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Príroda si kýchla

Tohtoročnú dovolenku vidím dosť nejasne. 
K mojim pretrvávajúcim obavám o následky 
stravovacích a hygienických návykov v exotických 
turistických destináciách sa pridala aj obava z 
cestovania. Pri záberoch na letiskové haly plné ľudí 
bezmocne čakajúcich na povolenie k odletu, ktorý 
znemožnila sopka, mám husiu kožu. Príroda sa nám 
smeje. Alebo sa trasie od zlosti nad našim počínaním? 
Slovko nevyspytateľný či nevypočítateľný má v spojení 
so sopečnou činnosťou svoju najdesivejšiu podobu. 
Kdesi čosi vypustí paru, iba tak trocha, ako keď si kýchneš ( v porovnaní s tým, čo by 
sopka dokázala, keby sa chcela ukázať v celej svojej nádhere), a my sme aj o tisícky 
kilometrov ďalej bezmocne odrezaní od svojich domovov a túžobne hľadíme na tabule 
s odletmi. Keď sa pred pár mesiacmi povedalo sopka, vybavili sa mi akurát tak Pompeje 
a najpradávnejšia história. Ktovie, či to bola pravda, či mýtus. Dnes nám je Island tak 
nepríjemne blízko.

Na Haiti som nikdy nebola a už ich ani neuvidím. Do Grécka som zatiaľ 
nevycestovala, a tiež cítim, že som čosi zmeškala. Tvár sveta sa mení. Je to, ako keď 
vám umrie vzdialený príbuzný, s ktorým ste sa nestretli. Už ho neuvidíte, a takí ste boli 
na seba zvedaví, toľko ste si toho chceli povedať...

Z vody mi je tiež smutno. Celkom nedávno som aj ja stála s obavami na balkóne 
nášho bytu. Päťsto metrov od Hornádu, ktorý už oblizoval breh. Bez elektriny, 
so zbalenou batožinou, bez správ z telky či rádia, s roztápajúcou sa mrazničkou. 
Obchody na sídlisku nefungovali, pokladne tiež potrebujú elektrinu. Dve mestské časti 
okolo boli už evakuované...tak sme čakali. Napokon sme boli ušetrení. Ale v správach 
vidím - ľudia sa brodia blatom, odpratávajú zvyšky svojho životného štandardu s veľkým 
bôľom a s ešte väčším otáznikom k budúcnosti. Bože, už neprš!

Mnohí si plánujú tohtoročnú dovolenku na Slovensku. Je to rozumné z viacerých 
dôvodov. Neriešime cudzie nepokoje, letové výpadky, nevýhodne kurzy dolára a 
pomáhame tak našej ekonomike, ktorá to vďaka vode aj iným faktorom preveľmi 
potrebuje. Kiež by aj naše služby a cenové relácie vedeli našinca viac motivovať, aby 
ostal a utratil nejaké to euro naviac práve na rodnej hrude. Naďalej však ostávajú 
vychytené lokality pri „slovenskom“ -  chorvátskom či talianskom mori.  Mnohí z nás 
sa prepravujú na dovolenku vlastným autom. Pred niekoľkohodinovou cestou, zvlášť 
s malými deťmi na palube, je každá rada dobrá. Prijmite  pozvania na stránky nášho 
časopisu, kde píšeme o bezpečnom cestovaní i pobyte. Stalo sa vám, že ste stratili 
dieťa v obchodnom dome? Dokonca v zahraničí? Prečítajte si, ako možno deti i seba 
pripraviť na takúto kritickú situáciu.

Jeden múdry a Bohom obdarený muž nám často opakoval slová: Nebojte 
sa! Aj keď prídu hrôzy a katastrofy, neupadajte na duchu! Asi to tak bude. Stratiť 
nádej, vzdať sa svojich hodnôt, rezignovať a prepadnúť smútku, to je to posledné. 
A na poslednej možnosti je najhroznejšia jej definitívnosť, nezvratnosť a fakt, že je 
jednoducho posledná.  Tomu ale my – rodičia šťastných, zdravých, veselých, 
zvedavých a šikovných detí predsa nemôžeme prepadnúť. Musíme pozbierať zvyšky síl 
a viery a vštepiť našim potomkom ohľaduplnosť k svetu, ktorého sme súčasťou. Nech 
nás nádcha prírody nezmetie ako Vezuv. Nech môžeme v zdraví ešte dlho objavovať a 
obdivovať jestvujúce kúty zeme.  

Pekné leto, prázdniny aj dovolenku
praje
Silvia Sorgerová
 

redaktorka 
a štvornásobná mama 

Monika Petreje
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Folklór v srdci prerástol zo záujmového 
krúžku na verejne vystupujúce teleso. 

Foto: Archív MC Prešporkovo

MaLé Veľké čIny V duPajde

V duchu hesla „Malé činy, ktoré človek uskutoční, sú lepšie ako veľké, ktoré 
len plánuje“ sa v našom centre organizujú aktivity neveľkého charakteru, ale 
s o to väčším významom pre všetky 
maminy. Konečne sme zorganizovali 

burzu oblečenia, ktorá sa stretla s veľkým ohlasom. Prestriedali 
sme aktivačné pracovníčky, vďaka ktorým môže pokračovať bež-
ná prevádzka materského centra, spojená s opatrovaním detičiek. 
V rámci kurzu pre tehotné „Príprava na materstvo” sme absolvovali 
profesionálne fotenie priamo v priestoroch centra, ktoré sa na mo-
ment premenilo na ateliér. Mamičky si mohli dať zvečniť svoje krásne 
brušká a na rad sa dostali aj rodinky s už narodenými drobcami. 
Veríme, že čoskoro sa fotkami aj pochválime. Okrem toho sme si 
vypočuli prednášku primárky novorodeneckého oddelenia, s ktorou 
sa postupne vyvíja skvelá spolupráca v rámci zlepšovania prístupu 
k našim mamičkám.

Najväčšia zmena u nás nastala v odovzdávaní kormidla. Zatiaľ 
dočasne, ale možno, že vedenie lode nové dievčatá osloví natoľko, 
že to už nebude treba meniť. Evu Jandurovú Rakovanovú nahradili 
Martina Nákačková a Dáša Vaseková, ktoré sa momentálne stara-
jú o všetko, čo s  Dupajdou súvisí. Kormidlo držia naozaj skvele, 
o čom svedčí hladký priebeh odovzdávania a plánované aktivity: 
veľká tvorivá dielňa spojená s oslavou Dňa detí a výlet na Oravský 
hrad s prehliadkou rozprávkových bytostí. Tešíme sa na všetky ďal-
šie malé veľké činy.

Eva Jandurová Rakovanová, MC Dupajda – Nižná na Orave

PreŠPOrkOVO
V ZnaMení FOLkLóru

Ubehol už rok, odkedy začali deti navštevovať ľudové tance v Pre-
šporkove. Obľúbenosť „Folklóru v srdci“ je nesporná. V apríli sme otvorili 
tanečný kurz už aj pre deti od 1,5 do 3 rokov, ktoré šantia na ľudovú nôtu  
v sprievode svojich rodičov.

Tanečníci od 3 rokov prichádzajú každý utorok popo-
ludní, aby sa zabavili a naučili nové kroky a tančeky. Úsi-
lie lektorky Janky Zifčákovej a zanietenosť a chuť niekto-
rých detí dokonca viedla až k vystúpeniu na tohtoročnej 
Míli pre mamu v Bratislave. To je úspech nielen v prípade 
troj- a šesťročných detí!

V tomto roku sme v našom centre absolvovali fašiangy 
s prvkami folklóru, nezabudnuteľné vítanie jari spojené 
s hádzaním Moreny či maľovanie kraslíc. Tešíme sa 
na18. jún, kedy  si slovenské ľudové tradície priblížime v 
Starom Meste „jánskymi ohňami“, taktiež pod taktovkou 
folkloristky Janky a jej malých tanečníkov. Záverečné ga-
lavystúpenie účastníkov tanečného kurzu bude tentokrát 
obohatené o preskakovanie vatry, súťaže v spievaní, hľa-
danie pokladov a klasické tvorivé dielničky. Popritom si 

hostia prídu na svoje ochutnávkou domácich koláčikov.
Verím, že ostaneme verní tejto pre Prešporkovo novoobjavenej tradície  

a budeme naše dietky a možno aj ich rodičov zoznamovať s naším vzác-
nym kultúrnym dedičstvom.

Diana Zuzáková, MC Prešporkovo – Bratislava

ŠkOLa rOdInných FInancIí 
V baba kLube

Mamičky na materskej dovolenke a iní záujemcovia sa stretávali po-
čas mája na 8-hodinovom bezplatnom kurze pod týmto názvom v MC 
Baba klub v Šamoríne. Využili tak možnosť naučiť sa, ako sa stať finan-
cmajstrom vo svojej domácnosti. Pod vedením lektorky sa zoznámili 
s rôznymi témami z oblasti financií, hľadania práce a podobne. Kurz 
Školy rodinných financií sa uskutočnil vďaka projektu a grantu Nadácie 
pre deti Slovenska, ktorá k nemu poskytla aj metodiku. Kurzy sú urče-
né pre všetkých záujemcov vo veku nad 15 rokov – nezamestnaným, 
mamičkám na materskej dovolenke, deťom odchádzajúcim z detských 
domovov, absolventom škôl, dôchodcom, ako aj širokej verejnosti. 
V MC Baba klub budú prebiehať až do konca novembra.

MC Baba klub, Šamorín

rOčné ObdObIa V haLIGande

Jar v Haligande je už tradične v znamení množstva práce 
v centre aj mimo herne. Zúčastnili sme sa na výstave Expo 
Dieťa a rodina v bratislavskej Inchebe, kde sme reprezento-
vali nielen svoje aktivity a pripravovaný septembrový festival 
Krajina Haliganda, ale aj Úniu materských centier.

Máj sa niesol v znamení Míle pre mamu s náročnou or-
ganizáciou, ale s fantastickým pocitom, výbornou odozvou 
Košičanov a s ich rekordnou účasťou. 

Ihneď po míli sme otvorili prvý kurz Akadémie praktické-
ho rodičovstva a v posledný pracovný deň júna vyjdú z Hali-
gandy prví absolventi kurzu o výchove.

Náš partner – Východoslovenské 
múzeum v Košiciach – nás pozval na 
už tradičné podujatie Noc múzeí. Po 
noci strávenej v prírodovednej expo-
zícii sme presunuli našu pozornosť 
k MDD, ktorý sme organizovali nielen 
pre naše deti v Haligande, ale aj pre 
košickú pobočku Orange.

V herni, otvorenej každý deň, po-
pritom prebiehajú dielne pre deti, 
výtvarné dielne, záverečné skúšky 
dospelých z angličtiny s medzinárod-
nými certifikátmi, workshopy maľova-
nia hodvábu a výroby detských tričiek 
a podobne, a to aj vďaka podpore 
z fondu Hodina deťom.

Ďalšie ročné obdobie, leto, zasvätíme plne príprave fes-
tivalu pre všetky deti a ich rodičov. Nebude sa tu nudiť ani 
jedna generácia. Pozvanie prijali a s detským programom či 
dielňami vystúpi Richard Muller, Marián Čekovský, Richard 
Čanaky a Mária Podhradská, Ela a Hop, českí speváci Ja-
romír Nohavica a Pepa Nos. Okrem krstného otca festivalu 
- Tomáša Janovica a spisovateľa Daniela Heviera sa možno 
stretnúť s ďalšími 20 slovenskými autormi detskej literatúry 
na tvorivých dielňach. Nebude chýbať ani divadlo pre deti – 
či už slovenské Bábkové divadlo Košice, Babadlo z Prešova, 
banskobystrické Divadlo na rázcestí, mím Miro Kasprzyk, 
alebo aj české divadlo Buchty a loutky a divadlo Polárka. 
Špeciálnou „pochúťkou“ bude Bajkobus z poľskej Wroclawy – 
bábkové divadlo v autobuse. Haligandovské Čítania v piesku 
prenesieme do Kulturparku v kasárňach, kde na rodiny čaká 
obrovské archeologické nálezisko so slovenskými, českými, 
poľskými a maďarskými vedcami. Všetci ste srdečne vítaní 
v Košiciach 10.-12.septembra. (www.haliganda.sk)

Silvia Sorgerová, MC Haliganda – Košice

MackO sPIeVa a Majstruje 

Obľúbené hranie na gitare počas herne, spojené 
so spievaním, sa z nášho Macka načas vytratilo. Našli 
sme však inú maminu, Renátku, ktorá sa stará o po-
kračovanie tejto aktivity  s názvom Medveďku, daj 
labku. 

V apríli sme oslávili 8. narodeniny. Po vystúpení 
súboru Latiniko slávnostne prestrihla červenú pásku 
v novej telocvični, ktorú sme si zrekonštruovali ako 
darček k narodeninám, poslankyňa mestskej časti 
Ing. Marta Čarnogurská. Ocenili sme našu členku 
Nelly Kollárovú za organizovanie celej rekonštrukcie 

a krajčírku Soničku za jej nezištnú pomoc. V rámci osláv sme slávnostne otvorili Macka ako 
Akadémiu praktického rodičovstva. Úspešná bola aj tombola a jej prvá cena - večera pre celú 
rodinu v reštaurácii Elesko v Modre v hodnote 50 :-) .

Nezabudli sme ani na Deň matiek. Pripravili sme prekvapenie pre naše mamy. Keďže de-
tičky, ktoré navštevujú našu herňu, sú pomerne malé, snažili sme sa vybrať taký darček, aby 
nebol náročný na výrobu - preto sme robili náhrdelník z farebných cestovín. Na motúzik sme 
postupne navliekali tri farebné variácie cestovín penne, čo sú krátke duté trubičky, ktoré sa 
ľahko navliekajú. Mamy mali radosť a niektorí malí maškrtníci sa popri navliekaní snažili aj 
ochutnať.

Andrea Devánová, MC Macko -Bratislava

Osem narodeninových sviečok sfúkol 
Macko v apríli celkom štýlovo.

Foto: archív MC Macko

Svetlana Homolová a Soňa Holíková na výstave 
expo Dieťa a rodina. Foto: Silvia Sorgerová

Profesionálne fotenie mamičiek 
premenilo materské centrum 

na fotoateliér. 
Foto: Archív MC Dupajda
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zasadnutie všetkých čLenov siete

V prostredí piešťanského hotela Sorea v dňoch 16. - 17. apríla 2010 zasadlo 
Valné zhromaždenie Únie materských centier. VZ je najvyšším orgánom združenia 
a je tvorené všetkými členmi združenia. Každé členské MC má vo VZ jeden hlas.

Okrem práce (lebo rozhodovanie o budúcnosti ÚMC prácou je) je VZ vždy bez-
pečným priestorom na vyjadrenie svojich názorov, pocitov, miestom, kde sa aspoň 
sčasti môžeme oceniť, podporiť, povzbudiť či vypočuť. Preto mimoriadne ďakujem 
všetkým, ktorí to tak chápu a túto možnosť využívajú v snahe posunúť našu loďku 
tým správnym smerom. Každé dobre mienené slovo má svoj zmysel a zanechá 
stopu v nás všetkých. A je vždy lepšie povedať si aj nepríjemné veci zoči-voči ako 
cez bariéru internetu.

Valné zhromaždenie si žije aj svojím neformálnym životom. A ten je na celej 
akcii pre mňa najúžasnejší. Nemyslím tým iba večerné posedenie s Dančinou 
gitarou či v bare. Ale všetky tie okamihy stretnutí, prehodených slov, rozhovorov 
pri obede či večeri, na izbách... Aj toto je valné zhromaždenie... 

Do internej zóny postupne vkladáme všetky materiály, ktoré boli na valnom 
zhromaždení  odprezentované. Nájdete v nich mnoho pekných, hlbokých myšlie-
nok, ktoré v množstve podávaných informácií a faktov možno zanikli, ale zaslúžia 
si našu pozornosť.

Miriam Vojtková – riaditeľka Komunikačného centra ÚMC

Mesiac apríl sa väčšinou nesie v znamení nového začiatku. 
Nebolo tomu inak ani v prípade aprílového otvárania našich pr-
vých ôsmich APR. Narodili sa z potrieb a predstáv rodičov, majú 
vlastnú učebnicu s názvom Pozvánka na dobrodružnú cestu vý-
chovy v sprievode rodičov a odborníkov, majú vlastnú metodiku 
( kurz „Ako rozumieť svojim deťom a sebe samému“ ) a Desa-
toro, ktoré tehličku po tehličke vystavali armády rodičov celej 
medzinárodnej siete MC v prvej fáze kampane (2006). V APR 
cítim veľkú silu prebúdzať v ľuďoch prirodzeným spôsobom hl-
boko jestvujúcu, pravú podstatu dobra, ktorá pomáha rodičom 
správne sa rozhodnúť a reagovať. Dojmy z otvorení APR jasne 
hovoria o tom, že APR neprebúdzajú len nás, rodičov v MC, ale 
aj ľudí, ktorí majú v rukách moc ich udržať pri živote. 

A tak sa na štartovaciu čiaru postavila statočná avantgarda 
ôsmich materských centier z Bratislavy ( Macko ), Banskej Bys-
trice ( Hviezdička ), Košíc ( Haliganda, Stonožka ), Malaciek 
( Bambuľkovo ), Prešova ( Emerka ), Zlatých Moraviec ( Mami-
oáza ) a Trenčína ( Srdiečko ). 

Pre priblíženie atmosféry, jeden z autentických zážitkov 
z otvorenia APR v MC Bambuľkovo:

„Len čo sme vošli, vyrobili sme si menovku v tvare ceruzky 
(ocitli sme sa predsa v škole). V zážitkovej časti si pre nás lektor-
ka Heňa pripravila na lístočkoch 7 ingrediencií, ktoré sú potreb-
né pre dobrú výchovu: neverbálne prejavovanie lásky, verbálne 
prejavovanie lásky, komunikácia s dieťaťom, hra s dieťaťom, tr-
pezlivosť, riešenie konfliktov, podpora hodnoty môjho dieťaťa a 
záujem o svet a život môjho dieťaťa. Ťahali sme si lístočky a mali 
sme pantomimicky znázorniť jednotlivé ingrediencie. Potom 
sme, ako v každej dobrej škole, dostali vysvedčenia, kde sme 
mali sami zhodnotiť, akú úroveň dosahujeme v jednotlivých in-
gredienciách - a čo je výborné - boli tam kolónky aj na to, aby 
nás v jednotlivých kategóriách ohodnotili aj naše deti.“

Pozícia prvých APR nie je jednoduchá. Prebudiť v rodičoch 
záujem o netradičnú formu vzdelávania, testovať jeho účinnosť 
pri nedostatočných vlastných skúsenostiach a popritom odpo-
vedať na nečakané otázky novinárov, si zasluhuje našu úctu. 
O to viac ma teší, že v štyroch APR už kurzy naštartovali a 

počiatočné obavy sa rozpúšťajú. Ich skúsenosti a zážitky  bu-
deme  pravidelne zverejňovať prostredníctvom časopisu alebo 
webstránky.  

Je veľmi povzbudivé, že prichádza čoraz viac pozitívnych 
odoziev zo strany mimovládnych organizácií a ďalších inštitúcií, 
u ktorých je záujem dieťaťa prvoradý. ÚMC a jej akreditovaný 
rodičovský program zaujal také organizácie, ako napr. Nadácia 
pre deti Slovenska, OZ Návrat alebo OZ Úsmev ako dar, politic-
ké strany tu asi spomínať nemusím :-). Nadácia pre deti Sloven-
ska rieši projekt novovytvárajúcich sa potrieb detí a je zapojená 
do zaujímavej a veľmi potrebnej iniciatívy „Uznanie“. Jej cieľom 
je celospoločensky uznať význam neformálneho vzdelávania 
v komunitách a oceniť ich veľký prínos. Spomínané organizácie 
vnímam ako významných partnerov pri presadzovaní a udrža-
teľnosti myšlienky APR, sú skúsené a uznávané a šanca na 
naozaj úspešnú spoluprácu je vysoká. 

Tím pre advokáciu a loby  sa posilnil o ďalšie, veľmi šikovné a 
kreatívne členky. Usilovne pracujú na prieskume a analýze mož-
ných príležitostí, smerujúce k udržateľnosti materských centier 
( APR ) cez fungujúcu legislatívu ( prípadne jej úpravu  ), alebo 
využitím etablujúcich sa komunitných plánov rozvoja sociálnych 
služieb na úrovni miest a obcí, či procesu komunálnych volieb 
alebo spolupráce so silnými partnermi. Výsledkom tejto analýzy 
bude stratégia, ktorá pomôže materským centrám účinnejšie 
presadzovať svoje záujmy a  miesto na zemi. 

O pár mesiacov sa stanú APR-kami ďalšie materské cen-
trá. Verím, že ich rozbeh už bude o niečo jednoduchší.  Pre-
mýšľajme o APR ďalej, rozprávajme o ich myšlienke rodičom, 
kompetentným inštitúciám, médiám, nech  ich energia silnie. 
A keďže ide o prácu s mentalitou ľudí, je jej potrebná riadna 
dávka. Dvadsaťtri diskutujúcich MC, ďalších približne päťdesiat 
členských MC so stovkami rodičov, detí a priateľov, to už je riad-
na sila! Kto má odvahu tvrdiť, že s mentalitou istej skupiny ľudí 
nepohneme :-)?

Eva Fiedlerová– koordinátorka kampane 
Ako chceme vychovávať naše deti

projekty a kampane ÚMC

v nových Farbách

V apríli uviedla ÚMC do života nové logo organizácie. So starým 
sme sa lúčili ťažko, ale jeho pôvodný symbol – mamička s kočíkom 
– sme už rokmi a smerovaním našej práce prekročili. Únia mater-
ských centier už dávno nie je inštitúciou iba pre matku na materskej 
dovolenke. Je organizáciou pre všetkých rodičov, ktorý sa na ňu 

s dôverou obracajú. To má vyjadrovať aj 
nový vizuál.  

Tak ako je farebná a pestrá Únia ma-
terských centier, je farebné aj jej nové 
logo. Vyjadruje sieťovanie cez vzájomnú 
prepojenosť a rôznorodosť materských 
centier, či kultúrnu, osobnostnú alebo 
profesionálnu. Nájdeme v ňom poslanie 
ÚMC. Materstvo znázorňuje  kruh sym-
bolizujúci materské bruško ako chráne-
ný priestor pre nový život, náruč rodiny, 

spojitosť vzťahov a jednotu v harmónii rodinného života. 
Veríme, že sa logo ujme tak, ako je srdečne prijímaná práca ľudí, 

ktorí úniu tvoria a prezentujú.

akadémie Praktického rodičovstva vyštartovaLi
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„Vzťahy medzi súrodencami závisia od priveľkého množstva 
javov, než aby sa dali plne vysvetliť a pochopiť. Do hry vstupuje 
ich temperament, osobnosti rodičov a ich vzájomný vzťah, do-
statok energie dospelých a podmienky bývania, pomoc starých 
rodičov aj vekové rozdiely všetkých zaujatých. Samozrejme, 
pohlavie súrodencov a ich špecifické nadanie. Chlapec menej 
zvykne žiarliť na sestričku, niekedy mladší závidí staršiemu 
jeho schopnosti.“

Ivan Štúr, psychológ

z rodičovských diskusií

VstÚPIť, čI neVstÚPIť dO sPOru sÚrOdencOV?

„Ak je situácia, ktorá sa opakuje (napr. spor o hračku) 
a zvrtne sa to na žalovanie a divadelné 
fňukanie, nabádame ich k tomu, aby si 
to vyriešili samy, my ako rodičia len „do-
zeráme“ a príp. korigujeme. Ak sa so 
situáciou stretnú prvýkrát, samozrejme, 
zasiahneme a vysvetľujeme, vysvetľuje-
me... No a občas zasiahneme do sporov 
aj tak, že to končí trestom pre všetkých 
zúčastnených. Je to vtedy, keď spor vy-
ústi do fyzických útokov, resp. deti sú „v 
amoku“ a nedokážu racionálne uvažovať. 
Vtedy funguje izolácia (napr. na 2 minú-
ty) a nasleduje preberanie situácie a naj-
mä riešenia.“

 (matka 3 synov)

Pri fyzických útokoch je izolácia veľmi dobrou metódou, tak 
u menších, ako aj u starších detí. U tých starších by sme však 
mali po opadnutí emócií vždy ukázať, ako inak (než bitkou) sa 
spor mohol riešiť.

(Zlatica Baricová, psychologička)

„Manžel vždy vyšetruje, kto je na vine. Ja som skôr robila 
krik, všetkých zbila, oddelila ich od seba a išla preč. Keď 
som mala čas, tak som pátrala, čo sa stalo. Teraz ich väčši-
nou nechám, nech si spory riešia samy.“      

(matka 5 detí)

Pri detských sporoch rodič toho veľa nevyšetrí. Každý sa cíti 
ukrivdený a každý má svoju subjektívnu pravdu. Rozhodne lep-

ším zásahom než krik a bitka – najmä tam, kde je súrodencov 
viac – je rozdeliť im nejaké úlohy a zamestnať ich. 

(Zlatica Baricová, psychologička)

„Ja sama veľakrát neviem, kedy zasiahnuť a zasiahnem, až 
keď sa začnú biť, keď si môžu ublížiť, alebo keď veľa kričia. 
Keď sa naťahujú o hračku, tak to neriešim.“ 

(matka 2 synov)

Pôjde len o to, aby ten spor o hračku nevyhrávalo stále to isté 
dieťa. Občas je múdre si to odsledovať. 

(Zlatica Baricová, psychologička)

V kolektíve detí najčastejšie dochádza k sporom o hračky. Za-
užívaným postupom býva riešiť konflikt hľadaním vinníka. Kto 

začal, kto komu čo vzal, pokazil, zahodil. 
Krik, plač, bitky, rozhadzovanie vecí, to do-
káže rodiča poriadne rozčúliť. Nie je správ-
ne, ak v takomto rozčúlení ideme riešiť 
konfliktnú situáciu. 

Moja skúsenosť je pristupovať k sporu 
detí pokojne, upokojiť atmosféru, hovoriť 
pokojným hlasom. Ak vieme, ktoré dieťa 
spôsobilo konflikt, treba ihneď urobiť ná-
pravu. Ak po chvíli nevieme určiť vinníka, 
potom je lepšie  zaoberať sa stanovením 
pravidiel (alebo zopakovaním už stanove-
ných), prijatím kompromisu, dohodou (kto 
sa bude s hračkou hrať prvý a po istom 
čase druhý) a, samozrejme, uzmierením 

detí. Potom zmotivovať deti k inej hre alebo aktivite. Nie je dobre 
nútiť dieťa, aby v hneve nasilu odovzdalo svoju hračku druhému 
dieťaťu. V pokojnej atmosfére k tomu neskôr dospeje aj samo. 
Na spoločné hračky či počítač treba určiť pravidlá, najlepšie je, 
ak každému dieťaťu vyhradíme čas.

Konfliktným situáciám je najlepšie (a múdre) predchádzať. 
Veľmi účinné je, ak sa každý deň chvíľu s deťmi hráme a pritom 
ich učíme dodržiavať pravidlá hier, požičiavať si hračky, poďa-
kovať, poprosiť, spolu sa hrať, nerušiť sa navzájom pri samo-
statnej hre. Tieto pravidlá deti budú dodržiavať vtedy, keď ich 
stanovíme (sami dodržiavame) a vyžadujeme dodržiavanie deť-
mi už od najútlejšieho veku, úplne prirodzenou cestou, v duchu 
starého múdreho príslovia:  „Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja 
Janko. Neohneš ma mamo, keď ja budem Jano!“ 

(Tatiana Kaliňáková, predškolská pedagogička)

neŽaLuj!
„Súrodenci si komplikujú a obohacujú život!“

Prof. Ivan Štúr

Prídem z práce pre deti do škôlky a teším sa, že ich môžem vystískať a spolu 
s nimi načerpať radosť zo vzájomnej blízkosti. Táto radosť je však po chvíli zatla-
čená do kúta. 

„Mamííí, Paťo mi nepomáha,“ sťažuje sa päťročná Linda na svojho triapolročné-
ho brata. Linda vyťahuje podušku a paplón z periniaka, zatiaľ čo Patrik skáče po 
posteli a smeje sa pri kotrmelcoch.

 „Mamííí, Linda mi zobrala lietadielko,“ sťažuje sa Patrik na Lindu. Linda vzala 
Patrikovi z ruky lietadlo a chce sa s ním hrať.

