goodwynovej. 
„Množstvo metodologických trhlín, ako je zaujatý 
výber účastníkov, zaujaté skupinové rozloženie, 
zaujatý výskumník a vonkajšie premenné, sťažujú 
súhlas s ich smelými tvrdeniami.“ Podľa nej uzá-
ver Goodwynovej, že znaková reč „skôr podporu-
je, ako bráni vývinu schopnosti porozumieť jazyku 
špeciálne počas druhého roku,“ bol nevhodný.

KOMUNiKOVAť S DiEťAťOM 
POMOCOU ZNAKOVANiA?

Rodičia sú dnes zavalení informáciami o tom, 
ako rozvíjať vývin dieťaťa a podporovať ho. Znako-
vá reč je len jedným z programov, s ktorými sa ro-
dičia stretávajú. Nie všetky rady, ktoré dostávajú, 
sú postavené na solídnych vedeckých základoch 
a my žijeme v nádeji, že efekt bude viac pozitívny 
ako negatívny. Doktorka Gwyneth Doherty-Sne-
ddon (psychologička na Univerzite v Stirlingu, 
Anglicko) píše: „Z môjho pohľadu nie je dôležité, 
či znakovanie dojčiat prináša hocijaký typ urých-
lenia vývinu. Prečo by to malo byť dôležité, ak sa 
deti vyvíjajú normálne. To, čo je najdôležitejšie, 
je, že komunikačný štýl, interakčný štýl a sociál-
no-emočné prostredie je nastavené pozitívne pre 
všetky deti, špeciálne pre tie, ktoré majú nejaký 
typ problémov. Napríklad, znaková reč je vynika-
júci preventívny nástroj pre deti, ktoré začnú ne-
skoro rozprávať.“

To, či sa rozhodnete so svojím bábätkom zna-
kovať alebo nie, záleží od vás. Pravidlo, ktoré platí 
pri znakovaní ako aj pri učení hocičoho, znie: ak 
sa už do toho dáte a zainvestujete, potom buďte 
dôslední. Znakujte s dieťaťom denne, pravidelne, 
pri každej možnej príležitosti. Výhodou je, ak bude 
znakovať aj váš manžel, matka, svokra, ... všetci, 
ktorí sa podieľajú na výchove vášho dieťaťa.  Len 
kúpou materiálov a zúčastnením sa kurzu sa die-
ťa znakovať nenaučí. Nezabúdajte tiež, že každé 
dieťa je individuálne. Každému dieťaťu trvá istý 
čas, kým sa na znaky „chytí“. Dokonca sa môže 
stať, že vaše dieťa úplne odmietne znakovať a na-
miesto symbolického znázornenia slova vám za-
čne slovo opakovať. Jednoducho sú deti, ktorým 
sa vyvíja najskôr motorika (pohyb) a až potom reč 
a sú deti, ktoré naopak rozprávajú od 7-8 mesia-
cov a nevedia ukázať znak. To, aké je vaše dieťa, 
viete vy ako rodičia najlepšie. Komunikujte s ním, 
čítajte mu, rozprávajte príbehy, spievajte pesničky 
pri každej možnej príležitosti. Čím viac emócií a 
radosti do vášho rozprávania prenesiete, tým skôr 
a s väčším nadšením začne vaše dieťa rozprávať.

 Zlatica Jursová Zacharová
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výhoDnejŠie ako plač
o znakovaní ako o systéme komunikačných znakov 

batoliat sa rozprávame s eleNou čerNou, lektorkou 
programu BaBy siGNs - programu na výučbu znako-
vej reči pre počujúce batoľatá, a tiež s mamou 2- ročnej 
dcérky hanky.

Aký zmysel má znakovanie 
pre počujúce deti?
Znaková reč pre batoľatá je program, ktorý 

deťom pomôže naučiť sa oveľa viac znakov, aby 
sa s vami ľahšie dorozumeli. Deti majú prirodze-
nú túžbu komunikovať s okolím a keď sa naučia 
znaky, ktoré im to umožnia, používajú ich s veľkou 
radosťou. Vedecké štúdie dokázali, že deti, kto-
ré sa učia znakovú reč, oveľa častejšie „hovoria“ 
s rodičmi než deti, ktoré znakovú reč nepoužívali. 
Schopnosť komunikácie im tiež pomáha zvýšiť se-
bavedomie a je pre nich jednoduchšie nadviazať 
kontakty s okolím. A ako nám napovie príslovie: 
„kto sa viac pýta, viac sa dozvie“, deti, ktoré majú 
schopnosť pýtať sa skôr, tiež sa skôr dozvedia.

Znakovú reč pre batoľatá vytvorili odborníčky 
v oblasti vývoja a výchovy detí a zakladateľky 
programu Dr. Linda Acredolová a Dr. Suzan Go-
odwynová z Kalifornskej Davis Univerzity.

Kedy si sa so znakovaním 
stretla prvý raz?
K znakovaniu som sa dostala vďaka známym, 

ktorí videli na vlastné oči úžasnú silu komunikácie 
ešte nehovoriaceho dieťatka s jeho rodičmi. Pre-
zentovali mi to ako zázrak, nad ktorým stále krútia 
hlavami, lebo počas celej návštevy dieťatko neza-
plakalo, len sa s rodičmi pokojne rozprávalo pomo-
cou znakov. Čo vedelo povedať slovom, povedalo, 
čo nevedelo, odznakovalo. Keďže som v tom ob-
dobí bola tehotná, povedala som si, že toto musím 
vyskúšať aj na mojom dieťatku. Dlho som zháňa-
la informácie a bola som sklamaná, že som nič 
nenašla. Až po ôsmich mesiacoch som zistila, že 
program konečne dorazil aj na Slovensko. Odvte-
dy som jeho verný a nadšený fanúšik. 

Ako sa ti darilo uplatňovať program 
pri tvojej dcére?
My sme znakovanie začali používať, keď mala 

Hanka 8 mesiacov. Ako prvé sme sa naučili mlieč-
ko. A ten pocit, keď to dcérka po 3 týždňoch uká-
zala, sa nedá popísať. Proste slzy v očiach. Potom 
sme postupne znaky pridávali. Okolo 10 mesiacov 
už rozumela množstvu znakov a sama ukazovala 
znaky ako mliečko, svetlo, dosť, ešte, zvieratká, 
kvet, ... Hankina slovná zásoba v 1. roku bola 36 
znakov, v 14 mesiacoch okolo 100. Je úžasné, keď 
si 15-mesačné dieťa môže s vami „spievať“, alebo 
„recitovať“ obľúbenú pesničku. Teraz má Hanka 
takmer 2 roky a znaky využívame pri zábave, ale-
bo keď učíme znakovanie iné detičky a ich rodičov. 
Podľa mňa je znakovanie najúžasnejší program, 
čo sa týka rozvíjania emocionálnych schopností, 
sociálnych zručností a rozumového potenciálu 
dieťaťa.

Ako naučiť dieťa znakovať?
Najlepší, najrýchlejší a najefektívnejší spôsob 

ako naučiť dieťa znakovať, je zúčastniť sa seminá-
ra pre rodičov, kde certifikované inštruktorky oboz-
námia rodičov s celým programom, predstavia mu, 
ako bol vytvorený, naučia ich základne znaky, po-
radia im ako vybrať vhodné znaky pre ich dieťa, 
pomôžu im zistiť, aký je najlepší spôsob učenia 
pre ich dieťa, predstavia im teoretickú, ale najmä 
praktickú rovinu znakovania. Ďalším krokom je 
predstavenie znakovania dieťaťu rodičmi v domá-
com prostredí. V období, keď je dieťa pripravené 
na prácu v kolektíve, je vhodné navštíviť kurz, kde 
dieťa motivujeme k tomu, aby sa učilo nové znaky, 
ale najmä ich začalo používať. K precvičovaniu 
znakov nám zase slúži množstvo kvalitných pro-
duktov, ktoré boli prispôsobené deťom a niektoré 
z nich sú dostupné aj v sieťach kníhkupectiev. Ide 
o knihy, rozprávkové DVD a podobne.

Kedy a čím treba začať, ak sa rodičia 
rozhodli pre túto metódu?
Začať so znakovaním môžeme hneď po na-

rodení dieťatka, ale na základe individuálnych 
preferencií, možností a potrieb rodín je vhodné 
poradiť sa o vhodnosti doby začatia s inštruktor-
kou. Častokrát dochádza k tomu, že ak sa rodič 
rozhodne pre znakovanie príliš skoro, alebo prí-
liš neskoro, nie vždy sa im podarí naplno využiť 
všetky výhody, ktoré znakovanie ponúka a prináša. 
Medzi prvými používanými znakmi býva mliečko, 
papať, pápá, piť...

Koľko znakov sa je schopné dieťa naučiť?
To je dané najmä jeho vnútornou potrebou ko-

munikovať a tiež chuťou učiť sa nové veci. Znako-
vanie napĺňa prirodzenú potrebu dieťaťa učiť sa 
nové veci, uľahčuje mu chápať veci, ktoré sa okolo 
neho dejú a najmä mu dáva možnosť komunikovať 
so svojimi rodičmi skôr, ako prídu skutočné slová. 
To, koľko a ako rýchlo sa dieťa znaky naučí, záleží 
od vhodného výberu znakov. Množstvo osvojenia 
znakov a rýchlosť učenia je u každého dieťaťa iné. 
Sú deti, ktoré v 12.  mesiaci ukazujú niekoľko de-
siatok znakov a iné v tomto období s ukazovaním 
len začínajú. To však neznamená, že dovtedy zna-
ky nepotrebovali.  Práve naopak, znaky vnímajú 
dávno predtým ako ich vedia ukázať, a tak môžu 
s danými pojmami oveľa skôr pracovať, čo zase 
podporuje intelektuálny rozvoj dieťaťa.

Ovplyvňuje znakovanie vývoj reči dieťaťa?
Celý program znakovej reči pre počujúce doj-

čatá a batoľatá je založený na rozsiahlej vedeckej 
štúdii spomínaných psychologičiek, ktorá bola 
zaštítená Americkými národnými inštitútmi zdra-

via (National Health Institutes). Výsledky štúdií  
boli natoľko pozitívne, že rozpútali medzinárodný 
trend učenia znakovej reči pre počujúce deti. Po-
čas mnohoročnej štúdie detí od 11 mesiacov veku 
sa preukázalo, že znakujúce deti v 24 mesiacoch 
hovorili v priemere ako deti, ktoré majú 27 až 28 
mesiacov a v 36 mesiacoch hovorili na rovnakej 
úrovni ako ostatné deti v 47 mesiacoch. Deti, kto-
ré prešli programom mali vo svojich troch rokoch 
teda komunikačné schopnosti skoro o rok napred 
oproti svojim neznakujúcim rovesníkom. Ďalším 
zaujímavým zistením bolo, že keď psychologičky 
Acredolová a Goodwynová tieto deti kontaktovali 
po siedmich rokoch, zistili, že deti, ktoré sa učili 
znakovú reč, majú v priemere o 12 bodov vyššiu 
inteligenciu. Výskum porovnával deti s podobným 
sociálno-ekonomickým zázemím a bol publikova-
ný v renomovaných odborných časopisoch. 

Nie je používanie znakovej reči 
neprirodzeným zásahom do vývoja dieťaťa?
Znaky používajú deti aj dospelí od nepamäti. 

Skúste napríklad bez použitia slov povedať „áno“, 
„nie“, „neviem“, „je mi to jedno“, „doľava“, „spať“ 
– ide to, že? Keď sa chcete dohovoriť s niekým, 
kto nehovorí tým istým jazykom, zvládnete to tiež 
často pomocou znakov. Deti učíme mávať  a kývať 
hlavou na súhlas. Deti si samy vytvárajú znaky, 
aby sa s nami podelili o svoj svet. Ako napríklad 
mávanie rukami akoby krídlami, aby nám povedali, 
že vidia vtáčika alebo dýchajú s otvorenou pusou 
a vyplazeným jazýčkom ako psík, aby nám ukázali, 
že je tam pes. Učenie znakovej reči je len ďalší 
krok v prirodzenom vývoji komunikácie u detí. Ne-
cháme ich kreativitu rozvíjať pri „vývoji“ vlastných 
znakov a ešte im pomôžeme tým, že ich učíme 
ďalšie znaky. Výsledkom je krásne puto, ktoré sa 
vytvorí medzi bábätkom a rodičom, ktorí si spolu 
výborne rozumejú.

Je učenie znakovania náročné? 
Koľko času to vyžaduje?
Toto je snáď najčastejšia otázka, ktorú mi ma-

mičky dávajú. Dobre to poznám, či máme jedno 
alebo viac detí, času veľa nie je. Výhodou znako-
vania je, že to vlastne nezaberie žiadny čas naviac. 
Po tom, čo sa naučíte ako na to, znakovanie sa 
stane súčasťou každodenných aktivít a nie je po-
trebné si na to vyhradzovať špeciálny čas naviac. 
Dokonca to čas ušetrí. Keď si dieťa vie povedať, čo 
chce, tak všetko je hneď jednoduchšie. A ako dlho 
to trvá naučiť sa ako na to? Možností je niekoľko, 
môžete si kúpiť a prečítať knihu alebo vyhľadať in-
formácie na internete, čo môže zabrať dosť času. 
Alebo sa môžete zúčastniť certifikovaného semi-
nára programu... Možností je viac...

Znakovanie naučí batoľatá vyjaviť nám, čo po-
trebujú, čo cítia, a čo ich fascinuje dlho pred tým, 
než môžu hovoriť. K tomu ešte znakovanie dodá 
deťom dobrý pocit zo seba samých. Naučí ich, že 
aj keď sú malé, rozhodne nie sú bezbranné. Nau-
čia sa jednať s ostatnými so sebavedomím a uve-
ria, že ľudia majú záujem ich počúvať. Naučia sa, 
že komunikácia je základom pre vytvorenie puta 
lásky a rešpektu. A hlavne sa naučia, že znako-
vanie je oveľa efektívnejší a zábavnejší spôsob 
komunikácie než plač.

Zhovárala sa  Miroslava Marková
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Už aj na Slovensku znakuje so svojimi deťmi množstvo ro-
dičov. Niektorí rodičia si iba zakúpili materiály a následne po 
prvých pokusoch sa znakovaniu prestali venovať. K rozhod-
nutiu či znakovať s vaším dieťatkom alebo nie, vám môžu 
pomôcť aj odpovede mamičiek, ktorých sme sa opýtali na-
sledovné otázky:

• prečo ste začali znakovať so svojím dieťatkom a ako 
sa k tomu postavili ľudia z vášho okolia? 

• v čom vidíte najväčší prínos? 
• Máte pocit, že znakovanie ovplyvnilo vývoj reči 

vášho dieťaťa?

Mária a jej syn Marek (21 mesiacov)

•  Pretože staršia dcéra začala hovoriť až v 3 
rokoch, tak som bola úplne nadšená, keď som sa 
o znakovaní dozvedela. Zo začiatku to išlo poma-
ly,  prvý znak – mlieko začal ukazovať  v siedmom 
mesiaci, ukazovala som ho od necelých štyroch. 
Teraz zopakuje znak hneď a vie ho aj použiť, ak 
sa mu chce. Ďakujem zopakoval až dnes prvýkrát 
:-)))

•  Znakuje celá rodina: deti, manžel, babky, ded-
ko. Prínos vidím v tom, že moje dieťa komunikuje  
a delí sa so mnou o myšlienky, ktoré nevie ešte 
vyjadriť slovami. Keďže je zvyknutý používať gestá, 
úplne v pohode komunikuje s cudzími ľuďmi. Stre-
tli sme pani s prilbou na hlave a on hneď znakoval 
čiapka, pani bola prekvapená a smiala sa, že väč-
šinou sa jej deti boja. 

•  Teraz už to, čo vie povedať, neznakuje. Pou-
žíva skomoleniny, ale chápeme, tak znak nedáva. 
Myslím, že znakovanie rozvoj reči neovplyvňuje.  
Kamarátkina dcérka je mladšia od Mareka o 2 mesiace, 
znakujú  a kecá jedna radosť. Marek dokopy nič nehovorí, 
len mama, tata, mena sestier a zverov, brmbrm a vymys-
leniny. Ale komunikuje rád a som si istá, že ho uspokojuje, 
že sa vie vyjadriť a je  pochopený. Mal pár takých týždňov, 
keď som si myslela, že už znakovať nechce, ale pred pár 
dňami pri pozeraní knižiek znakoval ostošesť, divila som 
sa, čo všetko vie, a veľmi sa z toho tešil :-) Vie použiť asi 
50 znakov.

Veronika a jej syn Ron 
(1,5 roka)

•  My sme neznakovali, najprv 
som aj chcela, ale potom som 
zistila, že si super rozumieme vo 
vlastnom jazyku. Ron je veľmi ko-
munikatívny a behom chvíľky vždy 
dosiahol, čo chcel. Buď priamo 
ukázal na vec a potom sa veľmi 
rýchlo naučil áno a nie... tým pá-
dom je komunikácia hračka. Okrem 
toho veľkú rolu isto zohrali starší 
súrodenci, čiže odpozeral komu-

nikačné vzorce a veľmi rýchlo si „chytil flek“ v rodinnej 
štruktúre ;-)

•  Teraz rozpráva vcelku pek-
ne, začína tvoriť prvé súvislé 
vety, vie si vypýtať všetko slov-
ne - ak nie, donesie si knižku, 
v ktorej ukáže na obrázok.

•  Znakovanie je podľa mňa 
fajn, dokáže to uľahčiť komuni-
káciu, hlavne ak je nehovoria-
ce dieťa ...i keď si myslím, že 
najlepšie sú vlastné znaky. 

Elena a jej syn Zoran 
(7 mesiacov)

•  My sme znakovať začali, 
lebo sa chceme vedieť doho-
voriť s bábätkom, chceme mu 
rozumieť, vedieť, čo potrebuje, 

čo nám chce povedať. Prvý znak bol mliečko. Naučil sa ho 
veľmi rýchlo, asi za deň/dva. Znakujeme ja aj manžel, stará 
mama (manželova maminka) nám kúpila knihu o znakova-
ní. 

