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Dávid to dokáže!
Päťročný Dávid na vozíčku vyberie plastové 

vedierko z nádoby. So slovami, že to už 
nepotrebujte, sa druhou rukou snaží odložiť 
vedierko na protiľahlú poličku. Kamera ho 
sníma zblízka. Je to len kúsok, ale nedarí sa 
mu. Neprestáva sa naťahovať, pomáha si 
aj mimikou. Oproti nemu sedí terapeutka. 
Pokojne sa na chlapca díva. Necháva ho 
bez slovka, bez otázky, bez návrhu či gesta 
pomoci. Zdá sa, že to trvá nekonečne dlho. 
Napokon sa Dávid rukou prisunie s celým 
vozíkom bližšie. Položí vedierko na policu a 
spokojne sa hrá s ostatnými vecami v nádobe. 
Demonštračné video sa končí. Frekventankty kurzu prekvapene šumia. Prečo 
mu terapeutka nepomohla? Veď vidí, že je na vozíku a nedočiahne. Čo ho tak 
chce naučiť? Že má očakávať pomoc iba vtedy, ak o ňu požiada? A teda, že ani on 
nemá pomáhať, ak ho niekto nepoprosí? Lektorka vysvetľuje: „To nie je o dieťati, 
to je o vás, rodičoch. Príliš sa ponáhľate pomáhať, vyzametať cestičku, zľahčovať 
strach, zjednodušiť problém, ktorý vaše dieťa rieši. Nedávate mu šancu, aby 
sa popasovalo samo. Nedôverujete mu, že to dokáže. Oberáte ho tak o radosť, 
že zvládne aj ťažkú vec. A okrádate ho o nadšenie, s akým by ste ho napokon 
mohli pochváliť za jeho vytrvalosť, pevnú vôľu. Ak by nebol úspešný, aspoň to 
skúsil a spoznal svoje limity. Ale Dávid to dokázal!“

Frekventantky – mamy a budúce trénerky kurzu ticho rozmýšľajú. Odpúšťajú 
v duchu terapeutke z videa. Pripúšťajú jednoduchý fakt, že takto sa na to nedívali. 
Slová a činy treba vážiť. Zvlášť vo výchove. Niektoré stereotypy sú vžité až príliš. 
Možno im bude chvíľu trvať, kým si nový pohľad na výchovu osvoja a budú ho 
používať s rovnakou samozrejmosťou a láskou, s akou by doteraz na Dávida 
zvolali: „Daj, ja ti pomôžem!“

Zvykli sme si riešiť veci za pochodu. Robíme dôležité rozhodnutia cez 
mobil uprostred rodinného nákupu medzi regálmi s pečivom. Rozhodnutia 
rýchle a závažné, lebo čas sú peniaze a peniaze potrebujeme viac ako soľ... 
Rozhodujeme za deti, kým sú malé. A kedy prestanú byť malé? Kedy dáme 
na ich pocit, že ešte nie sú unavené a nechcú ísť spať? Kedy dáme za pravdu 
ich inštinktu, že táto opatrovateľka nie je pre ne dobrá, lebo sa im bohvieprečo 
nepáči? Kedy im dovolíme, nech si krúžok vyberú samy? 

O záhadách spánku, o možnostiach opatrovania detí aj o preťaženosti 
škôlkarov sa dočítate v októbrovom vydaní Vášho časopisu. Čítate ho 
predovšetkým v materských centrách, besedujete o podobných témach, radíte 
sa s inými rodičmi. Materské centrá Vás na Slovensku už 10 rokov prichyľujú 
s Vašimi potrebami, otázkami, neistotami. Pre mnohých rodičov je  materské 
centrum oporou, útočiskom i miestom, kde sa s dieťaťom cítia ako doma. Nech si 
túto vzácnu náplň a priazeň rodičov zachovajú centrá minimálne ďalších 10 rokov.

Dôverujte priateľom, raďte sa s odborníkmi, ale rozhodujte sa sami. A doprajte 
túto možnosť rozhodovať sa so všetkými výhodami aj dôsledkami aj Vašim deťom. 
Dáte tak im aj sebe do života viac, než by získali, keby ste za ne v piatich rokoch 
odkladali vedierko na policu.

Pekné čítanie praje
Silvia Sorgerová

foto zuzana Koláriková
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      Pobočka srdiečka

Materské centrum  Srdiečko  funguje v priamom srdci  mesta  Trenčín 
už takmer desaťročie. Túžba a potreba založiť pobočku v nás však kvitla 
niekoľko rokov. Až nedávno sme narazili na prázdne priestory na jednom
sídlisku, o ktoré sme sa začali uchádzať. Toto sídlisko sa v poslednej dobe
výrazne omladilo. Aj preto sme sa rozhodli umiestniť svoju pobočku práve 
sem.  V máji  sme sa dohodli  s vedením mesta, v júni  s OZ,  ktoré malo
spomínané centrum v správe a v júli sme nastúpili na brigádu, aby sme sa pustili do nášho sna. 
Začali sme zháňať sponzorov, partnerov a tých správnych ľudí. Výrazne nám pomohlo Mesto Tren-
čín a primátor Ing. Branislav Celler, za čo veľmi pekne ďakujeme! Steny nám aj tentokrát vyzdobila 
Monika Drocárová z Galérie M.A Bazovského, ktorá je aj autorkou slniečka – loga Míle pre mamu. 
Do nových priestorov presťahujeme cvičenia na fitloptách, cvičenia pre budúce mamičky a nové 
aktivity. Naša pobočka susedí aj s niekoľkými klubmi seniorov, ktorých by sme tiež radi zapojili do 

našich aktivít. 
Súčasťou budovy pobočky je aj krásne átrium. 

Zbaviť ho buriny nám pomáhajú  dobrovoľníci zo 
spoločnosti Johnson Controls, ktorí nám aj tento 
rok venovali svoj program Blue Sky. Z átria vznikne 
ihrisko a komunitný dvor pre všetkých návštevníkov 
strediska – deti z MC aj seniorov. Pracovné nástro-
je, lešenie, farby a dozor nám dodá jedna spriazne-
ná stavebná spoločnosť. 

Oficiálne otvorenie a spustenie pobočky plánu-
jeme na 10. októbra 2010 na Medzinárodný deň 
materských centier. V tento deň budeme mať aj 

tradičnú šarkaniádu. 
Adriana Demjanovičová, MC Srdiečko Trenčín

festival krajiNa 
haligaNda

Trojdňový maratón vystúpení, divadiel, koncertov, hier, workshopov a ro-
dinnej pohody zažili návštevníci Krajiny Haliganda - Festivalu pre deti a ich 
zvedavých rodičov počas víkendu od 10.-12. septembra v priestoroch košic-
kých Kasární Kulturpark.

Prvý ročník tohto na Slovensku jediného festivalu pre deti sa popýšil hneď 
niekoľkými výnimočnosťami. Tri dni boli vyplnené štyridsiatimi podujatiami. 
Práve pre tento festival vznikli špeciálne programy, ktoré inde zažiť nemož-
no. V jedinečných úlohách sa predstavili Richard Müller, skupina Chiki liki 
tu a spolu s Braňom Jobusom. Prvýkrát opustila výstava Cirkus z Bibiany 

– Medzinárodného domu umenia 
pre deti svoje domovské priesto-
ry v Bratislave a bola inštalovaná 
v Krajine Haliganda. Prvý raz po 
dvadsiatich rokoch vystúpil na 
Slovensku a v Haligande český 
spevák Pepa Nos. Festival nezabu-
dol ani na televíznu tvorbu pre deti. 
Pred prvou verejnou projekciou pô-
vodnej rozprávky košického štúdia 
Slovenskej televízie Nevestine šaty 
sa deti zhovárali s jej tvorcami.

Medzinárodný rozmer dodalo 
festivalu poľské divadlo Teatr lalek. 

So svojím bajkobusom – autobusim pretvoreným na divadelnú scénu vystu-
povali prvýkrát na Slovensku. Kultové české divadlo Buchty a loutky si pripra-
vilo koncert o smetiaroch pre staršie deti a večer príjemne prekvapili bábko-
vým predstavením pre dospelých – parafrázou na filmy Davida Lyncha.

Umeleckou bodkou za festivalom bola prvá košická premiéra spoločného 
programu spisovateľa a performera Daniela Heviera s klavírnym virtuózom 
Mikim Škutom – Fúga slov a obrazov.

V ponuke nechýbali ani obľúbené vystúpenia Márie Podhradkej a Richar-
da Čanakyho. Ely a Hopa z divadla PIKI, Mariána Čekovského, manželov 
Husovských a Katky Koščovej, autorské čítania Stanislava Rakúsa, Andrey 
Gregušovej, výtvarné a hudobné workshopy.

Občianske združenie Haliganda, ktoré festival pripravilo, je s účasťou vyše 
dvoch tisíc návštevníkov spokojné a na jún 2011 pripravuje druhý ročník.    

Krajina Haliganda dostala reálnu podobu aj vďaka finančnej podpore Mi-
nisterstva kultúry SR a ďalších podporovateľov -  firma EJOT, Poľský inštitút, 
OZ Slniečkovo, Horse Inn Pension, Abovská pekáreň a cukráreň, Milk Agro, 
Pekáreň Jarka, Cassa trade.

Silvia Sorgerová, OZ Haliganda Košice

kvietok kvitNe ďalej

V MC Kvietok Rohožník prišlo k personalným zmenám. Maminy, ktoré 
viedli centrum tri roky, sa postupne od začiatku roka vracali do práce. 
V apríli našli za seba nadšené pokračovateľky - Katky, Aďu, Lucku a Ma-
rianku. Novým členkám sa podarilo ziskať finančné prostriedky 715 eur 
z regionalnej súťaže Cena Holcim pre rozvoj regiónu Záhorie. Peniaze sú 
určené na vymaľovanie telocvične a na kúpu cvičebných pomôcok - reb-
rín, zrkadiel a horolezeckej steny. Rekonštukcia telocvične sa uskutočnila 
10. septembra v rámci Dňa dobrovoľníctva.

MC Kvietok Rohožník

do Novej sezÓNy 
v Nových Priestoroch

Materské centrum Obláčik určite pozná každý rodič malých 
detí z našej mestskej časti Lamač. Od 27. septembra všetkých 
víta v nových priestoroch v ZŠ na Malokarpatskom námes-
tí. Vďaka podpore z fondu Citibank, založeného v Komunitnej 
nadácii Bratislava, zakladateľom ktorého je spoločnosť Citibank 
Europe plc, pobočka zahraničnej banky, môžeme Obláčik skráš-
liť a vynoviť novým nábytkom, potrebnou elektronikou a zaujíma-
vými interaktívnymi hračkami. Pri sťahovaní a zariaďovaní Oblá-
čika pomáhali všetci, ako vedeli. Mamky a tatinkovia upratovali, 
pokladali koberce, skladali nábytok, hračky a robili všetko pre to, 
aby sa nové centrum malým aj veľkým páčilo. 

MC Obláčik ďakuje aj vedeniu a poslancom Mestskej časti Lamač 
za podporu a pomoc pri plnení poslania materského centra – vytvárať 
priestor pre socializáciu, integráciu a sebauplatnenie rodičov na mater-
skej a rodičovskej dovolenke, zjednocovať rodiny a komunity, rušiť mylné 
predstavy o tom, že matka na materskej dovolenke a malé dieťa nepatria 
do spoločnosti. Ďakujeme.

PaedDr. Miroslava Marková - OZ MC Obláčik, Bratislava

hľadaNie Pirátskeho 
Pokladu

Už tretí rok Materské centrum Budatko v Bratisla-
ve - Petržalke organizuje v lete Letné začarované 
prechádzky.  Dňa 15.8. sa uskutočnilo ďalšie Hľa-
danie pirátskeho pokladu.  V ten deň sa 18 malých 
a 17 veľkých pirátov  stretlo neďaleko lesa pri Petr-
žalskom Draždiaku, rozlúštilo starú pirátsku mapu a 
vydalo sa hľadať poklad. Päť zastavení, päť hľadaní 
fľaše s indíciami a päť úloh, ktoré museli deti splniť, 
doviedlo malých a aj veľkých pirátov k truhlici pokla-
dov. Najťažšiu úlohu – boj s pirátom a jeho spútanie 
- deti hravo zvládli a potom si nekonečne dlho delili 
po pirátsky nájdený poklad. Keďže sa hľadanie po-
kladov všetkým páčilo, 5. septembra sme si hľadanie 
s rovnakým úspechom zopakovali.
Zlatica Jursová Zacharová - MC Budatko, Bratislava

So svojím bajkobusom – autobusim pretvoreným na divadelnú scénu vystu-

Richard Müller číta na dobrú noc 
Foto: Katarína Nagyová

Slávnostné otvorenie  
Foto: archív MC Srdiečko

Pripravila Mária Kohutiarová
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Nová adresa ÚNie materských ceNtier

Z úsporných dôvodov sa Únia mater-
ských centier v lete 2010 presťahovala. 
Nové priestory na ulici Čulenova 5 sú 
síce menšie, ale využité efektívnejšie. 
Očarenie historickou atmosférou starej 
vily na Godrovej ulici muselo ustúpiť po-
žiadavkám šetrenia. Kancelária, do ktorej 
sa únia presťahovala, poskytuje v súčas-
nosti dostatočný priestor na prácu pre 
všetkých ľudí, ktorí majú chuť i energiu. 

