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Nechcieť 
vidieť 
za roh

Sú tvrdenia, o pravdivosti ktorých zrejme nikto nepochybuje.                
Dokonca sú všeobecne tak prijateľné, že sa už nad ich významom ani neza-
mýšľame. Ak povieme, že príroda sa nám stráca pred očami, všetci budú 
súhlasiť. Ak povieme, že je nevyhnutné chrániť životné prostredie, tiež budú 
všetci prikyvovať. Ako ale s týmito tvrdeniami nakladáme? Väčšinou nás 
ani netrápi, že pri bloku nemáme kontajnery na separovaný zber, veď my 
vlastne ani netriedime. Sviežosť a čistota nám vonia ako Silan a nemie-
nime to meniť. Iba ak za Lenor. Pri výbere áut nás viac zaujíma moment 
zrýchlenia než stupeň emisií.

V súkromnom živote sme podobne schizofrenickí. Láska, dôvera a zdravé 
rodinné zázemie sú nevyhnutnými predpokladmi na rozvoj emocionálne 
silnej osobnosti. Je to isto-iste tak. Ale... radšej s rozhovormi počkajme, veď 
to naše dieťa je ešte malé a o ľudskom tele a sexe sa budú učiť aj v škole. 
S nami sa o tom nikto nebavil a tu sme! Tak prečo by to s našimi deťmi 
malo byť inak?  

Až pri spracúvaní tém o ekologickej domácnosti a o intimite a sexualite 
sme zistili, že majú mnoho spoločného. Obe témy sa nás bytostne dotýkajú, 
ale z akéhosi dôvodu sa im venujeme len okrajovo. Nedostatok informácií 
zrejme nebude tým pravým dôvodom. Najskôr asi z pohodlnosti. Alebo 
z obavy – čo by to znamenalo, keby sme šli do hĺbky. 

Keby sem sa pohrúžili do faktov popisujúcich, ako celkom bežnými úkon-
mi, činnosťou či nevšímavosťou produkujeme tony nestráviteľného odpadu, 
prišli by sme zákonite na to, že žijeme zle. A to sa nám nezdá. Nechceme 
prísť o svoju bezstarostnosť. 

Moja mama dostala mixér značky eTA ako svadobný dar. Vyšľahala 
ním krém aj do mojej promočnej torty. Potom sa jej zlomila metlička. Ná-
hradné sa už dávno nevyrábajú. Tak si kúpila nový mixér – takmer za 
bagateľ. A potom ďalší a ďalší. Náhradné diely sa neoplatí. To už vyjde 
lacnejšie fungel nová vec. Vyrábame lacné a kazivé veci na jedno použitie 
a nechceme „vidieť za roh“. 

Naše ekologické povedomie sa začína a končí pri pobúrení nad susedom, 
ktorý si bez hanby saponátuje auto v obecnom potoku. Takto nám ničiť 
prírodu! 

Dievča odvedľa akosi zhrublo v páse. Nebude to od jedla. Má pätnásť 
a ledva nastúpilo na strednú školu. Jedni vravia chúďa, druhí hlupaňa. 
Kto a ako a kedy vysvetlil dievčine a jej sedemnásťročnému kamarátovi, 
že na všetko krásne majú ešte čas? 

Tak veľa zodpovednosti nám, rodičom, leží na pleciach. Vychovať z na-
šich detí dobrých ľudí, ktorí si chránia svet okolo a vážia si sami seba, svoje 
telo i dušu. 

Držme si v tom palce a nechajme sa inšpirovať nasledujúcimi stránkami.

Silvia Sorgerová

vidieť vidieť 
za rohza rohIlustračné foto: Šimoon
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TáBoR MC RáčiK
     
I sa zišli, i prišli... 13 ráčikovských rodi-

niek nelenilo a napriek vážnym existenčným 
problémom s priestormi MC prišlo na ďalšiu 
z tohoročných ráčikovských milých akcií. Na 
horskej chatičke Bačkárka strávili „Ráčikovia“ 
letný rodinný tábor. Len čo sme z áut povy-
skakovali, už sme aj všetci trielili na úžasné 
detské ihrisko, ktoré majitelia chaty zveľaďu-
jú ozaj so srdcom otvoreným pre deti. Deti 
strávili takmer celý pobyt na hojdačkách, na 
originálnom kolotoči, v piesku, v hojdacích 
sieťach, v drevenom poschodovom domče-
ku, pri andulkách a dvoch zajačikoch a sa-
mozrejme na úžasnej trampolíne. Všetci strávili krásne chvíle na fantas-
tickom horskom vzduchu, pri každodenných výletoch, na čučoriedkach 
a malinách, pri túrach po turistických značkách, aj na Veľký Javorník. 
Čo viac si priať?

A po obedňajšom spánku detí sme stihli ďalšie pestré programy. 
V jeden deň sa konala na lúke prvá lesná olympiáda. Deťúrence s ro-
dičmi navštívili ľahké aj ťažšie stanovištia: U pavúčika, U kameňožrúta, 
U hladného škriatka, U maliara, či drevorubača. Skúsili všetko! Byť opa-
trný, presný, píliť drevo, kresliť, blúdiť i navigovať a ochutnávať dobroty. 
Ani počas iných dní sme sa nenudili. Jedno popoludnie sme zlaňovali 
a prekonávali lanové prekážky, samozrejme oteckovia nás istili. Inoke-
dy sa konali všakovaké hry a súťaže od preliezania rebríka, detského 
minigolfu, zostreľovania kuželiek či maľovania na plot, až po komické 
hľadanie lízaniek v tráve vo dvojiciach so zaviazanými nohami a očami. 
A nesmieme zabudnúť na úžasný turnaj v preťahovaní lanom rodiniek. 
To bolo zápalu, ani detský plač nás neodradil. Ostalo veľa zelených za-
dkov a jedna hrdá víťazná rodinka. Daždivé dni nás nezaskočili, v jedál-
ni sa maľovalo, lepilo, tvorilo, vyrábali sadrové odliatky, dokonca bola 
aj módna prehliadka. „Pokladová večerná hra“ dala zabrať viacerým, 
no nakoniec sme ju zvládli. Jednoducho a skrátka, asi nepoviem len 
za seba, že tá atmosféra, tie lesy, tá partia, to ihrisko a to, ako chutia 
obedíky či večere vonku na čerstvom vzduchu, mi budú chýbať. Tak čo, 
Ráčik, nabudúce pod stany?                                         Miriam Stopová, 

MC Ráčik, Bratislava Rača

PÔRoDY Si DovoLENKU 
NEBERÚ...

Psychoprofylaktická (predpôrodná) príprava 
v MC Slniečko prebieha každý pondelok o 16:30 
hod. Kurz pozostáva z teórie, kde sa mamičky a 
oteckovia dozvedia informácie o oplodnení, teho-
tenstve, novorodeneckej výbavičke, predpôrodných 
fázach i o samotnom priebehu pôrodu. Naučia sa 
v skratke ako manipulovať s novorodencom, ako 
čo najdlhšie dojčiť, o praktickej pomoci príbuzných, 
ale aj o bežných novorodeneckých chorobách a 
popôrodných depresiách. Kurz vedú pôrodná ses-
tra Mgr. Vierka Zbojanová a novorodenecká sestra 
a laktačná poradkyňa Danka Miňová.

Keďže si pôrody nemôžu zobrať dovolenku, kurzy organizujeme aj počas let-
ných prázdnin. Súčasťou 10-týždňovej prípravy je aj cvičenie tehuliek na fitloptách. 
Každý piatok o 16:30 hod. si budúce rodičky precvičujú a posilňujú pôrodné cesty 
a uvoľňujú panvové svalstvo. MC Slniečko poskytuje ako jediné v meste takýto 
druh kurzov. Zaznamenávame rast záujmu oteckov nielen na kurze, ale aj pri pô-
rode. Vyškolení oteckovia si môžu pozrieť pôrodnú sálu aj izby. Tieto kurzy sme 
začali pred 4 rokmi na podnet pôrodnej a detskej sestry. Dnes sa môžeme tešiť 
z pozitívnej spätnej väzby. Rodičky, ktoré absolvovali prípravu, pri pôrode lepšie 
spolupracujú, sú pokojnejšie, a tým sebe aj personálu uľahčujú narodenie dieťaťa. 
Veríme, že takáto príkladná spolupráca s pôrodnicou vranovskej nemocnice bude 
pokračovať.

MVDr. Viera Kulichová, MC Slniečko Vranov nad Topľou

NávŠTEvA 
v KRáľovSTvE KoNÍ...

...alebo Andrejka 
a 40 šamorínskych 
kovbojov – aj tak by 
sa dala nazvať ex-
kurzia Materského 
centra Baba Klub 
v pekne upravenom 
areáli pre koníky 
v Šamoríne. Rodičia 
prejavili veľký záujem 
a aj vďaka krásnemu 
počasiu si mohlo asi 
40 detí urobiť zau-
jímavú prehliadku 
týchto majestátnych 
zvierat. Spoločnosť 
nám robila šarmantná 
trénerka pani Andrea 
Dúbravská. Vďaka jej rozprávaniu sme sa  dozvedeli o účele a fungovaní jednot-
livých častí areálu a veľa zaujímavostí  zo života koníkov. Bol to naozaj jedinečný 
zážitok vidieť koníky takto celkom zblízka. Deti sa zastavovali najmä pri malom 
týždňovom žriebätku, ktoré zvedavo vykúkalo z boxu. To všetko pod dohľadom 
svojej mamy, ktorá hrdo stála hneď pri ňom. Niektoré deti si priniesli aj mrkvičku a 
tú dávali koníkom ako pochúťku. Dievčatá nám predviedli aj osedlané koníky v kro-
ku aj v kluse v jazdiarni. Jazda na poníkovi sa veľmi páčila všetkým deťom. Každý 
dostal na chvíľu príležitosť stať sa malým kovbojom a s úsmevom a rešpektom si 
vyskúšali svoju prvú jazdu v živote. Najmladším jazdcom bol zrejme 10-mesačný 
Marek, ktorého poznáme ako veľkého šikovného šibala. Šamorínske koníky nás 
prijali medzi seba a pripravili nám – nič netušiacim – krásne dopoludnie. Dúfajme, 
že aj deťom, hoci aj takým maličkým, tento zážitok utkvie v pamäti a prispeje k úcte 
a láske k prírode a zvieratkám, ktorej by sme ich chceli naučiť. Veľká vďaka patrí 
prevádzkovateľovi zariadenia za ochotu a dobre organizovanú exkurziu, zamest-
nancom, a tiež koníkom a psíkom, ktoré nás sprevádzali.                                               

Zuzana Jakabíková, MC Baba Klub, Šamorín

SLávNoSTNé oTvoRENiE 
SEZÓNY v MC MACKo

Druhú septembrovú sobotu sme v našej záhrade v Bratislave – Dúb-
ravke slávnostne otvorili novú sezónu. Otvorenie sa nieslo v štýle indi-
ánov. Na niekoľkých stanovištiach si deti postupne vyrobili indiánsku 
čelenku, náhrdelník, šiškou sa snažili trafiť bizóna, čo najďalej trafiť 

z luku, vyskúšali si 
svoje schopnosti 
aj v hode do indi-
ánskeho terča, vy-
maľovali niekoľko 
obrázkov típí, na-
jedli sa kukuričných 
bosniakov v bufete 
pri toteme, kde sa 
tiež učili správny 
indiánsky pozdrav 
slniečku. K tomu 
všetkému nám hra-
la reprodukovaná 
indiánska hudba. 
Pre všetkých to 

bola veľmi príjemne strávená sobota a dúfame, že aj príjemný začiatok 
novej sezóny.

Silvia Bodláková, MC Macko Bratislava

Trinásť bratislavských rodín si navzájom spravilo program 
na celý týždeň.                               Foto: archív MC Ráčik

Deťom treba dať príležitosť, aby spoznali svet prírody. 
Foto : Archív MC Baba Klub

Indiánske slnko otvorilo ďalší rok Macka. 
Foto: archív MC Macko
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v SNiNE TiEKLA KRv

V čase dovoleniek sa v Snine uskutočnil historicky prvý odber krvi 
a naše centrum bolo pri tom. Akciu zorganizoval Slovenský Červený 
kríž, Územný spolok v Snine a Hematologicko-transfúzne oddele-
nie Nemocnice s poliklinikou v Humennom. Odber bol úspešný a 
prebiehal za prítomnosti primárky HTO MUDr. Valérie Bašistovej a 
pracovníčok ÚzS SČK v Snine. Odberu sa zúčastnilo do 100 dar-
cov krvi, z toho 38 odvážnych prvodarcov. Po prísnych kritériách a 
po odbere krvi čakalo bezpríspevkových darcov krvi občerstvenie, 
ktoré dodala pekáreň p. Čižmárovej z Belej nad Cirochou a pekáreň 
Pavlík. Akciu sme prišli podporiť aj my, mamičky z Materského cen-
tra Anjelik v Snine. Naše MC poskytlo aj priestor pre deti, ktorých 
mamičky sa rozhodli darovať krv. Odberu sa zúčastnili aj učitelia 
zo Základnej školy P.O. Hviezdoslava. Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
pričinili o propagáciu odberu krvi. Všetci darcovia boli zaradení do 
žrebovania o ceny od SČK. Vedenie mesta Snina pozvalo darcov 
na pohostenie, kde si prevzali spomienkové darčeky od primátora 
mesta.

Materské centrum Anjelik v Snine bolo úspešné aj v projekte „Pre 
naše deti“ vďaka Nadácii pre deti Slovenska prostredníctvom Hodiny 
deťom. Týmto projektom sme od septembra spustili voľnočasové ak-
tivity pre deti s členmi svojich rodín. Ide hlavne o muzikoterapiu, di-
vadelné dielne a tvorivé 
dielne. Počas jedného 
roka budeme ponúkať 
v našich priestoroch 
hudobnú výchovu pre 
najmenších, mesačne 
divadielka pre detičky 
a tvorivé dielne pre ma-
mičky. Pre tieto aktivity 
zakúpime hudobné ná-
stroje, divadelné kostý-
my, materiál pre tvorivé 
dielne

Adriana Pavlíková, 
MC Anjelik Snina

Príbeh Rodinného centra Južanček sa začal 
písať koncom roku 2007. Pamätám si, ako sme 
sa večer doma s manželkou rozprávali o tom, 
kde boli a čo robili cez deň. Bola neskorá jeseň 
a prechádzky v daždi a chlade veľmi nelákali, tak 
sme skonštatovali, že na našom sídlisku nie je ani 
veľmi kam s deťmi ísť. Vtedy vznikol nápad založiť 
materské centrum. Manželka sa mi vysmiala, že 
to bude problém, ale keďže som od prírody „hla-
va tvrdohlavá“, tak som sa na tento boj podujal. 
Spočiatku to bolo len hľadanie ľudí, ktorí by mali 
chuť pomáhať a tvoriť centrum. Tých sa našlo dosť 
a tak na Silvestra 2007 vzniklo občianske združe-
nie Rodinné centrum Južanček. Názov sme si dali 
podľa trenčianskeho sídliska Juh. Priestory pre 
náš projekt sme našli pomerne rýchlo v priesto-
roch zrušenej triedy súkromnej škôlky na jednej 
zo základných škôl na našom sídlisku. Teraz už 
len malý detail - zohnať peniaze. Počas pár me-
siacov sme napísali neuveriteľných 11 projektov, z 
ktorých sa podpory dočkali len tri. Dôveru a pod-
poru samosprávy mesta sme však hľadali len veľ-

jUžANčEKov PRvý (K)RÔčiK

mi ťažko. Keď nás vyhodili dvermi, 
skúšali sme to cez okno. Podarilo 
sa! Dostali sme dotáciu priamo od 
mesta a tak sme náš projekt mohli 
smelo rozbehnúť. Na dovolenku a 
oddych nebolo v lete 2008 ani po-
myslenie – maľovanie, výroba ná-
bytku, upratovanie, zariaďovanie... 

V prvý septembrový deň, teda 
po deviatich mesiacoch očakávaní 
a príprav, uzrel svetlo sveta malý 
Južanček. Rozbehli sme tanečné 
kurzy, cvičenia na fitloptách, tvo-
rivé dielničky, stretnutia s rozpráv-
kami, sem-tam sa podarí pripraviť 
aj nejaké divadielko pre deti a mnoho iného. Počas 
desatich mesiacov nášho fungovania sme v na-
šom centre zaregistrovali viac ako 5600 návštev. 
Koncom  školského roku nás však čakalo nemilé 
prekvapenie. Museli sme naše priestory uvoľniť 
pre nové škôlkarské triedy. Našťastie sme začiat-
kom septembra úspešne otvorili nové priestory. 

Sťahovanie prinieslo do našich radov malú krízu, 
ale celkom úspešne sme sa z nej dostali. Pri-
šli nové mamičky, ktoré sú plné energie a chuti 
pracovať, a tak Južanček už pomaly začína robiť 
krôčiky vpred. Hneď prvým je náš vstup do Únie 
materských centier, veríme, že to bude krok správ-
nym smerom.

Ľuboš Hamaj, MC Južanček, Trenčín

BojovNÍCi PRoTi KRÍZE

Deň ľudových remesiel sa 
v MC Dietka v Spišskej No-
vej Vsi konal už po štvrtý raz. 
Ja som síce nestihla nakaší-
rovať plánovaných 10 balónov 
eko-lepidlom z múky a vody, 
ale ostatní sa činili. Majka 
zabezpečila 2 stánky, nové 
farbičky na maľovanie na tvár 
pre deti, domácu plastelínu, 
cestoviny na navliekanie, nafu-
kovací hrad s guličkami. Ocko 
Igor priviezol autom hračky pre  
deti, všakovaké pohľadnice, vý-
tvory našich ratolestí z Galérie 
umelcov Spiša, magnetky zo 

sadry v podobe rybiek, chobotníc a iných morských živočíchov. Zlaté žieňa zo 
Starej Turej, vysokoškoláčka privyrábajúca si na školu, nám poslala najkrajšie 
voňajúce rybie panny, anjelikov, rámčeky, pletené obaly so zošitmi, no skrátka 
naj veci na predaj. Nezabudnem spomenúť našu bývalú „aktivačku“ Katku, tá 

prišla až z Banskej Bystrice, aby nám ukázala svoje ručne zhotovené 
šperky. Samozrejme, tak ako sa na ľudové remeslá patrí, aj ich počas 
dvoch dní pred zrakmi okoloidúcich návštevníkov vyrábala. Mali sme 
aj prútené košíky z papiera na črepníkové kvety od milej panej na dô-
chodku. V prvý deň som musela ísť do práce a namiesto mňa šiel do 
stánku predávať môj prostredný syn Max. Vydržal od rána do šiestej 
večer. Toto je bojovník proti kríze!!! Za odmenu si vybral z dielne vy-
sokoškoláčky pletenú mačičku na stískanie. Sobota bola pre iné baby 
už nad ich sily, a tak popoludní po prietrži mračien zbalili kufre. Po 
káve zaspali a po prebudení konštatovali, že to bol najúspešnejší rok 
na remeslách za našej účasti. Vďaka všetkým - Majke, Silvii, Ivetke, 
Katke, Igorovi sa môžeme pýšiť účasťou a úsmevmi od spriaznených 
ľudí. Snáď sa o rok stretneme zas a možno až v zdraví porodím die-
ťatko, dorobím tie zvyšné balóny, aby pútali pozornosť už zďaleka.     

Hanka Ogurčáková, 
MC Dietka Spišská Nová Ves

Po strastiplnom začiatku a nepríjemnom sťahovaní je Južanček 
konečne „vo svojom“.                     Foto: Archív MC Južanček

Stánk plný originálnych ručných výrobkov 
na Dni ľudových remesiel. Foto: Archív MC Dietka

Priestory centra sa premenili na transfúznu stanicu. 
Foto: Archív MC Anjelik
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Materské centrum Stonožka začalo novú sezónu 2009/2010 v priestoroch v dvoch mestských častiach 
Košíc. V Mestskej časti Juh fungujeme od svojho začiatku v roku 2007 trikrát do týždňa v dopoludňajších 
hodinách. V pondelok máme rytmicko-pohybové dopoludnie s Jankou, pri ktorom cvičia detičky a aj mamky, 
v stredu sa hráme a rozprávame po anglicky. V piatok sa herňa materského centra mení na tvorivú dielňu, 
vtedy deti s Natáliou čarujú s farbičkami, lepidlom, farbami. V Mestskej časti Staré mesto sme nováčikmi. 
Stonožku tam máme otvorenú od mája 2009. Priestory nám poskytla Mestská časť KE - Staré mesto za 
symbolický nájom, platíme však mesačné energie. Pravidelný program tvorí „Baby telocvik“ – cvičenie 
pre deti od 3 mesiacov, tvorivé dielne, „Hráme sa na škôlku“, angličtina pre deti, voľná herňa. V popolud-
ňajších hodinách je to predpôrodná príprava (prednášky s pôrodnou asistentkou, laktačnou poradkyňou, 
pediatrom, lektorkou detského plávania, lektorkou masáží detičiek, zástupkyňou firmy Ceptra) a angličtina 
pre škôlkarov. Ďalej pripravujeme besedy s odborníkmi z oblasti zdravia a zdravého životného štýlu. Zor-
ganizovali sme Šarkaniádu s opekačkou, pripravujeme už tradičnú Halloween party karneval a Mikuláša v 
obidvoch našich pobočkách. Kalendár s akciami máme naplnený do konca roka 2009. 

Naše Materské centrum Stonožka v najbližšej dobe pripravuje aj zaujímavé projekty: „Príručka bez-
pečnosti a bezpečnostný preukaz dieťaťa“ a „Prvá pomoc s rozvahou a úsmevom“. Projektmi chceme 
maximalizovať mieru informovanosti rodičov s deťmi do 3 rokov o spôsoboch zabezpečenia bezpečnosti 
detí v každodenných, ako aj v krízových situáciách. Projektmi chceme osloviť čo najširšiu komunitu rodi-
čov. Minikurzy „Prvá pomoc malým deťom“ zorganizujeme pre širokú verejnosť pod odborným dohľadom 
lektorov Červeného kríža. V rámci projektu budú prebiehať aj diskusie v MC a na našej web stránke www.
mcstonozka.sk a iné praktické aktivity. Výsledkom projektu bude zostavenie a vydanie „Príručky bezpeč-
nosti s bezpečnostným preukazom dieťaťa“. Projekt „Príručka bezpečnosti a bezpečnostný preukaz dieťaťa“ 
môžeme uskutočniť vďaka podpore programu Spoločne pre región Karpatskej nadácie a U.S.Steel Košice, 
s.r.o. Projekt „Prvá pomoc s rozvahou a úsmevom“ uskutočňujeme vďaka grantovému programu Šanca 
pre Váš región Konta Orange, n.f.“                                                  

Beata Bíleková, MC Stonožka Košice

Herňa materského centra Haliganda v Koši-
ciach síce prázdninovala, ale deti a ich rodičia sa 
s Haligandou stretávali v lete dosť pravidelne.

V rámci autorského projektu Haligandy Čítanie 
v piesku sme v júli do pieskoviska na našom ihris-
ku pozvali Juraja Šedivého – tajomníka Katedry 
archívnictva a pomocných vied historických Uni-
verzity Komenského v Bratislave. Orientuje sa na 
paleografiu, epigrafiu, kodikológiu a venuje sa aj 
dejinám mentality v stredoveku. Aj keď to znie zlo-
žito, rozprávali sme sa jed-
noducho o starom písme 
– o kaligrafii. Zaujímavé a 
názorné rozprávanie bolo 
prínosom pre prítomných 
znalcov, laikov, dospelých, 
prázdninujúcich študen-
tov, žiakov a aj pre tých 
najmenších.  S deťmi sme 
v sprievodnej kreatívnej 
dielni kolorovali listiny, kto-
ré akoby vypadli zo starej 
knihy či z archívu. 

V augustovom pokra-
čovaní Čítania v piesku 
sme privítali v pieskovisku 
košického rabína Jossiho 
Steinera. Hovoril o Piesku v Biblii – o živote v púšti, 
o tom, kedy je piesok dobrým sluhom a kedy zlým 
pánom, hovoril o putovaní Židov, o ich zvykoch a 
tradíciách. Deti si napokon v sprievodnej tvorivej 
dielni vyrobili pestré drevené a pieskové rámče-
ky na obrázky a fotografie. Rozprávanie pre deti 
neskôr pokračovalo v dospelej diskusii dokonca 
niekedy až v odbornej debate so záujemcami a 
nadšencami.

So začiatkom školy a s otvorením 8. sezóny 
sme sa v piesku „hrabali“ spolu so skutočným 
archeológom Ladislavom Olexom, ktorý už roky 
pracuje v neďalekom nálezisku Nižná Myšľa z 
doby bronzovej, kde sa našlo 780 hrobov s neuve-
riteľným obsahom. Deti si vyrobili vlastné hlinené 
misky. Koncom babieho leta sme v rámci Čítania 
na ihrisku ryžovali zlato spolu so Stanislavom Le-
vendovským z Východoslovenského múzea.

Letný diel haligandovského autorského pro-
jektu Zaklopte a... vyplnil rozprávkar a spevák v 
jednom – Branislav Jobus.  Dospelí ho väčšinou 
spájajú s vymedzeným hudobným žánrom a s 
jeho pôsobením v skupinách Karpatské chrbáty 
či Vrbovskí víťazi. Je však zároveň autorom dvoch 
knižne vydaných rozprávkových zbierok Láskavé 
rozprávky a Zázračné rozprávky. Keďže na bese-
du prišlo viacero rodín s deťmi, ktoré boli zvedavé 
na to, čo „ujo s copom“ napísal, spravili sme iný 
variant nášho projektu Zaklopte a... Tentokrát sme 
nevyrazili do jednej z jazerských rodín, aby tam 
prečítal deťom rozprávku na dobrú noc. Rozdali 
sme prítomným deťom vankúše, políhali sme si 
v herni na koberec a Braňo Jobus nám prečítal 
svoju rozprávku o žabkách .

V septembri sa nám podaril unikát – dostali sme 
do Haligandy a teda medzi rodičov a deti spisova-
teľa, vydavateľa a grafika Erika Groha. Unikát pre-
to, lebo autor už posledných 10 rokov neprijíma 

pozvania na žiadne besedy a 12 rokov neposky-
tuje žiadnym novinám rozhovory. Svojský a chariz-
matický autor deťom prečítal svoju najčersvejšiu 
rozprávku, ktorá bude mať premiéru v novej knihe 
čakajúcej na vydanie koncom októbra.

Občianske združenie Haliganda sa stalo part-
nerom U.S.Steelu Košice s.r.o a pripravilo pre ro-
diny a deti zamestnancov športový deň plný súťaží 
a tvorivosti v pirátskom duchu.

Haligandu stretávali Košičania i návštevníci 
každú augustovú nedeľu v 
Kulturparku na Kukučínovej 
ulici. V rámci projektu Leto 
v parku organizovaného 
pod hlavičkou Košice 2013 
– Európske hlavné mesto 
kultúry mala Haliganda na 
starosti divadelné a výtvar-
né dielne pre deti vždy po 
divadelnom predstavení.  

Od septembra sme sa 
vrátili ku každodennému 
programu, k výtvarným aj 
divadelným workshopom 
pre malé deti aj školákov, 
pre dospelých, k pred-
náškam a besedám. Veľké-

mu záujmu sa medzi rodičmi a deťmi tešia hudob-
né kurzy Yamaha class.     

Cykly ako Čítanie v piesku, Zaklopte a... a 
ďalšie spomenuté podujatia finančne podporila 
Karpatská nadácia prostredníctvom grantového 
programu Škola centrom komunity. Od septembra 
sa pri Čítaní stretávame dvakrát mesačne aj vďa-
ka podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila 
a spravuje Nadácia pre deti Slovenska.

Silvia Sorgerová, 

PoKLADY SPoD PiESKU ihRÍSK jE STáLE MáLo

Sen sa stal skutočnosťou. Detských ihrísk 
je stále málo, a tak sme sa už v predchádza-
júcich priestoroch snažili postaviť vyhovujúce 
ohradené detské ihrisko. V našich súčasných 
priestoroch sa nám to nakoniec podarilo.

Cieľom bolo zostaviť ihrisko, ktoré by – v 
rámci psychomotorického vývinu – vyhovo-
valo deťom od najútlejšieho veku až do veku 
približne desiatich rokov.

Materiál zostavy je z dreva a plastu, zo-
stava je krytá a hlavnú časť tvorí poschodový 
domček s dvomi šmykľavkami – jedna pre 
menšie a druhá pre väčšie deti. Dno tvorí 
kryté pieskovisko. Po vonkajšej strane zosta-
vy sú pripevnené rôzne úchytky na lezenie, 
zo zostavy vedie trám, na ktorom sú zavese-
né hojdačky, samostatne stojí aj preklápacia 
otočná hojdačka pre dve menšie deti.

Realizácia tejto zostavy bola podporená 
Nadáciou Pontis cez T-mobil, a to na materiál 
tejto zostavy sumou 1324,11 . Opracovanie 
dreva, morenie, lakovanie a farbenie si rodi-
čia urobili sami, aj s pomocou detí. Samotné 
montovanie zvládli oteckovia: hlavne Peter 
Petržela, Vladimír Plšek a další. Nový piesok 
nám priviezol tiež jeden z ochotných oteckov 
ako dar.

Otvorenie a odovzdanie ihriska deťom za-
čalo síce upršane, ale nakoniec všetko dobre 
skončilo. Pani riaditeľka Materskej školy na 
Športovej ulici, Katarína Gramantíková, a šéf-
redaktorka Prievidzska, Helena Drexlerová, s 
výdatnou pomocou detí prestrihli stuhu. Deti 
hneď vyskúšali všetky možnosti zostavy.

Helga Machová, MC Slniečko Prievidza

BEZPEčNoSť PRE KAžDého

Spisovateľ a vydavateľ Erik Groch v cykle 
Zaklopte a...             Foto: Svetlana Homolová
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SPOLU DOMA, V RODINE, 
PRI STOLE

Informácie o podujatiach neziskovej or-
ganizácie Návrat sa na stránkach nášho 
časopisu neobjavujú prvýkrát. Organizácia 
zabezpečuje a  podporuje návrat opuste-
ných detí z inštitúcií (detských domovov) 
do rodín. Cieľom ich nového komunikač-
ného projektu SPOLU je pozrieť sa bližšie 
na to, v čom spočíva nenahraditeľnosť 
času, ktorý rodičia a deti trávia spoločne. 
Aktivity sú zároveň výzvou rodinám na 
zamyslenie, či by sa pri ich spoločnom 
stole nenašlo jedno „voľné miesto“ pre 
opustené dieťa. Výstupy projektu SPOLU 
budú slúžiť na ďalšiu podporu rozvoja 
rodinnej starostlivosti o opustené deti na 
Slovensku.

Prvý happening SPOLU PRI STOLE sa 
udial 17. júla 2009 na trenčianskom festi-
vale Pohoda. Druhý zo série happeningov 
sa uskutočnil 4. septembra v Bratislave 
a tretí sa konal na námestí SNP v Ban-
skej Bystrici 25. septembra.  Spoločne sa 
hľadali odpovede na otázky: „Čo pre nás 
znamená byť spolu pri stole? Aký zmysel 
má pre nás obyčajný rodinný život? Aký 
zmysel má hlavne pre naše deti?“ Rodina, 
vlastná alebo náhradná, je pre dieťa nena-
hraditeľná. Akcia je spojená s vyvrchole-
ním hry RODINA RODINE, ktorá prebieha 
v rámci projektu Banská Bystrica – mesto 
rodiny. 

V spolupráci s Úniou materských 
centier sa uskutočnia diskusné stretnutia 
rodičov v Košiciach, Poprade, Humennom, 
Banskej Bystrici, Zlatých Moravciach a 
Galante. www.navrat.sk

V sobotu, 5. septembra 2009 organizovala 
Komunitná nadácia Bratislava podujatie Prete-
ky kačíc 2009 v Areáli Divokej vody v Bratislave 
– Čunove. Išlo o druhý ročník benefičného chari-
tatívneho podujatia. Umelé kačice súťažili na trati 
v umelom vodnom kanáli. Pripravené boli preteky 
kačíc jednotlivcov aj firiem. Počas celého poduja-
tia bol pripravený zábavný aj umelecký program 
pre deti a dospelých.

ŠTAfEToU PRoTi BARiéRAM

Projekt „Samospráva a Slovensko bez bariér“ má niekoľko spoločných pilierov s kampaňou Únie materských 
centier Dovoľte mi vstúpiť s dieťaťom. Preto sa Únia materských centier rozhodla tento projekt podporiť.