•  Znakovanie nám robí radosť, sme radi, že vieme, kedy 
naše bábätko chce mliečko alebo ísť na nočník. Zatiaľ iné 
znaky nepoužíva. 

•  V našom prípade je ešte príliš skoro posúdiť vplyv zna-
kovania na vývin reči. 

Jana a jej dcéra Terezka (16 mesiacov)

•  Pri starších chlapcoch som ešte o zna-
kovaní nevedela a pri Terezke som nemala 
čas sa o to zaujímať. Ale je mi to ľúto. Mys-
lím si, že je to veľmi fajn a prospešné.

Erika a jej dcéra Rút (23 mesiacov)

•  Začali sme znakovať, aby sme s dcérou 
mohli lepšie komunikovať. Trvalo zopár me-
siacov, kým začala znakovať, ale naučila sa 
len dva znaky (svetlo, papa) a nechcela tak 
komunikovať. Ona začala hrozne rýchlo roz-

ja znakujem, 
ty znakujeŠ

znak  Piť

znak  HOTOVO

Keď je dieťa pripravené na prácu v kolektíve, je vhodné 
navštíviť kurz, kde dieťa motivujeme, aby sa učilo nové znaky 

a aby ich začalo používať.                    Foto: archív Eleny Černej
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právať a k znakovaniu 
sa už nevrátila a keďže 
nebola spätná väzba, 
tak som to vzdala. Ne-
bola som dostatočne 
motivovaná. Do znako-
vania sa zapojil aj man-
žel, ostatná rodina nie. 

•  Podľa mňa je zna-
kovanie skvelé, keď má 
dieťa problém s komu-
nikáciou a takto môžete 
komunikovať oveľa skôr. 

•  Myslím, že znako-
vanie jej slovnú zásobu 
neovplyvnilo.

Valéria a jej dcéra Lucia (20 mesiacov)

•  Mne sa zapáčila myšlienka, že môžem rozumieť die-
ťaťu skôr, ako začne rozprávať. Niektoré znaky sa naučila 
veľmi rýchlo, iné doteraz nevie, niektoré veľmi modifiko-
vala...niektoré som jej ukázala asi štyrikrát, potom dlho 
nič, ale zapamätala si ich a o pár dni ich použila sama... 
Znakuje manžel, ostatná rodina to skôr berie ako niečo, čo 
malú brzdí v rozprávaní - načo bude rozprávať, keď všetko 
ukáže. 

•  Prvé znaky boli: kakať, mlieko, piť, ďakujem, papa... Te-
raz rozumiem, čo malá chce, je tam lepšia komunikácia a 
bežné situácie sú tak bez stresu - pri jedle si vypýta piť, tak 
viem, že keď jej dám napiť, pokračuje v jedení ďalej... 

•  Zatiaľ ešte nerozpráva, takže neviem posúdiť, či zna-
kovanie ovplyvnilo vývoj reči, v každom prípade je riadne 
„ukecaná“ - len jej nikto nerozumie :-D 

Silvia a jej syn Šimon (2,5 roka)

•  My sme neznakovali, nemala som potrebu, mala som 
pocit, že si dostatočne rozumieme aj bez toho. Pravdepo-
dobne sme nejaké tie znakové signály používali, napríklad 
pri bezplienkovej komunikačnej metóde, ale bolo to skôr 
nevedomé....

Martina a jej dcéra Táňa (23 mesiacov)

•  My sme so znakovaním ani nezačali, hoci som sa 
chystala, nejako som to stále odkladala a potom už bolo 
neskoro... 

Jana a jej dcéra Veronika 
(2 roky)

•  Ja som o tom čítala v časopi-
se. Znaky sa naučila za 4 mesia-
ce. Znakovala som od dcériných  
8 mesiacov. Ostatní si najprv 
ťukali na čelo, ale keď Veronika 
znakovala, tak sa bavili a snažili 
sa znakom porozumieť a tiež zna-
kovať, super zábava to bola. Prvé 
znaky boli čiapka, oco, spať, pes. 

•  Komunikáciu nám to nejako výrazne neovplyvnilo. Te-
raz už znakovanie zaniklo, zavše znakuje rybu. 

•  Celkom pekne už teraz rozpráva, či je to znakovaním, 
to netuším.

Mira, dcéry Amelia (2 roky, 8 mesiacov), 
                    Patrícia (10 mesiacov)

•  Pri Amelii som neznakovala, lebo som nemala o tom 
informácie. Respektíve neznakovala som tak, že by som ju 
ja niečo učila, až na nejakú opičku a podobné všeobecné 
veci, ktoré sa deti učia už generácie. Ale pár znakov si 
Amelia vytvorila sama a tie sme používali.

•  Z článkov, ktoré som prečítala o znakovaní, neskôr mi 
prišlo, že tie deti vedeli znakovať toľko slov, čo v tom veku 
vedela Amelia už povedať. A hoci sa ten počet ustálil asi do 
roka a pol, vedeli sme sa aj s pár slovami celkom fajn do-
hodnúť. Ovládala zvieratká podľa toho, aké zvuky vydávajú.  
Dokonca sa mi stávalo, že si ľudia mysleli, že má dva roky 
napriek tomu, že zďaleka nerozprávala toľko, čo dvojročné 
deti zvyknú rozprávať.  Ale keď videli, ako sa my dve do-
hodneme, zdalo sa im, že je staršia.

Takže som rozmýšľala, 
načo znakovať s Paťou. 
Naviac Pati (10 mesiacov) 
teraz rozumiem sedem slov. 
Ale možno to skúsim, lebo 
sa oveľa viac než Amelia 
teší z toho, že vie niečo 
urobiť rukami. Niekedy ráno 
urobí ťap ťap ťapušky, potom 
papa a hneď na to si zatan-
cuje. Teraz sme ju naučili 
posielať pusinku, tak sa teší 
z toho. Tak rozmýšľam, že 
pár znakov sa asi naučíme 
len tak, pre jej radosť, že 
niečo vie.

Zita, dcéry Jazmínka (7 rokov), 
                  Sofia (1 rok 8 mesiacov)

•  My sme neznakovali, a ani mi to nepríde veľmi potreb-
né, ale to je asi tým, že mám obe deti ukecané. Jazmínka 
sa síce rozrozprávala až asi v roku a pol, ale zato v dvoch 
rokoch aj niečo sa už v pohode dohovorila celými súvetia-
mi.

Sofia začala tvoriť dvojslovné „vety“ skôr, než začala 
chodiť - 13 a pol mesačná. A sa-
mozrejme, jednoslovné vyjadrenia 
používala už pred rokom, ako napr. 
papapa (papať), haji (spať) a podobne, 
takže akosi som nepociťovala potrebu 
znakovať.

•  Inak si myslím, že znakovanie 
môže byt fajn v rodinách, kde je pred-
poklad, že dieťa začne neskôr rozprá-
vať (napr. rodičia neskoro začali alebo 
starší súrodenec), ale u nás mi to 
pripadá zbytočné. Dieťa aj tak kadečo 
ukazuje, bez „znakovania“, teda aj my 
gestikulujeme, deti všetko prirodzene 
odkukajú...

Zhovárala sa  Miroslava Marková
Foto znakov autorka

znak  SViŇA

znak  PES

znak  PiESOK
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Čistenie v réžii dieťaťa
Ako zistiť, kedy je dieťa zrelé čistiť si zúbky bez našej pomoci?

S ústnou hygienou treba u dieťaťa začať už predtým, než narastie prvý zúbok – 
pomocou hryzátka a čistením ústnej dutiny navlhčenou gázou. Prvú kefku by malo 
dostať dieťa vtedy, keď mu narastie prvý zúbok, teda okolo 6. mesiaca. Od dvoch až 
troch rokov je dieťa natoľko zručné, aby si začalo čistiť žuvacie plôšky horizontálnym 
pohybom. Rodič by mal však zúbky vždy dočistiť krúživým pohybom. 

Vo veku šesť až desať rokov dieťa už môže mať čistenie zubov vo vlastnej réžii. Rodič 
by ale stále mal byť nablízku a zúbky v prípade potreby dočistiť. Skontrolovať, či sú 
zúbky dobre čistené, sa dá vďaka tabletkám odhaľujúcim povlak. Sú neškodné, chutia 
príjemne a sú nielen užitočné, ale je s nimi aj zábava. Po vyčistení zúbkov dieťa 
vycmúľa jednu tabletku a následne sa mu sfarbia v ústach zle vyčistené miesta. Tie, 
na ktorých je čerstvý povlak, sa sfarbia doružova, dlhodobo zle čistené plôšky
(povlak je starší viac ako 24 hodín) budú tmavofialové. Čisté plôšky sa nezafarbia. 
Ústa si potom dieťa opláchne vodou, prípadne očistí kefkou a budú znova bez 
sfarbenia.

VYHRAJTE BALÍČEK PRE ÚSTNU HYGIENU
Dvadsiati z vás môžu získať balíček v hodnote 15 EUR 
podľa vlastného výberu. Zodpovedajte otázku: 

Zubnú kefku akej tvrdosti by mali používať deti?

1. Stredne tvrdú

2. Tvrdú

3. Mäkkú, s čo možno najväčším počtom jemných štetiniek

Správnu odpoveď spolu s kontaktnými údajmi nám 
zašlite na adresu curaprox@curaprox.sk do 31. 1. 
2010. Odpovede na túto aj mnoho ďalších otázok 
nájdete tiež na www.zdravedasna.sk. 

Darčeky do súťaže poskytla značka: 

a

c
b

detský kútik

... ktorá mamička s bábätkom ide 
do materského centra ??? 
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Označkovať sa dá v dnešnej dobe už naozaj všetko. Značka 
je každodennou súčasťou života každého z nás. Či chceme, 
alebo nie, v obchodoch sú vždy tie horšie obyčajnejšie a lepšie 
„značkové“ jogurty ( ktoré chutia naozaj lepšie), naše dieťa si 
vyberá autíčko podľa toho, či je na ňom napísané Hotweels a 
na futbalový zápas musí ísť zo zásady v značkových teniskách. 
Je naozaj značka zárukou kvality? Alebo sme sa stali otrokmi 
vlastných peňaženiek až natoľko, že zabúdame pozerať, čo si 
v obchode vlastne vyberáme, len aby to bolo „in“, zaradené 
spoločnosťou a povedomím okolia tak, aby sme sa mohli cítiť v 
danom oblečení dobre. Naozaj sa naši mladí cítia doma pred 
televízorom v značkových teplákoch lepšie ako v obyčajných? 
Čo ak sa náhodou vo dverách zjaví kamarát a uvidí ich v ne-
jakých tuctových „gatiach“? Zabudli sme, 
odkiaľ pochádzame, čo je pre nás zdravé, 
čo dôležité a za čo sa oplatí bojovať viac 
ako za značky, ktoré na seba zavesíme?

Navonok sa téma „označkovaných detí“  
týka iba určitej skupiny ľudí. Po zozbie-
raní príkladov, rozhovorov, po skúmaní 
praxe sa ale dostávam k záveru, že táto 
skupina ľudí  ale vytvára väčšinový názor, 
určuje trendy a smery a málokto z nás sa 
jej vplyvu môže vyhnúť. Okrem toho, že 
vôbec nevieme,  čím nás prekvapia naše 
deti, aj my sami – rodičia, sa často stáva-
me otrokmi verejnej mienky, ktorá nemá 
žiadne zdravé vysvetlenie. 

značka „zDravie“

„...pozerala som cez výklad do ved-
ľajšieho obchodíku s „lepšími“ veca-
mi a pochopila, že niekedy treba pred-
sa len vsadiť na kvalitu, pretože za ňu 
zaplatím len raz...“

To, že značka ako taká je vo väčšine prípadov zárukou kvality, 
sme si asi odskúšali všetci. Je veľmi veľa odvetví priemyslu, 
kde pozeráme na značku z pragmatického dôvodu – ušetrenie 
peňazí. Akokoľvek paradoxne  to znie,  pri kupovaní obuvi a 
niektorých druhov oblečenia sa nám známa značka, ktorá má 
na prvý pohľad cenovku s horibilnou sumou, vyplatí lepšie. „ 
Minulú zimu som to začala vnímať trošku ináč. Známe detské 
značky sa mi zdali pridrahé a myslela som si, že všetky tie 
supermamičky, ktoré na to majú, platia prevažne za imidž a 
za tých pár písmeniek vyšitých na boku čižmičky. Ja som, ako 
každý rok, nakupovala čižmy na zimu svojmu dvojročnému 
a päťročnému dieťaťu v lacnejšom obchode. Bola som nemi-
lo prekvapená, keď nám oboje topánočky po mesiaci „odišli“. 
Jednoducho sa tak rýchlo opotrebovali, že boli nepoužiteľné. 
Keď som kupovala druhý pár čižmičiek, pozerala som cez vý-
klad do vedľajšieho obchodíku s „lepšími“ vecami a pochopila, 
že niekedy treba predsa len vsadiť na kvalitu, pretože za ňu 

zaplatím len raz a minimálne mám záruku, že moje dieťa stojí 
stabilne na zemi a nie na vyšúchanej podrážke.“

Väčšina ľudí, ktorých značky celkom nepohltili, sa zhodne 
na tom, že sú jednoducho veci, pri ktorých si zakladáme na 
kvalite. Ak aj nemáme peniaze na rozhadzovanie, vždy si skôr 
zhodnotíme, koľko nás bude stáť nejaká značka. Čo sa týka 
obuvi, školských tašiek, zimných vetroviek, vždy je lepšie in-
vestovať o trošku viac a mať zaručenú kvalitu a trvácnosť, ako 
sa zbytočne naháňať s roztrhanými topánkami a nakoniec ne-
ušetriť ani cent. 

Nedávno som kdesi počula rozhovor s Dorotou Nvotovou, 
ktorá sa vyjadrovala k tomu, či si niekedy 
kupuje veci v second hande. Vyjadrila sa, 
že topánky, v ktorých prešla celý Tibet, 
si kúpila za takú vysokú sumu, že sa jej 
samej z toho zatočila hlava. Ale tričko, v 
ktorom sa večer ide prejsť, nikdy nekúpi 
za veľa – načo vlastne? 

Znie celkom logicky kupovať a užívať 
si drahé veci ( oblečenie, obuv, doplnky) 
len vtedy, keď nám nekvalitná výroba 
môže uškodiť na zdraví. Tu je to, samo-
zrejme, stále o zdravom vnímaní kvality, 
veľmi ľahko to totiž spadne do absolútne 
posunutého vnímania. Reklama, marke-
ting jednotlivých firiem nás ľahko zapla-
vujú úžasnými, pohodovými, chutnými 
a dokonalými vecami. „ Neviem pocho-
piť, akou silou a čím je ovplyvnený môj 
mozog pri pití Coca Coly. Keď prišla na 
trh, bolo to niečo nové, sladké, super a 
moderné. Vtedy to bola rarita – dostať 
sa ku fľaške koly. Doteraz mi ostalo, že 
na sviatky musí byť na stole. Pravá Coca 
Cola a nič iné. A keď sa jej napijem, cítim 

sa ako na drogách. Pri tom všetkom si uvedomujem, že v nej 
nie je nič zdravé.“

Zaujímavo zhodnocuje všetky tieto veci výskum, ktorý reali-
zovala v minulom roku výskumná agentúra Millward Brown na 
tému Mladé rodiny – zmeny, trendy a značky „Zatiaľ čo mladšia 
generácia 18 – 25 ročných cielene vyhľadáva predovšetkým 
úspešné a ašpiratívne značky, s ktorými sa chce identifikovať, 
v živote mladých rodín, na ktoré sa prieskum zameral, hrajú 
značky odlišnú rolu. Emocionálne putá so značkami u nich už 
nie sú natoľko silné. Značky sa pre ne stávajú skôr „partner-
mi“, ktorí im garantujú kvalitu a symbolizujú „dobrý nákup“. Pri 
výbere začína získavať dôležitosť racionálna zložka rozhodo-
vania. Práve pri generácii mladých rodín sa objavuje fenomén 
odlišnej roly značiek v rôznych kategóriách. Na jednej strane 
je viditeľná ochota si za značku priplatiť, a to hlavne v prípa-
de niektorých „dôležitých“ kategórií dlhodobej spotreby (napr. 

koľkokrát si „oDFajknutý“, 
toľkokrát si človekom

A tento poznáte? Čo znamená značka Nike? ( odškrtnutá fajka) 
– Tak si Pán Boh odškrtáva hlupákov. 

značka je viditeľné alebo ináč vnímateľné znamenie, slúžiace na označenie 
niečoho. čoho všetkého? Dá sa označiť, akým je kto človekom? ukáže nám 
značka na  tričku, aký je v skutočnosti jeho majiteľ?
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elektronika, automobily a pod.). Na strane druhej v kategóriách 
predovšetkým rýchloobrátkového tovaru, ako sú napr. čistiace 
prostriedky či základné potraviny, už mla-
dé rodiny „kvalitné“ značky do takej miery 
nevyhľadávajú, nebránia sa ani privátnym 
značkám. Dôležitosť produktových kate-
górií sa pritom v priebehu životného cyklu 
vyvíja. Zatiaľ čo 20-ročný mladík či sleč-
na bývajúci pri rodičoch venujú poslednú 
korunu na kúpu značkového oblečenia či 
najnovšieho MP3 prehrávača, slobodné 
páry už radšej túto sumu investujú do 
nábytku či technologicky sofistikovanej 
práčky. A novopečená mamička možno 
tiež zavíta do značkového obchodu s 
odevami, ale kúpi tam skôr oblečenie pre 
svojho potomka ako pre seba.“ 

značkovanie nášho života teda sku-
točne vážime na kilá, ak si však do-
kážeme vybrať a nenecháme sa nimi 
pohltiť, mali by značky priniesť zara-
denie niektorých druhov tovarov do 
kategórie „kvalita“. pri vyberaní si 
produktov najlepších pre naše zdra-
vie určite vždy zohľadňujeme aj cenu 
a mnohokrát máme pocit, že čím je to drahšie, tým je to 
kvalitnejšie.