  PersoNálNe zmeNy

Zmeny nastali aj na vedúcich pozíciách. Centrum projektov sa 
zlúčilo s ekonomickým centrom. Ich koordináciu si vzala na sta-
rosť Beáta Bíleková. Koordinácia výkonného tímu bola doplnená 
o advokačné a komunikačné aktivity a koordináciu dobrovoľníctva. 
Novou PR manažérkou sa stala Michaela Fedorová. Centrum ko-
ordinácie a advokácie bolo Dozornou radou posilnené o pozíciu 
riaditeľky a štatutárnej zástupkyne, ktorou sa stala Dušana Bie-
leszová. K 31.8.2010 skončil pracovný pomer office manažérky 
Marty Štefánkovej. Pracovná agenda bola prerozdelená tak, aby 
Únia materských centier aj naďalej plnila svoje poslanie.     (k.k.)

maNuál Pre materské ceNtrá

Únia materských centier vydala vďaka podpore Nadácie Po-
ntis a zamestnaneckému grantovému programu Accenture Ma-
nuál pre materské centrá. Pôvodné kapitoly „Účtovníctvo pre MC“ 
a „Hospodárenie MC“ boli doplnené o štyri ďalšie. Prvou z nich 
je kapitola „Míľa pre mamu“, ktorá popisuje návod, ako zorgani-
zovať podujatie ku Dňu matiek. Druhou je kapitola „Dve percen-
tá“, ktorá zahŕňa užitočné rady uverejnené aj na www.rozhodni.
sk. Nasleduje kapitola „Fundraising alebo získavanie zdrojov a 
zvyšovanie kvality vzťahov“. V neposlednom rade bude iste prí-
nosom aj kapitola „O Únii materských centier“, kde si členské 
materské centrá pripomenú svoje práva i povinnosti. Ako uviedla 
v úvode Manuálu pre MC Beáta Bíleková, tento „know-how ba-
líček“ nie je pokynom, ale radou s úmyslom pomôcť materským 
centrám vyhnúť sa problémom a uľahčiť im formálne povinnosti, 
s ktorými sa najčastejšie stretávajú.

     (k.k.)

Takmer v každej oblasti aktivít Únie materských centier pracujú dobrovoľníci. Ich sil-
nou motiváciou je ochota pomôcť zlepšiť svet okolo seba prostredníctvom aktivít ÚMC. 
Formou bezplatnej dobrovoľníckej práce pomáhajú ženy z materských centier v lobbin-
gových aktivitách pri riešení rodinnej politiky. Ako dobrovoľníčka pracovala počas augusta 
Michaela Fedorová na pozícii PR manažérky. Najnovším členom dobrovoľníckeho tímu je 
grafik Luboš Kaššovič. Dlhoročnými dobrovoľníčkami sú aj redaktorky časopisu Materské 
centrá. 

Na projekte „Rodiny rodinám proti povodniam“ pracovali ako dobrovoľníčky pod vede-
ním Michaely Fedorovovej predovšetkým Katarína Králiková, ale aj Dušana Bieleszová, 
Beáta Bíleková. Pri organizovaní benefičného koncertu „Pomôže celé Slovensko“ po-
máhali okrem spomínaných dobrovoľníčok aj Soňa Holíková, Marta Štefánková, Martina 
Lukáčová, Lenka Kružlicová, Badka Beňová a mnohé ďalšie mamy z materských centier, 
medzi nimi aj mladé študentky – dobrovoľníčky, ktoré nie sú z Únie materských centier, 
avšak jej poslanie je im veľmi blízke. 

Koordinátorkou dobrovoľníkov Únie materských centier je Katarína Králiková 
katarina.kralikova@materskecentra.sk; 0915 930 832

dobrovoľNíctvo v ÚNii materských ceNtier

Advokačné aktivity k rodinnej politike
Po dlhšom čase Únia materských 

centier opäť rozprúdila advokačné akti-
vity v oblasti rodinnej politiky. Po zverej-
není nového programového vyhlásenia 
vlády ÚMC okamžite reagovala a listom 
oslovila nových ministrov s návrhom po-
nuky na spoluprácu. Zároveň pre nich 
načrtla návrhy riešenia rodinnej politiky. 
Na pokračovanie spolupráce vzápätí 
reagoval podpredseda Úradu vlády SR 
prof. Rudolf Chmel, ktorý vyslovil záu-
jem naďalej spolupracovať s ÚMC ako 
s partnerom pre odbornú diskusiu a 
spoluprácu pri riešení spoločných tém 
na úrovni vlády SR. Listom so želaním 
mnohých úspechov Únii materských 
centier i materským centrám reagoval 
aj Ing. Zsolt Simon, minister pôdohos-
podárstva, životného prostredia a regi-
onálneho rozvoja SR. Generálny riaditeľ 
PaedDr. Peter Juráš z ministerstva škol-
stva vyjadril vo svojej odpovedi vieru 
v nájdenie spoločných riešení potrieb a 
záujmov rodín s malými deťmi. 

Ťažisková je však spolupráca s Minis-
terstvom práce sociálnych vecí a rodiny 
SR. V auguste 2010 sa stretli zástup-
kyne advokačného tímu ÚMC Soňa 
Holíková a Michaela Fedorová s minis-
trom MPSVaR RNDr. Jozefom Mihálom. 
Spoločne naštartovali ďalšie možnosti 
spolupráce. Venovali sa aktuálnym té-

mam rodinnej politiky, ako i možnostiam 
riešenia otázok opatrovania detí v ma-
terských centrách. 

Advokačný tím ÚMC sa v oblasti 
rodinnej politiky  venuje hlavne téme 
vytvorenia špeciálnych podmienok pre 
poskytovateľov sociálnych služieb pre  
rodinu s upriamením pozornosti na pre-
venčné služby. 

Naďalej prioritným záujmom ostávajú 
aj tieto témy:

•   podpora celodennej starostlivos-
ti o dieťa -  celodenná starostlivosť mat-
ky, rodiča o dieťa do veku 3 rokov má aj 
z odborného hľadiska svoje opodstatne-
nie, a preto by mala byť ocenená a adek-
vátne ohodnotená. Podporu rodičovskej 
starostlivosti vnímame ako určujúcu.

•   privyrobenie si počas rodičovskej 
dovolenky - možnosť rodičov privyrobiť 
si počas materskej/rodičovskej dovolen-
ky vnímame ako pozitívny krok. Využitie  
tejto možnosti závisí od individuálnych 
potrieb rodiny, dieťaťa, a samozrejme aj 
od regionálnych rozdielov.

•   zvýšenie príspevku na starostli-
vosť o dieťa - každé zvýšenie príspev-
ku pre rodiny s malými deťmi je treba 
vnímať pozitívne. Cieľom ÚMC je, aby 
bola prioritne podporovaná a adekvát-
ne ohodnotená  celodenná starostlivosť 
o dieťa do veku 3 rokov.

   (k.k.)

advokačNé aktivity k rodiNNej Politike Na facebooku 

Pozvánky na podujatia, aktuality, výzvy, tlačové správy i fotky zo ži-
vota Únie materských centier nájdete okrem webovej stránky www.
materskecentra.sk už aj na facebooku. Ak chcete aj touto formou 
získavať informácie, stačí sa ku skupine „Únia materských centier“ pri-
pojiť jednoduchým kliknutím na „páči sa mi“. Samozrejme, je potrebné 
zaregistrovať sa na www.facebook.com.   (k.k.)

desiate výročie 

Únia materských centier už od svojho vzniku úzko spolupracovala 
s medzinárodnou sieťou materských centier MINE. Je jedným z jej 
najaktívnejších členov a bola pri zrode myšlienky osláviť ideu mater-
ských centier na medzinárodnej úrovni. 

Historicky prvý medzinárodný deň materských centier preto MINE 
vyhlásila na symbolický dátum 10.10.2010, ktorý zároveň symbolizu-
je aj 10. výročie založenia medzinárodnej siete. Sloganom je Meet 
the World in Mothercentres! (resp. Meet the World of Mothercentres!) 
vo voľnom preklade Objavme svet materských centier!

Niektoré materské centrá pri tejto príležitosti pripravujú zaujímavý 
program. Vďaka nemu budú môcť návštevníci spoznať svet mater-
ských centier.         (k.k.)

vitajte v detskom svete

Už po tretíkrát sa výstava „Detský svet“ v Trenčíne nezaobišla bez 
Materského centra Srdiečko. Koncom augusta dievčatá zo Srdiečka 
strávili celé tri dni vo svojom stánku a propagovali svoje materské 
centrum, hlavnú myšlienku a poslanie MC, program a aktivity, APR 
a ostatné projekty materských centier po celom Slovensku. Na svojej 
pôde tentoraz privítali aj posilu z MC Haliganda v Košiciach, ktorá sa 
tiež prišla pozrieť a získať  užitočné kontakty. Náš stánok poskytol 
priestor aj zástupkyniam Únie materských centier z Centra koordiná-
cie a advokácie.     (a.d.)

Kancelária Únie materských centier na Čulenovej 
ulici v Bratislave Foto: Katarína Králiková



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

�

Pod vedením Michaely Fedorovej zorganizo-
vala Únia materských centier materiálnu zbierku 
„Rodiny rodinám proti povodniam“. Jej cieľom bolo 
pomôcť predovšetkým rodinám s malými deťmi. 

Prvou fázou projektu bolo zozbieranie údajov a 
kontaktov na rodiny, ktoré pomoc potrebujú. Za-
plavené rodiny potrebovali hlavne peniaze. V prvej 
vlne pomoci začali občania Slovenska posielať 
množstvo vecí do zaplavených obcí. Obecné úra-
dy boli preplnené balíkmi, tamojšie pracovníčky 
nestíhali spravodlivo rozdeľovať materiálnu pomoc. 
Únia materských centier preto zvolila cestu osob-
ných kontaktov. 

Michaela Fedorová viackrát vycestovala do 
zaplavených obcí, aby osobne navštívila rodiny, 
ktoré pre veľké prívalové dažde prišli o svoj ma-
jetok, o strechu nad hlavou . Voda im vzala všetko. 
„Tí ľudia toho toľko potrebujú! Sú takí zúfalí a takí 
vďační za našu ochotu pomôcť im,“ skonštatovala 
po návrate.

Po odvysielaní benefičného koncertu „Pomôže 
celé Slovensko“ (17.7.2010 na STV1), ktorého 
spoluorganizátorom bola aj Únia materských 
centier, sa začali ozývať samotné rodiny postih-
nuté povodňami. „Je zaujímavé, že rodinám, ktoré 
sa nám ozvali, dovtedy naozaj nikto nepomohol aj 
napriek mnohým zbierkam iných humanitárnych 
organizácií,“ uvádza Michaela Fedorová.

Druhou fázou bolo logistiky zabezpečiť, aby 
sa materiál a veci od darcov dostali priamo do 
postihnutých rodín. „Mamička z obce Kendice 
mi viackrát povedala, že im pomáhame viac ako 
ich rodina. Poslali sme im zariadenie, oblečenie, 
všetko, čo povedali, že potrebujú,“ vymenúva 
Katarína Králiková, koordinátorka darcov mate-
riálnej zbierky Rodiny rodinám proti povodniam. 
Na výzvu Únie materských centier na zapojenie 
sa do materiálnej zbierky v priebehu celého leta 
reagovalo viac ako 70 darcov. „Poskytli nielen to, 
čo už nepotrebujú. Kupovali hygienické potreby 
či potraviny a prostredníctvom ÚMC ich posielali 
rodinám s malými deťmi. Niektorí prejavili záujem 
pravidelne pomáhať konkrétnej rodine,“ dodáva 
Katarína Králiková. 

Rozvoz materiálnej zbierky realizovala Únia 
materských centier v spolupráci s občianskym 
združením Adra a nemenovanými súkromnými 
spoločnosťami. V priebehu krátkeho času tak Únia 
materských centier pomohla viacerým rodinám z 
obcí postihnutých povodňami. „Jedna mamička z 
Komárna nám zasa povedala, že my sme jediní, 

kto im naozaj pomáha,“ dodala Michaela Fedoro-
vá. Táto rodina ostala na niekoľko dní bez pitnej 
vody. Chýbalo im oblečenie pre dospelých aj pre 
5 detí. Prišli o celú úrodu aj dom. „Poslali sme im 
viacero zásielok oblečenia a oni všetko, čoho by 

mali nazvyš, ešte posielajú na charitu pre iných 
ľudí,“ povedala Michaela Fedorová. Dve dievčatá 
z tejto rodiny boli aj vďaka Únii materských centier 
v tábore Duchonkaland, ktorý zaplatil pán Majko 
zo Serede. 

Jednými z prvých, ktorým Únia materských 
centier pomohla, boli aj rodiny z Družstevnej pri 
Hornáde. V tejto obci boli dve rodiny, ktoré mali 
zaplavené spodné obytné podlažia rodinných do-
mov do výšky jeden a pol metra. Doručili sme im 
hlavne postele, posteľné prádlo, kuchynské potre-
by, oblečenie, uteráky. 

„Aj rodina z Kendíc prišla o všetok nábytok, 
voda v ich dome stála štyri dni a až po troch 
dňoch ich prišli z domu vyslobodiť, lebo voda bola 
všade. Nábytok, ktorý dostali od našich darcov, im 
snáď aspoň na chvíľu poslúži,“ povedala Michae-
la Fedorová, ktorá túto rodinu osobne navštívila. 

Rodina z Kysaku dostala vďaka Únii materských 
centier materiálnu pomoc v hodnote 500 €.