Akokoľvek sa máme radi, tak riešenie konfliktov medzi deťmi nejde vždy ľahko a 
s úsmevom na tvári. V rámci kampane „Ako chceme vychovávať naše deti“ sú veľmi 
častou témou súrodenecké spory. Vďaka diskusiám rodičov v spojení s názormi 
odborníkov môžeme nájsť cestičky, ako tieto situácie zdolávať.
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ZáVerOM...
Veľmi správne uvažujú rodičia, ktorí si myslia, že deti kopí-

rujú ich vlastné správanie sa. Naozaj je to tak. Rodičia sú pre 
deti vzorom vo všetkom od útleho veku. Veď sú s nimi prevažnú 
časť dňa, hlavne do 2 – 3 rokov. Toto 
obdobie je najvhodnejšie na postupné 
osvojovanie si vzorov správania. Rodi-
čia si často neuvedomujú, že deti sa 
k sebe správajú tak, ako vidia správať 
sa otca k matke, k svojim rodičom a 
opačne. Ak si otec vyžaduje pozor-
nosť v rodine panovačnosťou a krikom, 
bude to skúšať aj dieťa. Ak nebude 
úspešné, nepochopí, prečo je to tak. 
Naopak, ak je svedkom vzájomného 
dohovoru medzi členmi rodiny, bude 
tak konať tiež. Ak je v rodine viac sú-
rodencov a rodičia pokojne dokážu 
riešiť spory medzi deťmi, naučia sa to 
aj ony. Ak však budú prísni, až tvrdí, 
budú presadzovať len svoj názor, takto sa budú správať ich deti 
v spoločnosti iných detí. Riešenie konfliktov je zložitá vec, ktorú 
je potrebné deti naučiť. Obdobie prvé-
ho vzdoru u detí v predškolskom veku 
dá rodičom poriadne zabrať. Ak to 
zvládnu a riešia to v rodine pokojnou 
cestou, ukážu dieťaťu vzor správania 
do budúcnosti. 

Spory medzi súrodencami v tomto 
období sa často riešia zo strany rodi-
čov napomenutím staršieho dieťaťa a 
ústupkom mladšiemu s dôrazom, že 
staršie dieťa musí byť rozumné. Často 
zabúdame na vek detí. Ako majú vedieť 
deti do 6 rokov, čo je to byť rozumné? 
Opakovanie, čo je správne, čo nie, sa 
nám zdá ako hádzanie hrachu na ste-
nu. Ale verte, vyplatí sa to. Príde chvíľa, 
keď si to dieťa uvedomí a bude konať podľa našich želaní. Ale 
chvíľu to potrvá. Osvedčilo sa využívať pri riešení sporov me-
dzi súrodencami detské príbehy a rozprávky. Ich morálne jadro 
spoločne s deťmi rozoberať a hľadať podobné správanie sa detí 
v skutočnosti. Potom niekedy stačí povedať: „Dnes sa správaš 
ako neposlušný Janíčko z rozprávky.“ A dieťa bude vedieť, že 

nekoná správne. Naopak, ak vám pomáha, počúva, prirovnajte 
ho ku kladnej postave z obľúbenej rozprávky, u ktorej vie, že 
koná dobro. Určite sa poteší.

Konflikty medzi súrodencami vznikajú aj z pocitu detí, že rodi-
čia niektorého z nich uprednostňujú. My, 
rodičia, tento pocit nemáme, ale deti to 
vnímajú inak. Je dôležité, aby všetky 
rovnako pociťovali našu lásku, aby sme 
im rovnako kupovali veci, aj keď to budú 
len maličkosti, aby sme ich brávali so 
sebou a nenechávali jedno z nich doma. 
Každé dieťa chce, aby ho rodič chválil, 
ľúbil, tešil sa mu. Ak tento pocit nemá, 
hľadá spôsob, ako sa presadiť, ako sa 
dostať do povedomia rodiča. Stáva sa, 
že si dieťa vyberie nesprávny spôsob 
upútania pozornosti, napr. krik, hnev, 
lebo vtedy sa rodičia rozprávajú s ním 
a o ňom. Ak je veľmi dobré, rodičia si ho 
nevšímajú a venujú sa tomu, ktoré napr. 

plače, lebo je hladné, mokré... Pritom si to staršie dieťa neu-
vedomuje, že jeho súrodenec potrebuje starostlivosť rodičov 

viac ako ono. Vtedy je dobré zamestnať 
staršie dieťa starostlivosťou o mladšie, 
ale tak, aby malo pocit, že rodičia ho 
v tejto činnosti potrebujú, že je pre ne 
dôležité. Ak si odmala zvyká na prí-
tomnosť súrodenca a pomoc rodičom 
pri starostlivosti oň, postupne si zvyk-
ne a nebude žiarliť. Ak rodičia pri tejto 
starostlivosti dieťaťu rozprávajú, ako sa 
správalo ono, keď bolo také maličké, 
dieťa si začne uvedomovať skutočnosť 
kolobehu života. Aj v budúcnosti sa 
bude jeho vzťah k druhému súrodenco-
vi vyvíjať pozitívne.

Predškolský vek dáva rodičom ne-
spočetné množstvo možností ukázať 

deťom, ako sa správať, ako rozprávať, učiť deti hodnotiť sprá-
vanie svoje, správanie iných, hľadať také formy, ktoré sú spo-
ločensky prijateľné. Vyžaduje si to veľa trpezlivosti, pozornosti, 
ohľaduplnosti a hlavne lásky k svojim deťom. 

(Mária Drabiščáková, predškolská špeciálna pedagogička) 

Prečo nie sú súrodenci rovnakí?

Súrodenci majú podobnú genetickú výbavu, vyrastajú v tej istej rodine, prečo sa 
teda často ich povaha či správanie tak líšia?

Hoci sa ako rodičia domnievame, že svoje deti vychovávame „rovnako“ a snažíme 
sa k nim byť spravodliví, nie je tomu celkom tak. Poradie narodenia a pohlavie dieťaťa 
vytvárajú podmienky pre jedinečné skúsenosti a tie sa podieľajú na formovaní detskej 
osobnosti.

Prvorodené dieťa ako jediné zažilo, aké je to byť jedináčikom – mať všetku pozor-
nosť rodičov pre seba. Zrazu však o túto výsadu prichádza. Má prijať súrodenca a 
správať sa rozumnejšie, zodpovednejšie, zrelšie – pretože je staršie.

druhorodené z dvoch detí nezažíva bôľ „zosadenia z trónu“, ale ani nikdy ne-
dosiahne na výsady prvorodeného, konkurovať staršiemu súrodencovi (najmä ak je 
rovnakého pohlavia) nie je vôbec jednoduché.  

Prostredné dieťa musí často bojovať o svoju pozíciu – staršieho sa môže snažiť 
dobehnúť, kým najmladšie dieťa v rodine si užíva pozornosti a starostlivosti okolia.

Tieto skúsenosti prispievajú k formovaniu takých vlastností, ako je zodpovednosť, 
súťaživosť, spoločenskosť a pod. A môžu byť aj zdrojom sporov a konfliktov medzi 
súrodencami.

V dôverne známom prostredí materských centier sa 
o starostiach s výchovou rozpráva otvorenejšie a voľnejšie

Úryvok zo skrípt akO chceMe VychOVáVať naŠe detI 
ilustračné foto: Zuzana koláriková, adriana demjanovičová, Ivko
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Lobing – Lobista - Lobovanie

aj neformálne stretnutia, kedy sa vytvárajú a pestujú dobré vzťahy, dôležité 
v lobingu. Prevažne v rámci odbornej argumentácie sú účinné aj stretnutia 
s nižšie postavenými zamestnancami/úradníkmi, ktorí sú zvyčajne odborníci 
v danej oblasti a skôr prijmú odborné argumenty. Na prvý pohľad je možno 
prekvapujúce, ale určitou priamou technikou lobingu je i demonštrácia, petí-
cia obyvateľov a iná hromadná protestná akcia s cieľom ovplyvniť rozhodova-
nie kompetentných. 

Zo spomínaného prieskumu organizácie Harris Interactive tiež vyplynu-
lo, že lobované autority považujú za najefektívnejší spôsob lobingu osobné 
stretnutie tvárou v tvár, ktoré získalo na stupnici 0 -10 hodnotu 7,1. Nasledujú 
písomné materiály s hodnotou 6,4 a konferencie, semináre a workshopy s 
hodnotou 6,2. Podľa prieskumu portálu Euractiv medzi zástupcami združení, 
konzultačných spoločností a individuálnych firiem v Bruseli, je najčastejším 
nástrojom komunikácie e-mail. Rovnako vysoko však oceňujú aj osobné stret-

nutie. 
Skrytou, na čas najnáročnejšou, ale 

neoddeliteľnou súčasťou práce lobistu je 
neustály monitoring, aktívne predklada-
nie vlastných návrhov a zapájanie sa do 
prípravných fáz ako súčasť pracovných 
skupín, tvorba vlastných prieskumov a 
analýz. Profesionálni lobisti, zastupujúci 
záujmy viacerých klientov, sa zhodujú, že 
najvýznamnejším zdrojom informácií sú 
pre nich osobné stretnutia, vlastní zamest-
nanci, kolegovia a vlastný prieskum. Sna-
hou každého lobistu je pripraviť si pravdivé 
a čo najkvalitnejšie argumenty, ktoré sú 
jeho najsilnejšou zbraňou pri samotnom 
lobovaní. 

Ďalšou modernou technikou lobingu je i 
využívanie médií a ovplyvňovanie verejnej mienky písaním blogov na portá-
loch s vysokou návštevnosťou. Veľký význam sa pripisuje aj tzv. preventív-
nemu lobingu, ktorý sleduje preventívne ciele, a to monitoring a networking 
– preventívne vytváranie a nadväzovanie kontaktov. 

Z uvedeného v konečnom dôsledku vyplýva, že lobing je dlhodobá a sys-
tematická záležitosť, ktorej podstatou sú informácie. Čím viac informácií je k 
dispozícii a čím sú kvalitnejšie, tým má lobing väčšiu šancu na úspech. Sa-
motný lobingový kontakt lobistu s lobovaným je len vrcholec ľadovca, ktorému 
predchádza množstvo práce pri získavaní a spracovaní informácií. Rovnako 
ako za jedným lobistom stojí zvyčajne celý tým usilovne pracujúcich ľudí. 

Martina Lukáčová

Lobing v ÚMc

Lobingu sa v ÚMC od jej vzniku  vždy aspoň okrajovo niekto venoval.  Eva 
Pavlíková, Saskia Repčíková, Oľga Koreňovská a posledné tri roky Beata 
Dúczová. Každá z nich prešla mnohými úradníckymi dverami, strávila množ-
stvo hodín vysvetľovaním zmyslu, poslania a cieľov MC, vypočula si množstvo 
prísľubov, spracovala množstvo argumentačných dokumentov, ktoré neraz 
začínali mať už reálnu podobu návrhov zákonov, kde už priamo mohli byť 
spomenuté MC. Malo to jeden háčik – príliš krátke volebné obdobie. Vybudo-
vané kontakty a spolupráca s konkrétnymi ľuďmi išli zrazu dostratena, lebo 
po voľbách sa na úradoch vždy vymení príliš veľa stoličiek a môžeme začať 
od začiatku. 

skÚsenOstí ZO stretnutí 
sO saMOsPráVaMI 

Pri lobingu sa treba „obrniť“ nekonečnou trpezlivosťou a počítať aj s mož-
nosťou, že bude potrebné vysvetľovať základné princípy a mechanizmy fungo-
vania MC. Pojem MC je už síce zdanlivo známy aj medzi politikmi a úradníkmi, 
ale nie všetci skutočne rozumejú podstate MC a môžu mať veľmi skreslenú 

LObInG je PrIrOdZený jaV 
ZdraVej deMOkratIckej sPOLOčnOstI

Síce je lobing svojou podstatou starý ako samotná ľudská spoločnosť a 
jej hierarchia, na Slovensku je stále opradený rôznymi mýtmi a predsudkami. 
Žiaľ, prevažne v tom horšom svetle je spájaný s korupciou a s nekalými ko-
rupčnými praktikami. Pritom je to práve lobing, ktorý vo vyspelej spoločnosti 
udržiava demokraciu a možnosť každého jednotlivca či organizovaných sku-
pín podieľať sa na riadení verejných záležitostí. 

Existuje niekoľko definícií lobingu alebo názorov, čo vlastne lobing je. Pod-
ľa najvšeobecnejšej definície je lobing činnosť jednotlivcov alebo záujmových 
skupín, ktoré sa usilujú ovplyvniť legislatívny alebo regulačný proces. Podľa 
ďalších je to súčasť otvoreného procesu tvorby verejnej politiky v demokra-
tickej spoločnosti alebo všeobecné presadzovanie konkrétnych záujmov jed-
notlivcov alebo skupín. Podľa teoretikov je 
lobing dôležitým komunikačným nástro-
jom, ktorý zabezpečuje prenos informá-
cií smerom zdola nahor, teda od širokej 
spoločnosti k autoritám, ktoré rozhodujú 
o spoločensky dôležitých veciach, ale aj 
sprístupňovanie odborných poznatkov a 
analýz. 

Lobing je úzko previazaný s oblasťou 
marketingu a PR (public relations), podľa 
niektorých odborníkov je dokonca defino-
vaný ako špecializovaná časť PR. Lobing, 
pokiaľ sa vykonáva transparentne a eticky 
(teda nejde o korupciu a klientelizmus!), 
je legitímny a samotnou demokraciou vy-
tvorený nástroj na spolupodieľanie sa pri 
rozhodovaní politikov a poskytovanie od-
borných a relevantných informácií.  Na Slovensku zatiaľ nie je právna úprava 
lobingu ako takého, lobisti sa riadia vlastnými etickými a morálnymi zásadami  
v medziach platných zákonov. Neprípustné je napríklad poskytovanie proti-
hodnoty alebo materiálnych výhod. Rovnako vo väčšine európskych krajín 
nie je lobing upravený priamym zákonom, naopak v USA zákon Lobbying 
Disclosure Act zaväzuje lobistov zverejňovať zoznamy klientov, otázok, kto-
rých sa kontrakty týkajú, a rozpočtov na nich vynaložených. Americký lobista 
má k dispozícii 600 stranový manuál! Lobisti v Bruseli sú zatiaľ registrovaní 
na dobrovoľnej báze a sú kontrolovaní z hľadiska výdavkov na lobing.

technIky LObInGu

Lobing sa veľmi často spája s argumentáciou, aj keď v sebe zahŕňa množ-
stvo rôznych činností, ktoré sa neustále vyvíjajú. Teoretici uplatňujú niekoľko 
spôsobov delenia techník respektíve činností lobingu a medzi najjednoduch-
šie patrí členenie na techniky priameho lobingu a nepriameho lobingu. 

Pri priamom lobingu sa lobista snaží ovplyvniť priamo autoritu, ktorá má 
oprávnenie rozhodnúť vo veci záujmu. Patria sem rôzne techniky od písom-
ného, telefonického či osobného kontaktu až po tlačové konferencie, petície 
a informačné správy alebo vyhlásenia pre tlač. Pri nepriamom lobingu sa 
lobista zameriava na ovplyvnenie okolia lobovaného, získavanie odborných 
štúdií a analýz a následné vzdelávanie a ovplyvňovanie verejnosti. Využíva 
sa mobilizácia médií a získavanie podpory významných osobností. Následne 
sa na lobovanú osobu vytvorí tlak verejnej mienky v prospech cieľa lobistu. 
V každej lobingovej stratégii sa využíva kombinácia týchto techník. 

Iné členenie techník lobingu vychádza z konkrétnych činností. Medzi naj-
využívanejšie patrí vyjadrenie názorov listom, mailom alebo telefonicky. Táto 
technika je zároveň najmenej účinná. Medzi najúčinnejšiu techniku lobingu 
je považovaný osobný kontakt, a to hlavne na formálnej úrovni za použitia 
odborných informácií, analýz a štúdií. V tomto prípade platí, že by sme sa 
nemali obmedzovať len na pracovné schôdzky, ale organizovať aj širšie dis-
kusie, debaty, konferencie a pod. Na druhej strane sú za dôležité považované 

Otvorenie aPr v Zlatých Moravciach
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okienko pre samosprávu

 Poslanec NSK Marián Kéry si vypočul porovnanie podpory mater-
ských centier v Banskobystrickom  a v Nitrianskom kraji zo strany VÚC. Pod-
pora MC v BB kraji je  na omnoho vyššej úrovni ako v Nitrianskom kraji. Pán 
poslanec prisľúbil, že po voľbách si nájde čas, aby hľadal reálny spôsob, ako 
by ÚNSK mohol systémovejšie pomáhať materským centrám v Nitrianskom 
kraji. Veríme, že sľub dodrží. 

Všetkým zúčastneným ďakujeme za ich prítomnosť v MC a prejavený záu-
jem o život žien  na materskej dovolenke a ich detí.

Katarína Žarnovičanová, MC MAMI – OÁZA Zlaté Moravce

VeríMe, že sľuby budÚ naPLnené

Primátor brezna jaroslav demian prisľúbil pomoc ma-
terskému centru slniečko centrum 
Materské centrum Slniečko centrum fungovalo v Brezne šesť rokov. Stalo 

sa súčasťou života mnohých mladých rodín. Ku konca roka 2009 však mesto 
vypovedalo MC zmluvu kvôli neplateniu nájmu a nariadilo, že sa musí do 

konca februára 2010 z priestorov vysťa-
hovať. Monika Medveďová – štatutárka zo 
Slniečka bola v našom regióne povestná 
ako levica bojujúca za ich MC, ale prišiel 
čas, keď už aj ona strácala silu bojovať. 
MC Slniečko centrum muselo v porovna-
ní s ostatnými MC fungovať za neúmerne 
nepriaznivejších podmienok. Sídlili v mest-
ských priestoroch, ale museli mesačne pla-
tiť nájom 166 € a okrem toho sami všetky 
energie. Kúriť si museli drevom a neraz sme 
na regionálnych stretnutiach počúvali o tom, 
ako mamičky v Brezne robia kuričky. Kým 
malo MC zmluvu s úradom práce, kúrenie 
zabezpečoval aktivačný pracovník. Neskôr 
bol však tento projekt zrušený a ďalší ku-
rič nebol ochotný kúriť ako dobrovoľník, a 
tak museli začať platiť aj kuriča. Keby bolo 

MC súkromnou firmou a mohlo by tak všetky svoje náklady zohľadniť v cene 
svojich aktivít a v cene vstupného, nebol by najmenší problém. MC však nie 
je súkromná firma, ani súkromné jasle, kde všetky náklady draho zaplatia 
rodičia. MC sa, samozrejme, snažilo od mesta získať vhodnejšie priestory, 
ktoré by boli menej nákladné. Aj napriek prísľubu a obhliadke nových priesto-
rov spolu so zamestnancami mesta, zo sťahovania nič nebolo a priestor mal 
byť využitý na iné účely. 

Náklady MC na prevádzku sa teda vyšplhali na takú výšku, že všetky zís-
kané financie, vrátane tých z 2 % daní,  išli na drevo, kúrenie, elektriku a na 
nájom už akosi nezostávalo. MC Slniečko samozrejme žiadalo od mesta naj-
skôr korunový a potom tisíckorunový nájom, ale ich žiadostiam nikdy nebolo 
vyhovené. Monike Medveďovej sa len ťažko počúvalo na regionálnych stret-
nutiach zdieľanie ďalších centier, ktorým mesto odpúšťa nájom, aj energie a 
ženy sa tak môžu viac venovať príprave aktivít, práci s rodičmi a deťmi.

Keď mi prišiel mail od Moniky, ako s plačom odchádzala z rozlúčkového 
stretnutia v MC pred jeho zatvorením, dozrel čas, aby podala pomocnú ruku 
ÚMC. A tak začala Bea Dúczová – vtedajšia riaditeľka lobby v ÚMC, denne 
telefonovať na MsÚ v Brezne v snahe dohodnúť osobné stretnutie s pánom 
primátorom. Trvalo to asi 2 mesiace, kým sme dostali termín, ale stálo to za 
to. Na stretnutí sa zúčastnila Monika Medveďová – štatutárka MC, pán pri-
mátor a ja ako regionálna koordinátorka pre kraje NR,BB. Pán primátor nám 
dvojmesačné čakanie vynahradil hodinovým stretnutím a zdalo sa, že naozaj 
počúva v snahe pochopiť podstatu problému a hľadať riešenie.

Dohodli sme sa, že MC si podá žiadosť o odpustenie dlhu a keď dostane 
vyjadrenie mesta o odpustení, podá si žiadosť o nové priestory ( bývalú vo-
jenskú ubytovňu Varma ), kde mesto plánuje  presťahovať aj mestskú knižnicu. 
Pán primátor prisľúbil, že v týchto priestoroch môže mať svoje miesto aj MC. 
Veríme, že ústne gentlemanské dohody budú platiť a MC Slniečko centrum 
bude môcť znova ožiť a mamičky z Brezna už nebudú musieť  cestovať do ma-
terského centra do Banskej Bystrice.

Katarína Žarnovičanová, regionálna koordinátorka 

predstavu. Od toho, či človek, s ktorým rokujeme, SKUTOČNE chápe, o čom 
je MC, závisí jeho ďalší postoj a snaha NAOZAJ nám pomôcť. Aj tu platí, že 
raz vidieť a zažiť na vlastnej koži je viac, ako stokrát počuť. 

Nenechajte sa odbiť argumentmi typu: „Aj my sme prežili bez MC, aj naše 
deti a sme tu“. Tento argument používajú hlavne ľudia, ktorí majú svoje deti 
už odrastené a vnúčat sa zatiaľ nedočkali. To, že MC kedysi neexistovalo, 
neznamená, že ho dnešní rodičia nepotrebujú. 

Primátori, starostovia, či poslanci sú reálne zaneprázdnení a obracia sa 
na nich príliš veľa ľudí s rôznymi požiadavkami. Ich možnosti sú tiež obme-
dzené, preto nemôžu splniť požiadavky všetkých, ktorí za nimi prídu. Preto ak 
nechápu skutočný prínos MC pre mesto, len ťažko sa dá od nich očakávať 
aktívny prístup. 

Na osobné stretnutie treba byť dobre pripravený – vedieť, čo presne od 
druhej strany potrebujeme my a v čom naopak môže pomôcť MC mestu. Sa-
mozrejme je potrebné na stretnutí nechať propagačný materiál o aktivitách 
MC, argumentačný materiál o prínose MC a ideálne je mať k dispozícii aj 
vyčíslenú hodnotu, ktorú centrum ročne „vyprodukuje“, teda sumu, ktorú by 
mesto, či obec museli zaplatiť, keby chceli 
sami zabezpečiť aktivity a služby, ktoré 
poskytuje MC.

Ak mesto argumentuje, že nemôže 
urobiť ústretové kroky voči MC, lebo by 
sa následne ozvali ďalšie neziskové orga-
nizácie, ktoré by chceli rovnakú podporu, 
nechajte si vysvetliť, o ktoré organizácie 
ide. Nie je veľa organizácií, ktoré by vy-
tvárali také hodnoty ako MC a za takých 
podmienok ako MC, často s dennou pre-
vádzkou len na dobrovoľnej báze.

Je vhodné, aby lobing bol spojený s 
podporou nejakého konkrétneho projek-
tu či aktivity MC, ktorá je akceptovaná a 
významná aj z pohľadu samosprávy. Napr. 
skôr mesto podporí Akadémiu praktické-
ho rodičovstva či vzdelávacie aktivity pre 
rodičov, ako cvičenie pre mamičky či pre deti, hoci prospešné sú obidva druhy 
aktivít.

Politická príslušnosť starostu či primátora nesmie byť pre nás prekážkou. 
To, či sme alebo nie sme voličom či sympatizantom človeka, ktorý práve sedí 
na primátorskej, starostovskej stoličke, nie je dôvod, aby nášmu MC nepomá-
hali.     Katarína Žarnovičanová 

  

LePŠí LObInG V Mc 
než V Mestskej kanceLárII 

akadémia praktického rodičovstva zabodovala 
v Zlatých Moravciach
Dňa 22.4. sme otvárali v MC MAMI – OÁZA v Zlatých Moravciach  Akadé-

miu praktického rodičovstva. Naše pozvanie prijala pani primátorka Serafína 
Ostrihoňová, aj keď sa najskôr ospravedlnila, že nepríde. Slávnostného otvo-
renia sa zúčastnili aj ďalší dvaja poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja 
- Marian Kéry, Vladimír Klučiar, kandidát  na primátora - Peter Lednár a páter 
Jozef Kendra – predstavený kláštora  Bratov Tešiteľov, ktorí nás od roku  2004 
prichýlili pod svoju strechu, za čo im patrí naše obrovské ĎAKUJEME. Bez 
tejto pomoci by naše MC už nefungovalo.

V decembri v roku 2009 sme dostali od mesta ročnú dotáciu vo výške 230 
€. Vzhľadom na to, že MC sídli v priestoroch Bratov Tešiteľov, bola to teda 
jediná podpora od mesta. 

Veľmi nás preto potešilo, že nám pani primátorka na stretnutí prisľúbila 
dotáciu na rok 2010 vo výške 777 €, ktorú už máme na účte. Zároveň MC 
dostalo príspevok v celkovej výške  240 € pre prvých 6 účastníkov kurzu Aka-
démie praktického rodičovstva zo Zlatých Moraviec, ktorí boli na slávnostnom 
otvorení. Oproti minulému roku je to pozitívny posun, z čoho máme veľkú ra-
dosť, hoci v porovnaní s mestami, ktoré poskytujú materským centrám mest-
ské priestory za korunový  nájom a nulové energie, je to stále podpora slabšia.  
Pre nás je však aj táto zmena potešiteľná a veríme, že nie konečná.

regionálne stretnutie nitrianskeho 
a banskobystrického kraja
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téma: bezpečné cestovanie

Pozor, dieťa v aute!
dnes je kratšia či vzdialenejšia preprava autom takmer samozrejmosťou. hus-

tota dopravy v európe sa za posledných 20 rokov viac ako strojnásobila a 75% 
celkovej dopravy sa realizuje automobilmi.  Faktom je i skutočnosť, že je stále 
veľa vodičov a spolujazdcov porušujúcich predpisy cestnej premávky, či už nepo-
užívaním bezpečnostných pásov alebo prekračovaním rýchlosti. uvedomujeme 
si však naplno všetky riziká? Vedeli ste napríklad, že náraz pri rýchlosti 50 km/h 
zodpovedá pádu z výšky piateho poschodia!? 

Pred letnými dovolenkami a jazdou na dlhšie trate ponúkame zopár rád a tipov.

čIerne čísLa V ŠtatIstIkách

Základom európskej dopravnej politiky je Biela kniha – Európska doprav-
ná politika do roku 2010  –  Čas  rozhodnúť, ktorú Európska komisia  vyda-
la  v roku 2001  a ktorá určila hlavné zámery a potreby dopravnej politiky v Eu-
rópskej únii do roku 2010. Dokument kládol dôraz v navrhnutých opatreniach 
okrem iných aj na oblasť zvýšenia kvality  cestnej dopravy a bezpečnosti 
cestnej premávky. V Bielej knihe bolo prvýkrát navrhnuté stanoviť si cieľ znížiť 
počet úmrtí na cestách do roku 2010 o polovicu v porovnaní s rokom 2002. 

Podľa európskej štatistickej databázy dosiahla priemerná hodnota zníže-
nia počtu obetí v krajinách EÚ ku koncu roka 2008 hodnotu – 28 %. V roku 
2002 zaznamenali štatistiky 610 obedí dopravných nehôd na Slovensku a od 
tohto obdobia sme mali najmenej obetí na cestách v roku 2009 s počtom 347 
usmrtených osôb. Celkové čísla nehôd sú však oveľa vyššie. V minulom roku 
zaznamenal Policajný zbor SR celkom 25 975 dopravných nehôd, spomína-
ných 347 obetí, 1400 ťažko zranených a  7 127 ľahko zranených osôb. 

Povinné autosedačky máme už niekoľko rokov, napriek tomu podľa 
prieskumu portálu onaaauto.sk  len 76% matiek pripúta dieťa vždy pri 
každej jazde. 15% žien nepripúta dieťa pri jazde na krátke vzdialenosti, 5% 
pokiaľ dieťa plače alebo protestuje, 2% z dôvodu, že sa mu v aute zle spí a 
2% uviedlo ako dôvod absenciu pásov na zadných sedadlách. Policajti  však 
alarmujú – v roku 2008 sa počet detí usmrtených pri dopravných nehodách 
oproti predchádzajúcemu roku zdvojnásobil! Podľa polície nie je priama úme-
ra medzi zavedením povinného používania autosedačiek a poklesom nehôd, 
štatistiky neevidujú, či deti boli pripútané v autosedačkách alebo nie, a preto 
nie je možné posúdiť účinnosť povinnosti ich používania. 