„ Moje dieťa v živote nemalo tričko, body alebo pančušky 
drahšie ako za 1 € - vždy som všetko kupovala v sekáčoch, ale 
keď začal chodiť a mal dosť dlho problémy s udržaním rovnová-
hy, poradila mi doktorka, aby som mu kúpila ortopedickú obuv 
– vtedy som mu kúpila topánočky za  pre mňa neuveriteľných 
1200 Sk – ktoré nosil poctivo každý deň  pol roka. Je to veľa? 
Alebo je to málo za zdravie dieťaťa a jeho vývoj?“,
reakcia maminky 6 - ročného Damiána na tému značkových 
vecí.

značka ako „Životný Štýl“ 
( značka „neviem čo od dobroty“)

„...Bola som zvyknutá mať všetko. Bolo bežné, že mi otec 
dával v sobotu na nákup „handier“ toľko peňazí, čo väčši-
na bežných ľudí zarobí za celý mesiac...“

Poznáte pocit bezmocnosti, keď si 
od potomka vypočujete spŕšku slov o 
tom, ako „trápne“ vyzerá medzi ostat-
nými, pretože nemá oblečenie takej 
alebo onakej značky? Aj napriek rôz-
norodosti všetkých možných trendov 
stále je tu silná komunita pretvárajúca 
značky na fenomén, s ktorým musí žiť 
každý. Pre mladých je obzvlášť ťažké 
„byť normálnym“, keď je ich život pria-
mo závislý od prejavu a chovania sa 
celebrít, ktoré sú im sympatické. Tie 
teda málokedy chodia v obyčajnom 
oblečení bez známych značiek. „ U 
nás na škole to badať hlavne v špor-
tových triedach, kde akoby majú na 
„značkovanie“ právo. Na určité vrcho-
lové typy športov sú potrebné veci v dobrej kvalite a teda v 
požadovanej značke. Ale sú tu aj tzv. brontosauri – malá hlava, 
veľké telo obalené značkovou mikinou. Zaujímavé je, že sa to 

oveľa viac prejavuje u chlapcov ako u dievčat. Títo chlapci aj 
počas vyučovania musia mať svoje „správne“ fľaše na stole, 

aby si mohli desaťkrát počas hodiny odpiť. 
Ostatným v triede to teda dávajú poriadne 
„vyžrať“ a dieťaťu, ktoré sa neoblieka tak, 
aby bolo „in“, je v tomto kolektíve veľmi 
ťažko“ , vyjadruje sa učiteľka na reálnom 
gymnáziu a pokračuje: „ U týchto bron-
tosaurov existuje už len neúcta ku všet-
kému a všetkým. Akceptujú len samých 
seba a sebe podobných.“ 

Odľahčeným a hlavne poučným príkla-
dom môže byť maličký príbeh mladého 
chlapca, ktorý doteraz nestratil vzťah k 
značkám ( len preto, lebo je to značka). 
Sú preň kvalitné, potrebné, aby sa mu 
lepšie a ľahšie športovalo a úctu k veciam 
získal celkom prirodzeným spôsobom - z 
rodiny:

ŠialeNec  
( príbeh Dušana, 27)

„ Ako každý mladý  „švihák“ som aj ja 
chcel tenisky svetovej značky. Výrobcovia 

i predajcovia za ne chceli šialené ceny a šialený som bol aj ja. 
Rodičov som kúpou nových tenisiek značky „NIKE“ otravovať 
nechcel, a tak som bol nútený si potrebné financie zadovážiť 
sám. Našiel som si brigádu - ja a moji ďalší dvaja kamaráti sme 
sa v trinástich rokoch postavili do poľa plného vysokej buriny. 
Tú sme potrebovali odstrániť na to, aby sme sa dostali k červe-
ným melónom ležiacim na úrodnej pôde Žitného ostrova. Po 
týždni a pol sme sa k melónom nakoniec prepracovali a aj ich 
obrali. Mal som zarobené. Na ruku som dostal 2100 korún, no 
na nové topánky to aj tak nestačilo. Za snahu prejavenú na me-
lónovom poli mi na tenisky doložili rodičia. Vyšli ma dosť draho. 
Dal som za ne 2500 korún a tiež som prišiel o štvrtinu prázdnin, 
ktorú som mohol stráviť úplne inak. Malo to, samozrejme, aj 
pozitíva. Viac som si začal vážiť korunky a hlavne – kúpil som 
si to, čo som aj chcel. Bol som „švihák“.“

sMutNÉ precitNutie 

Sú ale rodiny ( a je ich stále viac), kde sa značkovanie berie 
ako hlúpa samozrejmosť, bez ohľadu na vek, množstvo, kvalitu, 

výzor. Značky vo všetkom sa berú 
ako prirodzenosť a deti z takýchto 
rodín strácajú zdravý úsudok o ce-
nách. Strácajú tak prirodzený reš-
pekt pred samotným životom. Ak sa 
stane, že sa musia postarať sami o 
seba, často sa nevedia zorientovať 
a skutočný svet je pre nich ťažko 
zdolateľná prekážka. 

„ Bola som zvyknutá mať všet-
ko. Bolo bežné, že mi otec dával 
v sobotu na nákup „handier“ toľko 
peňazí, čo väčšina obyčajných ľudí 
zarobí za celý mesiac a ja som to 
skutočne aj minula. Po jeho smrti, 
ktorá prišla náhle, som sa musela 
zamestnať. Sedela som dva týždne 
nad účtami za domácnosť, nad 

všetkými zozbieranými poštovými poukážkami a nevedela som 
pochopiť, akým spôsobom z toho vyjsť. Mala som úplne skres-
lený pohľad na hodnotu všetkého okolo mňa.“ 

Poznateľnosť svjej značky zvyšujú firmy rôznymi 
makretingovými ťahákmi.

Prvý školský deň je pre mnohých výnimočným dňom, 
ktorý si „žiada niečo výnimočné na oblečenie“.
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to s vysvetlením, že takáto príležitosť si to priam pýta a niekedy 
si cenu všimnem až po zaplatení a vôbec mi neprekáža, že je 
to hriešna suma -  ale veď mám len ich dve. Je ale pravda, že 
nakupujem aj u ázijských spoluobčanov. Niekedy som milo a 
inokedy nemilo prekvapená kvalitou, ktorá je neporovnateľná 
s inými predajcami. Doba, keď sme mali skoro všetci rovnaké 
veci z umelých materiálov, je už preč a našim deťom chceme 
aspoň sem-tam dopriať aj niečo lepšie a je jedno, či sa to týka 
oblečenia, stravy, vzdelávania...“

v ružovoM svete s rozuMoM
( skúsenosť mamy Katky) 

V detstve som síce mala všetko, čo dieťa potrebuje – lásku i 
pozornosť rodičov, vlastnú posteľ, pravidelnú stravu a vždy čis-

té oblečenie, avšak ako dievčaťu, 
či slečne mi veľmi chýbali v šatníku 
nejaké rozmarné kúsky. Oblečenie, 
ktoré nepotrebujem, ale mám ho, 
lebo sa mi páči. Topánky, ktoré by 
som nosila výlučne len do kosto-
la. Vlastný kabát a nie len praktic-
kú vetrovku. Mala som všetko, čo 
som potrebovala, ale nie všetko, 
čo som chcela. Ono by to nebol až 
taký problém, keby som si tento 
deficit neriešila teraz, keď už mám 
vlastné deti. S manželom nie sme 
ani zďaleka milionári, ale nemáme 
hypotéku, ani žiadne dlhy, a tak si 
môžeme dovoliť aj nejaký ten roz-

mar. Myslíte, že kupujem niečo sebe? Kdeže! To našim deťom, 
dvom dcérkam, praská skriňa vo švíkoch. Nekupujeme im síce 
žiadne zbytočnosti, ale ak sa im niečo skutočne páči, tak im to 
kúpime, aj keď to nepotrebujú. Svoj podiel na plnej skrini oble-
čenia majú aj obidve babičky, tety a krstné mamy. Veď kto by 
už odolal ružovým cukríkovým šatočkám, keď vie, akú radosť 
spôsobia dvom rozkošným princezničkám! Nemyslím, že sú 
naše deti  zaťažené na značkové veci. Ale značka Disney u 
nás „frčí“. Kdekoľvek čokoľvek „princeznovské“ uvidíme, hneď 
máme tendenciu si to aspoň pozrieť, vyskúšať, zvážiť, či by 
sme to mohli kúpiť. Samozrejme, veľakrát odoláme. Problém 
ale je, že postupom času, ak si majú naše deti vybrať, chcú len 
veci z tejto značky a žiadne iné. Nekupovali by sme deťom z tej-
to značky všetky veci – hračky, knihy, oblečenie, topánky, zošity, 
farbičky, tašky a kabelky, poháriky, dekorácie, šperky, zubné 
kefky, nábytok...ani keby sme boli tými milionármi. Myslím, že 
by to bolo gýčové, ale ako to  vysvetliť päťročnému dieťaťu, to 

fakt neviem. Naše deti vedia, že nie sme 
úplne chudobní a vedia aj to, že v prípade 
potreby môže čo to kúpiť aj babička či teta. 
Snažíme sa im vysvetliť, že nemusia mať 
všetko, čo sa im páči. Nech si vyberú len 
jednu vec, nech si to dobre premyslia, či 
ju skutočne chcú a že po nejakom čase im 
tú vec kúpime, alebo napíšeme Ježiškovi... 
lebo nám chýba milión piata vec do série 
„princeznovských hračiek“ .

ovečkovÉ pyžaMko
(skúsenosť mamy Danky)

„ Aj keď mám ešte veľmi malé deti, kto-
ré ešte značky ako Adidas a podobne ne-
vnímajú, myslím si, že sa tomu nevyhnem. 
Zatiaľ si môj trojročný syn tvorí k veciam 
vzťah na základe toho, s kým sa mu vec 

pot za uŠaMi

Značkovým „masakrom“ je príbeh mladej matky z Bratislavy, 
ktorej syn chcel veľmi chodiť na floorball. Keďže splácali byt, 
auto, nemali financie navyše, ale žili celkom normálne. Syna 
prihlásila mama na floorball, kde polroka poctivo chodil a veľmi 
ho to bavilo. Po prvých zápasoch ale začal vyžadovať značko-
vé tenisky alebo aspoň mikinu, lebo inak tam chodiť nebude. 
„O ničom inom sa u nás doma nehovorilo. Prerástlo to do také-
ho extrému, že som si vôbec nevedela dať rady s deväťročným 
dieťaťom, ktoré večer plakávalo do vankúša, prečo má takú 
„neschopnú“ rodinu, čo nevie zarobiť aspoň na hlúpe tenisky! 
Stále vravel, že všetci také majú a ja som mu už len z princípu 
nechcela tie tenisky kúpiť, veď som ho odmalička viedla k tomu, 
že iné veci sú na ľuďoch dôležité. Nakoniec sme sa s man-
želom vybrali na floorballový zá-
pas, tešili sme sa ako malé deti na 
hračku, že uvidíme nášho Timoteja 
v nasadení. Vždy bol živé a schop-
né dieťa, športy mu išli odmalička. 
Aké však bolo naše sklamanie, 
keď vyšli hráči na pľac a náš Timko 
ostal sedieť na lavičke, v rohu te-
locvične, zhrbený, ani nevedel, že 
tam sme, pretože vôbec nedvíhal 
oči od zeme. S hrôzou sme pozo-
rovali celý zápas a pochopili, že 
problém nakoniec nie je len v partii 
a kamarátoch, ktorí s ním na floor-
ball chodili. Problém bol v trénerovi. 
Značkový mal ešte aj pot za ušami 
a naše dieťa ani nevyvolal hrať. Veď nebude svoje družstvo 
prezentovať trápnymi deťmi v obyčajnom tričku a teniskách od 
Číňana. Samozrejme, že takto nám to nepovedal. Ale vyznelo 
to tak, keď sme sa pýtali, prečo je naše dieťa v rohu. Po chvíli 
rozhovoru som pochopila, že sa neoplatí rozčuľovať, lebo tento 
človek absolútne nechápe, čo to je detská zraniteľná dušička a 
vývin zdravej osobnosti. Timka som potom dala na floorball do 
iného klubu a odvtedy hrá ako „diabol“.“

ŠuŠtiaky
(názor Mie, 31)

„ Keď som ešte chodila na základku, všetci sme chodili v 
zelenej alebo fialovej šuštiakovej súprave a „drali“ oblečenie 
po starších súrodencoch. Akonáhle niekto prišiel v strakatej 
„šuštiačke“ – už to bol šéf! Nešlo o to, či je to značkové, ale 
že je to originál. To isté sa dialo s hračkami.  Dnešné deti to 
majú určite ťažšie. Je na nich vyvíjaný silný 
tlak, na prvom mieste zo strany spolužia-
kov, ktorí sú značkoví a na strane druhej 
z médií, reklamy. Ale myslím, že tu hrajú 
zásadnú rolu rodičia “.

tváriM sa, že si NepotrpíM
( skúsenosť mamy Oľgy)

„ Čo sa týka značkového oblečenia, naj-
skôr mi napadlo, že nás sa to netýka, takže 
by bolo zbytočné sa vôbec vyjadrovať. Po 
chvíli uvažovania som ale prišla na celkom 
zaujímavú vec. Tvárim sa, že si nepotrpím 
na značkové veci, ale nie je to celkom tak. 
Viem, že keď prichádzajú Vianoce, naro-
deniny a samozrejme, aj prvý školský deň, 
vždy hľadám pre svoje dievčatá niečo v tých 
„lepších“  značkových obchodoch. Vždy je „Čokoľvek princeznovské u nás frčí“
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výzorom. Deje sa to už u detí.  Priklonenie sa na niektorú z 
ponúkaných strán  v tínedžerskom veku býva výrazom hlbšie-
ho hľadania vlastnej identity. Jablko nepadá ďaleko od stromu 
– takže vplyv rodičov je často skrytý, no napriek tomu domi-
nantný. Stále častejšie sa stretávame so skupinami mladých, 
ktorí úplne ignorujú nejaké značkovanie, skôr sa chcú odlíšiť 
tým, že budú úplne obyčajní, v starých vyťahaných svetroch, 
roztrhaných džínsach, prípadne preferujú prírodné materiály, 
ručne opracované odevy, tradičné spôsoby spracovania textílií 
a podobne. 

Mali by sme viesť našich najmenších  k tomu, že nie je dôle-
žité, ako sa správa väčšina, aj keď sa s ňou chtiac - nechtiac 

stretneme. Je dôležité ukazovať našim de-
ťom teplo domova, života, teplo a „kvalitu“ 
podstatných a ozajstne dôležitých vecí. 
Udržiavať v nich pocit, že na nás sa vždy 
môžu obrátiť, že tu vždy budeme pre nich. 
Nie je dôležité, čo má človek na sebe. To 
tvrdenie všetci dobre poznáme, ale nie 
vždy sa podľa toho aj správame. Mali by 
sme deti učiť, ako si vážiť veci a nie ako si 
vážiť značkové veci. Mali by sme im ukázať 
ako dobre je, že máme tieto veci, ale ne-
máme pre ne žiť. 

 Deti sú jemné stvorenia a v budúcom ži-
vote budú stavať na tom, čo im ako malým 
ukážeme, čo od nás odpozorujú. S nástra-
hami sa budú stretávať na každom kroku. 
Aj keď z domu vedené k prirodzeným hod-
notám, stretnú sa s prvým kolektívom v 
škôlke či škole a nevyhne sa nátlak skupiny 
– partie spolužiakov, ktorí sa mu vysmejú 
za štrikovaný sveter. Je dôležité, aby dieťa 
o hodnotách, ktoré pozná, vedelo rozprávať. 
Aby si uvedomovalo silu toho, čo dostáva a 
spoznáva doma. Je iba v našich rukách, či 

nám vlastné dieťa  povie vetu, ktorú počula z úst svojho trinásť-
ročného syna Adama mama Zuzana – „ Mami, koľkokrát som 
odfajknutý, toľkokrát som človekom. Čo to nevieš?“ Snažme sa 
naučiť deti, aby si radšej pamätali pôvodnú verziu tohto citátu.

uŽitočné raDy

• Vysvetľujme deťom, prečo máme radi ktorý kus svoj-
ho oblečenia. Aby videli, že si vážime každú vec bez rozdielu. 
Niečo má peknú farbu, niečo materiál a podobne.

• Učme deti, že nie je samozrejmosť mať všetko. Ak si 
to aj môžeme dovoliť, nesplňme im vždy každé želanie.

• Ak už máme s dieťaťom problém, skúsme rozobrať 
celý rad dôvodov, prečo tak strašne po nejakej veci túži. Ak sa 
nám zdá dôvod racionálny, skúsme spolu s dieťaťom na danú 
vec našetriť vytrvalým odkladaním si napríklad na značkové 
tenisky, aby samo zhodnotilo, či ich naozaj až tak veľmi potre-
buje.

• Skúsme si sami predstaviť seba na mieste dospieva-
júceho dieťaťa. Spomeňme si na ten pocit, že niečo „véééľmi“ 
chceme, niekedy ani sami nevieme prečo... najdôležitejšie je 
vysvetľovanie. Skúsme spolu s dieťaťom zhodnotiť situáciu a 
keď sa dá a zaslúži si to, doprajte mu ten luxus kráčať po škole 
so zdvihnutou hlavou.

• Nenechajme svoje deti samé. Venujme sa im a roz-
právajme sa.

Pozbierala a spísala: Eva Rakovanová, 
matka dvoch zatiaľ neznačkových detí

Ilustračné foto Eva Rakovanová, Zuzana Koláriková, RaKo
 

spája. Napríklad toto tričko mi kúpila babka, tepláčky mám s 
vláčikom, čižmičky od Erika ( z rodiny), pyžamko je ovečkové, 
nohavičky sme spolu s maminkou ušili... jednoducho každú 
vec vie posúdiť po svojom.  Ak sa mi podarí, aby si to udržal do 
budúcna, tak ho značky až tak trápiť nebudú. Ja som si svojho 
času tiež zakladala na značke, ale bol to len taký chvíľkový 
boom a chvalabohu ma to už prešlo. 