Smutný príbeh má i rodina z Čane. Otec je na 
invalidnom dôchodku, mama prišla o prácu. Majú 
tri deti a bývajú v dome na konci obce. Voda im 
vyrazila ako gejzír cez podlahu. Kým vysušili a 
opravili steny, spávali v prívese. Medzitým im 
nová búrka vzala časť strechy. „Pomohli sme im 
zaslaním sedacej súpravy a obývacej steny od 
darcu z Levíc. Tiež sme pre nich sprostredkovali 
kontakt na dobrého človeka, ktorý im zaplatil časť 
stavebného materiálu na obnovu poškodenej časti 
domu,“ hovorí Michaela Fedorová. Stále je to málo. 
Osudy týchto rodín sa žien z Únie materských 
centier osobne dotýkajú. Táto psychicky náročná 
práca je však ničím v porovnaní s tým, že tieto ro-
diny to bytostne prežívajú na vlastnej koži. Ďalším 
smutným príbehom je rodina z Nižnej Myšle. Dom 
síce stojí, ale je na kopci, ktorý sa zosúva. „Sú 
jednou z dvoch posledných rodín, ktorým domy na 
tej ulici stoja, ostatné sú už zbúrané. Momentálne 
riešime spôsob, ako tejto rodine pomôcť,“ pove-
dala Michaela Fedorová. Pomohli sme aj otcovi 
deviatich dcér, ktorým vlani na Vianoce zomrela 
mamička. Vďaka Materskému centru Mama klub v 
Seredi a pánovi Majkovi sa jeho tri dcérky zúčast-
nili letného tábora. Pridali sa k nim ešte tri dievčatá 
z postihnutej obce Ždaňa.

Pri osobných návštevách v rámci projektu po-
skytovali zástupkyne Únie materských centier 
týmto rodinám aj duševnú oporu. „Vždy sme 
ich ubezpečovali, že im pomôžeme a priali sme 
im, aby boli silní. Ako nám sami neskôr poveda-
li, dávali sme im nádej, že sa na nich nezabúda,“ 
dodala Michaela Fedorová. „Pomohli sme im aj 
poskytnutím rady  a odporúčania, ako postupovať 
pri žiadaní o finančnú pomoc od humanitárnych 
organizácií,“ dodáva. Vďaka Únii materských 
centier sa im dostalo aj finančnej pomoci zo zbier-
ky „Pomôže celé Slovensko“, kde bola Michaela 
Fedorová ako zástupca Únie materských centier 
prítomná pri prerozdeľovaní financií.

„Projekt Rodiny rodinám proti povodniam nám 
priniesol náročné prázdniny, vysoké telefónne účty, 
dlhé hodiny strávené za počítačom, ale otvoril nám 
oči a my sme si uvedomili, že nezáleží na vlastnom 
pohodlí, ak sa snažíme vytvoriť hoci len provizór-
ne pohodlie pre niekoho iného,“ dodáva na záver 
hlavná koordinátorka projektu Michaela Fedorová. 
Plánované aktivity projektu „Rodiny rodinám proti 
povodniam“ boli k 31.8.2010 ukončené.

Pripravila Katarína Králiková

Do projektu Nadácie Pontis „Dobrá krajina“ sa zapojila aj Únia materských 
centier so svojou kampaňou „Vstúpte s dieťaťom“. 

Cieľom kampane je posilniť zohľadňovanie potrieb detí a rodín ako súčasť 
a samozrejmosť spoločenského a podnikateľského myslenia na Slovensku. 
A tiež v neposlednom rade zvýšiť počet zariadení v SR ocenených Úniou 
materských centier certifikátom „Zariadenie priateľské k deťom a rodinám.“

Projekt „Vstúpte s dieťaťom“ vychádza z predpokladu, že oceňovanie za-
riadení priateľských k deťom vzbudí vo verejnosti záujem o túto tému. Na 
jednej strane bude motivovať ďalšie zariadenia k úprave podmienok tak, aby 
lepšie zohľadňovali potreby rodiny s malými deťmi. Na druhej strane chce pro-
jekt podporiť rodičov, aby ústretový prístup a vhodné podmienky vyžadovali. 

Podporiť túto myšlienku môžete do konca novembra 2010 aj finančným 
príspevkom cez darcovský portál http://www.dobrakrajina.sk/dobre-projekty/
vstupte-s-dietatom.

Na Nikoho sa NezabÚda
Projekt rodiny rodinám Proti Povodiam

Ústretovo voči rodiNám
Projekt dobrá krajina – vstúPte s dieťaťom

kampane a projekty ÚMC

Únia pomáhala predovšetkým postihnutým rodinám 
s malými deťmi  Foto: Človek v ohrození

Na obhliadke po povodniach na východnom 
Slovensku  Foto: Michaela Fedorová
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Projekt akadÉmie 
PraktickÉHo rodiČovstva

Akadémie majú prvých absolventov, ktorí, ako sa zdá, nechcú opustiť brá-
ny APR definitívne. Podľa ich slov, budú im stretnutia so skupinou chýbať a 
stále je na čom pracovať.

Od školenia lektoriek APR-kurzov „Ako rozumieť svojim deťom a sebe sa-
mému“ uplynul necelý polrok, počas ktorého sa kurzy uskutočnili v štyroch 
akadémiách - v Haligande (Košice), Mami-oáze (Zlaté Moravce), Stonožke 
(Košice) a Srdiečku (Trenčín). Ako sa kurzom darilo, hovoria vyplnené dotaz-
níky rodičov i lektoriek a dojmy, s ktorými prišli naše 
priekopníčky na stretnutie do Bratislavy.

Na stretnutí sa hodnotil uplynulý pokrok v jednotli-
vých APR. Začiatky kurzu neboli jednoduché. Každá 
z lektoriek hovorila o svojich počiatočných pocitoch. 
S pribúdajúcimi hodinami začínali pociťovať dôveru 
skupiny a radosť z každého stretnutia. Po ukončení 
kurzu sa im rodičia zdôverili, že do ich rodinných 
vzťahov  vstúpila istá zmena v ich doterajšom vnímaní 
seba, dieťaťa alebo partnera. 

Kurz absolvovalo 28 rodičov, z toho 2 otcovia. Aj 
keď ešte nie je možné robiť všeobecné závery, je po-
tešujúce, že väčšinu záujemcov tvorili náhodní alebo 
pravidelní návštevníci, nečlenovia materských centier. 
Ich hlavnou motiváciou bol teda samotný kurz. Boli to prevažne jedno - dvoj-
detné mamy s vysokoškolským vzdelaním. Najefektívnejšou cestou propagá-
cie kurzu bol osobný kontakt s rodičmi, alebo ich cielené oslovenie prostred-
níctvom internetu. Ťažiskom vzdelávacieho programu bola naďalej spoločná 
diskusia, vlastné reflexie a snaha porozumieť situáciám v každodennom ži-
vote. O tom všetkom rodičia písali vo svojich záverečných prácach, ktoré by 
sa mali stať, podľa jednej z lektoriek APR, Katky Žarnovičanovej, „povinným 
čítaním“ ľudí na rozhodujúcich verejných pozíciách.   

lektorky o akadÉmiácH
„Rozhodne to posunulo naše MC do inej roviny. APR a akreditovaný kurz 

má iný „zvuk“, ako“ len nejaké“ diskusie rodičov. Prvý kurz nám pomohol 
získať novú aktívnu členku pre MC – po kurze jedna nečlenka povedala, 
že „nechce prísť o tieto naše stretnutia“. Prvý kurz posilnil veľmi vzťahy medzi 
členkami a svojím spôsobom nám pomohol uplatniť medzi členkami princípy 
LSP(Leadership support precess – podpora komunikačných a vodcovských 
zručností), na ktoré sme nikdy nemali čas. Čas, ktorý členky spoločne strávili 

na kurzoch a ešte sa aj osobne zdieľali, bol obrovským prínosom pre posil-
nenie nášho tímu.“

„Prostredníctvom kampane sa MC zviditeľnilo a dostalo sa nielen do po-
vedomia rodičov, ale i širokej verejnosti, keďže mnohí ľudia stále nemajú 
potuchu, na čo MC slúži a čo sa za jeho dverami odohráva. Že to nie je len 
herňa a „odkladací priestor“ pre deti, keď si mama potrebuje niečo vybaviť, 
ale že ponúkame rodičom možnosť rozšíriť si obzory a poskytujeme veľa mož-
ností, ako sa zapojiť do  neformálneho vzdelávania. Kampaň priniesla tiež 

možnosť pre maminy, ktoré sa stali lektorkami kur-
zov a dali im tak jedinečnú šancu vstúpiť do sveta 
vzdelávania a skúsiť si novú profesiu. Celá kampaň 
a samotný kurz pozdvihli MC na vyšší stupeň vo 
viacerých smeroch.“

„Rozširuje to našu ponuku, dodáva to MC na ce-
listvosti , čo sa týka starostlivosti o rodiny s deťmi. 
V prípade nášho prvého kurzu sa vytvorila z dovte-
dy cudzích mám skupina priateliek s rovnako starý-
mi deťmi, ktorá sa stretáva v centre aj mimo centra 
aj po skončení kurzu. Absolventky si chválili presa-
hy kurzu hlavne k vlastnému sebapoznaniu, pozitív-
ny vplyv  na ich partnerský život (uplatnili niektoré 

zistenia ohľadom trávenia voľného času, zvládania negatívnych emócií a od-
mieňania) a na pochopenie (aj odpustenie) vlastným rodičom, svokrovcom. 
Tešili sa na stretnutia ako na pravidelnú aktivitu a privítali by aj nejakú formu 
organizovaného pokračovania (možno ďalšie témy a pod.).“

Čo nás Čaká? 
29.septembra 2010 sa uskutočnila tlačová konferencia, ktorej cieľom bolo 

uvedenie materských centier ako Akadémií praktického rodičovstva cez ich 
akreditovaný kurz „Ako rozumieť svojim deťom a sebe samému“ a dodatočný 
krst publikácie. Na 11. november je plánované stretnutie pri okrúhlom stole 
venované otázke udržateľnosti MC/APR z verejných zdrojov. V pláne je ďalší 
tréning facilitácie diskusií alebo tréning lektoriek kurzov. 

Dňa 12.októbra bude projekt APR prezentovaný na konferencii Nadácie 
pre deti Slovenska v rámci Programu o novovytvárajúcich sa potrebách detí. 

Do druhej vlny akreditácie sa prihlásilo 6 MC, ktoré budú otvárať svoje 
kurzy začiatkom budúceho roka. V roku 2011 plánujeme pripraviť sériu pokra-
čovacích seminárov. V pláne je aj druhý diel publikácie. 

Eva Fiedlerová

Prví absolveNti Novej školy

dobrovoľNíci s PokladNičkami
beneFiČný koncert „PomÔže celÉ slovensko“

Okrem projektu „Rodiny rodinám proti povodniam“ sa dobrovoľníčky z Únie materských 
centier podieľali na organizácii benefičného koncertu „Pomôže celé Slovensko“. Naživo ho 

vysielala STV1 z novej budovy 
Slovenského národného divadla 
v sobotu, 17.júla 2010.  Dobro-
voľníčky z ÚMC koordinovali a 
usádzali hostí a pomocou pre-
nosných pokladní zbierali finanč-
né prostriedky od zúčastnených. 
Počas koncertu sa im podarilo 
vyzbierať vyše 3.800 €. 

Peniaze sa dali posielať aj na 
účet verejnej finančnej zbierky pod rovnakým názvom i formou darcovskej SMS.

 Silné prívalové dažde však pokračovali aj v lete, a preto organizátori, medzi nimi 
i ÚMC opäť pripravili benefičné vystúpenie umelcov -  Balet Gala – Pomôže celé Slo-
vensko (23. septembra).  Opäť sa dobrovoľníčky z Únie materských centier aktívne 
podieľali na zbierke do prenosných pokladní v SND počas baletného predstavenia. Vy-
zbierané peniaze putovali do  Prievidze a Handlovej. 

Katarína Králiková

kampane a projekty ÚMC

PR manažérka ÚMC Michaela Fedorová 
na benefičnom koncerte STV

Predseda spotrebného družstva Coop Jednota Slovensko 
Gabriel Csollár odovzdal finančnú podporu postihnutým rodinám. 
Coop Jednota Slovensko peňažne pomohla aj Únii MC pri zbierke 

Rodiny rodinám proti povodniam.  Foto: Agas, s.r.o.

Neformálne vzdelávanie je medzi rodičmi 
v centrách veľmi žiadané. Foto: zuzana Koláriková
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téma: medzinárodný deň materských centier

zhrnúť desať rokov  života človeka do jedného článku je dosť náročné. 
a čo potom životy stoviek žien, ktoré v priebehu desiatich rokov 
ovplyvnilo materské centrum. medzinárodná sieť materských centier 
oslavuje desaťročnicu. materské centrá spájajú matky, deti, rodiny 
a menia svet okolo nich na lepšie miesto pod slnkom. Preto si tieto 
organizácie, tieto materské centrá zaslúžia svoj medzinárodný deň. 
Prvýkrát bude slávnostne vyhlásený v nedeľu s troma symbolickými 
desiatkami -  10. 10. 2010. 

„knoW-HoW“ z nemecka
Model MC vznikol ako vedecký sociologický 

koncept v 70-tych rokoch v  Nemecku, odkiaľ sa 
rýchlo rozšíril do ďalších krajín najmä západnej 
Európy. V súčasnosti funguje viac ako 770 ma-
terských centier po celom svete. Slovenské MC 
úzko spolupracujú s českou sieťou MC a osobit-
ne inšpiratívna je spolupráca s nemeckými MC v 
rámci medzinárodnej siete mine. Podnetná je 
ich spolupráca s miestnymi samosprávami, ktorá 
je postavená na skutočnosti, že MC sú súčas-
ťou „preventívnej politiky štátu“. Vytváranie 
podmienok na zdravý rodinný život je pre štát vý-
hodnejšie, než prostriedky na nápravu súvisiacich 
„škôd“.    