čO PredPIsuje LeGIsLatíVa

V roku 2006 bolo prijaté nariadenie vlády č. 554/2006 Z.z. o povinnom 
používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vo-
zidlách. Pred vyše rokom sme do našej národnej legislatívy v oblasti cestnej 
premávky zapracovali európske bezpečnostné prvky, nadobudol  účinnosť 
nový Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej  premávke. Cieľom týchto opatrení bolo 
vytvoriť podmienky pre znižovanie počtu dopravných nehôd ako aj počtu obetí 
pri dopravných nehodách v SR v súlade s európskou dopravnou politikou.

Súčasná legislatíva nariaďuje:
     • všetkým osobám vo vozidle použiť bezpečnostný pás, pokiaľ je 

nimi sedadlo vybavené; 
     • povinné použitie detského zadržiavacieho zariadenia (autosedač-

ky) pri preprave dieťaťa s výškou do 150 cm; 
     • autosedačka musí byť schválená podľa Nariadenia vlády č. 

201/2006 Z. z. o technických požiadavkách na bezpečnostné pásy a zadržia-
vacie systémy motorových vozidiel;

     • na sedadle vozidla, ktoré nie je vybavené bezpečnostným systé-
mom (zadné sedadlá starších typov automobilov), sa nesmú prepravovať deti 
do veku troch rokov;

     • vo vozidlách, v ktorých sú umiestnené  dve detské autosedačky na 
zadných sedadlách a v ktorých nedostatok priestoru bráni umiestneniu tretej, 
možno dieťa vo veku tri a viac rokov pripútať len bezpečnostným pásom;

     • detská autosedačka na sedadle vybavenom čelným airbagom ne-
smie byť obrátená v protismere jazdy, pokiaľ airbag nebol deaktivovaný;

     • ak vozidlo taxislužby nie je vybavené autosedačkou alebo je ich 
počet nedostatočný, možno dieťa vo veku tri a viac rokov pri preprave v obci 
pripútať na zadnom sedadle vozidla bezpečnostným pásom, ktorým je vozi-
dlo vybavené ( v preprave mimo obce táto výnimka však neplatí! );

     • dodržiavať maximálne povolený počet osôb vo vozidle podľa tech-
nických parametrov.

Vyhláška delí autosedačky 
do nasledovných skupín:
a) skupina 0 pre deti s hmotnosťou do 10 kg – klasické škrupinky, výho-

dou oproti skupine 0+ je, že dieťa je celým telom „ukryté“ v pevnom korpuse 
autosedačky;

b) skupina 0+ pre deti s hmotnosťou do 13 kg – musia byť vybavené „vlož-
kami“ pre novorodencov, ktoré by mali byť používané do  6 mesiacov veku 
dieťaťa;

c) skupina I pre deti s hmotnosťou od 9 do 18 kg – vek cca. 9 mesiacov – 4 
roky – povinne vybavené bezpečnostným pásom v oblasti rozkroku;

*autosedačky skupín 0, 0+ a I. sú vybavené vlastnými bezpečnostými pás-
mi pre dieťa;

d) skupina II pre deti s hmotnosťou od 15 do 25 kg – vek cca. 3-6 rokov 
– odporúčaná dodatočná podpera hlavovej časti, niektoré majú vlastné bez-
pečnostné pásy;

e) skupina III pre deti s hmotnosťou od 22 do 36 kg – vek cca. 5-12 ro-
kov; 

* autosedačky a podsedáky skupiny II. a III. využívajú na pripásanie dieťaťa 
bezpečnostné pásy automobilu.

načO autOsedačku?

Popri motivácii dodržiavať všetky zákonné povinnosti a predchádzať sank-
ciám je najväčšou motiváciou pre používanie autosedačiek bezpečnosť 
našich detí ako aj ostatných cestujúcich v aute. Autosedačka je jediná 
účinná ochrana detí pri prípadnom náraze, kedy sú všetci pasažieri vy-
stavení veľkým silám. Potvrdzujú to viaceré teoretické aj praktické výskumy a 
crashtesty (simulácie nárazov). Podľa odborníkov je pre dieťa sediace v aute 
bez autosedačky riziko vážneho zranenia alebo usmrtenia sedemkrát väčšie 
ako u dospelého človeka. Okrem toho pripútanie zabraňuje nekontrolované-
mu pohybu tela v priestore vozidla, ktoré by mohlo vážne zraniť ostatných 
spolucestujúcich. 

Držanie dieťaťa v lone pripásaného dospelého človeka ho nechráni do-
statočne v prípade nárazu. Jednoducho z rúk vyletí, akokoľvek silno by ste 
ho držali. Napríklad váha 15kg dieťaťa sa pri náraze pri 50 km/h znásobí na 
približne 416kg! Okrem toho, v prípade nehody je náraz/brzdenie zvyčajne 
momentom prekvapenia a trvá asi 0,05 sekundy. Rovnako nebezpečné je 
pripásanie dieťaťa v lone dospelého človeka jedným pásom naraz. Váha jeho 
tela sa pri náraze niekoľkonásobne zvýši a môže dieťa jednoducho rozdrviť. 

U detí do veku 2 rokov je ďalší význam hlavne v ochrane krku. Hlava 
bábätka je v porovnaní so zvyškom tela pomerne veľká a krk ešte nie je do-
statočne pevný. Poloha dieťaťa proti smeru jazdy auta obmedzuje tiež riziko 
poranení hrudníka a brucha. V polohe chrbom proti smeru jazdy by sa mali 
prevážať deti minimálne do 9 mesiacov veku, avšak čím dlhšie, tým bezpeč-
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nejšie. V autosedačkách pre novoroden-
cov by sa vnútorná vložka mala používať 
do hmotnosti 6kg ( okrem tzv. škrupinky ).  
U detí 2-4 ročných majú autosedačky za 
úlohu najmä ochranu hlavy. Fixujú telo na 
sedačke a v prípade nárazu je zranenie 
úderom o časti interiéru minimalizované. 
Pre 4-10 ročné deti ešte nie je dostatoč-
ne bezpečný klasický bezpečnostný pás, 
nakoľko sú ešte malé a pás ich nefixuje 
v oblasti panvy. Pri použití stabilnej pod-
ložky sa detské telo dostáva do správnej 
výšky a pás obopína telo v správnej po-
lohe. U týchto detí je však veľmi dôležité 
dbať na to, aby si deti neprevliekali pás 
popod pazuchu, ale riadne cez plece. Ne-
správne uchytenie môže vážne poškodiť 
oblasť brucha a to aj v prípade prudkého 
zabrzdenia! Okrem toho nie je fixovaná 
vrchná polovica tela, ktorej hrozí kolízia s 
interiérom auta.  

Z hľadiska bezpečnosti pri používaní je 
najdôležitejšie vybrať autosedačku vhod-
nej hmotnostnej kategórie,  jej správne 
pripevnenie v aute a správne pripútanie 
dieťaťa v nej. Vždy je nutné presne do-
držiavať návod na použitie a do systému 
prichytenia ani do samotnej autosedačky 
nemontovať „vlastné vylepšenia“. Je lep-
šie, ak vám spôsob uchytenia predvedú 
predajcovia na vašom aute. 

Autosedačka by mala byť pripevnená čo najpevnejšie, nemala by sa po-
hybovať dopredu a do strán o viac ako 3mm. Najpevnejší úchytný systém je 
ISOFIX, pri ktorom je autosedačka pevne prichytávaná priamo ku karosérii 
auta, čo významne prispieva k stabilite a bezpečnosti a montáž do auta je 
rýchlejšia a jednoduchšia. Väčšina používaných autosedačiek však využíva 
trojbodové uchytenie pomocou bezpečnostných pásov. Jediný problém je u 
starších typov vozidiel, ktoré nemajú samonavíjacie bezpečnostné pásy s au-
tomatickým zablokovaním. V takom prípade je potrebné dokúpiť jednoduchý 
mechanizmus zablokovania a napínania pásov. 

Rovnako ako celá autosedačka, aj dieťa má byť v nej pripásané pevne s vô-
ľou len niekoľko milimetrov. V klasických autosedačkách má ramenný pás pre-
chádzať stredom ramena a bedrový pás čo najnižšie 
cez slabinovú ryhu. Pri väčších deťoch a použítí pod-
sedáku by diagonálny pás mal prechádzať nadol krí-
žom cez plece, blízko krku. Nevadí, ak sa pás sčasti 
nachádza na krku dieťaťa, oveľa dôležitejšie je dbať 
na to, aby neprechádzal oblasťou hrtana. Nebezpeč-
né je, ak sa pás nachádza na pleci príliš ďaleko do 
vonkajšej časti ( hrozí prepadnutie vrchnej časti tela 
cez pás a hlboké zarezanie pásu do brušnej dutiny 
). Lonový pás by sa mal nachádzať pred bedrami a 
prechádzať naprieč cez vrchnú časť stehien. Pás je 
pritom potrebné pridržiavať dole pomocou výbežkov 
podsedáku, aby bol fixovaný a nevysúval sa hore 
na brucho. Hlavová opierka by sa mala pravidelne 
prispôsobovať rastúcemu dieťaťu. V prípade príliš 
voľných pásov letí telo pri náraze nekontrolovane do-
predu a následne je pásom prudko zabrzdené, čím 
enormne narastá zaťaženie. U väčších detí dokonca 
hrozí náraz hlavy o predné sedadlo.

VýrObcOVIa autOMObILOV 
VerZus beZPečnOsť

Niektorí výrobcovia automobilov pristúpili k tech-
nológii priamo integrovaných sedačiek v automo-
bile. Tieto sú súčasťou bežného sedadla a pomocou 

niekoľkých hmatov sa premenia na det-
skú autosedačku. Toto by sa zdalo ako 
výborné riešenie z praktického hľadiska, 
avšak má dve podstatné nevýhody. Sú 
drahé a podľa systematických testov 
bezpečnosti sa klasickým autosedačkám 
zatiaľ nevyrovnajú. 

Nezávislá skúšobňa automobilov 
EuroNCAP, vykonávajúca nárazové testy 
automobilov, v prieskume zistila, že viac 
ako 60% dospelých nepoužíva detské 
autosedačky správne. Buď sú zle na-
montované, alebo popruhy nie sú správne 
vedené a nastavené. S cieľom zlepšiť in-
formovanosť dospelých pristúpila skúšob-
ňa k pripočítavaniu bodov do celkového 
hodnotenia automobilov v testoch za pik-
togramy o správnom použití detských au-
tosedačiek. Nedávno EuroNCAP zaviedla 
aj nový systém jednotného hodnotenia 
áut zameraný na celkovú bezpečnosť a 
nahradila tak delené hodnotenie bezpeč-
nosti dospelých cestujúcich, bezpečnosti 
detí a bezpečnosti chodcov. Tento sys-
tém by mal podľa EuroNCAP motivovať 
výrobcov, aby vyrábali komplexne bez-
pečné autá. V jednom hodnotení ( max. 5 
hviezdičiek ) bude zahrnuté hodnotenie 
spomínaných kritérií, ku ktorým pribudlo 
hodnotenie bezpečnostných systémov a 
testy nárazov zozadu. 

V minulom roku vyhodnotila EuroNCAP ako najbezpečnejší typ automobilu 
Volkswagen Golf VI. Zároveň z hodnotenia vyšliel ako najlepší typ v oblasti 
bezpečnosti detských pasažierov Toyota Avensis. Zaujíma vás, aké hodno-
tenie získalo to vaše rodinné autíčko? Na stránke skúšobne www.euroncap.
com je možné rýchle vyhľadávanie podľa typov. 

V januári tohto roku predstavil EuroNCAP verejnosti TOP5 najbezpečnej-
ších automobilov roku 2009. Všetky získali v hodnotení maximálny počet a 
to 5 hviezdičiek.

1. VW Golf VI  
– v oblasti bezpečnosti detí dosiahol model 84%
2. Honda Insight 
– v oblasti bezpečnosti detí dosiahol model 74%
3. Toyota Prius  
– v oblasti bezpečnosti detí dosiahol model 82%
4. Hyundai i20  
– v oblasti bezpečnosti detí dosiahol model 83%
5. Toyota Avensis 
– v oblasti bezpečnosti detí dosiahol model 86%
5. Volvo XC60  
– v oblasti bezpečnosti detí dosiahol model 79%
5. Opel/Vauxhall Astra 
– v oblasti bezpečnosti detí dosiahol model 84%

Zdroj: www.euroncap.com

Zároveň táto nezávislá skúšobňa ohlásila postup-
né zvyšovanie nárokov na bezpečnosť v hodnote-
ní. V tomto roku musia automobilky, ktoré túžia po 
piatich hviezdičkách splniť hodnotenie bezpečnosti 
dospelých na minimálnej úrovni 80% ( oproti 75% v 
minulom roku ), hodnotenie bezpečnosti detí aspoň 
na 75% ( oproti 70% ) a hodnotenie bezpečnosti 
chodcov 40%. 

nIekOľkO beZPečnOstných tIPOV 
Pred naŠtartOVaníM 

    • pred jazdou vždy prekontrolujte prichytenie autosedačky 
– mohla byť odmontovaná napr. počas upratovania interiéru a 
naspäť len položená na sedadlo;
    •  dbajte na to, aby bola autosedačka prichytená, aj keď 
v nej neveziete dieťa, neprevážajte v interiéri žiadne voľne 
položené predmety – v prípade prudkého brzdenia alebo 
nárazu môžu zraniť osoby v aute;
    •  dieťa v sedačke by nemalo mať oblečené hrubé bundy 
a overaly, na ktorých sa pásy šmýkajú, nedosadajú tak, ako by 
mali;
    • autosedačku umiestňujte prednostne na zadné sedadlo 
do stredu, kde je najlepšie chránené pred bočnými nárazmi;
    •  pri vkladaní a vykladaní z auta na ceste stojte vždy na 
strane chodníka;
    • používajte detskú poistku na dverách auta a pred 
cestou s dieťaťom ju vždy prekontrolujte, predídete tým 
otvoreniu zadných dverí dieťaťom počas jazdy; 
    • buďte deťom príkladom a vždy sa pripútajte;
    • neprevážajte deti v aute bez autosedačky, nepripútané 
alebo na prednom sedadle – ani na krátke vzdialenosti;
    •  dodržujte všetky pravidlá cestnej premávky, jazdide 
s rozvahou a predvídavosťou;
    •  rozhodne nedovoľte deťom stáť vzadu medzi dvoma 
prednými sedadlami - už pri prudšom brzdení dieťa letí 
dopredu na palubnú dosku alebo na čelné sklo!!! Následky 
bývajú fatálne...

téma: bezpečné cestovanie

Aj v autosedačke môže byť zábava. Skúste dať 
deťom niečo zdravé, chutné a upravené tak, 

aby sa dlhšie zabavili jedením :-)
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          • My sa riadime fyzikálnymi zákonmi, nie 
štátnymi, takže žiadne nepripútané osoby nevozíme, 
bez ohľadu na to, že je to povinné predpismi. Máme to 
obaja úplne zautomatizované až tak, že keď idem au-
tobusom, hľadám pás a cítim sa divne, že len tak voľne 
sedím :-). Mrňús s tým nemá problém, skôr podaktorí 
dospeláci – máme v rodine takých, čo nemajú auto, tak-
že nie sú zvyknutí, potom protestujú, že keď ich vezie 
niekto iný, tak sa nemusia pripútať, prečo práve u nás 
áno.... ale nepripútaný človek pri zrážke tak vyletí zo 
sedadla, že môže zabiť ďalšieho, čo bol poctivo pripú-
taný a inak by sa mu nič vážne nestalo. Podľa mňa je 
správne, že je to povinné, ešte keby to viac kontrolovali. 
Zatiaľ sa nám asi pri 10 policajných prehliadkach odke-
dy máme dieťa, nestalo, že by policajt pozeral, či je aj 
dieťa v sedačke riadne pripútané – cez okno to nemo-
hol vidieť, máme fóliové sklá a sedačku vzadu v strede. 
A hlavne by mali povinne púšťať v autoškole videá z 
crashtestov bez sedačky, kde je jasne vidno, aká malá 
rýchlosť stačí, aby dieťa letelo! Veľa ľudí to podľa mňa z 

nevedomosti podceňuje a ani nevedia, ako veľa riskujú. 
– Katka, 1 dieťa
          • Podľa mňa je  používanie autosedačky jed-
noznačne opodstatnené, používali sme ju ešte, keď ne-
bola povinná zo zákona. Nemám čo riešiť, bezpečnosť 
našich detí je prvoradá. Používame ju vždy, akákoľvek 
krátka je jazda autom. – Marcela, 2 deti
          • Tiež ich používame, odkedy sa starší syn 
narodil, aj keď vtedy ešte neboli povinné. Veď ide o bez-
pečnosť našich detí! Vôbec si neviem predstaviť, ako 
fungovali bez nich, že sa o nás rodičia nebáli ... aj keď 
si pamätám, ako dieťa som najradšej sedela v strede 
zadného sedadla, nacapená pomaly vpredu medzi 
prednými sedadlami a sledovala som, čo sa deje ... 
dnes ako rodičovi mi stávajú vlasy dupkom, keď si to 
predstavím. – Alena, 2 deti
          • Moje deti (10 a 4 roky) idú do sedačiek 
automaticky, ani by si nemali kam inam sadnúť, keďže 
autosedačky vyberám len, keď vysávam auto alebo 
idem prať poťah. Tiež sme ich používali ešte predtým 

ako boli povinné. Akékoľvek protesty a špekulácie boli 
u nás vždy v zárodku spacifikované :-). Neexistuje 
žiadna výnimka. To isté platí s odopínaním sa. Syn (4r.) 
to párkrát skúsil a keď ani dôrazné upozornenie neza-
bralo, zašla som ku krajnici a dostal na zadok. Viac ho 
to nenapadlo robiť, pamätá si to dodnes, lebo inak na 
zadok nedostáva. My, rodičia, ideme tiež príkladom, do-
sadnem do auta a hneď mám pás v ruke a som pripúta-
ná. Ak to neurobím dostatočne rýchlo, už ma deti hneď 
upozorňujú :-). – Dimka, 2 deti
          • Ak ide dieťa v aute, bez pripútania v sedač-
ke ani neštartujem. Bez ohľadu na vzdialenosť, tam nie 
je o čom. Ja sa bez mučenia priznávam, že sa občas 
( veľmi málo, ale občas ) nepripútam. Nie naschvál, len 
si občas až počas jazdy uvedomím, že sa nejako príliš 
voľne pohybujem a na najbližšej križovatke sa zapínam. 
– Vroni, 1 dieťa
          • Všetci sa pripútavame ( manžel niekedy až 
keď pípa, zlozvyky z minulosti ), vrátane detí, bez ohľa-
du na vzdialenosť. Myslím si, že nezáleží, či človek ide 

MaMy o detských autosedačkách

+    pranie poťahu v pračke
+    spona na zapnutie pásov má detskú poistku, prípade zvukový alarm 

pri rozopnutí

-    vysoká váha, prípadne príliš široká
-    nepraktické a ťažké, prípadne chýbajúce polohovanie opierky chrbta
-    spôsob uchytenia v aute – príliš veľa pásu, krátky pás auta
-    chýbajúci úchyt na prenášanie
-    dieťa ľahko rozopne sponu na zapnutie pásov
-    slabé čalúnenie – je tvrdá
-    pranie poťahu len v rukách
-    celková výška – dieťa sedí príliš nízko
 
naFukOVacIa nOVInka

V nejednej rodine sa používa viacero autosedačiek. V rodičovskom aute, 
v aute starých rodičov, prípadne ďalšie – pohotovostné a pre neočakávané 
prípady. Nie vždy sú „trvalou súčasťou auta“, a tak je potrebné im vyčleniť 
dostatočný úložný priestor inde. Nastáva však klasický problém, autosedačku 
jednoducho nezložíte. Jedine, že by ste ju vyfučali... 

Áno, český výrobca predstavil patentovanú nafukovaciu autosedačku BEDI, 
ktorá obstála v testoch a je homologovaná podľa platných predpisov. Spĺňa 
požiadavky pre kategórie autosedačiek skupiny II. a III. Je určená pre deti 
s hmotnosťou 15-36kg a na zapásanie dieťaťa používa bezpečnostné pásy 
auta. Na bokoch sedačky – hore aj dole – sú patenty na uchytenie pása, čo 
zabezpečí jeho stabilitu pri používaní sedačky. To, že sedačka v prípade nára-
zu nepraskne, zabezpečujú použité materiály a odolnosť potvrdzuje Protokol 
zo skúšobne pasívnej bezpečnosti DEKRA Automobil, a.s. 

Tlak vzduchu v sedačke BEDI je udržovaný pomocou pretlakového ventilu. 
Tento ventil zaisťuje odpustenie prebytočného vzduchu. Nafukovacia autose-
dačka funguje pomocou fyzikálnych zákonitostí. Teda pokiaľ si na sedačku 
sadne niekto ťažší, prebytočný vzduch je odpustený ventilom. Pokiaľ je v au-
tomobile príliš veľké teplo, ktoré spôsobí rozpínanie vzduchu a nárast obje-
mu vzduchu, nastane jeho odpustenie ventilom. V takýchto prípadoch potom 
skontrolujte autosedačku pred ďalším použitím a prípadne ju dofúknite. 

Zmestí sa do bežnej dámskej kabelky a môže byť po ruke a použiteľná ( na-
fúkaná ) za cca. 1 min. Môžete ju bez veľkého zaťaženia vašej batožiny vziať 
aj na cestu lietadlom a po pristátí ju použijete pri preprave z letiska autom. Aj 
pri inej príležitosti ju môžete jednoducho vytiahnuť z tašky a napríklad vaši 
priatelia vás môžu odviezť aj s deťmi bezpečne. 

Výrobca uvádza, že do batožinového priestoru vozidla nižšej strednej trie-
dy sa vojde 40 takýchto nafukovacích autosedačiek! Po uvedení na trh začal 
výrobca autosedačky dodávať aj pre záchranné služby, ktoré nimi vybavujú 
sanitky. Je možné pripevniť ich nielen na sedadlá, ale aj na nosidlá, takže deti 
je možné aj na nosidlách prevážať v sede. 

dObrá kÚPa

Pri kúpe novej autosedačky je predajca povinný preukázať jej homologáciu 
podľa vyhlášky „osvedčením o technickej spôsobilosti“. V prípade, že ho daný 
typ autosedačky nemá, pravdepodobne neprešiel povinných schvaľovacím 
procesom. Zároveň musí byť priamo na sedačke homologačný štítok, ktorý 
obsahuje údaje o výrobcovi, o typoch automobilov, v ktorých je možné auto-
sedačku použiť, údaje o hmotnostnej kategórii, medzinárodnú homologačnú 
značku a číslo schválenia. Samozrejmosťou je slovenský návod na použitie. 
Takto „vybavené“ autosedačky prešli náročnými testami, pri ktorých sa simu-
luje náraz spredu, zozadu a prevrátenie vozidla. 

Odborníci odporúčajú nákup len u renomovaných predajcov, kde sa vám 
bude venovať kvalifikovaný personál, montáž vám názorne predvedú aj na 
vašom aute a môžu vám poskytnúť aj dobré rady a tipy pre správny výber. 
Posaďte a pripútajte do nej aj dieťa, skúste odhadnúť jej pohodlnosť. 

Obstaranie použitej autosedačky z druhej ruky síce môže priniesť znač-
nú úsporu rodinného rozpočtu, mala by byť však len zo známeho dôveryhod-
ného zdroja ( priatelia, známi, širšia rodina a pod. ). Je dôležité si uvedomiť, 
že aj malé a skryté poškodenia sedačky môžu znížiť jej ochranný potenciál. 
Zároveň by sa však malo prihliadať aj na jej prirodzenú životnosť. Všeobecne 
autosedačky pre dojčatá ( skupina 0 a 0+ ) by sa nemali používať dlhšie ako 
3-4 roky ( 3 cykly ), autosedačky skupiny I. by nemali presiahnuť hranicu 
4-6 rokov ( 2 cykly ) a autosedačky skupiny II. a III. zvyčajne dosluhujú po 
prvom cykle. Tieto limity boli stanovené s ohľadom na degradáciu plastových 
korpusov a ostatných dielov autosedačiek a tiež na postupujúci vývoj nových 
požiadaviek na bezpečnosť. 

PLusy a Mínusy

Čo by sme mali na autosedačke oceniť 
a na čo by sme si mali dať pozor? 

+    pohodlná, ale bezpečná
+    pevná, ale jednoduchá montáž
+    ľahké zapásanie dieťaťa
+    polohovateľná a dostatočne veľká opierka na chrbát
+    nastaviteľná opierka hlavy
+    dostatočne dlhé pásy
+    opierky na ruky
+    kvalitné a dostatočne mäkké čalúnenie
+    nižšia celková váha sedačky
+    celková výška – dieťa sedí vyššie 
+    úchyt na prenášanie

téma: bezpečné cestovanie
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v aute 500m alebo 500km. Jimmy (2r.) nie je v sedačke 
nikdy len posadený, je zapnutý presne podľa manuálu, 
nikdy v hrubej vetrovke, pásy má vždy dotiahnuté, ako 
sa len dá, hrudná spona vždy zapnutá a na správnom 
mieste. Na tomto si dávam žáležať, aj keby sme mali 
meškať alebo ísť len 100m. Dcéru vždy skontrolujem, či 
sa zapla. Často zabúda :-(. Mne osobne vlasy dupkom 
vstávajú, keď vidím dieťa na prednom sedadle. Všetkým 
je jasné, že miesto vedľa vodiča je sedadlom smrti, ako 
tam niekto dokáže posadiť vlastné dieťa? Toto som do-
teraz nepochopila :-(. – Stanili, 2 deti
          • Autosedačku používam vždy, od roku 1993. 
Náš mladší odmieta ísť autom, pokiaľ tam nemá sedač-
ku. Myslím to vážne, nesadne do takého auta. Ale mám 
kamarátky, ktoré povedia, že dieťa plače o život ( podľa 
mňa je to vreskot a ručanie, ktoré robia naschvál a žia-
den ľútostivý plač ), a tak ho do sedačky nedajú. Ne-
chápem. Alebo tolerujú dieťaťu vyvliekanie sa z pásov 
v sedačke, to ju tam potom majú úplne zbytočne. A čo 
nepochopím už vôbec, pripútaní obaja rodičia na pred-

ných sedadlách a decká vzadu poskakujú ako kozičky 
– nepripútané. – Para, 2 deti
          • My sa tiež pripútavame, aj keď ideme 
do škôlky, čo máme dve ulice od domu.... Ja sa tiež 
pripútavam, s manželom je to horšie, ale teraz máme 
auto s pípaním a už sa musí aj on pripnúť, lebo ten zvuk 
vydrží počúvať najviac tak 100 metrov. - Maria, 2 deti

Medzi mamami sa rozprúdila diskusia ohľadne používa-
nia autosedačiek, hlavne čo sa týka spôsobu používa-
nia a rôznych tipov. V diskusii sa 22 mamičiek vyjadrilo, 
že autosedačky dôsledne používajú vždy, pri každej, 
aj krátkej jazde. Dve mamičky priznali ich nepoužitie 
na krátku vzdialenosť, do susednej ulice alebo po boč-
nej ceste od domu do garáže. 

Mamám ďakuje za názory – Martina Lukáčová
Mamy sa zhovárali na diskusnom fóre www.rodinka.sk

akO ZVLádnuť dLhé trasy

Cestovanie s deťmi autom sa zvyčajne odporúča na kratšie trate. To ale 
neznamená, že dlhé trasy treba hneď zavrhnúť. Auto poskytuje dostatočný 
komfort pre celú rodinu, program a prestávky si plánujete podľa vlastných po-
trieb, rovnako ako prípadné „odbočenie“ z trasy za zaujímavou atrakciou. Pri 
dobrej príprave sa to dá zvládnuť v pohode a „bez veľkých nervov“. Tie malé k 
deťom akosi nerozlučne patria, môžete sa nachádzať 
kdekoľvek. :-)

Naša malá rodinka v zložení dvaja dospeláci a dve 
deti, „nasáčkovaná“  do malého veľkého auta yaris, 
zvláda trasu 1400 km v jednom smere. Ešte sme ne-
ošediveli, aj keď takáto vzdialenosť dá zabrať, hlavne 
šoférovaním. Cesta nám zvyčajne trvá približne 16 
hodín. 

Pred saMOtnOu cestOu... 