NeviDiteľNÉ Miesto
(skúsenosť mamy Janky)

So zakúpenými značkovými vecami mám lepšie skúsenosti 
ako s neznačkovými, pri kupovaní by som ich uprednostnila, 
nie však preto,  že je na nich viditeľná znač-
ka, ale pre ich kvalitu. Keby to bolo na mne 
–  bola by značka na neviditeľnom mieste. 

uNiforMy
(skúsenosť mamy Hany)

Istý čas sme s manželom a troma deťmi 
žili v Anglicku. Pred veľkým sťahovaním 
som mala hlavu v smútku. Odchádzali sme 
tam kvôli manželovej veľmi dobre hodnote-
nej aj finančne zaujímavej práci, ale výdav-
kov sme mali dosť. Predstava ako sa môj 
najstarší (vtedy tretiak) bude potýkať nielen 
s novým prostredím, jazykom, ľuďmi, ale aj 
kultúrnymi rozdielmi a prípadným kastova-
ním detí v škole – to ma dosť znepokojovalo. 
Veľmi milo som bola prekvapená, keď som 
zistila, že v škole, ktorú sme mu vybrali, sa 
nosia uniformy. Dostal sako, kravaty a sta-
čilo mu kúpiť tmavomodré nohavice a biele 
košele. Tie mali v každom supermarkete vo 
výhodných baleniach  - v prepočte košeľa 
za jedno euro. Odpadla mi kopa starostí 
nielen s odievaním, ale aj s vysvetľovaním, prečo takú mikinu 
alebo takú šiltovku iní majú a on nie. Uniformy si preto pochva-
ľujem. Nie kvôli snobskému vzhľadu, ale kvôli tomu, že sa deti 
zbytočne nerozptyľujú názorovými či majetkovými rozdielmi, 
ktoré do školy určite nepatria. 

Nakoľko sMe Bohatí
(skúsenosť mamy Jany, 40)

„Mám dvoch takmer dospelých synov, ktorý sa od útleho det-
stva profesionálne venujú športu. Keď boli chlapci malí, značky 
sme akosi neriešili, nebol to vtedy taký boom. Keďže však tré-
nujú dvojfázovo a denne, postupne sme vyskúšali najrôznej-
šie tričká, ponožky a o botaskách ani nehovorím. Ukázalo sa, 
že nie sme takí bohatí, aby sme mohli kupovať lacné veci. V 
prípade športového oblečenie, ktoré sa nenosí pre imidž, ale 
skutočne na športový tréning, to platí určite. Je síce drahé, ale 
neporovnateľne kvalitnejšie, čo sa týka materiálu, trvácnosti, 
stálofarebnosti, satia potu a podobne. Ako však synovia do-
spievali, tak sa drahšieho športového oblečenia nevzdali ani 
na bežné nosenie. Je to ich štýl. Čochvíľa sa začnú živiť sami a 
ukáže sa, či pri tomto štýle zostanú aj v každodennom obleče-
ní, alebo len na palubovke.“

značka „popieram akúkoľvek značku“ 

Jestvuje aj početná skupina ľudí, ktorí stoja akoby na opač-
nom póle značkového sveta. Všetci si hľadáme spriaznené 
duše, ľudí pre nás sympatických a podobných zmýšľaním i 
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môj príbeh

This is Kevin
Každá žena chce mať deti, teda aspoň  

väčšina žien. Ani ja som nebola výnimkou, 
len to malo malý háčik. Môj menštruačný 
cyklus bol veľmi nepravidelný. Menštruá-
cia mi začala vynechávať najprv jeden me-
siac, potom tri mesiace a nakoniec pol roka. 
Vtedy som bola ešte stredoškoláčka a mama 
ma poslala ku gynekológovi, aby zistil, 
čo je vo veci. Po bežnom vyšetrení lekár 
prišiel na to, že mám hormonálnu poruchu 
– zvýšenú hladinu prolaktínu, čo spôsobuje 
nepravidelnú menštruáciu a v budúcnosti  
môžem mať problémy otehotnieť. Nasadil 
mi hormonálnu liečbu. Od toho okami-
hu som sa začala zožierať myšlienkou, 
že nikdy nebudem mať deti…

V osemnástich som sa zaľúbila a po 
trištvrte roku nášho chodenia sme sa vzali 
a začali spolu žiť bez rodičov. Pred svad-
bou sme sa o dieťatko snažili, no, žiaľ, 
nedarilo sa. Podarilo sa nám to až dva 
mesiace po svadbe. Boli sme veľmi šťastní, 
že budeme mať dieťa. 

Dlho sme sa však netešili. Nastalo 
chrípkové obdobie, ktoré zasiahlo aj mňa. 
Nechcela som chýbať v práci, a to sa mi 
vypomstilo. Dostala som vysoké teploty a 
ostala som na maródke. Po dvoch týždňoch 
som začala slabšie krvácať. Preľaknutí sme 
išli do nemocnice. Krvácala som málo, ale 
stále. Po viac ako týždňovom pokuse  za-
staviť krvácanie tretie sonografické vyšetre-
nie ukázalo, že sa dieťa nevyvíja. Na ve-
černej vizite som musela priznať zhoršenie 
zdravotného stavu, kŕčovité bolesti a za 
posledné dva dni teplotu. Po vizite si ma 
primár zavolal do vyšetrovne a oznámil, 
že dieťa musí isť preč. Rozplakala som sa 
a primár nechápal prečo. Zdôverila som sa 
mu, že sa bojím, že už nikdy nebudem mať 
žiadne deti. Pán primár ma však upokojil, 
že detí môžem mať toľko, koľko len chcem. 

Celý zákrok som chcela prežiť pod úpl-
nou narkózou. Ťažko som to zvládala a 
keď som sa preberala, kričala som, že mi 
zobrali dieťa… Môj zúfalý plač bolo počuť 
až do susedných izieb. Pacientky, ktoré 
tam ležali, sa chodili pozerať, kto to tak 
vystrája. 

Po prepustení z nemocnice som sa dozve-
dela, že som v sebe nosila tri týždne mŕtvy  
plod. Hrozila mi otrava krvi.

Na nejaký  čas sme museli s manželom 
svoje snaženie o bábätko odložiť. Po nie-
koľkých mesiacoch sme to začali skúšať 
znova, ale bezúspešne. Chodila som po 
rôznych vyšetreniach, ktoré vždy dopadli 
dobre, ale tehotenstvo stále neprichádzalo. 

Naše manželstvo začalo upadať. Manžel 
ma vinil za to, že sme prišli o dieťa. Prišiel 
o prácu a bol viac ako rok nezamestnaný. 
Pár týždňov odrobil, no opäť ostal doma. 
Ostala som na všetko sama…

Keď som sa dozvedela, že moja kama-
rátka čaká dieťa, plakala som. Bolo mi to 
ľúto, cítila som sa bezmocná. Stále som si 
hovorila, že dieťa to dá všetko do poriad-
ku. Lekár stál na našej strane, ale manžel 
odmietal spoluprácu. Šla som na liečenie, 
ktoré mi malo pomôcť otehotnieť. No za 
ten čas si manžel našiel 16-ročnú priateľku, 
ktorá bývala o tri poschodia vyššie ako my. 
To bola bodka, viac sa už spraviť nedalo. 

Po rozvode som sa snažila so všetkým 
vyrovnať, ale nešlo to. Stále som stretávala 
tých istých ľudí, okolie mi všetko pripomí-
nalo. Tak som sa rozhodla odísť za prácou 
do zahraničia. Stretla som nových ľudí, 
spoznala nové miesta, nabrala skúsenosti. 
No ustavične som mala pocit, že som akási 
nezaradená. V práci som  spoznala jedné-
ho pána, ktorý ma viac ako rok volával 
na kávu a ja som stále odmietala. Až raz, 
keď ma bola navštíviť mama, nás pozval 
obe. ”Neodbytný pán” sa nechcel vzdať a 
rovno sa spýtal mojej mamy, či sa smie stať 
jej zaťom. Riadne ma to prekvapilo, ale aj 
potešilo. A tak som si opäť našla partnera. 

Úplne som vypustila pochybnosti aj 
myšlienku na deti. A zrazu … neprišla mi 
menštruácia. Nevenovala som tomu príliš 
veľkú pozornosť, chodievala mi nepra-
videlne. Kúpila som si však test a ten bol 
pozitívny. Nemohla som tomu uveriť! Veď 
s mužom sme sa snažili šesť rokov a nič! 
Žeby uvoľnená myseľ dokázala také zá-
zraky? Aj druhý test potvrdil to isté, bola 
som naozaj tehotná. V tom období som 
musela odcestovať domov.  Stále som tomu 
však akosi nedokázala uveriť, tak som išla 
k svojmu lekárovi. Bol milo prekvapený a 
sám si to overoval dvakrát. Dovolil mi od-
cestovať späť za prácou. Asi týždeň pred 
odchodom som sa však nadránom zobu-
dila na mokrom matraci. Zasvietila som 
svetlo a ležala som v kaluži krvi. Hneď 
som zobudila rodičov, mama zavolala zá-
chranku.  Odviezli ma do nemocnice. Le-
kárka na príjme viedla namiesto vyšetrenia 
dosť nepríjemný rozhovor. Zaujímalo ju 
len to, kedy som naposledy jedla. Obrátila 
sa k sestričke, že pacientke môžu dať nar-
kózu a rovno ju vyčistiť. Sestrička ju však 
uprosila, nech ma aspoň vyšetrí. Vyšetrenie 
dopadlo dobre, potvrdilo sa, že dieťa je 
v poriadku a nasadili mi liečbu. Pani 

doktorka bola zrejme vyrušená zo spánku 
a jednala impulzívne. Keď som si predsta-
vila, že som mohla prísť o dieťa bez toho, 
aby ma vyšetrila, chytala ma zlosť. Bola 
som vo štvrtom mesiaci tehotenstva… 

Asi po troch dňoch mi krvácanie za-
stavili, no nastal ďalší problém. Zvýšené 
pečeňové testy. V ojedinelých prípadoch to 
vyvoláva tehotenstvo a ja som mala aku-
rát tú smolu. V nemocnici som strávila asi 
šesť týždňov, neskôr som prešla do domáce-
ho liečenia. Do konca tehotenstva sa už na-
šťastie ďalšie vážnejšie problémy neobjavili. 
Predpokladaný termín pôrodu bol 17. De-
cember. Deň “D”  sa blížil, no dieťatku sa 
nechcelo na svet. Museli mi pôrod vyvolať. 
Už som mala kontrakcie po jednej minúte, 
keď primár rozhodol pôrod sekciou. Zrazu 
zo mňa začala tiecť dosť nepekná plodová 
voda. Dieťatko malo dvakrát omotanú pu-
počnú šnúru okolo krku. O 13:15  prišiel 
na svet ten malý zázrak - moje vytúžené 
dieťa. Bol to chlapec! Vážil 3750g a meral 
53cm. Dali sme mu meno Kevin. Meno 
vybrali priateľ a moja mama. 

Kevinovi kvôli zelenej plodovej vode mu-
seli hneď po narodení pichať antibiotiká, 
ale inak sme boli v poriadku. Dva dni pred 
Štedrým dňom nás mali prepustiť z nemoc-
nice, no zrazu mi vysoko stúpla teplota. 
Nakoniec nás prepustili presne 24. decem-
bra. Domov  sme prišli okolo obeda a veče-
rali sme už všetci spolu aj s novým členom 
rodiny. Pod stromčekom sa tak objavil naj-
krajší darček - náš milovaný Kevin. Niet 
väčšieho, krajšieho a vzácnejšieho daru ako 
je dieťa. Tento rok na Vianoce bude mať 
Kevin už piate narodeniny.

Šťastné, veselé a ničím nerušené vianoč-
né sviatky všetkým praje

     Andrea Pagáčová
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pozitívny. Nemohla som tomu uveriť! Veď 

Žeby uvoľnená myseľ dokázala také zá-Žeby uvoľnená myseľ dokázala také zá-Žeby uvoľnená myseľ dokázala také zá-

pozitívny. Nemohla som tomu uveriť! Veď pozitívny. Nemohla som tomu uveriť! Veď 

jej zaťom. Riadne ma to prekvapilo, ale aj 
potešilo. A tak som si opäť našla partnera. potešilo. A tak som si opäť našla partnera. potešilo. A tak som si opäť našla partnera. 

No ustavične som mala pocit, že som akási 
spoznala nové miesta, nabrala skúsenosti. 
No ustavične som mala pocit, že som akási No ustavične som mala pocit, že som akási 

To bola bodka, viac sa už spraviť nedalo. 

Pár týždňov odrobil, no opäť ostal doma. 

Naše manželstvo začalo upadať. Manžel Naše manželstvo začalo upadať. Manžel 

je dieťa. Tento rok na Vianoce bude mať 
Kevin už piate narodeniny.Kevin už piate narodeniny.Kevin už piate narodeniny.
je dieťa. Tento rok na Vianoce bude mať je dieťa. Tento rok na Vianoce bude mať 

Štedrým dňom nás mali prepustiť z nemoc-Štedrým dňom nás mali prepustiť z nemoc-Štedrým dňom nás mali prepustiť z nemoc-

Nakoniec nás prepustili presne 24. decem-Nakoniec nás prepustili presne 24. decem-

53cm. Dali sme mu meno Kevin. Meno 

seli hneď po narodení pichať antibiotiká, seli hneď po narodení pichať antibiotiká, 

zo mňa začala tiecť dosť nepekná plodová 

počnú šnúru okolo krku. O 13:15  prišiel počnú šnúru okolo krku. O 13:15  prišiel počnú šnúru okolo krku. O 13:15  prišiel 

Predpokladaný termín pôrodu bol 17. De-

pečeňové testy. V ojedinelých prípadoch to 
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radíme si navzájom

ako získať nové mamičky do mC
Tréning „Ako dosiahnuť požadovanú návštevnosť v MC a ako motivovať členky 

k aktívnemu členstvu“ organizuje pre materské centrá Únia materských centier 
s podporou Nadácie Slovenskej sporiteľne. Obsahuje návod, ako zvýšiť návštevnosť 
centier a radí, ako motivovať mamy návštevníčky k dobrovoľníckej práci pre MC.

Lektorkou spomínaného tréningu je katarína žarnovičanová, zakladateľka MC 
Mamioáza v Zlatých Moravciach, regionálna koordinátorka materských centier 
v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji, lektorka tréningu Leadership Support Pro-
ces ( proces podpory líderiek, ktoré vedú MC).

SKÚSENOSTI 
Z MATERSKÝCH 

CENTIER

Eva Saboová, 
členka MC Obláčik 

(Bratislava – Lamač): 

„Donedávna sa práca v Obláčiku rozdeľo-
vala hlavne medzi členky MC, občas pomo-
hol nejaký otecko. Tento rok sme začali viac 
využívať aj pomoc mamičiek - dobrovoľníčok, 
ktoré nie sú členkami. Často je totiž ťažké pre-
svedčiť mamičku na členstvo, ktoré je myslené 
aspoň na rok. Mamička má pocit, že je to príliš 
záväzné a nevie sa odhodlať. Mali sme mamič-
ku, ktorá nevedela, dokedy tu budú bývať a ne-
chcela nám zbytočne nič sľubovať. Tento rok 
sme ju oslovili, či by si zobrala služby v herni 
jedno doobedie týždenne ako dobrovoľníčka. 
A teraz je to už tretí mesiac, čo nám pomáha. 
Dohodneme sa s ňou vždy nanovo na začiat-
ku mesiaca. Aj keď nám chce niekto pomôcť 
málo a nezáväzne, treba to využiť, niekedy je 
z toho aj celkom fajn spolupráca.“

Katarína Králiková, 
zakladateľka RC Prešporkovo

(Bratislava – Staré Mesto): 

„Za päť rokov existencie Prešporkova sme 
prešli rôznymi fázami. Mali sme kopec nadše-
ných mamičiek, ktoré po čase odišli. Mali sme 
mamičky, ktoré len využívali výhody členstva a 
nič nerobili. Mali sme mamičky, ktoré nám po-
máhali „len tak“, ale nechceli byť členkami. Istý 
čas sme dokonca mali aj dve zamestnankyne. 
U nás najviac funguje pravidelné stretávanie 
členiek, resp. mamičiek, ktoré chcú byť ak-
tívne v Prešporkove. Vďaka každotýždňovým 
stretnutiam sa stihneme porozprávať nielen o 
pracovných veciach, ale aj o deťoch a o svo-
jich životoch. Máme skúsenosť, že ak na také-
to „porady“ pozveme mamičku, ktorá prejaví 
hoci len malý záujem o pomoc Prešporkovu, 
zvyčajne sa časom stane aktívnou, lebo na 
vlastnej koži zažíva, ako to u nás funguje.“

Napokon môžeme citovať aj z Do-
padovej štúdie ÚMC o opodstatne-
nosti  materských centier. V ankete 
s respondentkami – návštevníčkami 
centier sa medzi hlavnými dôvodmi 
návštev objavuje aj zistenie, že dô-
ležitú rolu tu zohráva „história zaan-
gažovanosti“. Väčšina mám hovorí o 
postupnom vťahovaní do života MC, 
o postupnom zapájaní sa do diania. 
Tento postup si veľmi chvália a pripúš-
ťajú, že bez tejto zaangažovanosti by 
sa samy asi neodhodlali ponúkať svo-
je služby.

Katarína Králiková
Pomoc s burzou šatstva môže byť dobrou príležitosťou 

požiadať mamy z centra o pomoc.

Čo očakávajú mamy - návštevníčky, 
keď sa rozhodujú, že sa stanú 
aktívnymi členkami?

Keď už sú vo fáze, že sa rozhodujú, 
či áno alebo nie, potrebujú hlavne pocit 
bezpečia, že členstvo v MC nebude pre 
nich ťarchou a len prácou naviac. Potre-
bujú mať dostatok informácií, čo sa od 
nich očakáva, čo všetko členstvo obnáša 
– tak povinnosti, ako výhody. Ak vieme 
o nejakých konkrétnych zručnostiach, 
schopnostiach, talentoch, ktoré sú ich 
prednosťou, pomôže im, ak si budú ve-
domé, ako konkrétne môžu druhým ľu-
ďom pomôcť a byť užitočné. Myslím, že 
v realite sa bavíme väčšinou o ženách, 
ktoré nehľadajú nič, ani netušili, že by sa 
mohli stať členkami MC,  nemajú teda 
očakávania, lebo je to pre ne pravdepo-
dobne niečo nové – ak nie sú presťaho-
vané a neboli aktívnymi ženami niekde v 
inom MC. My im musíme pomôcť objaviť 
v sebe tú túžbu – stať sa členkou :-). Sú 
aj zriedkavé typy žien, ktoré len čakajú 
na príležitosť stať sa aktívnou a tie asi 
majú svoje očakávania, možno byť uži-
točnými pre druhých, možnosť sebareali-
zácie, túžba byť v kontakte s ľuďmi... Ale 
to by boli asi otázky pre ne. 