HistÓria mc na slovensku
Prvé materské centrá na Slovensku vznikali 

už pred viac ako desiatimi rokmi. Súviselo to so 
zavedením trojročnej rodičovskej dovolenky. V mi-
nulom socialistickom  režime sa mamy vracali do 
práce skôr, než ich dieťa dovŕšilo rok. Úlohu inšti-
tucionálnej výchovy detí od útleho detstva prevzal 
na seba štát. Deti boli vychovávané v jasliach a 
od troch rokov v škôlkach. Hoci pred rokom 1987 
vládol na Slovensku tvrdý komunizmus a prácu 
mal každý, mamy sa neodvážili vzpriečiť sa štátu 
a nedať svoje dieťa do jaslí neraz už ako polročné 
bábätko. Dodnes spomínajú na to, ako odbiehali 
z práce nadojčiť svoje dieťatko. Vlastne, vtedy sa 
im všetci čudovali a od dojčenia ich odhovárali. 
Máloktorá vytrvala. Ale všetko sa zmenilo „než-
nou revolúciou“. 

revolúcia vrátila deti 
mamám
Porevolučná vláda zaviedla trojročnú rodičov-

skú dovolenku. Mamy privítali, že môžu svoje deti 
osobne, celodenne vychovávať. Ale prejavilo sa 
to na finančnej situácii v rodine. Byty boli drahé, 
hypotekárne úvery vysoké. Uživenie rodiny sa 
počas materskej dovolenky stalo výhradne zále-
žitosťou otcov, čo sa prejavilo na ich pracovnej vy-
ťaženosti. Sťahovanie sa mladých rodín za prácou 
do väčších miest sa stalo samozrejmosťou. 

izolovanÉ mamy 
Spoločný rodinný život sa obmedzil na večery a 

víkendy. Muži trávili väčšinu týždňa v práci, mamy 
doma s dieťaťom. Aj keď sa po čase stalo  nor-
málnym, že aj oteckovia ostávali na „rodičovskej 
dovolenke“ a mamy pracovali, väčšinou to však 
stále boli ženy, ktoré ostávali doma s dieťaťom do 
jeho troch rokov a potom s druhým či tretím die-
ťatkom. Počas dňa sa však bolo treba aj pohrať, aj 
navariť, nakúpiť, vybaviť úradné povinnosti, ísť na 
poštu, do poisťovne či do banky. Do reštaurácie 

či kaviarne sa ani neodvážili vstúpiť. Veď ako by 
aj, s kočíkom by ledva prešli cez dvere. Na pre-
dajniach sa objavovali nálepky so zákazom vstu-
pu s kočíkom. Azda najviac sa však mamy desili 
pobytu na úrade. Tam na ne každý nepríjemne 
zazeral, ako bolo dieťaťu dlho a ono plakalo, či 
vystrájalo. 

osobná Potreba
Čo viedlo obyčajnú mamu k tomu, aby založila 

občianske združenie? Elena Bakošová, spolu-
zakladateľka Únie materských centier hovorí: 
„Prostredie na Slovensku v minulosti nebolo ani 
zďaleka také ústretové k deťom a mamám ako 
dnes – v mnohých mestách neexistovali žiadne 
zariadenia, kde by človek mohol zmysluplne tráviť 
čas s malými deťmi, dokonca väčšina bola takých, 
kde sa človek nemohol dostať s dieťaťom vôbec. 
Preto sa aj prvá kampaň materských centier, kto-
rej vznik sa datuje ešte pred oficiálnym založením 
ÚMC, v roku 2002 volala „Dovoľte mi vstúpiť s die-

ťaťom“. Na svoje začiatky a založenie jedného z 
prvých materských centier na Slovensku spomína 
aj zakladateľka MC Bambino v Poprade Eva Fied-
lerová: „Presťahovali sme sa s rodinou do mesta, 
kde som nikoho nepoznala. Bola som na mater-
skej dovolenke a cítila som sa veľmi osamelá.“ 
Inšpiráciu pre tento čin získala prostredníctvom 
českého časopisu Betynka a praktické informá-
cie pre jeho realizáciu od Záujmového združenia 
žien Fenestra z Košíc, kde už takéto centrum 
krátku dobu fungovalo. A týmto Materské centrum 
Bambino v Poprade naštartovalo etapu krásneho 
poslania služby ľuďom na jednej strane a zápasu 
o svoje miesto na zemi na strane druhej. Rok 2001 
sa stal pre túto organizáciu prelomovým. „Celé sa 
to udialo reakciou na článok v časopise „Dieťa“, 
v ktorom dopisovateľka, matka na materskej do-
volenke, veľmi realisticky opisuje svoju situáciu 
v období najintenzívnejšej starostlivosti o dieťa, 
ktoré by malo pre každú matku predstavovať tie 
najhlbšie emotívne zážitky a spomienky. Pisateľka 
v ňom najmä uvádzala svoje negatívne pocity pra-

meniace z izolácie, opustenia, únavy, a domácich 
stereotypov, z absencia vzdelávania. Rovnako ne-
gatívne na ňu vplývali šikanujúce reakcie ľudí na 
verejnosti, nepochopenie zo strany rodiny a ne-
dostatok ihrísk a herní pre deti. Na uvedený člá-
nok vzniklo veľa ohlasov plných pochopenia, ale i 
odmietania. Jedným z nich bol i článok MC Bam-
bino „Mamičky, založte si vlastné centrum“. Od 
jeho zverejnenia žienky v MC Bambino dostávali 
desiatky listov, telefonátov, e-mailov so žiadosťou 
o informácie, rady a povzbudenie. Vzhľadom na 
to, že situácia sa stávala fyzicky nezvládnuteľnou, 
svojpomocne pripravili krátku publikáciu „Mater-
ské centrum Bambino uvádza – Ako na to“, kde 
bolo zverejnené celé know-how MC Bambino od 
formalít registrácie združenia až po inšpirácie a 
nápady, ako prípadné problémy riešiť. Veľkú úlohu 
v tomto období zohrával internetový portál www.
babetko.sk a neskôr aj internetová konferencia,“ 
opisuje udalosti spred desiatich rokov Elena Ba-
košová. „Mamy boli nadšené, že existuje spôsob, 
ako byť so svojimi deťmi, ale nebyť izolované od 
sveta,“ dodáva Eva Fiedlerová. 

V tom čase vznikalo veľa rôznych občianskych 
združení. Bolo to čosi nové. Aktívni občania chceli 
svojou dobrovoľníckou prácou zmeniť svoje okolie. 
Cez formálne inštitúcie, akými sú občianske zdru-
ženia, to bolo jednoduchšie. Peniaze na zlepšenie 
fungovania združení sa z Európskych fondov dali 
získať oveľa ľahšie. Existovali rôzne „predvstupo-
vé fondy“, o dotácie žiadalo oveľa menej organi-
zácii ako dnes, všetko bolo nové. Tretí sektor na 
Slovensku rástol na zelenej lúke. 

Prirodzený vývoj
Materské centrá vznikali predovšetkým vo väč-

ších mestách, do ktorých sa sťahovali mladí 
ľudia za prácou. Ženy, ktoré následne ostali na 
materskej, resp. rodičovskej dovolenke, v novom 
prostredí však boli odkázané len samy na seba. 
„Materské centrá  reflektovali akútne potreby spo-
ločnosti a rovnako aj osobné potreby žien, ktoré 
svoje materstvo nechceli prežívať medzi štyrmi 
stenami,“ upresňuje Elena Bakošová. Pomoc od 
svojich rodičov žiadať nemohli, pretože sa záro-
veň zvýšil vek odchodu do dôchodku. Babky a 
dedkovia pracovali, pomáhať s vnúčatkami ne-
mohli. Problém však bol často aj vo vzdialenosti. 
Babička, ako skúsená mama, nemohla na počka-
nie prísť a pomôcť s chorým dieťatkom. Mladé ma-
mičky sa nemali s kým poradiť. A nebolo to jediný 
problém. Mladí ľudia, ktorí prišli za prácou do cu-
dzieho mesta, tam nemali ani priateľov či príbuz-
ných. Mamičky sa zoznamovali na pieskovisku. 
Keď prišla zima, stretnutia ustali a často sa opä-
tovne stretli až na jar v parku. Nie je nič príjemné 
prežiť zimu v zatvorenom byte bez kontaktu s ro-

zaslÚžime 
si svoj

d e ň

ťaťom“. Na svoje začiatky a založenie jedného z 

Slovenská delegácia na strategickom plánovaní 
medzinárodnej siete (zľava Gabriela dunajčíková, 

elena Bakošová, eva Fiedlerová) Foto: archív ÚMC
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vesníkmi. Ale ani počas pekných dní nebol v mi-
nulosti priestor pre matku s dieťaťom inde, ako na 
pieskovisku, v parku či doma. Spoločnosť vníma-
la ženu - matku ako problém. Izolovala matky na 
okraj spoločnosti, avšak po skončení materskej 
dovolenky od matky okamžite očakávala rovnaké 
pracovné nasadenie, schopnosti a možnosti pra-
covať ako pred pôrodom. Matky patrili do sociálne 
znevýhodnenej skupiny.

dieťa – Prvá Hnacia sila
Kamaráti v rovnakom veku chýbali aj deťom. 

Pre dieťa je najlepšie, ak je do troch rokov vy-
chovávané svojou mamou a otcom. Potrebuje 
však aj rovesníkov, malých súperov, s ktorými sa 
navzájom naučia tolerancii, deleniu sa o hračky 
i slušnému správaniu. Volá sa to „socializácia 
detí“. Pani učiteľky zo škôlky už v prvý deň spo-
znajú, ktoré deti navštevovali materské centrum a 
ktoré nie. Deti, ktoré sa v materskom centre hrali 
pod dohľadom mamy s inými deťmi, ľahšie pocho-
pia, že v škôlke sa s kamarátmi budú hrať pod 
dohľadom pani učiteľky a že mama po nich vždy 
príde. Prispôsobenie sa škôlkarskému prostrediu 
je oveľa rýchlejšie a bezbolestnejšie. Má to pozi-
tívny vplyv na pracovný výkon a spokojnosť matky. 
Už pred desiatimi rokmi si tieto, dnes už štatistic-
ky overené fakty, mnohé mamy uvedomovali. Pre 
lepší život svojich detí boli ochotné nespávať po 
nociach, tvoriť, písať projekty, žiadosti, vybavovať 
povolenia na nové priestory a samy si ich upravo-
vať „Aj dnes stojí za vznikom materského centra 
hlbší význam. Komunitný princíp, otvorenosť, vzá-
jomné učenie, podpora a nielen poskytovanie ser-
visu a služieb pre rodiny,“ hovorí Elena Bakošová. 
„Dnešný rodič si už môže vybrať, kam pôjde a ako 
bude tráviť čas so svojimi deťmi. Mnohí očakávajú 
aj od MCčok najmä kvalitné služby. Ale dôvod, pre 
ktorí ľudia prídu do MC a nie do rôznych komerč-
ných zariadení, musí byť jasný – „pridaná hodno-
ta“ MC, ktorá sa nedá kúpiť za peniaze,“ dodáva 
Elena Bakošová

sPájanie centier
Materské centrá začínali pred desiatimi rokmi 

vznikať vo veľkom množstve. Zároveň však mu-
seli zápasiť so svojimi problémami, potrebovali 
neustálu oporu, narastala i deštruktívna konku-
renčná atmosféra súvisiaca so zužovaním gran-
tových možností. Vo víre všetkých povinností, ra-
dostí i  starostí nielen okolo detí, ale i materského 
centra si mamy, zakladajúce materské centra, 
čoraz viac uvedomovali potrebu spájania. Na spo-
ločných neformálnych stretnutiach sa navzájom 
povzbudzovali, dobíjali energiou a predovšetkým, 
navzájom si radili, vymieňali skúsenosti a vznikali 
priateľské putá, aké by sa dali porovnať s „kama-
rátstvom z detstva“. Hoci formálne neexistovala 
sieť materských centier, ženy boli stále v kontakte. 
A nielen medzi sebou na Slovensku, ale aj s ma-
terskými centrami zo zahraničia. Po tom, ako v ro-
ku 1998 vzniklo prvé materské centrum na Slo-
vensku a následne, ako bol v roku 2000 udelený 
grant na vytvorenie priekopníckej skupiny, začala 
byť potreba formalizácie siete materských centier 
čoraz naliehavejšia. 

V roku 2001 tieto nadšené mamy zorganizovali 
konferenciu pod názvom „Pomôžte, aby sme si 

mohli pomáhať“. Za týmto krásnym názvom sa 
skrývali nádherné myšlienky spolupatričnosti, 
vzájomnej podpory a pomenovania zmysluplnosti 
materských centier nielen pre dieťa, matku či ro-
dinu, ale aj pre celú spoločnosť. Konferencia bola 
zameraná na prezentáciu myšlienky MC a jej dô-
vodov pred štátnym a podnikateľským sektorom. 
Súčasťou konferencie bol happening – klauniáda 
pre verejnosť pred budovou, kde hlavnými aktérmi 
bol klaun a minister práce sociálnych vecí a rodiny. 
Úlohou ministra bolo vmanévrovať kočík plne na-
ložený nákupom do otáčavých dverí. Konferencia 
naštartovala mamičkovskú kampaň „Dovoľte mi 
vstúpiť s dieťaťom“. Príkladom úžasnej aktivity, sú-
držnosti a entuziazmu MC bola príprava spoloč-
ného letáku kampane, názvu kampane a jej loga. 
Kampaň vychádzala z výsledkov monitorovacie-
ho dotazníka o najfrekventovanejších problémoch 

matiek, ktorý bol distribuovaný prostredníctvom 
MC po Slovensku. Ďalšou spoločnou aktivitou 
kampane bolo natočenie videoklipu z dokrútok 
po MC k „centráckej hymne“. Veľmi úspešným bol 
veľký benefičný koncert v Bratislave v r.2002, kde 
mal videoklip premiéru. 