Venujte dostatok času baleniu vecí na cestu. Nene-
chávajte si to na poslednú chvíľu, kedy môžete na veľa 
„užitočností“ zabudnúť. Oceníte napríklad náhradné 
oblečenie, deku na prikrytie spiaceho dieťaťa ( a to aj v 
lete, hlavne ak máte v aute klimatizáciu ), vlhké utierky 
na ruky, dostatok papierových servítok, sáčok alebo 
igelitovú tašku na smeti. Nielen pri menších deťoch 
pribaľte aj plátené plienky. Či už ako pohotovostný 
uterák, alebo sa dajú použiť ako účinné tienidlo proti 
slnku. ( Z vlastnej skúsenosti - fungujú účinnejšie ako 
klasické slnečné tienidlá na prísavkách – zvyknem 
ich pricviknúť oknom, pokrývajú väčšiu plochu okna, 
neodlepujú sa, lepšie tlmia priame slnko a deti sa s 
nimi chvíľu aj zahrajú :-). ) Oblečte seba aj deti v rovnako teplých (ľahkých) 
vrstvách, ktoré môžete pohodlne obliekať a vyzliekať podľa potreby. 

Na cestu si pribaľte potraviny, ktoré sa ľahko konzumujú rukami. Oblože-
né chlebíky, rožteky či pečivká sú ideálne. Odporúčané sú hlavne celozrné 
výrobky, množstvo zeleniny a ovocia, ktoré dodajú energiu, ale neobsahujú 
veľa cukrov, ktoré zvyšujú aktivitu – hlavne u detí. Nespoliehajte sa, že všetko 
sa dá kúpiť na benzínke. Je to síce pravda, ale môžete ušetriť svoju peňažen-
ku pred predraženými potravinami a budete mať jedlo stále poruke. Snažte 
sa o čo najväčšiu pestrosť potravín, aby ste deťom mohli zakaždým ponúknuť 
niečo iné. Pre prestávky na odpočívadlách môžete mať nachystané aj jogur-
ty a iné dezerty. Podľa dĺžky vašej cesty zvážte aj prenosnú autochladničku. 
Hlavne v lete v nej vydržia aj rýchlo sa kaziace potraviny. Na cestu si nabaľte 
aj dostatok tekutín. Lepšie sú nesladené šťavy alebo čistá voda, ktorá naozaj 
zaženie smäd. V obchodoch možno kúpiť aj menšie balenia mlieka či kakaa 

v krabičkách. Pre najmenšie deti sa vyrábajú aj hotové detské mlieka, ktoré 
len prelejete do fľašky. Prípadne si do viacerých fľašiek nadávkujte sušené 
mlieko a v prípade potreby dolejete vodu. 

Okrem dostatku potravín a nápojov myslite aj na zábavu detí... Malé bá-
bätká zvyčajne cestu vydržia oveľa lepšie, ako by sme čakali, väčšinu totiž 
prespia :-). Najkritickejší je vek, kedy sa deti už zaujímajú o okolie, naučili sa 
behať, sú aktívne a zvyčajne ešte malé na to, aby pochopili, prečo musia byť 

v aute pripásané. Okrem obľúbených hračiek majte v 
taške ukryté aj malé „prekvapenia“. Nové hračky ( aj 
keď len malé drobnosti ) deti upútajú viac a na dlhšiu 
dobu. Možno to niekedy ani nemusia byť hračky v pra-
vom slova zmysle. Nechajte deti preskúmať aj neškod-
né a bezpečné predmety bežnej potreby. Osvedčil sa 
nám aj DVD prehrávač do auta. Obľúbené rozprávky 
dokážu niekedy zázraky, hlavne ak je dieťa už una-
vené. Sústredenie na rozprávku prináša ukľudnenie 
a spánok. So staršími deťmi môžete počas cesty hrať 
rôzne zaujímavé hry, pre inšpiráciu môžete chvíľu pre-
brúsiť internet, určite nájdete veľa zaujímavých tipov a 
nápadov. Pribaľte deťom aj menšiu loptu, s ktorou sa 
počas prestávok lepšie vybehajú. 

Hlavne pred dlhšou jazdou by si mal šofér po-
riadne oddýchnuť, prípadne aspoň na chvíľu pospať. 
Netreba zabúdať ani na bežnú údržbu vozidla, pre-
hustené alebo podhustené pneumatiky horšie tlmia 
nárazy, predídete nepríjemnostiam, že sa vám v tej 
najnevhodnejšej chvíli minie voda v ostrekovačoch, 
umytím svetiel neriskujete zníženú viditeľnosť v prípa-
de potreby svietiť, v starších typoch vozidiel skontro-
lujte aj stav oleja... Niektorí ľudia – deti nevynímajúc 
– znášajú cestovanie horšie. Overeným prostriedkom 

proti nevoľnosti je Kinedril, ktorý čiastočne aj uspáva, takže deti v aute viac 
prespia. 

POčas jaZdy... 

Všetky dôležité tašky majte pri sebe v dosahu. Jedlo, nápoje, hračky, preba-
ľovacie potreby... Hlavne šofér počas jazdy ocení, ak auto nebude „napratané 
po strop“ a necháte voľný priehľad cez zadné okno. Okrem toho nenechávajte 
voľne v priestore kabíny žiadne väčšie a ťažšie predmety, ktoré by sa mohli 
nekontrolovane pohybovať počas brzdenia. V lete je slnko páliace cez sklo 
auta veľmi nepríjemné, je vhodné okrem rôznych tienidiel použiť aj opaľovací 
krém. Ak máte k dispozícii klimatizáciu, nastavte ju len o pár stupňov menej 
ako je teplota vonku. 

Kabína auta je pomerne stiesnená a k pohode neprispieva ani pevné 
pripútanie. Platí zásada, čím dlhšia cesta, tým 
sú vhodnejšie častejšie prestávky. Minimálne 
každé dve hodiny alebo každých 200 km by ste 
mali zastaviť, nadýchať sa čerstvého vzduchu, 
popreťahovať sa. Vytipujte si odpočívadlá s 
detkými ihriskami a motorestom, aby si každý 
člen posádky prišiel na svoje. Pri každej zastáv-
ke dobre vyvetrajte auto a snažte sa parkovať v 
tieni. Ak je to nutné, striedajte kratšie a dlhšie 
prestávky, aby bola cesta pre deti menej únav-
ná, prípadne ak máte obaja vodičský preukaz, 
pri šoférovaní sa striedajte. Osvedčenou radou 
je i nižšia rýchlosť jazdy, ktorá je menej vyčer-
pávajúca. Nemusíte nutne jazdiť po diaľnici naj-
vyššou povolenou rýchlosťou. Zníženie rýchlosti 
napríklad na 100km/h vám zaručí nižšiu únavu 
a vyššiu bezpečnosť jazdy. 

Z hľadiska únavy aj udržania pozornosti sú 
kritické posledné kilometre. Netrpezlivo oča-
kávame príchod, deti v aute sú už pomerne ner-
vózne, klesá ostražitosť šoféra. Pred poslednou 
hodinou si urobte prestávku, zmobilizujte zvyš-

téma: bezpečné cestovanie
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bOj s kInetóZOu   
Kinetóza je stav prejavujúci sa najprv poci-

tom na zvracanie ( nauzeou ), sprevádzanou 
bledosťou a potením, neskôr zvracaním, ktoré 
neprináša úľavu. Vyvolávajú ju najmä celkové 
vibrácie na veľmi nízkej frekvencii ( 0,1 Hz až 
1,0 Hz ) pôsobiace na organizmus, teda kýva-
nie telom s trvaním kyvu od 1 do 10 sekúnd. 
Preto sa s kinetózou stretávame najčastejšie 
v doprave, vtedy hovoríme o nevoľnosti v aute, 
morskej chorobe a pod. Trpia na ňu častejšie 
deti ako dospelí, ale môže postihnúť aj zvie-
ratá. 

Kinetóza vzniká vzájomným rozporom me-
dzi vnemami vestibulárneho ( rovnovážneho 
) aparátu a zrakovými vnemami, ktoré vyvolá 
podráždenie nervového systému a pokles krv-
ného tlaku. Nejde o biologicky závažné ocho-
renie, ale môže znepríjemniť cestovanie. Preto 
je vhodné jeho vzniku zabrániť preventívnymi 
opatreniami.

    1. Kinetóze predchádzajú tieto príznaky: 
zrýchlené dýchanie, studený pot, zvýšená tvorba 
slín, únava alebo závrat. Pokiaľ niektoré z nich na 
sebe alebo na dieťati spozorujete, je najlepšie za-
staviť, osviežiť sa vodou a prejsť sa po čerstvom 
vzduchu. 

    2. Pokiaľ zástavka z nejakého dôvodu 
nepripadá do úvahy, vodič by sa mal snažiť o ply-
nulú jazdu bez prudkého brzdenia a zákrut.

    3. Je dobré pripraviť do igelitového vrec-
ka navlhčený uterák alebo textilnú plienku, ktorou 
osviežite ruky, čelo i krk. Samozrejme sa vyplatí 
mať v zásobe i vrecko na zvracanie. 

    4. Ku zhoršeniu nevoľnosti prispievajú 
zrakové vnemy ( napr. pohybujúci sa horizont ), 
preto sa tomu, komu býva počas jazdy zle, odpo-

rúča nečítať, nesledovať pohyb za oknom, poze-
rať sa priamo pred seba alebo zatvoriť oči.

    5. Nevoľnosť taktiež zhoršuje vydýchaný 
vzduch, preto v aute dbajte na prísun čerstvého 
vzduchu.

    6. Kinetóza môže taktiež súvisieť so psy-
chickým stavom – so strachom alebo s úzkosťou. 
Ak sedíte vedľa dieťaťa, ktorému je zle, držte ho 
za ruku, nech si je isté, že má vo vás oporu. 

    7. Nevoľnosť taktiež závisí od príjmu po-
travín. Nevydávajte sa na cestu s plným, ale ani 
s prázdnym žalúdkom – odporúča sa malé množ-
stvo ľahkého jedla a tekutín.

    8. Človek trpiaci kinetózou by mal zaujať 
miesto blízko ťažiska, teda miesta, kde sú výkyvy 
najmenšie. V prípade automobilu sú to, samozrej-
me, predné sedadlá, kde sedia dospelí. ( S deťmi 
toto preventívne opatrenie môžete využiť napr. na 
lodi či v lietadle ).

    9. Pokiaľ vy alebo vaše deti máte ťaž-
kosti s nevoľnosťou v aute, hodinu pred cestou si 
preventívne vezmite ( podľa odporúčania lekárni-
ka alebo lekára ) lieky. Najčastejšie sa na tento 
účel používajú lieky s kombinovaným antihista-
mínovým a antimuskarínovým účinkom ( s často 
sprevádzaným aj sedatívnym účinkom ). Lieky 
sú vo forme tabliet alebo žuvačiek ( vhodné pre 
staršie deti ). Niekomu vyhovujú i homeopatické 
kvapky. 

Pripravila Alena Bartošová 
Skrátené a prevzaté z časopisu 

Mama a ja – august 2009

rady Pre cestovateľov

Deti potrebujú počas dlhej cesty 
dostatok prestávok. Uprednostňujte 
odpočívadlá s detskými ihriskami!

Znížením rýchlosti jazdy sa vodič menej vyčerpáva

ky energie a nepoľavujte v pozornosti. Hlavne ak prichádzate domov, nejaz-
dite „po pamäti“! Organizácia dopravy nie je nemenná a spoliehanie na to, že 
cestu domov poznáme aj po slepiačky sa nemusí vyplatiť. 

cestOVanIe V nOcI... 

My robíme dlhé trate vždy v noci. Využíva-
me prirodzený biorytmus detí, počas dňa pred 
cestou ich poriadne vybeháme a potom väčšinu 
noci prespia. Celkovo sú potom v aute kľudnejšie. 
Hlavne v lete je v noci príjemnejšie, schladí sa a 
nie je dusno, je celkovo menej áut na cestách a 
počas víkendov nejazdia ani kamióny. Pokiaľ ne-
musíme tankovať, zastavujeme v odľahlejších a 
menej osvetlených miestach parkoviska, aby sa 
deti zbytočne nebudili. Kritické obdobie nastáva 
zvyčajte po polnoci a nad ránom, vtedy sa snaží-
me častejšie zastavovať, aspoň na krátku chvíľu 
a pravidelne sa striedame pri šoférovaní. V aute 
udržujeme trocha chladnejšie ako cez deň, keď-
že spiace deti sú prikryté a nás teplo zbytočne 
neuspáva. Ráno, keď sa deti zobudia, zvyčajne zastavujeme na dlhšiu pre-
stávku, dotankujeme, naraňajkujeme sa, deti sa prebehnú na vzduchu. 

cestOVné POIstenIe

V aute vozíme to najcennejšie čo máme! Preto by uzatvorenie cestovného 
poistenia malo byť súčasťou prípravy na cestu. Dnes je možné ho uzavrieť aj 
na poslednú chvíľu cez internet alebo telefonicky. Niektoré poisťovne ponú-
kajú pri on-line uzatvorení poistenia zľavy až do 40%. Pozornosť by sme mali 
venovať hlavne výberu typu poistenia, poistného krytia či dĺžke poistenia... 

Okrem poistenia liečebných nákladov pri chorobách a úrazoch, hospitalizá-
cie a návštevy špecialistu si môžete dať poistiť aj batožinu, technickú pomoc a 
odtiahnutie automobilu pri poruche alebo zodpovednosť za škodu. V prípade 
zodpovednosti za škodu nejde o povinné zmluvné poistenie motorových vo-
zidiel, ale krytie všetkých prípadných škôd, ktoré sposobíte inej osobe alebo 
spoločnosti. ( Napríklad sa vám podarí vytopiť hotelovú izbu... )

Platí zásada, že pred uzatvorením poistnej 
zmluvy si dôkladne preštudujte poistné pod-
mienky a územnú platnosť poistenia. Na trhu 
je bohatý výber poisťovní ako aj balíkov cestov-
ných poistení na krátku dobu alebo s celoročnou 
platnosťou. Informujte sa o možnostiach rodin-
ného poistenia, poskytujúce rôzne zľavy a pri-
poistenia. Ak cestujete do hôr, nezabudnite na 
poistenie pre prípad záchrany horskou službou. 

Už aj mnohé banky ponúkajú k platobným 
kartám cestovné poistenie. Aj v tomto prípade 
platí dôkladne si preštudovať poistné podmienky. 
Pri tomto poistení môžete mať napríklad určenú 
maximálnu dobu pobytu v zahraničí, na ktorú sa 
poistenie vzťahuje. Zvyčajne je obmedzenie na 

30, 45 alebo 90 dní. 
Pri uzatváraní cestovného poistenia musíte poisťovni priznať účel cesty. Tu-

ristické poistky sa nevzťahujú napríklad na študentov študujúcich v zahraničí 
alebo na pracovné cesty. Myslite aj na to, že v mnohých prípadoch si budete 
musieť obľúbené „extrémne“ športy zvlášť pripoistiť – napríklad potápanie, 
vodné lyžovanie, jachting, jazdu na vodnom skútri...  A niektoré aktivity sú 
„nepoistiteľné“, ako napríklad bezmotorové a motorové lietanie, skialpinizmus, 
horolezectvo... 

Šťastnú a bezpečnú cestu autom želá Martina Lukáčová
Foto v celom článku autorka

téma: bezpečné cestovanie
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téma: dieťa v nebezpečnej situácii

Pred zotmením nech si doma!
spomínate si ešte na svoje detstvo? ako ste bez strachu ráno odchádzali 

do školy alebo na ihrisko za kamarátmi s tým, že doma máte byť „do tmy“? dnes 
však, už ako rodičia, máme iste na otázku bezpečnosti vlastných detí trochu 
odlišný názor. nie je neznámou skutočnosťou, že k šikanovaniu a k zneužíva-
niu detí  dochádzalo aj v minulosti. ale nás ani našich rodičov vtedy nesužo-
val strach z únosov, z nebezpečenstva drogovej závislosti ani z negatívneho 
vplyvu oplzlých videoklipov či násilia v počítačových hrách. ani hrozné správy 
o zavraždených deťoch neboli také bežné ako dnes. čo ohrozuje dieťa na ulici, 
na osamelých miestach, pri telefonovaní? ako ochrániť a súčasne naučiť dieťa, 
aby sa vedelo i v zložitých situáciách ochrániť samo? ako odpovedať na pre-
kvapivé a chúlostivé otázky detí, ako sa ich pýtať, rozprávať sa s nimi a pritom 
si zachovať ich dôveru? ako im vysvetľovať, kde všade a aké nebezpečenstvo 
na ne striehne? ako sa môžu deti samy aktívne brániť a ako majú v kritických 
situáciách konať? 

Je to ako prvá pomoc. Od školy sme si ju nacvičovali nie-
koľkokrát. V rámci školskej výučby, celoživotného  vzdelávania, 
v rámci bezpečnosti práce. Možno ju nikdy nebudeme musieť 
poskytnúť -  bodaj by! Ale možno už zajtra sa staneme svedkom 
a priamym účastníkom situácie, v ktorej niekomu zachránime 
život, a to najmä preto, že sme vedeli čo robiť.

IZOLácIa VedIe k nesaMOstatnOstI

Ako predísť tomu, aby sa naše dieťa dostalo do situácie ohro-
zenia? Jednou z možností je nespustiť ho z očí. No je to takmer 
nemožné. Izolovať dieťa od všetkých rizík a neposkytnúť mu voľ-
nosť, len aby si neublížilo, alebo aby niekto neublížil jemu, to je 
najlepšia cesta, ako ho naučiť nesamo-
statnosti. Ochudobní to dieťa o šancu 
vedieť sa orientovať v živote, vo svete.

beZPečnOstný „trénInG“

Je prirodzené, že deti hľadajú cesty, 
ako byť čo najmenej závislými. My však 
nemusíme vždy ustupovať, najmä ak 
vieme, že by im táto skúsenosť nijako 
neprospela a nemala by v podstate 
žiaden hlbší význam. Nestačí však len 
hovoriť o tom, čo treba robiť, keď kri-
tická situácia nastane. Najúčinnejšie je 
všetko prakticky vyskúšať a priebežne 
opakovať tento „tréning“, až kým nena-
dobudneme pocit, že dieťa to skutočne 
ovláda.

krIk

Deti vedia skvele kričať, jačať, revať. Vieme to aj my, dospelí. 
Uvedomujeme si, že sme tohto úkonu schopní, no vyskúšali 
ste si niekedy naozaj poriadne zakričať? No, na deti asi áno :-), 
ale teraz mám na mysli kričať len tak. Dokážete to? Dokážu to 
i deti? Nie zo zúrivosti, z hnevu, z bezmocnosti. Vedieť zakri-
čať, keď budeme v ohrození. Je známe, že človek je v krízovej, 
nečakanej situácii bezmocný. Jednoducho nastane šok a nie 
sme schopní reagovať, nechápeme, čo sa deje. Vyskúšajme si 
so svojím dieťaťom zakričať. Navrhnime hru – kto z nás zakričí 
viac. Ale nie len tak z hrdla. Nájdime krik niekde vo vnútri dieťaťa 
a priveďme ho hrou k tomu, aby si tento krik v sebe zapamätalo 
a použilo ho, keď mu bude hroziť nebezpečenstvo.

Útek

Učme deti, že v prípade nebezpečenstva je najlepším rie-
šením útek. Znova si ale spomenieme, že v ohrození zostane 
človek v šoku ako „prikovaný“ k zemi. I tu je namieste praktic-
ký nácvik. Napríklad niekde vonku na prechádzke s dieťaťom 
v parku či niekde v prírode. Snažme sa dieťa akože uchopiť a 
ono má za úlohu vytrhnúť sa nám a utekať, čo mu budú nohy 
stačiť. A k tomu môže ešte pridať krik, ktorý sme už trénovali. 
Možno sa vám takéto hry zdajú zbytočné, no dieťaťu neublížia 
a ešte sa pritom spolu zabavíte. Ak dieťa nemá záujem o takúto 
hru, skúsme ho vyzvať, aby si takto utekalo po niečo, čo má 
rado ( sladkosť, hračku ).

Sú deti, ktorým napríklad dlhodo-
bý zdravotný stav nedovoľuje použiť 
takýto spôsob obrany. No je možné 
nájsť i iné spôsoby signalizácie sta-
vu núdze.

udržIaVanIe beZPečnej 
VZdIaLenOstI

Hovorme deťom, aby sa nerozprá-
vali s neznámymi ľuďmi, aby s nimi 
nikam nechodili. Je potrebné tento 
fakt dieťaťu stále opakovať. Treba ho 
upozorniť na to, že ak sa k nim ne-
známy človek priblíži a chce nadvia-
zať rozhovor, prípadne ich prilákať k 
autu, majú si vždy udržiavať od tejto 
osoby bezpečnú vzdialenosť. Dô-
vodom je, aby sa vyhli prípadnému 

uchopeniu cudzou osobou.

beh dO beZPečIa

Keď sa spýtate malého dieťaťa, ako by si poradilo, keby mu 
chcel niekto ublížiť, odpovie veľmi jednoducho: „Dal by som mu 
bombu do nosa, a potom by som ho zviazal pavučinou ako Spi-
derman“. Je potrebné deťom zdôrazniť, že jediné, čo sa od nich 
v takejto situácii očakáva, je dostať sa do bezpečnej vzdiale-
nosti od hroziaceho nebezpečenstva a ostatné nech nechajú 
na policajtov.

teLeFOnOVanIe

Väčšina školských detí dokonale ovláda mobilný telefón a 
predpokladajme, že vedia používať i pevnú linku doma. Vie však 

telefónne číslo možno napísať aj na ruku dieťaťa
foto: tinčika

Zvedavosť dovedie deti na nové 
a cudzie miesta, foto tinčika
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dieťa telefonovať z verejného automatu? Pre nás ako rodičov je 
to možno prirodzené, lebo v našom detstve sa mobily tak často 
nevyskytovali. Zažili sme teda situácie, kedy bolo treba použiť 
verejný automat. Overme si, či by naše dieťa dokázalo použiť 
verejný automat. Či napríklad vie číslo tiesňového volania a či 
by ho skutočne dokázalo v prípade potreby použiť.

Vie naše dieťa naspamäť telefónne číslo na niekoho blízke-
ho?

POZItíVne MysLenIe

Je veľmi málo pravdepodobné, že práve u vás na sídlisku 
niekto unesie dieťa. I napriek tomu, k únosom dochádza a ľudia 
s najrôznejšími úchylkami predsa len existujú. Je nevyhnutné 
zapamätať si jeden dôležitý fakt – môžeme deťom pomôcť tak, 
aby si v prípade núdze dokázali pomôcť samy. A ak už príde 
otázka: „Môžem ísť von sám?“, odpovieme: „Samozrejme, ale 
pamätaj si, že keby sa ťa niekto snažil chytiť, musíš čo najrých-
lejšie utiecť. Nedávaj sa do reči s cudzími ľuďmi, a ak budeš mať 
pocit, že ťa niekto ohrozuje, tak spusť poriadny krik.“ Na záver 
potom môžeme dodať: „Do tmy nech si doma“.    

nestraŠIť, Len InFOrMOVať 

Okrem nebezpečenstva, ktoré pre deti predstavujú neznáme 
osoby, existuje množstvo ďalších faktorov, ktoré môžu našim 
deťom spôsobiť značné problémy a trápenia. Je dobré deti na 
nástrahy upozorniť. Treba ich však varovať tak, aby sme v nich 
nezničili dôveru a detskú nevinnosť. 
Každý problém je riešiteľný. Stačí, 
keď deťom poskytneme len toľko 
informácií, koľko nevyhnutne pre 
svoju bezpečnosť potrebujú. Nemu-
síme im vykresľovať hrôzostrašné 
fakty, alebo ich zaťažovať zbytoč-
nými podrobnosťami. Chceme ich 
podnietiť k tomu, aby nám o prípad-
nom nepríjemnom zážitku bez roz-
pakov povedali. Zamyslite sa, i my, 
dospelí, predsa zažívame situácie, 
ktoré nám nie sú vždy príjemné a 
máme problém sa o tom niekomu 
zdôveriť. Je úžasné mať blízkeho 
človeka, ktorému môžeme naozaj 
bez akýchkoľvek pochybností pove-
dať čokoľvek a vieme, že nás vypo-
čuje a pomôže nám nájsť riešenie. Pre dieťa sme tým blízkym 
človekom práve my, rodičia. 

Deťom musí byť jasné, ako môžu privolať pomoc. Musia ve-
dieť, že je v poriadku, ak povedia „nie“ tomu, kto by sa pokúšal 
o niečo nepríjemné alebo o niečo, čo ich privádza do rozpakov. 
Musia pochopiť, že existujú spôsoby, ako sa nebezpečným si-
tuáciám vyhnúť a že my ako rodičia chceme vedieť všetko, čo 
sa im kedy stane. Je to práve neinformovanosť, ktorá robí deti 
zraniteľnými. 

dôVera Za dôVeru

Deti potrebujú lásku. Potrebujú objatia, pohladenie, bozky. 
Nehanbime sa im ukázať, ako veľmi ich ľúbime. Niektorým ro-
dičom, zväčša otcom, sa javí nepríjemné deti objímať, aby si 
nedajbože niekto cudzí nevysvetľoval tieto prejavy rodičovskej 
lásky iným spôsobom. Sú i takí, ktorí sa zdráhajú dať svojmu 
synovi pusu na dobrú noc. Takéto postoje uvádzajú mužov do 
rozpakov a poškodzujú dieťa. Ak dieťa usiluje o prejavy lásky a 
my mu ich nezištne a otvorene budeme poskytovať, nemusíme 
pri tom prežívať žiadne rozpaky.

Povýšením tejto otvorenosti na komunikáciu medzi rodičmi a 
deťmi môžeme deťom dodať odvahu, aby sa nám vždy zdôverili, 
keď sa im prihodí niečo zlé, z čoho nemajú dobrý pocit.

Niektorí rodičia vštepujú svojim deťom myšlienku, že emócie 
ako také sú zbytočné a komplikujú nám život. Napríklad, keď 
príde chlapec za matkou s odretým kolenom a ona na neho 
ešte nakričí, aby nereval, veď to nič nie je, takých ešte bude...
čomu má taký chlapec veriť? Vlastným pocitom alebo tomu, čo 
povedala jeho mama? Príde za ňou aj nabudúce, keď sa mu 
niečo prihodí? Nebude s obavami očakávať odpoveď typu: „Ne-
buď taká citlivka!“? Platí to tiež aj v situácii, keď dieťaťu nie je 
niekto práve sympatický, no my ho poučíme, že má byť zdvorilé, 
a to sa predsa nerobí hovoriť „nie“. Ako bude potom reagovať, 
keď ho niekto navedie na niečo zlé? Neznámy ujo mu ponúkne 
cukrík alebo v staršom veku drogu? A čo vynútené bozky pri lú-
čení? Nenúťme deti, aby robili za každú cenu niečo proti svojej 
vôli, pokiaľ to neohrozuje ich priamy vývoj.

V strachu z možného násilia sa, samozrejme, môže stať, že 
dieťaťu sa jednoducho „nie“ povedať nepodarí. Bude musieť po-
žiadavke dospelého vyhovieť a až potom, dodatočne, vyhľadať 
pomoc a oznámiť, že sa mu prihodilo niečo nepríjemné. Dieťa 
by malo chápať, že i keď sa mu nepodarí vyhnúť nepríjemným 
situáciám, vždy v nás nájde oporu, môže sa zdôveriť.

ľudské teLO

Pohovorme si s dieťaťom o ľudskom tele. Hľadajme pomeno-
vanie na všetky časti tela, od hlavy až po päty. Vyberajte po-

menovania častí tela podľa veku 
dieťaťa. Predškolák by asi nepri-
jal pomenovanie „penis“, keď má 
predsa „pinďúra“ :-).

tajOMstVá

Je fajn, keď vie naše dieťa za-
chovať tajomstvo. Napríklad ne-
prezradiť oteckovi nič o pripravo-
vanej oslave, keď to má byť pre-
kvapenie. Musíme ale dieťaťu vy-
svetliť rozdiel medzi tajomstvami 
bezpečnými a tajomstvami, ktoré 
sú spojené s určitým skrytým ne-
bezpečenstvom. Porozprávajme 
sa s dieťaťom a presvedčme sa, 
či chápe rozdiel medzi utajovaním 

oslavy ockových narodenín a utajovaním toho, že „...kamarát 
niečo ukradol v obchode“, „...že rodičia sa stále hádajú...“, „...že 
jeden chalan v škole mi berie desiatu a vraj to nesmiem nikomu 
povedať, lebo ma zbije...“.