Čo poradiť líderke, ktorá dlho 
vedie materské centrum sama 
a je už značne vyčerpaná?

Najskôr by mala takáto mamička mať 
jasno v tom, aký čas chce ešte skúsiť 
zabojovať o MC. Keď to to-
tiž človek dlhodobo ťahá sám, 
prestane ho to skôr, či neskôr 
baviť, alebo to začne robiť na 
úkor svojej rodiny a za to žiad-
ne MC nestojí. Preto sa musí 
zmieriť s možnosťou, že ak sa 
nenájde nikto, kto bude ochot-
ný sa do MC zapojiť, je možno 
lepšie MC zatvoriť. MC totiž nie 
je o jednom človeku a ak nikto 
oň nechce bojovať, potom im až 
tak veľmi nebude chýbať. Ak sa 
takáto bojovníčka („sama vojač-
ka v poli“) rozhodne MC udržať, 

musí poznať svoje hranice – vedieť, čo 
je ďalej ochotná pre MC robiť a čo nie, 
aj keby malo mať MC obmedzenú pre-
vádzku. Potom je čas na otvorený roz-
hovor s pravidelnými návštevníkmi MC a 
pomenovanie situácie a svojho prežíva-
nia. Treba im s pokojom, bez dlhých vý-
levov sebaľútosti, ale na rovinu povedať 
o svojich hraniciach. Návštevníci musia 
vedieť, čo konkrétne sa stane, ak nikto 
nepomôže v MC – napr. bude fungovať 
raz v týždni alebo bude zatvorené úplne. 
Ak prejavia ochotu pomôcť, musíte pres-
ne vedieť, v čom by vám mali pomáhať. 
Ako s nimi ďalej pracovať, to už je ob-
sahom tréningu. Predovšetkým je dobré 
takýmto krajným situáciám predchádzať. 
Hlavne preto podobné tréningy robíme.

Dostávaš aj spätnú väzbu od MC 
o účinnosti tréningu? 

Pozitívne ohlasy sú na uvedený prí-
klad systému členstva, ktorý prevzalo 
už niekoľko MC. Ak chceme, aby sa stal 
niekto aktívnym členom, musíme mať 
jasne definovaný celý systém členstva 
a nastavený tak, aby tam naozaj boli aj 
motivačné prvky. Pochvaľovanou pomôc-
kou je aj dotazník pre návštevníkov MC. 
Absolvovať tréning je jedna vec a vracať 
sa k tomu, čo ma tam osloví a zaviesť 
to do praxe, to už je ťažšie. Sama som 
si uvedomila, že mnohé veci, ktoré som 
v tréningu hovorila, sme v našom MC 
tiež nedotiahli do konca. Preto sa k tomu 
teraz vraciame a pomáha nám to.

?

?

Dostávaš aj spätnú väzbu od MC 
o účinnosti tréningu??
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4.  Zvonku je jednoznačne vidieť, že vaša 
rodina sa Agátkiným príchodom ešte viac 
zomkla a spevnela. Kto ti je najväčšou 
oporou?

Manžel. Tým, že máme na život našťastie rov-
naký názor, dokáže si zachovať chladnú hlavu a 
voči doktorom je veľmi prezieravý. Laura, ktorá 
je vždy nabitá energiou a množstvom nápadov 
a svojím večným „neboj, to bude rýchlovka“. Tým, 
ako statočne premáha svoju žiarlivosť a maximál-
ne to dáva za vinu nám, dospelým. 

5.  Ako Agátku prijala jej sestrička? 

Keď sme sa vrátili z pôrodnice domov (prvýkrát 
som bola bez Laury dlhšie než pár hodín), moje 
malé veľké dievčatko si nedočkavo vyliezlo na 
posteľ, nahlo sa nad Agátku a celé dojaté volalo: 
„Jéj, to je ale krásne bábätko!“ a začalo ju hladkať 

a neprestalo sa rozplývať. Vtedy som sa cíti-
la trochu zahanbene za všetky moje obavy a 
smútky a vedela som, že to bude dobré, že to 
spolu zvládneme.

 K Agátke má od začiatku pitbulovský ochra-
nársky reflex, vždy sa jej prihovára o oktávu 
vyšším hláskom a slová moja Agátinka, Agá-
točka, asi plačulinká, budem ju hladulinkať, sú 
jej vlastným výtvorom.

Keď som ich raz večer ukladala sama spať 
(manžel bol na služobnej ceste), Laura sa 
cestou do postieľky potkla a spadla na zem. 
Spustila ľútostivý plač a zaborila si tvár do pe-
rín. Agátka, ktorú som práve držala na rukách, 
sa nadýchla, privrela oči a spustila rovnako 
srdcervúci plač ako jej sestra, takže boli ste-
reo... Laura sa na tom o chvíľu začala smiať, 

ale Agátu sme tíšili ďalších 5 minút.  

6.  Agátka zrejme priťahuje ľudí...

Tak ako všetky mláďatká a bábätká.  Raz sa 
pri našom kočíku pristavil malý chlapec a fasci-
novane hľadel na Agátku, potom prišla za ním 
sestra... o chvíľu mama... a nakoniec zavolali otca 
a vo štvorici sledovali, ako si tam spokojne spinká 
a aká je malinká a krásna...

Agáta je zázračnica. Keď sa takíto pozorova-
telia dozvedia, že sme Down, po prvom zháčení 
nasledujú prejavy solidarity a veľmi často odha-
ľovania vlastných 13. komnát zo života svojho 

návšteve videla, ako si bábätko pomaličky rastie 
a odmieta napĺňať prognózy. A tú silu dávalo aj 
mne. S podporou celej rodiny, priateľov a zná-
mych, kolegov a kamarátov mojich kamarátov a 
príbuzných... ešte nikdy na mňa tak sústredene 
nemyslelo toľko ľudí ako práve vtedy. Ich podpora 
ma napĺňala neuveriteľným pokojom. 

Tri dni pred ôsmym výročím svadby sa nám na-
rodila vytúžená Agátka. 

3.  Čo bolo vlastne príčinou tvojej veľkej 
bolesti hneď na začiatku Agátkinho života?

Downov syndróm je obrovským strašiakom 
mnohých mám. Ja sama som mávala pred taký-
mito ľuďmi akýsi ostych... Dúfala som, že mne sa 
to vyhne... (nikdy nevrav nikdy). Nevedela som si 
predstaviť, čo budem robiť, ani ako budem ľúbiť 
(pár slušných lekcií milovania mi uštedrila naša 
Laura). Človek si tak rád zariaďuje život podľa 
vlastných predstáv a túži po dokonalosti. Ale ten 
malý chromozóm, o ktorý je vaše dieťatko bohat-

šie, nemusí byť katastrofou. Pre nás sa stáva po-
žehnaním. Učí nás pokore, otvára nové horizonty 
a dáva nám neskutočnú lásku, ktorá už teraz na 
nás hľadí z Agátkiných očí a úsmevov... Agátka 
možno bude jednoduchá až po korienky vlasov 
(slovami majstra Rúfusa), ale je to obrovská vý-
zva urobiť ju šťastnou a pomôcť jej rásť a rozvíjať 
sa. Pred 30 rokmi boli tieto deti  zatvárané do 
ústavov, dnes dokážu mnohí samostatne žiť, štu-
dovať (dokonca aj na vysokých školách!) a o 10 
– 15 rokov... kto vie, kam medicína posunie svoje 
hranice (experimentálne sa genetické poruchy už 
začínajú liečiť). 

1.  Máš dve krásne dievčatká. Čím je pre 
teba materstvo? 

Tým, čím pre väčšinu mám. Ale vyjadrené mo-
jimi slovami – je to neuveriteľný, neopakovateľný, 
úžasný a nezaslúžený dar. Adrenalínové dob-
rodružstvo, ktoré dáva poznať dosiaľ nepoznané 
a tušiť to, čo by vás nenapadlo ani v tom naj sne. 
Dáva nám úplne nové možnosti a neskutočnú 
silu. 

2.  K vašej dcére Laure pribudla pred 
časom nie menej krásna Agátka. Ako si 
spomínaš na čas, keď si ju nosila? 

Bol to čas čakania na zázrak. Bolo príliš krásne 
veriť tomu, že je všetko tak, ako má byť... tie prvé 
dni a týždne sa vždy tak hrozne vlečú! Keď koneč-
ne prišiel 12. týždeň a na sone po prvom uistení, 
že je všetko OK, prišlo váhavé ticho, vedela som, 
že je to tu. Zas napĺňam ďalšiu štatistiku. Takže 
bezmocnosť, zúfalstvo, obrovský strach a chuť 
sa „stratiť“. V nádeji, že sa to zmení, som 
sa dozvedala čoraz desivejšie diagnózy. Pre 
niektoré mamy je strašiakom NT 3 mm, my 
sme mali 9,2. ( NT - Nuchálna translucencia 
je meranie hrúbky kožnej riasy na šiji plodu. 
Ak má plod väčšiu než normálnu hrúbku kož-
nej riasy, existuje vysoká pravdepodobnosť, 
že dieťa bude trpieť Downovým syndrómom. 
NT je možné vykonávať za účelom skríningu 
Downovho syndrómu medzi 11. týždňom a 13. 
týždňom a 6. dňom (gestačný vek podľa men-
štruácie – poznámka autorky).

Oddelenie genetiky ma prebralo k životu. 
Hneď prvá otázka: aké máte vzdelanie a po-
tom: vám to nemusím vysvetľovať, ste inteli-
gentná ... niet na čo čakať... a máme čas do 
24. týždňa... 300 eur za  to, čo môj problém aj 
tak nevyrieši. Na amniocentézu som už neprišla. 
Interrupcia pre mňa nie je riešenie (kto vie, ako 
sa zabíjajú nenarodené deti, chápe prečo). Moje 
dieťa malo cítiť, že je milované, že je túžené, že je 
darom (z) lásky. Aspoň raz ho môcť držať  v náru-
čí, cítiť tú bábätkovskú hebkosť a vôňu a krehkosť 
bytia...

Ako povedala jedna moja kamarátka: aj keby 
bola šanca len polpercentná, nevzdávaj sa! Kto 
ma pozná, vie, že som poriadne tvrdohlavá (hoci 
sa s tým snažím niečo robiť, výsledky sú v ne-
dohľadne). Našla som si lekára – špecialistu, 
ktorý sa ako prvý spýtal, či je to dieťa chcené, a 
podľa toho sa aj správal. U neho som pri každej 

aGáta zázračniCa
Na prvý pohľad vnímate pri stretnutí s ňou dve veci. po prvé jej neuveriteľnú 

gracióznosť . hoci to znie starosvetsky, jednoducho sa narodila so spôsobmi 
skutočnej dámy. a po druhé je to neskutočná tvrdohlavosť. vyštudovala dve 
vysoké školy, do vienka dostala dar kreslenia, cit pre krásu ... a tiež schopnosť 
prijať to, čo býva podané (a inými tak často odmietané). 

zoznámte sa: andrea pisárčiková

(ne)obyčajná mama
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(ne)obyčajná mama

lovocukrovej hmote pridávajte striedavo múku 
s kypriacim práškom a mliečnu zmes a zakaždým 
hmotu dôkladne premiešajte. Cesto by malo byť 
dostatočne tvárne (ak nie, dajte ho na hodinu 
do chladničky).

Dajte detičkám kúsok cesta a spolu vaľkajte 
tenké „hady“. Potom z nich na plechu vyloženom 
papierom na pečenie tvorte všelijaké tvary a kon-
ce vždy dôkladne spojte. Do ich vnútra potom 
nasypte tenkú vrstvu drvených cukríkov. Pečte 
asi 9 minút pri 220 °C. (Dôležité je poriadne spojiť 
obidva konce, aby roztopené cukríky nevytiekli). 
Nechajte vychladnúť a opatrne ich odlepte z pa-
piera.

NEUVERiTEĽNÉ ŠKORiCOVÉ SRDiEČKA
Tento recept síce nie je na jedenie, ale vianoč-

nú vôňu v celom byte vykúzli dokonale. Našla 
som ho v jednej knihe a hoci ho nemám ešte od-
skúšaný, mohol by to byť dobrý typ do tvorivých 
dielničiek v MC. Hotovými ozdôbkami si môžete 
ozdobiť lampu, adventný veniec, či vyrobiť menov-
ky na štedrovečerný stôl.

250 ml mletej škorice
375 až 500 ml múky
500 ml vody
stužky alebo šnúrky na zavesenie
formičky na vykrajovanie
Do vriacej vody vmiešajte mletú škoricu. Po vy-

tvorení hustejšej vláknitej zmesi pridajte postupne 
časť múky a dobre premiešajte, až vznikne mäk-
šie cesto. Zvyšok múky pridajte do cesta, až keď 
hmota vychladne. Deťúrence ho môžu rozvaľkať 
na pomúčenej pracovnej doske a vykrajovať 
z neho všetko možné (aj nemožné). Do hotových 
ozdôbok urobte dierky na zavesenie a nechajte 
ich niekoľko dní schnúť na teplom, vzdušnom 
mieste. Nech s nimi ozdobíte čokoľvek, bude to 
krásne voňať škoricou.

Čo si nájde havko pod stromčekom v balíč-
ku? Kostičku!

Na havkajúcich miláčikov nesmieme zabudnúť. 
Upečte im s deťmi domáce sucháriky. Určite budú 
chutiť lepšie než tie kupované.

500ml ovsených vločiek
250 ml kukuričnej múky

250 ml ražnej múky
500 ml celozrnnej pšeničnej múky
875 – 1000 ml hladkej múky
4 čajové lyžičky soli
1 vajce
1 balíček droždia
500 ml teplej vody
rozdrobené kocky kuracieho bujónu roz-

miešané v troche vody (na ochutenie)
Najprv zmiešajte všetky suché prísady, po-

tom pridajte vajíčko, teplú vodu a rozpustený 
bujón a vymieste husté cesto. Podľa potreby 
prilejte vodu alebo prisypte múku.

Na pomúčenej doske rozvaľkajte cesto a 
vykrajujte kostičky, rybky či iné tvary. Pouk-
ladajte ich na vymastený a múkou vysypaný 

plech a pečte na 180 °C asi trištvrte hodinu.

Zhovárala sa Mária Kohutiarová

a svojich blízkych. V nemocničnom výťahu sa 
mama potom pýta svojej 10-12 ročnej dcéry: tak 
kam – do bufetu alebo na onkológiu... (tónom, 
ako sa ja rozhodujem, či najprv drogéria, alebo 
potraviny?) a obidve sa pritom usmievajú. Vtedy 
spoznávam, že sú omnoho horšie starosti a  na-
stavujú tak zrkadlo môjmu šťastiu.

7.  Bývaš veľmi blízko, priam pod nosom 
svojej svokry...  Aký je váš vzťah?

Nemusíte sa vo všetkom zhodnúť, môžete mať 
na niečo úplne rozdielne názory, ale láska k jed-
nej a tej istej osobe by vás mala spájať. Teraz, keď 
minimálne 5 - 8 hodín denne strávim odsávaním 
mlieka pre Agátku, mám často pocit, že na mater-
skej je svokra a ja som iba dodávač mlieka. A keď 
vás morí teplota a zápaly tak, že nevládzete na 
rukách držať vlastné dieťa, je tým, na koho sa mô-
žete spoľahnúť.

8.  Bývaš v úplnom centre Bratislavy, po-
chádzaš z krásneho Turca. Ako sa prenáša 
tvoj vzťah k domovu do života v Bratislave?

Pre niekoho je to sen bývať vo veľkomeste 
5 minút od Slovenského národného divadla, ale ja 
by som volila radšej tie kopce. Asi patrím k ľuďom, 
ktorých tak ľahko nepresadíš. Tu v sebe nosím 
tichý smútok a nádej, že raz ...

9.  Pred pár rokmi si vyhrala súťaž o naj-
krajší balkón v Starom meste. Ešte ťa „kve-
tinkovanie“ popri deťoch baví? 

„Kvetinkovala“ som ešte bez detí, dokázala 
som pri nich prestáť neuveriteľne dlhý čas kocha-
ním a premýšľaním (keď si myšlienky letia, kam 
chcú...)  a pozorovaním, ako rastie život. Teraz 
mám na kochanie a premýšľanie dva superkviet-
ky a na balkóne len tie najsilnejšie jedince, ktoré 
prežívajú aj pri mojej chabej starostlivosti.

10.  Ako to vyzerá s tvojím darom kreslenia 
po ilustráciách do knižky Materské centrá? 
Využila si ho ešte niekde takto „verejne“?

Ale áno, keď sme si s Laurou kreslili kriedou 
na chodník. Mňa kým netlačí nejaký termín, 
tak sa do kreslenia príliš nehrniem. Momen-
tálne sa skôr realizujem v drobných bytových 
úpravách a prispôsobujem byt deťom.  Keď 
som včera chcela robiť zmeny v kuchyni, tak 
si manžel vzdychol: no hej, veď to tam vydr-
žalo už päť rokov. 

11.  Si aktívna v Prešporkove. Čo ti 
dáva také „obyčajné“ materské cen-
trum? 

Určite omnoho viac než ja jemu. Neviem, 
či v celej jeho histórii tam bola menej aktívna 
členka ako ja. Ale dúfam, že môj čas ešte len 
príde. Je úžasné aspoň občas stretnúť niek-
torú z tých skvelých 16 mám a momentálne najmä 
prostredníctvom mailov byť v centre diania. Nie je 
to vôbec obyčajné, je to jedinečné a zázračné, že 

si popri všetkých materských povinnostiach nájdu 
ešte taký kus entuziazmu, altruizmu a kreativity 
pre druhých ...  