„Pri vzniku Únie materských centier stálo osem-
násť materských centier. Dnes má ÚMC viac ako 
70 členov,“ hovorí Elena Bakošová. Únia mater-
ských centier je jedinou sieťovou organizáciou na 
Slovensku, ktorá vznikla zdola – ako prirodzené 
vyústenie neformálnych stretávaní sa materských 
centier od roku 2000 celkom spontánne z jed-
noduchých dôvodov – vzájomná informovanosť, 
prepojenosť, získavanie inšpirácií a pocit spolu-
patričnosti. Spájanie a stretávanie dávalo zároveň 
materským centrám istotu, že nie sú samé, že 
majú podobné problémy. A tiež, aby jednotlivé  
MC neostávali vo svojich aktivitách izolované 
– pretože len zjednotením sa možno skutočne 
„pohnúť svetom“. „Prvotnou hnacou silou vzniku 
Únie materských centier bolo nadšenie a na spo-
ločných stretnutiach si všetci (a to dodnes) prišli 
najmä „dobiť baterky,“ spomína Elena Bakošová

Prví zo zaHraniČia
V roku 2002 navštívila Materské centrum 

Bambino Henriette Heimgartner, zástupkyňa 
holandskej nadácie Bernarda van Leera. Slová, 
ktoré v liste Únii materských centier po návšteve 
Henriette napísala, nesú silné posolstvo aj dnes. 
„Myslím, že si potrebujete často pripomínať, že 
ÚMC je ešte stále mladá štruktúra. Trošku ako 
dieťa, učí sa veľmi rýchlo, je schopná spracová-
vať nové informácie a chápať súvislosti, snaží sa 
pochopiť svet okolo seba, niekedy sa potkýna a 

padá, keď sa učí kráčať, ale nakoniec sa rozbeh-
ne tak, že je ťažké pre jej rodičov ju dobehnúť. Keď 
vám bude ťažko a barometer diskusií bude nebez-
pečne stúpať, prosím, obzrite sa späť a myslite na 
všetko, čo sa vám podarilo dosiahnuť, a na cestu, 
ktorú ste už prešli,“ napísala Henriette Heimgart-
ner. Mamy z materských centier na Slovensku sa 
zoznámili s medzinárodnou sieťou materských 
centier.

Rok 2003 bol pre Úniu materských centier roz-
hodujúci. Benefičný koncert „Dovoľte mi vstúpiť 
s dieťaťom“ odštartoval rovnomennú dlhoročnú 
kampaň. O ženách - matkách sa začína hovoriť i 
písať, čo bolo pozitívnou zmenou vo vnímaní mat-
ky spoločnosťou. Dopomohol k tomu spomínaný 
veľký benefičný koncert v bratislavskej Iuvente i 
videoklip zo siedmich materských centier ku kam-
pani „Dovoľte mi vstúpiť s dieťaťom“. Na sviatok 
sv. Valentína v roku 2003 sa ženy z materských 
centier znova stretli a vtedy neoficiálne vznikla 
Únia materských centier. Registrovaná ako ob-
čianske združenie bola o pár mesiacov neskôr.

koČíkový Guinness
V máji 2004 zorganizovala Únia materských 

centier, ako sieť materských centier na Sloven-
sku, veľkolepé podujatie pri príležitosti Dňa ma-
tiek – Guinnessov svetový rekord v počte osôb 
tlačiacich kočík na trase jednej míle. Za daždi-
vého počasia sa stretli pri Národnom tenisovom 
centre v Bratislave stovky žien, mužov i detí a s 
obrovským odhodlaním a dáždnikom nad hlavami 
tlačili kočiare s deťmi, aby tak prejavili solidaritu a 
podporu všetkým mamám, ktoré spoločnosť izo-
lovala. V roku 2005 sa Únia materských centier 
zapojila do veľkého a administratívne náročného 
európskeho projektu Equal „Svet vnímame rôzne, 
preto spolu dokážeme viac...“, ktorý finančne 
zastabilizoval na dlhé obdobie viacero členských 
materských centier. 

medzinárodne vzťaHy 
naberajú na intenzite
Leto 2005 sa pre Úniu materských centier 

nieslo v znamení budovania medzinárodných 
kontaktov. Slávka Kvasnicová reprezentovala 
Úniu materských centier na medzinárodnom 
stretnutí nadácií  NGO v Stuttgarte, zameranom 
na perspektívy svojpomoci v strednej a východ-
nej Európe. Ako uviedol časopis Materské centrá 
v júni 2005, aj zásluhou jej výbornej prezentácie 
sa rozšírili možnosti podpory materských centier 

Andrea laux a la doris Payne na medzinárodnej 
konferencii ÚMC Foto: archív ÚMC

Bývalá PR manažérka ÚMC Slávka Kvasnicová 
(vľavo) a Rut Kolinská (uprostred) - prezidentka 

českej siete MC na stretnutí vo Vancouvri  
Foto: archív ÚMC
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MC je podporné neziskové zariadenie pre rodiny s deťmi ( alebo pre ktorúkoľvek blízku 
osobu, ktorá dieťa opatruje ). Vzniká „zdola“, t.j. zakladané je spontánne predovšetkým 
ženami na materskej dovolenke, ktoré sa zároveň stávajú na určité obdobie jeho mana-
žérkami. MC funguje na báze vzájomného pochopenia, pomoci a z toho prameniaceho 
entuziazmu tieto potreby naplniť. Poslaním MC je pomôcť dieťaťu tým, že pomáhajú jeho 
rodičom. Je to v prvom rade prostredie a modely správania blízkych ľudí, ktoré výrazne 
vplývajú na osobnosť dieťaťa, jeho psychické a fyzické zdravie. 

téma: medzinárodný deň materských centier

nemohli zúčastniť. U nás nie je kočík symbolom 
materstva, ale bohatstva.“ Po týchto slovách sa 
rozprúdila veľká diskusia, výsledkom ktorej bola 
prvá, skutočne medzinárodná „Míľa pre mamu“. 
Hoci sa nekonala v rovnaký deň vo všetkých kraji-
nách, priniesla krásne posolstvo. „Chcela by som 
využiť túto príležitosť a poďakovať všetkým, ktorí 
sa zaujímajú a šíria koncept materských centier. 
Myslím, že Míľa pre mamu je míľnikom v propagá-
cii zdieľania myšlienok a skúseností medzi ženami 
a tiež spoločnou agendou, ktorá spája Sever a 
Juh,“ povedala Irene z materského centra v afric-
kej Ugande.

ii. medzinárodná konFerencia
Rok 2007 sa niesol v znamení rôznorodých 

aktivít, ktoré ÚMC iniciovala, alebo do ktorých sa 
zapojila. Vyvrcholením týchto aktivít bol rok 2009 
a zorganizovanie II. medzinárodnej konferencie 
materských centier. Konala sa na Slovensku a 
zúčastnilo sa jej viac ako sto zástupkýň mater-
ských centier z desiatich krajín. Hlavnou témou 
bola kampaň „Ako chceme vychovávať naše deti“, 
ktorá na Slovensku vyústila do otvorenia prvých 
Akadémií praktického rodičovstva. „Za tie roky, od 
kedy existujú materské centrá v Nemecku, sme 
urobili mnoho skvelej a užitočnej práce pre rodiny, 
ale čo sme neurobili, je to, že sme nevytvorili v ma-
terských centrách rodičovský vzdelávací program. 
Som nadšená z toho, čo Slovensko začalo. Lebo 
Únia materských centier na Slovensku s tým za-
čala a my v Nemecku sa to od nej učíme!“ Týmito 
slovami sa účastníkom konferencie prihovorila 
Andrea Laux z materského centra v nemeckom 
Stuttgarte. 

Katarína Králiková 

V novembri 2006 zorganizovala Únia mater-
ských centier prvú medzinárodnú konferenciu ma-
terských centier. Cieľom bolo vymeniť si skúsenos-
ti z kampane „Ako chceme vychovávať svoje deti“, 
do ktorej sa zapojilo vyše 30 000 rodičov z 24 
krajín sveta. „Stali sme sa aj iniciátormi medziná-
rodnej kampane „Ako chceme vychovávať naše 
deti“,“ dodáva Elena Bakošová. Ako sa uvádza vo 
Výročnej správe Únie materských centier na rok 
2006, spolupráca so zahraničnými partnermi bola 
veľmi prínosná a znamenala pre našu organizáciu 
obohatenie a podnety pre ďalší rozvoj. Slovensko 
sa stalo najaktívnejším členom medzinárodnej 
siete.

z Guinnessa míľa Pre mamu
Od roku 2007 bolo podujatie ku Dňu matiek 

premenované na názov „Míľa pre mamu“. Získalo 
tak významný medzinárodný charakter. Dovtedy 
realizovaný „Guinnessov svetový rekord v počte 
osôb tlačiacich kočík na trase jednej míle“ zmenila 
jedna mama z Kene svojou poznámkou v rozhovo-
re s Elenou Bakošovou: „Hovoríš, že kampaň bola 
medzinárodná. Ale my, africké ženy, by sme sa jej 

v Bosne. V tom čase sa v Berlíne zúčastnili Ele-
na Bakošová a Eva Pavlíková ako zástupkyne 
Únie materských centier workshopu „Internet ako 
programový nástroj“, podporeného holandskou 
nadáciou Bernarda van Leera. Koncom leta 2005 
prezentovala Únia materských centier svoje kam-
pane „Ako chceme vychovávať naše deti“ a „Guin-
nesov svetový rekord v počte osôb tlačiacich kočík 
na trase jednej míle“ na stretnutí medzinárodnej 
siete materských centier, ktoré vyvrcholilo konfe-
renciou v Sarajeve.

rozkvet 
Rok 2006 bol pre Úniu materských centier 

najúspešnejší v doterajšej histórii. Po úspechoch 
benefičných akcií a veľkej medializácii materských 
centier nastal doteraz najrýchlejší nárast počtu 
materských centier. Každý týždeň chodili do sídla 
Únie materských centier listy od žien, ktoré chce-
li zakladať materské centrum. Únia materských 
centier sa musela čoraz viac formalizovať. Jednou 
z najpoužívanejších foriem vzájomného zdieľania 
bol aj časopis, ktorý dnes držíte v rukách. 

najaktívnejší Člen 
ÚMC bola stále úzko spätá aj s medzinárodnou 

sieťou materských centier. Aký bol hlbší záber a 
význam MC v medzinárodnom meradle? „To je 
rôzne, v každej krajine špecifický, avšak základný 
zmysel - prispieť k zlepšeniu života detí, mám a 
rodín je prítomný všade,“ vysvetľuje Elena Bako-
šová, súčasná koordinátorka medzinárodnej siete 
materských centier mine.

Marec 2006 priniesol stretnutie nadnárodného 
partnerstva v rámci projektu Equal ( partneri zo 
Španielska, Nemecka, Talianska ).

Májové podujatie ku Dňu matiek, veľkolepý „Gu-
innessov svetový rekord v počte osôb tlačiacich 
kočík na trase jednej míle“, už absolovalo okrem 
Slovenska aj šesť krajín z medzinárodnej siete 
materských centier pod spoločným sloganom „Po-
hni kočíkom, pohneš svetom“. Ešte v tom mesiaci 
bol spustený pilotný projekt „Materské centrá v 
rómskych komunitách“, kde štyri ženy z Únie ma-
terských centier boli vyškolené ako medzinárodné 
trénerky pre zakladanie MC v rómskych komuni-
tách. Trénovali v Albánsku, Srbsku, Bulharsku a na 
Slovensku. V júni 2006 sa tri zástupkyne Únie ma-
terských centier zúčastnili  Medzinárodnej ženskej 
grassroots akadémii a Svetového urbanistického 
fóra v kanadskom Vancouveri. V nasledujúcich 
mesiacoch absolvovali zástupkyne ÚMC pracov-
né stretnutia a konferencie v holandskom Haagu, 
v talianskych mestách, v poľskom Krakove.

Prvá medzinárodná konferencia v Bratislave  
Foto: archív ÚMC

1010

Počas konferencie sa stretávali aj pracovné skupiny  
Foto: archív ÚMC

Vysoké Tatry a účastníci 2. medzinárodenj konferencie organizovanej Úniou MC
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Pritom viac ako 80% respondentov sleduje občas 
až pravidelne prácu miestnych poslancov, avšak 
viac ako polovica respondentov (58%) nepozná 
hlavný strategický a rozvojový dokument miest a 
obcí – Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, 
ktorý by mali obce vypracovávať za účasti verej-
nosti a pred jeho prijatím by mal byť podrobený 
verejnej diskusii. 

Potreba kultúrnych, spoločenských a iných 
zariadení, ktoré by určite nemali v obci/meste 
chýbať, je podľa respondentov viac menej vyváže-
ná. Odzrkadľuje preferencie potreby hlavne z hľa-
diska výchovy detí. Až potom nastupujú zariadenia 
všeobecného vyžitia.  90 a viac % respondentov si 
myslí, že by určite nemali chýbať: materská škola, 
základná škola a mestský park/zelená oddychová 
zóna. 80-89% respondentov si myslí, že určite by 

nemali chýbať: materské centrum/rodinné centrum, 
ohradené veľké detské ihrisko, knižnica a športové 
ihrisko.  70 – 79% respondentov si myslí, že určite 
by nemali chýbať: ZUŠ, cyklotrasa v okolí, krytá 
plaváreň. 60 – 69% respondentov označilo za dô-
ležité aj: letné kúpalisko, CVČ. 58% respondentov 
označilo aj turistický chodník v okolí a klzisko. 