Projekt Slovensko bez bariér sa hlavnou mierou pričiňuje o odstraňovanie a prekonávanie akýchkoľvek bariér, 
ktoré komplikujú život zdravotne postihnutým občanom Slovenska. Základnou myšlienkou je aktivizovať ľudí, 
organizácie, mestské zastupiteľstvá, obecné samosprávy, darcov i médiá, aby zlepšovali ich životné podmienky 
a pomohli im poskytnúť potrebné pomôcky na uľahčenie pohybu a komunikácie doma i v spoločnosti. Našou 
snahou je však odstrániť nielen reálne bariéry, ale aj bariéry v myslení ľudí.

Slovensko bez bariér má globálny rozmer. Podporujeme kva-
litné a rôznorodé projekty, ktoré poskytujú priamu pomoc. Ini-
ciuje pozitívne a kvalitatívne zmeny v životoch ľudí, do ktorých 
zasiahli bariéry. Nejde len o odstraňovanie architektonických 
prekážok. Snaží sa uľahčiť aj prístup k službám, informáciám, 
zdravotníctvu, vzdelaniu a možnosť realizovať sa profesijne. 
Spája tých, ktorí chcú pomôcť, s tými, ktorí pomoc potrebujú. 

Projekt Slovensko bez bariér vznikol v roku 1999 z iniciatí-
vy Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov SR 
(AOZPO SR), občianskeho združenia GEMMA ´93 a Únie 
miest Slovenska (ÚMS) s cieľom zaangažovať mestá, obce a 
kraje, aby sa zamerali na odstránenie architektonických bariér. 
To má byť kľúčom k tomu, aby sa zdravotne postihnutí ľudia ľah-
šie zaradili do spoločnosti a ich život sa dostal na kvalitatívne 
vyššiu úroveň. Iniciátori uskutočnili celoslovenský pochod, pri 
ktorom navštívili vyše 600 obcí a miest a zorganizovali súťaž 

„Samospráva a Slovensko bez bariér“, v ktorej mestá a obce pripravili a realizovali konkrétne projekty s cieľom 
odstrániť architektonické i spoločenské bariéry a umožniť zdravotne postihnutým ľuďom plnohodnotné zapojenie 
do spoločenského života.

Projekt mal veľký ohlas u odbornej i laickej verejnosti a priniesol veľmi konkrétne výsledky. Zástupcovia zú-
častnených organizácií, ktorí v rámci tohto projektu navštívili mnohé zdravotnícke i sociálne zariadenia a stretli 
sa s veľkým počtom občanov so zdravotným postihnutím, sa rozhodli založiť ÚČET SLOVENSKO BEZ BARIÉR. 
Jeho cieľom je pomôcť konkrétnym zdravotne postihnutým osobám získať potrebné pomôcky, uľahčiť im pohyb 
a komunikáciu. 

Pri príležitosti desiateho výročia tohto pochodu rozhodla Správna rada účtu „Slovensko bez bariér“ zorgani-
zovať štafetový „maratón“ vedúci dvadsiatimi piatimi mestami Slovenska s rovnakým cieľom ako pred desiatimi 
rokmi.

Slávnostné otvorenie štafetového pochodu sa uskutočnilo 5.septembra 2009 o 16-tej hodine v priestoroch 
čitárne Červený rak v Bratislave. Únia materských centier mala taktiež svoje zastúpenie. Osobne sme podporili 
tento projekt a zároveň sme dostali možnosť rozprávať o bariérach, s ktorými sa stretávajú rodiny s malými 
deťmi.

Výťažok z podujatia bude použitý na podporu 
aktivít, ktorým sa venujú zapojené neziskové or-
ganizácie. 

ÚMC pre toto podujatie vytvorila materské 
centrum Kačička ako malú ukážku toho, čo ro-
bia mamy v materských centrách na Slovensku. 
Výzdoba Dojčiaceho kútika výrokmi z ÚMC ka-
lendára bola kreatívnym dielom Eleny Bakošovej. 
Organizáciu príležitostne zriadeného centra mali 
na starosti Katka Králiková a Marta Štefánková.

Najväčší záujem v Materskom centre Kačička 
bol o maľovanie kačiatok. Umelecké sklony preja-
vila aj Soňa Holíková, ktorá na maľovanky pred-
kresľovala krásne kačičky.

Deti prejavili skutočnú kreativitu i talent. Všet-
ky obrázky venovali Únii materských centier a tie 
najkrajšie budú vybrané do skrípt pre Akadémie 
praktického rodičovstva.

Rodičia, ktorí sa s deťmi pristavili pri Materskom 
centre Kačička, väčšinou poznali činnosť mater-
ských centier ako i samotnú Úniu materských 
centier.

Počas podujatia „Preteky kačíc“ vystúpilo aj 
Materské centrum Klokanček z Nitry so svojím 

MáME SvojU KAčiCU

divadelným predstavením „O psíkovi a mačičke“. 
Deťom sa interaktívne predstavenie páčilo a ne-
odradil ich ani silný vietor, ktorý fúkal počas celých 
pretekov.

Preteky kačíc sú jedným zo skvelých podujatí 
organizovaných v prospech neziskových občian-
skych združení. Únia materských centier je poc-
tená, že si ju organizátor – Komunitná nadácia 
Bratislava – spomedzi mnohých vybrala. 

Príprava stanového Materského centra Kačička.
Foto: Archív ÚMC

Kačacie obrázky deti venovali 
Únii materských centier.        Foto: Archív ÚMC

Katarína Králiková (vpravo hore) z ÚMC 
a členovia ďalších organizácií v projekte Samo-

správa a Slovensko bez bariér. Foto: archív ÚMC
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je to sen, ktorý si často s radosťou predstavu-
jem a verím, že nie som sama. veď  140 diskusií 
v 27 MC sú toho jasným dôkazom. Aj ďalšie úspe-
chy  - webová stránka, tlačová beseda, okrúhly 
stôl, známe mená expertov, prvé dotácie APR pre 
materské centrá v regiónoch dokazujú, že APR 
môžu významne posilniť pozíciu MC v spoločnos-
ti, „certifikovať“ ich každodenný život a umožniť 
nové cesty financovania. Na prvé miesto by som 
však kládla ich význam pre rodinu, ich pomoc a 
podporu rodičom pri výchove a smerovaní seba 
i svojich detí.

AKO VYZERÁ 
KAMPAŇ DNES?

Na príprave výstupov pracuje cca 10 expertov 
(psychológovia, pediatrička, špeciálni  predškolskí 
pedagógovia) z rôznych kútov Slovenska. Táto diver-
zita zaručuje širokú pestrosť skúseností a názorov  a  
tým aj úspešnosť APR. U expertov cítiť úprimný záu-
jem a  poctu podieľať sa na tomto projekte. Dôkazom je aj ich práca bez 
nároku na odmenu. 

Október a november budú mesiacmi komunikácie s Ministerstvom 
školstva SR, finišovania s učebnými textami a metodikou kurzu a ob-
dobím predloženia našej žiadosti o akreditáciu. Výukový program bude 
kombináciou diskusií tak, ako sa viedli doteraz v MC, s nadväznosťou na 
isté teoretické východiská a trénovanie rodičovských zručností v praxi. 
Program umožní vidieť seba a dieťa v procese výchovy  trocha inak ako 
doteraz.  Projekt APR je a bude naďalej otvorený pre všetky MC, ktoré 
sa rozhodnú do nich vstúpiť. Naďalej budú prebiehať diskusie v MC i ko-
munikácia na už dávno jestvujúcej  e-konferencii  s názvom Detičky a na 
stránke www.akademierodicovstva.sk. Všetky vaše podnety posielajte 
na evaf@materskecentra.sk.

V novembri nás čaká v poradí už druhá medzinárodná konferencia 
„Ako chceme vychovávať naše deti“. Organizujeme ju na Štrbskom ple-
se, kde sa strenú MC z 10 krajín. Dozvieme sa, ako napredujú Aka-
démie praktického rodičovstva v Nemecku a Česku, inšpirujeme sa 
novými projektmi MC vo svete a budeme spoločne hľadať východiská 
pre vzájomnú pomoc  a spoločné projekty. Čestnú záštitu nad kon-
ferenciou prevezme zakladateľka a líderka medzinárodnej siete MC 
Monika Jaeckel.

Eva Fiedlerová – koordinátorka kampane 

Stane sa sen o APR 
skutočnosťou?

Je krásne marcové ráno. Moje zmysly ho vnímajú na plné ob-
rátky, hoci ledva stojím na nohách po prebdenej noci, ktorú mi 
pripravil môj dvojročný syn. Tento deň je pre mňa výnimočný aj 
inou dlhoočakávanou udalosťou...

Pred pár mesiacmi som sa dozvedela o materských centrách, 
pozorne som si preštudovala ich web stránku a začali mi byť 
celkom sympatické. Našla som v nich zaujímavú informáciu 
o tom, že otvárajú špecializovaný program tzv. Akadémií praktic-
kého rodičovstva. Táto správa ku mne dorazila v tú pravú chvíľu. 
Zmietaná výčitkami, že som opäť nezvládla prejav hysterického 
vzdoru môjho dieťaťa, potrebovala som niečo podobné ako 
balzam. Vypočuť si skúsenosti a názory iných rodičov, účinne 
hľadať nové cesty k svojmu dieťaťu v záťažových situáciách, nie-
čo  zaujímavé sa dozvedieť o sebe a detskej duši  a pritom mať 
okolo seba vľúdny priestor pre nás oboch – to všetko ma úplne 
oslovilo. Už ma unavujú kopy akademickej literatúry, ktorá „kde-
si“ uviazla alebo všeobecné recepty na výchovu. Aj tak si prečí-
tam maximálne dve strany a zaspím.  Navyše sa mi zapáčilo, aké 
hodnoty tieto akadémie uznávajú, že rodičovstvo vnímajú v šir-
ších súvislostiach, nezabúdajú na spoločnosť ani na prírodu.

Sú konečne štyri hodiny popoludní. Niekoľko desiatok rodi-
čov s deťmi, televízne kamery a novinári, primátor s niekoľkými 
poslancami jasne signalizujú, že táto udalosť má svoju váhu. 
Po príjemných príhovoroch so snahou o neformálnosť, ktorú 
si cením, primátor prestrihol pásku prvej rodičovskej školy a 
odovzdal symbolický šek s dotáciou od mesta. A pred našimi 
očami sa odkryl krásne farebný a charizmatický priestor, do kto-
rého sa môj syn s nadšením vrhol. My, rodičia, sme si posadali 
do kruhu, vzali do rúk originálne študijné materiály pripravené 
na stoličkách a jedna mamina, asi naša budúca lektorka, začala 
pokojným hlasom rozprávať o netradičnej forme rodičovského 
vzdelávania v APR...  

Kurzy v budúcich Akadémiách praktického rodičov-

stva vychádzajú z neformálnych besied o výchove.

jem a  poctu podieľať sa na tomto projekte. Dôkazom je aj ich práca bez 

Október a november budú mesiacmi komunikácie s Ministerstvom 
školstva SR, finišovania s učebnými textami a metodikou kurzu a ob-
dobím predloženia našej žiadosti o akreditáciu. Výukový program bude 
kombináciou diskusií tak, ako sa viedli doteraz v MC, s nadväznosťou na 
isté teoretické východiská a trénovanie rodičovských zručností v praxi. 
Program umožní vidieť seba a dieťa v procese výchovy  trocha inak ako 
doteraz.  Projekt APR je a bude naďalej otvorený pre všetky MC, ktoré 
sa rozhodnú do nich vstúpiť. Naďalej budú prebiehať diskusie v MC i ko-

Tréningy Leadership Support Proces (LSP) sú zamerané na efektívnu komunikáciu, riešenie konfliktov v MC, na metódy riadenia a na predchádzanie syndrómu vyhorenia. 
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mAnAŽmEnT 
DoBrovoĽnÍČok 
v mATErskÝcH 

cEnTrácH

Únia materských centier takmer neustále vyvíja rôzne aktivity pre udržateľnosť 
materských centier. Najnovším projektom v tejto oblasti je projekt „Manažment 
dobrovoľníčok v materskom centre“. jeho konečným cieľom je uľahčiť prácu ma-
mám, ktoré v materských centrách pracujú ako dobrovoľníčky so svojimi deťmi. 
Projekt podporil Slovensko-český ženský fond. 

Dôvody na dobrovoľníctvo v MC 
Materské centrá zakladajú a vedú 

mamy na materskej, resp. rodičovskej 
dovolenke ako dobrovoľníčky. 

Svoju dobrovoľnícku prácu vykonávajú 
so svojimi deťmi. Dokážu si zorganizovať 
čas i domáce povinnosti tak, aby sa stih-
li venovať aj materskému centru. Často 
však tieto mamy nedokážu požiadať 
o pomoc. Cítia sa za materské centrum 
zodpovedné a chcú, aby bolo čo najkraj-
šie, najaktívnejšie, najzaujímavejšie pre 
návštevníkov, a preto sa všetko snažia 
urobiť samy.

Mnohé majú skúsenosť, že okolie, 
ktoré im pomáha je nespoľahlivé, a tak 
nakoniec nevyhnutné povinnosti či napl-
nenie záväzkov aj tak musia urobiť sa-
motné mamy. Takéto situácie, a je ich po-
čas sezóny materských centier zvyčajne 
nadmieru veľa, potom automaticky vedú 
k rýchlemu vyčerpaniu týchto aktívnych 
mamičiek. 

A práve z tohto dôvodu prináša Únia 
materských centier projekt, ktorý má 
podporiť a zlepšiť manažment dobrovoľ-
níčok v materskom centre. 

Ciele projektu 
Hlavnou myšlienkou projektu „Ma-

nažment dobrovoľníčok v materských 
centrách“ je naučiť mamy z materských 
centier, ako získavať dobrovoľníčky, ako 
s nimi pracovať, komunikovať a udržať si 
ich, aby žiadne materské centrum neza-
niklo z dôvodu vyčerpanosti svojich za-
kladateliek.

PRVÝM CIEĽOM PROJEKTU „Manaž-
ment dobrovoľníčok v materských cen-
trách“ je zabezpečiť udržateľnosť ma-
terských centier v regiónoch prostred-
níctvom dobrovoľníckej práce aktívnych 
členiek/členov MC. 

• Prostredníctvom projektu chce 
Únia materských centier naučiť ženy 
- matky v MC, ako nájsť a motivovať ďal-
šie aktívne členky, ako s nimi pracovať, 
odmeňovať ich za ich prácu, ako vytvoriť 
komunitu, ktorá zaručí udržateľnosť MC. 

• Zároveň ich chce vzdelávať 
v oblasti riadenia a komunikácie s dob-
rovoľníčkami ako i návštevníkmi v MC, 
v oblasti riešenia konfliktov a v predchá-
dzaní tzv. syndrómu vyhorenia líderiek a 
MC ako takých.

vzdelávanie
Nosnou časťou projektu bude vytvo-

renie a realizácia vzdelávacieho mo-

dulu „Manažment dobrovoľníčok pre 
MC“. Vzdelávací modul sa bude skladať 
z troch častí:

• Prvá časť - Dobrovoľníčky v MC 
- sa bude venovať získavaniu a práci 
s dobrovoľníčkami v MC, ich riadeniu, 
motivovaniu, odmeňovaniu, ukončeniu 
spolupráce a pod.  Školenie bude obsa-
hovať aj informácie o legislatíve dobro-
voľníctva a zmluvných vzťahoch s dobro-
voľníkmi.

• Druhá časť vzdelávania - Lea-
dership Support Proces (LSP) - sa bude 
venovať tréningu efektívnej komunikácie, 
riešeniu konfliktov v MC, rotujúcemu ve-
deniu v organizácii i metódam na pred-
chádzanie vyhorenia. 

• Tretia časť - Hodnotiace stret-
nutie -  bude prebiehať v dvoch blokoch. 
Prvý bude zameraný na získanie spätnej 
väzby po realizácii časti odporúčaní z pr-
vého školenia, vzájomné poradenstvo a 
výmenu skúseností medzi líderkami MC 
v regióne. Druhý blok hodnotenia bude 
tvoriť výmena skúseností a príkladov 
dobrej praxe z MC a vzájomné hľadanie 
riešení problémov, ktoré sa vyskytli. 

Manuál práce s dobrovoľníčkami
• Výstupom projektu bude manu-

ál práce s dobrovoľníčkami v MC, ktorý 
bude slúžiť ako zásobáreň teoretických 
informácií a príkladov dobrej praxe z MC 
pre ostatné členky MC, ktoré sa vzdelá-
vania v rámci projektu nezúčastnia, resp. 
pre MC, kde dôjde k výmene líderiek.

• Manuál bude vydaný v elektro-
nickej podobe, distribuovaný prostred-
níctvom internej zóny web stránky ÚMC 
a aktualizovaný pri zmene legislatívy, 
resp. podľa potreby. 

• Obsah manuálu bude zároveň 
v tlačenej forme distribuovaný do mater-
ských centier ako jedna z kapitol manu-
álu pre materské centrá, podporený Na-

dáciou Pontis v rámci projektu Nadačné-
ho fondu Accenture.

DRUHÝM CIEĽOM je zabezpečiť 
úspešnú realizáciu projektov a aktivít 
UMC prostredníctvom silných a fungujú-
cich MC v regiónoch. ÚMC bude posky-
tovať poradenstvo pre materské centrá 
v oblasti manažmentu dobrovoľníctva.

• Poradenstvo pre MC v oblasti 
manažmentu dobrovoľníctva budú po-
skytovať štyri regionálne koordinátorky, 
pôsobiace priamo v regiónoch. 

• Regionálne koordinátorky budú 
v rámci projektu vyškolené tak, aby boli 
schopné usmerniť predovšetkým MC, 
v ktorých dochádza k zmene líderky, 
novovzniknuté MC, prípadne MC, kde 
už vyčerpali vlastné riešenie problémov 
v oblasti práce s dobrovoľníčkami.

• Poradenstvo bude poskytované 
telefonicky, mailom, prípadne osobne 
pri návšteve regionálnej koordinátorky 
v MC.

TRETÍM CIEĽOM PROJEKTU je vy-
tvoriť databázu dobrovoľníčok pre po-
treby realizácie projektov a aktivít ÚMC 
na celoslovenskej úrovni.

Databáza dobrovoľníčok a dobro-
volníkov

• Počas vzdelávania a tiež 
prostredníctvom interných komunikač-
ných kanálov oslovíme aktívne ženy, ale 
aj mužov, ktorí prichádzajú do kontaktu 
s MC, s ponukou stať sa príležitostnou 
dobrovoľníčkou UMC na projektoch.

• Databáza bude spravovaná 
koordinátorkou projektu Katarínou Králi-
kovou, katka.kralikova@materskecentra.
sk, 0915 930 832.

Po skončení projektu
Naším zámerom je ponúkať mater-

ským centrám vzdelávací modul Manaž-
ment dobrovoľníctva ako súčasť vzdelá-
vania MC aj po skončení projektu. Rov-
nako manuál a poradenstvo bude MC k 
dispozícii aj po skončení projektu.

Únia materských centier, v mene 
aktívnych žien – matiek z materských 
centier ďakuje Slovensko–česko žen-
skému fondu za podporu projektu 
„Manažment dobrovoľníčok v MC“.

www.womensfund.sk
Katarína Králiková

Zodpovedná redaktorka 
Miriam Vojtková

V materských centrách sa školia aj dobrovoľ-
níci na rôzne celoslovenské verejné zbierky.
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Ako nA spoluprácu so sAmosprávou

Otvorenie pobočky MC Stonožka v Mestskej časti  Košice - Staré 
mesto.                                                                Archív MC Stonožka

Získavanie finančných prostriedkov pre MC je jednoducho existenč-
nou potrebou. Vari najpálčivejšou položkou je pokrytie fixných nákladov 
na priestory, bez nich by nebolo možné realizovať takmer žiadne aktivity 
(ani v prípade, ak sú financované z projektov). MC sú charakteristické 
miestnou pôsobnosťou, poskytovaním verejnoprospešných služieb, sú-
streďovaním obrovského množstva dobrovoľníckej práce a operatívnym 
organizovaním aktivít priamo vychádzajúcich z potrieb verejnosti. Mô-
žeme smelo tvrdiť, že ich existencia je vo verejnom záujme. 

Rozpočet obce a podpora tretieho sektora

O konkrétnom použití vlastných príjmov rozhoduje obec samostatne, 
podľa vlastných možností a priorít. Obec však môže financovať len výdavky 
schválené v rozpočte obce. Rozpočet schválený obecným zastupiteľstvom 
je záväzný a vymáhateľný. Rozpočet obce na daný rozpočtový rok musí byť 
schválený k 1. januáru a pred schválením je obec povinná návrh rozpočtu 
zverejniť na 15 dní, aby sa obyvatelia mali možnosť s ním oboznámiť, prí-
padne sa k nemu vyjadriť. Rozpočet obce plní nielen informačnú funkciu, ale 
i kontrolnú (samospráva sa za svoju činnosť zodpovedá svojim obyvateľom 
– voličom a výsledné rozhodnutie voli-
čov sa odzrkadľuje v komunálnych voľ-
bách). Podľa novely zákona č. 583/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy sú obce povinné viesť tzv. 
programové rozpočtovanie. Znamená to, 
že rozpočty obsahujú výdavky rozdelené 
medzi jednotlivé programy obcí (delia sa 
na podprogramy, v ktorých sú definova-
né konkrétne aktivity) a obsahujú i údaje 
o zámeroch a cieľoch. 

Obec môže z rozpočtu poskytovať 
finančné prostriedky na konkrétny účel 
vo verejnom záujme, na podporu vše-
obecne prospešných služieb, prípadne 
na základe zmluvy o spolupráci na plne-
nie cieľov definovaných v Pláne hospo-
dárskeho a sociálneho rozvoja obce. Pri 
plánovaní podania takejto žiadosti je nut-
né rokovať s predstaviteľmi samosprávy 
pred schvaľovaním rozpočtu (príprava 
podkladov môže začať už v septembri!) 
a prípadne osobne informovať obecné zastupiteľstvo o konkrétnom účele 
žiadosti na zasadaní obecného zastupiteľstva. Rokovanie obecného zastu-
piteľstva je upravené v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, pričom podrobnosti si každé zastupiteľstvo upravuje vo 
vlastnom Rokovacom poriadku. Zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, mi-
nimálne však raz za dva mesiace. Zvoláva ho starosta obce a návrh programu 
rokovania obecného zastupiteľstva oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli 
minimálne tri dni pred zasadaním. So žiadosťami o zaradenie do programu ro-
kovania by sme sa preto mali písomne obrátiť práve naňho. Samotný program 
schvaľujú poslanci obecného zastupiteľstva v úvode zasadania. Zasadanie 
obecného zastupiteľstva je zásadne verejné (vo výnimočných prípadoch 
môže byť neverejné, ak sú predmetom rokovania informácie chránené podľa 
osobitných zákonov, napr. obchodné, daňové tajomstvo a pod.) a slovo môže 
byť udelené ktorémukoľvek občanovi. Pri predkladaní žiadostí obecnému za-
stupiteľstvu je veľmi výhodná úzka spolupráca s minimálne jedným poslanom. 
Ak sa poslanec obecného zastupiteľstva stotožní s hlavnou myšlienkou pred-
kladanej žiadosti, získame silnú podporu. Poslanec obecného zastupiteľstva 
má právo vystúpiť v rozprave k veci, predniesť faktickú poznámku, pozmeňu-
júci či doplňujúci návrh. 

Hlavne väčšie obce a mestá smerujú svoju podporu tretieho sektora 
cez grantové výzvy. Žiadatelia sa v tomto prípade neobracajú priamo na 
obecné zastupiteľstvo, ale majú možnosť predkladať projekty grantovým či 
odborným komisiám. Grantové výzvy sa zverejňujú zvyčajne na začiatku roka, 

pričom každá obec sa o konkrétnom termíne rozhoduje sama. V prípade, 
že neboli rozdelené všetky finančné prostriedky vyčlenené na konkrétnu vý-
zvu, môže byť vyhlásené druhé, prípadne viac kôl. Preto je dôležité sústavne 
sledovať dianie na samospráve, byť pripravený rýchlo reagovať a mať kvalitne 
spracované projekty.

Prezentácia činnosti na samospráve

Tak ako pri každom rozhodovaní, aj pri rozhodovaní v samospráve je 
podstatnou časťou pri pomyselných váhach pre a proti kvalita informovanos-
ti. Záujmom každého MC, ktoré sa uchádza o akúkoľvek podporu, by malo 
byť poskytovanie bohatého a dostupného zdroja informácií. A to nielen pre 
orgány verejnej správy, ale aj pre potenciálnych donorov, médiá, verejnosť 
a v neposlednom rade pre návštevníkov MC. 

Najkomplexnejším informačným zdrojom, poskytujúcim obraz o všetkých 
oblastiach, teda od množstva aktivít, účasti verejnosti na aktivitách až po hos-
podárenie MC je výročná správa. Vypracováva sa každý rok a mala by po-
skytovať verný obraz o fungovaní organizácie. Dôležitými atribútmi výročnej 
správy sú včasnosť jej zverejnenia (čo najskôr po období, za ktoré sa vy-

pracováva, najneskôr však do 30. júna) a 
jej dostupnosť (jeden výtlačok musí byť k 
dispozícii v sídle organizácie, vhodné je aj 
zverejnenie na vlastnej webovej stránke). 
Tento dokument je významným komuni-
kačným nástrojom, ktorý by sa mal v plnej 
miere využívať. Je vhodné pravidelné za-
sielanie všetkým významným partnerom 
ako aj orgánom verejnej správy (napríklad 
ako prílohu k žiadosti či projektu). 

Rovnako významným prezentačným 
nástrojom organizácie je webová strán-
ka. Samozrejmosťou by mala byť jej aktu-
álnosť, bohatý zdroj informácií a rôznych 
dokumentov. Adresu webovej stránky by 
sme mali uvádzať vždy a to v rámci kon-
taktov. 

Ako pravidelná prezentácia činnosti 
MC na samospráve môže byť zasielanie 
programu aktivít MC, v ideálnom prípade 
v spojení s uverejňovaním v obecných 
médiách. Pri každej osobnej návšteve by 

sme mali mať stručne spracovaný prehľad o cieľoch a aktivitách MC. Nemali 
by nám chýbať konkrétne údaje o návštevnosti, prípadne spracované pod-
nety od samotných rodičov – návštevníkov MC. K formálnej prezentácii MC 
môžeme bez obmedzení pripájať aj rôzne neformálne spôsoby, ako napríklad 
výstavka o MC v priestoroch samosprávy alebo na verejnom priestranstve pri 
rôznych príležitostiach, získanie súhlasu so zasielaním mailinglistov zástup-
com samosprávy a pod.

PRÍKLADY Z PRAXE

Spolupráca MC Stonožka so samosprávou v Košiciach

Materské centrum Stonožka – Košice založili mamky na materskej dovo-
lenke ako neziskové občianske združenie v roku 2007. V auguste 2009 sme 
už pripravovali program pre dve naše pobočky v rôznych mestských častiach 
mesta Košice. Nič nám „nespadlo“ samé z neba. Za všetkým bola tvrdá a 
vytrvalá dobrovoľnícka práca členov materského centra, ktorí svojimi konkrét-
nymi aktivitami primárne pre komunitu rodičov s deťmi do 3 rokov dokázali 
presvedčiť zástupcov samospráv, že podpora materského centra má zmysel. 

Máme jasne definovaný cieľ, máme presvedčenie, že to, čo robíme, robí-
me správne. Aj v dnešnej dobe, keď sa všetko komercionalizuje a za všetko 
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okienko pre samosprávu

Starosta Nižnej sa aktívne zúčastňuje aj na Míli pre mamu. 
Archív MC Dupajda

Spolupráva MC DUPAJDA so samosprávou v obci Nižná

Spolupráca so samosprávou v dedinských pomeroch sa vyznačuje ľud-
skejším prístupom.  Samozrejme, ako vždy a vo všetkom aj tu to závisí pre-
dovšetkým od ľudí, vzťahy sú ale „ bližšie“, každý sa s každým pozná, kde tu 
pomôže rodina, priatelia, jednoducho všade je niekto, kto sa za nás a za naše 
MC môže prihovoriť. Aj tu ale funguje staré známe „jedna tetka povedala“, čo 
nám na začiatku fungovania materského centra spôsobovalo veľa problémov. 
Dlho sme sa vnútorne nevedeli povzniesť nad to, že ľudia vnímajú naše akti-
vity ako vlastné obohacovanie, ale tomu sa asi nevyhne nikto, kto robí niečo 
nezištne, dobrovoľne a na úkor vlastných povinností. Našťastie medzi kompe-
tentnými sú práve tí ľudia, ktorí na „tetkine reči“ neberú ohľad a vnímajú naše 
výsledky a výstupy -  akcie, aktivity a spokojnosť usmiatych detí, ktoré hovoria 
za všetko – vlastným jazykom. 

Prvýkrát sme išli za naším starostom s malou dušičkou, keďže sme sami 
nemali jasno, čo a ako chceme robiť. Stretli sme sa však s pochopením a pod-
porou vo všetkých smeroch, dostali sme nádherné priestory, v ktorých fungu-
jeme doteraz a za štyri roky spolupráce s obcou sme v štádiu, že veľmi radi 
prezentujeme Materské centrum Dupajda ako „obecné“ centrum, pretože sa 
o nás naozaj kvalitne starajú. Ak to porovnávame s problémami väčších miest, 
tu je všetko jednoduchšie. Pri získavaní finančných prostriedkov od poslan-

cov obce sme boli za každým 
priamo doma na príjemnej náv-
števe, čo, zrejme, v mestách nie 
je možné. Ľahšie sa komunikuje, 
debatuje, vysvetľuje a následne 
aj dokladuje niečo, o čom sme 
sa v pokoji domácej atmosféry 
porozprávali. Každý sa s nami 
rozpráva na rovinu, snaží sa nám 
vyjsť v ústrety a nekladie nám 
zbytočné prekážky. Stretnutia so 
starostom sú vždy priateľské, on 
sám nám dodáva odvahu a po-
máha vlastnými skúsenosťami. 
Keď sme napríklad stratili perso-
nálne kapacity, finančné zdroje 
a celkovo sme mali v MC útlm 
vo všetkých smeroch, prišli sme 
za starostom s tým, že zrejme s 
prevádzkou materského centra 
končíme a že uvoľníme priestory. 
Vieme o množstve ľudí, podnika-

teľov, ktorí mali o priestory záujem a určite by obci poskytli príjem v podobe 
prenájmu a platenia celkových nákladov. Starosta však začal hľadať riešenie, 
ako našu krízu prekonať. Veľmi veľa pre nás znamenalo, že aj napriek tomu, 
že z nás po materiálnej stránke nemá „nič“, záležalo mu na tom, aby sme 
pokračovali, pretože sa materské centrum stalo jeho pýchou a považuje ho 
za miesto, na ktoré môžeme byť v našej štvortisícovej obci hrdí. To nás tak 
naštartovalo, že sme pozbierali posledné sily a začali intenzívne pátrať po 
nových členoch, ktorí by sa materského centra ujali. Nakoniec to dobre do-
padlo a materské centrum pokračuje vo svojej prevádzke – a to prekvapivo 
intenzívne. 

Sme vďačné za príkladnú podporu všetkých našich akcií. Od finančnej 
podpory každého podujatia (preplatenie sladkostí pre deti, pozorností pre 
rodičov, preplatenie ubytovania a stravy pre hosťujúcich umelcov) cez záštitu 
nad každou väčšou akciou, cez bezplatné poskytnutie priestorov, za ktoré sa 
ináč platí dosť vysoký nájom, až po ľudské zastrešenie akcií a aktivít, ktoré 
pripravíme. Cítime vo všetkom, že materské centrum sa stalo neodmysliteľ-
nou súčasťou našej obce, tak ako sú tu lekári, obchody, banky a podobne.

Vytvorili sme si dobré meno medzi verejnosťou a medzi kompetentnými, a 
tak sme automaticky dostali podporu a boli sme zaradení do sociálneho roz-
počtu obce Nižná. Ďakujeme osvieteným ľuďom, ktorí pochopili, že chceme 
deťom u nás dať viac šancí a možností na rozvoj. 

Eva Rakovanová – MC Dupajda, Nižná na Orave

Rubriku pripravila Martina Lukáčová

sa očakáva peňažná odmena, sme presvedčené, že práca dobrovoľníkov má 
zmysel.