12.  Každý z nás má niečo, čo ho drží nad 
vodou... Čo je to u teba?

Poeticky: viera, nádej, láska. Každodenne: 
úsmev mojich detí. Prozaicky: Sedita...

13.  No a nakoniec trošku iné cesto: Si z 
kulinárskej rodiny, a samozrejme, aj ty 
skvele varíš. Čo takto poskytnúť nám ne-
jaký ten skvelý receptík – veď idú Vianoce 
a nemôže byť všetko napečené presne tak 
ako vlani.

SUŠiENKy S FAREBNýMi SKiELKAMi  
(to nie sú obyčajné sušienky, to je pastva pre oči!)
250 ml cukru
4 polievkové lyžice masla
1 vajce
3 polievkové lyžice mlieka
1 čajová lyžička vanilkového cukru
560 ml hladkej múky
1 čajová lyžička prášku do pečiva
drvené tvrdé cukríky (na cmúľanie)

Vymiešajte maslo s cukrom. V inej miske zmie-
šajte múku s práškom do pečiva. V tretej miske 
ušľahajte mlieko, vajce a vanilkový cukor. K mas-
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pripraviť sa! pozor! vyráŽame...
Pani Zima ohlásila svoj príchod, čakajú nás  Vianoce, oslavy Silvestra a s nimi  

dni nadýchané rodinnou pohodou, radosťou z prítomnosti našich blízkych. Niekto 
dáva prednosť tráveniu sviatkov v teple domova, iný rád opúšťa zabehnuté koľaje 
rodinných tradícií a s chuťou sa vrhá do sviatočného dobrodružstva... možno ste si 
aj vy tento rok povedali : „ Dosť bolo papučovej kultúry, chcem „vypadnúť!“. A prečo 
nie? Ak sa vám podarí presvedčiť zvyšok rodinnej posádky, môžete sa vybrať na 
cestu...

vyBeráMe lokalitu

Pri výbere miesta nášho zimného po-
bytu  treba zohľadniť požiadavky všetkých 
členov rodiny. Chcete si oddýchnuť v lone 
prírody,  alebo máte radšej  kontakt s „ci-
vilizáciou“? Chcete leňošiť? Športovať? 
Nech už máte požiadavky akékoľvek, 
zimná dovolenka bez riadnej bielej periny, 
nie je to pravé orechové. Sneh nás láka 
k zimným hrám, športom. A ten pohľad 
z okna izby na zasneženú krajinu... Tak 
teda, keď už máme cestovať, hor´ sa za 
snehom! 

orava, kysuce

V tomto regióne na vás čakajú dve ly-
žiarske strediská, ktoré patria k najlepším 
na Slovensku - Skicentrum Oščadnica a 
Vrátna. Pre menej náročných sú k dispo-
zícii Roháče - Spálená a Kubínska hoľa.

Okrem športovania vás iste zaujme 
návšteva historickej dominanty Oravy. 
„Vianoce na Oravskom hrade“ je názov 
podujatia, ktoré sa pre vás stane vyni-
kajúcou príležitosťou, ako zoznámiť deti 
s ľudovými tradíciami Vianoc. Vianočné 
zvykoslovné pásmo v podaní oravských 
vinšovníkov, spev a ľudová hudba okore-
nia vašu zimnú dovolenku tým správnym 
spôsobom.   

Ak budete mať snehu dosť a zatúžite 
po lete, navštívte  Oravice. Lúče teplého 
letného slnka vám sľúbiť nemôžeme, no  
radosť zo šantenia na toboganoch, víriv-
kách a iných vodných potešeniach určite 
áno.  

Náš tip. Nezabudnuteľné chvíle sľubuje 
prechádzka pomedzi drevené domčeky, 
v ktorých akoby zastal čas. Zuberec, Vy-
chylovka - skanzeny ľudovej architektú-
ry  majú pripravené špeciálne programy 
s vianočnou tematikou (posedenie pri 
ľudovej hudbe, večerné prehliadky s lam-
pášikmi a pod.). 

liptov

Pre mnohých sa Liptov už po prvej náv-
števe  stal srdcovou záležitosťou. Prečo? 
Široká sieť ubytovacích zariadení a po-
nuka slovenských špecialít – ovčie syry, 

bryndza, korbáčiky. K tomu si predstavte 
očarujúce liptovské pasienky...

Pre športuchtivých návštevníkov ponú-
ka Liptov zasnežené svahy v týchto stre-
diskách: Malinô Brdo, Valčianska dolina, 
Javorica, Jasná, Martinské hole.

Aquaparky v Liptovskom Mikuláši a Be-
šeňovej netreba zvlášť predstavovať, no 
ako tip na dobrý výlet vám odporúčame 
Múzeum liptovskej dedinky – Pribylina.

Náš tip: V Liptovskom Mikuláši neďale-
ko aquaparku sa nachádza niečo, čo po-
teší vás i vaše deti - westernové mestečko. 
Špeciálne vianočné a silvestrovské podu-
jatia sú určené i pre rodiny s deťmi.  

          
východné slovensko

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že 
východ Slovenska nemá čo ponúknuť, 
no ako sa vraví: „Je lepšie raz vidieť ako 
stokrát počuť.“

Okrem známeho miesta na lyžovačku 
Krompachy-Plejsy stojí za zmienku me-
nej známe stredisko neďaleko Sabinova 
Drienica.

Boli ste v zime navštíviť zvieratká? 
V Spišskej Novej Vsi a v Košicach vás 
presvedčia, že zimná ZOO vôbec nemusí 
byť nudná.  

Náš tip: Kežmarok, Levoča, Košice, 
Bardejov – mestá zapísané v zozname 
svetového kultúrneho dedičstva UNE-
SCO vás očaria svojou jedinečnou archi-

tektúrou. Ak vás nohy už nebudú chcieť 
ďalej niesť, „zapadnite“ do jednej z útul-
ných kaviarničiek. Posedenie pri horúcej 
čokoláde či čaji istotne ocení celá rodina.    

 
vyBeráMe uBytovaNie

Je veľa možností, v akom zariadení  
stráviť rodinnú dovolenku. Stačí jeden 
„klik“ a pred vami sa otvorí nekonečné 
množstvo alternatív. Pokiaľ chcete strá-
viť pár dní oddychu v relatívnej pohode, 
musíte zvážiť, aký typ dovolenky sa blíži 
k vášmu ideálu. Už viete, čo bude mies-
tom vášho oddychu? V chate pri praska-
júcom kozube a vôni divočiny, uprostred 
stromov a lesnej zveri, alebo v hoteli s „all 
inclusive“ ponukou?  

chata

Ideálne riešenie pre tých, ktorým nepre-
káža vôňa dymu, zvyšky snehu na topán-
kach a malé mláčky vody, ktoré sa pod 
nimi pri dverách tvoria.  

Pokiaľ sa nechystáte vstávať každý 
deň o štvrtej ráno, aby ste zamiesili cesto 
na chlieb, je na mieste, aby ste sa infor-
movali o najbližšom dostupnom obchode 
s potravinami a zmiešaným tovarom. Pri 
balení potravín sa riaďte podľa toho, čo 
vaše deti bežne jedávajú. Pre menšie deti 
pribaľte obľúbenú misku s príborom. Čas 
i starosti ušetríte, ak si doma predpripra-
víte niektoré pokrmy, napr. sterilizované 
príkrmy, udusené sterilizované mäso a 
strukoviny, polievku a pod. Výhodou vlast-
nej prípravy stravy je to, že sa nemusíte 
podriaďovať režimu, ktorý je príznačný 
pre stravovanie v hoteloch. Odporúča-
me využiť i blízke stravovacie zariadenia, 
aby sa vám nestalo, že váš oddych bude  
alternatívou toho istého kolotoča, ktorý 
máte doma. 

Pred odchodom na určené miesto sa 
informujte, kde sa nachádza najbližšia le-
káreň a nemocnica. Uvedomte si, že vždy 
sa môže niečo stať (úrazy, zvracanie, tep-
loty...). Odviezť svoje deti niekam do lesa, 
odkiaľ sa pri hustom snežení nedostanete 
ani s reťazami a kde sa konečne dočká-
te svojej „mobilnej nedostupnosti“, nie je 
práve najšťastnejšie riešenie. 

Je super, ak máte dobrých známych, 
alebo fajn švagrinú, či svokru a rozhod-

Víkend či prázdniny v drevenici sú dobrou zmenou 
pre panelákové deti.               Foto Silvia Sorgerová

Stavať snehuliaky nás od detských liet ešte neomr-
zelo. Len aby bolo z čoho stavať aj túto zimu:-)

foto Zuzana Kolariková



 m a t e r s k é  c e n t r á / december 2009 /

29

inšpiračník

nete sa, že tento rok strávite pár dní 
spoločne. Nezabúdajte však, že chata 
je miesto obmedzených možností, nech 
už je akákoľvek veľká a vďaka slnovratu, 
keď sa po štvrtej stmieva, už nie je veľa 
možností „kam ujsť“. A keď ani počasie 
nie je práve ideálne... Zvážte, či dokážete 
s ľuďmi, s ktorými sa chystáte oddychovať, 
vychádzať i v situáciách, keď vás začne 
obchádzať ponorková choroba. Gazdiné 
– vyzbrojte sa kúskom trpezlivosti a tole-
rancie, keďže na chate sa spravidla na-
chádza len jedna kuchyňa a každá máte 
svoje zvyky. To ale neznamená, že ideál 
je byť „separé“ len vaša rodinka. Hlavne 
deťom sa takto ponúka viac možností 
ako a s kým sa zabaviť aj pri nepriazni 
počasia.

Odhliadnuc od všetkých spomenutých 
negatív, večer, keď už deti spia, je po-
sedenie v útulnej drevenici, kde na vás 
z každého kúta dýcha príroda, a kde cí-
tite pokoj a teplo sálajúce z kozuba, na 
nezaplatenie.

hotely, penzióny...  

Dôležitým kritériom pri výbere sa opäť 
stávajú potreby vašich detí. Ak sa chce-
te vyhnúť nepríjemnostiam, overte si, či 
má ubytovacie zariadenie k dispozícii 
detskú postieľku (sú hotely, kde si za 
tento „nadštandard“ účtujú poplatok), det-
skú stoličku, detský kútik, informujete sa 
o možnostiach ohrevu detskej stravy. Sú 
zariadenia, v ktorých je samozrejmosťou 
opatrovateľka pre vaše dieťa v prípa-
de, že i vy si chcete trochu oddýchnuť. V 
mnohých hoteloch sú k dispozícii animá-
tori – mladí nadšenci, ochotní poskakovať 
s vašimi deťmi celý deň. Čo sa týka špor-
tového vyžitia, veľa prevádzok disponuje 
bazénom pre hostí, v ponuke sú lyžiarske 
škôlky a školy v rámci vami zvoleného ba-
líka služieb. 

Hotely a penzióny ponúkajú stravovanie 
formou polpenzie, plnej penzie alebo for-
mou alla carte – voľný výber jedál z jedál-

neho lístka. Možno oceníte práve posled-
nú možnosť z hľadiska jej výhodnosti. Po 
dôkladnejšom zvážení a porovnaní ponúk 
môžete totiž zistiť, že zdanlivo výhodné 
balíky služieb, ktoré zahŕňajú polpenziu, 
či plnú penziu výhodnými nie sú a vám sa 
viac oplatí vyberať si z jedál v jedálnom 
lístku. Pri porovnaní môžete zistiť, že sa 
za cenu polpenzie dá vyskladať oveľa ho-
nosnejšie stravovanie z ponuky v jedál-
nom lístku hotela.  

A čo vy, ktorí chcete mať vlastnú kuchy-
ňu kvôli deťom, ale na druhej strane ne-
máte v úmysle plytvať energiou a časom 
pri príprave stravy pre celú rodinu? Od-
poveďou je ubytovanie v apartmánovom 
dome s plnou výbavou a s možnosťou 
stravovania v centrálnej časti hotela.

NaŠe oDporÚčaNia

1. Počet dovolenkových dní nie je 
úmerný počtu batožiny. Nezabúdajte, 
že v horách sa počasie rýchlo mení a 
deti je vhodné obliekať do tenších vrstiev, 
aby sa veľmi nespotili a neboli nervózne. 
Namiesto vetrovky zbaľte radšej overal, 
čiapky, šály a rukavice aspoň dvojmo, 

pretože sa často strácajú. Dôležitá je tiež 
teplá, no hlavne nepremokavá obuv.

2. Klokanka, alebo nosič na chrbát sa 
v horách stávajú praktickejšími ako kočík. 

3. Ak máte cestovnú postieľku, nastal   
vhodný čas, využiť ju. Vezmite tiež deku 
na prikrytie.

 4. Nezabudnite na pleťový krém na 
citlivú detskú pokožku. 

5. Skontrolujte cestovnú lekárničku. 
Myslite na lieky, ktoré užíva vaše dieťa 
dlhodobo alebo jednorazovo, napr.  proti 
alergii.

poĎ sa so MNou hraŤ...

Doma, v návale každodenných povin-
ností  sa takéto detské priania plnia ťažko, 
no na dovolenke končia všetky výhovorky.  
Ponúkame vám zopár jednoduchých a ne-
náročných „snehových“ hier. Sú natoľko 
variabilné, že hoci ste v mladosti nerobili 
oddielových vedúcich, určite sa vám po-
darí vymyslieť ďalšie zaujímavé varianty.  

eskimácka naháňačka
Na lúke v neporušenej snehovej po-

krývke vyšliapeme sieť chodníkov, ktoré 
sa navzájom pretínajú. Hráči sú rozmiest-
není voľne na chodníkoch. Jeden hráč je 
určený za naháňajúceho a má za úlohu 
chytiť niektorého z hráčov tak, aby nevy-
stúpil zo siete chodníkov. Chytený hráč sa 
stáva naháňačom.

Meteor
Šišky rozhádžeme na zasneženom 

voľnom priestranstve tak, aby to hráči 
nevideli. Vysvetlime im, že v noci preletel 
nad týmto priestranstvom meteor, ktorý 
sa pred dopadom roztrhal na množstvo 
drobných úlomkov. Nakoľko však ide 
o hru, namiesto meteoritov budeme hľa-
dať šišky. Víťazí hráč, ktorý nazbiera naj-
viac úlomkov v časovom limite.

presná trefa
Na snehu vyznačíme kruh, do ktoré-

ho sa snažia hráči trafiť snehové gule. 
Komu sa podarí trafiť najviac gúľ, vyhráva. 
Terčom nemusí byť len kruh na zemi. Po-
obzerajte sa okolo seba a skúste triafať 
do stromu, kríka.  

živý terč
Jednoduchou vyčítankou vyberieme 

hráča, ktorý bude živým terčom. Otočí sa 
k spoluhráčom chrbtom, rozprestrie ruky, 
rozkročí nohy a kýva sa do strán. Úlohou 
spoluhráčov je zasiahnuť terč snehovou 
guľou. Vzdialenosť terča a najmä silu stre-
ly prispôsobujeme veku spoluhráčov. 

A ešte niečo...
Dovolenka s deťmi je úžasná a neo-

pakovateľná vec, ak prestanete myslieť 
na seba. Pri cestovaní nezabudnite mať 
vždy po ruke vrecko na vracanie, pribaľ-
te  fotoaparát a kameru. Po rokoch sa dá 
na všetkom zasmiať. :-))

Pripravili Monika Petreje 
a Ivana Strápková

Na výlet zbaľte radšej detské oblečenie dvojmo.
foto RaKo

Rodinná dovolenka znamená, že o program pre deti 
sa nestarajú iba mamy, ako je to väčšiu časť roka, 

kedy sú otcovia v práci.        Foto: A. Demjanovičová

 V horách nám viac ako kočík poslúži 
nosič na chrbát alebo klokanka.

Foto: Marta Štefanková
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•  ZNAMENiE: škorpík – s jedom v chvoste, keď ho treba
•  POČET A MENÁ DETÍ: 2, slečna Tatianka a nezmar Da-

nielko - šesťročné dvojičky
•  STAV (RODiNNý i DUŠEVNý :-)): oficiálne slobodný, 

neoficiálne sa mi už 11-krát snívala svadba, takže 
som vlastne vydatá, duševne som konečne zre-
lá na to, začať zisťovať, na čo som zrelá
•  VZDELANiE: VŠMU = Vysoká škola mú-
zických umení - filmová scenáristika a 
dramaturgia, VŠŽU = Vysoká škola 
životných umení - materstvo

•  MC a pozícia v ňom:                     
mC Dupajda - Nižná, 

štatutárka

•  1.  Ako dlho si v MC? Prečo 
si sa na to dala?   V centre som 

od roku 2005. Dala som sa na to, 
lebo ma nebavilo sedieť na kávičkách 

pri kamoškách, keď som potrebovala blízku 
dušu. Zdalo sa mi, že také centrum deti v okolí potrebujú. Dala 
som sa na to z presvedčenia, že niekomu pomôžem, a preto 
som Dupajdu založila.
•  2.  Prezraď svoj osobný, tajný dôvod, prečo „pracuješ“ 
v MC?   Lebo „kto chce, hľadá spôsob, a kto nechce, hľadá 
dôvod.“ Ja chcem. Momentálne cez MC.