Respondenti mali možnosť vyjadriť názor, čo 
by podľa nich zlepšilo životnú úroveň ich ro-
diny. Vo veľkej miere prevažujú požiadavky súvi-
siace s lepším finančným zabezpečením rodiny. 
Z názorov, čo by zlepšilo spoločenský život 
rodín, prevažovala potreba viac rodinných akcií a 
to aj vzdelávacích, viac podujatí pre deti a rôzne 
atrakcie a športové podujatia. Pomerne časté boli 
aj požiadavky na dostupné podporné služby pre 
rodiny, MC a rodičovské kluby, podpora iniciatív-

okienko pre samosprávu

kde sa vzala, tu sa vzala Politika

Politika sa vo svojej pôvodnej podobe v staroveku chápala ako komplexné 
občianske spolužitie. Od začiatku nášho letopočtu až do 18. storočia bola 
markantne zúžená len na otázky moci, vládnutia a ovládnutia väčšiny malou 
skupinou jednotlivcov. Od 18. storočia sa (našťastie) politika opäť vyvíja sme-
rom k akejsi novej komplexite, má snahu zahŕňať riešenie hospodárskych, so-
ciálnych a kultúrnych problémov. Podporuje emancipáciu spoločnosti, rastie 
počet faktorov, ktoré ľudia politicky zasahujú a rastie zodpovednosť jedinca 
za vývoj mnohých otázok ľudského spolužitia. 

Samotných definícií politiky je mnoho. Od chápania politiky ako úsilia o zís-
kanie moci až po umenie spravovať veci verejné. Mnohí považujú politiku za 
plánovité, organizované a cieľavedomé sociálne konanie, ktoré je zamerané 
na vybudovanie, udržiavanie alebo zmenu spoločenského poriadku. V už-
šom zmysle slova sa pojem politika vzťahuje na kolektívne rozhodovanie. 
V demokratickej spoločnosti vstupujú do politiky politické subjekty politickým 
presviedčaním a vyjednávaním, a tak vytvárajú politické rozhodnutia. Medzi 
takéto subjekty môžu patriť jednotlivci (občania) alebo organizácie (politické 
strany a hnutia, mimovládne organizácie a iné záujmové skupiny).

Dôležitou súčasťou politiky je praktické konanie. Myšlienky a názory sa 
stávajú politickými v momente, keď sa s nimi aktér obracia na ostatných a 
hľadá spojencov, vytvára sa názorový konsenzus a robia sa prvé rozhodnutia. 
Skupina sa formuje na „politické“ zoskupenie, ktoré začína vytvárať spoloč-
nú vôľu širšej skupiny a podniká aktivity smerujúce k dosiahnutiu politických 
cieľov. 

komunálna Politika 

Obec/mesto sú dnes chápané ako samostatné sídelné jednotky s urči-
tou sídelnou komunitou a s vytvorenými mechanizmami samoorganizácie a 
samoregulácie. Cieľom ich vytvárania je uspokojovanie spoločných potrieb 
vyplývajúcich zo spoločného „sídlenia“ na určitom území. Z tohto princípu 
vychádza komunálna politika, v rámci ktorej politickí aktéri presadzujú záujmy 
širšej skupiny v rámci obce/mesta a snažia sa „ovládnuť“ kľúčové politické 
inštitúcie. Politickými inštitúciami sú  obecné zastupiteľstvá, posty starostov 
a primátorov, miestne organizácie politických strán, ale aj nezávislí komu-
nálni politici. Vo všeobecnosti pritom platí, že v komunálnej politike sa voliči 
pri výbere preferencií viac riadia podľa poznania osobností, ich charizmy a 
predošlého pôsobenia v komunite. Teoretici to pripisujú faktu, že volič má 

v komunálnej politike lepšie možnosti poznať osobnosti komunálnej politiky 
oproti politikom „veľkej straníckej“ politiky. 

zo strašiaka služobník

MC ako organizácia pôsobí v určitej komunite, ktorá prostredníctvom svojej 
zvolenej samosprávy disponuje určitým rozpočtom verejných zdrojov. Moder-
ná spoločnosť je postavená na princípe demokratického spôsobu presadzo-
vania preferencií a následne priorít miestnej politiky. Nielen politický aktér, 
ale každá záujmová skupina má tiež právo aktívne vstupovať do procesu 
rozhodovania o vytváraní pravidiel alebo o prerozdeľovaní verejných zdrojov.  

MVO, ktoré s rozvahou využívajú komunálnu politiku ako užitočného slu-
žobníka, dodržujú isté pravidlá apolitickosti. Cieľom je zachovať si nestran-
nosť pri maximálnom kontakte s celým miestnym politickým spektrom. Tak sa 
nosné myšlienky a ciele organizácie dostávajú do povedomia politikov, ktorí 
- po stotožnení sa s nimi, ich môžu začleniť do svojich politických priorít. Pri-
čom kvalita a sila argumentov môžu napomôcť, aby tak urobilo čo najviac 
miestnych politikov a miestnych organizácií politických strán. Následne má 
MVO po komunálnych voľbách väčšiu šancu na podporu zo strany samo-
správy, keďže pre ciele MVO rozšírené naprieč celým politickým spektrom je 
jedno, ktorá politická strana bude vo voľbách úspešnejšia. 

Na jednoduchú otázku, prečo by malo MC vstupovať do miestnej politiky 
(ako apolitický subjekt) – môžeme dať rovnako jednoduchú odpoveď: Preto-
že to môže priniesť zmeny, ktoré pozitívne ovplyvnia fungovanie MC a  
život rodín s deťmi. 

aPolitický subjekt:

•   má snahu komunikovať so všetkými politickými subjektami;
•   každý politický subjekt má k dispozícii rovnaký „priestor“ a „možnosti“– 
či už možnosti diskusií, prezentácie a pod.;
•   je otvorený všetkým názorom a snaží sa o konštruktívnu diskusiu;
•   žiadnemu politickému subjektu nevyjadruje podporu, neuprednostňuje 
ho, ani ho nijako nezvýhodňuje;
•   môže verejne nezaujato prezentovať jednotlivé názorové postoje 
politických subjektov.

Spracovala Martina Lukáčová

Prieskumná sonda 
rodiČovskýcH názorov

ÚMC vykonala malý prieskum medzi rodičmi 
pomocou on-line dotazníka, na ktorý odpoveda-
lo 50 respondentov. Cieľom bolo zistiť názorové 
tendencie, aký význam rodiny pripisujú rodinnej 
politike v kontexte ich rodinného života. 

Podľa výsledkov polovica respondentov (50%) 
považuje vplyv miestnej komunálnej politiky na 
životnú úroveň rodiny za významný až veľký. Po-
dobný trend je aj v názoroch na vplyv komunál-
nej politiky na spoločenský život rodiny. Viac 
ako polovica respondentov (64%) odpovedala, že 
vplyv je významný až veľmi veľký. Bezvýznamný 
až žiadny je pre 26% respondentov. V ďalšej otáz-
ke sme zisťovali, či je podľa názorov respondentov 
dostatočný záujem o potreby rodín zo strany 
miestnych poslancov. 66% respondentov odpo-
vedalo nie a 14% respondentov odpovedalo áno. 

materské ceNtrá 
a komunálna politika
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okienko pre samosprávu

MC existujú na Slovensku 13 rokov a v praxi preukázali svoju opodstatne-
nosť, zmysel a potrebu. Oficiálna sociologická štúdia  realizovaná v MC-ách  
na Slovensku v roku 2007 výskumnou agentúrou Krajinka jasne dokázala 
prínos MC pre spoločnosť. Výskumná štúdia bola realizovaná formou dotaz-
níkového prieskumu, kvalitatívneho prieskumu  a priameho pozorovania. 

 „Materské centrá sú inštitúcie určené pre každú matku / rodiča malo-
letého dieťaťa, pre každé dieťa, ktoré rodič privedie do centra. Pre mater-
ské centrá je charakteristické, že existujú v spoločnosti, ktorá rodičom 
maloletých detí bežne nevytvára podmienky pre tzv. zosúladenie rodin-
ného a pracovného života; napr. v podobe skráteného alebo pružného 
pracovného času, čiastočného pracovného úväzku, teleworking-u, rov-
nakých príležitostí (pre otca aj matku). V tomto zmysle materské centrá 
odstraňujú nedostatky systému alternatívnou cestou – občianskym 
hnutím, ktoré nielen saturuje okamžité potreby rodičov vychovávať a 
vzdelávať svoje maloleté deti aj seba počas rodičovskej dovolenky, ale 
tiež obhajuje záujmy jedných aj druhých. Dopadová štúdia* splnila svoj 
účel, priniesla solídne zistenia, ktoré dávajú kladnú odpoveď na úvod-
nú otázku – materské centrá majú opodstatnené miesto v starostlivosti 
o dieťa, matku a rodinu; a preto by mali mať miesto v systéme verejných 
politík v oblasti rodiny, prevencie, inštitucionálnej výchovy a neformál-
neho vzdelávania.“ 

MC svojím obsahom realizujú prevenčné aktivity podľa § 10 Zákona 
č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, o dô-
ležitosti ktorých sa píše vo všetkých zásadných dokumentoch všetkých sa-
mospráv a vyšších územných celkov  - MC ich realizujú  =  napĺňajú obsah 
dokumentov.   

nych rodičov a inštitúcie prispôsobené pre rodiny 
s malými deťmi a to, ako po bezbariérovej stránke, 
tak aj po stránke prístupu zainteresovaných ľudí 
k rodinám s deťmi. 

Podľa tejto prieskumnej sondy by 46% respon-
dentov bolo ochotných podieľať sa na dialógu 
medzi miestnymi rodinami a samosprávou. 

38% respondentov odpovedalo, že by možno boli 
ochotní podielať sa na tomto dialógu. 

Pri hľadaní odpovede, aké konkrétne formy 
získavania informácií a podnetov od rodičov by 
boli účinné, respondenti sa zhodli najmä na: ko-
misii pre rodinu ako poradný a iniciatívny orgán 
pri zastupiteľstve (zložený ako z poslancov, tak 

z odborníkov a zástupcov rodín). Ďalej by to mohli 
byť diskusie medzi samosprávou a tretím sekto-
rom alebo samostatná kancelária rodinnej politiky 
(na MsÚ, OÚ).

Martina Lukáčová
-redakcia-

Psychológovia sa zhodujú v tom, aký obrovský a zásadný vplyv má na 
dieťa práve zdravé rodinné zázemie a jeho vývoj do 3 rokov. Ak budeme 
stále riešiť len následky – problémy už rozpadnutých rodín, nikdy sa nič 
nezmení. Veľké percento kriminality majú na svedomí ľudia, ktorí nikdy nedo-
stali to, čo im právom patrí – obyčajné rodinné zázemie. Rozpad rodiny sa 
často začína práve v zdanlivo zdravej rodine, bez zjavných sociálnych 
problémov. Prevencia a práca so „zdravými“ rodinami má preto zmysel.

Záujem o rodinu a jej podpora je obsahom programov takmer všetkých 
politických strán a to nielen kvôli získaniu voličov, ale záujem vyplýva z re-
álnej potreby zastaviť katastrofálny demografický vývoj, (začína byť takmer 
zanedbateľná vznešenosť a posvätnosť rodiny, ako základného priestoru pre 
zdravý život človeka, ale tlačia na všetkých ekonomické ukazovatele) – malo 
by byť jedno, ktorá politická strana vládne, všetky formálne deklarujú podporu 
rodiny – MC ju realizuje.

Prvý „MC boom“ začína klesať, stále ťažšie sa objavujú „MC blázni“ = 
ľudia ochotní takmer na profesionálnej úrovni viesť organizáciu, vykonávať 
často aj 3-4 kumulované pracovné pozície väčšinou ako úplní dobrovoľníci a 
niesť za všetko plnú zodpovednosť - rast počtu MC sa spomaľuje, v mestách 
a obciach, kde sa takíto ľudia nenájdu, MC neexistuje, hoci by ho občania radi 
využívali a navštevovali.

Matky na materskej dovolenke a ich deti si zaslúžia minimálne rov-
nakú pozornosť, úctu, priestor, zázemie a podporu ako iné  skupiny 
obyvateľov v neproduktívnom veku, napr. materské školy, CVČ, či dô-
chodcovia.

Katarína Žarnovičanová, regionálna koordinátorka
*http://www.materskecentra.sk/old/images/Dopadova-studia-brozura.pdf

Phdr. štefan škultéty (vpravo)
primátor kúpeľného mestečka 

v Trenčianskom kraji – Trenčianskych Teplíc. 

Koncom minulého roka založili 
miestne mamy za podpory mesta Ro-
dinné centrum Ovečka. „Keďže mesto 
nedisponovalo vhodnými priestormi, 
tak sme si našli tie naše a keďže 
máme dosť vysoký nájom, mesto sa 
zaviazalo, že nám ho do konca roka 
bude platiť. Pomáhajú nám aj inak, 
tlačia pre nás rôzne materiály, po-
máhli pri organizovaní Míle pre mamu. 
Spolupracujeme spolu aj na projekte 
Vstúpte s dieťaťom,“ hovorí Michaela 
Fedorová z RC Ovečka. Na vytváre-
nie postojov v samospráve a vytvára-
nie dobrých vzťahov s MVO majú veľ-
ký vplyv samotní ľudia v samospráve, 
ich názory a postoje k problémom 
nás ostatných. 

dozrel čas
Prečo je logické podporovať materské centrá

miNi iNtervieW:            tri otázky pre primátora ústretového

RedAKCiA POlOžilA 
PRiMáTOROVi TRi OTázKy: 

1. Aký význam majú mladé rodiny s deťmi pre mesto, 
obec. Prečo si podľa vás najviac zasluhujú pozornosť 
zo strany spoločnosti ?