Za Materské centrum Stonožka k spolupráci so samosprávou poviem len 
toľko, že sa nám podarilo stretnúť na samospráve správnych ľudí, s ktorými 
sme našli „spoločnú reč“.

O vyjadrenie sme požiadali aj starostov jednotlivých mestských častí, kde 
sme našli podporu.

Mestská časť Košice-Juh

V roku 2002, keď boli priestory Spoločensko-relaxačného centra „RELAX“ 
na ulici Milosrdenstva 4 v Košiciach, odovzdané po rekonštrukcii do užívania 
širokej verejnosti, bolo cieľom vedenia miestneho úradu spojiť pod jednou stre-
chou všetky generácie tak, aby každý mal možnosť sa realizovať samostatne 
a zároveň vytvoriť rôznymi aktivitami priestor pre spoločnú komunikáciu, spo-
luprácu, riešenie problémov. A  bolo rozhodnuté - najmladšiu generáciu budú 
zastupovať detičky od 0 rokov, strednú generáciu ich mamičky, oteckovia na 
rodičovskej dovolenke, najstaršiu generáciu - seniori v klube dôchodcov.

V lete 2007 prišli aktívne mamičky s návrhom ako ďalej. Spracovali plán 
činnosti, v ktorom bol priestor aj na spoluprácu s „babičkami“ v klube dô-
chodcov a predložili svoje zámery aj vedeniu miestneho úradu, ktorý túto 
aktivitu mamičiek uvítal, pretože mohlo 
dôjsť k skutočnému naplneniu vytýčené-
ho cieľa – spojiť všetky generácie pod 
jednou strechou. A ako povedal starosta 
MČ Košice-Juh, JUDr. Jaroslav Hlinka, 
„cieľ materského centra – zmierniť nie-
koľkoročnú sociálnu izoláciu žien, stratu 
ich zručností, podporiť sebavedomie a 
kontakty v rámci profesie, vybudovanie 
vhodného a bezpečného zariadenia pre 
deti v prvých rokoch života, ich socializá-
cia a príprava na predškolský a školský 
kolektív, neodporuje cieľom a zámerom 
miestneho úradu“. To bol odrazový mos-
tík pre rozvoj ďalšej spolupráce samo-
správy s materským centrom.  

Vzhľadom na zaujímavý program, kto-
rý aktívne mamičky z MC Stonožka kaž-
doročne pripravujú, bola v marci 2009 
podpísaná dohoda o spolupráci medzi 
MČ Košice-Juh a MC Stonožka. Jej cie-
ľom je vytvárať a zlepšovať podmienky 
na reálnu podporu komunitného života mladých rodín v rámci legislatívnych, 
materiálnych a ekonomických podmienok MČ Košice - Juh.

(spracovala PaedDr. Viera Nepšinská 
– vedúca kultúry, športu a mládeže MČ KE-Juh, krátené)

Mestská časť Košice – Staré mesto

O presvedčení, že úrad MČ KE-Staré mesto má participovať na zriadení 
materského centra v našej mestskej časti ma presvedčilo množstvo pripomie-
nok staromestských mamičiek a otcov.

Keď občas nakuknem do priestorov materského centra, ktoré v priesto-
roch staromestského úradu prevádzkuje občianske združenie Materské cen-
trum Stonožka a vidím okrem spokojných mamičiek predovšetkým šťastné 
a usmiate tváre našich najmenších Staromešťanov, som hrdý na to, že som 
mohol stáť pri zrode tohto potrebného zariadenia v podmienkach mestskej 
časti Košice - Staré Mesto.

Aj preto sa chcem do budúcna podieľať ešte aktívnejšie na ďalšom skva-
litňovaní služieb a vybavenia materského centra. V najbližších dňoch sa 
chystáme zriadiť samostatný vchod z hlavnej chodby, aby sme pre detičky a 
mamičky vytvorilo ešte viac súkromia.

(Mgr.Ľubomír Grega – starosta MČ KE Staré mesto) 
Ing.Beáta Bíleková – predseda MC Stonožka
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téma: ekologická domácnosť

Zamysleli sme sa niekedy nad tým, koľko chémie máme v dome? Obklopuje nás 
všade! V kuchyni, v kúpeľni, na toalete... Perieme v chemikáliách, potom si to my 
a naše deti obliekame. Kuchynský riad umývame tiež v chemikáliách, a potom z 
neho jeme a pijeme. Niekedy by sa mohlo zdať, že už ani zrkadlo nevieme utrieť 
bez toho, aby sme naň niečo z nejakého zázračného prostriedku nefrkli. Všade 
ostane len vôňa „čistoty“. Ale ako vlastne tá čistota vonia? Chemikáliami... Navy-
še, mnoho ochorení sa v súčasnosti pripisuje práve toxickým chemickým látkam, 
ktoré sa vyskytujú všade okolo nás.

Ale ide to aj inak. Ekologickejšie, bezpečnejšie a hlavne zdravšie. 

DokonAlá vÔŇA ČIsToTY

DoKoNALá čiSToTA

Pokiaľ nám záleží na našom zdraví a životnom 
prostredí, klasickým čistiacim prostriedkom sa už 
dávno vyhýbame. Znamenajú značnú záťaž na 
životné prostredie nielen pri výrobe, ale aj ako 
odpad. Nehovoriac o vplyve na naše telo a zdra-
vie. Stačí si niekedy len pozorne prečítať návod 
na použitie a varovania pred stykom s pokožkou, 
s očami, varovania pred výparmi, nebodaj pred 
požitím... Naše ruky, sliznice a pokožka sa nám 
za také „upratovanie“ určite nepoďakujú. 

Niektoré prípravky „iba“ dráždia, iné môžu aj 
poleptať. Silné zásady a kyseliny, enzýmy, tenzidy, 
chlór, dokonca aj antibiotiká, sú bežnou súčasťou 
takmer všetkých čistiacich prostriedkov, ktoré do-
konale zatočia so všetkou mastnotou, nebezpeč-
nými baktériami, vodným kameňom... Ale, bohu-
žiaľ, aj so všetkým ostatným, čo im stojí v ceste.

čiSToTA 
NA ZjEDENiE

Kuchyňa je srdcom každej domácnosti. Tu sa 
stretáva celá rodina, pripravuje sa jedlo, trávi sa 
veľa spoločného času. Je samozrejmé, že ju chce 
mať každá domáca pani ako zo škatuľky, a pre-
to strávi nemálo času jej čistením. Ale čítali ste 
niekedy zloženie čistiacich prostriedkov, ktoré vy-
čistia úplne „dočista“? Odhliadnuc od toho, že ste-
rilná čistota nie je prirodzená a je priam nezdravá, 
čistiace prostriedky založené na báze silných ky-
selín alebo zásad zanechávajú na čistených po-
vrchoch svoje stopy. Domácnosť bez jedinej bak-
térie je nezmysel! Agresívne čistiace prostriedky 
ničia nielen tie „zlé“, ale aj „dobré“ baktérie, ktoré 
zodpovedajú za rovnováhu nášho organizmu a 
životného prostredia. Saponáty na riad či príprav-
ky do umývačiek riadu tiež zanechávajú stopy na 
čistených povrchoch. Kto vie presne určiť, čo po 
mnohých rokoch používania zanechajú v našom 
organizme?! 

Dnes už však existuje celý rad ekologických 
čistiacich prostriedkov, ktoré nezaťažujú životné 
prostredie a ani naše zdravie. Niekedy by dokonca 
stačilo siahnuť po časom overených čistidlách na-
šich starých materí. Ocot, soľ, kyselina citrónová, 
klasické jadrové mydlo, sóda... Mnoho – v domác-

nosti bežne používaných – potravín sa dá využiť 
aj na odstránenie rôznych nečistôt a fľakov. 

Na rozpustenie vodného kameňa usadeného 
na vodovodných batériách, rýchlovarných kanvi-
ciach či na hrncoch sa dá úplne bezpečne použiť 
ocot či kyselina citrónová. Ocot odstraňuje zápach 
z chladničiek, ničí plesne a dá sa využiť aj pri vý-
robe rôznych alternatívnych čistiacich domácich 
prostriedkov. Pôsobí dezinfekčne a odstraňuje zá-
pachy. Tmavé škvrny po plesniach zase odstráni 
jedlá kuchynská sóda.

Nánosy z mikrovlnnej rúry vyčistíme tak, 
že na tanierik položíme na plátky nakrájaný cit-
rón, pridáme trochu vody a mikrovlnku zapneme 
na 5 minút na silný výkon. Odparená citrónová 
šťava odmočí zaschnuté nečistoty a mikrovlnku 
potom iba do sucha vytrieme. 

Škvrny na sporáku pretrieme citrónovou šťavou 
a dočistíme zmesou jedlej sódy a vody. 

Pripálené dno hrnca vyčistíme prevarením jed-
lej sódy a vody priamo v hrnci. 

Zapchatý odtok vyčistíme tak, že do výlevky 
nasypeme sódu a soľ, zalejeme octom a na čas 
zapcháme. Špina jednoducho vyšumí a potom ju 
iba spláchneme horúcou vodou. 

KÚPEľňA

Pranie patrí k takmer každodenným rituálom 
každej domácnosti. Pracie prášky odstránia 
každú nečistotu, aviváž synteticky prevonia, iný 
prášok prečistí práčku. Dermatológovia poznajú 
mnoho prípadov alergií na pracie prostriedky nie-
len u malých detí, ale aj u dospelých. Avšak aj 
tu to ide inak. Práčka sa dá pekne od všetkých 
nánosov pracích prostriedkov a aviváže vyčistiť 
tak, že jeden až dva litre octu necháme v prázd-
nej práčke prejsť programom na 90 stupňov. Ne-
čistoty z prádla odstráni bežné jadrové prírodné 
mydlo, mastnoty a fľaky zase sóda na pranie. Na-
miesto aviváže môžeme do práčky používať opäť 
obyčajný ocot, ktorý z bielizne odstráni zvyšky 
mydla, vodný kameň a bielizeň zároveň dezinfi-
kuje. Na prevoňanie môžeme použiť pár kvapiek 
éterického oleja. 

Ekologický, ekonomický, šetrný a kvalitný prací 
prostriedok si môžeme vyrobiť aj sami doma. 

„SLIZ“ NA PRANIE

Potrebujeme na to: 
- jedno prírodné mydlo (jadrové, koko-

sové...) (cca 30 centov) 
- sódu na pranie (predáva sa bežne 

v kilových baleniach), (1kg za cca 1€, na jednu 
dávku potrebujeme cca tretinu za 30 centov)

- strúhadlo
- vedro s vrchnákom 
- miešadlo a vodu 
Do väčšej nádoby nastrúhame kocku mydla, 

zalejeme 2 litrami horúcej vody a necháme roz-
pustiť. Do druhej nádoby dáme cca 300g sódy 
na pranie, zalejeme 2 litrami horúcej vody a tiež 
necháme rozpustiť. Keď sú obe zmesi rozpuste-
né a bez hrudiek, za stáleho miešania ich zleje-
me a doplníme vodou do cca 12 litrov. Poriadne 
ešte premiešame, zakryjeme, necháme odstáť 
do druhého dňa, opäť premiešame a môžeme 
prať. Prací prostriedok by mal mať gélovitú kon-
zistenciu. Časom a skúsenosťami môžeme pridať 
viac sódy alebo mydla, v závislosti od tvrdosti 
vody. Na jedno pranie dávkujeme cca 250 až 500 
ml zmesi, podľa znečistenia a množstva bielizne, 
objemu práčky a tvrdosti vody. Zmes dávkujme 
priamo do bubna práčky. Na pláchanie  použijeme 
ocot, ktorý dávkujeme do priehradky na aviváž. 

12 litrov pracieho prostriedku nás bude stáť 
cca 60 centov. Na jedno pranie potrebujeme pri-
bližne 350 ml. Jedno pranie nás teda bude stáť 
približne 0,0175€ (50 halierov!!!). 

Najodolnejšie škvrny pred praním môžeme 
zaprať žlčovým mydlom, na vybielenie môžeme 
použiť čistý perkarbonát sodný, ktorý pridávame 
tiež priamo do bubna práčky. 

Ocot vyleští zrkadlo, vyčistí obkladačky za-
nesené vodným kameňom, vyčistí špáry medzi 
nimi. Vybieliť ich pomôže zase jedlá sóda. Ocot 
odstráni aj vodný kameň z toalety, vodovodných 
batérií či sprchových hlavíc. Nečistoty z vane a 
umývadla odstráni miesto tekutého piesku oby-
čajná jedlá sóda. 
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výrobkov. V ich ponuke nájdeme všetky čistiace 
potreby od prípravku na riad až po čističe na grily 
či prípravky do umývačiek riadu. Niektoré firmy 
majú aj viac ako 30-ročné tradície a skúsenosti, 
čiže oveľa viac ako novodobé chemické giganty 
vyrábajúce najpoužívanejšie čistiace prostriedky, 
ktoré si kupujeme. Niektoré z nich sa dajú kúpiť aj 
v sieti bežných drogérií. 

Ďalšiu, no nemenej dôležitú kapitolu nášho ži-
votného štýlu tvoria potraviny, kozmetika a liečivé 
prostriedky, energeticky úsporné a ekologické 
stavby... Ale o tom niekedy inokedy. 

Pokiaľ chceme, aby naše deti a deti našich detí 
spoznali, ako vyzerá ozajstný strom, nielen ten na 
obrázku, malo by nám záležať na tom, ako žijeme 
dnes a čo po nás zostane pre ďalšie generácie...

osTávAJÚ po nás... sTopY

O uhlíkovej stope sa nehovorí dlho, len posled-
ných pár rokov, a to najmä v súvislosti s verejnou 
diskusiou o klimatických zmenách. Takmer každá 
činnosť – od dopravy po jedlo – má za následok 
priamo alebo nepriamo uvoľňovanie skleníkových 
plynov. Uhlíková stopa označuje množstvo týchto 
plynov. Je to nástroj na meranie dopadu ľudských 
aktivít na životné prostredie vyjadrovaný v ekviva-
lentoch oxidu uhličitého (CO2). Toto množstvo sa 
udáva v jednotkách hmotnosti: gramoch, kilogra-
moch či tonách. Jednoducho povedané, uhlíková 
stopa je množstvo oxidu uhličitého a ostatných 
skleníkových plynov uvoľnených behom životné-
ho cyklu produktu či služby, nášho života alebo 
jednej cesty a pod. 

Uhlíková stopa sa skladá z dvoch častí. Z pria-
mej (primárnej) stopy a nepriamej (sekundárnej) 
stopy. Primárnu stopu tvoria skleníkové plyny, 
ktoré sa uvoľňujú bezprostredne z niektorej na-
šej činnosti, napr. zo spaľovania benzínu. Sú to 
emisie, ktoré produkujeme pri ceste autom alebo 
lietadlom. Ďalej z kúrenia a varenia: pálime plyn 
alebo uhlie; a patrí sem taktiež spotreba elek-
trickej energie, ktorá sa vo veľkej miere vyrába 
spaľovaním uhlia. Vďaka spotrebe elektriny idú 
emisie oxidu uhličitého uvoľneného pri jej výrobe 
na náš účet. 

Sekundárnu stopu tvorí množstvo nepriamych 
emisií CO2 z celého životného cyklu výrobkov, 
ktoré používame, emisie spojené s ich spracova-
ním, to znamená zo spotreby energie napr. na vý-
robu automobilu či iného výrobku alebo spotreba 
energie baliacej linky na potraviny a pod. 

Ako sa dá uhlíková stopa vypočítať?

Uhlíková stopa (napr. jedinca, domácnosti, 
firmy, ekonomického odvetvia, mesta či regiónu) 
vypočítame, keď sčítame množstvo vyproduko-
vaných skleníkových plynov zo všetkých aktivít 
sledovanej jednotky. Skleníkové plyny sa odvodia 
od množstva spotrebovanej energie.

Prečo ju počítať? Ľudský vplyv na prírodu na-
rastá a v súčasnosti sa často hovorí o zmenách 
klímy, ktoré spôsobuje rastúce množstvo sklení-
kových plynov v atmosfére. Tie sa sem dostávajú 
hlavne spaľovaním fosílnych palív. Ropa, zemný 
plyn alebo uhlie sú viazaná organická hmota 
obsahujúca uhlík starý milióny rokov. Aj napriek 
tomu, že spaľovaním uvoľnený uhlík viažu rastli-
ny naspäť do svojej biomasy, nestačia to robiť tak 
rýchlo, ako ho produkujeme. A nie je isté, či je 
na našej planéte dostatok miesta pre toľko lesov 
a zelených plôch, ktoré by všetky emisie pochá-

dzajúce z fosílnych palív zabudovali do svojich 
rastlinných „tiel”. Fosílny uhlík je totiž starý a 
jeho uvoľňovaním do atmosféry sa narušuje rov-
nováha obsahu plynov v ovzduší. Je preto nutné 
prejsť na alternatívne zdroje, pri výrobe ktorých 
vzniká len málo alebo žiadne skleníkové plyny. 
Ďalej je nutné čo najviac odbúrať už existujúce 
emisie – prostredníctvom zväčšovania zelených 
plôch či obmedzením emisií na inom mieste pla-
néty. K tomuto je potrebné poznať ich množstvo. 
My ako laická verejnosť môžeme k odhadu svojej 
vlastnej uhlíkovej stopy použiť niektoré z mnohých 
počítadiel uhlíkovej stopy, ktoré sú dostupné aj na 
internete.

 
Ako môžeme znížiť svoju uhlíkovú stopu? 

Základom je obmedzovanie plytvania všetkého 
druhu, tzv. zodpovedná spotreba. Jednoducho 
to znamená viac premýšľať, či je spotreba ale-
bo použitie určitých vecí nevyhnutné. Čím bude 
naše správanie k prírode šetrnejšie, tým menej 
budeme prispievať k zmenám klímy. Ako už bolo 
naznačené v predchádzajúcom odseku, je možné 
naše emisie „vyrovnať” (v angličtine sa používa 
termín „ofsetting“). Napr. vysadením stromov ale-
bo zakúpením uhlíkových „odpustkov”, ktoré sa 
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vŠADE DoBRE, 
DoMA NAjLEPŠiE...

Nábytok sa dá tiež veľmi ekologicky ošetriť prí-
rodnými prostriedkami. Na podlahy môžeme po-
užiť vo vode rozpusteného trochu slizu na pranie. 
Aby sme byt alebo dom príjemne prevoňali, do 
vody na umývanie môžeme kvapnúť pár kvapiek 
éterického oleja. Na drevené veci použijeme teplé 
pivo a flanelovú handričku. Na doleštenie použi-
jeme prírodný včelí vosk. Pocit sviežosti a čisto-
ty nám tiež pomôžu udržať aróma lampy a rôz-
ne éterické oleje, ktoré sú určite šetrnejšie ako 
syntetické rozprašovače a osviežovače vzduchu. 
Niektoré dokonca môžu vplývať aj na našu psy-
chiku (napr. jazmín upokojuje), podporovať liečbu 
niektorých ochorení (napr. borovica je vhodná pri 
respiračných ochoreniach), či pôsobiť ako prírod-
ný odpudzovač rôzneho hmyzu (napr. levanduľa). 
Izbové kvety môžu poslúžiť tiež ako veľmi užitočný 
filter na rôzne nečistoty. Zachytávajú prach, pohl-
cujú formaldehyd, odparujú kyslík. Niektoré druhy 
rastlín môžu pôsobiť aj blahodárne vďaka uvoľ-
ňovaniu silíc do ovzdušia. Napr. astmatici veľmi 
ocenia vo svojom byte eukalyptus. Na ich ošetre-
nie tiež možno použiť čisto prírodné zložky, napr. 
mydlovú vodu na vošky a octovú na plesne.  

NA ZávER...

Okrem domácich čistiacich prostriedkov 
dnešný trh ponúka už dosť širokú paletu ekolo-
gicky neškodných drogistických a kozmetických 

Niekoľko zásad 
zdravého životného štýlu:

- uvedomme si, že ochrana životného 
prostredia a nášho zdravia začína v našich 
hlavách, preto začnime od seba a vo svojej 
domácnosti

- vo svojej domácnosti používajme 
alternatívne čistiace prostriedky, ktoré sú zdra-
votne neškodné pre nás a nezaťažujú ani naše 
okolie

- šetrime elektrickú a tepelnú energiu
- uprednostňujme prírodné materiály 

pred syntetickými
- pred aerosólmi uprednostňujme roz-

prašovače
- na nákup nepoužívajme plastové jed-

norazové tašky, do obchodu si nosme vlastnú 
tašku

- snažme sa odpad triediť do prísluš-
ných zberných nádob na domáci odpad, a tak 
prispievať k recyklácii

- svoje deti nebaľme do jednorazových 
plienok, ale uprednostňujme ekologicky ne-
škodné bavlnené plienky, prípadne ekologické 
alternatívy 

- našim deťom kupujme zdravotne 
vyhovujúce hračky predovšetkým z prírodných 
materiálov

- veďme naše deti k tomu, aby ochrana 
životného prostredia, nášho zdravia a všetkého 
živého nebola len alternatíva, ale správna ces-
ta pre život

Adriana Demjanovičová

Ilustračné foto: Martina Lukáčová
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viažu na emisie skleníkových plynov z leteckej do-
pravy. Zatiaľ čo zaplatenie uhlíkových „odpustkov“ 
u nás momentálne nie je možné, zasadiť strom je 
jednoduché. K tomu, aby sme kompenzovali emi-
sie CO2 za celý náš život, sú potrebné asi štyri 
stromy. 

V poslednej dobe sa často objavuje pojem 
„carbon neutral“. Preklad tohto výrazu sa zatiaľ 
nepoužíva, voľne sa to dá preložiť ako „uhlíkovo 
neutrálne“. Znamená to aktivitu či produkt, kto-
rých uhlíková stopa je rovná nule, je vyrovnaná 
niektorou z vyrovnávacích aktivít. Dokonca už 
existujú krajiny, ktoré sa snažia o celkovú uhlíko-
vo neutrálnu ekonomiku. 

Vypočítajme si svoju vlastnú uhlíkovú stopu 

Uhlíková kalkulačka nám poskytne rad nápa-
dov, ako znížiť svoju súkromnú uhlíkovú stopu 
pomocou jednoduchých každodenných zmien. 
Väčšina z nich sú len malé zmeny, ktoré si prav-
depodobne ani nevšimneme, ale keby si každý 
človek v Európe osvojil len pár z týchto dobrých 
návykov, pozitívny dopad by bol značný. 

Aby sme zistili, koľko uhlíka dokážeme ušetriť, 
zaznačíme si v každej zo štyroch kategórií zmeny, 
ktoré sme schopní urobiť. Nakoniec si potom mô-
žeme precvičiť mozog a spočítať si sumu kilogra-
mov CO2, ktorého uvoľnenie je možné každý rok 
znížiť. Poskytne nám to možnosť prijať záväzok 
k zníženiu svojej uhlíkovej stopy:

1. Zníženie spotreby tepla 

V tejto časti sú uvedené spôsoby, ako znížiť 
emisie uhlíku tým, že o málo znížime spotrebu 
tepla v domácnosti. Možno budeme prekvapení, 
aký veľký dopad bude mať taká zdanlivo zane-
dbateľná zmena! 

Vyberme všetko, čo prichádza do úvahy:
• Znížením teploty svojho domova len o 1°C 

ušetríme až 300 kg CO2 za domácnosť a rok.
• Naprogramovaním termostatu v byte alebo 

dome tak, aby cez noc alebo počas našej neprí-
tomnosti bola teplota nižšia, ušetríme okolo 440 
kg CO2 za domácnosť a rok.

• Výmenou starých okien s jednoduchými skla-
mi za okná s dvojitými sklami ušetríme až 350 kg 
CO2 za domácnosť a rok.

• Keď je náš dom dobre zateplený, ušetríme 
viac ako 630 kg CO2 za domácnosť a rok.

• Ak dáme svoju chladničku na chladné miesto, 
zvýšime jej výkon a ušetríme až 150 kg CO2 za 
rok.

• Pri výmene starej chladničky kúpime novú s 
európskym hodnotením A+ a ušetríme približne 
210 kg CO2 za rok. Pri kúpe akýchkoľvek nových 
domácich spotrebičov sa snažme vyberať výrob-
ky s najvyšším možným európskym hodnotením.

• Pred tým, ako vložíme horúce jedlo do chlad-
ničky, necháme ho vychladnúť na izbovú teplotu, 
ušetríme asi 6 kg CO2 za rok.

2. Vypínanie spotrebičov

Ak nepoužívame nejaký spotrebič, vypíname 
ho? Pravdepodobne nie, hoci aj keď je náš tele-

vízor, DVD prehrávač alebo stereo prístroj v po-
hotovostnom režime, stále spotrebúva energiu a 
produkuje emisie uhlíku. Ak tieto spotrebiče vyp-
neme, môže to významne ovplyvniť našu uhlíkovú 
stopu. 

Vyberme všetko, čo prichádza do úvahy:

• Zhasnutím piatich svietiacich 60W žiaroviek 
v predsieni a v miestnostiach, kde práve nie sme, 
ušetríme asi 270 kg CO2 za rok.

• Nahradením piatich bežných žiaroviek, ktoré 
používame asi 5 hodín denne, energeticky 
úspornými žiarovkami (CFL) ušetríme asi 250 kg 
CO2 za rok.

• Pri výmene starého televízneho prijímača za 
nový si kúpme televízor označený eko-značkou a 
ušetríme asi 30 kg CO2 za rok.

• Ak nie sme v lete doma, vypínajme klimatizá-
ciu každý deň na štyri hodiny, a ušetríme asi 300 
kg CO2 za rok.

• Prejdením na zelenú elektrinu ušetríme asi 
520 kg CO2 za domácnosť a rok.

• Ubezpečme sa, že zapíname práčku len vte-
dy, ak je plná, a ušetríme asi 45 kg CO2 za rok. 

• Sušením bielizne prirodzenou cestou na-
miesto používania sušičky ušetríme okolo 280 kg 
CO2 za rok.

• Ohrevom takého množstva vody pre nápoje, 
koľko skutočne potrebujeme, ušetríte asi 25 kg 
CO2 za rok. Ak by všetci Európania ohrievali len 
toľko vody, koľko potrebujú, ušetrili by tým 1 liter 
zbytočne ohriatej vody denne, a takto ušetrená 
energia by mohla byť použitá na jednu tretinu 
pouličného osvetlenia v Európe. 

• Inštaláciou nízkoprietokovej hlavice na spr-
chu ušetríme asi 230 kg CO2 za osobu a rok. 

• Pri umývaní zubov zastavme vodu a ušetríme 
asi 3 kg CO2 za rok.

• Ubezpečme sa, že vodovodné kohútiky dobre 
zatvárame, dajme opraviť kvapkajúce kohútiky a 
ušetríme asi 20 kg CO2 za rok.

• Zasunutím 4 transformátorov napätia do zá-
suvky s vypínačom ušetríme asi 35 kg CO2 
za rok.

3. Recyklácia

Všetci vieme, že recyklácia je pre životné 
prostredie dobrá vec, a čím viac európskych vlád 
podporí iniciatívy v oblasti recyklácie, tým bude 
pre nás všetkých jednoduchšie recyklovať. Mini-
malizácia našej uhlíkovej stopy však neznamená 
len premýšľať nad tým, ako narábať s odpadmi, 
ale tiež premýšľať o obaloch a ďalších nerecyklo-
vateľných výrobkoch skôr, ako ich kúpime.

Vyberme všetko, čo prichádza do úvahy:
• Ak kupujeme balenú vodu, kupujte 1,5 l fľaše 

namiesto rovnakého objemu v 0,5 l fľašiach, a 
ušetríte asi 9 kg CO2 za rok.

• Recyklujme odpad! Napríklad recykláciou 
1 kg hliníku ušetríme okolo 9 kg CO2.

• Pri nákupoch používajme opakovane použi-
teľné tašky a ušetríme asi 8 kg CO2 za rok.

• Pred tým, ako si vytlačíme dokument alebo e-
mail, zvážme, či je to skutočne nutné, a ušetríme 
približne 7 kg CO2 za rok.

4. Spôsob dopravy

Teraz je čas zamyslieť sa nad vplyvom, ktorý 
má na naše životné prostredie naša preprava. Ve-
deli ste, že let z Berlína do Budapešti a späť (ale-
bo podobná vzdialenosť) si vyžiada 270 kg CO2 
na osobu? Nie že by sme navrhovali, aby sme 
túto vzdialenosť prešli pešo, ale mohli by sme sa 
zamyslieť nad niektorou z iných možností. 

Vyberme všetko, čo prichádza do úvahy:
• Keď si kupujeme nový automobil, zoberme 

do úvahy spotrebu paliva, a ušetríme 410 kg 
CO2 za rok.

• Ubezpečme sa, že máme správny tlak v pne-
umatikách, a ušetríme 140 kg CO2 za rok.

• Prejdime na motorový olej s nízkou viskozi-
tou a ušetríme asi 70 kg CO2 za rok. 

• Znížením rýchlosti zo 110 km za hodinu na 
90 km za hodinu v úseku jednej desatiny celko-
vej jazdy ušetríme asi 55 kg CO2 za rok.

• Naučme sa jazdiť úsporne: naplánujme si 
svoju cestu, nerozbiehajme sa na plný plyn, pre-
raďujme čo najskôr na vyššiu rýchlosť (pri 2000 
– 2500 otáčkach), jazdime plynulo a predvídajme, 
aby sme sa vyhli náhlemu brzdeniu a zrýchľova-
niu. A nezabudnime vypínať motor aj pri krátkom 
zastavení! Týmto správaním môžeme ušetriť viac 
ako 330 kg CO2 za rok.

• Ak prejdeme 1000 km vlakom miesto cesto-
vania vlastným automobilom, ušetríme asi 130 
kg CO2 za rok.

• Vynechajme každý rok jeden spiatočný let na 
krátku vzdialenosť a ušetríme približne 360 kg 
CO2 za rok.

• Vynechajme každý rok jeden spiatočný let na 
dlhú vzdialenosť a ušetríme 4000 kg CO2 za rok.

Pri tisícke kilometrov najazdených vlakom 
namiesto automobilom ušetríme 130 kg CO2. 

Foto: Silvia Sorgerová

Recyklovaním 1 kg hliníka ušetríme 9 kg CO2 ročne. 
Foto: Silvia Sorgerová
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TiP PRE VAŠE MC

Materské centrum Srdiečko z Trenčína si založilo svoj vlastný 
Eko klub. Stretávajú sa tam mamy, ktoré hľadajú alternatívu k 
bežným veciam každodennej spotreby mám, detí a celej rodiny. 
Vymieňajú si skúsenosti o ekodomácnosti, o spôsoboch prania, 
starostlivosti o dieťa, o varení. Ako sa hovorí – viac hláv, viac 
rozumu. Čo bolo dôvodom na vznik klubu, vysvetľuje Adriana 
Demjanovičová z MC Srdiečko: „Keď sa žena stane mamou, 
prevráti sa jej naruby takmer celý svet. Zrazu je tu niekto 
iný, kto sa stal stredom jej vesmíru. Začne uvažovať, ako by 
zabezpečila pre toho malého človiečika len to najlepšie a ak 
ju dovtedy nezaujímali otázky životného prostredia a zdravého 
životného štýlu, tak pravdepodobne ju to začne zaujímať teraz, 
keď má dieťa.“

Všetky bežné chemické prostriedky z obchodov sa dajú 
nahradiť zdravšou a ekologickejšou alternatívou. Staré 
a osvedčené metódy a prostriedky, ale aj nové kvalitné 
„vychytávky“ ekosveta sa opäť dostávajú do módy. „Veríme, že 
aj vďaka nám bude pre generáciu našich detí úplne normálne 
chrániť prírodu a pristupovať zdravšie a zodpovednejšie k sebe 
a svojmu okoliu,“ tvrdia organizátorky Eko klubu v Trenčíne.                                                                
(red)

Naša cesta k eko štýlu...

...začala úplne nevinne – príchodom rohatého 
tvora s vemenami. Ten obraz mám doteraz v ži-
vej pamäti. Urputný boj kto z koho. Kým susedo-
va koza prekročila prah nášho obydlia, povláčila 
manžela po celej dedine. No ten bol statočný. 
Túžba prekvapiť deti a mňa bola väčšia. Všetci 
členovia akosi prirodzene prešli na kozie mlieko. 
So mnou to bolo ťažšie.    Každé odhodlanie 
vypiť čo i len dúšok tohto lahodného moku skončil neúspešne. 