ZLé a dObré „žaLOVanIe“

Deti vymyslia a vykonajú aj nemožné a veľakrát je to na hrani-
ci znesiteľnosti.  Je na rodičoch, aby sa naučili ovládať svoj hnev. 
Hľadajme spôsoby ako riešiť konflikty a prehrešky detí. Uistime 
ich, že sa na nebudeme hnevať, nech sa stane čokoľvek a že za 
nami môžu prísť kedykoľvek a s akoukoľvek nepríjemnosťou. 
Vysvetlime im, aký je rozdiel medzi žalovaním s úmyslom do-
stať niekoho druhého do problémov ( napríklad bežať za učiteľ-
kou v škôlke, lebo dieťa sa chce hojdať a niekto bol na hojdačke 
šikovnejší a predbehol ho ) a oznamovaním skutočností s cie-
ľom privolania pomoci ( napríklad ak dieťaťu vzal starší chlapec 
bicykel a pohrozil mu bitkou, ak to povie ).  

stratiť sa dá aj v dave ľudí či v pomaly postupujúcom rade. 
Foto Zuzana koláriková
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POZOr na trIky

Nezabudnime tiež vysvetliť deťom, že môžu stretnúť ľudí – 
známych alebo neznámych - ktorí sa budú snažiť zlomiť ich vôľu 
a presvedčiť ich, aby zabudli na sľuby dané rodičom. Budú im  
ponúkať sladkosti, darčeky, peniaze, návštevy zoologickej, kina 
a pod. Poučme dieťa, že v takom prípade môže reagovať na-
príklad : „Musím sa najskôr spýtať mamičky alebo otecka, pani 
učiteľky...“, a čo najrýchlejšie sa má vzdialiť a vyhľadať pomoc. 
Nie je tiež jednoduché vysvetliť dieťaťu, ako rozpozná, či je oso-
ba, ktorá sa mu prihovorila, dobrá alebo zlá. Stačí, ak povieme, 
že vlastne všetci ľudia majú v sebe niečo dobré i niečo zlé a že 
aj dobrí ľudia sa niekedy môžu chovať tak, že ostatným sa to 
vôbec nemusí páčiť.

( príklad zo skutočného života: 10-ročný chlapec bol sám 
doma. Zazvonil u nich nejaký pán, dobre oblečený (v obleku ako 
otec) a žiadal chlapca, či by si nemohol zatelefonovať, lebo jeho 
žena ide rodiť a pokazilo sa im po ceste auto. Presvedčil chlap-
ca, aby ho vpustil. Dobre oblečený pán ho však zneužil... )

ZVedaVé OtáZky

Ak sa dieťa začne zaujímať o televízne programy, správy, tra-
gické udalosti... odpovedajme mu na otázky citlivo a premyslene 
tak, aby sme ho neranili a pritom nepopierali reálnosť situácie. 
Touto cestou dosiahneme, aby dieťa hlbšie dôverovalo svojim 
pocitom a úsudku a určite mu to bude prospešnejšie, než ak ho 
odbijeme s tým, že takéto veci ho nemajú čo zaujímať.

( 5-ročné dievčatko prekvapilo svoju matku otázkou, čo je 
to znásilnenie – počula to slovo v televízii. Matka postupova-
la správne a vhodne volenými otázkami najskôr zistila, čo si 
dievčatko pod týmto výrazom predstavuje a až potom začala 
s vysvetľovaním. Stačilo povedať, že ide o ohmatávanie niekto-
rých intímnych častí tela takým spôsobom, ktorý by sa jej určite 
nepáčil. )

čO keby...

Deti sa samy často pýtajú „...čo by sa stalo, keby...“ Namiesto 
bezprostrednej odpovede, nechajme dieťa odpovedať samo. 
Ako by ono riešilo situáciu. Tak mu dáme príležitosť, aby si 
samo overilo správnosť svojich predstáv a úsudkov o svete.

Taktiež vy sami môžete klásť otázky. Napríklad:
Dospelý: „Čo keby si videl, že u susedov horí?“
Dieťa: „Zavolal by som hasičov.“
Dospelý: „A ako by si to urobil? Prosím ťa, ukáž mi to.“
Takto sa môžeme presvedčiť, či naše dieťa vie číslo na linku 

záchrany, prípadne ho to práve v tejto situácii naučíme. Zistíme, 
či vie správne použiť telefón a oznámiť, čo sa stalo ( meno, ad-
resu a pod. )

Dospelý: „Čo keby sa ti niekto predstavil ako oteckov kama-
rát a požiadal ťa, aby si šla k nemu domov? Čo keby to bola 
žena?“

Dieťa: „S nikým by som nešla a keby sa tento človek snažil 
ku mne priblížiť, rýchlo by som utiekla. Potom by som všetko 
povedala niekomu dospelému.“

Dospelý: „ Čo keby sme niekam spolu cestovali autobusom a 
ty by si ostala v ňom medzitým, čo ja som už vystúpila?“

Dieťa: „Vystúpila by som na ďalšej zastávke a počkala na 
teba.“

Dospelý: „A čo naopak? Keby som ostala v autobuse ja?“
Dieťa: „Zostala by som na zastávke a počkala, kým sa vrá-

tiš.“
Dospelý: „Čo by si robil, keby si sa stratil v obchodnom 

dome?“
Dieťa: „Ostal by som na mieste a počkal, kým ma nájdeš. Po-

vedal by som nejakej predavačke, čo sa stalo, ale určite by som 
nikam neodchádzal, ani nešiel von.“

Tu je potrebné podotknúť, že dieťa má čakať na dospelého. Ro-
dič hrá v tomto prípade aktívnu úlohu a hľadá dieťa, nie naopak. 
Je dobré dohodnúť si nejaké miesto. Napríklad „Ak sa stratíme 
jeden druhému, stretneme sa pred hračkárstvom.“ Dohodnuté 
miesto si s dieťaťom ukážme, aby nedošlo k nedorozumeniu.

ĎaLŠIe rady  

- naučme deti, aby poznali celé svoje meno, adresu 
a telefónne číslo;

- blíži sa čas dovoleniek a dobrým tipom, ako 
zabrániť, aby sa nám dieťa stratilo v cudzom prostredí, je 
použitie náramku s kontaktným telefónnym číslom; 

- v rámci slušného správania nás učili predstaviť sa, 
keď zdvihneme telefón. Rada zo súčasnosti znie práve 
naopak. neučme svoje deti predstavovať sa do telefónu 
menom, ak je prijímateľom hovoru. Niekto neznámy môže 
potom skôr získať dôveru dieťaťa tým, že bude poznať jeho 
meno;

- na detské zvršky či aktovku nepatria iniciály 
dieťaťa z rovnakého dôvodu, ako to je pri predstavovaní sa 
do telefónu;

- precvičme si s dieťaťom tiesňové volanie;
- zhodnoťme z hľadiska možného nebezpečenstva 

trasy a miesta, kadiaľ a kam dieťa pravidelne chodí; 
- sledujme negatívne reakcie svojich detí a ich 

komentáre na adresu dospelých, starších detí alebo osôb, 
ktorým deti zverujeme do opatery. ( Dievčatko sa sťažovalo, 
že už nemôže ani vidieť susedovho škrečka a už k nemu 
nepôjde za žiadnu cenu. Rodičia nakoniec zistili, že sused 
dievča zneužíval, no ono nevedelo nájsť konkrétne slová, 
ktorými by túto situáciu vyjadrilo.);

- pomôžme dieťaťu vytvoriť sieť dôveryhodných 
dospelých, na ktorých sa v prípade potreby môžu obrátiť;

- naučme deti, aby za žiadnu cenu nikomu cudziemu 
neotvárali a aby ani do telefónu nikomu cudziemu 
nehovorili, že sú práve samy doma. ( prípadná odpoveď 
dieťaťa: „Mamina je práve v kúpeľni, nechajte jej telefónne 
číslo a ona vám zavolá.“)

- hrajme sa s deťmi hry, pri ktorých si precvičia 
pozorovací talent. Napríklad uprený pohľad na škatuľu 
s hračkami, obmedzený na pár sekúnd, s následným 
vybavovaním si týchto vecí spamäti. Alebo požiadame 
niekoho z rodiny, aby sa na krátku chvíľu ukázal a potom 
dieťa nechajme spomínať na detaily, ktoré si na danej 
osobe všimlo. Podobne sa môžeme hrať aj v aute alebo 
v autobuse a skúšať si zapamätať poznávacie značky 
okoloidúcich áut;

- poučme deti o exhibicionistoch. Vysvetlime, čo 
tieto osoby svojím správaním sledujú - ide im len o reakciu 
( smiech, krik, plač ). Na ich chovanie netreba reagovať, ani 
sa na nich dívať, len sa čo najrýchlejšie z miesta vzdialiť 
a oznámiť to dospelej osobe. Ak bude dieťa vedieť, kto je 
exhibicionista, nebude mať z prípadného stretnutia s ním 
taký šok, ako keby vôbec nevedelo, čo sa deje;

- ak sa dieťa budí zo zlých snov, ak sa bojí ísť 
spať, rozsvieťme a prehľadajme s ním miestnosť. To 
dieťa upokojí oveľa viac, ako keby sme ho len slovami 
ubezpečovali, že v miestnosti nič nie je. Uistíme ho takto, 
že jeho slovám veríme a že ho počúvame a sme v prípade 
potreby pripravení a ochotní poskytnúť mu pomoc;

- nebojme sa svoje deti objímať a nešetrime bozkami. 
Sú to tie najlepšie dary, akými možno dieťa obdariť.

Ivana Strápková
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inzercia

d O   L e t n e j   L e k á r n I č k y
Nástrahy leta v podobe hmyzích štípancov, rôznych odrenín a škrabancov sú najčastejšími ťažkosťami, ktoré potre-

bujeme v tomto období riešiť. K tomu nám postačia naši dobrí pomocníci a najpoužívanejšie éterické oleje v aromate-
rapii – levanduľa a tea tree. Oba oleje sa môžu používať neriedené na pokožku a majú silné antiseptické a hojivé účin-
ky. Levanduľa veľmi dobre hojí malé ranky a čerstvé jazvy, ošetruje zapálené miesta. Používa sa proti svrbeniu po 
uštipnutí hmyzom. Tea tree je najsilnejšie prírodné antibiotikum a je vhodné 
na všetky miesta, ktoré je nutné pred hojením dezinfikovať, napr. na odreniny, 
jazvičky po kliešťoch a pod. Pre zjednodušenie a potreby cestovnej lekárničky 
je možné oba oleje zmiešať do jednej fľaštičky v pomere 1:1 a touto univerzál-
nou antiseptickou zmesou ošetrovať všetky vyššie uvedené problémy.

Aby sme predišli nepríjemným hmyzím štípancom a atakom iného hryzavé-
ho hmyzu, môžeme využiť repelentné účinky éterického oleja citronela. 20-30 
kvapiek nariedime v 50 ml vody v spreji, silne pretrepeme a ihneď nastriekame 
na oblečenie. Na pokožku použijeme rovnaký postup, ale s éterickým olejom 
levanduľa. Čistý levanduľový olej môžeme použiť v kvapkách na spodnú časť 
nohavíc, príp. na tričko pred výletom do lesa, aby sme od návštevy odradili 
kliešte a mravce.

Pri pomliaždeninách, kedy dochádza k vytváraniu modrín či hematómov, je veľmi účinným hojivým prostriedkom 
gél alebo olej s helichrysom ( slamienkou ) a cyprusom. Do 50 ml neutrálneho prírodného gélu alebo rastlinného oleja 
pridáme 15 kvapiek EO cypriš a 5 kvapiek slamienky. Zmes nanášame na postihnuté miesto aspoň 2x denne. 

A nakoniec ešte malá rada pri cestovnej nevoľnosti: kvapnite si na papierovú vreckovku kvapku mäty piepornej 
( pre malé deti bude vhodnejšia mäta kučeravá ) a inhalujte počas cesty.

 



 m a t e r s k é  c e n t r á / jún 2010 /

1�

míľa pre mamu 2010

 aké to boLo 
  Po Prvýkrát?

V roku 2010 sa podujatie ku Dňu matiek organizovalo už 
po siedmykrát. Za tie roky pojem „Míľa pre mamu“ či „míľová 
prechádzka“ má svoje meno vo verejnosti. Taktiež materské 
centrá, ktoré sa podieľali v minulosti na jeho organizácii, získali 
mnoho skúseností, ktoré z roka na rok rozširujú. Už prvý ročník 
oslavy Dňa matiek v Bratislave bol na vysokej úrovni, kvalitou 
podujatia nezaostávajú ani menšie mestá či obce. A ani ma-
terské centrá, ktoré tohto roku organizovali podujatie Míľa pre 
mamu po prvýkrát, neostali v hanbe. 

V novom Meste nad Váhom bola spolupráca mamičiek a 
dobrovoľníkov, podľa slov Márie Šeligovej, úžasná: „Kvôli nim 
ma občas naozaj prepadne pocit hrdosti a nadšenia“, hovorí 
koordinátorka z novomestského materského centra Manna. 
S prípravami ich prvej Míle pre mamu im pomohli „ľudia z od-
boru kultúry“, ktorí im zabezpečili elektrinu, stánky i pódium. 
„Väčšina ľudí okolo mňa bola spokojná. Aj účastníci,“ hodnotí 
Míľu pre mamu v Novom Meste nad Váhom ďalej Mária Šeligo-
vá. „Veľké deti to poňali ako preteky a zopár ich zadychčaných 
dobehlo pár minút po štarte a pýtali si cenu za prvé miesto,“ 
dodáva s úsmevom. 

V trenčianskych 
tepliciach bol štart 
Míle pre mamu pred 
kostolom. Po úvodnom 
programe, uvítaní, prí-
hovoroch a prestrihnutí 
pásky zrazu prišli autá 
so svadobčanmi, ktorí 
mali v kostole svadbu 
aj s dychovkou. „Super 
časovanie,“ smeje sa 
koordinátorka Michaela 
Fedorová z materské-
ho centra Ovečka a 
dodáva: „Brušné taneč-
nice mali veľký úspech hlavne u pánov, ale aj deti sa pozerali 
s otvorenými pusinkami“. Na prvom ročníku Míle pre mamu v 
Trenčianskych Tepliciach sa zúčastnila aj sedemčlenná rodina 
– mamička, otecko, sestrička a štvorčence. 

S veľkou odvahou sa do organizovania Míle pre mamu za-
pojilo aj materské centrum senecké slniečko. „Zaznamena-
la som len pozitívne ohlasy,“ hovorí jeho koordinátorka Jitka 
Hladká, „vraj to bolo super, veľmi milé, príjemné“, dodáva a 
teší sa, že v takom malom mestečku prišlo podporiť mamy až 
406 ľudí. „Celkovo sa z našej prvej Míle pre mamu veľmi te-
ším, miestami to bolo síce náročné, ale prípadný postoj  - už 
nikdy viac - sa mi večer po podujatí podarilo úspešne utopiť v 
ovocnom nápoji,“ smeje sa Jitka Hladká z materského centra 
Senecké slniečko v Senci. 

V bánovciach nad bebravou sa taktiež tento rok zapojili 
do organizovania Míle pre mamu ochotné mamičky z mater-
ského centra anjelikovo. „Nemali sme predstavu, čo ideme 
organizovať, pretože nikto z nás ešte nezažil Míľu pre mamu 
ani len ako účastník,“ opisuje svoje úvodné pocity Mária Kšina-
nová, ktorá koordináciu Míle pre mamu prevzala „za pochodu“ 
len tri týždne pred dňom D. „Najviac ma tešia mamičky z Anjeli-
kova, ktoré urobili veľký kus roboty, vyrábali veci na predaj a sú 
ochotné,“ hodnotí Mária Kšinanová a dodáva: „Prežili sme ťaž-
ké 3 týždne, ale pochvala niekoho zúčastneného stojí za to!“

zo zákuLisia PríPrav najväčšej osLavy 
dňa matiek – Podujatia míľa Pre mamu

Marianna Šabová z Materského centra hviezdička v ban-
skej bystrici hneď v úvode spomína: „Riešili sme kopec drob-
ností - chýbal predlžovací kábel, partner nám nedodal sľúbené 
stánky a podobne.“ A jedným dychom zároveň dodáva i úspechy. 
„Získali sme na vystúpenie mladých chalanov, ktorí mamičkám 
zaspievali pesničky od Guns´N´Roses v opernej verzii a potom 
im rozdávali ružičky. Bolo to také krásne! Nadšená som bola aj 
pri zháňaní peňazí. Zavolala som do jednej spoločnosti, spustila 
svoj dlhý prejav, že sme mamičky dobrovoľníčky z materského 
centra a robíme podujatie ku Dňu matiek a ... na druhej strane 
linky sa zrazu majiteľ firmy len opýtal: „Koľko chcete?“ a bolo!“

Míľa pre mamu v Považskej bystrici vyšla na jednotku, ohla-
sy boli iba pozitívne a aj pocit organizátoriek bol výborný. „Sa-
mozrejme, drobné komplikácie musia byť, bez nich by sme si to 
už hádam ani nevedeli predstaviť,“ spomína s úsmevom Slávka 
Kvasnicová z materského centra Včielka. „Zmena programu na 
poslednú chvíľu, zatvorenie plavárne kvôli technickej poruche, 
pričom hlavnou cenou účastníkom míle bola práve voľná rodinná 
vstupenka na plaváreň, málo tatinov na rozkladanie a nosenie 

vecí...,“ vyratúva ďalej Slávka drobné starosti s or-
ganizovaním Míle pre mamu v Považskej Bystrici. 

Deti z Galanty, ktoré prišli na Míľu pre mamu, 
boli nadšené. Zistili totiž, že jeden z partnerov 
materského centra bambuľkovo dal do balíč-
kov aj spodné prádlo pre ich mamičky. Cestou 
domov mali potom výmenný obchod so slova-
mi: „Tie budú mojej mamine veľké, ukáž tvoje,“ 
so smiechom hodnotí Míľu pre mamu v Galante 
Beáta Geletová. „Tri dni pred míľou nám odstúpil 
jeden veľký partner a my sme okamžite museli 
prejsť na núdzový režim,“ s povzdychom hodnotí 
obdobie príprav podujatia jeho koordinátorka z 
Materského centra Bambuľkovo v Galante. 

Partner pitného režimu, spoločnosť Vodax, do-
dal do všetkých organizujúcich materských centier 

pitný režim pre potreby materského centra i pre účastníkov Míle 
pre mamu v jednotlivých mestách a obciach. Vody Lucka – boli 
túžobne očakávané aj v Materskom centre Zornička v Liptov-
skom Mikuláši. „K našej herni sa dodávka vody Lucka nemohla 
dostať, tak mi kuriér volal, aby sme si po to prišli.. S pomocou 
mamičiek, ktoré boli práve v materskom centre, sme to zvládli. 
Jedna mamička nasadla do auta, naložili sme celú dodávku do 
jej malého autíčka, fľaše boli všade, ani cez okienko sme nevi-
deli. Zatiaľ ostatné ochotné mamičky postrážili naše deti, ktoré 
ostali čakať v herni. Celú dodávku sme potom spoločne vyložili 
z auta a vynášali na druhé poschodie v rukách,“ spomína Alena 
Kováčová z Materského centra Zornička v Liptovskom Mikuláši. 
Účastníci Míle pre mamu v Liptovskom Mikuláši boli prekvapení i 
profesionálnym zvládnutím celej akcie. „Čudovali sa, že sme len 
dobrovoľníčky, mamky na materskej. Vypočuli sme si veľa, veľa 
chvály,“ hovorí spokojná Alena Kováčová.

Dana Konečná z Materského centra klokanček v nitre spo-
mína: „Neuveriteľne vzrástol počet dobrovoľníkov a obrovský zá-
ujem prejavili všetci účastníci.“ 

„Z neďalekej dedinky Pukanec k nám na podujatie pricestovali 
ľudia ako autobusový zájazd. To bola pýcha, že majú o nás záu-
jem aj ľudia z okolia, že o nás vedia,“ dodáva s dojatím Renáta 
Juhásová z Materského centra Gašparko v novej bani.

     o míľový stromček 
   je dobre Postarané

Štvorčatá - účastníci Míle v trenčianskych tepliciach
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z míľového denníka 
koordinátorky Projektu míľa Pre mamu, kataríny kráLikovej

máj 2009
Vo veľkej eufórii píšeme články o Míli pre mamu, robíme da-

tabázy fotiek pre partnerov, záverečnú správu, fakturácie, vyúč-
tovania, poďakovania, od organizujúcich materských zbierame 
centier názory, hodnotenia, skúsenosti.

jún 2009
Navštevujeme partnerov, aby sme im osobne poďakovali a 

nadviazali dobré vzťahy na budúci rok. 

júl –august 2009
Robíme hodnotenie a pripravujeme stratégiu ďalšieho ročníka. 

september 2009
Riešime ochrannú známku k Míli pre mamu, so Zuzanou 

Ondkovou, riaditeľkou Centra projektov ÚMC, pripravujeme 
stratégiu k fundraisingu na Míľu pre mamu. Tvoríme ponuku 
pre partnerov.

október 2009
Minuloroční partneri predbežne sľubujú rovnakú sumu ako 

pre rok 2009. Telefonujem a ponuky im posielam mailom. Opäť 
telefonujem, aby som sa dozvedela, že ponuka čaká na schvá-
lenie u najkompetentnejších a že to pár dní potrvá. Tak sa to 
opakuje niekoľko týždňov. Medzitým riešime s Mirkou Vojtkovou, 
riaditeľkou Komunikačného centra ÚMC, aj mediálnych partne-
rov. Tu to ide lepšie. Média dávajú priestor, nie peniaze. Problém 
ale je, že všetci chcú exkluzivitu. 

november – december 2009
Začínam byť nervózna. Dajú nám vôbec niečo? Vyvolávam 

im, pýtam sa, čo bude s partnerstvom k Míli pre mamu. Dostá-
vam informáciu, že na Míľu pre mamu 2010 budú môcť vyčle-
niť menšiu sumu ako v roku 2009. Stále však nevedia, koľko 
presne. Len spoločnosti Eurocord, Ceptra, Bebe TV a Vodax, 
t. j. štyri z dvadsiatich, sa dokázali takmer vzápätí rozhodnúť, že 
nás podporia. Niektoré sa po mesačných úvahách rozhodli, že 
nás nepodporia. No a tí ostatní stále váhajú. Myšlienka sa im 
páči. Aj by im to sedelo s ich stratégiou, len peniaze ich nepus-
tia. Intenzívne riešime aj ochrannú známku k názvu a k logu 
Míle pre mamu.

január 2010 
 Materské centrá sa húfom hlásia, že toto podujatie 

chcú organizovať. Moje nadšenie stúpa a pa-
nika pri pomyslení na financie tiež. Z 

čoho zaplatíme všetko, čo súvisí 
s Míľou pre mamu? So Zuzkou 

Ondkovou trávime kopec 
času nad tvorbou zmlúv pre 

partnerov. Ide do tuhého, 
začínajú vyjednávať. Za 
málo peňazí chcú veľa 
muziky. Stále však ne-
máme niektoré part-
nerstvá zazmluvnené. 
Znova čakáme na 
vyjadrenia právnikov 
či na podpis riadite-
ľov. Čas letí. Dávame 
vyrábať grafický návrh 

na plagát, inzercie do 
časopisov, bannery na 

webky. 

február 2010
Zdá sa, že za rok 2010 budeme vedieť partnerov porátať 

na jednej ruke. Väčšinu z nich už máme zazmluvnených. 
Ozývať sa však začínajú ďalšie firmy. Čo s nimi? Plagáty sú 
tesne pred zadaním do tlače. 

marec 2010 
Pripravujem kompletné informácie pre 44 materských centier, 

ktoré sa do Míle prihlásili. Tohto roku bude Míľa pre mamu na 35 
miestach po celom Slovensku. Chodím na regionálne stretnutia, 
rozdávam informácie.

apríl 2010 
Na Valnom zhromaždení Únie materských centier je Míľa pre 

mamu znova takmer poslednou témou. Mrzí ma to. Materiály 
som pripravila písomne a dva dni individuálne odpovedám stá-
le na tie isté otázky. Ale som rada, aspoň viem, čo je pre nich 

problém, čomu sa vyhnúť do budúcna. Predávam zároveň tielka 
s logom Míle pre mamu. V priebehu dvoch dní sú takmer roz-
predané. Väčšinu materiálov dostávajú materské centrá priamo 
od partnerov. Aj časopis Materské centrá, míľové vydanie, im 
zasiela priamo tlačiareň. Denne riešime s Mirkou Vojtkovou 
medializáciu Míle pre mamu. Zasielame pozvánky pre médiá, 
tlačové správy, články o Míli pre mamu v minulých ročníkoch, 
inzerciu, plagáty, bannery.

máj 2010 
Denne odpovedám na desiatky telefonátov od materských 

centier. Otázky sú stále tie isté. Nevadí. Horšie je, že mi volajú 
baby, že poniektorí partneri sa v ich meste tvária ako generálni  
a exkluzívni a oni vedia, že takí nie sú. Horšie je, že mi vola-
jú zúfalé organizátorky, že sa náhodou dozvedeli, že vlastne 
nebudú mať pódium a ozvučenie, ktoré si s mestom dohodli 
už dávno a teraz to musia urgentne riešiť. Dva dni pred akciou 
volá ďalšia zúfalá mamička, čo má robiť, keď mesto povolilo 
na jednom mieste Míľu pre mamu aj akciu kontroverznej poli-
tickej organizácii. V ten istý deň volá ďalšia organizátorka, že je 
na nervy, lebo jej starosta vyrubil zoznam povolení, ktoré musí 
pre verejné podujatie v ich malej dedinke predložiť. Všetko však 
riešime, povzbudzujeme, pomáhame, ako vieme. Nahrávame 
pomedzi to rozhovory do rádií, živé vysielanie. 
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O míľu zábavy, míľu súťaží a míľu 
radosti sa materské centrá postarali 
zaujímavým programom. V mnohých 
mestách i obciach pripravili mamy 
pre deti tradičné „tvorivé kútiky“ i ob-
ľúbené „maľovanie na tvár“. V niekto-
rých mestách ponúkali priamo na 
podujatí líčenie či dokonca manikúru 
i mamičkám. Na nejednom míľovom 
mieste deti skákali na trampolínach 
či skákacích hradoch. Balóniky deti 
prijímali s nadšením. Obľúbené me-
dzi deťmi i rodičmi sú i rôzne súťaže - 
pre najmenších na malých bicykloch 

16:00 – s Elenkou Bakošovou na-
ťahujeme dlhú červenú šnúru, ktorou 
odštartujeme „míľovú prechádzku“. 
Srdce mi búši od radosti, koľko ľudí 
prišlo. 

17:00 – dostávam do rúk prvé kom-
pletne zaplnené registračné hárky z 
Bratislavy. Prichádzajú mi prvé SM-
Sky s počtom účastníkov v tom - kto-
rom meste či obci. Prešov na prvýkrát 
a už 539! Rohožník, malá dedinka a 
330 ľudí! Bánovce, do organizácie sa 
tam pustili mesiac pred akciou a to 
tiež po prvýkrát a aha, 478 účastní-
kov! Pri Senici mi vyhrkli slzy radosti 

do očí! 1278 ľudí! A ďalšia tisícka, Trenčín – 1094 !!! Bratisla-
va - 1963 !!!! Bol to nádherný pocit. Na Slovensku prešlo míľu 
pre svoju mamu i pre všetky mamy na Slovensku spolu 17.210 
ľudí!!!

21:00 – znova prichádzam do sídla Únie materských centier. 
Mirka Vojtková posiela tlačové správy do médií, poniektoré 
žienky z „bratislavskej míle“ sa stretávajú, aby spolu zdieľali 
svoju radosť z úspešnej akcie. Na mňa padá obrovská únava. 
Chcem si vychutnať „míľovú radosť“. Minuloročný rekord sme 
prekonali o 70%.

00:00 – odbíja polnoc, začína nový míľový rok!!!

alebo odrážadlách. Deti ani nedýcha-
li, keď sa vozili na malých koníkoch. 
S radosťou sa malí i veľkí fotili s rôz-
nymi maskotmi. Rodičia ocenili hlav-
ne edukatívne aktivity, medzi ktoré 
určite patrili ukážka prvej pomoci či 
meranie krvného tlaku so Sloven-
ským červeným krížom. Vo viacerých 
mestách mohli návštevníci navštíviť 
stánok Všeobecnej zdravotnej pois-
ťovne a nechať si zmerať cholesterol, 
BMI či tlak. Počas celého podujatia, 
dokonca už od 1.mája do 31.mája 
2010, mal každý možnosť zapojiť sa 
do verejnej zbierky na podporu akti-

míľa Pre mamu - Program Pre deti

vít materských centier. Aj v deň pod-
ujatia Míľa pre mamu preto dobro-
voľníci pomáhali predávať magnetky, 
„míľové slniečka“. Neprehliadnuteľný 
bol aj program na pódiách v jednot-
livých mestách a obciach. Folklórne 
tance striedali mažoretky, hip-hop či 
latinsko-americké tance zasa dopĺ-
ňali rôzni kúzelníci, divadielka, tom-
bola. Hlavným bodom programu na 
všetkých 35 miestach bola „míľová 
prechádzka“. Sprevádzali ju rôzne 
rozprávkové postavičky či dobrovoľ-
níci so súťažnými úlohami. 

deň D

7:00 – budím sa, celú noc sa mi 
snívalo o Míli pre mamu s Majkou Še-
ligovou :) 

8:00 – prichádzam do sídla Únie 
materských centier. Nosíme z kan-
celárie stovky časopisov, reklamných 
materiálov a darčekov pre účastníkov 
„míľovej prechádzky“. Ešte že vody 
Lucka nám spoločnosť Vodax donies-
la priamo na miesto podujatia. 