•  3.  Aké chvíle máš vo vašom MC najradšej?   Keď je 
všetko na poriadku.
•  4.  Čo robíš v MC najčastejšie?   Projekty a papiere, 
v MC už fungujem fyzicky veľmi málo.
•  5.  A čo, naopak, v MC nerobíš vôbec?   Už pár me-
siacov si nevarievam kávu.
•  6.  Ako dlho sa pohybuješ vo sférach MC?   Viac 
ako tri roky.
•  7.  Čo si robila pred materskou dovolenkou a čo 
budeš robiť po nej?   Predtým som študovala. Moja 
materská dovolenka už dávno skončila a ja pracujem. 
A po tej ďalšej budem písať knihy :-) tralala.
•  8.  Čo vzalo a čo dalo MC tebe, tvojim deťom, rodi-
ne?   Teraz sa mi zdá, že mi dalo úplne všetko. Človek 
s ním začne žiť a stane sa súčasťou osobného života aj 
života našich blízkych. Niekedy mi MC berie čas, ktorý 
by som po správnosti nemala venovať širokej verej-
nosti, ale svojej rodine – každému osobitne. Nakoniec 
ale vždy prídeme na to, že cez verejnosť ho vlastne 
venujem svojim blízkym, pretože prichádzam domov 
naplnená a šťastná.
•  9.  Ako často sa vyskytuješ vo vašom MC?   Veľmi 
málo – dva razy do mesiaca. Keď som bola na materskej 
– každý deň.
•  10.  Môžeš opísať svoje MC jedným slovom?   
Dupajda.
•  11.  Máš životné krédo?   „Kým to pod kožou ešte pulzu-
je, treba žiť“ a „neboj sa ty nič!“ 
•  12.  Kedy si sa naposledy najlepšie zasmiala?   
Pred piatimi sekundami na vlastnej fotke, kde mám nad hla-
vou nadpis „osobitná škola“ a patrične sa tvárim.
•  13.  Aké ročné obdobie máš najradšej? A prečo?   Leto 
– lebo teplo a pocity slobody a naplnenia, jeseň – lebo farby a 
dážď a pocity naplnenia za oknom, zima – lebo sneh a lyžovač-
ka a naplnenie pri čaji s citrónom a červenými lícami, jar – lebo 
nový život a puky a naplnenie z kolobehu života.
•  14.  Čo robia práve teraz tvoje deti?   Hrajú sa na psov a jeden 
pes mi bol práve falošnou 100 € zaplatiť za obed, ktorý sme mali 
pred chvíľou ( potom si ju ale vypýtal späť).

•  15.  Čo budeš robiť, keď odpovieš na tieto otázky?   
Pôjdem pýtať tých 100 €.

                                                

•  ZNAMENiE:  škorpión 
•  POČET A MENÁ DETÍ: 2, 

 (Matúš 5, Tomáš 2)
•  STAV (RODiNNý i DUŠEVNý :-)): mladomanželka 

  (čerstvo 3 mesiace vydatá)
•  VZDELANiE: VŠ

•  MC a pozícia v ňom:  mC ráčik, štatutárka

•  1.  Ako dlho si v MC? Prečo si sa na to dala?   Informácie o našom MC som si 
naštudovala skôr, ako sme sa vôbec nasťahovali do Rače. O emcéčkach som sa do-

čítala  v nejakom časopise, tak som si hneď vyhľadala, či tam, kam sa sťahujeme, ne-
jaké existuje. Hneď prvý deň na vychádzke s kočíkom som sa tam išla pozrieť. Predtým 

som pracovala v neziskovom sektore, tak som tam hneď šla a ohurovala všetkých, že 
viem písať projekty, že chcem byť dobrovoľníčka, učiť detičky a mamičky angličtinu a robiť 
všetko, čo bude treba. Denisa s Jankou (zakladateľky MC Ráčik) boli v dobrom šokované 

„rádioaktívnou“ maminou a hneď ma prijali medzi seba.
•  2.  Prezraď svoj osobný, tajný dôvod, prečo „pracuješ“ v MC?   Jednoducho ma to 
baví a chcem ostatným maminám na MD  umožniť, aby zažili to, čo zažívam už štvrtý rok ja - 

silný pocit spolupatričnosti, komunitu a ráčikovskú náhradnú rodinu, ktorá je ochotná pomôcť, 
kedykoľvek treba.

•  3.  Aké chvíle máš vo vašom MC najradšej?   Ráčikovský utorkový basketbal, rodinné 
stretnutia, babince a klebetince. 

•  4.  Čo robíš v MC najčastejšie?   Možno ste zachytili, že Ráčik rieši v poslednom čase váž-
ne existenčné problémy. Celá ráčikovská story je pomaly súca do Lampárne...a po nezhodách 
s vedením našej mestskej časti sme skončili na súde. Čiže najčastejšie sa v poslednom roku 
hrabem v zákonoch, stretávam sa s našou advokátkou, vypisujem rôzne dokumenty, riešim 
pravidelné kontroly (hygiena, daňováci, hasiči, bezpečnostní technici atď), komunikujem s novi-
nármi, pripravujem sa na súdne pojednávania a najmä sa snažím tváriť, že sa vlastne nič nedeje 
a Ráčik ide ďalej :-).

•  5.  A čo, naopak, v MC nerobíš vôbec?   Nerobím účtovníctvo, ani žiadne iné finančné veci, 
ako sú bločky, faktúry, dve percentá a hospodárenie,  pretože by sme boli už dávno na mizine 
alebo u exekútora.
•  6.  Ako dlho sa pohybuješ vo sférach MC?   Štyri roky.
•  7.  Čo si robila pred materskou dovolenkou a čo budeš robiť po nej?   Venovala som sa 
intenzívne skautingu, kde som sa naučila prežiť aj mimo civilizácie a nadobudla som zručnosti, z 
ktorých neustále čerpám. Počas vysokoškolského štúdia som začala pracovať pre rôzne nezis-
kovky, ako projektová manažérka a venovala som sa predvstupovým záležitostim okolo EÚ. Po 
čase som nastúpila na pozíciu PR manažérky do reklamnej agentúry, odkiaľ so odišla na mater-
skú dovolenku. Teraz sa venujem okrem centra aj Montessori pedagogike a ďalším zaujímavým 
veciam okolo výchovy a vzdelávania a mienim v tom pokračovať.
•  8.  Čo vzalo a čo dalo MC tebe, tvojim deťom, celej rodine?   Materské centrum mi vzalo 
najmä voľné večery a v poslednej dobe najmä istotu, či robím veci správne, a vzalo mi tiež 
ilúzie o spravodlivosti a fungovaní všemocnej občianskej spoločnosti. Verím, že mojim deťom a 
rodine Ráčik nevzal nič, práve naopak -  dal im silu koletívu, skvelých priateľov, krásne zážitky 
a skúsenosti.
•  9.  Ako často sa vyskytuješ vo vašom MC?   Ráčik má už vyše roka zatvorené priestory, 
takže sme sa stali prvým outdoorovým emcéčkom, čiže všetky naše aktivity a program rea-
lizujeme mimo priestorov MC. Možno sa to javí ako absurdné, ale nám sa podarilo udržať si 
organizáciu aj za takýchto náročných podmienok. 
•  10.  Môžeš opísať svoje MC jedným slovom?   Jedným slovom RÁČIK :-)
•  11.  Máš životné krédo?   Learn me to do it myself :-)
•  12.  Kedy si sa naposledy najlepšie zasmiala?   Dnes. Dostala som od svojich chla-

pov na narodeniny basketbalovú loptu, pretože vraj tortu nevedeli upiecť :-).
•  13.  Aké ročné obdobie máš najradšej? A prečo?   Jeseň a zimu, pretože pochá-

dzam z rodu ľadových medveďov.
•  14.  Čo robia práve teraz tvoje deti?   Počúvajú rozprávku a pomaly zaspávajú 
•  15.  Čo budeš robiť, keď odpovieš na tieto otázky?   Budem sedieť ešte dlho 

do noci pri počítači, pretože sa dejú veľké veci, ktoré výrazne ovplyvnia celé naše 
MC a jeho ďalšiu existenciu.

          Pripravila Adriana Demjanovičová
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z mamičkinho denníčka

KTO BOL POSLUŠNÝ...
Každý rok to prebieha rovnako. Začne nový školský rok, ochladí sa, mňa 

pochytí melanchólia a začínam myslieť na Vianoce. Nerozumiem celkom, 
prečo sa spájajú práve s melanchóliou (dala som si záležať, aby som nepo-
užila slovo „depresia“, lebo by to mohlo u niekoho vzbudiť pohoršenie :-) ). 
Možno preto, že ak nie sme spokojní, máme tendenciu sa vracať k tomu, 
čo je pre nás zdrojom pozitívnej energie. Pre mňa sú to Vianoce. Spomien-
ky, ale aj to prítomné chystanie, vymýšľanie prekvapení a zdieľanie radosti 
z nich s mojimi blízkymi. Nikto ma neznechutí pohoršenými rečami, že via-
nočné reklamy spustili už v októbri, že supermarkety sú preplnené gýčo-
vými ozdobami, že zase je chrípkové počasie, že a z toho mála snehu, čo 
sem tam padne na zem, bude zase len pľačkanica, že celé je to len o bizni-
se... Fakt si to užívam. Aj moje tešenie začína v októbri, a z čačiek v obcho-
de si z času na čas tiež niečo vyberiem. Nikto ma nenúti kupovať všetko, čo 
vidím, ale náladu mi to spraví. Už preto, že Samko je zo všetkého celý preč 
a pravdupovediac z obchodov odchádzam spotená, keď sa mu snažím 
vysvetliť, že ten obrovský Mikuláš, čo spieva a kričí Marry Christmass, sa 
do jeho izby už rozhodne nezmestí. Spolubývajúca Zuzka z internátu bola 
občas z môjho predvianočného nadšenia zúfalá a keď som zvyšovala frek-
venciu púšťania vianočných kolied, akosi stále viac času trávila preč. Bola 
z tých, ktorí tvrdili, že lásku si majú ľudia prejavovať po celý rok a nielen 
počas sviatkov. Vianoce bývali u nich doma maratónom upratovania a práce. 
Otec ich počas štedrovečerného dňa všetkých „preventívne zdral“ a potom 
si všetci sadli ku stolu a tvárili sa, ako sa  majú veľmi radi.

Tak toto rozhodne nie. Moji rodičia zrejme poňali Vianoce z lepšieho 
konca. Potajomky sme si s tatom púšťali koledy už v novembri, len aby to 
mama nepočula, spoločne sme nacvičovali koledy ( mimochodom bol to 
jediný čas, keď som bola ochotná dobrovoľne hrať na husle ). Chodili sme 
von a nakúkali do okien, či už niekde nesvieti vianočný stromček. Ten pocit, 
že všetci všade robia to isté ako my, že sa rovnako tešia, ten pocit spolupat-
ričnosti vo mne prebúdzal všetky dobré city, o ktorých sa v súvislosti s Via-
nocami vždy hovorí. Ako nepochopiteľne sa z ničoho nič rozsvietil stromček 
vo vedľajšej izbe. Ako to, že niekto zazvonil zvončekom, keď všetci stáli ved-
ľa mňa? To tajomno vo mne vyvolávalo pokornú úctu a skutočne budovalo 
vieru v zázraky. Pre toto všetko som si dala záväzok, že sa budem snažiť to 
kúzlo vytvoriť i pre svoje deti. Aby mali kde dobiť baterky , keď im ako „do-
spelákom“ bude ťažko. 

Takže sme minulý rok definitívne uzavreli tvorenie vlastných rodinných 
štedrovečerných tradícií. Samko mal už tri roky, čo sa nám zdal najvyšší 
čas na to, aby sviatky nadobudli stabilný priebeh. Bola to jedna z tých chvíľ, 
keď som si povedala: „Chvalabohu, že som tu žena a matka JA!“ Keď sme 
sa totiž zamýšľali nad štedrovečerným menu, skonštatovali sme, že je toho 
akosi priveľa. Uznajte! Ak opomeniem tradičný prípitok a oblátky s medom, 
tak po spojení mojich a manželových tradícií  by jedálniček vyzeral takto: 
chlieb s cesnakom, hrach, kapustnica, jablko, bobále – bryndzové i makové, 
Ježiškova kašička (krupica), ryba a šalát a nakoniec povinne kus koláča. Je 
jasné, že toto všetko sa nedá za jeden večer zjesť. Niečo muselo preč. Tak-
že som zopár tradičných chodov svojho manžela skresala s tým, že ak ich 
chce mať na stole, tak len v prípade, že ich urobí sám. To sa mu našťastie 
nechce.

Tradície mali u nás i ryby vo vani. Ale 
priznávam, že som „citlivka“ a povedzme 
si rovno, môj muž tiež. Živého kapra som 
v dome odmietla. Síce sa statočne po-
núkol, že keď to už inak nepôjde, tak on 
„s ním niečo spraví“. Ja som ale v duchu 
videla, ako to „niečo“ znamená, že na 
Štedrý večer servírujeme aj chudákovi 
kaprovi a na Božie narodenie v treskúcich 
mrazoch vysekávame na jazere dieru do 
ľadu, aby sa mohol vrátiť k svojim. Preto 
sme radšej dohodli návštevu u menej 
citlivých známych a Samko sa na skutoč-
ných kapríkov nevedel vynadívať. S malou 
kamarátkou ich vo vani kŕmili, hladkali a 

chytali do rúk, snažili sa ich vybrať, spočítať 
plutvy... Nakoniec v nestráženej chvíli sa 
rozhodli vliezť k nim do vane. Kamarátka 
tvrdí, že do tej vody spadli, ale ja si poznám 
dieťa a to rozhodne nenecháva nič na náho-
du, takže je jasné, že sa kúpal dobrovoľne. 
Po tejto otužileckej skúsenosti skončili kaprí-
ci na druhý deň dočasne v mrazáku. „Tento 
rok asi nebudeme mať kaprov“, podotkla 
kamoška nedávno, keď prišla reč na sviatky. 
No nič, musíme nájsť nových známych s 
odvahou a s kaprom, aby sme túto tradíciu 
uchovali.

Pokiaľ ide o stromček, nechala som si 
poradiť svojimi múdrymi staršími sestrami 
a čaro zasväcovania som prenechala ča-
sovému spínaču. Nuž, znova sme šetrili na 
nesprávnom mieste. Kúpili sme mechanický. 
Vraj to nie je žiadna veda s ním pracovať. 
Tak som si nechala týždeň na pochopenie 
princípu. Na konci týždňa som len dúfala, 
že to moje zapínanie bude fungovať. Ale 
keď sme v kuchyni už desať minút čakali, 
kedy sa stromček rozsvieti a on stále nič, 
potajomky som sa vykradla a zapla spínač 
manuálne. Deti si našťastie nič nevšimli. 
Čo si však všimli, bolo, že nám strom počas 
večere sám od seba zhasol. Aspoň nejako 
ten časovač funguje. Tento rok som si naň 
nechala mesiac. Uvidíme, ako to dopadne.

No niet nad moment, keď deti vojdú do 
stromčekom osvietenej miestnosti, plnej 
darčekov a slávnostne prestretého stola. 
Pôvodne som si myslela, že sa na tom nedá 
nič pokaziť. Kým som nestrávila Vianoce 
s rodinou, kde rozbaľovanie darčekov jedi-
ného dieťaťa trvalo cez dve hodiny. A spra-
vodlivo treba povedať, že tú druhú hodinu 
to už nikoho nebavilo. Netreba to preháňať. 
No na druhej strane ma poučili známi, kto-
rí sa rozhodli bojovať proti komerčnosti 
dnešných Vianoc a povedali si, že svoje deti 
povedú výlučne k duchovnej podstate sviat-
kov. Že ich naučia, že sú to sviatky lásky 
a nie darčekov. Preto deťom pod stromček 
nadelili zopár sladkostí a strávili príjemný ro-
dinný večer. Viem, že ich sviatky doma boli 
krásne a užili si ich. No keď sa deti vrátili do 
škôlky a stretli sme sa v šatni, náš Samko 
s vážnou tvárou vyhlásil: „Teta Zdenka! Vieš, 
ale Erik v škôlke poslúcha. Musíš to Ježiš-
kovi napísať. Aby mu ešte niečo doniesol.“ 
Myslím, že im to bolo ľúto obom. Ale pekne 
sa mu pokúsila vysvetliť, že im Ježiško 
nadelil krásny večer, kde mohli byť všetci 
spolu a oslávili jeho narodenie. Ale tento rok 
bude mať aj Erik nádielku rozhodne komerč-
nejšiu. Veď naozaj poslúcha :-).

Už sa teším, ako dopadnú tie tohoročné 
sviatky. Darčeky preventívne zbieram už od 
októbra, aby som si miesto zháňania tesne 
pred sviatkami len užívala atmosféru. Pra-
jem vám všetkým rovnaké nadšenie, aké 
mám z Vianoc ja. Nech sú tie vaše šťastné 
a skutočne požehnané láskou.

Zuzana Kuniaková
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ilustračné foto: Zuzana Kolariková
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NA LUCIU

Sme tri kamarátky ešte zo školy. Volali nás rôzne – lentilky (často sa nám bez predošlej dohody 
podarilo prísť v takých farebných odtieňoch a kreáciách, že bolo ťažké uveriť, že sme sa fakt nedo-
hodli), tri grácie (to asi kvôli telesným proporciám, veď kvôli čomu inému, že?) až po „tri ochechu-
le s vetrom nie vo vlasoch, ale v hlave“ (vyjadrenie nášho chemikára, akým ohodnotil naše vedo-
mosti z mineralógie a iných príbuzných a pre praktický život vskutku prepotrebných vedeckých 
odborov). Naše spoločné stretnutia sú dnes menej časté, zato veľmi intenzívne a berieme ich ako 
psychohygienu. Aj tentokrát sme si pre seba rezervovali celý víkend a vyrazili sme do zasneže-
ných hôr do príjemného hotela, aby sme sa dostatočne vyrozprávali, vysmiali a poohovárali, ako 
to už len my, ženy, vieme. Pomoc potrebovala tentoraz najviac Denisa. Jej telenoveloidný ľúbostný 
vzťah možno v stručnosti popísať asi takto: ona sklamaná láskou stretne Jeho v práci, oni priatelia, 
oni viac ako priatelia, oni dostanú novú kolegyňu, On priateľ aj s kolegyňou, ona si nie je istá, či 
On nie je aj s kolegyňou viac ako len priateľ, ona má podozrenie, že On je viac ako priateľ viac s 
kolegyňou ako s ňou...