Manželovi sa „koziarčenie“ tak zapáčilo, že razom sa nám v záhrade pásli tri riadne dojky. 
A mlieka pribúdalo. Manžel veselo dojil, zo dňa na deň nosil plnšie hrnce až sme zrazu nevedeli, 
čo si s toľkým mliekom počneme. Riešenie sme objavili pomerne rýchlo. Bryndza, syry, jogurty, tva-
roh – vyrábali sme všetko možné, mlieko som dávala takmer všade, pomaly aj do gulášu.

Sme malá dedinka, chlieb v obchode dostanete len vtedy, ak si ho dva dni vopred objednáte. 
Pri návale povinností sa mi často stávalo, že som chlieb jednoducho zabudla objednať. Keď sme 
však čoraz častejšie zostávali bez chleba, manžel mi dal jasne najavo, že situáciu treba riešiť. 
Mlieko je síce zdravé, no raňajkovať a večerať každý deň krupicovú kašu a puding? To už bolo veľa 
aj na neho. A tak v záujme zachovania dobrých manželských vzťahov som musela konať. Jedného 
dňa vítala môjho drahého omamná vôňa upečeného chleba. Domáci chlieb si razom podmanil 
každého člena rodiny. 

Prednedávnom boli u nás na návšteve priatelia. Pri pohľade na náš fundus skonštatovali: 
„Ja by som tu nasadil trávu. A ja by som tuto dala bazén a tamto prístrešok s krbom,“ doplnila svoj-
ho manžela kamarátka. Áno, pekná predstava užívania si, no ja som rada, keď si ukradnem svo-
jich 30 minút a vyvalená na posteli v spálni nevnímam kriky okolo seba. Namiesto bazéna máme 
zeleninovú záhradku. A trávnik? No niečo sa okolo ovocných stromov a kríkov zelenie, zmes žih-
ľavy, pýru a iných burín, sem tam nejaký krtinec. Pochutnávame si na produktoch z „ekologického 
hospodárstva“ a veru chuť na slnku dozretej paradajky a vôňu zeleru v „slížikovej“ polievke by sme 
nevymenili za žiadny bazén. Susedia sa čudujú nad našou úrodou zemiakov. Stíhame ich raz oko-

pať a kým sa dostaneme k ich vyorávaniu, zelina nám 
siaha po pás. Neveria, že ich ničím neprihnojujeme 
a nestriekame proti žiadnym škodcom. Veď „mandelin-
ky“ má celá dedina. A tajomstvo úspechu? Kozí hnoj.

Hostia si od nás odnášajú vajíčka, med, lekváry a 
iné dobroty, ktoré sú pre nich také vzácne. Krútia hla-
vami a neveria, že aj človek v 21. storočí môže takto žiť 
– podľa nich ekologicky, trendovo. My sa však necítime 
ničím zvláštni. Využívame len to, čo nám dáva príroda.        

Monika Petreje

• Nahraďme krátke cesty autom jazdou na bi-
cykli a vyhneme sa spotrebe 240 kg CO2 za rok.

Výsledok uhlíkovej kalkulačky

Aby boli predchádzajúce tvrdenia uvedené do 
súvislostí, tak priemerný Európan vyprodukuje 
ročne 11 ton ekvivalentu CO2. Ak by sme si všetci 
dali záväzok znížiť toto číslo len o 10%, dopad 
na životné prostredie a na boj proti zmene klímy 
by bol ohromný – predstavovalo by to ušetrenie 
takého množstva ekvivalentu CO2, ktorý zodpo-
vedá emisiám vyprodukovaným Španielskom a 
Fínskom dohromady! 

1.     Znižujme spotreby tepla
Zníženie spotreby tepla je len jedným z ma-

lých opatrení, ktoré môžeme urobiť, aby sme 
znížili emisie uhlíka ovplyvňujúce zmenu klímy (a 
aby sme zvýšili svoj bankový účet!). Teraz, keď 
sme sa dostali až sem, nezabudnime na ďalší 
krok – povedzme svojim priateľom, kolegom a 
členom rodiny, že môžu urobiť to isté.

Úspora pri znížení spotreby tepla: ...... kg CO2

2.     Vypínajme spotrebiče
Nemôže byť jednoduchšia cesta, ako zlepšiť 

klímu planéty! Po tom, čo urobíme tieto zmeny 
u seba doma, povedzme aj svojim blízkym, ako 
môžu aj oni pomôcť odvrátiť zmenu klímy jedi-
ným vypnutím gombíka.

Úspora vypínaním spotrebičov: .......... kg CO2

3.     Recyklujme
Nech už sa zbavujeme odpadu zodpovedne 

alebo kupujeme výrobky, ktoré sa dajú opätovne 
použiť, každodenným uplatňovaním dobrých 
recyklačných návykov pomôžeme minimalizovať 
našu uhlíkovú stopu. 

Úspora pri recyklácii: .......................... kg CO2

4.     Chodievajme pešo
Keď prehodnotíme spôsob, akým sa dopravu-

jeme do práce, do obchodu alebo na dovolenku, 
môžeme výrazne znížiť emisie uhlíka spôsobené 
dopravou. A naviac si môžeme zlepšiť aj posta-
vu! 

Úspora pri doprave: ............................ kg CO2

Spolu ušetríme svetu: ...................... kg CO2

Spracovala Marta Štefánková
(zdroj: www.hraozemi.cz)

„Uhlíkové odpustky“ si mnoho spoločností koná 
vysadením nových stromov. Foto: Martina Lukáčová

Ilustračné foto: Martina Lukáčová

Ilustračné foto: Šimoon 

Ilustračné foto: Šimoon 
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Intimita a sexualita - pojmy viažuce sa so súkromím, dôvernosťou, 
útulnosťou a vlastný prostredím. sú bytostnou súčasťou našich živo-
tov. prijímame a žijeme ich s rôznou intenzitou, s rôznymi prejavmi, 
jednak sami ako osobnosti, ale aj v našich partnerských vzťahoch 
a tiež v našich rodičovských rolách. 

kEĎ sA DIEŤA opÝTA, 
Čo sI roBIl v posTElI

Intimita a sexualita - pojmy viažuce sa so súkromím, dôvernosťou, Intimita a sexualita - pojmy viažuce sa so súkromím, dôvernosťou, Intimita a sexualita - pojmy viažuce sa so súkromím, dôvernosťou, Intimita a sexualita - pojmy viažuce sa so súkromím, dôvernosťou, Intimita a sexualita - pojmy viažuce sa so súkromím, dôvernosťou, 
útulnosťou a vlastný prostredím. sú bytostnou súčasťou našich živo-
tov. prijímame a žijeme ich s rôznou intenzitou, s rôznymi prejavmi, 
jednak sami ako osobnosti, ale aj v našich partnerských vzťahoch 
a tiež v našich rodičovských rolách.

s Tou IsTou ŽEnou

Spojenie slov intimita a sexualita sa u 
bežného človeka na prvé počutie väč-
šinou pretaví do jedinej asociácie – a 
to sex. Teda vlastné prežívanie sexu a 
záludné otázky detí. Bolo by to však tro-
cha zúžené chápanie. Mnohé dlhoroč-
né  manželstvá či partnerstvá by mohli 
potvrdiť, že intimita v ich vzťahu, akási 
dôverná známosť, náklonnosť, istota a 
vyvíjajúca sa kvalita lásky zohráva v ich 
vzťahu dôležitejšiu úlohu než sex samot-
ný. 

To by možno bola odpoveď na nechá-
pavé otázky dlhoročných zarytých a pre-
svedčených “singlov“, či mladých ľudí, 
keď chcú vedieť: „Nepovedz mi, že po 18 
rokoch manželstva ťa to stále baví s tou 
istou ženou v tej istej posteli!“ Vzťah si 
treba hýčkať, lebo každodenné problé-
my, povinnosti, starosti, choroby a aké-
koľvek nezdary vedia rýchlo rozptýliť po-
čiatočnú zaľúbenosť a naliehavú telesnú 
túžbu. Tu by mala nastúpiť emocionálna 
intimita – vedomie podpory od partnera 
a naopak schopnosť načúvania, záujem 
a podporu, schopnosť rozprávať sa nie-
len o práci a o deťoch, ale aj o snoch, 
túžbach, pocitoch, postrehoch, schop-
nosť smiať sa, nájsť stratený spoločný 
záujem, hobby, šport, či obyčajné leňo-
šenie a vedieť v druhom nájsť to, prečo 
som si ho/ju pred rokmi vzala.

nEDosTATkovÝ TovAr

Ohrozenie intimity však vnímame 
veľmi silno aj zo strany spoločnosti. V 
súvislosti so spomínanou postmoder-
nou intimitou a jej prejavmi sociológ 
Miroslav Tížik v jednom z rozhovorov 
povedal: „Intimita sa stáva nedostatko-
vým tovarom. Je niečím, po čom ľudia 
túžia a čo ich priťahuje. Keď si zoberiete, 
o čom sú dnes knihy, filmy, nie je to už 
voľná láska, ale práve intimita. Na tomto 
mieste možno chýba skutočná odborná 
diskusia, pretože odmietanie pornogra-
fie, erotiky alebo reklamy môže končiť 
vo frigidnom konzervativizme.“ Na inom 
mieste si všíma, že väčšina testov v rôz-
nych časopisoch je určená ženám. Čo 
z toho vyvodzuje a na akú problemati-

zdravie vyžaduje, aby sa k sexualite 
a sexuálnym vzťahom pristupovalo 
pozitívne a s úctou a aby mal človek 
možnosť viesť uspokojujúci a bez-
pečný sexuálny život bez nátlaku, 
diskriminácie a násilia. Dosiahnutie a 
udržiavanie sexuálneho zdravia vyža-
duje rešpektovanie, ochraňovanie a 
napĺňanie sexuálnych práv všetkých 
ľudí. (Who, október 2002)

Na osobnom ponímaní sexuality 
v partnerskom vzťahu ale  tiež vo vzťahu 
k výchove detí sa podieľajú všetky zlož-
ky, ktoré ovplyvňujú kvalitu života – teda 
náš fyzický aj psychický stav, miera 
nezávislosti, sociálne vzťahy, prostre-
die, ale tiež spiritualita, náboženstvo či 
osobné presvedčenia.

Intimita a sexualita sa dotýkajú 
všetkých našich životných etáp. Sprevá-
dzajú nás  od detstva cez dospievanie, 
až po dospelosť spojenú s manželstvom 
a potomstvom. A čaká nás to tiež ako 
rodičov. Od okamihu, keď začíname 
uvažovať o tom, ako korigovať u detí 
zdravý „normálny“ vzťah k vlastnému 
telu, cez reakcie na detskú masturbáciu, 
cez vysvetľovanie pohlavných zmien v 
tele dievčat a chlapcov, až po milostné 
spojenie dvoch ľudí, príchod detí na svet 
a otázky hygieny, promiskuity, vernosti, 
posvätnosti manželstva a vyjadrenia 
postojov k fenoménom, ktoré intimitu a 
sexualitu zneužívajú ako prostriedok. 

Trocha akademického na úvod

InTImITA

Gabriel Bianchi vo svojej prednáške 
Hodnota sexuality a kvalita života podá-
va tri druhy chápania intimity. 

Tradičné chápanie intimity je podľa 
neho späté s vopred určenými norma-
mi a týka sa  pevne zomknutých komu-
nít. Ľudia v nich žijú obkolesení svojimi 
rodinami a susedmi a podieľajú sa na 
rituáloch dvorenia, ktoré sa opierajú o 
patriarchálne alebo náboženské sociál-
ne poriadky. Pre týchto ľudí je tradícia 
jadrom ich života.

Moderná intimita je záležitosťou po-
sledných dvesto rokov. Súbežne s eko-
nomickými a sociálnymi zmenami sa 
menili aj intímne vzťahy, pre ktoré sa 
stále významnejším stávalo hľadanie 
autenticity, zmyslu života, slobody. Za-
čala sa zdôrazňovať možnosť voľby a 
individuálnych ľudských vzťahov, ktoré 
sú viac slobodné a menej formálne. Pre 
modernú intimitu je však typické, že in-
tímne vzťahy sa stále viac obmedzujú. 
Vplýva na ne byrokratizácia a komerci-
onalizácia, „McDonaldizácia a Disneyfi-
kácia“ v prostredí stále agresívnejšieho 
svetového trhu. Zdanlivá sloboda a voľ-
nosť vo výbere je však veľmi neslobodne 
ovplyvňovaná finančnými vzťahmi a ma-
sovým konzumom.

Bianchi napokon uvádza existenciu 
postmodernej intimity. Tvoria ju medi-
álne sprostredkované príbehy intimity, 
informačné technológie a virtuálny sex, 
antikoncepcia a asistovaná reproduk-
cia, intimita na diaľku a sex-turizmus, 
slobodná voľba partnera a plánovanie 
rodičovstva, patrí sem aj „tovarizácia“ 
intimity ako pornografia, prostriedky na 
medicínske vylepšenie intimity (napr.
viagra) a v konečnom dôsledku tiež roz-
pad tradičnej rodiny a existencia rôznych 
alternatív rodinného života a spolužitia. 

sEXuAlITA

Sexuálne zdravie je podľa Svetovej 
zdravotníckej organizácie definované 
ako stav fyzickej, emočnej a psychickej 
a sociálnej pohody vzťahujúcej sa k se-
xualite; neznamená iba absenciu choro-
by, dysfunkcie alebo poruchy. Sexuálne 
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ku nás upriamuje? „Väčšinou sa testujú 
neistí ľudia na to, aby zistili, akí vlastne 
sú. Nie je to primerané zrkadlo, pretože 
si o sebe tvoria predstavy na základe 
predstáv kvázi psychológov. Aj to je ale 
prejav intimity. V akom svete intimity žije 
žena, ktorá sa potrebuje otestovať, či je 
primerane dobrá k svojmu partnerovi? 
Aj tu teda vstupujú do vzťahov medzi 
ľuďmi – podobne ako náboženská ideo-
lógia – aj mediálne vzory. A v tom vidím 
všeobecný problém. Pretože médiá sa 
nedajú vytlačiť z pozície, aby prestali po-
dávať takéto vzory. O tomto sú v podsta-
te aj poradne v časopisoch, ktoré 
sa niekedy snažia vyplniť priestor, 
ktorý by mala vytvoriť spoločnosť 
inými mechanizmami. Tak, aby ľu-
dia nehľadali odpovede na svoje 
problémy len v médiách, ale aj v 
iných inštitúciách, u ľudí s podob-
nými skúsenosťami, u odborníkov. 
Znie to fádne, ale naozaj u ľudí, 
ktorí môžu dať nezávislú radu ne-
stimulovanú inými záujmami.“

Ako svojbytné osobnosti aj ako 
rodičia ale stojíme pred neľahkou 
úlohou. Najprv sa musíme obrniť 
sami a potom musíme pomôcť svo-
jim deťom vytvárať akýsi ochranný 
štít pred onou postmodernou a 
verejne podávanou intimitou, kto-
rá sa nám vnucuje ako jediná správna 
a normálna. Núka sa cez televíziu, filmy, 
knihy a časopisy, internetové stránky, re-
klamy, erotické služby a tovar a otupuje 
naše zmysly i ostražitosť. Stokrát zopa-
kovaná lož sa stane pravdou. Sex nájde-
me v sobotnom dopoludňajšom progra-
me pre deti, polonahé ženy nám lezú 
do bytov z bilbordov na motorky, rannú 
kávu a dokonca na akýsi veľkosklad s 
autosúčiastkami a s keramickými obkla-
dačkami.

„A čo chce dnes mladý človek? Chce 
byť uznávaný a obdivovaný, k čomu chce 
hneď získať aj návod. Keď na všetkých 
kanáloch vidí to isté, stáva sa to pre 
neho presvedčivejšie a začína tomu veriť. 
Dnes akoby rodičia rezignovali na pre-
dávanie predstáv o tom, čo je normálne, 
čo je dobré a zlé, lebo tým, že pripustia, 
že televízia odovzdá niečo, čo je možno 
aj v rozpore s ich vlastným vnútorným 
svetom, tak vlastne rezignujú na vlastný 
svet. To je už problém prenosu kultúr-
nych hodnôt. Meníme sa na spoločnosť, 
ktorá posúva dieťa na úroveň nemluv-
ňaťa, ktoré reaguje na základe vlastnej 
skúsenosti. To znamená, že mladý člo-
vek musí zažiť všetko sám, aby pocho-
pil. Ako sa predtým vytvárala spoločná 
múdrosť v literatúre, mytológii, teraz si ju 
vytvára každý sám. Ako aj vlastný živo-
topis. A ten je poznačený všetkým tým, 
ako keď si človek prečíta Bibliu ako naj-
staršiu knihu, ktorá ovplyvnila našu kul-

túru. Biblia upozorňuje na naše chyby a 
stala sa akýmsi návodom, čo v akej situ-
ácii robiť a na čo si dávať pozor. Traduje 
sa už tisíce rokov. Globálna kolektívna 
múdrosť sa kedysi tradovala cez knihy. 
Tá, čo sa vytvára cez médiá, nemusí 
vždy zodpovedať prostrediu, do ktorého 
príde... Telenovely pochádzajú najmä z 
južanských krajín ako Taliansko, Špa-
nielsko či Južnej Ameriky. Sú to krajiny 
formované silným katolicizmom. Keď sa 
tieto telenovely porovnajú s americkými 
seriálmi, vzťah medzi mužom a ženou je 
iný. Slovensko je veľmi vďačným prostre-

dím pre telenovely, lebo sme formovaní 
katolíckym myslením. Novely prinášajú 
veľmi zjednodušenú formu vzťahu a ide-
ál muža (silnejší, dominantnejší, mužný 
a najmä bohatší) a v tom vidím dôvod 
úspechu tohto žánru. Keďže okrem te-
lenoviel k nám prišli aj programy z inej 
kultúry – z USA a Západnej Európy 
– kde mládež veľa rozpráva o sexe a rie-
ši problémy intimity, dochádza u nás k 
zmesi – na jednej strane je to kult tela, 
krásy a na druhej strane kult vzťahov. 
Americké seriály akoby prinášali esteti-
ku a predstavu životného štýlu, ktorý je 
spojený s cestovaním, chodením na ve-
čeru do reštaurácií atď., dávajú návody 
ako byť úspešní, ako očariť toho druhé-
ho, čo sa nerieši v telenovelách. Tam 
potom vzniká problém médií, keď plnia 
ideologickú funckiu a nahrádzajú kolek-
tívnu imagináciu, pretože človek sa ne-
cháva strhnúť vzormi, ktoré propaguje.“ 
(Miroslav Tižík)

ZAČÍnAmE oDmAlA

Tak ako sa deti prvý raz stretávajú s 
intimitou v náručí svojich rodičov, už 
od narodenia pri dojčení, pri prvých 
dotykoch, pohladeniach, bozkoch, pri 
prihováraní sa, tak by sa aj o sexualite 
mali dozvedať v intímnom a bezpečnom 
prostredí domova, v rodine. Kedy začať 
a ako na to, to sú zrejme časté otázky 
rodičov. Nevedno, či jestvuje univerzálny 

návod. Pripravenosť rodiča, jeho pokoj 
a presvedčenie, že za otázkami dieťaťa 
netreba hľadať nenormálnosť, zvrhlosť, 
či provokáciu, sú asi najlepším predpo-
kladom. Už pri umývaní detí v najútlej-
šom veku učíme deti pomenovať častí 
tela. „Teraz umyjeme oči, noštek, líčka, 
krk, ruky...“ Netreba sa vyhýbať ani in-
tímnym miestam. Tak ako sa prirodzene 
staráme o ich hygienu, tak ich aj priro-
dzene vieme pomenovať. Netreba ich 
prehliadať ani im venovať prehnanú po-
zornosť v porovnaní s ostatnými časťami 
tela. 

Mnoho rodičov na rôznych inter-
netových fórach žiada o radu v prí-
pade detskej masturbácie. Niektorí 
rodičia sa s tým stretli už u polroč-
ných detí. „Potrebujem poradiť! Moja 
osemnásťmesačná dcérka sa zača-
la obtierať plienkou o čokoľvek, čo 
jej príde do cesty. Bolo mi povedané, 
že je to tzv. detská masturbácia a 
nevieme si s tým rady. Nepomáha 
ani krik, ani občasné po zadku.“

Prejavy bývajú rôzne intenzívne. 
Odpoveďou im zvykne byť rada, aby 
sa pokúsili odviesť detskú pozornosť 
iným smerom, nejakou aktivitou, 
inou činnosťou, hračkou. U starších 
detí odporúčajú vysvetliť im, že je to 
intímna vec, nerobí sa na verejnosti 

a že aj keď to vyvoláva príjemné pocity, 
môže si ublížiť formou zanesenia infek-
cie. Všeobecne prevláda názor, že tak, 
ako sa detská masturbácia objavila, tak 
aj spontánne vymizne a nemá vplyv na 
ďalšiu kvalitu sexuálneho života v dospe-
losti. Jednoznačne sa však neodporúča 
dieťa za to trestať, či kričať naň. V tomto 
útlom veku ešte nie je súvislosť medzi 
sebauspokojením a sexualitou, ako ju 
chápeme a prežívame v dospelosti.

kEDY HovorIŤ o sEXE?

Všeobecne sa odporúča zdravý, citli-
vý a veku primeraný spôsob, aby to deti 
dokázali prijať a rozvíjať zodpovednosť 
za vlastnú sexualitu. Znamená to hovo-
riť o sexualite ako o nástroji lásky dvoch 
ľudí, muža a ženy; ako o neoddeliteľnej 
súčasti ľudského bohatstva plodnosti, 
t.j. ako o schopnosti v láske odovzdať 
nový život. Ako priestor pre rast zodpo-
vednej lásky mužov a žien. Ako vzťah, 
ktorý má snubný, záväzný charakter a 
ako taký posilňuje vernosť v manželstve 
a vernosť budúcemu partnerovi pred 
manželstvom. Sexualitu treba rešpek-
tovať, netreba  ju zbytočne tabuizovať, 
ale ani jej venovať neprimerane veľkú 
pozornosť. Tu je práve priestor pre rodi-
ča, keď musí sám zvážiť a usúdiť kedy, v 
akej situácii a aké množstvo informácií 
je pre jeho dieťa primerané. Slovenská 
spoločnosť pre rodinu a zodpovedné ro-

Tá, čo sa vytvára cez médiá, nemusí Tá, čo sa vytvára cez médiá, nemusí Tá, čo sa vytvára cez médiá, nemusí 

južanských krajín ako Taliansko, Špa-

– kde mládež veľa rozpráva o sexe a rie-

šom veku učíme deti pomenovať častí 
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intimita a sexualita po rozhovore 
s psychologičkou PhDr. oľgou filko-
vou, ktorá sa zaoberá psychodiagnos-
tikou, individuálnou a skupinovou te-
rapiou.

Ako sa dá stručne charakterizovať 
intimita a jej vzťah k sexualite?

„Všetko, čo sa týka tejto témy je úzko 
prepojené a naviazané na vzťahy, ktoré 
majú deti doma. Pozorujú a spoznávajú 
svet, sami seba cez svojich rodičov, na-
učia sa robiť veci tak, ako sa robia práve 
u nich doma. Od návykov, ktoré doma 
získajú, sa odvíja potom aj celkový vý-
voj, zmysel, chápanie a vnímanie intimity 
v pravom význame slova. Je to o intimite, 
ktorá nemá so sexom vôbec nič spoločné. 
Intimita je o silných pocitoch, ktoré súvi-
sia s tým, čo máme na sebe radi, s tým, 
čo sa medzi nami každodenne odohráva. 
Aj keď sa niekedy niektorých párov pýta-
jú, prečo sa nerozvedú, ak im to prestalo 
vo veľa veciach „klapať“. Lenže ja tvrdím, 

že nikdy nevieme, čo sa odohráva me-
dzi týmito dvoma ľuďmi za zatvorenými 
dverami. Spájajú ich spoločné zážitky, 
krásne spomienky, dovolenky, narodenie 
detí. A to sú práve okamihy absolútnej 
intimity, do ktorej nikto z nás nevidí a ani 
vidieť nemá. Sú to veci, vďaka ktorým sa 
nám chce a oplatí jednorazové problémy 
prekonávať.“ 

„Pre dieťa je všetko v jeho vývoji zá-
vislé na istotách. Intimita je vo všetkých 
smeroch úzko spojená s dôverou a úctou. 
Pre dieťa je vo vývoji najdôležitejšie to, 
na čo si doma zvykne. Dôvera vo vzťa-
hoch je veľmi dôležitá. Určitým prejavom 
zdravého vývoja, zachovávania akýchsi 
základných medzí intimity (ktoré sú však 
individuálne a nevieme ich presne za-
definovať) je práve dôvera vo vzťahoch 
doma. Ide o bežné veci – a záleží len 
od nás, dospelých, aké medze si určí-
me. Ak si napríklad dovoľujeme vysypať 
deťom školskú tašku (a hlavne v období 
dospievania) a budeme si do detailu po-
zerať všetky jeho veci, nemôžeme čakať, 

dičovstvo vysvetľuje v príručke pre rodi-
čov okrem iného aj otázku, čo je veku 
primeraný spôsob. „Vychádzame predo-
všetkým z otázok detí, ktoré však vzni-
kajú iba v ovzduší vzájomnej dôvery a 
lásky. Pri odpovediach nezahŕňame deti 
priveľkým množstvom informácií, stačí 
vyčerpať otázku a jemne sa spýtať, či 
mu to stačí. Predvídať situácie, kedy by 
dieťa isté informácie potrebovalo, aj keď 
sa na to nepýta (napríklad dieťa ide do 
školy v prírode, chodí na plavecký kurz, 
mení školu a spolužiakov a pod.), aby 
ho „viac informované“ deti neponižova-
li pre jeho nevedomosť, ale najmä aby 
už mal o tom z rozhovoru s rodičmi a 
z vlastného uvažovania vytvorený svoj 
vlastný názor.“

TÍnEDŽErI

Ako rodičia by sme sa určite nemali 
spoliehať na školu a na hodiny bioló-
gie. Kým sa totiž školáci na vyučovaní 
dostanú k týmto témam, zvyknú byť už 
plní iných a bohužiaľ často skreslených 

a mylných predstáv o sexualite. Vždy 
sa nájde nejaký kamarát, či starší sú-
rodenec, ktorý z vlastnej nevedomosti, 
alebo v snahe byť zaujímavý, ochotne 
porozpráva, „o čo v tom sexe vlastne 
ide“. Dezinformácie, nesprávne načaso-
vanie i osoba a spôsob podania môžu 
v detskej duši zanechať na dlho zmätok 
a traumu. 

„ Ako dieťa som prázdniny trávievala 
u starých rodičov. Starý otec sa podu-
jal, že mi vysvetlí, ako to v prírode cho-
dí, aby ma pripravil do života. Takže ma 
zaviedol k páriacim sa koňom a kravám. 
On bol spokojný, že mi to vlastne nemu-
sel vysvetľovať slovne. Ja som z toho 
mala zlé sny ešte mnoho rokov. Toto ro-
bia ľudia? ...“ (Jana, 37 rokov) 

Už pri 10 – 12-ročnom dieťati možno 
pomaly dávkovať malé informácie. Mož-
no na to využiť spoločne videný film, či 
bozkávajúci sa pár, spoločnú prechádz-
ku či cestu autom. Nemala by to byť 
jedna dlhá a náročná diskusia, skôr sa 
odporúčajú pomalé kroky, ktoré sa budú 

pridávať počas druhého stupňa základ-
nej školy a počas strednej školy.

Pripravení by sme mali byť aj na to, že 
naše deti budú tínedžermi. K zhoršenej 
komunikácii v tomto období prispieva 
viacero faktorov. Mladý človek prechá-
dza telesnou i psychickou búrkou, kto-
rej ani sám nerozumie a rodič si v tej 
chvíli uvedomuje, že skončilo obdobie 
relatívne bezstarostnej etapy, kedy si v 
mnohom mohol vypomôcť direktívnej-
ším prístupom. Mladý človek už nevidí 
v rodičovi iba neomylnú autoritu, ale 
vníma aj jeho chyby a slabosti. V tomto 
období potrebuje od rodičov informácie 
o sexualite a hlavne ochotu sa na túto 
tému rozprávať. Odmietavý a negativis-
tický postoj mladého človeka je do istej 
miery potrebný na jeho odpútanie a osa-
mostatnenie, ale aj vtedy potrebuje po-
znať názor rodičov. Citlivejší bude mladý, 
dospievajúci človek na spôsob podania. 
Zvlášť, ak mu chcú rodičia vysvetliť, že 
predčasný sexuálny život je na škodu, 
kým nenájde vlastnú identitu.   

Silvia Sorgerová

oČkovAnIE InTImITY

intimita vo vzťahu k sexualite – je ako očkovanie proti určitému druhu hmyzu. Po 
očkovaní môžeme svoje dieťa bez výčitky pustiť do lesa, kde sa to hmýri daným 
druhom hmyzu. Nemusíme sa báť, že sa nakazí, ak sa ho hmyz dotkne, či ak si 
dokonca sadne na jeho pokožku. očkovaním je v tomto prípade intimita získaná 
v pevnom, zdravom, chápavom a otvorenom rodinnom zázemí. Sexualita – všetky 
nástrahy, ktoré čakajú na nezaočkované dieťa – nákaza partiou, pohlavnou choro-
bou, tehotenstvo v rannom veku a podobne...

že pre neho bude neprirodzené vysypať 
našu kabelku a pozerať si naše veci. Sa-
mozrejme, že je to o vlastných pravidlách 
vo svojom malom rodinnom svete.“

„Dôležité je tiež vedieť sa s dieťaťom 
úprimne porozprávať. To neznamená, že 
témy, ktoré sa týkajú intímnych či sexuál-
nych záležitostí odsunieme nabok, odbi-
jeme ich tým, že to dieťa nepochopí. Ale 
ono určité veci vysvetliť potrebuje. Samo-
zrejme, že si nájde cestu a bude sa pýtať 
inde, ak nedostane odpoveď od svojich 
najbližších. Dieťaťu treba vysvetliť iba toľ-
ko, koľko znesie a vždy odpovedať IBA 
NA TO, NA ČO sa pýta. Viac informácií 
nepotrebuje. Intimita je teda aj o vzá-
jomnom rozprávaní. Hlavne nesmieme 
deťom klamať. Deti klamstvo spoznajú, 

viacero faktorov. Mladý človek prechá-

tému rozprávať. Odmietavý a negativis-

v rodičovi iba neomylnú autoritu, ale 

Ako sa dá stručne charakterizovať ?
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vycítia a pravdu spoznajú potom cez 
svojich kamarátov, v horšom prípade 
cez partiu, ktorá sa nám nepáči. Potom 
sa už veľmi ťažko vysvetľuje: „Len som 
si myslel, že to nepochopíš.“ Vás by to 
presvedčilo?

Ako si vysvetľujete zrýchlené posú-
vanie hraníc prvej sexuálnej skúse-
nosti u mladých?

„V dnešnej dobe, keď prevláda milión 
každodenných trendov, je veľmi ťažké 
ustriehnuť si svoju identitu, nehovoriac 
už o intimite a sexuálnom živote. Obrov-
ské množstvo reklám na všetko možné, 
masívny nátlak na detské dušičky, kto-
ré vlastne ani nemajú slobodnú voľbu 
si vybrať, pretože komercia vo všetkom 
sa na nich valí zo všetkých strán, a nedá 
sa tomu vyhnúť, pretože nátlak je fareb-
ný, sladký, nezdravo krásny a prispôso-
bený na to, aby vtiahol každého z nás. 
Deti strácajú zdravý úsudok, nestíhajú si 
vytvoriť svoj vlastný názor a úplne strá-
cajú hranice a zábrany, pretože dnes sa 
môže a dá už naozaj úplne všetko. Ak je 
to ešte podporené neistotou v domácom 
prostredí, môže sa to všetko podpísať 
na nezdravom úsudku a vnímaní týchto 
tém mladými. Mnohokrát zohráva úlohu 
„partia“ – skupina, do ktorej sa deti do-
stanú. Táto skupina mladých ľudí celkom 
podľahne moderným trendom a úplne 
zabúdajú na akékoľvek hodnoty – na to, 
že intimita a sexualita sú najdôležitejšie 
veci, ktoré si máme chrániť – strácajú 
akýkoľvek úsudok o zdravom vnímaní 
svojho vlastného tela aj vnútra a stráca-
jú tiež zdravý prístup k vlastnému telu a 
intimita pre nich nemá žiadny význam. 
Vo väčšine prípadov sa stane niečo, čo 
týchto ľudí presvedčí o opaku – o tom, 
že na svete ide o iné veci, že je tu ich ro-
dina a ľudia, s ktorými ich chtiac-nechtiac 
nejaké intímne puto spája. Akokoľvek sa 
snažia byť cool a nad vecou, pocity a du-
chovno v sebe máme predsa len všetci 
a nakoniec sa k tomu v lepšom prípade 
dopracujeme. Vo veku dospievania sú to 
hlavne dievčatá – snažia sa ukazovať, 
ako im je všetko jedno a na ničom im 
nezáleží. Vtedy stačí zapadnúť do sku-
pinky ľudí, ktorí sú im sympatickí a majú 
už svoj „názor“ na všetky otázky týkajúce 
sa intímna, či skôr len plochých zážitkov 
časom sexuálnych (napríklad dnes tak 
známe uverejňovanie všetkého na inter-
nete – dievčatá si nahrávajú svoju prvú 
sexuálnu skúsenosť a sprístupňujú toto 
video svojim kamarátkam na internete). 
To, do akej skupiny sa mladí dostanú, je 
už v podstate otázka „blbej náhody“. 