11:00 – odchádzam na Partizánsku 
lúku, kde bude Míľa pre mamu v Bra-
tislave. Ľudia sa tam motkajú, pýtajú sa, čo to tu bude za akciu. 
Vysvetľujeme a rozdávame letáčiky. Popritom označujeme stá-
nok Únie materských centier, stánok pre novinárov i registračný 
stánok. Baby z tímu „bratislavská míľa“ lietajú ako včeličky hore-
dole, riešia tisíc vecí. Stavbu pódia, koordinujú dobrovoľníkov, 
riešia akútne problémy.

15:00 – na pódiá v 35 mestách a obciach prichádzajú mo-
derátorky, aby slávnostne otvorili najväčšiu oslavu Dňa matiek 
– Míľu pre mamu. Kdesi na opačnom konci sa zoskupujú davy 
ľudí, ktorí sa chcú zaregistrovať. Je ich viac, ako sme očakávali. 
I mestá či obce, kde je Míľa pre mamu prvýkrát, sú zapĺňané 
celými rodinami. 

...ľudové tance                  ...kreatívne dielne                                          ...skákacie atrakcie

rodinka Ozrutných v košiciach 
prešla symbolickú trať
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Pohľad z nadhľadu 
 - rozhovor s elenou bakošovou, 

koordinátorkou prvého ročníka oslavy dňa matiek.

Pripravila Katarína Králiková

Aké zážitky a pocity ti najviac utkveli v pamäti z čias, keď si 
spolu s ďalšími akčnými a nadšenými žienkami z Únie mater-
ských centier a členských materských centier organizovala 
v rokoch 2004, 2005 a 2006 vtedy ešte „Guinnessov svetový 
rekord v počte osôb tlačiacich kočík na trase jednej míle“? 
Prvý ročník: obrovské nadšenie, energia a odhodlanie ísť do cel-

kom neznámych vôd spôsobom skoku po hlave, ale s neotrasiteľnou 
vierou, že to musí dopadnúť dobre. A tak aj bolo: nevadila ani prietrž 
mračien, ktorá sa spustila priamo s odštartovaním vtedy ešte kočíko-
vej míle. Míľa v roku 2006 bola pre mňa zrejme najsilnejším zážitkom 
– vtedy sa k nám pridali aj rodičia v ďalších piatich krajinách a tá 
synergia bola nepredstaviteľná. Vtedy sme mali skutočne pocit, že sa 
naplnil vtedajší slogan: „Pohni kočíkom, pohneš svetom“. 

Počas posledných dvoch ročníkov (2009, 2010) si sa na celú 
„Míľu pre mamu“ pozerala v istom zmysle z nadhľadu. Aké 
dojmy máš teraz? V čom vnímaš najväčší rozdiel?
Míľa na Slovensku sa stala už tradíciou a ten rastúci záujem jednak 

na strane MCčok a jednak na strane verejnosti ma veľmi teší. Je to 
príjemný pocit – asi podobný zažívajú všetci, ktorí sa radi hrabkajú 
v zemi a sem – tam čosi zasadia a ono sa to uchytí a rastie. Ten pocit 
je o to silnejší, že „míľový stromček“ nebol nejako zvlášť plánovaným 
dieťaťom – skrátka prišiel v čase, keď mal prísť, my sme sa ho ujali a 
teraz sa tešíme z toho, ako rastie – ja osobne najmä preto, že viem, 
že je oň dobre postarané :-). Tak nech len rastie a prináša radosť 
ďalej.

Koordinuješ „Míľu pre mamu“ na medzinárodnej úrovni. Ma-
terské centrá z medzinárodnej siete materských centier 
– mine od nás prevzali túto myšlienku i formu oslavy Dňa ma-
tiek. Ako prebieha „míľa“ v zapojených krajinách a v čom je 
iná?
Iná je v tom, že v každej krajine si míľu prispôsobujú vlastným po-

trebám –  napr. v Argentíne si tento rok zvolili zelenú tému – čistotu 
miestnych vôd, v USA z nej spravili veľkú fundraisingovú akciu a napr. 
v Ugande sa venujú bezpečnosti detí a spoluorganizujú ju s miest-
nou políciou. V ďalších krajinách zas míľa poslúži ako náplň historicky 
prvého medzinárodného dňa MC (10.10.2010). Najkrajšie na tom je, 
že míľa funguje a pomáha šíriť dobré myšlienky. Verím, že ostane ver-
ná svojmu logu – usmievavému slniečku, ktoré zahreje i poteší dušu. 
A že spojí všetkých, ktorí ju prejdú – či už pre svoju mamu alebo pre 
všetky mamy sveta.

?

?

?

Počet účastníkov 
v jednotLivých mestách a obciach

banská bystrica      789
bánovce nad bebravou     478
bratislava    1.963
bytča        437
dolné Vestenice      113
dolný kubín       398
Galanta       208
košice -spišská nová Ves     906
Levice       387
Liptovský Mikuláš      546
Lozorno       198
Malacky       557
Martin        312
námestovo       371
nitra        921
nová baňa       180
nováky       269
nové Mesto nad Váhom     172
Poprad       415
Považská bystrica      611
Prešov       539
Prievidza       595
rohožník       330
rusovce       108
ružomberok       132
sabinov       157
senec        406
senica    1.278
snina        353
Šaľa        567
trenčianske teplice      553
trenčín    1.094
trnava       240
Vráble       256
Zlaté Moravce       323
žilina        443

Všetkým mamám, ktoré formou bezplatnej 
dobrovoľníckej práce organizovali v 35 mestách 
a obciach na Slovensku podujatie Míľa pre mamu, 
patrí obrovské uznanie a pochvala. 

Veľké poďakovanie patrí aj tým primátorom 
a starostom, ktorí prevzali záštitu nad podujatím. 

Vďaku za podporu vyjadrujú materské centrá 
i Únia materských centier svojim partnerom: 
Bebe TV, Ceptra, Eurocord, Helen Doron, Jemné 
melódie, Mama a ja, Lucka, Rodinka.sk, Rama, 
Repro servis, Umenienapredaj.sk, Včielka a 
Všeobecná zdravotná poisťovňa.trnavskí „míliari“
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Materské  Versus kraVské 
O tom, že materské mlieko ( humánne mlieko pre ľudské bá-

bätká ) je jedinečné, sa toho už popísalo veľa. Zrejme však nie 
dosť na to, aby sa nemuselo ešte viac. Stále sa, bohužiaľ, stre-
távame s tým, že dojčenie detí nie samozrejmosťou. Materské 
mlieko je prispôsobené potrebám ľudského mláďaťa. Obsahom 
bielkovín je napr. trikrát chudobnejšie ako kravské mlieko. Hlav-
nou bielkovinou materského mlieka je laktalbumín -  je ľahko 
stráviteľná  a v kravskom mlieku sa nevyskytuje v takom množ-
stve. Takisto pomer minerálov je odlišný. Kravské mlieko obsa-
huje asi štyrikrát viac minerálov ako materské mlieko. Nezrelé 
detské obličky totiž nedokážu taký objem minerálov spracovať 
a môže ich zaťažovať. Pomer medzi vápnikom a fosforom je v 
materskom mlieku ideálny pre ľudské mláďa. Vápniku obsahuje 
síce menej, ale jeho vstrebateľnosť a využiteľnosť je oveľa vyš-
šia. Rovnako je to aj s fosforom či železom. Kravské mlieko na 
rozdiel od materského obsahuje množstvo aminokyselín, ktoré 
detský organizmus nespracuje a môže dokonca pôsobiť toxic-
ky. 

Materské mlieko obsahuje asi šesťkrát 
viac vitamínu C a štyrikrát viac nenasý-
tených mastných kyselín, ktoré majú vý-
razný vplyv na dozrievanie nervového a 
imunitného systému dieťaťa. 

Kravské mlieko je ideálna potrava pre 
teliatka, materské mlieko pre bábätká. 
Len na porovnanie, teliatko zdvojnásobí 
svoju hmotnosť pri narodení za asi 6 týž-
dňov, kým ľudské bábätko ju zdvojnásobí 
asi za pol roka.

MaLé detI
Určite sa mnohé mamy stretli s rozpo-

ruplnými názormi na zavádzanie kravské-
ho mlieka do stravy malých detí. „Stará 
škola“ lekárov, mamy aj babky odporúčali 
kravské mlieko čo najskôr. Mnoho detí 
však malo problémy s jeho trávením a 
neprospievalo. Mnohoročné výskumy po-
tvrdili, že predčasné zaradenie neuprave-
ného kravského mlieka do stravy malých 
detí môže spôsobiť vznik cukrovky nielen 
v detskom veku, no môže sa prejaviť aj 
neskôr v dospelosti. Nebezpečným je aj 
problém s mikroskopickým krvácaním do 
tráviaceho traktu, čo spôsobuje chudo-
krvnosť a neprospievanie dieťaťa. Lekári 

dnes už neodporúčajú zaraďovať kravské mlieko do stravy ma-
lých detí pred ukončeným prvým rokom života. Avšak aj neskôr, 
keď sa mlieko a mliečne produkty stanú dominantnou zložkou 
v strave dieťaťa, môže vzniknúť chudokrvnosť dôsledkom nedo-
statočného príjmu železa, na ktoré je mlieko chudobné. Kravské 

kravské Pre teLiatka, 
materské Pre bábätká

silnou osvetou sa niekoľko desaťročí doslova glorifikovalo niečo, bez 
čoho by ľudstvo len sotva prežilo. Mlieko je základ zdravej stravy, mnohé 
školy a škôlky sa hrdia prepracovaným mliečnym programom, producenti 
mlieka dostávajú od štátu nemalé dotácie, reklamy v masových médiách 
nás nabádajú, aby sme „objavili mlieko“, divadielka pre deti tiež malým 
hlávkam predstavujú mlieko ako  naj nápoj. Mliečne automaty, mliečne 
desiate, čokolády pre deti, v ktorých sa nachádza až pohár mlieka... Mlie-
ko je doslova všade, dokonca má aj svoj medzinárodný deň ( 22. máj ).

čO je MLIekO
Mlieko, kto by ho nepoznal. Prvá a základná potrava každého 

cicavca, čiže aj človeka. Jeho jedinečné zloženie predstavuje 
ideálnu potravu pre čerstvo narodeného jedinca, zabezpečuje 
prežitie a rast v prvých dňoch, týždňoch, mesiacoch, rokoch... 
Ale nie počas celého života. Človek je jediný tvor na zemeguli, 
ktorý pije mlieko po celý svoj život a navyše mlieko iného ži-
vočíšneho druhu. Zloženie mlieka každého živočícha na svete 
je presne prispôsobené potrebám svojich mláďat. Keď pominie 
obdobie úplnej odkázanosti mláďaťa na matku, začína požívať 
aj inú potravu a mlieko prestáva byť hlavným zdrojom výživy, 
časom ho prestáva konzumovať úplne. Za normálnych okolností 
nie je možné, aby matka akéhokoľvek živočíšneho druhu pro-
dukovala mlieko po celý život. 

Z čOhO sa skLadá MLIekO
Najväčšiu časť mlieka tvorí voda. Okrem vody sa v mlieku 

nachádzajú aj iné charakteristické zložky, ktoré robia mlieko 
mliekom. Veľký podiel tvorí mliečny tuk, sú to prevažne nasý-
tené mastné kyseliny. Mliečna bielkovina 
kazeín je v kravskom mlieku dominant-
nou. V kravskom mlieku sa ho nachádza 
až o 30% viac ako v materskom a väčši-
na detí ho vôbec nevie stráviť.  Laktóza 
slúži ako zdroj pre baktérie mliečneho 
kvasenia, býva tiež hlavným dôvodom 
alergie na mlieko, čiže laktózovej intole-
rancie. Prekvasením sa transformuje na 
kyselinu mliečnu, ktorá priaznivo ovplyv-
ňuje trávenie, pozitívne ovplyvňuje črev-
nú mikroflóru a zabraňuje hnilobným 
procesom v tráviacom trakte. Laktóza sa 
skladá z glukózy a galaktózy. Galaktóza 
je veľmi dôležitou zložkou pri formovaní 
nervových tkanív malých detí, no na dru-
hej strane sa  považuje za rizikový fak-
tor pri vzniku rakoviny vaječníkov, sivého 
zákalu a neplodnosti. Mlieko tiež obsa-
huje určité vitamíny a minerály. Najmä 
ich obsahom argumentujú zástancovia 
konzumácie mlieka. Avšak v prírode sa 
nachádza množstvo iných zdrojov vitamí-
nov a minerálov, ktoré sú oveľa bohatšie 
a zdravšie. Navyše dôležitejším faktorom, 
ako je množstvo toho ktorého vitamínu či 
minerálu v potrave, je vstrebateľnosť a vy-
užiteľnosť naším organizmom. 

Okrem týchto základných zložiek obsahuje klasické „krabico-
vé“ alebo iné bežne dostupné mlieko aj baktérie, vírusy, kvasin-
ky, plesne, hormóny, antibiotiká, pesticídy, organické zlúčeniny, 
ťažké kovy... 

ilustračné foto adriana demjanovičová
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mlieko taktiež veľmi často spôsobuje brušné koliky ( až každé 
piate dieťa ). Brušnou kolikou sú ohrozené dokonca aj dojčené 
deti, matky ktorých nadmerne konzumujú kravské mlieko. 

MLIekOstrOje
Žiaden živočích nie je prispôsobený na to, aby produkoval 

mlieko po celý svoj život. Mlieko, ktoré pijeme a jeme v podobe 
výrobkov z neho, sa „vyrába“ umelo na farmách a vo veľko-
chovoch. Aj krava produkuje mlieko len v období po narodení 
teliatka. Vo veľkovýrobe mlieka kravy umelo oplodňujú, teliatka 
odstavujú a laktáciu udržiavajú tiež umelo rastovými hormónmi, 
ktoré majú za úlohu zvyšovať produkciu mlieka. Z nadprodukcie 
kravám hrozí mastitída, ktorá sa taktiež ako u ľudskej matky 
lieči antibiotikami. Tie sa taktiež uvoľňujú do mlieka. Kedysi prie-
merná krava vyprodukovala cca 900 litrov mlieka, dnes je to až 
22 000 litrov mlieka ročne na kravu! Dnešné kravy sú doslova 
„mliekostroje“, filtrujúce množstvo umelých výživových doplnkov, 
liekov, hormónov a iných nie práve zdra-
vých zložiek. Mlieko sa ďalej spracováva 
pasterizáciou a homogenizáciou, čo je 
taktiež umelý a neprirodzený zásah. Pro-
dukcia mlieka podlieha prísnej kontrole, 
ale načo konzumovať takýto umelý pro-
dukt, ktorý nie je pre náš život potrebný, 
ba naopak, v mnohých prípadoch škod-
livý?

MLIekO V dOsPeLOstI
Niekto nazval našu spoločnosť aj spo-

ločnosťou „mliekofilov“. Mlieko dávame 
doslova všade. Od narodenia sa s ním 
stretávajú bábätká ( čo je vlastne jediné 
opodstatnené obdobie závislosti na mlie-
ku ), v škôlkach, v školách, mamky ho pri-
dávajú do varenia aj do pečenia. Pijeme 
kávu aj čaj s mliekom, starí ľudia ho pijú 
„na kosti“, jeme aj mlieko transformované 
do nespočetného množstva výrobkov – syry, jogurty a ostatné 
kyslomliečne produkty, tvaroh, maslo, smotana, bryndza... skry-
té mlieko sa nachádza v pečive, v čokoláde, v polievkach a v 
omáčkach. Mlieko je doslova všade. 

Už dlhší čas vystupujú do popredia ochorenia, ktoré sú 
spôsobené práve konzumáciou mlieka a mliečnych výrobkov. 
Jednou z najčastejších je alergia na laktózu, tzv. laktózová in-
tolerancia, inak povedané aj neznášanlivosť mliečneho cukru, 
laktózy. Jediné mliečne produkty, ktoré sú o laktózu ochudob-
nené, sú kyslomliečne produkty so živými probiotickými bakté-
riami. Avšak aj ich množstvo a kvalita je v našich podmienkach 
otázna. Probiotické baktérie sú háklivé na zaobchádzanie a ich 
množstvo sa každým dňom znižuje a znehodnocujú sa. Aj v 
probiotických jogurtoch je ich množstvo pri niekoľkotýždňovej 
dobe trvanlivosti veľmi otázne. Laktózovou intoleranciou trpí vo 
svete asi 75% celosvetovej populácie, u nás je to okolo 15% ( 
údaj z AKV – Ambulancie klinickej výživy ). Ľudská črevná sliz-
nica neobsahuje v dostatočnom množstve enzým laktázu, ktorý 
pomáha tráviť laktózu. Laktózová intolerancia sa u ľudí prejavu-
je hnačkami, alergickými prejavmi, ako sú kožné vyrážky, akné, 
alergická nádcha, astma, osteoporóza, rakovina hrubého čreva, 

prostaty, prsníka, vaječníkov. Nadmerné 
pitie mlieka je rizikovým faktorom aj pri 
vzniku nadváhy, obezity a kardiovasku-
lárnych ochorení. Konzumácia mlieka 
taktiež nepriaznivo vplýva na vznik chro-
nickej zápchy u detí. Mlieko ovplyvňuje aj 
zahlienenie organizmu, preto sa pri ocho-
reniach dýchacieho traktu odporúča mlie-
ko a mliečne výrobky vysadiť úplne.

číM „nahradIť“ MLIekO
Položme si otázku – kde získavajú 

všetky živočíchy všetky potrebné zložky 
na existenciu a správnu výživu tak, že si 
ju nepotrebujú obohacovať o živiny získa-
né z mlieka iného živočícha? V prírode. A 
tam ich môžeme získať aj my. Mnohé dru-
hy zeleniny alebo ovocia obsahujú oveľa 
viac vitamínov a minerálov ako mlieko a 
ich využiteľnosť a vstrebateľnosť je ove-

ľa lepšia. Nemajú také negatívne vedľajšie účinky ako mlieko, 
netreba ich umelo dopovať hormónmi, antibiotikami, násilne 
oplodňovať a vyrábať z nich továrne na nejaký ich produkt. 

Adriana Demjanovičová

suPerMLIečna rOdIna
Pijeme mlieko každý deň? 
( anketa medzi rodičmi )

elena
Pijeme mlieko veľa a takmer každý deň. Veľa 

znamená minimálne 1 liter ( 2 dospelí + 1 dieťa ) 
na deň. Pijeme plnotučné, tak s 5-10 dňovou tr-
vanlivosťou. Kyslé mlieko vôbec nemusíme, sem-
tam bio, ale skôr výnimočne. Pijeme ho hlavne 
preto, že nám chutí. Či je zdravé? Ťažko povedať, 
keď sa aj názory odborníkov rozchádzajú...

Marcela
Ja pijem mlieko každý deň, snažíme sa čerstvé. 

Dcérka Alžbetka pije mlieko tiež, ráno a večer fľa-
šu, ale keďže jej dávame plnotučné, tak to kupu-
jeme trvanlivé. Ona bola do roka dojčená, potom 
pila umelé mlieko a keď mala necelé dva roky, 
prestalo jej chutiť a radšej pila kravské. Všetkým 
veľmi chutí kyslé mlieko, Alžbetka veľmi a ja mám 
rada aj ochutené acidká, najmä vanilkové. Myslím 
si, že je zdravé a pre naše telo dôležité. A je aj 
veľmi chutné.

Petra
Pijeme všetci v rodine, lebo nám chutí. Trvan-

livé, polotučné, osvedčenú značku... A či je zdra-
vé? Dúfam!

Zuzana
Deti nemám, ale ja mlieko pijem. Mám ho veľmi 

rada. Pijem kravské čerstvé a trvanlivé, acidofil-
né... Myslím si, že mlieko je veľmi zdravé, je to 
prísun vápnika.

carmen
V detstve som pila mlieko. Bolo v sklenených 

fľašiach a priamo v nich perfektne skyslo. Dnes 
to neplatí. V dospelosti už mlieko nepijem, maxi-
málne acidofilné kvôli probiotikám, ktoré upravujú 
črevnú flóru a imunitu. Trvanlivosť mlieka  a mlieč-
nych výrobkov predĺžili na neskutočne dlhú dobu, 
že o zdravom mlieku pochybujem, leda tak úplne 
čerstvé a bez homogenizácie, ale kde ho v Brati-
slave vziať? V nejakom mestečku majú automat...
tak takto čerstvé môže byť zdravé. Určite je viac 
vápnika v maku a v tvrdých syroch...

andrea
Mlieko nepijem, nechutí mi a netrávi dobre. 

Občas si dám do kávy. Niekedy ho používam na 
varenie a do pečenia. Moje deti mlieko pijú, chutí 
hlavne 5- ročnému synovi. Viac ako dva roky bol 
dojčený a prechod na kravské plnotučné zvládol 
celkom dobre. Radšej mu však dávam kyslomlieč-
ne produkty, ktoré sú oveľa zdravšie. Dcéra má 
dva roky, ešte stále ju dojčím a kravské mlieko 
nepije vôbec. Z času na čas jej dám jogurt.

simona
Ja sama som dlho mlieko považovala za nápoj. 

Jednoducho mi chutil a pila som aj v dospelosti 
mlieko od smädu. Niečo sa zmenilo po narode-
ní prvej dcéry. Prestala som cítiť neodolateľnú 
chuť uhasiť smäd práve mliekom. Ale neriešim to, 
proste mám iné obdobie a mlieku sa rozhodne 
nevyhýbam. Deti majú rady predovšetkým jogurty, 
hlavne pre ich sladkosť, a tiež ochutené acidofilné 
mlieka. Nemôžem ale povedať, že sme superm-
liečna rodina. 

Pripravila Adriana Demjanovičová

ilustračné foto adriana demjanovičová
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POtraVIny s VysOkýM ObsahOM VáPnIka
Obsah vápnika vo vybraných potravinách 

(v mg/100 g potraviny)

     • kravské mlieko      120
     • ovčie mlieko      190
     • kozie mlieko      142
     • jogurt       150
     • eidamská tehla      950
     • topený syr      550
     • tvaroh         60
     • slepačie vajce        54
     • ľanové semená      195
     • slnečnicové semená       70
     • sója       256
     • tofu       128
     • fazuľa       113
     • lieskové orechy      181
     • vlašské orechy        96
     • mak     1357
     • brokolica      105
     • pažítka       218

Obsah laktózy v mliečnych výrobkoch 
(v mg/100 g potraviny)

     • jogurt     10,0
     • cmar       5,2
     • mlieko       4,8
     • smotana      4,5
     • šľahačka      3,2
     • tvaroh       2,6
     • ementál       2,3
     • eidam       1,9
     • kyslé mlieko      1,9
     • kefír       1,3
     • topený syr      1,0
     • maslo       0,6

POrOVnanIe MaterskéhO a kraVskéhO MLIeka 

hodnota pre 100g Materské kravské 
   mlieko  mlieko

Cukor (laktóza) g      7,20       4,70 
Bielkoviny g       1,30       3,30 
Tuky g       4,10       3,80 
Vápnik(Ca) mg     34   120 
Magnézium(Mg) mg      3     12 
Sodík(Na) mg     14     50 
Kálium(K) mg     58   150 
Železo(Fe) mg       0,07       0,05 
Zinok(Zn) mg       0,28       0,35 
Fosfor(P) mg     14     95 
Chlór(Cl) mg     42     95 

ZákLadné ZLOženIe 
1 litra kravského mlieka je nasledovné:
   
1. voda        860 - 880 g
2. látky nachádzajúce sa v emulzii mlieka
- mliečny tuk ako zmes triglyceridov          30 - 45 g
- fosfatidy      0,3 g
- steríny      0,1 g
- glyceridy       0,15 - 0,22 g
- vitamíny rozpustné v tukoch   
     - vitamín A        0,1 - 0,5 mg
     - provitamín A (karotén)     0,1 - 0,6 mg
     - vitamín D                 0,4 µg
     - vitamín E                1,0 mg
3. látky nachádzajúce sa v koloidnom stave
- kazeín             28 - 32 g
     - α-kazeín                 10,3 g
     - β-kazeín                   9,1 g
     - κ-kazeín                   3,9 g
- albumíny                   5,2 g
- globulíny                   0,8 g
- enzýmy  
4. látky v pravom roztoku
- laktóza a ďalšie cukry            47 - 48 g
- katióny
     - vápnik                 1,25 g
     - horčík, sodík, draslík                2,1 g
- anióny–fosforečnany, fosfáty, citrany, chloridy... 5,3 g
- vitamíny rozpustné vo vode
     - vitamín B1      0,4 mg
     - vitamín B2      1,3 mg
     - vitamín B12        7 µg
     - vitamín B6      0,7 mg
     - vitamín C       20 mg
- nebielkovinové dusíkaté látky
- plyny  
5. stopové množstvá kovových prvkov

Zdroj: http://www.mlieko.sk/zlozenie_m.php

...nepreberné množstvo mliečnych výrobkov, ilustračné foto: tinčika a Zuzana koláriková
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Mária Štefánková (1951) pracuje ako redaktorka 
vo vydavateľstve sLOVart. Okrem toho prekladá z taliančiny 
a z angličtiny. je matkou troch dospelých synov a babičkou 
troch malých vnúčat. Otázky kládla jej nevesta Marta Štefánková, 
ktorá na chvíľu rafinovane predstierala, že o svojej svokre nič 
nevie.

Marta: Čím si chcela byť, keď si bola malá? Splnil sa ti 
sen, alebo robíš niečo úplne iné? 
Mária: Ja vlastne ani neviem, čím som chcela byť. Možno 

učiteľkou, lebo každé malé dievčatko chce byť učiteľkou. Po-
tom asi baletkou, ale bola som dosť „ťažkotonážna“, a okrem 
toho aj drevo, takže aj tento nápad rodina zavrhla už v zárod-
ku. V tretej triede som napísala básničku o lietadle, ktorú mi 
uverejnili v Zorničke, a už som mala pocit, že som na najlep-
šej ceste stať sa spisovateľkou.

Marta: To učiteľstvo si neskôr aj vyštudovala. Učila si 
niekedy?
Mária: Vyštudovala som odbor slovenčina - angličtina a 

zhodou okolností učiteľský smer, ale nikdy som neučila. Ne-
bavilo by ma to. Mali sme na fakulte povinné odučiť niekoľko 
hodín slovenčiny na gym-
náziu, ale pre mňa to bolo 
hotové utrpenie.  Nijako 
som si nevedela zadeliť čas 
na 45 minút, so všetkým 
– so skúšaním a s vysvet-
ľovaním novej látky – som 
bola  hotová za dvadsať mi-
nút a potom som stála pred 
triedou zaliata studeným 
potom a nevedela som, čo 
mám s nimi robiť. Bolo to 
hrozné. O tom, že som sa 
napokon stala redaktorkou 
a prekladateľkou, rozhodlo 
jednak to, že som totálne 
netechnický typ, a jednak to, 
že mi vždy išlo ľahko učenie 
cudzích jazykov.

Marta: Po vysokej škole 
si sa vydala, prišli deti... 
aké to vtedy bolo?
Mária: Po vysokej škole 

som nastúpila do vydavateľstva Smena, to už som bola vy-
datá ( vydávala som sa pol roka pred promóciou, kvôli bytu 
). Prvý syn Marek sa mi narodil dva a pol roka po svadbe, to 
už sme mali svoj vlastný byt. 

Marta: Využila si tie dva roky materskej, alebo si sa 
vrátila do práce skôr? 
Mária: Po roku som nastúpila do práce, ale Marek dosť 

zle znášal jasle, preto sme sa rozhodli mať druhé dieťa. Paľ-
ko sa narodil dva roky po Markovi. Zostala som doma dva 
roky, potom išiel jeden do škôlky, druhý do jaslí a ja do práce, 

ale dlho mi to nevydržalo, lebo som zostala tehotná s tretím 
dieťaťom. A zasa som musela zostať doma. Každá materská 
mi priniesla obavu, že po profesionálnej stránke idem dolu 
vodou, preto som sa začala venovať svojmu celoživotnému 
koníčku – prekladom. Na každej materskej som preložila as-
poň jednu knihu, pravdaže, po nociach, úchytkom, po troške, 
bolo to veľmi namáhavé.