Sám som mladý človek s dvoma deťmi, takže podpo-
rujem akúkoľvek aktivitu mladých rodín s deťmi. Investí-
ciu do mladých rodín s deťmi vnímam ako investíciu 
do budúcnosti mesta. Čím viac ich bude a čím spokoj-
nejšie budú, tým lepšie pre mesto. A aj z tohto dôvodu 
mesto vybudovalo dve nové detské ihriská, rekonštru-
ovalo materskú školu ako aj základnú školu. Podpora 
mladých ľudí je jedna z našich priorít.

2. Koncom minulého roka založili mamy v Trenčian-
skych Tepliciach RC Ovečka. Ako vnímate takúto 
aktivitu miestnych mám?
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Spolupráca nášho MC Danka a Jan-
ka v Lipanoch so samosprávou bola, 
a myslím, aj je založená na osobných 
vzťahoch.

Iniciovala som založenie MC a stala 
som sa jeho štatutárkou v čase, keď 
som v druhom volebnom období pô-
sobila aj ako poslankyňa mestského 
zastupiteľstva v Lipanoch. Začiatky 
môjho pôsobenia v samospráve boli 
veľmi prozaické. Manžel bol aktívnym 
členom (dnes už neexistujúcej) strany. 
Všetci členovia dostali za úlohu nájsť 
každý jedného nového „kandidáta“ za 
poslanca. Takže ma prehováral, aby 
som dala len fotku, že o nič nejde. V tej 
dobe mi pojem samospráva bola na 
hony vzdialená od sfér môjho pôsobe-
nia, takže som mu fotku dala s vedo-
mím, že ide skutočne o formalitu. Veď 
nakoniec som bola v meste „cudzin-
ka“, prisťahovaná z vedľajšej dedinky, 
hľadajúca svoju identitu a miesto v no-
vej pozícii manželky a matky.

A čo sa stalo? Neviem to logicky 
vysvetliť, ale na prekvapenie všetkých 
ostatných aj mňa samej som získala 
na kandidátke najväčší počet hlasov. 
Ani neviem ako, hneď som sa stala 
poslankyňou a zároveň členkou Rady 
mesta Lipany, čo bol absolútny rake-
tový štart mojej kariéry v samospráve. 
Uvedomila som si, že ľudia si vás a 

vašu prácu, život a postoje všímajú 
viac, ako som predpokladala.

Časom som zistila, že ma táto práca 
naozaj baví a tak je to doteraz. 

Počas jednotlivých volebných obdo-
bí sa mi narodili dve deti, ktoré dnes 
vedia o úrade, komisiách, zastupiteľ-
stve, primátorovi ... majú lepší prehľad 
ako ktorýkoľvek dospelý občan mesta.

Začala som rozmýšľať o zriadení MC. 
Po načerpaní teoretických skúseností 
z webu a po absolvovaní motivačnej 
návštevy v MC Bambino v Poprade 
sme hľadali priestory. Naše prvé  kro-
ky viedli k primátorovi. Prišli sme sku-
pinka žien s nápadom zriadenia MC 
v meste. Ako poslankyňa a kolegyňa 
som bola považovaná za záruku se-
rióznosti tohto návrhu. Dala som „do 
ringu“ svoje dobré meno v mene MC. 
Náš pán primátor v komunikácii hľadá 
spôsob, ako sa niečo dá a nie ako sa 
nedá. To všetko spôsobilo, že v našom 
prípade šlo vybavovanie oveľa rýchlej-
šie, než sú ostatné MC zvyknuté. 

Naše MC v podstate prvé 2 roky 
existovalo pri MsÚ v Lipanoch, 
v priestoroch mesta v základnej ško-
le. Nemali sme založené občianske 
združenie, neboli sme členom ÚMC. 
Ale naše zakladajúce členky sa ak-
tívne zapájali do práce komisií pri 
mestskom zastupiteľstve, pracovali na 
príprave Plánu hospodárskeho a soci-
álneho rozvoja (PHSR) mesta Lipany, 
boli členkami grantovej komisie, ktorá 
spravuje Grantový program mesta Li-
pany a tak je to aj teraz, 7 rokov po 
zriadení MC.  

Keď sme vtedy hľadali spôsob 
podpory MC mestom, našli sme ho 
formou dotácie prostredníctvom Vše-
obecno-záväzného nariadenia o dotá-

ciách. Pri spracovávaní žiadosti sme 
sa odvolávali na už spomínaný PHSR 
mesta Lipany.    

A vtedy padlo rozhodnutie, aby sa 
naša spolupráca obojstranne ukotvi-
la zmluvou, aby bolo jasné, že to, čo 
robíme, je v súlade so strategickými 
materiálmi mesta (PHSR) a na tom-
to základe sme oprávnené získať aj 
finančnú podporu mesta. 

Znenie zmluvy bolo obojstranne vý-
hodné.

Z vlastnej skúsenosti môžem pove-
dať, že aj napriek tomu, že som v sa-
mospráve „doma“, že ma kolegovia 
poslanci poznajú, nebolo stále jedno-
duché obhajovať aktivity MC hlavne 
pri žiadostiach o dotáciu. Ale ako sa 
hovorí, čo ťa nezabije, to ťa posilní, tak 
je to aj v mojom osobnom prípade a aj 
v prípade „mojich dievčat“, ktoré zakú-
sili „samosprávny chlebík“. 

Lobbing je veľmi dôležitý, z via-
cerých strán, opakovane a systema-
ticky až po dosiahnutie stanoveného 
cieľa. 

Preto som aj v čase môjho pôsobe-
nia v Správnej rade ÚMC aktívne pra-
covala na motivácii žien z MC vstúpiť 
do miestnej politiky a ovplyvňovať tak 
veci verejné. Nie je to ani nemožné, 
ani ľahké. Ale je to jedna z ciest, ako 
zhmotniť svoj sen do reality. Aj v prí-
pade MC. Možno netreba hneď kan-
didovať za starostku alebo primátorku, 
ale zapojiť sa do činnosti komisií a byť 
stále na očiach, písať o aktivitách MC, 
zviditeľňovať sa a šíriť dobrý chýr s po-
citom, že práve ja môžem niečo zme-
niť v mojom meste alebo dedinke.

      
Samospráva má dnes veľa kom-

petencií už aj v sociálnej oblasti, má 
financie na ich plnenie (vďaka kríze 
síce menej, ale má...). Množstvo pozi-
tívnych príkladov z radov MC na Slo-
vensku nás presviedča o tom, že pri 
správnej a neustálej komunikácii so 
samosprávou sa väčšinou nájde kom-
promis, optimálny model podpory MC. 

     
Som naozaj veľmi rada, keď sa ob-

zriem späť, že možno práve my a naša 
ukážková spolupráca s mestom Lipa-
ny bola inšpirujúca pre ostatné mestá 
a MC na Slovensku.

Pripravila Martina Lukáčová
     

V princípe podporujeme každú dobrú a 
prospešnú iniciatívu. Mamy prišli s jasnou 
predstavou, čo chcú robiť a ako chcú robiť. 
A samozrejme, aký význam to prinesie nielen 
pre mamičky a ockov, ale aj pre ďalšie spo-
ločenské skupiny v našom meste. Ja osobne 
veľmi oceňujem iniciatívu mamičiek. Pustili sa 
do toho samy, pripravili projekt, zohnali množ-
stvo sponzorov. Hned na začiatku dokázali 
udržateľnosť tohto projektu. 

3. Ako pomáha mesto centru dnes? 
Mesto centru prispieva určitou čiastkou. 

V podstate hradíme náklady za prenájom 
priestorov, v ktorých naša Ovečka pôsobí. 
A potom je to spolupráca pri bezplatnom vypo-
žičaní techniky a aktívna spolupráca pri orga-
nizovaní rôznych spoločenských a kultúrnych 
podujatí organizovaných v našom meste. 

ing. daniela bednárová 
z mc danka a janka o svojich skúsenostiach

okienko pre samosprávu

k rodinám
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„V jednorodičovskej rodine nebýva partnerské napätie, ale deti sa ani nena-
učia, ako zvládať medziľudské rozpory. Nejde o to, kto má pravdu, každý má 
z nej trocha, ale aby sme sa vzájomne poučili a informovali. Máme dosť sily 
usmiať sa medzi vzrušeným hovorom na prizerajúce sa dieťa a dostať ho do 
nadhľadu, sledovať, ako to dopadne? Pokiaľ nám na niečom záleží, nemôže-
me ostať vždy pokojní, ale šetrime citlivú detskú dušu, aby sa jej nezrútil svet. 
Občasné nezhody posilňujú životný optimizmus, pričasté hádky okrádajú deti 
o potrebnú istotu. Ako sa však nerozčúliť, keď ma všetci hnevajú? Najviac 
práce vo výchove čaká na nás samotných: prestať fajčiť, striedmejšie jesť, byť 
ohľaduplnejší k druhým a naučiť sa pokojnejšie reagovať.

Nezvládnutá situácia, nereálne očakávania, sklamanie v práci alebo vo 
vzťahu, choroba – za nič z toho deti nemôžu. Učia sa od rodičov, ako zvládať 
ťažké chvíle. A my sa učíme v živote chodiť až do staroby.“

Ivan Štúr, psychológ

z rodičovských diskusií

kedy sa vo výcHove objavujú 
neGatívne emÓcie?

„„Syn prvák nevie elementárne veci. Keď ma to nahnevá a dám mu to 
najavo, tak sa rozplače. Vtedy sa viem veľmi nahnevať, keď plače a kričí.“  
          (matka, 2 deti, 7 a 2,5 roka)

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo váš syn nevie elementárne veci? 
Možno si nevie zapamätať výklad učiteľky, možno si nezapíše znenie domá-
cej úlohy, možno nechápe niektoré pokyny. Alebo ho pri učení všetko roz-
ptyľuje. On od vás očakáva pomoc a vy mu ju neviete poskytnúť. Skúste sa 
porozprávať s triednou učiteľkou, či nemôže ísť v jeho prípade o poruchu 
pozornosti, prípadne predispozíciu na vývinové poruchy učenia. 

(Mária Drabiščáková, predškolská špeciálna pedagogička)

„„Ignorácia zo strany detí ma nesmierne vytáča. Ak sa pýtam syna, pre-
čo nečakal a utiekol, tak mi odpovie, že som sa rozprávala s kamarátkou 
a jemu bolo dlho. Nahnevalo ma to, lebo som ho prosila, aby čakal.“ 

(matka, 2 deti, 7 a 2,5 roka) 

Myslíte si, že ide o ignoráciu? Ako by ste reagovali vy, ak by sa vaše dieťa 
chcelo hrať s kamarátom a vám by bolo dlho? Jednoducho by ste ho zobrali a 
odišli. Lenže dieťa takúto možnosť nemá, nemôže vám rozkázať. Deti v tomto 
veku potrebujú pohyb, pozornosť, mať stále nejakú činnosť. Čakať dlhší čas 
na jednom mieste máloktoré dokáže. V tomto prípade váš syn možno nevedel, 
že svojím odchodom vyvolá váš hnev. Ak však vedel, aké následky takéto 
správanie prinesie, musí znášať ich dôsledky.  

(Mária Drabiščáková, predškolská špeciálna pedagogička)

„Najčastejšie podľahneme svojim emóciám, keď sme unavení, indispo-
novaní, v časovom strese, frustrovaní. Konanie pod vplyvom emócií je 
často skratové – napr. fyzický trest, poníženie, nelogické argumenty a 
pod. Štartérom negatívnych emócií teda nemusí byť konkrétne správa-
nie dieťaťa alebo partnera, ale aj vlastná nepohoda.“ 

(záver z diskusie)

Tu je potrebné si priznať chybu, a ak je to správne aj sa ospravedlniť (aj die-
ťaťu) a aj zmeniť svoje rozhodnutie s patričným vysvetlením: „Prepáč, že som 
na teba veľmi nakričal, bol som podráždený a vytočený, ako si sa zachoval, 
reagoval som dosť prudko a trest mením, lebo...., trest zostáva, lebo...,“ a pod. 
aspoň podľa mňa.

(Miroslav Hruška, liečebný pedagóg)

„Pri starších deťoch bolo častým spúšťačom, že nerobili to, čo som chce-
la. To bolo na dennodennom poriadku a nebolo to dobré. U najmladšie-
ho je to skôr, keď vymýšľa a ja opakujem stokrát, čo teda má urobiť a to 
opakovanie vo mne vyvolá afekt, amok. Ja potom kričím, revem, potom 
to nefunguje a keď to poviem pokojne, tak sa to dorieši.“ 

(matka, 3 deti, 17, 16 a 5 rokov) 

Rozhodne netreba dopustiť, aby sme dieťaťu niečo museli opakovať stokrát. 
To je vec výchovy v dlhodobejšom časovom horizonte. Najmä matky majú 
vo zvyku zadávať deťom príkazy a neoveria si, či ich dieťa naozaj počulo a 
pochopilo. Ak niečo vykrikujem „od hrncov“, pritom dieťa je zaujaté hrou ale-
bo inou činnosťou, nemožno sa čudovať, že neposlúchne. Takisto, keď rodič 
desaťkrát neskontroluje, či bol jeho príkaz splnený, alebo ak nebol, tak si to 
nakoniec urobí sám – doslova si koleduje o to, aby dieťa väčšinu jeho príka-
zov nerešpektovalo. Teda ak niečo od dieťaťa chceme, tak udržujeme očný 
kontakt, je dobré aj fyzicky sa ho dotýkať, napr. držaním za plece a nechať si 
pochopenie príkazu potvrdiť: „Čo máš urobiť? Zopakuj mi to.“ 

Treba však rešpektovať aj situáciu dieťaťa. Dospelí si svoj čas regulujú sami. 
Keď som unavená, uvarím si kávu a chvíľu nerobím nič. Dorobím si jednu čin-
nosť, až potom idem na druhú. Keď sa mi práve niečo veľmi nechce, odložím 
si to na inokedy a podobne. Od detí zväčša chceme, že keď „zavelíme“, tak 
majú vyskočiť a robiť to, čo chceme okamžite. Takže pri niektorých príkazoch 
aj to treba brať do úvahy a stanoviť určitý časový limit. Samozrejme jeho ply-
nutie treba deťom pripomínať. U malých detí rozhoduje dôslednosť rodičov, 
ako sa bude schopnosť reagovať na príkazy vyvíjať. Aj za cenu, že bude rodič 
musieť pri dieťati stáť a dozerať, aby poctivo urobilo to, čo treba. Ten čas sa do 
budúcna určite ukáže byť výbornou investíciou.