Dnes ale pozorujem nový trend, ktorý 
na šťastie postupne dobieha mladú ge-
neráciu vševediacej modernej mládeže. 
Mnoho mladých ľudí si svoju intimitu a 
sexualitu začína chrániť a neotvoria sa 

len tak niekomu. Majú strach zo skla-
mania a zároveň toľko zdravého úsud-
ku, že si uvedomujú, nakoľko je dôležité 
uchovať si svoje intímne záležitosti práve 
pre toho „pravého“ človeka. Sú to mladí 
ľudia mnohokrát trčiaci z davu, pretože 
sú v kolektíve „iní“, no udržia si svoje 
názory – väčšinou im pomáha, keď majú 
z rodiny vyvinutý zmysel pre krásno, ve-
dia sa pekne obliecť, majú radi hudbu a 
podobne. Takže ako vždy a vo všetkom 
sú trendy a móda, nájde sa aj opačné 
ponímanie, ktoré pár jedincov postupne 
pozdvihne na nové trendy a módu.“

Nakoľko ovplyvňuje domáce 
prostredie a výchova neskorší 
vzťah človeka k intimite a sexualite?

Aj rodič aj dieťa musia mať svoju inti-
mitu, potrebujú svoj kúsok sveta, ktorý je 
len ich, a majú istotu, že im do neho nikto 
nebude pozerať. V rodinách je to všetko 
o vzájomnej úcte. Sú rodiny, kde sa ro-
dičia bežne prechádzajú po byte, dome 
nahí, deti sú tiež na to zvyknutí a nič sa 
nedeje. Sú rodiny, kde sa jeden pred 
druhým zamykajú. V niektorých rodinách 
sa deti bežne kúpu s rodičom v jednej 
vani aj do školského veku, v iných je to 
absolútne neprípustné. Znova je to o na-
chádzaní vlastných pravidiel, vlastného 
postoja, ktorý je pre každého iný a ten 
pravý. Je dôležité, aby pravidlá poznali 
všetci členovia rodiny (keď sa nezamy-
káme v kúpeľni, tak ak učíme deti, aby 
pred vstúpením zaklopali, musíme to 
isté urobiť aj my, pretože to môže byť pre 
nich tiež skľučujúce...) 

Dnes rodičia často stavajú dieťa na 
svoju úroveň, čo je veľká chyba – dieťa 
potom stráca istotu a oporu, keď jediní 
dôležití ľudia v jeho živote – rodičia – sú 
ako jeho rovesníci. Deťom treba nechá-
vať práva a povinnosti, zodpovednosti aj 
výhody a hlavne musí mať určené jasné 
pravidlá, ktoré nesmieme lámať hlav-
ne my, pretože to práve my dospelí ich 
musíme rešpektovať a dodržiavať. Deti 

potom strácajú hranice – aj v intimite a 
prejavuje sa to aj zvrátenými sexuálnymi 
potrebami a následnými skúsenosťami. 

Kde je teda zdravá hranica intimity, 
čo je prípustné a čo sa považuje za 
nezdravé? 

Normy teda pri tejto téme neexistujú. 
Chceme či nechceme, je na nás, rodi-
čoch, určité normy hľadať, osvojiť si ich a 
prijať ich za vlastné, potom ich aj určovať 
a snažiť sa naučiť ich aj ostatných v na-
šich rodinách. Pokiaľ dieťa nemá v sebe 
vybudovaný zdravý vzťah k svojmu telu a 
sebe samému.

V škôlkach a školách môže dôjsť k zra-
neniu intimity na WC, ktoré sa nezamy-
kajú. Staršie ročníky žiakov v súčasnosti 
naozaj nemajú zdravý úsudok a môžu 
maličkému prváčikovi veľmi uškodiť po-
smechom (dievčatko, ktoré sa tak za-
blokovalo, že vôbec nechodilo cikať a 
skončilo na chirurgii). Súvisí to aj s tým, 
že doma sme zvyknutí na čistučký zá-
chod a je pre nás nepríjemné naučiť sa 
chodiť na záchod niekde inde. Je to tiež 
druh sexuálnej intimity, ktorá môže veľmi 
ublížiť a narušiť zdravé dospievanie – je 
to jedna z najcitlivejších oblastí, kedy 
jednoducho chtiac-nechtiac potrebujeme 
byť sami. 

Ako sa pozeráte na otázku sebauspo-
kojovania detí a dospievajúcich? 

S onániou sa stretne až 90% detí 
v predškolskom veku, ktoré ani nevedia, 
ako k tomu prišli. Väčšinou je to spojené 
so zápalom na intímnych miestach, vý-
tokom a pod. Jednoducho sa môžu na-
učiť nevedomky onanovať v spánku, na 
lopte – sú to pre nich nové pocity, ktoré 
ich uspokojujú a potom ich chcú samo-
zrejme opakovať. Najmenšie deti, ktoré 
si na onanovanie začnú zvykať, treba 
vždy odpútať inou aktivitou, prípadne 
sa snažiť byť blízko nich čo najviac a 
hlavne v tých momentoch, keď zvyknú 
sebauspokojovanie praktizovať – naprí-
klad večer pred spaním – niečo čítať, 
rozprávať, hladiť dieťa až kým nezaspí. V 
pubertálnom veku je to už niečo celkom 
iné – prebúdza sa libido, sexuálne pudy 
a onánia je vedomým uspokojovaním se-
xuálnych túžob. Je to súčasť sexuálne-
ho vývoja, väčšina mladých tým prejde 
a nejde o nič strašné, nezdravé, pokiaľ 
to nepresahuje hranice bežného života 
a nerobia to príliš často. Najhoršie je pri 
onánii dieťa vykričať, či sa mu vysmievať. 
Ako všetko zakázané, aj tu platí, že za-
kázané chutí najlepšie a dieťa bude tieto 
praktiky uskutočňovať tajne a s o to väč-
šou silou. Všetko treba riešiť s odvahou 
a láskou.

Zhovárala sa Eva Rakovanová

Ako si vysvetľujete zrýchlené posú-
vanie hraníc prvej sexuálnej skúse-
nosti u mladých??

Nakoľko ovplyvňuje domáce 
prostredie a výchova neskorší 
vzťah človeka k intimite a sexualite??

Kde je teda zdravá hranica intimity, 
čo je prípustné a čo sa považuje za 
nezdravé?

?

Ako sa pozeráte na otázku sebauspo-
kojovania detí a dospievajúcich??
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poHĽAD GYnEkolÓGIE
Na tému intimita a sexualita sme sa rozprávali aj s gyne-

kológom a pôrodníkom MUDr. Petrom Šaškom. Prinášame 
otázky týkajúce sa intímneho života z praktickejšieho hľa-
diska a odpovede na niekoľko otázok, ktoré nám možno 
bežný doktor hneď nezodpovie. 

Keďže sa dnes znižujú hranice dospievania detí, treba 
sa s nimi aj skôr o intímnych záležitostiach rozprávať a 
pripravovať ich na zmeny v ich tele. Aký je dnes približ-
ný vek, kedy dostávajú dievčatá menštruáciu? Ako ich 
na to najlepšie pripraviť?

Priemerný vek je 12 – 14 rokov. Horný a dolný pól je 10 – 18. 
Jednou zo základných chýb, s ktorými sa pri vysvetľovaní men-
štruácie dospelými stretávam, je, že to vysvetľujú ako nejaký 
trest, prípadne nejaké čistenie organizmu – maternice. Potom 
sa veľakrát stáva, že to berú ako nejakú nutnosť mať menštru-
áciu. Nedokážu ju vnímať prirodzene, ako súčasť života. V mo-
jej praxi mi takýto názor robí dosť problémov – keď ešte aj v 
dospelom veku alebo dokonca aj v prechode musím niekoho 
presviedčať o pravom opaku toho, s čím dotyčné žili celý život.

Základom pri vysvetľovaní menštruácie a čohokoľvek, čo sa 
akokoľvek dotýka intímneho života jedinca, je neuvádzať ne-
pravdy, niekedy až bludy. Celý problém výchovy a témy intimity 
je nedostatok informácií a nedôvera v rodine. Deti treba od út-
leho veku viesť k tomu, aby túto tému chápalo ako prirodzenú 
a nie ako problém. Najväčší problém je práve v tom, že sami 
rodičia nedokážu o tejto téme normálne rozprávať. Je to zaťa-
žené práve ich výchovou z minulosti, majú problém sa o tejto 
téme normálne vyjadrovať, ako o hociktorej inej, preto sa to pre 
dieťa stáva niečím zvláštnym, o „čom ani mama ani oco nevedia 
hovoriť“ a taký pocit v nich potom pretrváva.

Dnes už majú deti v 10 rokoch za sebou základy prírodovedy 
a o sexuálnych a anatomických rozdieloch by už mali aspoň 
pár základných vecí vedieť. Jednoduchšie to majú tí, ktorým 
rodičia aspoň základné veci vysvetlia prijateľným spôsobom a 
túto tému s nimi prirodzene rozoberajú. Najhoršie je, keď osta-
ne táto téma doma premlčaná a rodičia to „vzdajú“ a nechajú 
to na partiu, kolektív. Vtedy už nikto nezaručí, akým spôsobom 
to bude dieťaťu vysvetlené a ako to všetko prijme a pochopí. S 
akýmkoľvek problémom treba prísť za lekárom, detským gyne-
kológom a jednoducho sa tejto prirodzenej časti každého života 
nebáť a nestrániť.

V akom veku treba začať s mladými dospievajúcimi sleč-
nami rozprávať o intímnych záležitostiach – ako sa treba 
o intímne oblasti starať, na čo dávať pozor a pod.? 

Od narodenia. Matka má od 1. dňa narodenia na starosti hy-
gienu intímnej oblasti svojej dcéry. Nesmie sa báť, hlavne prvo-
rodička. Nesmiem nespomenúť anatómiu: malé a veľké pysky 
– treba ich roztiahnuť a tampónikom potierať kožu veľkých pys-
kov, pravidelne každý deň sa tam pozrieť. Neodporúčam žiadne 
parfumované utierky, stačí čistá voda a čistá utierka. Pri akej-
koľvek pochybnosti, podozrení, či otázke, sa treba poradiť s pe-
diatrom, prípadne detským gynekológom.

Najväčším nezdravým návykom je nezáujem o túto oblasť 
tela. Prípadne nedôslednosť pri dodržiavaní hygieny – tak ako 

sa matka musí na začiatku života starať o dievčatko, rovnako 
ju treba naučiť a viesť k tomu, aby sa rovnako dôsledne aj ona 
starala o svoje telo. Strach z ošetrovania intímnych oblastí ako 
u dievčat tak i u chlapcov môže mať za následok zdravotné 
problémy. Deti nie sú z cukru a treba v nich vypestovať správne 
návyky pokiaľ to ešte berú prirodzene a „bez hanby“. Tak isto 
používanie rôznych  hygienických prípravkov môže spôsobiť 
nepríjemnosti.

Ako sa z lekárskeho hľadiska hodnotí sebauspokojova-
nie detí – môže to byť škodlivé?  

Ťažká otázka, o ktorej by sa dali písať elaboráty. Sebauspoko-
jovanie patrí k sexualite, a je to jedna z foriem sebaspoznávania. 
Ak tomuto sebapoznávaniu však nepredchádza to, čo som po-
písal vyššie, čiže tabu v tejto oblasti. V týchto prípadoch totižto 
jedinec nedokáže rozpoznať, že to nie je  ,,jediné na tomto sve-
te.“ Vzhľadom na to, že mu je to príjemné , môže nastať problém. 
Takže je to v určitých medziach normálne. Určite sa o tom treba 
rozprávať a hlavne vysvetliť, že intímna a sexuálna oblasť života 
je o dvoch ľuďoch a nie o sebe samom. Ak to prepukne do ne-
jakého problému (kvalifikácia je individuálna) a rodičia si s tým 
nevedia sami pomôcť,  treba sa určite opýtať lekára, pretože to 
nie je zanedbateľný problém.

Kedy sa odporúča dievčatám prvá návšteva 
gynekológa?

Ku gynekológovi môže dievča „patriť“ od 15 rokov. Je to hrani-
ca, ktorú niekto určil ako vek, kedy vzniká najviac problémov. To 
však neznamená, že ak je nejaký problém, tak má ostať  doma. 
Hlavne sa treba pýtať, zisťovať a nič nebrať na ľahkú váhu. 
S akýmkoľvek problémom treba navštíviť gynekológa, ktorý ur-
čite poradí.

Aké sú najčastejšie ochorenia intímnych oblastí 
– ako sa proti nim brániť, kedy treba vyhľadať lekársku 
pomoc? 

V detskom veku je najčastejší zápal v oblasti introitu (pysky). 
Obrana, prevencia je práve to, čo som spomenul vyššie ohľa-
dom hygieny, jej dodržiavania a „nepreháňania“ s hygienický-
mi prípravkami. Kedy vyhľadať pomoc? Najlepšia odpoveď je 
– VŽDY – znova platí – netreba sa báť, ani to podceňovať ale ani 
preceňovať. Treba hlavne vyhľadať odborníka a pýtať sa. Preto 
je také dôležité vedieť sa o tom prirodzene porozprávať, pretože 
ak bude mať potom dospievajúce dievča problém, bude sa tiež 
báť opýtať.

V súčasnosti sa veľmi rýchlo posúvajú hranice, kedy mladí ľu-
dia začínajú všeličo skúšať a začínajú oveľa skôr so sexuálnym 
životom – kedy je ten správny čas?

 Je to tiež veľmi ťažká otázka.  Psychično a fyzično sa určite 
nedajú oddeľovať. Fyzická pripravenosť je jedna vec, ktorá je 
daná anatómiou, genetickými vlohami, ale bez psychickej pri-
pravenosti to nejde. A to je samozrejme dané práve výchovou 
nás, rodičov.         

Zhovárala sa Eva Rakovanová

Dve natešené ratolesti sa prebudili veľmi skoro ráno a vbehli do rodičovskej spálne. Tatko spokojne odfukoval a 
maminka spinkala. Len jedna vec bola na nej zvláštna, že vedľa postele bola hodená nočná košieľka a maminka spala 
úplne nahá. Detičky sa nahli nad posteľ, maminka prekvapene otvorila oči a už ju čakali zvedavé pohľady a otázka: 
„Mami, prečo spinkáš holá?“ Mamina bez rozmýšľania povie: „Lebo mi bolo horúco.“ Deti sa uspokoja s jej odpo-
veďou a začnú sa hrať s nočnou košeľou až do chvíle, kým mamina zavelí: „Deti, choďte si dať ponožky, veď je tu 
zima.“

?

?

?

?

?
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takto to roBÍM ja
Overené rady z rodičovskej praxe

Mami, čo je to...? Túto otázku mám veľmi rada. (Na rozdiel – ako som zistila – od množstva rodičov, 
ktorí z otázok tohto druhu chytajú paniku a majú pocit, že zjedia vlastný jazyk). Možno je to tým, že som 
sa tabu témy nikdy nebála (a umelé „tabu“ neuznávam dodnes  a v ničom). Možno tým, že som ako mla-
dučká potajomky prečítala skvelú knižku (M.Quist – Láska, ale aká), ktorú mi mama odkladala na časy, 
keď to bude príhodné... Kým sa na to odhodlala, mala som ju zdarne asi päťkrát za sebou. :-) Možno tým, 
že skôr, ako som vedela, že ma niekto bude chcieť, som sa „kukla“ precíznejšie na chod svojho cyklu. 
Možno tým, že mi vôbec neprišlo čudné písať na túto tému diplomovú prácu.

Som mamou šiestich detí a s vierou to myslím vážnejšie ako je štatistické prehlásenie o náboženstve a 
vianočná polnočná. Aj preto sa zaoberám vo svojom živote a v styku s ľuďmi 
búraním mýtov a spoločenských tlakov o sexualite – a začať musím predo-
všetkým doma, u svojich detí.  Nakoniec, to je ten najdôležitejší a najlepší 
terén. Aj preto som nemala žiadne problémy, keď sa ma môj 9-ročný syn z 
mosta doprosta pred dvoma dňami opýtal: „Mami, čo je to umelé oplodne-
nie?“

A teraz zavrite na chvíľu oči a presuňte sa do čias svojho detstva. Ako re-
agovali vaši rodičia, keď ste sa na tému z tohto „šuflíka“ pýtali vy? Môj man-
žel dodnes spomína, ako priam schytal, keď ako pubertiak položil rodičom 
neprístojnú otázku o podstate potratu. A u nás doma to nebolo o nič lepšie 
– mama nevedela, ako na to (lebo jej to tiež nik riadne nepovedal) a od otca 
som sa viac dozvedela o nutnosti pásu cudnosti pre mňa s podtónom abso-
lútnej nedôvery ako o kráse sexuality. Bola taká doba – povedala mi mama 
potom, jednoducho sa o tom tak nehovorilo.

Ale dnes sa o tom hovorí veľmi veľa. A žiaľ, nie vždy tak, ako chceme, aby 
sa do našich detí ukladalo. A nech sa usilujeme téme vyhýbať, alebo o tom 
nehovoriť priamo, nemáme šancu – pretlak sexuality je všade. Aj vám sa 
stalo, že vaše dieťa systémom „špongia“ nasalo kdesi slovíčka z gynekologic-
kého slovníka a prinieslo ich domov ako trofej? A čo ste urobili?

Čakať, že to za vás urobí nejaká sexuálna výchova v škole, je úplný alibiz-
mus. Každé dieťa je unikát, každé dozrieva inokedy (napriek zaškatuľkovaniu 
do určitého vekového obdobia a ročníka školy), každé reaguje inak, každé to 
potrebuje aj vďaka svojej povahe inak... Dodnes si pamätám, ako i informá-
ciám o sexualite prišiel náš najstarší – od prirodzenosti je voči takým témam 
ostýchavý , na rozdiel od svojej o 18 mesiacov mladšej sestry. Tá by nedbala, 

aby mala vo veku 5 rokov kompletne zdokumentovaný pôrod a jej detailné otázky nemali konca. A vždy, 
keď som o tom rozprávala, sa množstvo detských uší znásobovalo... . Pokiaľ o tom nepovieme deťom prví 
a pravdivo vtedy, keď sa budú pýtať – prehrávame na plnej čiare a narušíme vzťah dôvery medzi nimi a 
nami. Hromadné „poúčanie“ v škole narobí v deťoch zmätok a chaos, lebo nie každé to bude schopné 
v takom podaní stráviť.

Toto všetko mi bolo jasné z obdobia môjho detstva a odhodlanie, že svojim deťom poviem pravdu, osta-
lo pevné.

ČO SA TEDA OSVEDČILO MNE?

Pravidlo prvé
Odpovedajme hneď. Deti sa pýtajú, alebo sa naskytnú situácie, kedy ako pozorný rodič vytušíme, 

že by chceli o tom vedieť viac. Niekedy sa stačí v neistote opýtať: „Chcel by si viac vedieť o tom, ako príde 
bábätko do bruška?“ Aj mne sa stalo, že odpoveď bola zamietavá a odhalenie tajomstva života prišlo pri-
rodzene oveľa neskôr.

Pravidlo druhé
Hovorme o tom medzi štyrmi očami. Pokiaľ sme niekde vonku, snažme sa nájsť si miestečko, kde bude 

trošku pokojnejšie alebo aspoň hlasom navoďme atmosféru pokoja a prijatia. Niekedy je to zložité – mne 
sa stalo, že mi náš najstarší syn raz veľmi vnucoval v obchode pri nákupe hygienické vložky v čase, kedy 
som dojčila a menzes som nemala. Keďže nevie potichu rozprávať, situácia to bola priam groteskná: 
„Mami, toto sú hygienické vložky!!! Môžem ti dať jedno balenie?“ (To už celý obchod vedel, čo Sam obja-
vil). Zostala som pokojná a odpovedala som: „Nie, Samko, nepotrebujem teraz hygienické vložky, môžeš 
ich odložiť naspäť do regálu.“ Ale náš Sam je dieťa – perfekcionista:  „A prečo teraz nepotrebuješ hygie-
nické vložky?“ (Zase vo forte). 

„Pretože teraz dojčím a ešte sa nečistí moja izbička pre bábätko.“ (To už deti boli poučené o tom, ako 
funguje menštruácia). „A kedy sa ti bude čistiť izbička pre bábätko?“ zaujímalo ho. „Keď už náš drobec ne-
bude piť až toľko mliečka a môj organizmus spustí sám upratovanie izbičky.“ Sam sa konečne upokojil a 
ešte stále s vložkami v ruke nahlas zakontroval: „Tak dobre, keď teraz nepotrebuješ tie hygienické vložky, 
odložím ich naspäť do regálu.“ Ako to povedal, tak aj urobil, až na to, že mu z nešikovných detských rúk 

Ilustračné foto: RaKo 
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vypadli, a tak to malo ešte dohru vo forte: „Jáj, mami, vypadli mi na zem tie hygienické vložky!“  Ubezpe-
čila som ho, že sa nič nestalo a aby ich dal tam, kde patria...  Celé to trvalo pár minút. Moje deti na to do-
dnes spomínajú (v dobrom), lebo sa im dostalo na mieste činu dosť nových informácií. Malo to samozrej-
me ešte dozvuky po ceste domov – o vývoji hygienických vložiek, o druhoch a mojej obľúbenej značke. :-) 
Ale má to dodnes jednu nespornú výhodu: nemám problém mojim veľkým deťom povedať:  „Prosím ťa, je 
mi na figu, čistí sa mi izbička pre bábätko... nedonesieš mi vložku?“

Pravidlo tretie
Urobme si pohodlie a berme položenú otázku alebo situáciu ako pozitívnu výzvu hovoriť o niečom krás-

nom a dôležitom – deti veľmi rýchlo vycítia, že sme nesvoji a nechceme o niečom hovoriť.

Pravidlo štvrté
Hovorme v obrazoch, je to hlavne pre menšie deti prijateľnejšie. Mne veľmi pomohlo rozprávať sa 

s mnohými mamami o ich „grifoch“, a tak naše krásne pomenovanie maternice „izbička pre bábätko“ ale-
bo tiež aj „bazéník“ je od mojich starších kamarátiek a veľmi sa im osvedčilo. 
V tomto zmysle je menštruácia ako upratovanie izbičky pre bábätko: každý 
mesiac sa tam znovu urobí veľké upratovanie, aby bola izbička nachystaná 
s novooblečenými perinkami – výstelkou maternice – pre bábätko, ktoré by 
tam mohlo prísť. To isté sa týka aj pôrodu, hlavne otázky, ako sa dieťatko do-
stane von. Za izbičkou je dlhá chodbička – krčok maternice – a pre dieťatko a 
mamu je v tej chvíli dlhá. Na konci chodbičky je bránka. Bábätko na ňu klope 
a chce ísť von, tlačí hlavičkou, lebo je tak otočené v tej izbičke – bazéniku, 
kde mu už je tesno, až dovtedy, kým sa bránka neotvorí.  

Veľmi často sme riešili aj otázku toho, ako vidieť bránku, kade bábätko 
vchádza a vychádza. Ale ja som vždy na to odpovedala, že je to také krásne 
tajomstvo, a tú bránku môže vidieť len pán doktor pri pôrode, lebo inak je 
skrytá hlboko a otvára sa iba pri tých dvoch príležitostiach. 

Pravidlo piate
Nezáleží na technických gynekologických detailoch – deti potrebujú predovšetkým cítiť dôveru a otvo-

renosť, že s nimi chceme o tajomstve života hovoriť, potom potrebujú vedieť princíp fungovania. Príde čas, 
kedy im to tiež postupne primerane veku a dozrievaniu upresníme vo väčších detailoch.

Pravidlo šieste
Rozprávajme s deťmi tak dlho, až budeme mať istotu, že vyčerpalo všetky svoje otázky.  Ak rozprávame 

o tajomstve života, nikdy sa neponáhľajme, ani to neodkladajme na „inokedy, keď budeš väčší“. Dieťa to 
zraní, lebo sa necíti byť hodné dôvery – a vždy sa dá nájsť spôsob, ako odpovedať aspoň trochu.

Pravidlo siedme
Nebojme sa – strach má veľké oči! Keď začneme rozprávať, strach z vás opadne.

Pravidlo ôsme
Dopĺňajme deťom informácie pravidelne, ale nie násilne – vždy dajme na dieťa, ako to cíti, nerobme po-

učenia v tomto smere sami od seba, lebo iní to už vedia. Skôr buďme pozorní na situácie, kedy sa o tom 
prirodzene dá rozprávať. U nás túto úlohu zohrávali moje tehotenstvá, pôrody a dojčenie – ale takú inšpi-
ráciu isto stretneme v rodine alebo v parku na prechádzke.

Pravidlo deviate
Ak je to možné, sprostredkujme deťom zmyslový zážitok. To znamená: dotknúť sa mamičkinho bruška, 

kde je bábätko, aby cítili, ako dieťatko kopká a hýbe sa. Ukázať im, ako tečie materské mliečko alebo im 
ho dať ochutnať. Na bábätku ukázať rozdiel v pohlaví chlapec - dievča pri kúpaní alebo obliekaní alebo 
prebaľovaní. Vysvetliť im, prečo chlapci sú iní ako dievčatá, v čom je to krásne.

Pravidlo desiate
Rozprávajme o tom ako o úžasných veciach, ktoré majú svoje pravidlá hry – počnúc láskou medzi mu-

žom a ženou, cez manželstvo až po prijatie detí. Deti musia cítiť, že nový život, manželské objatie, že to 
má svoj zmysel a poslanie. Nehovorme o tehotenstve (čo ako bolo ťažké) „už nikdy v živote“ alebo  „daj 
pokoj.“ Ani pri žobronení o ďalšieho súrodenca neodbijme vetou: „Vieš, čo som si užila?“ Hľadajme prav-
divé a pozitívne zdôvodnenia, prečo už u nás nebude bábätko (samozrejme nie také, že sa dieťa nebude 
musieť s nikým deliť o hračky, alebo že nemáme dosť peňazí v situácii, ktorá nie je uveriteľná pre dieťa).

Ukážme deťom iný svet sexuality, ako to, čo vidia v reklame, v televízii, počujú v škole či na ihrisku – 
všetci si hádam želáme, aby naše dieťa malo ako dospelák krásny pevný vzťah s niekým milujúcim, a nie 
aby tápalo a experimentovalo. Tu je začiatok – u nás.

Veľa zdaru vám želá a na vaše otázky sa teší

Mária Kohutiarová
Ilustračné foto v celej rubrike: Martina Lukáčová
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V revolučnom roku som mala práve šestnásť. Bola som zvedavá 
a dospievala som. V škole sa všetko postupne menilo. Ako predsedníčka 
študentskej jednoty som sa dostala aj na rokovania učiteľského zboru. 
Triezvela som z prvých ilúzii a na chalanov som ani nemyslela. Riešila 
som, čím budem. Učila som sa dobre – mohla som si vyberať. Rozmýšľala 
som medzi právom a žurnalistikou. Viedla som školský časopis, 
dramatizovala školské akcie. Verila som si. 

Cez víkendy som chodievala ku kamarátke a doma som bola málo. 
Len mama občas spomenula, že ma hľadal nejaký mladík. Keď si 
začali chalani z neho robiť žarty, pridala som sa. Nezaujal ma a jeho 
dobiedzanie mi liezlo na nervy. Na jar mu prišiel povolávací rozkaz 
do armády. Telefonoval a prosíkal – nechce tam byť sám. Mohla by som si 
s ním aspoň písať. Týždeň pred odchodom sme sa stretli večer sami. Padla 
prvá pusa a bolo to. Korešpondenčne som sa zamilovala. Nasledovala 
prísaha a po troch mesiacoch požiadal o civilnú službu. 

Mala som 17 a pred sebou prvú sexuálnu skúsenosť. Snáď sa mi aj 
zdalo, že sa mi do toho nechce, ale nebola som prvá a v rozpakoch som 
bola iba ja. Asi preto som sa podvolila. Počas 
ďalších dvoch mesiacov som sa pokúšala zastaviť 
to a vrátiť sa späť do detstva. Zakaždým ale 
nasledoval tlak z jeho strany a podporovala ho aj 
moja mama: „Taký dobrý chlapec, čo ti na ňom 
stále vadí? Ako pekne o tebe hovorí a stále ťa hľadá. 
Nebuď taká!“ 

V auguste som nedostala menzes. Bol koniec 
prázdnin a detstva. Injekcia nezabrala a ultrazvuk 
potvrdil siedmy týždeň tehotenstva.  Neuvažovala 
som o interupcii – alebo aspoň nie vážne. To 
ostatné naplánovali rodiny. Oni boli kresťania, a 
tak som naraz so vstupnými písomkami do štvrtého 
ročníka absolvovala aj poučenie, prípravu na prvé 
sväté prijímanie a sviatosť manželskú. Svadba bola 
začiatkom novembra. Postupne som sa „prevracala“ 
až k ukončeniu ročníka. 

O tri dni na to sa mi narodil syn. Bol krásny 
ako z rozprávky. A k tomu plačlivý, nervózny 
a mamičkin. Spolu sme sa učili na maturity, prali, 
žehlili, upratovali. Zároveň som zisťovala, že 
budeme spolu na všetko – sami. Bývali sme u 
svokrovcov. Nebola zlá. Bola pani svojej domácnosti a ja som bola iba 
ďalšie dieťa. Jej dcéra už vyletela z hniezda a ja som pribudla. Moje snahy 
o odsťahovanie sa, či kúpu vlastného bytu stroskotávali na svokrových 
rečiach o tom, že dom staval pre syna, tak kam by sme chodili. Aj manžel 
chcel ostať doma. 

Keď mal syn dva roky, začala som uvažovať o ďalšom dieťati. Prečo, 
keď to nebolo ružové? Stále som si verila. Chcela som udržať rodinu a 
nechcela som, aby bol môj syn niekedy sám. Sestra je mladšia o šesť rokov. 
Pre mňa to bolo veľmi veľa. Názorovo sme sa stretli až v dospelosti. 
Chcela som deti, čo si budú blízke od mala. A keďže som mala aj tak 
problémy s antikoncepciou a bola som bez zamestnania, rozhodla som sa, 
že pôjdem znovu na materskú. 

Mladší syn sa narodil po necelých troch rokoch. Zrazu bolo všetko 
dvojmo. Starší na mne lipol ešte viac. Absencia partnera bola ešte 
výraznejšia a jeho snaha uniknúť z množiacich sa povinností silnejšia. 
Našiel si prácu na zmeny a doma sme ho už takmer nevideli. Žila som 
vlastne so svokrovcami, ktorým tiež chýbal pokoj. Keď im vyhovovalo 
povoliť deťom viac, tak povolili, keď nie, tak zakázali, a ja som nevedela, 
kam z konopí. Moje slovo narážalo na ich. 

Prvýkrát som uvažovala o práci, keď mal mladší syn jeden a pol roka. 
Napokon som si povedala, že to čo teraz, mu už nikdy nedám, a ostala 
som doma. Peňazí bolo stále málo a manžel si vzal aj posledné. Drobec 
bol kojený, a tak mi už aspoň nechýbalo na sunar. Domov chodil v noci 
a vyžadoval servis. Keď som nebola ochotná, vždy ho obslúžila matka 
a problémy sa množili. 