Marta: Myslíš si, že je dobre, že dnes môžu byť ženy 
doma s deťmi celé tri roky? 
Mária: Nuž, ako pre koho, nemožno to generalizovať. Kaž-

dá z nás je iná, niektoré matky sú na materskej spokojné, 
šťastné a vedia si ju vychutnať. Dieťa má právo na trpezlivú, 
pokojnú mamu a ak sa matka cíti frustrovaná tým, že jej nie-
čo uniká po profesionálnej stránke, odrazí sa to na jej nálade, 

má depresie... V tom prípa-
de je lepšie, ak sa matka 
vráti do práce a dieťa zverí 
opatrovateľke alebo ochot-
nej babičke. 

Marta: Čo bolo pre teba 
na materskej najnároč-
nejšie? Myslíš si, že 
keby vtedy existovali 
materské centrá, cho-
dila by si tam?
Mária: Najnáročnejší bol 

ten každodenný stereotyp... 
hoci som celý deň niečo 
robila, vidieť bolo len to, 
čo som neurobila. A ubíjal 
ma pocit, že materstvo je 
spoločensky neohodnote-
né, nedocenené. Manžel 
nás musel živiť, chodieval 
domov často až vtedy, keď 
už deti spali. A moja mama 
ešte pracovala. Takže som 

bola prakticky na všetko sama. Varila som, upratovala, vodila 
som ich každého do inej ustanovizne, do krúžkov, mali sme 
záhradu, tam som chodievala pracovať, šila som deťom aj 
sebe a po nociach som prekladala, aby mi neatrofoval mo-
zog... Na materské centrum by som asi nemala čas, každú 
voľnú sekundu som využívala na preklady. Ale spolu so su-
sedkami, ktoré v tom čase tiež boli doma s deťmi, sme si 
vydobyli jeden voľný večer v týždni – a spoločne sme chodili 
na aerobik. To bola celá moja spoločná aktivita s ostatnými 
matkami na materskej.

Marta: Čím si chcela byť, keď si bola malá? Splnil sa ti 
sen, alebo robíš niečo úplne iné?
Mária:

Marta: To učiteľstvo si neskôr aj vyštudovala. Učila si 
niekedy?niekedy?

Marta: Po vysokej škole 
si sa vydala, prišli deti... 
aké to vtedy bolo?

Marta: Využila si tie dva roky materskej, alebo si sa 
vrátila do práce skôr?
Mária:

Marta: Myslíš si, že je dobre, že dnes môžu byť ženy 
doma s deťmi celé tri roky? 

Žije s Pinocchiom 
a s umbertom ecom

s nevestou, mamou a vnúčatami
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Marta: Zdá sa, ako keby prekladanie kníh po nociach 
bolo pre teba skoro ako odmena...
Mária: Presne tak, keď som mala všetko hotové, s rados-

ťou som prekladala. Ale nebolo to také jednoduché ako dnes. 
Vtedy ešte neboli počítače ani internet, prekladala som na 
rachotiacom starom písacom stroji. Ten zvyčajne ležal na pí-
sacom stole v spálni. Popoludní, keď tam spal najmladší syn, 
vzala som stroj, originál knihy, papiere, kopiráky, slovníky... 
skrátka všetko potrebné, a na hodinku som si to preniesla 
do kuchyne a tam som pracovala. Keď sa deti vyspali, všet-
ky „prekladacie potreby“ som presťahovala nazad do spál-
ne, aby som mala kde variť večeru. A keď už všetci ležali 
v postieľkach, zasa všetky veci do kuchyne, aby som v spál-
ni ťukaním nerušila manžela. Keď som okolo druhej - tretej 
nadránom končila, všetko som musela odvláčiť do spálne, 
aby bola kuchyňa ráno pripravená na raňajky. A tak dookola. 
Dnes by som to už nevládala.

Marta: Ako si sa dostala k prekla-
daniu kníh?
Mária: Úplné začiatky sú niekde 

v detstve. Milovala som knihu Ed-
monda de Amicis Srdce, bol to starý 
preklad, doteraz sa na tú knihu pamä-
tám, bola v pevných doskách tehlovo-
červenej farby so srdcom na prednej 
strane obálky. Čítala som ju toľko ráz, 
že som niektoré pasáže vedela naspa-
mäť. Keď sa mi po niekoľkých rokoch 
( mohla som mať tak 13 rokov ) dostal 
do rúk taliansky originál, už som ve-
dela trošku po taliansky,  smelo som 
sa pustila čítať taliansky text. To, že 
som ho mala v hlave v slovenčine, mi 
nesmierne pomohlo. Čítala som po 
taliansky, a všetko som rozumela! Bol 
to opojný pocit a možno tu niekde sú 
moje prekladateľské začiatky.

Marta: Vyštudovala si predsa 
angličtinu, ako to, že prekladáš 
z taliančiny?
Mária: Viem aj po taliansky, mala 

som totiž babičku Talianku a talian-
čina mi bola srdcu taká blízka, že mi 
hádam sama skákala do hlavy. Od 
dvanástich rokov som chodila do večernej jazykovej školy 
– tvárila som sa, že už mám pätnásť. :-) Okrem toho som sa 
každý večer pokúšala počúvať taliansky rozhlas, pamätám 
sa, ako hlas prichádzal a vzďaľoval sa, takže som zachytila 
len polovičku toho, čo rozprával. Ale prekladám aj z angličti-
ny. Okrem týchto dvoch jazykov sa ešte dohovorím po rusky, 
po nemecky a po francúzsky. 

Marta: Máš v Taliansku nejakých príbuzných?
Mária: Áno. Žila tam babičkina sestra a jej dvaja synovia 

s rodinami. Keď v šesťdesiatych rokoch prišli na návštevu, 
bola to udalosť, o ktorej sa rozprávalo po celej Nitre ( ba-
bička bývala v Nitre ). Bratranec môjho otca, Sergio Bozzi, 
si Slovensko tak obľúbil, že sem často chodieval, naučil sa 
po slovensky a dokonca preložil niekoľko kníh slovenských 
autorov do taliančiny. 

Marta: Ktorú knihu si preložila ako prvú a kedy to 
bolo? 
Mária: Prvú knihu na preklad mi ponúkli z vydavateľstva 

Smena, kde som pracovala. Bola to kniha talianskej autorky 

Alessandy Lavagnino s chutným názvom Mrazená káva so 
šľahačkou. Preklad vyšiel v roku 1977. 

Marta: Koľko si toho doteraz preložila?
Mária: Naposledy som si aktualizovala zoznam prelože-

ných kníh niekedy pred piatimi rokmi, a vtedy ich už bolo 
okolo 45. Rátam, že ich môže byť už aj 60. Prekladám pre-
dovšetkým beletriu pre dospelých, ale preložila som aj veľa 
knižiek pre deti. Napríklad aj Collodiho Pinocchia.

Marta: Tvoja prekladateľská práca  je ovenčená aj oce-
neniami...
Mária: Áno, dostala som Cenu Mateja Bela za preklad 

knihy Massima Montanariho Hlad a Hojnosť, ktorá vyšla 
niekedy okolo roku 2004 vo vydavateľstve Kalligram. Je to 
paradox, táto cena sa udeľuje za preklad literatúry faktu a 

ja prekladám predovšetkým beletriu. 
Hlad a Hojnosť je jedna z piatich kníh 
literatúry faktu, ktoré som preložila 
– a práve tá bola ocenená. Tak teraz 
neviem – možno celý život prekladám 
nesprávny žáner... 

Marta: Čo prekladáš najradšej?
Mária: Texty pre deti. Paradoxne, 

detská literatúra si vyžaduje skúse-
ného prekladateľa s veľmi vycibreným 
zmyslom pre slovo. Mnohí, najmä 
začínajúci prekladatelia si myslia, že 
prekladať texty pre deti je jednoduché, 
ale opak je pravda. Prekladať pre deti 
je zložitá a zodpovedná činnosť. 

Marta: Prekladáš nielen prózu, 
ale aj poéziu... 
Mária: Áno, preložila som už kopu 

básničkových kníh pre deti. A to je veľ-
mi ťažké. Básničky sa vlastne nedajú 
preložiť, len napísať nanovo. A musia 
pôsobiť ľahučko, jednoducho, akoby v 
jazyku existovali odjakživa, a prekla-
dateľ ich tam len „našiel“. 

Marta: Stretla si sa niekedy s au-
torom, ktorého si prekladala?

Mária: S jediným - s Umbertom 
Ecom. Bolo to teraz v apríli na knižnom veľtrhu v Bologni. 
Bol to zážitok na celý život... 

Marta: Máš aj iné koníčky?
Mária: Áno, pravdaže, veď nemôžem stále len sedieť za 

počítačom! Každé ráno si zacvičím, už aspoň desať rokov. 
Bez toho ani neviem vstať. Cvičím Päť Tibeťanov, chrbticové 
cviky, potom brušáky, potom s činkami a napokon na orbitre-
ku... fakt, každučké ráno, asi hodinku. Okrem toho dva razy 
týždenne sa venujem zborovému spevu, to je môj koníček 
od vysokoškolských čias. Spievam v speváckom zbore Can-
tus, je to skvelý relax, harmonizovať si dušu s ľuďmi, ktorých 
mám rada. Občas sa postarám o vnúčatá, čo robím veľmi 
rada, a okrem toho sa starám o svoju 84-ročnú mamu. O tú-
to starosť sa nemám s kým podeliť, lebo som vyrastala ako 
jedináčik. A najnovšie občas idem s manželom na golf. Zatiaľ 
iba ako jeho morálna podpora, a trochu búcham do loptičky, 
ak trafím... :-) 

Za rozhovor ďakuje Marta Štefánková

Marta: Zdá sa, ako keby prekladanie kníh po nociach 
bolo pre teba skoro ako odmena...
Mária:

Marta: Ako si sa dostala k prekla-
daniu kníh?

Marta: Vyštudovala si predsa 
angličtinu, ako to, že prekladáš 
z taliančiny?

Marta: Máš v Taliansku nejakých príbuzných?
Mária:

Marta: Ktorú knihu si preložila ako prvú a kedy to 
bolo?
Mária:

Marta: Máš aj iné koníčky?Marta: Máš aj iné koníčky?
Mária:

Marta: Stretla si sa niekedy s au-
torom, ktorého si prekladala?

Mária:

Marta: Prekladáš nielen prózu, 
ale aj poéziu...
Mária:

Marta: Koľko si toho doteraz preložila?Marta: Koľko si toho doteraz preložila?
Mária:

Marta: Tvoja prekladateľská práca  je ovenčená aj oce-
neniami...

Mária Štefánková a manželom 
a vnučkou Majdou
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nakazené bacilom MC

anna 
ogurčáková

znamenie: Panna
počet a mená detí: Alexander 12,5 roka, 
Maximilián 11 rokov, Adam 6 rokov, 
Paulína 4 mesiace,
stav (rodinný i duševný :-)): vydatá
vzdelanie: stredoškolské, kaderníčka

MC a pozícia v ňom: mc dietka, 
Spišská Nová Ves, aktívna členka, 
laktačná poradkyňa

vladimíra strmenská

Ako dlho si v MC? Prečo si sa na to dala a kto 
ťa tam dostal?
V MC som od roku 2005. Oslovila ma 
súčasná štatutárka Maja Klimová s tým, 
či jej nechcem pomôcť rozbehnúť MC.

Prezraď nám nejaký osobný, tajný dôvod, 
prečo „pracuješ“ v MC? 
Tajný dôvod vám nepoviem, ale keď 
som čítala v časopise Dieťa ročník 
1998, že inde na Slovensku fungujú 
MC, bolo mi ľúto, že nič také v Spišskej 
Novej Vsi nie je. A potom to začalo :-)

Aké chvíle máš vo vašom MC najradšej?
Hlavne vtedy, keď sa vydarí akcia, ktorú 
naplánujeme, keď majú mamky záujem 
rozvíjať svoje materstvo, keď proste 
cítim, že to všetko má zmysel.

Čo robíš v MC najčastejšie?
Najčastejšie som v poslednom 
čase upratovala a keďže mám malú 
Paulínku, venujem jej svoj čas a 
pomaly rozbieham stretnutia dojčiacich 
mamičiek a tehuliek.

A čo, naopak, v MC nerobíš vôbec?
Nestrihám deti, nevediem účtovníctvo.

Ako dlho sa pohybuješ vo sférach MC?
Ľahká matematika, 5 rokov.

Čo si robila pred MD a čo budeš robiť po nej? 
Mám malé kaderníctvo. Momentálne je 
zatvorené, platím v ňom len nájom. Ak 

pôjde všetko dobre, vrátim sa tam späť 
a budem plniť Božiu vôľu.

Čo vzalo a čo dalo MC tebe, resp. tvojim deťom 
a rodine? 

Mne hádam nevzalo až tak veľa ,trocha 
času a peňazí(?) Tu by mal odpovedať 
môj manžel. Dalo mi to mnoho 
- ovládam prácu na PC, venujem sa 
tomu, čo ma baví, spoznala som kopec 
dobrých ľudí. Vďaka MC som pochopila 
svoju úlohu matky a snažím sa ju viac 
rozvíjať.

Ako často sa vyskytuješ vo vašom MC? 
Momentálne jedenkrát za mesiac.
Môžeš opísať svoje MC jedným slovom? 

Po štyroch sťahovaniach môžem 
s radosťou povedať aj za ostatné žienky 
NAŠE!!!

Nejaké životné krédo? 
Všetko sa dá, len treba chcieť.

Kedy si sa naposledy najlepšie zasmiala? 
Mňa niekedy rozosmeje aj vzdorovitosť 
malého Adama, ako mi začne 
rozkazovať, to prosím napodobňuje 
svoju mamu... Naposledy to bolo včera 
ráno.

Aké ročné obdobie máš najradšej? A prečo? 
Mám rada jar kvôli kvitnúcim stromom, 
kvetom, tráve, slnku... Mám rada, keď 
sa všetko prebúdza...

Nejaké životné krédo? 
Žiť, milovať, odpúšťať?

Kedy si sa naposledy najlepšie zasmiala? 
Keď môj manžel obul synovi ponožky, 
ktoré sa dajú použiť ako vrecúško 
na mobilný telefón, také sú maličké a 
vôbec mu nebolo čudné, že Ctiborovi 
nezakrývali pätičky. Úloha bola splnená, 
malý mal obuté ponožky :-)

Aké ročné obdobie máš najradšej? A prečo? 
Vždy som tvrdila, že jar je to najkrajšie 
ročné obdobie, ale odkedy mám silnú 
alergiu na brezu, to už netvrdím a jar 
pretrpím :-) , preto mám možno rada 
z každého ročného obdobia niečo. 

Pripravila Adriana Demjanovičová

A čo, naopak, v MC nerobíš vôbec?
Nevarím a neumývam okná.

Ako dlho sa pohybuješ vo sférach 
MC?

S MC som sa zoznámila ešte 
pred narodením prvej dcéry 
v Trnave ako budúca mamička 
a písal sa rok 2002. Ak to mám 
zosumarizovať, tak ako mamička 
-  návštevníčka som bola v tejto pozícii 
takmer 6 dlhých rokov. 

Čo si robila pred MD a čo budeš robiť po nej? 
Som učiteľka 1. stupňa ZŠ a po 
skončení MD, ktorá bude ešte neviem 
ako dlhá, si plánujem nájsť miesto 
na niektorej základnej škole tu 
v Trenčíne alebo v okolí  a pokračovať 
v učiteľovaní.

čo vzalo a čo dalo Mc tebe, resp. tvojim 
deťom a rodine? 

MC vzalo mojej rodine typickú mamičku 
na materskej dovolenke a dalo im 
maminu, ktorá stále niečo rieši, mailuje, 
skypuje a nemá čas riešiť mamičkovské 
problémy.

ako často sa vyskytuješ vo vašom Mc? 
Veľmi často, niekedy sa smejem, že je 
to môj druhý trvalý pobyt.

Môžeš opísať svoje Mc jedným slovom? 
Zodpovednosť. 

zosumarizovať, tak ako mamička 
-  návštevníčka som bola v tejto pozícii 

znamenie: Blíženci
počet a mená detí: Anna Klára 7,5- ročná, 
Ctibor 2 rôčky
stav (rodinný i duševný :-)): vydatá a 
spokojná
vzdelanie: vysokoškolské, PF UMB 
Banská Bystrica -  učiteľka 1.stupňa ZŠ

MC a pozícia v ňom: mc srdiečko 
Trenčín, štatutárka od januára 2008

Ako dlho si v MC? Prečo si sa na to dala a kto 
ťa tam dostal?
V MC Srdiečko som členkou 2,5 roka. 
Veľmi ma zaujímala táto práca okolo 
chodu materského centra, bola to pre 
mňa veľká neznáma. Oslovila som 
dievčatá, čo vtedy fungovali v MC, ale 
moja cesta do centra bola dlhá.

Prezraď nám nejaký osobný, tajný dôvod, 
prečo „pracuješ“ v MC? 

Mám taký pocit, že to, čo robím pre 
Srdiečko, robím dobre a určite si 
zlepšujem aj svoj profesijný životopis :-)

Aké chvíle máš vo vašom MC najradšej?
Keď vojdem do Srdiečka a je plná 
herňa detí.

Čo robíš v MC najčastejšie?
Najčastejšie asi podpisujem rôzne 
doklady :-) a vybavujem pracovné 
záležitosti.
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z mamičkinho denníčka

naháňal zajaca tiež intenzívnejšie. Postupne sme došli k záveru, že už tento 
stav hraničí s týraním zvieraťa, a tak som rozmýšľala, ako vyriešiť zložitú si-
tuáciu. Nebola som ochotná vzdať sa ani jedného. Cítila som zodpovednosť 
za to, že som si vzala oboch k sebe a predstavovala som si, že keď jedného 
odvrhnem, bude nešťastný a zomrie od smútku. Dokonca sa našla i istá 
rodina, čo túžila po takom zajačikovi a hneď by si ho vzali k sebe. Chvíľku 
som bojovala s výčitkami svedomia. Ale pri najbližšom rozhryzenom kábli 
od nového televízora som im ho osobne odniesla i s celou výbavou a návo-
dom na použitie.

Beno za parťákom nesmútil. Dokonca si okamžite začal postavenie jedi-
ného a vyvoleného užívať. Očividne pochopil, že vyhral. Postupne tento pocit 
výnimočnosti u neho prerástol natoľko, že sa u nás pasoval za samozvané-
ho vodcu svorky. On je zrazu ten, kto rozhoduje kedy, kam a hlavne, akým 
tempom sa pôjde na prechádzku ( u nás na dedine ma poznajú, ako „tá, čo 
ju ťahá pes a dve ukričané deti“ ), on prvý pýta jesť, ak vidí, že sa v kuchyni 
niečo pripravuje, hlučne si vydobíja pozornosť, ak sa cíti zanedbaný. Najmä 
môj muž mu venuje toľko času, koľko nevenuje nikomu inému. Dokonca to 
už zašlo tak ďaleko, že musím psa násilne vyhadzovať z gauča, ak sa ch-
cem pritúliť k vlastnému mužovi. Beno sa vždy správa suverénne a hrdinsky. 
Nedávno ma pobavil, keď na prechádzke zúrivo ceril zuby na dogu, ktorú vi-

del oproti. Veľký pes však nebol uviazaný, a tak 
zvedavo vykročil k nášmu malému trúfalcovi. 
Beno sa v šoku zmohol len na posledný štek a 
mierne o krok ustúpil. Toto trvalo však len dve 
sekundy a on pozbieral späť všetku hrdosť a 
sebavedomie, vrátil sa o dva kroky dopredu, 
urobil oblúk okolo prichádzajúceho psa, otočil 
sa mu zadkom a zúfalo predstieral záujem 
o paličku v tráve. Psa si viac nevšimol.

Dlho som si myslela, že je to strašne 
hlúpy pes. Ale pravda je taká, že celkom 
dobre chápe všetky povely. Len jeho ochota 
poslúchnuť klesá zároveň so zväčšujúcou sa 
vzdialenosťou. Inak povedané, poslúcha na 
slovo, ak je pri mojich nohách. Dva metre odo 

mňa už pozerá, či to fakt myslím vážne, alebo aké veľké riziko mu hrozí, ak 
neposlúchne a vo vzdialenosti desať metrov už práši, kam sa mu zachce a 
ja si môžem vykričať hlasivky.

Od posledných Vianoc k nám pribudli dve rybičky. Samola ( neviem, čo 
je to za meno, ale Samko na ňom urputne trvá ) a Maťo. Keď som ich pred 
Vianocami kúpila, desila som sa pomyslenia, že umrú. Ako by som to vysvet-
ľovala Samkovi hneď po sviatkoch, to neviem. Našťastie, sviatky prežili i keď 
nie na dlho. Jedno ráno som sa zobudila a milá Samola už plávala zrejme 
v rybacom nebi. V panike som Samkovu pozornosť nenápadne odviedla a 
hneď ráno som zo škôlky utekala kúpiť novú, aspoň trošku podobnú. Nepo-
darilo sa celkom. Samko poobede obzeral a skonštatoval, že zrejme treba 
vyčistiť akvárium, lebo tie ryby akosi menia farbu. Rada som súhlasila. Pri 
príležitosti vyčisteného akvária sme dokúpili ďalšie tri malé rybičky. Kým 
sme prišli domov, jedna z nich to neprežila. Nuž toto sa už utajiť nedá. Sam-
ko chvíľku ľútostivo pozeral na rybičku, tak sme pristúpili k obradu splách-
nutia do záchoda. Poslali sme ju tam s milými slovami rozlúčky a pozerali 
sme, ako ju vír vody odniesol do vytúženého mora. Na to sa Sára rozbehla 
k poháru s ostatnými rybkami s pokrikom: „Este, este!“.

Celý posledný mesiac sme neboli doma, a tak sa o to naše rybie osaden-
stvo starali susedia. Bohužiaľ, rybky ochoreli a všetky odišli. Ešte sme to 
nestihli ani riešiť a Samko klopal u susedov, že by sa rád pozrel na svojho 
Maťa. Suseda musela byť vydesená, ale nič sa nedalo robiť.

„Vieš, Samko, rybky ochoreli a umreli nám. Všetky. Aj vaše, aj naše.“ Nato 
ale rýchlo dodala, aby zachránila situáciu: „Ale my sme ti teda miesto rybi-
čiek kúpili korytnačku. Poď sa pozrieť a ak ju chceš, môžeš si ju vziať.“ Teraz 
som ostala vydesená ja.

A tak mi tu teraz po stole behá jedna korytnačka. Beno sa ju snaží chytiť, 
Sára sa ju snaží vybrať z panciera, Samko plače, že mu uteká a ja sa sna-
žím všetkých zachrániť. Nuž ale čím by bola naša rodina bez zvierat?

Zuzana Kuniaková 

Foto: Tinčika

NAŠA KOMPLETNÁ RODINA 
Nedávno som si uvedomila, ako vo svojich príbehoch nespravodlivo 

zmenšujem našu rodinu iba na jej štyroch ľudských členov. Úplne som poza-
budla na našich neodmysliteľných domácich miláčikov, bez ktorých by sme 
to rozhodne neboli my. Pravda je dokonca taká, že nebyť ich, možno by sme 
ani žiadnu rodinu nemali. Preto pekne poporiadku spomeniem každého z 
nich. Rada by som však hneď na začiatku upozornila všetky hygienymilovné 
mamičky, aby tieto riadky radšej hneď prestali čítať. Niektoré z mojich spo-
mienok a skúseností vyvolávajú, dokonca aj u mňa, dosť desivé predstavy.

Rodinný zoznam miláčikov naštartoval zakrslý králik Ňufo. Pôvodne sme s 
Ľubošom chceli začať rozširovať rodinu deťmi, avšak po polročnom snažení 
o bábätko som sa začala obávať, či sa naň príliš neupínam. A keď jedna 
moja cesta v tom období viedla okolo nového chovproduktu, kde práve 
dávali do výkladu malých zajačikov, bola som stratená. Neviem, či ste ich 
už niekedy videli. Malé guličky s veľkými korálkovými očami. Večne v strehu, 
s mierne vyplašeným a bezmocným výrazom. Nuž nemohla som sa od 
nich odtrhnúť. V miernej obave, čo na to povie Ľuboš, som zdvihla telefón a 
spýtala sa, či by prežil, keby sme mali doma takého chutného malého Ňufka, 
ktorý pozerá bezbrannými očami a priam na mňa volá: „Kúp si ma. Potrebu-
jem ťa!“. A mne, našťastie, zas neodolá môj muž. Hneď som kúpila zajaca s 
hriešne drahou klietkou a s celou výbavou. A náš Ňufko bol okúzľujúci. Celý 
mesiac sme sa po večeroch na neho pozerali 
namiesto televízie. Sledovali sme, ako preskú-
mava celý byt, týrali sme ho láskou a stískaním. 
A čuduj sa svete, neprešli ani dva mesiace a 
ja som bola tehotná. Preto hovoríme, že Ňufo 
je strojcom nášho rodinného šťastia a detí. Nič 
sa pre zajaca nezmenilo, pokojne si hopsal 
ďalej po byte a už zďaleka nebol taký bojazlivý. 
Obhrýzal káble, zásadne od tých najdôležitej-
ších spotrebičov, bobkoval všade, kam išiel, 
zrejme si značkoval cestu. Čúral špeciálne 
na môj luxusný vankúšik z gauča. Týždeň 
po zakúpení nového kresla na ňom vyhrýzol 
dve obrovské, nezašiteľné diery. Na Štedrý 
deň, skôr ako som si stihla vybaliť darček, ho 
označkoval. Miestami ma privádzal do šialenstva a mala som chuť vypustiť 
ho do voľnej prírody. Na druhej strane som si nevedela predstaviť, že by sme 
ho nemali. Náš Samko mal totiž odmalička zajačiu výchovu. Hlavičku začal 
dvíhať a otáčať, len aby lepšie videl Ňufa. Postupne sa naučil plaziť, len aby 
mohol byť bližšie a štvornožkoval super rýchlosťou, aby ho chytil. Keď som 
spozorovala, že napodobňovanie zajačích pohybov, ale i výrazu akosi neú-
merne u Samka rastie, začala som sa báť. Úprimne povedané, aj v Ňufovom 
záujme bolo, aby ostal častejšie zatvorený v klietke, aby ho moje dieťa toľko 
nenaťahovalo a nepučilo. Aj napriek tomu som ich občas našla spoločne po-
skladaných v zajačej klietke. Nutne som začala uvažovať, ako nájsť svojmu 
synovi primerané ľudské vzory, nielen tie zajačie. A tak vzniklo jedno malé 
materské centrum.

Veci sa postupne utriasli a všetko začalo fungovať akosi samé od seba. 
Začala som sa cítiť akosi málo využitá, ale na druhej strane na druhé bá-
bätko sa mi zdalo priskoro. Asi to tak osud chcel, že pri jednej poobednej 
prechádzke sme za plotom istého domu zbadali krásne šteniatko. Vôbec 
na mňa negúlilo oči. Práve naopak. Všetky ostatné psíčatá sa tlačili k plotu, 
aby sme práve ich poškrabkali, pohladili. Priam dychtili po našom obdive. 
Nie, tento psík nejavil záujem. Tak trošku vyzeral, že je ostatnými utláčaný, a 
tak trochu, že on na nich kašle. Iba pozoroval, venoval sa skúmaniu svojich 
láb a okolia. Opýtala som sa domácich, či už ho niekomu sľúbili. A gazda 
zobral šteňa a strčil mi ho do náručia: „Berte, je vaše, keď sa vám lúbi.“. Keď 
sme Bena doniesli domov, bol celý vyplašený. Neustále sa mi motal pod no-
hami a nechcel sa od nich odtrhnúť. Ňufo okamžite zaznamenal ohrozenie 
svojho postavenia a intenzívne výhražne na nového prišelca dupal. Beno 
sa ho skutočne nejaký čas bál, neskôr však nabral odvahu a vyzýval zajaca 
k hre. Ňufovi však stačilo, aby ho pes očuchal a začal na neho i štekať. 
Doslovne. A že zvieratá sa nevedia naučiť cudziu reč. Keďže si Beno nedal 
povedať, zajac ho riadne hryzol do nosa. Nuž, nemal to jednoduché, ale ako 
Beno rástol, trúfal si na Ňufa stále viac a viac. Samko, podporovaný psom, 
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bystrý nápad

Cestovanie s deťmi na zaslúženú dovolenku nie je vždy jednoduché. 
Deti totiž nedokážu udržať pozornosť tak dlho, ako by si rodičia pred-
stavovali. Nezostáva nič iné, len odpútať pozornosť od dlhého sedenia 
nejakou zaujímavou činnosťou. Na dlhšiu cestu autom sa oplatí pripra-
viť pre deti činnosť, ktorá ich zaujme. Dobrým tipom je textilná knižka. 
Precvičí motorické zručnosti, ako zaviazať šnúrky, zapnúť gombíky, zips 
a podobne. Zároveň skráti dieťaťu čas a je použiteľná ako pre staršie 
dieťa, tak aj pre drobca, ktorý ešte potrebuje spoznávať svet tak, že berie 
všetko do úst :-)

Pripravíme si kúsky látok ( môže byť aj z nepoužívaného oblečenia, 
staršej posteľnej plachty a pod.), vatelín, šijací stroj, ihly, nite, špendlí-
ky, lemovku ( nemusí byť ), stužky, malú topánočku, ponožku bez páru, 
staršie body, nenosenú mikinu so zipsom, suchý zips, ktorý prišijeme 
na malé plienkové nohavičky, rôzne veľké gombíky a ich zapínanie na 
dierky, rôzne druhy háčikov, pracky z opasku... Ak to zakomponujeme 
do textilnej aplikácie ako súčasť obrázku, bude to pre deti atraktívnej-
šie. 