Podrobnosti príbehu nám Denisa dávkuje od piatku večera 24 hodín takmer bez prestávky. Na 
turistickej vychádzke, pri jedle, 
pri čistení zubov, pri masáži 
a dokonca aj teraz v saune. 
Súcitíme, plačeme a nadáva-
me spolu s ňou. Dramatický 
príbeh, para, bazén a víno ro-
bia svoje. „Dnes je trinásteho 
decembra, veď dnes je Lucie!“ 
vykríkne horoskopmi, povera-
mi a pranostikami posadnutá 
Kata. Denisin kalný pohľad 
vyjadruje nepochopenie. „Ide 
sa čarovať, veď je to najma-
gickejší deň v roku!“ takmer 
kričí nadšená Kata. Vydolovala som v pamäti len svätú Luciu a jej príbeh o tom, ako si radšej vy-
lúpla oči, do ktorých sa tak zamiloval   jej budúci pohanský manžel, než by sa ako kresťanka mala 
zaňho vydať. „Čo, pôjdeme fešákovi vylúpnuť oči, alebo čo?“ pýtam sa s pohárom vína. „No, ne-
bolo by zlé, ale najprv musíme vyriešiť sokyňu“, deklamuje Kata a aj postojom pripomína hrdinku 
gréckej tragédie. Na večeru nám objednala hrianky s cesnakom, a keď sa na nám čašník zdvorilo 
a prekvapene ospravedlňoval za nedokonalú ponuku jedál, zmenila to na cesnakový dressing 
k inému jedlu. Vraj, že sa tak ochránime pred strigami a že je načase zistiť, aké úmysly má oná 
ženština. „Kto sa na Luciu pozrie cez dieru v doske, uvidí všetky strigy a hlavne tú, čo mu najviac 
škodí,“ rečie prorocky Kata, až sa zháči. Nemo sledujeme jej myšlienkové pochody. „No nič, toto 
asi nepôjde, to by musela byť doska z truhly o polnoci z cintorína vybratá.“ „Počúvaj, tebe z tých 
kníh totálne hrabe,“ mračím sa nad deštrukčnou silou jej niekoľkoročného hobby. Denisa smoklí 
ako malá, víno už zaútočilo na émócie a ona uprostred reštaurácie vykrikuje: „ Netreba mi žiadnu 
dieru ani dosku. Aj tak je to striga, ludra jedna...!“

Pri výťahu zmení Kata taktiku. Že budeme do Vianoc veštiť, či a kto je Denise súdený. A už aj 
vyťahuje recept: „Každé ráno pred východom slnka odhryzneš z jablka. Začneš dnes, na Luciu. Ak 
začne hniť skôr, ako ho doješ, svadby sa nedočkáš.“ Denisa už plače ako dážď a ja pomedzi zuby 
Kate šepcem: „Nó, to si jej pomohla! A okrem toho, dnes si už asi pred východom slnka neodhryz-
ne, keď je večer, nie?“  „Nevadí, to môže robiť aj po západe slnka.Už mlč!“ 

Vyplakaná a vínom a rozprávaním omámená Denisa čoskoro zaspala. Kata ešte stále vo vytŕ-
žení  loví v pamäti ďalšie osvedčené úkony na Luciu, ale nahlas si už nedovolí. „Ani perie dnes 
párať nemôžeme, čo, Kata? Beštie jedny hotelové, že nám oni naschvál dali do vankúšov duté 
vlákno!!“ nedovolím si poslednú poznámku ku Katinmu pranostickému posadnutiu namiesto žela-
nia dobrej noci.

Nedeľné ráno je neobyčajne svieže. Slnko sa odráža od zľadovatelého snehu. Denisa je už 
dávno hore. Je nalíčená, vlasy v úhľadnom cope, je fit ako vždy. „Asi sme to včera trocha prehnali, 
však?“ „Trocha dosť,“ priznáva aj Kata,  po bradu zabalená v paplóne. Čaro Luciinej noci pomi-
nulo. Opúšťame útulný hotel. „Takmer som to zabudla poslať,“ spomenie si Denisa a vráti sa na 
recepciu. Máme s Katou úsmev na krajíčku a dobrý pocit. Aj Denisa vyzerá byť spokojná s textom 
pohľadnice pre Neho. „Milý môj (jej?)! Prajem Ti, aby si od Ježiška pod stromček dostal to, čo Ti 
najviac chýba. ROZUM! S láskou Denisa.“

Plavne opúšťa hotel. Ktovie, koho jej Lucia pošle do cesty...

Silvia Sorgerová

meDzi 
vianoCami 

a silvestrom

Tento rok máme štyri pracovné dni, ktoré 
môžeme využiť na posledné „doťahovačky“ 
končiaceho roka, alebo ich zneužiť a odces-
tovať s rodinou na predĺženú dovolenku do 
hôr. Poznám sa. Naplánujem si kopec aktivít, 
samozrejme, pracovných, takých, na ktoré 
počas roka nieto času (lebo verím, že zrazu 
sa na posledné štyri dni čas zastaví a ja všet-
ko stihnem). Zároveň zmenežujem na každý 
deň nejaký rodinný výlet či návštevu priateľov, 
ktorú zakaždým odkladáme na koniec roka. 
Nepochybne do plánu, tak ako každý rok, 
zaradím aj triedenie fotiek v počítači, inten-
zívnejšiu hru s deťmi, niekoľkohodinové výlety 
do prírody a hlavne sledovanie všetkých 
rozprávok, ktoré som od vlaňajších Vianoc 
nevidela. Ideálny čas na dohnanie všetkého 
zameškaného a ja ho mienim intenzívne 
využiť – tak ako minulého roku. Čo na tom, že 
triedenie fotiek som vtedy odložila na dobu 
neurčitú, toho roku to už fakt urobím, nech 
v nich mám prehľad. Vlani sme vynechali aj 
návštevy všetkých priateľov. Po povinných 
návštevách rodiny cez sviatky vianočné sme 
už totiž všetci túžili byť len doma a s nikým 
nerozoberať stále to isté – výchovu detí a fi-
nančnú krízu vo svete. Ostali sme sami doma, 
ani k nám sme nikoho nepozvali. S deťmi 
sme sa minulého roku  po Vianociach nehrali 
intenzívnejšie – totiž, 
nedostali lego, ale 
bábiky, tak sa hrali 
samy. Tento rok 
už Ježiško lego 
istotne prinesie a 
my sa vrátime do 
detských čias a 
budeme s deťmi 
celé hodiny stavať 
domčeky. Dúfam :-
). Vlani sme vlastne 
ani vonku veľmi 
nechodili. Komu by 
sa chcelo vytiahnuť 
päty z domu do treskúcej 
zimy – teda, aspoň z vnútra nášho teplučkého 
bytíku sa zdalo, že vonku je „sibírska kosa“. 
V telke ani pred rokom nedávali nič, čo by 
stálo za sledovanie. Stále tie isté rozprávky! 
Človek by to už hádam aj sám vedel zahrať! 
Uvažujem ale, čo sme my vlastne po celý čas 
– medzi Vianocami a Silvestrom  - robili, keď 
si dobre spomínam, že v deň Silvestra sme 
ešte behali po posledných otvorených obcho-
doch a zháňali jedlo na silvestrovskú párty ... 
lebo nebol čas nakúpiť skôr.

Katarína Králiková

písanie zo zásuvky
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beŽná versus obyčajná

Bežná matka bez váhania ráno vstane z postele, s úsmevom a s radostným výrazom 
sa presunie do kuchyne, kde na ňu čaká voňavá káva. V červenom župane si s partnerom 
zatancuje a zaspieva, potom si sadne k stolu, pri ktorom už deti, pripravené na odchod do 
školy, svorne sedia a raňajkujú sušienky s mliekom. Aby mali deti po celý deň dosť energie, 
pribalí im do tašky sladkosť, najlepšie plnenú čokoládou.

Od stola prechádza do kúpeľne, kde sa stáva sama sebou, pomocou najdlhších a naj-
hustejších rias. K dokonalosti jej pomôže účes, ktorý vydrží navzdory času a počasiu celý 
deň, a to hneď s dvojnásobným objemom.

Pred odchodom si všetci spolu doprajú jogurtový nápoj, ktorý ich všetkých dokonale 
ochráni pred zlým počasím a chrípkou.

V práci deň ubieha ako voda. Po rýchlom obede, prípad-
ne kolektívnom popíjaní polievky zo šálky pomáha žuvačka. 
Problém so šéfom vyrieši malá postavička poskladaná z 
dobošiek. Zhrozenie zo zošednutého oblečenia obratom 
vyrieši kolegyňa, ktorá pohotovo vytiahne zo zásuvky prací 
prostriedok a poradí s úsmevom a dobrosrdečnosťou, ako 
zvládnuť špinu a pach.

Počas prestávky zájde Bežná mama na toaletu, kde sa 
vďaka svojim dňom a patričným hygienickým potrebám 
stáva šťastnou ženou činu s výzorom sexidolu. (Vďaka ti, 
Bože, za naše dni!)

Po práci, jedine s úsmevom, vyzdvihne deti zo školy, do 
ruky im vloží tabuľku zdravej čokolády plnej mlieka a s pat-
ričnou radosťou sa všetci vracajú domov.

Deti sa hrajú a Bežná mama, upravená a šarmantná, 
mihnutím oka prichystá chutnú a zdravú večeru, najlepšie z 
nejakého polotovaru (zložením a obsahom škodlivín sa nik 
nezaťažuje).

Fľak na tričku nevadí, skôr poteší, veď dokonalé pranie 
máme už v malíčku. Likvidácia vodného kameňa je dennou 
rutinou prinášajúcou ďalšiu radosť do života, pokračuje roz-
vírením usadeného prachu pomocou nejakého voňavého 
spreja. Aby to v domácnosti voňalo ešte dokonalejšie, pridá 
maminka do vzduchu pár strekov vône jedným dotykom.

Nasleduje toaleta: tá sa síce leskne už pred čistením, ale prečo si upierať radosť z doko-
nalej čistoty?

Medzičasom už manžel zabezpečil umytie riadu pomocou úžasnej tabletky do umývačky 
a pochválil sa výsledkami svojej práce.

Podvečer sa objavia príznaky chrípky a nachladnutia (napriek rannej ochrane). Nevadí, 
neduh vyliečime namiesto šibnutím zázračného prútika lyžičkou zázračného sirupu. Mama 
je na túto situáciu dokonale pripravená a okrem sirupu má v kabelke aj zásobu liekov a 
mastičiek, ktoré okamžite uľavia od bolesti.

Mama sa postará aj o to, aby členovia rodiny predchádzali krvácaniu ďasien správnou 
zubnou pastou a aby jej nečistí chlapci išli do postele čistí.

S perfektným účesom a make-upom, zbavená celulitídy a v dokonale voňavých perinách 
mama usína.

Vtom zazvoní budík, pretrhne sen,  mama so sebazaprením vstáva a začína denný kolo-
toč (plienky, raňajky, plač v škôlke, ťažká taška s nákupom, boľavé zúbky, unavený manžel 
a výpis z banky), ktorý ani zďaleka nie je taký ideálny. Je ťažší, ale aj krajší, lebo v ňom 
vystupujú reálni ľudia, skutočné radosti a starosti a hlavne skutočná láska  v očiach našich 
detí.

Petra Gubková
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Neroďte na Vianoce!

Mať termín pôrodu vo vianočnom čase je niečo, čo 
sa iným zdá očarujúce a tematicky vhodné, („Jéj, to 
bude pekné - budete mať Jezuliatko pod stromček!“) 
ale zažiť by to na vlastnej koži nechceli. A nakoniec, 
preskákala som si to sama.

Moji poslední dvaja drobci si to nejako rozdali 
s termínom pôrodu tak, že môj objem gradoval v 
čase sviatočnom. Odhliadnuc od urputného boja s 
gombičkami a zipsom na vetrovke, ktoré nechápali, 
že napriek pevnému skupenstvu sa musia pomknúť, 

aby sme sa dvaja zmestili aj do 
jedného (kusu odevu), odhliad-
nuc od prazvláštneho pečenia 
sladkého mlsania s neuveriteľ-
ným odstupom od pracovnej 
plochy, odhliadnuc od výroby a 
zháňania vianočných darčekov v 
dosť netypických polohách (áno, 
aj ja mám kŕčové žily) som bola 
vcelku v pohode. Upratovanie 
som neriešila nejako zúfalo, 
takže predčasné kontrakcie 
mi nehrozili napriek všetkým 
radám odborných tuzemských 
i amerikánskych sprievodcov 
časom čakania.

Vedľa boli práve tí, čo 
predtým hovorili: „jéj, aké to 
bude milé“.  Napríklad... môj 
gynekológ. Keď pri prvej de-
cembrovej prehliadke oznámil 
centimetre, na ktoré som bola 
otvorená, trochu špekulantsky 
si ma premeral. Bolo ich sedem. 
Termín ďaleko. Naši doma. „Jáj, 
maminka, to budú hlúpe Via-
noce bez teba... Bábätko, ešte 

niéééééééé!“ Klopkanie na bruško a zúfalé pohľady 
súrodencov. Manžel sa rozpačito škrabal za uchom. 
Mama vraví: „Vylož si nohy a nič nerob!“ To sú dobré 
vtipy pre matku veľkej rodiny! Baby v centre. Dva dni 
pred plánovaným termínom narodeninová oslava MC. 
„Nič nerob. Nikam nechoď. Vydrž to do toho dňa „D“. 
Kto to bude dávať dokopy?“

A tak som držala. Alebo sa tí moji špunti držali 
sami? Nerodila som, robila som, nohy v pochode, zá-
clony povešané, oslava MC dokonaná, všadeprítom-
né koledy...  a z nich stále to isté slovo:  „narodil sa... !“

Človek – to ako ja – si vtedy pripadal ako schizo-
frenik.  Sviatky Narodenia a my máme zakázané rodiť. 
Žeby to Ježisko bral ako konkurenciu k jeho narode-
niu, to sa mi veľmi nezdalo. Prešli Vianoce, nezabehla 
mi kosť, dočiahla som na stôl s jedlom aj na darčeky 
pod stromčekom. A ten náš bol stále zabalený v bruš-
ku. A dal si teda po všetkom tom dohováraní riadne 
načas.

Aby nemal narodeniny s Ježiškom. Iba svoje 
vlastné.        

M. Kohutiarová

písanie zo zásuvky
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povedali naši malí

Zostavila Adriana Demjanovičová, foto: 3xRaKo

„Deti, viete, ako 
sa povie samec od pra-

siatka?“
„Maminka je svinka, deti sú 
sviniatka a tatino je sviniar, 

predsa!“

adamko na Mi-
kuláša v škôlke pristúpil 

k čertovi a podal mu obrázok:
„toto si môžete dať v pekle na 

nástenku, nech tam máte 
pekne.“

Peťko spadol a poriadne 
sa buchol. No nikto si to ako-

si nevšimol, tak sám prišiel za 
mamkou, schúlil sa jej na kolenách 
a hovorí:
„Maminka, ja som tvoj chudáčik 

malý, že?! Pofúkaj mi to, aby 
ma to už nebolelo.“

Trojročná Zuzka šla nakupo-
vať s mamkou do drogérie. Me-
dzi dverami zastala, zamračila sa a 
prehlásila:

„Fuj, tu je teda smrad! 
Vyvetrajte si tu!“

vať s mamkou do drogérie. Me-
dzi dverami zastala, zamračila sa a 

„Janko, čo si prosíš?“, pýta 
sa mamka svojho synátora.

Malý Janko zbožne zopne ruky, oči 
vyvráti dohora a povie: „Sladkú 

váááááášeň!“ (čokoládu)

MALÁ UKECANÁ JANKA CHODIEVALA 
SO SVOJOU MAMIČKOU, KTORÁ ČAKA-
LA BÁBO, NA SONOGRAFIU. V ČAKÁRNI 
BOLI SAMÉ TEHOTNÉ, S KTORÝMI SA 
JANKA, SAMOZREJME, DALA DO ROZ-
HOVORU. KEĎ ZISTILA, ŽE PANI VED-
ĽA NEČAKÁ BÁBÄTKO, IBA JE VIAC PRI 
TELE, POVEDALA JEJ:

„TETA, PROSÍM VÁS, CHOĎTE PREČ! 
TU NEMÁTE ČO ROBIŤ, LEBO TU MÔŽU 
ČAKAŤ IBA MAMIČKY S BÁBÄTKAMI.“

Malá dvojročná Katka sa práve 
snažila pochopiť zásadné rozdie-
ly medzi chlapcami a dievčatami 
a pri každej príležitosti si to utvr-
dzovala. Pri prechádzke so svojou 
maminkou v parku sa zadívala na 
jedného pána, ukázala na neho 
svojím malým prstíkom a nahlas 
sa spýtala:

„Mááámííí, aj tamten ujko má pi-
píka?“

Terezkina mamina diaľkovo 
študuje a keď sa raz takto 
vracala neskoro večer, malá 
zahlásila:

„Ej, ty nezbednica jedna, 
čo si bola po škole?“

Malá Janka veľmi rada upratu-
je. Dobre vie, že tí čo maľujú, sú 
maliari, tety, čo varia sú kuchár-
ky a tak ďalej... Po vymaľovaní iz-
bičky sa sama pustila do uprato-
vania, vzala kefu a začala drhnúť. 
Ale keďže ju akosi nikto nechválil, 
tak sa chcela sama a hovorí:

„Oci, však som šikovná! Oci, 
ako sa volajú tie tety, čo kefujú?“ 

Maminka dala malému Ferkovi 
jogurt a hovorí:
„Daj si jogurtík, ten je zdravý.“
Ferko zagáli na jogurt, ktorý vô-
bec nemá rád a hovorí:
„Maminka, to nie je na zdravie, to 
je na nafúknuté bruško! A moje 
bruško je úúúplne v poriadku!“

Ako mu mám vysvetliť, že my, mačky, si jedlo 
do zeme nezahrabávame? Mňau

Čím väčšie okuliare, tým lepšie vidím z metly 
na janíčkov a Marienky. Foto: Renáta juhásová

...sen noci mikulášskej...

Maminka dala malému Ferkovi Maminka dala malému Ferkovi 

MALÁ UKECANÁ JANKA CHODIEVALA 

píka?“

Štvorročný Jožko bol na návšteve far-
my na vidieku, kde obdivoval kravičky 
a celý proces „výroby“ mliečka. Keď sa 
mamička sprchovala, uprene sa na ňu 
zadíval a povedal:

„Mami, už by si fakt mala asi nakŕmiť 
Tomáška!“ (Tomáško bol jeho malý bra-
ček, polročné bábätko.)

...kdepak, ty ptáčku, 
hnízdo máš ???...