Keď mi skončila materská, nastúpila som do práce. Deti som ráno 
vodila do škôlky a poobede, keď boli všetci doma, som s nimi unikala 
pre zmenu ja. Chodili sme na prechádzky do prírody a čoraz viac sme 
sa vzďaľovali. Na dovolenky ku kamarátke sme chodievali tiež sami. 
Manžel s nami nechcel ísť nikam. Jemu bolo doma dobre a čas strávený 
s rodinou mu pripadal stratený. 

Začalo sa obdobie ultimát, únikov, hádok. Do toho sa pridali problémy 
s hracími automatmi a manželovou fluktuáciou. Zrazu bolo živenie 
rodiny na mne. Keď sa minulo, chýbalo – vždy čakal, že ja zarobím, 
požičiam. Pomáhala mi mama. A potom prišla prvá bitka.

V noci som uvažovala, kde som urobila chybu. Kam zmizlo to dievča 
zo strednej školy, ktoré sa nikde nestratí a vie zabojovať? Kde sú všetky 
moje perspektívy a ciele? Čo chcem vlastne dosiahnuť? 

Chcem dobre vychovať svoje deti a k tomu patria normálne rodinné 
vzťahy. Preto som dala manželovi posledné ultimátum. Okrem toho som 
s ním nemohla intímne žiť. Nedokázala som zniesť na sebe ruky, ktoré ma 
udreli a to viac prehlbovalo moje, už jasné, odhodlanie odísť. Nevedela 

som síce kam ani za čo, ale musela som. Bol to môj 
jediný cieľ. 

Schudla som na cvernu, nespávala som a deti 
sa začali pocikávať. Starší mal osem a mladší päť. 
Na Vianoce bol starší chlapec u mojich rodičov 
a s mamou sa prechádzali po meste. Stretli mňa 
a drobca. Asi vtedy sa u mamy niečo zlomilo. 
Po Vianociach mi naši dali svoje stavebné sporenie 
a možnosť niečo s tým urobiť. 

Všetky moje sny sa stali skutočnosťou. Vybehala 
som všetky papierovačky a začala som zháňať 
byt. Tajne. Keď som mala kľúče, vzala som tam 
deti. Bol začiatok prázdnin a detská izba sa im 
páčila. Až tak, že sa u svokrovcov hneď pochválili 
a začali sa problémy. Svokre som povedala, že sa 
sťahujem iba s chlapcami, lebo potrebujem vedieť, 
či sa uživím.  Manžel minul všetky svoje a ešte 
aj časť mojich peňazí. Nastala trma-vrma, ktorá 
skončila mojím nočným odchodom k rodičom. 

Mama navrhla, nech sa nevraciam. Veď idem skoro 
ráno do práce a chlapci už spia. Radšej aby som rýchlo 
vymaľovala a presťahujeme sa. 

Na druhý deň mi manžel zavolal, že deti už neuvidím, lebo on má 
súdny príkaz. Kričal do telefónu a deti plakali. Ja tiež. Kým som obvolala 
prokuratúru a zisťovala, kde je pravda, deti ušli. Po svokrinom telefonáte 
som myslela, že sa zbláznim. Čo teraz? 

Napokon sa to vyriešilo. Deti sa našli. Starší pobalil oboch a ušli 
cez balkón. Po ceste sa schovávali a krížom cez park unikali hľadajúcim 
autám, až prišli za mnou do práce. Ja som zavolala kamarátku a 
tá ich vzala k sebe. Až potom som dala svokrovcom vedieť. Aj tak 
som sa nevyhla vyhrážkam a po ulici som nechodila sama. Neskôr sa 
situácia upokojila a my sme sa presťahovali. Pravdaže – nemohla som 
sa ísť pobaliť a takmer desať rokov môjho života ohodnotila a do vriec 
nahádzala svokra. Ona usúdila, čo je za ten čas moje a čo mi nepatrí. 

Nezáležalo na tom. Jediné podstatné boli naše (teda rodičovské) štyri 
steny. Aj keď bez zariadenia a s požičanými vecami, ale naše. Také, kde 
sa dalo zavrieť a nikto tam nemohol. Miesto, kde sme sa mohli hrať, 
upratať či neupratať, vstávať podľa ľubovôle, navariť si, na čo sme mali 
chuť, a tisíc vecí v súkromí. Ani jeden z chlapcov sa nikdy viac nepocikal 
a nikdy sa nespýtal, prečo sa ocko s nami nepresťahoval. 

Zažili sme odvtedy veľa vecí. Veď prešlo ďalších deväť rokov a starší 
syn je už dospelý. Ale to už je iný život. Ja som znovu našla to dievča 
zo strednej a darí sa mi dobre. Chlapci sú zdraví, zodpovední a fajn a 
ja som snáď naplnila svoje poslanie – vychovať z nich hodnotných ľudí. 
A manžel? Je druhýkrát rozvedený a jeho tretieho syna vychováva ďalšia 
bývalá.

Marianna

KAM  ZMIZLO  TO  DIeVČA ?

môj príbeh

Ilustračné foto: A.Demjanovičová 
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Rok 2000 bol pre mňa 
významný najmä pre tri 
veľké udalosti, ktoré i dnes 
vnímam ako vzájomne pre-

pojené. Po prvé to bola GWIA ( The Grassroots Women’s 
International Academy) medzinárodná akadémia gras-
sroots  žien, ktorú sme založili v Nemecku a ktorej som 
venovala väčšinu mojej energie. Potom tu bol začiatok 
vzťahu s Marieke, láskou môjho života, ktorá sa zúčast-
nila na jednom podujatí v rámci GWIA. No a napokon za-
loženie mine - medzinárodnej siete materských centier, 
ktorá stavala na skúsenostiach z GWIA.  

Rok 2000 bol skutočne historickým rokom!
GWIA spojila grassroots ženy z celého sveta. Konala 

sa v materskom centre Salzgitter v Nemecku. V priebehu 
niekoľkých rokov sa už celá skupina žien z nemeckých 
MC aktívne zapájala do medzinárodnej siete. Bolo to počas Svetovej konferencie žien v Pekingu 
v roku 1995, kedy sme začali vnímať, že koncept MC zarezonoval ďaleko za hranicami Nemecka 
a Európy. Delegácia 20 žien z nemeckých MC sa zúčastnila na tejto konferencii, vybavená origi-
nálnym transparentom – patch - work pokrývkou, ktorú spoločne vyrobili ako „pozdravenie nemec-
kých MC ženám sveta”. Na konferencii sme zažili obrovský záujem žien z celého sveta o koncept 
MC. Čokoľvek sme prezentovali o MC, boli sme okamžite bombardované tisíckami otázok, ako 
založiť materské centrum. Zavesili sme biele plachty vedľa našej pozdravnej pokrývky s tým, aby 
ženy mali možnosť napísať ich odkazy pre nás, ktoré vezmeme domov. Na konci konferencie boli 
všetky plachty popísané ich názormi, vyjadrujúcimi silný záujem a sympatiu k MC. Report z tejto 
udalosti bol vysielaný v čínskej televízii týždeň každú noc a vyzdvihoval práve MC. Neočakávali 

ABY Bolo mAmY vo svETE poČuŤ

Mine – slovíčko, ktoré sa často skloňuje medzi 
členmi ÚMC hlavne v týchto dňoch. Dôvodom je 
príprava v poradí už druhej medzinárodnej konfe-
rencie. Koncom novembra sa v Bratislave stretnú 
ženy z rôznych krajín sveta, aby spolu hovorili 
o výchove detí, o potrebách tých najmenších, ale 
aj o rodičovstve. Aby takáto pozitívna výmena 
skúseností nebola iba jednorázovou záležitosťou, 
k tomu výrazne prispieva nepretržitá práca a akti-
vity celej medzinárodnej siete materských centier 
– mine. Nasledujúce stránky hovoria o jej vzniku, 
význame i o mieste slovenskej Únie materských 
centier v tejto celosvetovej „pavučine“.

mine (Mother Centres international Network 
for Empowerment) - je medzinárodná sieť ma-
terských centier, ktorá uľahčuje spoluprácu viac 
ako 800 materským centrám v 20-tich krajinách 
sveta (Argentína, Bosna, Bulharsko, česká re-
publika, holandsko, jamajka, Kamerun, Kanada, 
Keňa, Nemecko, Nepál, Poľsko, Rakúsko, Sloven-
sko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, 
Turecko, Uganda).

víziou mine je svet, ktorý si cení a podporuje 
materstvo, svet, kde sociálna súdržnosť a komu-
nity sú základom sociálneho a ekonomického 
rozvoja a kde je kultúra starostlivosti súčasťou 
verejného života.

„Materské centrá sú odpoveďou na historickú 
potrebu. Šíria sa po svete ako „pozitívny vírus“. 
Reprezentujú iný druh globalizácie, a to globa-
lizáciu „zdola“. Preto vznikla potreba založenia 
globálnej siete“,  Monika jaeckel, spoluzaklada-
teľka mine .

viac na www.mine.cc

Kto by vedel 
fundovanejšie 
predstaviť fun-
govanie medzi-
národnej siete 
m a t e r s k ý c h 
centier mine, 
ako samotná 
prvá dáma ma-
terských centier 
- tvorkyňa mo-
delu materské-
ho centra, spo-
luzakladateľka 
medzinárodnej 
siete a jej dlho-
ročná líderka, 
Monika Jaeckel. 

Jej život má pozoruhodný medzinárodný rozmer od samého 
začiatku: narodila sa v Japonsku, vyrastala v USA a Nemecku, 
kde sa stala sociologičkou. Výstupom jedného sociologického 
projektu v 70-tych rokoch minulého storočia bol práve model 
materského centra, veľmi podobný tomu, čo dnes žijeme v na-
šich centrách. Monika v súčasnosti žije v Amsterdame a zápa-
sí s nevyliečiteľnou chorobou, ktorá jej, žiaľ, nedovolí osobne 
prísť na našu novembrovú medzinárodnú konferenciu. Napriek 
tomu prevzala nad ňou záštitu a otvorí ju krátkym video prího-
vorom. 

Viac sa o Monikinom živote dočítate na jej stránke www.Mo-
nikaJaeckel.com , ktorú dostala ako darček od priateľov k jej 
nedávnej šesťdesiatke.

Monika Jaeckel (vľavo) 
a súčasná riaditeľka mine Andrea Laux z Nemecka (vpravo)

sme takúto silnú reakciu. 
Ale ani sme na ňu nikdy 
nezabudli. Sformovali 
sme „medzinárodnú pra-
covnú skupinu” v hnutí 
nemeckých materských 
centier.   

Keď sa rozhodlo, že 
EXPO 2000 sa bude 
konať v Nemecku, videli 
sme ďalšiu príležitosť, 
ako zakomponovať MC 
do medzinárodného 
kontextu. Presvedčili 
sme Federálne oddele-
nie pre rodinnú politiku, 

aby sponzorovalo GWIA na tom princípe, že 
o materské centrá je medzinárodný záujem a 
z tohto dôvodu je veľmi dôležité, aby grassroots 
aktivity boli prezentované na EXPO. Svetový 
veľtrh by nemal byť len miestom, kde sa pred-
stavujú najmodernejšie technológie, ale tiež 
miestom, ktoré zviditeľní „softvér“ spoločnosti, 
spôsoby, ktorými komunity vyvíjajú kreatívne rie-
šenia pre život. Viac ako 50 grassroots skupiniek, 
ktoré sa na podujatí zúčastnili, dostali počas 

významný najmä pre tri 
veľké udalosti, ktoré i dnes 
vnímam ako vzájomne pre-

1. S akou víziou 
si spoluzakladala 

sieť mine 
v roku 2000?

Stretnutie medzinárodnej siete v Amsterdame v roku 2004
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štyroch týždňov pre GWIA neuveriteľne pozitívnu 
odpoveď a záujem o materské centrá. Skúšali 
sme porozumieť dôvodom tohto nadšenia. Uve-
domili sme si, že materské centrá sú odpoveďou 
na podmienky a situácie v rôznych častiach 
sveta a že v tom je obrovský potenciál pre šíre-
nie konceptu a idey MC. Narodila sa myšlienka  
mine. Túžili sme preskúmať tento medzinárodný 
potenciál. 

Mojím najväčším prianím je nájsť finan-
covanie pre mine a pre jej  medzinárodné 
projekty a kampane. Veď len uvážme, koľko 

sme toho dokázali aj bez financovania! Tiež si želám, aby tvorivé podnety 
a participácia „zdola nahor“ v mine pokračovali. Bola som vedúcou silou 
v mine od čias, kedy sme ju založili. V posledných rokoch som sa stiahla, 
aby som uvoľnila miesto ďalším na prevzatie vedenia. Teraz ma choroba 
prinútila celkom stopnúť moje aktivity v mine. Želám si, aby ostatní pokra-
čovali ďalej. 

Budúcnosť, ktorú si predstavujem pre  mine - živá a aktívna sieť 
s mnohými medzinárodnými projektmi a kampaňami, do ktorých budú 

Za rozhovor ďakuje Elena Bakošová

Najväčším 
neúspechom, 
akokoľvek zjedno-

dušene to môže znieť, bola neschopnosť nájsť 
primerané zdroje pre mine a medzinárodné 
hnutie MC. Napriek nespočetným pokusom sme 
na tomto poli neuspeli. Siete nemôžu byť trvalo 
udržateľné len na dobrovoľníckej práci. Tak ako 
to platí na regionálnej a národnej úrovni, o to 
viac je to zrejmé na medzinárodnej úrovni. Tak, 

Prvý úspech prišiel, 
keď sme vyhrali Me-
dzinárodnú dubajskú 
cenu za najlepšiu 
prax. Prinieslo nám to 

základné peniaze na začiatok fungovania. Mohli sme 
každoročne usporiadať celosieťové stretnutia, vždy v 
inej krajine, začali sme vydávať newsletter a vytvorili 
web. Vyjednali sme niekoľko medzinárodných projek-
tov na založenie MC v strednej a východnej Európe (v 
Bosne a rómskych komunitách, najmä v Bulharsku) a 
naposledy v Turecku. 

Samozrejme, obrovským úspechom bola medzi-
národná kampaň Ako chceme vychovávať naše deti 
a konferencia v Bratislave v roku 2006. Bol to úspech 
kvôli viacerým aspektom. Kampaň reprezentovala prístup „zdola nahor“ – to znamená národná 
(vaša slovenská) kampaň sa stala medzinárodnou. Do kampane sa zapojilo viac ako 20 krajín. Pr-
výkrát sa mohli MC z celého sveta stretnúť osobne na jednom mieste a definovať svoje spoločné 
ciele a záujmy. A bola tu tiež vytvorená Akčná platforma - medzinárodný dokument, ktorý zjednotil 
mamy z celého sveta.

Za úspech tiež považujem vytvorenie organizačnej štruktúry pre mine, ktorú sa podarilo dať 
dohromady po vyše roku debát o organizačnom rozvoji. Našli sme formu, ktorá stelesňuje a za-
chováva participatívny duch hnutia MC.

Tiež sme sa naučili, že hnutie MC sa nemôže šíriť bez podpory. V krajinách, kde je politická a 
finančná vôľa na podporu MC (ako v Nemecku, Tirolsku, Švajčiarsku, Česku, či na Slovensku ), sa 
MC rozšírili závratnou rýchlosťou. Medzi hlavné podmienky na šírenie MC patrí priestor zdarma a 

keď sme vyhrali Me-
dzinárodnú dubajskú 
cenu za najlepšiu 
prax. Prinieslo nám to 

2. Čo považuješ 
za najväčšie úspechy 

mine počas 
jej fungovania ?

tiež aspoň základné ve-
rejné peniaze. MC musia 
byť súčasťou štrukturálnej 
podpory pre rodiny, ktorá 
vytvára pozitívne prostre-
die pre výchovu detí. 
Musia byť vnímané ako 
súčasť rodinnej politiky a 
verejného záujmu, rovna-
ko ako materské škôlky, 
či ďalšie formy verejnej 
starostlivosti o deti. V kra-
jinách, ako Bosna, Nepál, 
či Rwanda, kde nie je 
taká verejná politika, MC 

zostali osamelými iniciatívami a nerozšírili sa. 
V týchto krajinách je nutná podpora nadácií a 
filantropických inštitúcií, ktoré krôčik po krôčiku 
vyplnia dieru vo verejnej správe. 

Ako sociologička som za úspech vždy pova-
žovala všetky lekcie, ktoré sme sa naučili, všetky  
vedomosti, ktoré sme zozbierali počas procesov. 
Pri projektoch a aktivitách  mine sme pochopili, 
prečo je koncept MC taký atraktívny pre celý 
svet: zatiaľ čo sa komunity celosvetovo rozpada-
jú, materské centrá ich opätovne budujú. 

neúspechom, 
akokoľvek zjedno-

3. Boli aj neúspechy?

Mine bolo založené koncom roku 2000 v Mníchove ako nemecká mimovládna organizácia. 
Založila ju skupina siedmich žien. V priebehu času sa hlavné aktérky presťahovali do Štutgartu. 
Našou víziou bolo založiť medzinárodnú štruktúru, ktorá by umožnila reagovať na početné žiadosti 
o pomoc so založením MC, ktoré sme dostávali z rôznych krajín sveta. Základnou myšlienkou bolo 
tiež zastrešiť MC, ktoré sa zatiaľ rozšírili v mnohých európskych krajinách, aby mohli zdieľať svoje 
skúsenosti, učiť sa jedno od druhého a vytvoriť sieť. Chceli sme vytvoriť priestor pre hlas matiek 
z celého sveta.

Všetky „farby“ konferencie v Bratislave v roku 2006

ako je práca MC uznávaná a oceňovaná na lokálnej úrovní, potreba a vytváranie sietí medzi nimi 
nie sú uznávané ani verejnými, ani súkromnými donormi. To, že MC nezostali projektom pre jedno 
miesto v jednom čase, ale prerástli do hnutia, šíriac sa v Európe a dokonca na iných kontinentoch, 
vnímam ako skutočne udivujúci a vôbec nie samozrejmý fakt. Stále ma prekvapuje, že táto neuve-
riteľná skutočnosť a ešte väčší potenciál sa nestretá so záujmom verejných a súkromných donorov. 
MC už dosiahli to, o čo sa mnohé projekty a programy ešte len usilujú: rozšírenie a prekračovanie 
škál, prenos a opakovanie vo veľmi odlišných ekonomických, sociálnych, kultúrnych, zemepisných 
a politických podmienkach. MC sú vítanou „cieľovou skupinou“ nielen v Nemecku, ale celosvetovo. 
Koncept sa osvedčuje znova a znova v praxi, v rôznych prostrediach. A doteraz sme nedokázali 
zabezpečiť medzinárodnú finančnú podporu.  

covanie pre mine a pre jej  medzinárodné 
projekty a kampane. Veď len uvážme, koľko 

4. Aké je tvoje želanie 
pre budúcnosť mine? zapojené všetky krajiny, kde sú MC. Predstavujem si, že ľudia v MC po 

celom svete si budú vedomí medzinárodného rozmeru MC a budú ho ďalej 
kultivovať. Prajem si, aby bolo veľa príležitostí pre ženy z MC z rôznych 
krajín a kontinentov, aby sa stretli a vymieňali si svoje skúsenosti. Aby vý-
stupom z týchto stretnutí bolo uvedomenie si problémov a otázok, ktoré sú 
spoločné pre všetky mamy na svete a vybudovanie stratégií na vzájomnú 
podporu a na vytvorenie politickej sily. Predstavujem si mine a MCčka ako 
súčasť širšieho hnutia matiek a skupín matiek po celom svete tak, aby 
bolo mamy v spoločnosti skutočne počuť.
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e Osobne prišlo do kontaktu s medzinárodnou sieťou počas jestvo-
vania ÚMC už veľa žien. Či ako aktívne účastníčky medzinárodných 
projektov, alebo ako tlmočníčky a zástupkyne našej siete vo svete a 
tiež ako účastníčky konferencie v roku 2006. Niektoré z nich nám v 
nasledujúcich riadkoch priblížia svoje stretnutia s mine. 

Gabriela Dunajčíková, MC Senecké Slniečko, 
dlhoročná aktívna dobrovoľníčka v ÚMC v rôznych 
medzinárodných projektoch, spoluorganizátorka 
našej prvej medzinárodnej konferencie v roku 2006, 
koordinátorka mine na Slovensku v roku 2007.  

„S mine som sa prvýkrát stretla v Haagu pri príprave 
projektu MC v rómskych komunitách. Bolo to fyzicky veľ-

mi vyčerpávajúce stretnutie, pracovali sme od skorého rána dlho do noci, 
ale príjemné, veľmi dobre zorganizované. Teraz, keď si na to spomínam, 
mám z neho pocit ako z obrazov niektorých impresionistov – v takom 
príjemnom svetle s oparom hmly :-). No úplne prvým dojmom bolo prekva-
penie. Na stretnutí boli hlavne ženy okolo päťdesiatky a my zo Slovenska 
sme výrazne znižovali vekový priemer! Toto som naozaj nečakala... až 
potom som sa dozvedela, že MC vo svete majú už viac ako 30 rokov...

Najväčším zážitkom v súvislosti s mine bola pre mňa bezpochyby 
„naša“ konferencia. Atmosféra na nej a z nej: ženy z celého sveta, ktoré sa 
o MC zaujímajú, žijú nimi a pracujú v nich. Naše neskoré nočné telefonáty, 
keď „mi“ zostali visieť ženy z Kamerunu či Burundi na letisku, lebo si ne-
požiadali o prestupové víza alebo im včas nedoručili ich pasy. 

Nezabudnuteľné však bolo každé naše stretnutie ako mine – znova 
sme mali možnosť byť spolu so ženami (z ktorých sa stali moje priateľky) 
naladenými na podobnú nôtu, úplne sa nechať pohltiť atmosférou dôvery 
a toho, že sme sa zišli, aby sme dávali, posúvali veci dopredu a nie aby 
sme brali...

A ešte mi napadá  jedna úžasná skúsenosť. Ako lektorka som s kole-
gyňou z nemeckej siete trénovala rómske ženy v Bulharsku... to sa ani 
nedá opísať, aký to bol pre mňa zážitok. Nezabudnem hlavne, ako sa 
ženy chceli o MC dozvedieť čo najviac a mňa „týrali“ svojím záujmom do 
druhej-tretej hodiny ráno, keď som im svojou chabou ruštinou (tlmočníčka 
bola už dávno preč) vysvetľovala zásady strategického plánovania a ešte 
to prekladala svojej nemeckej kolegyni do angličtiny.

Aký zmysel má takéto medzinárodné spoločenstvo, akým je mine? 
Jeho význam spočíva v medzinárodnej lobby, v nadnárodnej spolupráci, 
vo „veľkých“ projektoch, výmenách skúseností, v misionárskej činnosti, 
akou je šírenie myšlienky MC vo svete....”

Eva Fiedlerová – koordinátorka kampane 
Ako chceme vychovávať naše deti, ktorú bliž-
šie predstavujeme v rozhovore na strane 27.

„Prvý kontakt s mine som mala v roku 2001. 
ÚMC ešte neexistovala a v bulharskej Sofii sa ko-
nala konferencia medzinárodnej siete materských 
centier. O mine sme mali v tom čase minimum 
informácií. Moje domovské MC Bambino získalo cestovný grant od Nadá-
cie otvorenej spoločnosti, a tak sme sa vybrali, spoločne s mojou sestrou 
Dankou, čerpať prvé inšpirácie zo sveta.

Najväčším a najpríjemnejším zážitkom z tejto medzinárodnej siete bola 
pieseň s názvom „Zelená“ na našej prvej medzinárodnej konferencii ku 
kampani „Ako chceme vychovávať naše deti“. V rytme tejto úžasnej sklad-
by sme vytvorili farebnú mozaiku pohupujúcich sa tiel, tlieskajúcich  rúk 
a širokých úsmevov. Chvela sa mi nadšením každá bunka a cítila som to 
najsilnejšie prepojenie medzi ľuďmi, aké len človek môže zažiť.

Význam mine vidím v potrebe pestovať ten pocit najhlbšieho prepoje-
nia rodičov, ktorý nepozná hranice. Šíriť myšlienku, že materstvo, rodičov-
stvo, výchova detí sa netýka len jednotlivcov, ale je to univerzálny princíp, 
ktorý určuje osud našej planéty. A v spoločných projektoch a kampaniach, 
vo výmene skúseností, vzájomnej pomoci a podpory, vidím cestu k jej 
záchrane :-).”

Katarína Griffin, spoluzakladateľka MC Srdieč-
ko v Trenčíne, v súčasnosti regionálna koordinátor-
ka Trenčiansko – žilinského regiónu. 

„Na prvé stretnutie mine som išla do Bosny a Her-
cegoviny v lete 2004. Tam som prvýkrát stretla Moniku 
Jaeckel, Andreu Laux, Elke, Petru z nemeckej siete, 
Ruth Kolínskú z českej siete a množstvo žien z mladých bosnianskych 
MC. Nemala som veľké očakávania, ale bola som zvyknutá na našu ob-
rovskú slovenskú sieť a jej stretnutia, a teda určite som nepočítala s tým, 
že sa pri prvom stretnutí pomestíme za jeden okrúhly stôl! Pamätám si 
na obrovské uznanie, ktoré sa našej sieti dostávalo od ostatných členov 
(obdivovali naše kampane, našu webku, počítačovú gramotnosť, naše 
jazykové znalosti). Prekvapivé bolo aj to, že členky mine neboli žiadne 
„dvadsiatky“, ale skôr mamy tínedžerov a dospelákov.  

Najväčšou skúsenosťou je asi konferencia v Sarajeve, kde sme s Evkou 
Fiedlerovou predstavovali ÚMC (ja ako tlmočníčka). Vtedy som pochopi-
la, ako veľa sme už dokázali. S cestou do Sarajeva sa spája aj najväčší 
zážitok, keď sme cestovali dlhé hodiny po cestách-necestách zo Sarajeva 
do Dubrovnika. Viezol nás bosniansky taxík a Evka s Elenkou spievali 
Nohavicovu pieseň  Sarajevo tak nádherne, že aj šofér bol nadšený, hoci 
z celej pesničky rozumel len to „Sarajevo“ :-).

Význam mine zatiaľ vidím hlavne v zdieľaní a vzájomnom učení sa. 
Viem, akým vzorom sme boli my v minulosti pre bosnianske ženy. Veľkú 
vzácnosť – LSP (Leadership Support) metódu - naučili zasa nemecké 
ženy nás. To sú tie uchopiteľné poklady, nehovoriac o podpore, akú jedna 
sieť pre druhú znamená.“

Slávka Kvasnicová - zakladateľka MC Včiel-
ka Považská Bystrica, bývalá riaditeľka Centra 
pre PR a lobby ÚMC.

„Na stretnutiach mine bolo vždy cítiť veľké nasa-
denie pre vec žien - matiek, ozajstné a hlboké pre-
svedčenie, že si ženy zaslúžia väčšiu pozornosť a 
pochopenie, a samozrejme aj ocenenie. Nikdy som 
nikoho nepočula tak zápalisto hovoriť ako Andreu 
Laux. Veľa toho v súvislosti s MC prežila, a preto je veľmi úprimná vo 
svojom prejave. Vždy som tam tiež cítila veľké vedenie Moniky Jaeckel, to 
bola a asi aj stále je hlava, ruky a srdce celého mine - múdra a spája-
júca tak odlišné povahy, národnostné a kultúrne rozdiely i rôzne potreby 
v krajinách.

Čo som možno predsa len očakávala, bola väčšia finančná podpora- 
viac veľkých projektov, viac medzinárodného uznania, viac prístupu k EÚ 
fondom a viac vplyvu na medzinárodnej scéne rodinnej politiky. Takže tým 
smerom by sa podľa mňa malo mine v budúcnosti uberať. 

Jednoznačne najväčší zážitok pre mňa bola obrovská podpora, ktorú 
mine, jej členovia dali a dávajú Monike počas jej choroby. Je to veľká 
sila duševnej a energetickej podpory, ktorú si môžu dať naozaj iba silné, 
úprimné komunity a tou asi mine naozaj je.“

Pripravila Elena Bakošová, Foto : archív ÚMC

ZAŽIlI  smE  mine
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Musíš začínať 
takou náročnou 
otázkou? Ťažko 
sa mi odpovedá, 
lebo to, čo mi 

Bambino dalo, vôbec nie je jednoduché vymeno-
vať. Obávam sa, že by som ten hlboký pocit mohla 
znehodnotiť. A nad tým, čo mi vzalo, v tejto chvíli 
odpoveď nenachádzam :-). Určite by sa tam niečo 
našlo, ale musela by som dlhšie premýšľať. Celú 
svoju odpoveď len zjednoduším: Bambino malo 
nesmierny význam pre mňa ako pre matku, tak 
aj pre ženu a človeka ako takého, prebudilo vo 
mne pocity, silu a schopnosti, o ktorých som vô-
bec netušila.

Na jednej strane 
nostalgiu za sta-
rými časmi a na 

strane druhej pocit radosti, že má nového ducha 
a svoje pokračovateľky, ktoré bojujú zo všetkých 
síl za jeho záchranu.

Asi som opráv-
nená hovoriť len 
sama za seba, čo 
bolo mojím motí-

vom ... som človek, ktorý veľmi rád spája ľudí a 
potom roky žije z energie, ktorá sa pri tom uvoľní. 
Bolo mi jasné, že lavínovitý vznik MC po celom 
Slovensku je signálom ich potrebnosti a práva 
na život, zároveň je však aj hrozbou ich udržateľ-
nosti z hľadiska obmedzených finančných zdrojov. 
Ťažko som vnímala prvé náznaky konkurenčných 
bojov medzi MC. Jedinú cestu som videla v nalo-
dení sa na jednu palubu, a tak byť k sebe bližšie, 
vzájomne sa posilňovať, pracovať na spoločných, 
väčších projektoch a odolávať nepriazni počasia. 

Poháňala ma vie-
ra v zmysel tejto 
práce. Najviac 
energie mi odsá-
vali spory a na-

pätia, typické pre čisto ženské kolektívy, ktoré sa 
mi zdali navyše úplne zbytočné až banálne. A čo 
bolo najhoršie, tvorili a tvoria nekonečný seriál.

Každé obdo-
bie bolo čímsi 
krásne, nemám 
ich poukladané 
v „šuplíčkoch“. 

V tejto chvíli sa mi vracajú len momenty pocitu 
ozajstného prepojenia, spoločného nadšenia a 
ideálov, úsmevy a výrazy očí desiatok ľudí malých 
i veľkých, dojatie, chvenie, rozbuška v hrudi, „tri 
slová“... dejstvá asi pomaly zabúdam, ale pocity 
zostanú navždy. A to, čo by som najradšej vyma-
zala, som už vymazala dávno :-). 

Je toho stále 
veľmi veľa, len 
isté veci máme 

sklon vnímať ako samozrejmosť. Cez informácie 
majúce cenu zlata, vzdelávanie, stretnutia, spo-
luprácu až po kampane... Všade vidím priestor na 

príležitosť. Len ju treba vidieť a správne uchopiť. 
Mám možnosť porovnať, ako sa cíti MC bez tejto 
príležitosti a ako sa cíti v pozícii člena ÚMC. A je 
v tom naozaj veľký rozdiel. Navyše MC prestali 
byť neznámym pojmom, ÚMC je vnímaná poli-
tikmi a médiami ako organizácia reprezentujúca 
hlas rodičov (matiek) a hlavnú zásluhu na tom má 
práve ÚMC.

Asi všetky hodno-
tové a existenčné 
otrasy spôsobia, 
že sieť nebude 

o kvantite, ale o MC, ktorým ide o čosi viac. Verím, 
že to budú práve Akadémie praktického rodičov-
stva, ktoré zachovajú prirodzený charakter MC 
a zároveň deti priblížia späť k rodičom a rodičov 
k deťom. Dajú rodičovstvu iný rozmer založený 
na dôvere, úprimnej láske, partnerstve, úcte 
k všetkým, k prírode, k múdrosti. Áno, v tomto 
zostávam nenapraviteľnou idealistkou :-)!

Ani neviem, či to 
bola moja myš-
lienka... celé dia-
nie v ÚMC (i MC) 
je o skupinách, 
diskusii, každá 

myšlienka dáva podnet pre ďalšiu a takto asi 
vznikla aj myšlienka APR. Vznikla z jednoduché-
ho pozorovania seba a iných rodičov v MC, o čom 
často a radi diskutujú, čím žijú a čo potrebujú. 
A potom ju stačilo transformovať do súvislostí, 
dopracovať z hľadiska reálnych možností a tak, 
aby mala aj ďalší dôležitý prínos, priniesla väčšiu 
stabilitu MC. 