Je dobré sa presvedčiť, že žiadny kúsok nepúšťa pri praní farbu, lebo 
knižku bude treba občas vyprať :-)

text akžnkánLi an e tc s yi

Z vatelínu a z látky ( ja som použila starú 

podšívkovinu ) si vystrihneme štvorce veľkosti  

25x25 cm ( jedna strany v knižke potrebuje 

jeden vatelínový a dva látkové štvorce ).

Zrecyklujeme topánočky, ktoré sú už malé tak, že odrežeme vršok, ktorý prišijeme na jeden štvorec. Na tejto stránke si dieťa precvičí viazanie šnúrok do topánok.

Z ponožky, ktorá už nemá pár, môžeme 

vytvoriť čiapočku. Prišijeme ju aj so šnúrkou. 

Tu si dieťa precvičí obliekanie čiapky na 

bábiku a tiež viazanie na mašličku.

Z nepoužívaného body vystrihneme menšie tak, aby sme využili zapínanie na malé cvočky.

Počet stránok si zvolíme sami. Hotové 

stránky zošijeme spolu so zadnou látkou 

a s vatelínom uprostred. Prvú a poslednú 

stránku môžeme pre efekt olemovať 

farebnou stužkou alebo lemovkou.

Chrbát knihy, ktorý nám vznikne po zošití 
všetkých strán, prekryjeme lemovkou alebo 
farebne doladenou stužkou. Tú našijeme aj 
na opačnú hranu prvej a poslednej stránky, 
aby sa dala knižka zaviazať.

Hotovú knihu je dobré otestovať ešte pred cestou.

A kniha sa testuje....a testuje...a testuje...

a cestuje...

...asi obstála :-)

Pripravila, zhotovila a nafotila Miroslava Marková
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inšpiračník

Variť s dieťaťom? Absurdná predstava pre väčšinu matiek, ktoré sa 
snažia variť v čase sladkého odpočinku svojich ratolestí. V ich reperto-
ári dominujú jedlá lacné, zdravé a predovšetkým rýchle. „Mami, môžem 
ti pomôcť?“ túto otázku s obľubou kladú deti vždy, keď sa nudia a hľa-
dajú nový zdroj zábavy. Kuchyňa sa pre nich stáva výzvou k novému 
dobrodružstvu. Predstava takejto detskej pomoci nie je veľmi príťažlivá, 
hlavne pri pomyslení na to, ako bude kuchyňa po kulinárskom umení 
našich drobcov vyzerať. Skúsme sa však nazerať na svet detskými 
očami.  Kuchyňa otvára dieťaťu dvere k skúške odvahy, šikovnosti, sily, 
fantázie. Tak neodopierajme deťom to, čo im prospieva a dovoľme im 
vyskúšať si úlohu šéfkuchárov. 

SKÔR NeŽ ZAČNeMe

     • Určíme si vhodný pracovný čas
Hurá, víkend! S radosťou voláme na konci týždňa. A to je ten vhodný čas 

na spoločné varenie. Dostatok času, žiaden stres a dobrá nálada - to sú tie 
správne „ingrediencie“ na to, aby sme „prehltli“ aj drobné nehody majstrov 
kuchárov. Ak cítite, že vás nevytočí rozsypaná múka či rozliaty olej, pokojne 
si môžete naplánovať spoločné varenie hoci aj v utorok.   

     • Oblečieme sa do pracovného odevu
Zaobstarajte dieťaťu vlastný kuchársky odev. Ak nevlastníme kuchynskú 

zásteru menších rozmerov a nie sme zručné v šití, postačí aj naše staré tričko. 
Môžeme ho ozdobiť mašličkou, alebo si spoločne vyrobíme menovky, ktoré 
si naň pripneme. 

     • Pripravíme si pracovné pomôcky
Používajte čo možno najviac nerozbitných pomôcok. Drevené varešky, plas-

tové misky, poháre, tanieriky znesú nekonečné množstvo pádov na zem...
     • Privoláme si pracovnú náladu 
 Spoločné chvíle v kuchyni si môžete ozvláštniť hudbou. Buď vám budú 

piesne znieť z CD, alebo si hudobnú kulisu vyrobíte sami. Najlepšie sa hodia 
pesničky, ako napr. Jedna druhej riekla, Červený kacheľ, biela pec, Osievame 
múčku, Varila myšička kašičku a pod.

KeDy A AKO MÔŽe DIeŤA POMÁHAŤ

Svoje prvé skúsenosti s kuchyňou získava dieťa už od prvého roka. Naťa-
huje sa za všetkým, čo sa mu zdá zaujímavé. Deti majú obdobie vyťahovania 
všetkého, čo sa nachádza v ich dosahu. Možno to poznáte. Stokrát dáte sitko 
na miesto, no vzápätí ho máte opäť pod nohami. 

Náš tip:  Vyčleňte dieťaťu jednu zásuvku, v ktorej si nájde niečo zaujímavé, 
napr. varešky, lieviky, sitká. Obsah zásuvky obmieňajte, aby tam našlo vždy 
nejaký nový predmet. 

Vo veku 18 mesiacov dokáže dieťa pevne udržať predmety v rukách, tak-
že miešanie bude tým správnym tréningom pre posilnenie rúk. 

Náš tip: Dajte dieťaťu možnosť „uvariť“ si svoje prvé jedlo. Nechajte ho, 
aby si do misky samo nasypalo ovsené vločky, hrozienka, ovocie / ktoré mu 
nakrájate vy/ a orechy, slnečnicové, príp. tekvicové semiačka. 

Dvojročné dieťa dokáže miesiť cesto, obložiť chlieb, pizzu, miešať prísady 
v miske, vykrajovať koláčiky. 

Trojročné deti majú už dostatočne vyvinutú motoriku rúk. Vhodným tré-
ningom na rozvoj jemnej motoriky je lúpanie hrachu. Môžete ich tiež naučiť   
krájať príborovým nožíkom a zoznámiť ich s ostrým nožom. Ukážte im, kde je 
tupá a kde ostrá hrana.

Štvorročné dieťa zvládne jednoduché raňajky – natrie chlieb, pokrája ze-
leninu, obloží chlieb, naleje čaj do hrnčeka.

Vo veku piatich rokov prichádza na rad zoznámenie sa so šporákom. Je 
čas na prvú omeletu, krupicovú kašu. Avšak zapojiť dieťa do vysmážaných  
jedál je z opatrnosti pred popálením horúcim olejom riskantné. Dieťa by tiež 
zvládlo zeleninový či ovocný šalát.

Pre prváčika sa kuchyňa stáva  tréningovým poľom k precvičovaniu čísel a 
čítania. Nechajme dieťa odvážiť potrebné množstvo surovín, alebo nám môže 
čítať a vyhľadávať písmenká na obaloch surovín.   

MAMA MA POTReBUJe!

Častokrát sa v kuchyni vyskytnú práce, ktoré sú náročnejšie a ich reali-
zácia detskými rúčkami by nemusela dobre dopadnúť. Dieťa je však pevne 
presvedčené, že jeho pomoc nevyhnutne potrebujeme. Čím ho zamestnať 
vo chvíli, keď jeho pomoc nie je žiaduca a zároveň nechceme uhasiť  jeho 
nadšenie?   

     • Ak vie už dieťa čítať, dajme mu recept do rúk, nech samo vyloží  
suroviny. Alebo ho vyzvime, aby suroviny, ktoré už potrebovať nebudeme, od-
nieslo na svoje miesto.  

     • Nechajme dieťa lietať po kuchyni namiesto nás, aby prinieslo po-
trebné pomôcky.

     • Prečo nevyužiť obľúbenú detskú činnosť - čľapkanie vo vode? Po-
verme dieťa umývaním ovocia a zeleniny.

     • Fantázii sa medze nekladú. Pri prestieraní a ozdobovaní stola ju 
môže naplno rozvinúť.

 
POZOR NA ÚRAZy

Kuchyňa je miestnosť, v ktorej číha na malých kuchárov veľa nebezpečen-
stiev. Čo všetko sa môže prihodiť?  

     1.  Rezné rany 
Pri práci s nožíkom sa pri malej nepozornosti ľahko môžeme porezať.  

Ukážme dieťaťu, ako sa s ním pracuje a upozornime ho na ostrú hranu. Krája-
me vždy smerom od seba a je potrebné mať podložku, ktorá sa nešmýka.

     2. Popáleniny
Dieťa upozorníme, že hoci sme dovarili, z horúcej platne ešte sála teplo a 

rovnako aj  rúra je počas pečenia horúca a nemožno sa jej dotýkať. Koláčiky 
možno pozorovať len cez „okienko“.

     3. Zlomeniny
Rozliate tekutiny na dlážke prestavujú najväčšie nebezpečenstvo pošmyk-

nutia. Preto radšej hneď bežte po handru a mláku utrite ( teda, nebežte, rad-
šej rýchlo choďte :-) ).

     4. Úrazy elektrickým prúdom
Dieťa nesmie  samo pracovať s elektrickými spotrebičmi. Predtým než napl-

níme robot surovinami, alebo zasunieme metličky do mixéra, treba ho odpojiť 
z elektrického prúdu. 

Pozor na rýchlovarnú kanvicu. Nikdy ju nedávajte do rúk dieťaťa, hrozí 
obarenie!

A na záver vám ponúkame dva recepty, ktoré sú ako stvorené pre malých 
kuchárov. Dúfame, že sa im dobroty za vašej asistencie podaria a zmiznú 
z plechu rovnako rýchlo ako u nás.

DOMÁCe ROŽKy

1 kg hladkej  múky, 0,75 l mlieka, 
4 PL oleja, 4 ČL soli, 1 kocka 
droždia

Z droždia, trošku cukru a tep-
lého mlieka urobíme kvások. Do 
väčšej misy vysypeme múku, pri-
dáme olej, soľ, kvások a mlieko. 

Vymiesime cesto, ktoré necháme kysnúť 1 hodinu. Potom ho preložíme na pomú-
čenú dosku a rozdelíme na štyri rovnaké časti. Každú časť rozvaľkáme do tvaru  
kruhu  s  hrúbkou 0,5 cm, ktorý prekrojíme na štyri časti - zhora dolu, zľava doprava. 
Vzniknú nám štyri polkruhy, ktoré zrolujeme smerom od širokého okraja ku špicu. 
Namiesto rožkov sa dajú urobiť aj žemličky. V rukách tvarujeme malé bochníčky. Na 
povrchu robíme ostrým nožom zárezy v tvare kríža, aby sa nám dobre vo vnútri 
prepiekli. 

Na plechu necháme rožky  kysnúť ešte 15 minút. Potom ich  potrieme rozšľaha-
ným vajcom, žemličky posypeme makom a dáme piecť.

SKÔR NeŽ ZAČNeMe

POZOR NA ÚRAZy

KeDy A AKO MÔŽe DIeŤA POMÁHAŤ

MAMA MA POTReBUJe!

deti v kuchyni

Pripravila  Monika Petreje
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písanie zo zásuvky

Anjelik maličký, stal si sa ozajstným, zapínaš tie správne gombíky, ktoré 
prebúdzajú nádej a lesk pozitívnych dní. Zastal si na mieste, kde hreješ tak 
silno, až páli každý pohyb, zopäl si rúčky s prstíkmi ešte jemne nedokonče-
nými a ukotvil modlitbičku za všetko, čo by mohlo dobré prísť s tichým nevi-
diteľným úsmevom, jedinečným natoľko, že sa všetko ostatné zdá na chlp 
rovnaké. Spasil si chvíľu, kedy zúfalstvo spojilo veľa náhod dokopy a celkom 
zreteľne vyvodilo atmosféru dokonalého načasovania konca prúdenia krvi v 
žilách. 

Dieťa nedokáže zmeniť svet, ani len chlapa zmeniť nedokáže. Dieťa nemá 
magický prútik, ktorým by sa všetko dalo do poriadku, ale má magickú 
moc, ktorá učí dospelákov, aby sa o ten poriadok aspoň snažili. Dieťa nie je 
zázrak, pre ktorý by sa navštevovali jaskyne a liečivé pramene. Je zázrak, 
ku ktorému sa modlíme každý deň. Dieťa nezmenilo život môj, ono nenašlo 
moju cestu, ono mi dalo návod, ako sa stať lepšou. 

„ Láskou sa nazývalo čosi, čo splývalo so vzduchom, keď bol až prebytoč-
ne nabitý energiou a snahou zachrániť okamih. Z kakaovej peny vyšľahaná 
bola každá chvíľa, voňavá takmer ako vôňa prvá, ktorú máš uloženú z det-
stva v skrinke mysle. Mne vonia škôlka. Záplava pohodlia, keď sa mi zavonia 
škôlkarská jedálnička s tučnou kuchárkou s mastnými rukami. Aj keď...nikdy 
som v škôlke nechcela jesť. 

Prichádza zlo zo všetkých strán. A ja nevládzem sa mu viac brániť. Chce 
sa mi ležať a tupo vnímať, ako prenikne do celého tela a zahasí všetko, čo 
ešte jemne dotlievalo. Ešte bol uhlík na správnej strane, ktorý by mohol 

je to vo hviezdach

Milujem horoskopy. Odmalička. Nepýtajte 
sa prečo. Nemám tušenia. Niežeby som si na 
to nikdy nechcela odpovedať, to nie. Skôr je to 
o tom, že ak by som sa pustila do zhromažďo-
vania argumentov k téme Horoskopy a ja ( čo sa 
akože nepustím, lebo zostarnúť plánujem iným 
spôsobom ), obávam sa, že väčšina z nich by 
bola v stĺpčeku „proti“. Bez preháňania, za tých 
asi tridsať rokov, čo horoskopy sledujem, mi ešte 
nijaký nevyšiel. Tak mi, prepánakráľa, niekto vy-
svetlite, prečo s tým stále strácam čas?! Dobre, 
nestrácam ho až tak veľa, ale pri zohľadnení 
percenta úspešnosti astrologických predpovedí 
je v mojom prípade aj päť sekúnd denne naozaj 
sakramentsky prehnané číslo. A ak si náhodou 
myslíte, že tých pár riadkov o mojom znamení 
v ľubovoľnom periodiku čítam toľké roky práve 

Pôjdem, nepôjdem? Ešte minútu... No, nie, to už 
nevydržím. Volám. Pani dvíha. Smejem sa. Sme-
jem sa ešte viac. A ešte viac. Nie, nie - z archívu 
som sa nestratila. Len - presný čas narodenia v 
mojom prípade zaznamenaný nie je :-) Nuž čo. 
Do Kiribati sa nesťahujem. A nie som neschopná 
matka. A uberám sa stále rovnakým smerom 
- momentálne tempom električky. Astrologická zá-
hada môjho pôsobenia na zemi zostane nevyrie-
šená. A myslíte si, že horoskopy teraz prestanem 
čítať? No určite! Chcela by som vidieť toho, kto 
by sa dobrovoľne vzdával takej zábavky! Veď si 
len zoberte - na tento rok mi predpovedali naprí-
klad: „Starším Váham rok 2010 prinesie možnosť 
na absolútnu zmenu zamerania aj bydliska. 
Môžete sa naraz ocitnúť na mieste, o ktorom 
ste síce snívali, ale neverili ste, že by sa tento 
váš sen mohol niekedy splniť.“ A inde zasa: „Na 
exotické miesta radšej zabudnite.“ Alebo: „Kon-
com roka sa budete môcť obzrieť a povedať si, 
že sa vám darilo skvele.“ A inde: „Pred vami sú 
dokonca dva ťažké roky.“ A tak podobne. Len si 
vybrať! Fakt neviem, prečo to ešte stále čítam. 
Moja snaha zistiť to je teraz ešte úpornejšia než 
v prípade zisťovania hodiny, keď mi po prvý raz 
určili Apgarovej skóre. Ha! Moment, tuším som 
na to konečne prišla! Jasné, to bude ono! Jediný 
logicky znejúci dôvod: Zdá sa, že čítanie horo-
skopov, ktoré zásadne nevychádzajú, má vý-
znamný vplyv na pozitívne vnímanie reality. Ak si 
každé ráno prečítam, čo všetko mi hrozí a večer 
zhrniem, že nič z toho sa nesplnilo, som nútená 
uznať, že mám za sebou ďalší šťastný deň. Hmm. 
Tak to by sme mali. Už len zohnať niekoho, kto 
ma presvedčí o tom, že je to do neba volajúca bl-
bosť. Inak sa moje zajtrajšie ráno začne rovnako 
ako všetky doteraz. Milujem horoskopy. Pomoc!

Alica Hrnčiríková

zahorieť, keby niekto do neho aspoň troška fúkol. Sklá sa rozbíjajú, pomníky 
na hroboch tiež, ľudia horia a zhoria a láska tiež. Ešte skôr. Smutne sa mod-
lím, aby prvotná modlitba spočinula na správnom mieste ako kvapka benzí-
nu, pod ktorou vzplanie ten žeravý uhlík. Anjelik maličký otvára poslednýkrát 
očká, pozerá do tmy plodovej vody a verím, že sa stáva vykúpením zo zla a 
bezmocnosti.“

Preto nech krivo sa hľadí na každého, kto zneuctil si matku. Preto nech 
bolí a škrie každý moment, ktorým doviedol si matku do smútku. Preto 
nech nehľadí tvoje oko smerom, kde matka sa skláňa v slzách kvôli tvojej 
sebeckosti. Preto nech reže ťa dýka do dlaní, ktorými matke si spôsobil bo-
lesť. Preto nech matka sa stane aspoň na moment výnimočnou, statočnou 
a jedinečnou pre tvoje zmysly. Pretože ona je – taká každý deň. To len tvoje 
zaslepené zmysly, smädné nezmysly bez významov poznajú len chabú 
jednoduchosť, zodpovedajúcu úsmevu na tvojej tvári, ktorý nedovolí ani 
náznakom pochopiť, koľko krásy a sily vidíš každý deň. 

Stalo sa. 
Anjelik maličký, opatruj všetky mamičky. Rúčky ani spínať nemusíš, stačí, 

keď poprosíš. Aby otecko mamičku vždy chápal, aby sestrička bračeka v 
zlosti vždy zbila len toľko, koľko detská duša unesie, aby dedo zmontoval 
skrinku a aby nielen v nedeľu všetci vedeli za stolom spolu sedieť. Spasilo si 
chvíľu, v ktorej ešte žije láska. Zachránilo moment, ktorým potichu dokazuje-
me, že zlo nahradil zázrak.

Eva Jandurová Rakovanová

preto, lebo som zvedavá, či to raz predsa len 
vyjde, ste úplne vedľa. Taká trpezlivá zasa nie 
som. Aj keď pani suseda ( ktorá vďaka zvuko-
málotesnej priečke medzi našimi bytmi vie veľmi 
presne, čo dokáže moje dieťa ) tvrdí, že trpezli-
vejšiu matku ešte nezažila - a to má vyše sedem-
desiat. Neskromne s ňou súhlasím, ale pokiaľ ide 
o horoskopy, tak odtiaľ potiaľ. Konkrétne potiaľto: 
v snahe nechať si vypracovať aspoň kvalitný 
osobný horoskop som sa pomerne slušnú chvíľu 
venovala pátraniu po tom, kedy som sa vlastne 
narodila. Teda, dátum je jasný, ale pokiaľ ide o 
presnú hodinu a minútu, v našej rodine panovalo 
vždy niekoľko názorov. A podozrivo odlišných. Až 
som si jedného dňa povedala, že takúto elemen-
tárnu nevedomosť ďalej nestrpím a prepracovala 
som sa na druhom konci telefónu ( ktorý bol 

zároveň na druhom konci republiky ) 
k panej, ktorá mi ochotne sľúbila, že 
sa pozrie do „toho archívu“. V do-
hodnutý deň - celá bez seba - volám. 
Nič. Vzrušenie z posledného kroku k 
osudnému údaju opadá. O pár minút 
znova stúpa - volám. Pani dvíha. Zabu-
dla na to. Klasika. Ale hneď sa ide do 
„toho archívu“ pozrieť. Nech sa ozvem 
o polhodinku. Tridsať minút a pravda 
o podstate môjho bytia sa môže začať 
predierať na svetlo. No ale, čo potom, 
keď zistím, čo som vlastne zač? Čo ak 
mi vyjde napríklad, že som neschopná 
matka? Ešte dvadsať minút... Sedím v 
električke a rozmýšľam, čo urobím, keď 
sa jedného dňa postavím tvárou v tvár 
nemilosrdnej pravde. Akým smerom 
sa začnem uberať? Ešte desať minút... 
Alebo čo ak mi hviezdy povedia, že by 
som mala žiť – čo ja viem - v Kiribati? 

Óda Na BáBÄtko a Na Jeho MaMINku

KeKSíKy

300 g ovsených vločiek, 300 g polohrubej múky, 3-4 PL medu /
alebo 250 g kryštálového cukru/, 1 ČL škorice, ½ ČL sódy bikar-
bóny, 2-3 hrste posekaných orechov, 2 vajcia, 100 g posekanej 
čokolády, 1 palmarín, hrozienka

Všetky suroviny zamiešame vo väčšej miske. Na záver pridáme 
vajíčka a pokrájaný tuk. Rukou zamiesime cesto a tvarujeme guľky, 
ktoré zvrchu pritlačíme ( ako fašírky ). Uložíme na plech, vystlaný 
papierom na pečenie. Medzi jednotlivými keksíkmi nechávame 
väčšie medzery, pretože cesto  počas pečenia zväčšuje svoj ob-
jem.  Pečieme pri teplote 160°C 35-40 min.

Možno sa vám jedlo či koláčiky nevydaria a nebudú 
vyzerať celkom podľa vašich predstáv, no verte, že jedlo 
pripravené s láskou aj tak chutí najlepšie.
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povedali naši malí

Pripravila Adriana Demjanovičová, foto: Adriana Demjanovičová, Tinčika, IvKo.Pripravila Adriana Demjanovičová, foto: Adriana Demjanovičová, Tinčika, IvKo.

Päťročná Katka prekvapí svoju 
mamu takouto myšlienkou:
„Mami, vieš o tom, že máme jednu 
pamäťovú kartu, ktorú stále nosíme 
so sebou a nikdy ju neodložíme? Je 
ňou mozog!“ 

Malý jožko otŕča kolienko svojej 
babke a hovorí:
“babi, pozri, aké tu mám obrovské 
maďarské znamienko!“

„Keď vyrastiem, budem skúmavec!“ 
hovorí presvedčivo štvorročná Majka 
svojmu kamarátovi.
„Nemôžeš byť skúmavec, veď ty si 
dievča!“ oponuje jej starší Paťko.
„No dobre teda, tak keď nie skúmavec, 
budem skúmavka...“

„Maminka, boli sme na preliezačkách 
a ja som tam tyčkoval a tyčkoval a 
tyčkoval, až ma z toho ruky rozboleli!“ 
nadšene porozprával svojej mamke 
veľký škôlkar samko o svojich 
akrobatických zručnostiach.

Malá Alenka si každý večer pred 
spánkom berie do postieľky nejaké 
plyšové zvieratko na spanie. Mamička 
ju opäť ukladá a pýta sa jej: „Alenka, 
aké chceš zvieratko tentokrát?“
Alenka sa zamilovane pozrie 
a hovorí: „Teba, maminka 
moja!“

„Maminka, a ty prečo 
chodíš cvičiť?“ pýta 
sa malý Peťko svojej 
maminy.
„No preto, aby som 
schudla, lebo som 
tučná.“
„Maminka, ty nemôžeš 
byť chudá, ty musíš byť 
ako snehuliak, predsa...“

„Maminka moja, ja ťa tak strááášne 
moc ľúbim, že mi idú okolo hlavičky 
až také malé červené srdiečka!“ 
vyznáva lásku svojej maminke 
päťročný adamko :-)

andrejko sa postaví z nočníka, 
zahľadí sa na svoj výtvor v ňom 
a s úsmevom na tvári okomentuje: 
„aha, bob a bobek!“ :-)

„Včera som videl nejakú cudziu 
mamku a mala tri deti. Jedno bolo 
školácke, druhé škôlkarske a to 
tretie bolo domácke.“

katka prázdninuje 
u svojej babky na 
dedine a užíva si 
všetky vymoženosti 
veľkého hospodárstva. 
tu ju začne naháňať 
veľký moriak, katka 
sa preľakne a zdesene 
pred ním uteká: 
„nechaj ma tak, ty 
násilník jeden! Pôjdem 
ťa udať na políciu!“ 

Pani učiteľka v škôlke malým 
škôlkarom poodhaľuje tajomstvá 
prírody a vysvetľuje im, ako si 
vtáčiky stavajú hniezdo, potom do 
nich nakladú vajíčka a tu sa obráti 
s otázkou na svojich zverencov a 
pýta sa ich: „Deti, prečo vtáčiky 
kladú do hniezda vajíčka?“ Deti sa 
tuho zamyslia a pohotový Paľko 
hneď odpovie: „Asi majú radi 
chlieb vo vajci.“

Mamina si pred zrkadlom žehlí vlasy 
a vtom jej päťročný Jarko zahlási: „No, 
maminka, konečne si sa učesala!“n

aj
kr

aj
šie tekvice sú na horehroní.

katka prázdninuje 
u svojej babky na 
dedine a užíva si 
všetky vymoženosti 

„Maminka, aj ty niekedy zomrieš ako 
starká?“ pýta sa ustarostene malá 
Alžbetka .
„Alžbetka, každý raz zomrie, tak to 
jednoducho chodí...,“ snaží sa jej 
vysvetliť chod prírody mamina.
„No a čo bude potom so mnou? Mňa 
tu necháš hladnú???“ 

Tatino hreší juniora za to, že si 
neupratal vo svojej izbičke, ako mu 
to pred hodinou povedal... Junior 
zvážnel, otočil sa na rozvášneného 
tatina, uprene sa na neho zadíval a 
povedal: „Tatino, váž svoje slová!“

Zvedavá Zuzanka sa pýta: „Mami, a 
ako som sa narodila?“ 
„No mala som ťa v brušku...“ 
„To viem!“, preruší ju 
nedočkavá Zuzka, „ale 
ako som sa dostala do 
bruška?“ 
„No vieš, vyrástla si zo 
semienka.“ 
„Akého?“ nedá to 
pokoja Zuzke...
„Ockovho predsa,“ 
znervóznie maminka. 
„Ako sa semienko 
dostalo do tvojho 
bruška?“ 
Mama to už nezvládala 
a došlo jej, že musí s pravdou von, 
tak jej vraví: „Bábätká sa rodia cez 
cikulku a ...“ už nedokončí vetu 
maminka, lebo vtom sa Zuzanka 
nahnevá a hovorí: 
„Ale, mami, už si prestaň vymýšľať! 
Veď cikulka je predsa na cikanie!“ a 
ofučaná odišla...

Mamina sa snaží urobiť zo seba 
krásavicu a chodí po byte s 

maskou na tvári. Malý Ondrík 
sa na ňu zdesene zadíva 

a pýta sa: „Mamina, to 
čo robíš?“
„Dala som si na tvár 
masku, aby som bola 
krajšia,“ odpovedá 
malému zvedavcovi 
mama.

„No dobre, dobre, 
ale takáto zelená 

myslíš, že budeš 
krajšia??? Veď vyzeráš 

ako Shrek...“ nechápe 
Ondrík.

Dvojročný Janko sa túli k svojej trojročnej 
kamarátke Radke, no tej to nie je práve 
po vôli a hovorí mu: „Janíčko, nechaj, 
nerob! Dnes nemám náladu...“ 

„Akého?“ nedá to 

„Ockovho predsa,“ 

Zvedavá Zuzanka sa pýta: „Mami, a 

Mami, mali by sme ju nakŕmiť. 
Počujem ako jej v brušku „chodci“ vyhrávajú.

Na letisko, 
Albert...

„Ve dvou se to táhne i tiskne líp.“

Ten stĺp tu ešte včera nebol. 
Viem to, chodievam tadiaľ celý život.