Poznať samu 
seba a vyzerá to 
tak, že zostanú 

mojimi učiteľmi po celý život :-) 

Od ľudí, prírody, 
prostých vecí, 
ktoré náš život 
každodenne spre-
vádzajú... 

„Dovoľte mi vstúpiť 
s paličkou“ :-) :-) 
názov kampane, 
ktorá čaká na nás, 

odstupujúcu starú gardu. Veľmi sa teším, že naše 
miesta obsadzujú nové tváre, v ktorých oči svie-
tia a vidia v tejto práci rovnaký význam ako my, 
len používajú iné cesty. A to je dobre. ÚMC nie 
je vôbec jednoduchý typ organizácie, jej riadenie 
i vedenie je veľmi náročné. V časoch môjho pôso-
benia ako štatutárky som si to uvedomovala veľ-
mi často. Keď som uviazla v spleti slepých uličiek, 
križovatiek alebo pochybností, vždy mi pomohlo 
vrátiť sa späť, na začiatok, k svojim pocitom a mo-
tívu. Tam som našla riešenie. A to by som chcela 
odporučiť aj novej generácii kormidelníčok. Pritom 
nech nezabúdajú, že to, čo ich spája a posilňuje, 
je rovnakosť a čo ich posúva ďalej, sú rozdiely.  

Za rozhovor ďakuje Elena Bakošová

¹ MC Bambino v Poprade vzniklo v roku 1998. Dovo-
líme si považovať ho za prvé materské centrum, hoci 
krátko pred jeho vznikom nie dlhý čas fungovalo ako 
materské centrum ZZŽ Fenestra v Košiciach, ktoré sa 
neskôr zameralo výlučne na tematiku týraných žien.

Mama dvoch (už pomerne veľkých) synov, zakladateľka prvého materského centra na Slovensku ¹, spoluzakladateľka ÚMC a jej dlhoročná líderka 
a strážkyňa plameňa, spoluautorka mnohých úniových projektov, vizionárka, nadšenkyňa, inšpirátorka a duša kampane Ako chceme vychovávať 

naše deti, jednoducho: človek vzácneho výskytu – Evka FIEDLEROVÁ. Keď nás zo Slovensko – českého ženského fondu v lete oslovili, aby 
sme vybrali tvár do ich foto kampane: „Superman bol jeden, superžien je veľa“, všetkým nám napadlo len jedno meno: Evka „Fiďka“. Poznajúc 
Evkinu skromnosť a nenápadnosť, pri oznamovaní Evkinej nominácie som ich upozornila, že presvedčiť Evku na takúto formu zviditeľnenia bude 
veru tvrdý oriešok. Čo myslíte, ako to nakoniec dopadlo? Pri fotení v Bambine, kde zhodou okolností prebiehalo aj stretnutie nášho tímu, navliekla 
do „superwomanovských“ tričiek mňa aj Katku Griffin. A bola by nás do toho namočila všetky, keby sme sa zmestili fotografovi do objektívu. 
Za „namočenie“ do života materských centier a tie roky v nich však Evke – vzácnej mojej priateľke - ďakujem.

(ne)obyčajná mama

Čo ti Materské centrum 
Bambino počas svojho 
jedenásťročného živo-
ta dalo a vzalo?

Čo cítiš pri vstupe 
do Bambina dnes?

Na čo všetko sme pod-
ľa teba nemysleli, keď 
sme zakladali ÚMC?

sUPerŽien je VeĽa, eVka je len jedna

Čo ťa najviac posilni-
lo a naopak unavilo 
počas života v MC a 
ÚMC?

Na ktoré obdobie 
spomínaš najradšej a 
ktoré by si najradšej 
vymazala z pamäte?

Čo môže dať ÚMC svo-
jim centrám dnes?

Aká je tvoja vízia MC a 
ÚMC v horizonte desia-
tich rokov?

Aké bolo pozadie zro-
du tvojej myšlienky MC 
ako Akadémie prak-
tického rodičovstva 
(APR)?

Čo si sa naučila svo-
jich detí?

Prezraď nám niečo 
o zdrojoch tvojej dob-
rej energie, kde ju zís-
kavaš? 

jim centrám dnes?

Aká je tvoja vízia MC a 

jich detí?

Čo by si odkázala 
novej generácii žien 
v centrách a v únii?
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Kolegovia sa nejako vytratia a majú iné starosti. 
Keď nemáte nejakú kamarátku, čo má práve tiež 
dieťatko, zostanete sama. A keď prídete do centra, 
ste zrazu medzi ľuďmi s podobnými problémami, 
radosťami. Dohodnete si hneď s nejakou maminou 
s rovnako starým dieťaťom „rande na pieskovisku“, 
prípadne sa stanete hneď členom. Ste zavalený 
zrazu kopou „povinností“, stretnutí s ľuďmi a ani 
neviete ako a máte po materskej :-).
9.   Aké chvíle máš v MC najradšej?
Pohodičku pri kávičke, kde niečo riešime, deti 
behajú, hrajú sa a všetkým je dobre.
10.   Na čom si sa naposledy zasmiala?
Včera ma išlo roztrhnúť od smiechu, keď som 
dlhým obuvákom zaškrabávala 
plastelínu z plafóna v izbičke. 
Deti si spravili stíhačky 
a bombardovali, 
čo sa dalo.

bím, čo môžem. Ale keď vidím momentálne behať 
svoje deti v pyžamkách spokojne po byte a ako mi 
ukazujú stále tie isté hračky ako novinky – tak si 
myslím, že sa so mnou nemajú až tak zle :-)
5.   Čo je podľa teba vo výchove najdôležitejšie? 
Ľúbiť svoje deti, aj keď nás nenormálne vytáčajú. 
Rešpektovať ich ako malé osobnosti a nesnažiť sa 
ich za každú cenu zlomiť, aby poslúchali na slovo, 
ale aby vedeli, prečo sa niektoré veci robia a 
niektoré nie. Proste naučiť ich v živote samostatne 
myslieť. (To si tak hovorím, že je dôležité, keď ma 
chalani ignorujú :-)) 
6.   V akom MC si „vyrastala“, akú v ňom máš 
pozíciu, čo v ňom robíš? 
Vyrástla som v Prešporkove, úžasnom to centre, 
kde som našla kopu mamičiek podobného akčné-
ho ducha. Som tam štatutárka. Okrem toho tam 
robím lektorku pre cvičenia, masáže, organizujem 
kurzy, akcie. Proste, čo si vymyslím, to realizujem.
7.   Čo ti dalo MC ako matke a čo ako človeku? 
Hlavne ma vytiahlo zo strašného stereotypu a de-
presie, že sa všetko točí okolo plienok, príkrmov a 
zúbkov. Dalo mi úžasnú možnosť sa znovu zaradiť 
do života „akčných ľudí“, realizovať sa vo veciach, 
ktoré ma zaujímajú a bavia. A pritom všetkom sa 
rada s maminami z centra porozprávam o deťoch, 
manželoch, svokrách ...
8.   Pocítila si niekedy, že MC ovplyvňuje život 
ľudí, ktorí ho navštevujú? Ako?
Áno, hlavne prekonáva izoláciu, do ktorej sa 
maminy dostávajú po narodení detí. Väčšina ka-
mošiek bez detí, vás síce príde kuknúť sem tam. 

lenka Giačová
RC Prešporkovo, 

Bratislava – Staré Mesto, 
štatutárna zástupkyňa

Znamenie: škorpión
Vzdelanie: stredoškolské, práve pracujem na 
vysokoškolskom vzdelaní :-)
Rodinný stav: vydatá
Deti: Matej - 5 r., Peter – 3,5 r.

1.   Ako by si sa opísala 3 slovami? 
Človek, čo chvíľu neposedí, stále musí niečo riešiť, 
niekde byť, ináč sa cítim nesvoja :-)
2.   Čím si chcela byť, keď si mala 18 rokov? 
Ja som strašne dlho chcela byť veterinárka. V 
18-tke, keď som skončila zdravotnú školu, som 
svoj záujem preorientovala na deti. Začala som 
pracovať ako učiteľka v MŠ a študovať pedagogic-
kú, robiť tábory pre deti. V tom období som naozaj 
cítila, že robím, čo ma baví.
3.   Kto ťa v živote najviac ovplyvnil? A v čom? 
Asi najviac ma v takom rozhodujúcom období 
– teda koniec puberty – ovplyvnili dvaja saleziáni. 
Dali mi úžasnú možnosť sa realizovať , čo mi do-
dalo veľmi veľa sebadôvery, ktorá mi v tom čase  
chýbala. 
4.   Aká si mama? 
Ach, jo! Niekedy som na seba hrdá, ako to všetko 
zvládam. Akí sú moji chalani vychovaní. No a 
vzápätí, som najhoršia matka na svete – hysterka 
vreštiaca po deťoch, búchajúca do stola. Proste ro-

Približne 1,5 roka som v malom materskom centre 
Mimčo Ladce štatutárkou. Začala som ho navšte-
vovať trošku skôr.
7.   Čo ti dalo MC ako matke a čo ako človeku? 
Ako matke – zistila som, že som veľmi priama a 
prísna na svoje deti. Ako človeku mi MC umožnilo 
poznať, že medziľudské vzťahy sú problémom 
tejto spoločnosti. To, čo sa deje niekedy medzi 
maminami – tak to je niekedy aj na mašľu! Pritom 
by občas stačilo len jedno dobré slovo, otázka 
či pokojné vysvetlenie. Ľudskú psychiku by som 
chcela ísť študovať, aby som to pochopila :-)
8.   Pocítila si niekedy, že MC ovplyvňuje život 
ľudí, ktorí ho navštevujú? 
Áno, ovplyvňuje. Prinajmenšom v tom, že sa ľudia 
spoznávajú, odovzdávajú si skúsenosti. To je to 
najvzácnejšie, čo si môžeme navzájom darovať. 
Navyše si odovzdávame tieto v mnohých prípa-
doch cenné rady celkom zadarmo a nezištne. 
9.   Aké chvíle máš v MC najradšej? 
Chvíľu, keď v detských očiach vidno radosť a 
najkrajšou odmenou je detský smiech vyvolaný 
tým, čo zažili.
10.   Na čom si sa naposledy zasmiala? 
Keď môj manžel zisťoval od Samka, odkiaľ máme 
mliečko. Najprv sa ho pýtal, kde mliečko kupuje-
me, čím tete platíme a nakoniec sa ho opýtal: „Kto 
nám dáva mliečko?“ A Samik odpovedal: „Tatinoo-
ooooo“. No a to nebol koniec, pretože náš Samko 
papal a tatino mu po tejto odpovedi povedal: „Sam 
Hamko!“ – tak toto som nevydržala a mala som 
doslova záchvat smiechu!!

Pripravila Katka Králiková

dagóg. Ten, ktorý nedal žiakovi na strednej strojár-
skej škole 4 z ekonomiky len preto, lebo ... no veď 
poznáme tých niektorých pedagógov zo stredných 
škôl. A hlavne svojou múdrosťou – vyštudoval dve 
vysoké školy, potom chodil ešte na dve ročné štú-
diá a popritom  vychoval mňa (momentálne 30) a 
moju sestru (21) – čo bola podľa mňa veľká fuška!
4.   Aká si  mama? 
Myslím, že najlepšia, akou môžem byť pre svoje 
deti – snažím sa o to. Je to veľmi ťažká otázka, 
pretože naše detičky sú ako prázdne „harddisky“, 
ktoré my, mamy, nahrávame a nahrávame... V pr-
vom rade my, pretože s nami sú deti 24hodín den-
ne, a tak si vytvárame deti podľa svojich predstáv. 
Samozrejme, v určitom veku sa to trošku začne 
komplikovať, pretože sa prejaví temperament detí 
a tu sa mnohé maminy zľaknú, že sú zlé! Nie, nie 
je to tak, len nie každé dieťa bude také, aké by 
sme ho chceli mať. A tak, keď príde ten čas, tak 
určite na to všetky prídeme a necháme ich, aby 
sa v nich prejavilo to, čo je v nich dobré a to zlé 
budeme potláčať. A tak trošku sa inšpirujem od 
kolegov zo zámoria – učím deti samostatnosti, čo 
,dúfam, nebude niekedy na škodu. Veď vieme, že 
palica má dva konce, a tak verím, že ten druhý sa 
netočí na mňa... preto si v tomto našom snažení 
všetky držme palce.
5.   Čo je podľa teba vo výchove najdôležitejšie? 
Disciplína a pravdovravnosť (radšej sa vyhovoriť 
na niekoho iného, ako dieťa oklamať – tak ma to 
učili).
6.   V akom MC si „vyrastala“, akú v ňom máš 
pozíciu, čo v ňom robíš? 

Andrea uríčková
MC Mimčo, Ladce 
(Trenčiansky kraj), 

štatutárna zástupkyňa

Znamenie: netypická ryba ovplyvnená škorpiónom
Vzdelanie: vysokoškolské
Rodinný stav: vydatá
Deti: Samko – 2,5 r. a Paťka – 8 mesiacov

1.   Ako by si sa opísala 3 slovami? 
Prísna, poriadkumilovná, usilovná.
2.   Čím si chcela byť, keď si mala 18 rokov? 
Chcela som byť učiteľkou na strednej škole a vyu-
čovať ekonomiku, právo a tak podobne.
3.   Kto ťa v živote najviac ovplyvnil? A v čom? 
Otec – vždy mi bol dobrým vzorom a príkladom, 
ako má vyzerať správny tatino a taktiež dobrý pe-

nakazené bacilom MC
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AKo Si UľAhčiť UPRATovANiE 

So základmi hygieny sa stretávame už u starých Egypťanov alebo v židov-
skom Starom zákone. Rozvoj hygieny byl zaznamenaný aj u starých civilizácií 
v Indii, Číne, Grécku a Ríme. Dodnes platia na svoju dobu pokrokové myšlien-
ky Hippokratovho učenia (377 pr.n.l.). Stredovek bol naopak obdobím, ktoré 
nebolo hygiene priaznivo naklonené. Neznalosť a nedodržiavanie základných 
pravidiel hygieny malo za následok šírenie epidémií, ktorým podľahlo vysoké 
percento populácie. Dnes sa spoločnosť opäť vrátila k názoru, že hygiena je 
veľmi dôležitá.

Žena je k svojej úlohe strážkyne rodinného krbu a súdržnosti rodiny pred-
určená z dávnych dôb, keď muži obstarávali potravu a bránili svoj kmeň, zatiaľ 
čo sa ženy starali o rodinu a teplo. Aj príslušnosť žien k energii Jin, ktorá 
predstavuje ženský princíp, emócie, chlad, noc, svedčí o dávnej histórii vzťa-
hu „žena – domácnosť“. Aj keď sú ženy pod tlakom rodinných, spoločenských 
a kultúrnych tradícií, predsudkov, túžob a očakávaní, neznamená to, že je-
diným záujmom žien musí byť starostlivosť o domácnosť! Ženy by mali byť 
akýmsi motorom alebo koordinátorom, ale neexistuje dôvod, prečo by sa do 
udržiavania príjemného prostredia domova nemohli zapojiť aj ostatní členovia 
rodiny.

PLáNUjTE A RoZDEľUjTE

Dozerajte na to, aby vaša domác-
nosť bola útulná a príjemne sa v nej žilo, 
ale o upratovanie sa podeľte s ostat-
nými jej členmi! Ak vás intenzívne ví-
kendové upratovanie unavuje, vyčleň-
te si ďalší deň, kedy sa tiež „upratuje“. 
Rozdeľte si celý proces na niekoľko 
častí – v pondelok je na rade kuchyňa, 
v stredu kúpeľňa a WC, cez víkend sa 
vysáva a umýva. Keď sa chystáte na 
väčšie upratovanie, starostlivo si ho 
naplánujte a rozhodne postupujte po 
častiach: umývanie okien, sezónne 
upratovanie v skriniach, presádzanie 
kvetov… Nezabudnite sa o činnosti 
podeliť. Vaším cieľom by nemalo byť 
upratovaním sa zničiť, ale vychutnať 
si príjemné a čisté prostredie domova, 
keď je všetko hotové.

TiPY oD PRofESioNáLoK

•  Postupujte zásadne „od stropu k podlahe“, teda strop (pavučiny), okná, 
prach, až nakoniec vysávajte a umývajte podlahy. Ak máte v pláne žehlenie, 
začnite žehlením, pretože pri ňom sa tiež práši.

•  Rozdeľte si činnosti na etapy a podeľte sa o ne.
•  Nepoužívajte zmeták, radšej vysávajte a potom poumývajte (zametaním 

sa víri prach). Dnes je bežné, že vysávače majú špeciálne nadstavce na 
vysávanie plávajúcich podláh.

•  Používajte zásadne kvalitnú upratovaciu techniku (netrápte sa s pada-
júcou handrou na zmetáku a nemáčajte si ruky v špinavej vode). Stierka na 
okná tiež uľahčí prácu.

•  Používajte moderné účinné čistiace prostriedky (sprejové prípravky sa 
lepšie aplikujú, pomocou účinného a správne vybraného prípravku budete 
rýchlo a ľahko hotová).

čo BUDETE PoTREBovAť:

•  Ochranné rukavice, vyradená kefka na zuby, stierka na okná, hubka s 
hrubším povrchom

•  Prachovka, handra na leštenie, handra na hrubšie nečistoty (podlaha, 
WC…)

•  Vysávač, vedro, mop na podlahu

ŠťASTNé ZáhRADNÍCKE SPoMiENKY 

Máte pri dome záhradu, alebo aspoň kúsok prírody? Spomeňte si na šťast-
né príhody, ktoré sa vám vybavujú z detstva. Zahraniční experti sa zhodujú 
v názore, že väčšina šťastných spomienok detí je spojená s prírodou. Možno 
aj vy ste si stavali rôzne brlohy, tunely a nory v zemi, vo vysokej tráve a v skal-
natom teréne, nachádzali útočiská na stromoch, či v kríkoch… Možno si 
spomínate na chvíle, keď ste si sami nazbierali šťavnaté ovocné plody…

ÚRovEň NEčiNNoSTi DETÍ 
hRoZivo RASTiE

Vedci varujú: šťastné spomienky im do budúceho života neprinesú neko-
nečné hodiny strávené pred počítačom alebo televíznou obrazovkou. Zážitky 
môžu očakávať predovšetkým tam, kde sa im umožní čosi aktívne vykonať 
– postaviť si vlastný bunker, šplhať sa a urobiť úkryt v korune stromu, trpezlivo 
pozorovať (nie na obrazovke!) ako v záhrade postupne rastú a dozrievajú 
sladké plody, vidieť húsenicu, ako sa časom mení na motýľa, malé žubrienky, 
z ktorých neskôr vyrastú žabky, či sledovať usilovných mravcov pri stavbe 
mraveniska – to všetko v nich zanecháva pozitívne impulzy. Sami sa stávajú 
trpezlivými pozorovateľmi, „budovateľmi,“ 
či tvorcami. To ich robí oveľa šťastnejšími 
ako pasívne vysedávanie pri monitoroch. 
Ľahšie pochopia zložitý proces vývinu 
rastlín i zvierat, o ktorých sa neskôr budú 
učiť v školách. Je paradox, že živú prírodu 
skôr poznajú z návštev ZOO, ale viaceré 
úžitkové domáce zvieratá naše deti na 
vlastné oči nevideli. 

DNEŠNé DETi TRPiA 
„PRÍRoDNoU PoDvýživoU“

Výsledky prieskumov to jasne potvr-
dzujú. Tu je zopár námetov britského 
záhradníka Chrisa Collinsa na šťastné 
záhradnícke spomienky: 

•  Umožnite deťom samostatne zbierať 
jahody alebo ďalšie plody. 

•  Nechajte ich vytvoriť vlastnú kyticu 
z kvetín, ktoré si nazbierali. Pomôžte im 
vysušiť a vylisovať niektoré kvietky. 

•  Vybudujte im stromový domček či súkromný bunker v kríkoch. Vytvorte 
priestor, v ktorom sa môžu ukryť a kde dospelí nemajú dovolený prístup. 

•  Hľadajte spoločne „hrôzostrašné“ červíky, chrobáky, jašteričky a hady 
pod skalami a kameňmi. 

•  Zaveste vtáčie kŕmidlo a spočítajte, koľko druhov vtáctva priláka. 
•  Zasaďte slnečnicu a pozorujte, ako vyrástla, a prečo sa nakláňa podľa 

hodiniek. 
•  Zasaďte spoločne na jar alebo v lete kvitnúcu cibuľku a trpezlivo sleduj-

te celé týždne, ako rastie. 
•  Sledujte v rybníku žabí poter a študujte životný cyklus stvorenia. 
•  Spoločne zhŕňajte hrabľami jesenné listy na hromadu 

čÍSLA SÚ vARUjÚCE

Výskum vo vyspelých priemyselných oblastiach odhalil, že iba jedna štvr-
tina dnešných detí strávi v záhrade (v prírode) hodinu denne. Takmer každé 
tretie dieťa uprednostní trávenie voľného času v miestnosti namiesto pobe-
hovania v prírode. Niektoré deti sedia viac než päť hodín denne pred televí-
ziou alebo počítačom. Zatiaľ čo väčšina rodičov s láskou spomína na detské 
zážitky zo života mimo domu - v prírode, tretina ich vlastných detí to takmer 
nepozná a ešte len čaká na podobné zážitky a aktivity.

M.Tallová,  zdroj: WWW.WOMAN.SK, ilustračné foto:Tinčika, IvKo

inšpiračník

Ilustračné foto: Martina Lukáčová Ilustračné foto: IvKo
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z mamičkinko denníčka

nanič  plánovanie
Keď som sa toto leto balila s mojimi deťmi na dovolenku (schválne ne-

používam množné číslo, ktoré by naznačovalo, že mi pomáhal aj manžel 
– je schopný nechať všetko na mňa a ešte potom aj kritizovať, že som mu 
zobrala niečo iné, než on chcel), s hrôzou som si vybavila tú minuloročnú 
a strácala som chuť vytiahnuť päty z domu.

Minulý rok sme boli v Tatrách. Ako každý rok. Keďže v tej dobe mala 
naša Sára len šesť mesiacov, jasne som dala najavo, že nepôjdeme do ho-
cijakej ubytovne, ale tentokrát chcem bývať v slušnom hoteli – s izbou 
s vlastným záchodom, v hoteli prispôsobenom pre rodiny s malými deťmi.

Tak sme našli malebný penzión so záhradou, detským ihriskom, herňou, 
úžasne milou hoteliérkou a, čo nie je zanedbateľné, s dobre vybavenou 
lekárničkou.

Živo si spomínam, ako veľmi som sa tešila, že konečne zmením klímu. 
Že Ľuboš mi bude pomáhať s deťmi, takže vlastne budem mať kopu času 
pre seba. Tešila som sa do hôr, na turistiku, na čerstvý vzduch a tak trochu 
i na závan voľnosti.

A naozaj. Začiatok bol veľmi sľubný.
Penzión vyzeral super, dvor krásny, herňa sa Samkovi okamžite zapá-

čila. Až kým sme nevošli do našej izby. Mala síce vlastnú kúpeľňu, ale pri 
sporivom uvažovaní môjho muža, sme štyria dostali izbičku s rozmermi 
3x4 metre, očividne určenú pre dve osoby, ktoré sa v nej veľmi nezdržia.

„Toľko sa potlačíme. Veď väčšinu 
času budeme aj tak tráviť vonku.“ sna-
žil sa na to i on hľadieť optimisticky. 
Takže sme rozložili cestovnú postieľku, 
ktorá zaplnila zostávajúci priestor izby.

„Mohli by sme ju ešte trochu posunúť? 
Zle sa nám bude pozerať televízor.“ 
Toto bola najväčšia starosť mojej polo-
vičky! ešte pred chvíľou chcel tráviť čas 
hlavne vonku.

Nuž a Samko, v rámci šetrenia, spal 
na manželskej posteli medzi nami. Ro-
mantika, nie? 

Hneď v prvý deň sme sa rozhodli 
otestovať trpezlivosť našich detí (a pev-
nosť rodičovských nervov) prechádzkou 
na Popradské pleso. Sárinka, podľa 
mojich teoretických úvah, mala spinkať 
v šatke pri mamičkinom srdiečku a na Samka sme boli vyzbrojení slušne 
drahým nosičom a predpokladmi, že trojročné dieťa už niečo prejde aj 
po vlastných.

A tak sme vyrazili. Dieťaťu sa pri mamičkinom srdiečku očividne 
nepáčilo. Nebolo jej dobre v šatke, ani mimo nej. Pozerať dopredu, ani cez 
plece. S vedomím, že som bláznivá mať, čo ťahá malé bábätko na turisti-
ku namiesto toho, aby ho nechala spinkať v jeho domácej postieľke, som si 
ju revúcu prehadzovala z ruky do ruky, zľava doprava, na sed, na bruško, 
na chrbát... akokoľvek, celou cestou až na chatu pri plese.

Samko bol oproti Sáre hotový anjel. Aj keď sa väčšiu časť túry niesol 
na chrbte svojho otca, občas sa nám podarilo presvedčiť ho, aby zopár 
krôčkov urobil aj sám. Nuž, ale čo je najdôležitejšie, nekričal.

Myslím, že nikdy predtým (a to mám za sebou pestrú turistickú minu-
losť) sa mi cesta na Popradské pleso nezdala taká nekonečná. Za každou 
zákrutou som vyzerala, či ho už bude vidno. Nakoniec som sa dočkala. 
Sára 50 metrov od chaty zaspala na mojich rukách. Hurá!!!

Pri chate bolo dosť husto. Všade kopec ľudí. Pri okienkach s občerstve-
ním nekonečné rady. Sadla som si s práve usnuvším krikľúňom na dosť 
nepohodlný kameň a snažila som sa nehýbať prudko hornou časťou svojho 
tela, aby som ho náhodou nezobudila. Samko sedel vedľa mňa a raboval 
naše biedne zásoby v ruksaku. Vtom môj muž odlepil zasnený pohľad 
od kopcov okolo a vyhlásil: 

„Vieš čo, kým Sára spí, vybehnem si hore na Ostrvu. Vy sa tu zatiaľ 
nejako zabavíte, nie?“ Nemohla som veriť vlastným ušiam. Než som 
sa zmohla na slovo, odišiel.

„Nebojte, budem sa fakt ponáhľať,“ snažil sa ma ešte uchlácholiť.

     A tak som čakala. Najskôr na muža, kedy sa ozve, že sa už vracia, 
potom kedy Samko spadne do plesa, kedy ho pohryzie pes, čo ho perma-
nentne dráždil, kedy sa mi dokrvia nohy a neskôr ruky z nepohodlného 
sedu a držania malej.

Celý čas som dúfala, že sa Sára zobudí a ja sa budem môcť aspoň prejsť 
okolo plesa.

Treba spravodlivo povedať, že Ľuboš zvládol tú Ostrvu fakt v re-
kordnom čase, ale aj tak som mala „turistiky“ plné zuby.

Večer Sáre vyhupla teplota. Zistila som, že naša krabička prvej pomoci 
ostala doma a v penzióne už z domácich nik nebol. Celú noc som behala 
kontrolovať, či dieťa žije, dýcha a či nie je ešte horúcejšie. Ráno jej už nič 
nebolo a deň sme preflákali na dvore penziónu.

S navráteným optimizmom rodina odsúhlasila návrh návštevy Tatra-
landie. Zhodli sme sa, že Samkovi treba dopriať nejaké zážitky, a tak sme 
ušetrené peniažky z ubytovania vysolili za nekresťansky drahé vstupenky. 
S nadšením sme sa vrhli do opekajúcej sa masy ľudí. Keď opomeniem 
nedostatok tieňa, polhodinový rad na každý tobogán, tak sme si to naozaj 
užívali. Asi tak do druhej popoludní. Chcela som, aby Samko vyskúšal 
aj detský svet - všetky tie trampolíny, skákacie hrady, šmýkačky. Za iných 
okolností by sa určite išiel potrhať. Dnes ale nie. Nikde nechcel ísť. Nič 
vyskúšať. Bola som fakt naštvaná. Začala som ho podozrievať, že nikam 

nechce ísť, lebo je všetko grátis a on pri-
chádza o pôžitok ošklbať ma. Priznávam, 
že som mu riadne vynadala.

No keď sme sa vrátili na deku, došlo mi, 
že to predsa len nie je vec jeho rozmarov. 
Chytala ho nejaká „pliaga“. Pre zmenu 
bol tentokrát horúci on. Spiatočnú cestu 
do penziónu len pretrpel. Našťastie do-
máci ešte pracovali. Dostali sme teplomer, 
lieky a popis cesty do nemocnice pre prípad, 
že by bolo veľmi zle.

Našťastie sme tam nemuseli, ale keďže 
horúčka trvala celú noc, ráno a aj na obed, 
bolo rozhodnuté – balíme domov. Ľuboš 
si vymohol, že kým nachystám veci, vybeh-
ne ešte na hríby.

Bolo mi podozrivé, že sa vracia akosi 
priskoro. No keď som ho videla vo dve-

rách, bolo mi všetko jasné. Zase som nabehla k domácim po lekárničku. 
Ošetrila som porezanú nohu (stále nechápem, načo sa treba na hubách vy-
zúvať!), nasadli sme do auta a čo najrýchlejšie vyštartovali preč z končín, 
kde nás šťastie očividne v láske nemalo.

Fúú!! Pri pomyslení na túto dovolenku som fakt nemala chuť na ďalšiu. 
Ale prešiel rok a...

Tentokrát bol začiatok katastrofa. Vyzeralo to, že sa vrátime už na dru-
hý deň a celkom som sa tešila domov. To bolo po dvojhodinovej ceste 
autom, ktorú nám Sára opäť okorenila prenikavým a najmä nepretržitým 
revom. Ako rodičia sme, zdá sa, stále nepochopili, že toto dieťa kašle 
na naše dovolenky a rozhodne sa kvôli nim nenechá pripútavať v aute. 
Ako hovorím, katastrofa.

Po krátkom hľadaní sme objavili starú školu v prírode, kde, ako sme sa 
čoskoro dozvedeli, sme boli poslednými navštevníkmi. Zatvárali ju z hy-
gienických dôvodov. Záchody spoločné, v izbách len posteľ a skriňa. Nič 
naviac. Ale kedže sa neustále trénujem v skromnosti, nesťažovala som sa.

A viac ani nebolo na čo. S Ľubošom sme si spravodlivo rozdelili rodi-
čovské povinnosti, užili si všetky dostupné krásy Slovenska, po večeroch 
sedeli pri táboráku so skvelou partičkou úplne cudzích ľudí, deti neplakali, 
nič nepodpálili a bola to fakt najlepšia dovolenka, čo sme ako rodina zažili.

Pripomenulo mi to, že očakávania sa nie vždy naplnia, a že s deťmi 
je akékoľvek očakávanie iracionálne. Čokoľvek s nimi robím, akokoľvek 
plánujem náš čas, vždy mi ho spestria vlastným originálnym spôsobom 
a nemenila by som to za nič (aspoň v tejto optimistickejšej chvíli). 

Teším sa na to, čo mi pripravia, a viac si tú radosť nenechám kaziť stra-
chom z toho, čo bude.

Zuzana Kuniaková, ilustračné foto: A.Demjanovičová
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BIlInGválnA vÝcHovA
osvojovanie si „dvoch materinských“ jazykov

Keďže sa už dlhší čas zaoberám osvojovaním si jazyka u detí, siahla som aj po zaujímavej vedeckej štúdii profesorky 
Traute Taeschner z Univerzity La Sapienza della Roma. „il sole é femmina“ (Slnko je žena) je názov jej štúdie o osvojo-
vaní si jazyka u detí vychovávaných v bilingválnom prostredí od ich narodenia. Niektoré zaujímavé autorkine postrehy 
prinášam v nasledujúcom príspevku. Publikácia bola vydaná v roku 2003 v Ríme spoločnosťou DiTi.. jej podstata vy-
chádza z dlhodobého výskumu, kde autorka sledovala svoje dve deti vychovávané v nemčine a taliančine a porovnávala 
ich vývin s ďalšími bilingválnymi (dvojjazyčnými) ako aj monolingválnymi (jednojazyčnými) deťmi. 

na lingvistickú schopnosť dieťaťa a tiež 
na osvojenie si dominantného jazyka 
(jazyka prostredia, v ktorom dieťa žije). 
Napríklad dieťa, ktoré hovorí taliansky a 
arabsky, sa môže naučiť hovoriť lepšie po 
taliansky ako dieťa, ktoré hovorí len po 
taliansky. Toto je spôsobené „mentálnou 
gymnastikou“.

• Neznepokojujte sa, ak dieťa v is-
tom okamihu svojho vývinu mieša jazyky. 
Problém sa vyrieši okolo tretieho roku, 
keď dieťa má dostatočnú slovnú zásobu, 
aby vedelo povedať všetko, čo potrebuje, 
v oboch jazykoch.

V niektorých fázach vývinu dieťa môže 
používať len jednu reč, hoci rozumie 
obom. Táto skutočnosť je spojená často 
s tým, že v okolí dieťaťa sa používa oveľa 
viac jedna reč.

Mnohí sme boli vychovávaní bilingvál-
ne a ani si to dnes neuvedomuje. Každá 
reč má svoje nárečia a niektorí autori po-
važujú za bilingválnu výchovu aj to, keď 
jeden rodič rozpráva na dieťa nárečím 
a druhý spisovným jazykom. Preto riešiť 
problematiku, či deti vychovávané bilin-
gválne majú alebo nemajú problémy so 
štátnym jazykom v prvej triede na základ-
nej škole, je podľa autorky zanedbateľné, 
nakoľko deti sa vedia dobre prispôsobiť 
a naučiť sa reč okolia (školy). Je preto 
nevhodné, aby učitelia žiadali od matky, 
aby sa s dieťaťom rozprávala štátnym ja-
zykom, ak matka tento jazyk neovláda na 
dostatočnej úrovni.

Publikácia profesorky Taeschner sa 
nezaoberá otázkou, keď sa matka alebo 
otec snažia bilingválne vychovávať dieťa, 
pričom ani jeden z nich nemá cudzí jazyk 
ako materinský. S týmto fenoménom sa 
môžeme stretnúť často práve na Sloven-
sku. Ťažko si predstaviť, že nejaký Talian 
by dobrovoľne hovoril na dieťa iným ako 
talianskym jazykom. Akokoľvek dobre 
by ovládal daný jazyk, nikdy by nevedel 
v cudzom jazyku povedať dieťaťu to, čo 
v materinskom, a to hlavne z dôvodu 
emotivity jazyka ako aj pohotovosti rea-
govania na dieťa. V tomto prípade istotne 
platí, že to, čo je prirodzené, je pre dieťa 
to najlepšie. 

Spracovala Zlatica Jursová

radíme si navzájom

čo to znamená bilingválna výchova?

Odborná literatúra rozoznáva dva druhy 
bilingvizmu (dvojjazyčnosti) - simultánny 
bilingvizmus a konzekutívny bilingvizmus.

V oboch prípadoch ide o získanie ja-
zykových poznatkov dvoch rečí v ranom 
detstve. Rozdiel je v tom, kedy dieťa pri-
šlo do kontaktu s druhým jazykom. Kon-
zekutívny bilingvizmus znamená, že prvý 
jazyk (ten, ktorým dieťa hovorilo v chro-
nologickom časovom slede ako prvým) je 
už viac-menej osvojený vo svojej základ-
nej štruktúre a až potom si dieťa začína 
osvojovať druhý jazyk. 

Simultánny bilingvizmus znamená, 
že dieťa má dva materinské jazyky, ale 
neznamená to, že je schopné sa v oboch 
jazykoch rovnako vyjadrovať. V podstate 
vždy je jeden jazyk dominantnejší. Túto 
dominanciu vyvolávajú možnosti a príle-
žitosti k používaniu daného jazyka.

Ako si dieťa osvojuje dva jazykové 
systémy?

Traute Taeschner vysvetľuje osvojova-
nie si dvoch jazykov u dieťaťa naledov-
ným postupom:

1. V prvej fáze si dieťa osvojuje 
slová, ktoré nie sú ekvivalentné. Dieťa na-
príklad povie „stôl“ na objekt X a „Stuhl“ 
na objekt Y, alebo „Tisch“ na objekt X 
a „stolička“ na objekt Y, ale nie „Stuhl“ a 
„stôl“ na objekt X a „stôl“ a „Tisch“ na ob-
jekt Y. V tomto štádiu sa ešte nedá hovoriť 
o dvoch rozdielnych systémoch. Výber 
dieťaťa, ktoré slovíčko povie v ktorej reči, 
závisí pragmaticky od skutočnosti, ktoré 
slovíčko dieťa počulo po prvýkrát aj zá-
roveň ho aj vyslovilo. Výber nie je v tej-
to fáze závislý na ďalších faktoroch ako 
napríklad zložitá výslovnosť alebo osobu, 
s ktorou sa dieťa rozpráva.

2. V druhej fáze začína dieťa po-
užívať ekvivalentné slová a začína si 
organizovať dva rôzne jazykové systé-
my. Rozumie teda, že existujú dve rôzne 
slová pre pomenovanie jedného objektu. 
Zároveň je schopné rozlíšiť, či daná oso-
ba rozpráva jedným alebo druhým jazy-
kom. Zaujímavé je, že dieťa sa vo väčšine 
prípadov neviaže jazykom na osobu, s 
ktorou komunikuje, pretože ak táto osoba 
zmení reč (z nemčiny na slovenčinu), die-

ťa automaticky prepne do iného jazyka, 
prípadne opakuje tento jazyk.

3. V tretej fáze sa objavujú kom-
plexné štruktúry, kde je dieťa schopné 
slovne vyjadriť vzťah medzi dvoma alebo 
viacerými frázami. V tejto fáze sa začína-
jú objavovať gramatické „chyby“ v jednom 
alebo druhom jazyku. (Dieťa používa 
nemeckú gramatiku v slovenčine, alebo 
slovenskú v nemčine.) Práve táto fáza je 
pre bilingválne vychovávané dieťa veľmi 
náročná a môže ju pozitívne prekonať len 
v prípade, ak mu okolie, v ktorom sa na-
chádza, poskytne dostatočnú oporu, aby 
si mohlo pravidlá systematizovať. Keďže 
dieťa zisťuje, že nie všetci hovoria dvoma 
jazykmi a rozumejú im, začína rozprá-
vať len jedným jazykom a to tým, ktorým 
rozpráva jeho komunikačný partner. Pre 
dieťa preto môže byť veľmi mätúce, ak 
osoba, s ktorou sa zvykne rozprávať po 
nemecky, na neho prehovorí po sloven-
sky a naopak. 

Ak by sme mali zhrnúť v krátkosti 
praktické rady pre rodičov, učiteľov 
a pediatrov vyplývajúce z tejto štú-
die, bolo by to nasledovné:

• Hovorte na dieťa dvoma jazykmi 
systematicky a konštantne takým spôso-
bom, že dieťa má jasnú orientáciu, čo mu 
pomôže v jeho úlohe porozumieť dvom 
jazykom.

• Každá bilingválna rodina má 
mať vypracovaný svoj spôsob ako prak-
ticky aplikovať dvojjazyčnosť v rodine.

• Doprajte dieťaťu možnosť za-
kúsiť obe kultúry, nie iba obidva jazyky.  
Podporíte tak vývin vyrovnanej osobnosti. 
Je vhodné, ak si každý z rodičov vytvorí s 
dieťaťom vlastný komunikačný kanál len z 
jednej reči.

• Začnite s dieťaťom hovoriť dvo-
ma jazykmi v okamihu narodenia. Ale aj 
keď začnete neskôr, nič ste nezmeškali.  
Keď má dieťa tri roky, je efekt osvojenia si 
reči podobný, ako keby ste začali od na-
rodenia. V podstate platí, že jazyky, ktoré 
sa dieťa naučí do puberty, sa mu uklada-
jú prirodzeným spôsobom. Čím skôr sa 
začne, tým rýchlejšie a lepšie sa jazyk 
naučí.

• Hovoriť na dieťa dvoma jazyk-
mi má vo všeobecnosti pozitívny vplyv 

Ako si dieťa osvojuje dva jazykové 
systémy?

čo to znamená bilingválna výchova?

praktické rady pre rodičov, učiteľov 
a pediatrov vyplývajúce z tejto štú-
die, bolo by to nasledovné:
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Toto nebude žiaden veselý príbeh plný láskavej sebairónie. Toto je brutálne 
smutná realita bez happyendu. Pojednáva o mojej depresii, vysvetľuje jej genézu 
a poukazuje na bezvýchodiskovosť situácie.

V podstate som bola so svojimi telesnými proporciami vždy ako tak 
spokojná. Nikdy som nebola krehká laňka, ale nikdy som ani nemala dôvod 
na znepokojenie. Cítila som sa fajn. Iste, po dvoch tehotenstvách som sa už 
nevmestila do pôvodných veľkostí, ale vždy to boli mojou mysľou „povolené 
limity“. Pred dvoma rokmi, to som bola už tri roky po poslednom pôrode, som 
sa pre lepší pocit dokonca pustila do slávnej 90-dňovej diéty. Vydržala som 
síce len prvú tretinu, lebo výlet k tete do Čiech nebolo možné absolvovať 
s ovocím na raňajky. A keď som na obed nezjedla ku gulášu aj „její 
domácí knedliky“, bola teta nešťastím bez seba, lebo mi nechutí. Nuž 
ale aj tridsať dní sebadisciplíny prinieslo svoje výsledky. Možno ani nie 
na celkovej váhe, ako na tukovom rozložení. Zhodila som na bruchu, 
rozjasnil sa mi celý svet, doplnila som si šatník a bolo mi hej. 

Dnes po dvoch rokoch od onej príjemnej zmeny som s hrôzou 
zistila, že moja sebadisciplína je dávno v troskách a že je to 
nezvratné. Začalo sa to letným triedením skríň. Sľúbila som si, 
že si nechám jednu, maximálne dve veci z nostalgie a zbytok 
ošatenia, kde mi prsia idú rozraziť gombíky, kde sa v bývalom 
páse ani nezapnem, kde mi priliehavo vyčnievajú tukové faldíky 
ako v zle natlčenej jaternici – že všetko toto ide von. Mám 
prázdnu skriňu! Móda na bežný deň mi dovoľuje kompenzovať 
„chyby krásy“ voľnejšími blúzami a tunikami. Aj tu však musím 
byť opatrná. Prílišná voľnosť horného ošatenia vyvoláva u ľudí 
dojem, že čakáme tretie. Naučila som sa vtipne odpovedať, že 
: „Áno, čakáme. Keď to bude chlapec, bude sa volať Sadielko 
a keď dievčatko, tak Slaninka.“ Potom sa pýtajúci zahanbí a 
práši preč. Slovne som síce vyhrala, ale inak je to len ďalšie 
potvrdenie mojej  celoplošnej prehry.

Najdramatickejšia udalosť však mala prísť až po 
vyhádzaní skríň. Pozvanie na svadbu v blízkej rodine. Synovi 
som od kamarátky požičala sviatočné nohavice s vestou. 
Rukatá, nohatá a vlasatá dcéra tesne pred nástupom puberty 
sa môže navliecť do čohokoľvek a vyzerá výborne. S letnými 
šatami teda problém nie je. A muž? Hmm, tam je povolené 
všetko. Muži nemusia byť štíhli, aby boli pekní. Zapnú si 
nohavice kdesi pod vytŕčajúcim bruškom, nahodia vestu a 
sako a kravatu a už sú za pekných, elegantných, upravených. 
A ja? Potrebujem šaty! V tých spred roka sa necítim dobre. 
Šikmo strihané s miernym leskom pekne tvarujú postavu. Ale 
čo s postavou, ktorá nechce byť na bruchu, v páse, v bokoch a 
na zadku takto tvarovaná? Vlastne pre lepšiu predstavu sa dá 
povedať, že moja telesná schránka od hrudníka až po členky 
(vrátane) nadobudla celoplošne o 10 centimetrov v obvodoch 
viac, než mi je milé. No skrátka fuj a béééé!

Letné zľavy sú tu, môžem vkročiť aj do butikov, kam sa pri 
neakciovom tovare ženám mojej príjmovej kategórie ani neoplatí 
vojsť. Mám len dve podmienky, nie nad kolená a nie na špagetové 
ramienka. Avšak s číslom 44 som asi jediná v tejto republike. 
Podľa ponuky tovaru totiž všetky slovenské ženy nosia čísla XS, 
najviac tak do 40. Vo väčšom rozmere mi predavačky núkajú „taký 
kompletík, že dlhá sukňa, top bez rukávov a lesklé sako do pása s 
ružičkou v klope z tej istej látky ako je sukňa“. Preboha! Veď takto sa 
oblieka moja mama!! To už nejestvuje iné oblečenie? Odteraz až do 
smrti už budem chodievať ako päťdesiatničky?

Upúšťam od svojich pôvodných podmienok. Môžu byť aj ramienka. 
Aj dĺžka mi je ukradnutá. 

Stretávam náhodne bývalú kolegyňu. Vi-
deli sme sa naposledy pred dvoma rokmi. „Ale 

si pribrala, moja! Ja si ťa pamätám takú tenšiu. Vieš, 
že ja priberám, to sa ani nečudujem, ale že aj ty...“ Vyča-

rím milý úsmev, tvárim sa, že som nad vecou a trepem čosi 
o strate sebadisciplíny  a o strese zo súčasnej práce. Potom 

mi iniciatívne sama od seba poradí, kde ešte jestvujú v našom 
meste predajne pre moletky. Lebo tam si vždy vie dobre nakúpiť 

jej mama! To mi povie žena veľká raz tak ako ja, ktorej cez nohavice 
preteká sadlo na každú stranu a dojem korunuje obtiahnuté tielkové 

tričko. So záujmom sa popýtam na podrobnosti spomínaných predajní 
a prchám z jej dosahu. Doma plačem, lebo som tučná a škaredá a ne-

viem si pomôcť. 
Moje odhodlanie „nežrať“ mi zakaždým vydrží tak 4 dni. Potom sa na to 

vykašlem, zjem ryžový nákyp, čo zvýšil deťom z obeda. Potom som zo seba 
znechutená, že neviem vydržať, a tak sa večer v slzách ulakomím na otvo-

renú čokoládu a poviem si, že sa môžem na to všetko vykašľať, aj tak som 
tučná, či si dám alebo nie. Mám za sebou najrôznejšie pokusy s ranným be-

hom okolo jazera, cez aerobik a kalanetiku až po cvičenie doma. Pri všetkom 
som vydržala chvíľu. Potom začalo vonku pršať a snežiť namiesto môjho behu, 
alebo sme si s dcérou museli opakovať matiku na písomku namiesto môjho 
aerobiku, alebo mi horel pracovný termín a písala som do noci namiesto mojich 
domácich brušákov...

Som v meste piatykrát za účelom zájsť do posledných obchodov, kde som ešte 
nebola. Pýtam si svoje číslo. Už ani nehľadím na strih, ani na materiál a farbu 
či vzor, nepozerám na dĺžku ani ramienka. Hystericky hľadám niečo, do čoho sa 
vmestím. Vonku je 40 stupňov v tieni. Potím sa od počasia aj od zúfalstva. Idem do 
kabínky s dvoma handrami. Ale kvalitnými. Kompletne podšitými a aj cena vraví, 
že by mali byť „spešl“. Navliekam sa do akéhosi šifónového čuda, dávam pozor 
na roztopený mejkap. Spotená a s rukami hore zistím, že to nižšie nestiahnem. 
Podšívka sa na mňa nalepila. Šaty nejdú ani dole, ani hore. V zrkadle vidím, že so 
zabudla rozopnúť zips. Snažím sa ho s rukami nahor dosiahnuť. Stihnem ho len 
do polovice a ďalej ani ťuk. Uzučký zips prišitý pritesno na jemnú látku. Silou by 
som pochodila, ale je to riskantné. Hanba nehanba, potím sa ešte viac, musím 
poprosiť predavačku o pomoc. Staršia pani ma rozopne a kým ešte stojím s rukami 
vzpaženými a s vytŕčajúcou hlavou, hovorí mi hlasom, akým sa prihovárame deťom, 
že som si to mohla rozopnúť najprv a až potom som si to mala obliekať. Chcem 
zmiznúť z povrchu zemského, ale nedá sa. Tetuška ma zapne a vraví, že mi padnú. 
V butiku už nie je nikto iný iba jej vedúca, ktorá vie len po maďarsky. Šaty sa neprí-
jemne prispôsobili môjmu brušnému sadlu a o pár centimetrov nižšie obopli moje 
široké boky. Mne dobre známy pohľad, kedy mi brucho trčí ešte viac. No babizňa 
jedna, fakt mi padnú! Ako väčšina konfekčných vecí. Ak sedí horný diel, dolnému 
chýba pár centimetrov. Bavia sa po maďarsky. Tetuška ma pobáda, aby som prešla 
k inému zrkadlu. Je to evidente zoštíhľujúce zrkadlo, lebo aj tvár mám akúsi inú. 
Dvojjazyčná predavačka ma presviedča, že mi sedia a Maďarka prikyvuje. Opäť 
sa združia a čosi si šepkajú. Vrátim sa do kabínky. Tentoraz podľa dobrej rady 
najprv rozopnem zips, vyvlečiem sa z nádhery, mimochodom nemožnej farby, 
a vraciam ich predavačke. „Budete si ich prosiť?“, pýta sa so záujmom. NIE! 
Poníženia so už dnes mala viac než dosť. Depresia sa prehlbuje. Chce sa mi 
plakať. Šaty stále nemám. Vlastne na nich až tak nezáleží. Skôr na fakte, ako 
nemilosrdne sa mi moje telo pripomenulo.

No vravela som, že toto nebude mať koniec. A už vôbec nie šťastný ani 
láskavý.   

PS po čase: Svadbu som absolvovala v nohavicovom kostýme. Ne-
vesta bola prvotriedna “zitka - obezitka“ spokojná nielen s týmto dňom, 
so sebou, ale aj so svojím životom. No nech nejem, ak nebola šťastná!

XXsiLvia

Pojednanie o telesnej schránke

Pojednanie o telesnej schránke
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„Baľte sa, idete domov!“, prišla mi 
oznámiť pani v bielom mundúre. Keby 
som  nebola v nemocnici, tak si myslím, 
že predáva v pekárni chlieb. Aj tá správa 
mi znela ako „chlieb nemáme“. Až ma 
vystrelo. Čo? Ja mám ísť domov? Veď 
som tu bola tak krátko. Rýchlokurz per-
fektnej mamy trval len päť dní – dojčenie, 
kúpanie, prebaľovanie, obliekanie... a 
ešte mnoho ďalších vecí, ktoré musím 

ovládať. Čože? Vy ma púšťate domov, kde budem na všetko sama? Kto prí-
de v noci a utíši plačúce dieťa? Kto mi prinesie vyžehlené, vypraté košieľky? 
Kto napustí vaničku a okúpe to malé stvorenie? 

Dosť bolo hororových scén. Mám predsa manžela, svokra, svokru, takže 
keď všetci priložia ruku k dielu... vlastne sa budem mať ako vo vatičke. 
No bodaj by aj nie! Veď im prinesiem prvorodeného syna a vnuka zároveň. 

Dieťa zaspalo, treba konať. Vybehnem na chodbu k automatu - môj verný 
prenášač dobrých správ. Mobil bol pred šiestimi rokmi vzácny exemplár, a 
tak som pravidelne kŕmievala chodbový automat drobákmi. 

„Ahoj, dnes idem domov! Prines mi toto, píš si!“, snažím sa byť stručná, 
predsa len silná prevádzka...fusak, dupačky, svetrík, čiapočka... dúfam, že 
mu je všetko jasné. 

Napĺňam tašky, vyprázdňujem stolík, kolegyniam zanechávam dobroty, čo 
mi zostali a čakám. Čakám na zvonček, ktorý 
oznamuje celému oddeleniu príchod otecka. 
Cŕn, cŕn, no prosím, ani mu to dlho netrvalo. V 
ruke stíska plnú tašku - to je predpoklad  napl-
nenia mojich požiadaviek.

Je akýsi nervózny. Ani sa mu nečudujem. 
Už päť dní vie, že má syna, ale ešte ho nevi-
del. Náš malý sa totiž rozhodol prísť na svet v 
čase zúriacej chrípkovej epidémie. Hoci som 
pri telefóne prestála hodiny a podrobne ho 
informovala o všetkom dôležitom, opisovala  
som mu fyzickú podobu najlepšie ako som 
vedela, nebolo to ono - pohľad z očí do očí 
chýbal. 

Rýchlo obliecť dieťa a vykročiť do nového 
života. Ako som sa už stihla naučiť, každé 
obliekanie začína výmenou plienky a postupným pridávaním vrstiev. Poze-
rám, pozerám, no nič z toho, čo mi manžel pred chvíľou priniesol, na nohy 
nepasuje. Ahá, dupačky zabudol. Ešte posledné povzbudenie a zamávanie 
spolurodičkám, poďakovanie sestričkám a... buch.

Dvere sa zatvorili, zostali sme len my traja. Scéna ako vystrihnutá zo „stí-
lovky“. Manželovi sa podozrivo hýbu mihalnice, tuším, začína plakať. Páči sa 
mi, keď podľahne emóciám. Je nimi naplnený až po okraj, a už sa to nedá 
skryť. Mlčky sa skláňa nad týmto zázrakom. Chcela som mu pripomenúť tie 
zabudnuté dupačky, no zahryznem si do jazyka. Niečo mi našepkáva, že by 
som pokazila toto neopakovateľné zoznamovanie otca a syna.

Konečne stojíme pred domom. Manžel mi galantne otvára dvere. „Už ste 
tu? Nejako skoro. Ešte som to nestihol,“ jachce svokor.

„Čo ste nestihli?“
„Pripraviť vám izbu.“ 
„Izbu?“ nechápavo krútim hlavou. Všetko bolo pripravené, upratané. Pred 

odchodom do pôrodnice sme s manželom predsa všetko stihli pripraviť. Na-
kuknem do našej izby a v nej ... nič. Holé steny a smrad po spálenej gume. 
Manžel ma upokojuje: „Prosím ťa, nehnevaj sa, otec to myslí dobre.“

Tak ja ubolená, pozašívaná, nevyspatá, prídem s novorodencom 
do prázdnej izby, v ktorej pobehuje svokor s akýmsi čudným zariadením 
pripomínajúcim ufo! Ako mám  byť pokojná?! Veď nemám ani kde hlavu 
skloniť! Čistota, hygiena, to áno, ale dezinfekcia všetkého, s čím príde bá-
bätko do kontaktu? Keď dedko „náhodou“ prišiel na kontrolu izby, bolo roz-
hodnuté. Dieťa musí prísť do sterilného prostredia, aby sa ničím nenakazilo. 
A tak putoval primalex dolu zo steny a nahradilo ho biele vápno. Koberec 
ako možný zdroj prachu razom opustil miestnosť. A keďže rohy izby vlhnú, 

treba prípadné plesňové usadeniny vypáliť. Výkonné žiariče nielenže vypália 
baktérie, ale zatočia i s elektromerom. Hliníkové „lopty“ z čias svokrovej vo-
jenčiny potrebujú tisíce wattov, no spotreba elektrickej elektriny je v tej chvíli 
každému ukradnutá. 

Vystupujem hore po schodoch, svokra už kričí: „Ukáž ho!“ v župane 
za sklenými dverami máva rukami. Uprene pozerá na prvé vnúča mužského 
pohlavia. Pár minút - slzy dojatia. Do idylky vstupuje dedko. Už aj robí opat-
renia proti šíreniu vírusov. Svoju chorú manželku posiela do postele a okam-
žite ide zabezpečiť prísun čerstvého vzduchu. Otvorí okná dokorán. Presne 
5 minút, ani o sekundu viac. 

Dostávam rozkaz. Dedko sa chce pozrieť na pokračovateľa rodu detail-
nejšie. Mám ho položiť na kuchynský stôl. Stále neverí, že to je chlapec a 
dožaduje sa dôkazu. A tak rozbaľujem biely uzlíček. Nastáva hrobové ticho. 
Čakám uznanie. Toto bude hádam prvá „vec“, za ktorú ma vychváli do ne-
bies. Veta „Mohol byť aj krajší!“ ma posadila na stoličku. Tak ja sa snažím, 
div že som dušu na pôrodnom stole nevypľula, trinásť hodín v bolestiach 
som sa zvíjala a toto má byť odmena!? Vyrážky, fľakatá pokožka, rana 
na pupčeku a k tomu ešte to škúlenie - nezapadli do dedkovej predstavy do-
konalého vnuka. No veď počkajte! O pár dní bude z neho výstavný exemplár 
celej ulice. Veď viem, po kom je.

„No, dosť bolo obzerania, hor sa do roboty, treba dokončiť izbu. Hádam 
nebudem nocovať v predsieni,“ vyhnala som chlapov a spokojne som si 
zdriemla na gauči. V podvečer som bola pozvaná do vynoveného príbytku. 

Dvanásť metrov štvorcových - presne toľko má 
k dispozícii naša trojčlenná rodina. Som zveda-
vá, ako sa popasovali s takýmto obmedzeným 
priestorom.  

Cítim sa ako vo filme. Manžel mi prikazuje 
zavrieť oči. Začínam tušiť nejaké prekvapenie. 
Keďže prekvapenia od mojej polovičky sú veľ-
kou vzácnosťou, poctivo hrám slepú babu. 

„Fííha, to sa vám teda podarilo!“ Uprostred 
izby krásna drevená kolíska „oblečená“ v kviet-
kovaných volánikoch. Svokor si vydýchol. Toľko 
rokov ju opatroval pre svoje vnúčatá. Tajne 
dúfal, že poslúži aj tretej generácii. Po dvoch 
sklamaniach, keď švagriná dala prednosť 
modernej postieľke, prišla nádej. Ja, obdivo-
vateľka ľudového umenia, ktorá by najradšej 

žila v drevenici, som si iné ako kolísku pre svoje dieťa nevedela predstaviť. 
Dedko ešte zavŕšil svoje ekosnaženie podstielkou zo slamy. Molitan putoval 
do koša. 

Kúpanie – dlho očakávaná chvíľa pre oboch chlapov. Keď vidím, ako 
lietajú a pripravujú všetko potrebné, až mám obavy, či to budem vedieť. Má 
to byť pre nich večerné predstavenie mojich materinských zručností. No 
neviem, asi ich sklamem. Hlavne ten prehmat pri obracaní bábätka, ten mi 
nešiel ani v pôrodnici. Dávno som nevidela takú dokonalú spoluprácu syna a 
otca. Manžel starostlivo kontroluje teplotu vody teplomerom, ktorý mal ded-
ko odložený v krabici aj so záručným listom už najmenej desať rokov. Pridá-
va na kúrení, no radiátor sa mu zdá stále málo výkonný. Z garáže „vyhrabe“ 
ohrievač a pustí naplno. Teplota vzduchu sa šplhá cez tridsiatku. Osušky a 
oblečenie musia byť teplé, aby nespôsobili dieťaťu šok. Dedko s nimi máva 
pred ohrievačom, až mám strach, že zhoria. Neustále pritom kontroluje 
teplotu vzduchu a  pripomína: „Drž ho pevne, aby sa neutopil.“ Dieťa po celý 
čas kúpania plače. Začínam byť nervózna, neviem ako ho utíšiť. Aj dedko je 
sklamaný. Jeho snaha o vytvorenie najlepších podmienok nebola korunova-
ná spokojným úsmevom dieťaťa. Rozmýšľa, kde urobil chybu. Ja len dúfam, 
že nabudúce nepridá ďalší ohrievač. 

Konečne vonku z tej sauny. Ukladáme dieťa do kolísky. Jej monotónny po-
hyb pomaly utíši hlasný plač. Dedko sa upokojí tiež a pokojne odkráča hore 
po schodoch. Ide sa deliť o zážitky s chorou babkou.

Manžel sedí pri kolíske a spieva pieseň, ktorú mu spievala stará mama. 
Puto sa nepretrhlo, puto pokračuje... drevená kolíska spojila generácie 
na ďalšie more rokov.

...a tu niekde sa končí príbeh o dni, ktorý 
         znamenal nový začiatok ...          

Monika Petreje

príbeh 
o dni, 

ktorý...
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povedali naši malí

Zostavila Adriana Demjanovičová, foto: 2xŠimoon, 1xRaKo  Zostavila Adriana Demjanovičová, foto: 2xŠimoon, 1xRaKo  

...mami neboj, ja niečo stopnem...

...čo sa zamladi naučím, 
na „materskej“, akoby som našla...

... bez kúzelníckej paličky z tej tekvice 
kočiar pre princezné nebude...

Synátor sa o niečo veľmi dôležité sporí so svojím 
ocinkom. Tatino zjavne vyhráva a keď juniorovi už 
dochádzajú argumenty, zahlási: „Keď ma budeš 
stále komandovať, poviem maminke, že cikávaš do 
umývadla!“

SUSEDA SA PýTA MALého 
jANKA: „A TY Už ChoDÍŠ Aj 
Do ŠKÔLKY?“ A MUDRLANT 
jANKo PohoTovo oDPovEDá: 
„SAMoZREjME! jA ChoDÍM Do 
ŠKÔLKY, MÔj BRAT ChoDÍ Do 
ŠKoLY, oCKo ChoDÍ Do PRáCE 
A MAMKA DoMA KávU PoPÍjA.“

Malá Janka dostala na svoje tretie 
narodeniny krásnu tortu. Maminka jej 
ju vyzdobila, pekne naaranžovala na 
tanier, postavila pred dcérenku a tá 
si ju len neveriacky zo všetkých strán 
poobzerala a zahlásila: „Maminka, a 
mäsko je kde, hmm?“

Adamko s uznaním hovorí 
svojej maminke: „Maminka, ty 
si naša kuchárka, upratovač-
ka, smetiarka, práčka... ty vieš 
všetko!“

Mamka kričí za svojím sy-
náčikom, ktorý behá po 
blate a kalužiach: „Maťko, 
nebehaj tak, budeš celý 
špinavý!“ Malý sa len na 
moment zastaví a pohoto-
vo odpovedá: „No a čo?! 
Veď máme aj vodu, aj práč-
ku!“ 

Celá rodinka sa vybrala na návštevu k známym a 
prespali do druhého dňa. Keďže sa nepomestili do 
jednej izby, mamka spala s Jurkom v jednej izbe 
a otecko v druhej. V noci sa Jurko preberie a pýta 
sa: „Maminka, kde je tatinko?“ „Maminka odpove-
dá: „Tatinko spí v obývačke.“ Malý zrazu vytreští na 
mamku oči a pýta sa: „S tetou???“ 

Alenka s láskou kuká na 
svoju mamičku a hovorí: 
„Maminka, ja som tvo-
je malé kuriatko a ty si 
moja veeeľká sliepka!“ 

Mama s malou dcérkou šli odniesť 
babičke na cintorín kvietky a pri 
vedľajšom hrobe bola nejaká sta-
rá pani. Malá sa mamy pýta: 
„Mami, táto stará pani sa 
sem tiež prišla pochovať?“ 

Tatinko bráva svojho malého syna na výle-
ty na bicykli. Len čo nasadnú, malý sa zo 
sedačky za tatovým chrbtom začne ozývať: 
„Makáme, Bobku! Makáááme!“ 

Babka z lásky k svojmu 
vnúčikovi navarila perkelt 
a k nemu halušky. Naserví-
rovala malému obed, ten si 
ho len poobzeral a zahlásil: 
„Babka, ja také špinavé ha-
lušky veru jesť nebudem!“ 

„Adamko, máš 
bračeka alebo 
sestričku?“ 
pýta sa pani učiteľka 
malého škôlkara. 
Adamko odpovedá: 
„Jasné, že mám 
sestričku! A dokonca 
mám aj pani 
doktorku!“ 

vedľajšom hrobe bola nejaká sta-vedľajšom hrobe bola nejaká sta-
rá pani. Malá sa mamy pýta: rá pani. Malá sa mamy pýta: rá pani. Malá sa mamy pýta: 

Malá Anička sa hrala 
so starými rodičmi na vlá-

čik, preložila nohy cez prejazd 
akože závory a zahlásila: 

„Zákaz močových ciest!“

Maminka čaká druhé  dieťatko 
a nabáda svojho staršieho, asi 
trojročného synčeka, aby niečo 
svojej sestričke v brušku povedal. 
Ten sa nežne nad ňu nakloní a 
zakričí: „Marienka, vstávaj! Treba 
drevo narúbať, dvor pozametať! 
Jááá tebe dáááám!“ 

Teta sa pýta 
svojho štvor-

ročného synovca: 
„Samko, povedz mi, 
ako sa máš?“ Malý 
na chvíľu zvážnie a s 
pokojným výrazom 
Angličana zahlási: 
„Tak to ťa teda von-

koncom nemusí 
zaujímať!“ 

Malá Adelka 
nájde mamin vrchný 

diel plaviek a s výskotom 
behá po byte: „Cici, cici! 

Mňam-mňam!“