(Zlatica Baricová, psychologička)

Čo keĎ nás emÓcie ovládnu?

„Snažím sa ovládať, vychovávať inak ako moji rodičia, celý deň zatínam 
zuby, snažím sa nevšímať si a potom sa to večer nakopí, večer už to pre-

keď sa NahNeváme, budeme zlí
Máme právo mať negatívne emócie, nesprávne je riadiť sa nimi 

Téma o zvládaní, resp. nezvládaní našich negatívnych emócií v rodi-
čovstve  býva v materských centrách jednou z najdiskutovanejších. Niet 
sa čo diviť, dnešná doba kladie na rodičov príliš vysoké nároky, ktorých 
dôsledkom je silné vnútorné napätie a jeho neadekvátna „ventilácia“ 
v nesprávnom čase, na nesprávnom mieste a nesprávnym smerom. Bo-
hužiaľ, jej cieľom sú často aj naše deti, u ktorých sme si istí, že nám bude 
odpustené. 

Z reakcií rodičov i odborníkov je zrejmé, že táto téma preniká všetkými 
oblasťami rodinného života i sveta okolo nás. Sú dôkazom, že sa snaží-
me intenzívne hľadať cesty, ako tieto situácie zvládnuť alebo im predchá-
dzať. Tu sú niektoré z nich...

Foto: zuzana Koláriková
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tečie, som hŕbka nervov. Dám malému na zadok, potom ma to dlho trápi, 
obviňujem sa, že sa správam k synovi, ako sa správala mama ku mne.“  

(matka, syn 2,5 roka) 

Veľa našich skutkov sa podobá skutkom našich rodičov – „dedíme“ to po 
nich, alebo presne naopak – tak takto konať ja nebudem (často, ale zistíme, 
že konáme opäť presne tak isto). Nenechávať si na večer žiadne rozhodnutia, 
pokiaľ sa to dá, reagovať treba počas celého dňa, keď vás vytočí ráno a vy 
s tým nič nespravíte, len je to vo vás, nepomôže to ani dieťaťu, ale ani vám.

(Miroslav Hruška, liečebný pedagóg)

Ak však chcete deti niečo aj naučiť, mali by vždy vidieť aj uzavretie sporu a 
zmierenie. Pokračovanie sporu „tichou domácnosťou“ je pre deti oveľa horšie 
než prudká hádka, ukončená smiechom a pusinkou. Prípadne ospravedlne-
ním.

 (Zlatica Baricová, psychologička)

Na riešenie akýchkoľvek situácií s manželom je vhodné si vyhradiť sa-
mostatný čas, len pre vás a vaše pocity, emócie, prežívanie , ale aj opačne 
– vypočutie si manžela (ak bude chcieť aspoň niečo povedať ). Vytvoriť si taký 
manželský čas: kde to nebude kto, kde, ako má čo zabezpečiť, kúpiť a posta-
rať sa, ale čo kto prežíva, cíti, čo ho teší, ale aj trápi...

(Miroslav Hruška, liečebný pedagóg)

ale ako zacHovať Pokoj a cHladnú Hlavu? 
Čo FunGuje?

„Nechám dieťa, nech sa prejaví (leží na zemi, skáče po mláke...), ne-
chám ho, nevšímam si ho, ak je to bezpečné, ono ho to raz prejde, po-
tom sa tvárim, že sa nič nedeje.“                              (matka, syn 2 roky) 

U detí v období tzv. prvého vzdoru je to najefektívnejšia metóda. Nie vždy 
použiteľná (napr. v obchode), ale tu musí byť rodič skôr predvídavý. Treba 
poznať a vyhnúť sa situáciám, ktoré by mohli vyvolať afekt, pretože ten sa už 
potom tak ľahko nezastaví.

(Zlatica Baricová, psychologička)

 „Snažím sa konfliktné situácie predýchať: „Ešte nie, ešte nie...“.  Ale nie 
vždy sa mi to podarí a vybuchnem.“ 

(matka, 2 dcéry 9 rokov a 8 mesiacov) 

„Zvládam emócie tak, že deti dostávajú podmienky, aby niečo urobili. Sú-
ťažia medzi sebou, majú tabuľku, kde si značia, čo všetko urobili, a robia 
to veľmi radi. Tak predchádzam svojim negatívnym emóciám a nemusím 
vybuchovať.“                                          (matka, 4 deti, 10, 7, 4 a 2 roky) 

Neexistuje univerzálny návod, ako sa zbaviť negatívnych emócií. To sa 
nedá, vždy budú prítomné v našich životoch. Ide len o to, aby v nich neboli 
stáli hostia. Vtedy sa rodičovstvo stáva záťažou a nie radosťou.

(Zlatica Baricová, psychologička)

„Mne pomáha hudba a upratovanie. Keď som nahnevaná, pustím si hud-
bu a upratujem. Potom aj modlitba.“                                            (matka) 

Je veľmi dôležité, aby rodičia našli svoj spôsob oddychu, relaxácie a to bez 
vnútorných výčitiek. Rodičia, ktorí majú záľuby, ktorým sa aktívne venujú, sú 
zvyčajne oveľa lepšími rodičmi, ako tí, čo sa „obetujú pre rodinu“ a strácajú 
samých seba. Neslobodno tiež zabúdať na vzájomný vzťah rodičov a pestovať 
si lásku vo všetkých podobách. Dobrý partnerský vzťah sa vždy odrazí aj na 
výchove detí a spokojnosti rodiny.

(Zlatica Baricová, psychologička)

Úryvok z publikácie AKO ChCeMe VyChOVáVAŤ NAŠe deTi – 
študijný materiál  APR

PREŽIJÚ ROK 
2050?

Nie, nebude reč o ľadových 
medveďoch, dažďových pra-
lesoch ani o žiadnej sasanke, 
ktorú ešte nikto v „civilizo-
vanom svete“ vlastne ani 

nevidel. Tie, žiaľ, asi ozaj neprežijú. Reč je – ako inak – o tom najcen-
nejšom,  čo máme - o našich deťoch. Priestor tejto rubriky je otvorený 
aj úvahám a podnetom z oblasti ekológie, keďže materské centrá spolu 
s Akadémiami praktického rodičovstva vnímam ako istý duchovný 
predvoj, ako ľudí, ktorí vidia ďalej, sú citliví k prírode a k iným kultú-
ram.

Ľudia často na katastrofické scenáre a hrôzy nemajú chuť,  je to ich 
voľba a pštrosia taktika. Ja zase nemám chuť nikoho zbytočne strašiť 
– sama som vystrašená dosť. Snáď mám chuť a potrebu ľuďmi, a spia-
cimi rodičmi obzvlášť, zatriasť.  

Povodne, požiare, sopky, zosuvy pôdy – všimli ste si, že už to nie 
je len „tam na tom inom kontinente“? Po dovolenke v Raji (Českom) 
som si prečítala titulok prvých novín, ktoré mi po mesiaci padli do ru-
ky: „Rok 2010 zatiaľ priniesol najviac prírodných nešťastí v histórii“ . 

Chcela by som sa podeliť o svoj názor, že pre svoje dieťa nerobíme 
to najlepšie, keď napríklad:

-  kupujeme detskú stravu v malých nádobkách na jedno použitie 
z prehnojených produktov dovezených cez pol planéty;

-  kúpime jedno z tých vozidiel s náhonom na všetky štyri, veľkosťou 
malého tanku a spotrebou 9 l v meste, „lebo je to pre malinké to naj-
bezpečnejšie“; 

-  nášho múdreho drobčeka vozíme do tej najlepšej škôlky cez celé 
mesto, „aby čo najrýchlejšie napredovalo“ a zo škôlky ho potom opäť 
rozvážame kade-tade po krúžkoch a voľnočasových aktivitách; 

-  dieťatko ošetrujeme, balzamujeme, fintíme, obkolesujeme vecička-
mi a darčekmi - (v mojom okolí poznám chlapca, ktorý na Vianoce do-
stal toľko darčekov, že sa mu nechcelo ani rozbaľovať, a tak ich nechal 
tak. Dcérka mojej známej dostala na svoje prvé narodeniny ružový 
kabriolet – zatiaľ na baterky :-)).

Obávam sa, že ohrozujeme naše prežitie, keď ignorujeme MHD, 
neseparujeme odpad, ktorého produkujeme nadmieru, nakupujeme 
v prebytočných množstvách, prekurujeme byty, dovolenkujeme v exo-
tických destináciách,... proste žijeme nad možnosti planéty. Dokonca 
naše dietky nám budú môcť vyčítať aj to, že šéfovia krajín – ktorých 
sme my volili – rozhodujú len pre obdobie do najbližších volieb. 

A tak ďalej... ale veď to všetci dobre vieme. Vieme, že naše konanie 
ide na úkor iných a niečoho, čo nám už nikto nevráti. Že keď 2,5 roč-
ná dcérka mojej známej za pár mesiacov pokazí a vyhodí detskú, ale 
skutočne funkčnú kameru, tak ako odpad bude na našej Zemi strašiť 
ešte vnukov našich vnukov, hoci pravdepodobne „uprataný“ niekde 
v krajine „tretieho sveta“. 

Mne stojí za to bojovať (aj sama so sebou) za zmenu, najlepšie 
na troch úrovniach:         

     - individuálnej – zachovať si skromnosť a empatiu voči blízke-
mu aj vzdialenému okoliu;

     - komunitnej – účasťou v komunitách, ktoré na zmene pracu-
jú a zároveň prispievať k ich  udržateľnosti (ako napr. APR :-));

     - štátnej/globálnej - zodpovedne a aktívne občiansky tlačiť 
tých, čo rozhodujú napr. s vedomím blaha 7 generácií vopred, ako pra-
vidlo jedného indiánskeho kmeňa.

V mojom dovolenkovom raji som sledovala nezabudnuteľný film 
„Earth 2100“, ktorý odporúčam. Je kruto realistický, veď je poskladaný 
z predpovedí renomovaných vedcov, teda žiadne fabulácie. Je spracova-
ný formou dokumentu o živote jednej ženy narodenej v roku 2009 a jej 
ďalšej vízie do roku 2100.  

Môj malinký sa narodil v roku 2007... a vaše?

Foto: zuzana Koláriková

 Rubriku pripravila Eva Fiedlerová – koordinátorka projektu APR
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AU PAIR  po slovensky
oPatrovateľka alebo jasle

rozhodli ste sa ísť do práce skôr, než vaše dieťa do škôlky? isto na to máte veľa  dôvodov, ktoré nepotrebujete 
nikomu vysvetľovať, pretože ste to už tisíckrát prebrali s partnerom alebo minimálne sama so sebou. a vždy s tým 
istým výsledkom. nič sa nedá robiť - idete robiť. zostáva však vyriešiť ešte jeden rébus: kto sa postará o vaše 
dieťa? máte niekoľko možností. všetky majú svoje za aj proti. 

Ak máte po ruke babku, ktorá nevie, čo s voľným časom, má 
skvelú kondičku a nervy zo železa, vo výchove vyznáva tie isté 
hodnoty ako vy, moderné zásady zdravej výživy pozná od A po 
Z a navyše sa nevie dočkať, kedy to bude môcť všetko uplat-
niť v praxi, nemusíte čítať ďalej. Predpokladajme však, že čítať 
ďalej budete, pretože patríte k drvivej väčšine tých mamičiek, 
ktoré si musia vyberať zo všetkých ostatných možností. A tie 
môžeme rozdeliť do dvoch kategórií. V tej prvej si môžete pre 
svoje dieťatko vyberať takpovediac skupinovú opateru, ktorú si 
bude užívať s inými deťmi. Máte k dispozícii opatrovateľské cen-
trá a potom jasle - buď štátne, alebo súkromné. Aj keď použiť 
spojenie „máte k dispozícii“ je v prípade 
niektorých slovenských miest viac ako 
odvážne. Najmä pokiaľ ide o štátne jas-
le, ktorých je v porovnaní s počtom zá-
ujemcov o ich služby zúfalo málo. Ceny 
sa v jednotlivých mestách líšia; kým v 
Bratislave zaplatíte za najlacnejšie  jasle 
203€ vrátane stravy (ale nájdu sa aj za 
209€ mesačne plus 1,32€ za stravu na 
deň), napríklad v Banskej Bystrici nájde-
te aj jasle, kde ošetrovné vrátane stravy 
stojí 2,40€ na deň a paušálny poplatok 
sa stanovuje podľa výšky príjmu na jed-
ného člena domácnosti a pohybuje sa od 
47,70€ do 92€ na mesiac. 

Súkromných jaslí je viac, no mnohé 
rodiny si ich nemôžu dovoliť. Poplatky za 
celodennú starostlivosť sa pohybujú od 
325€ mesačne a k tomu 2,77€ za stravu 
na deň v Bratislave, cez 216€ mesačne  
so stravou 2,46€ za stravu na deň v Ban-
skej Bystrici, po 200€ mesačne so stra-
vou 2€ za stravu na deň v Košiciach. Či 
už však ide o jasle súkromné alebo štát-
ne, jedno majú spoločné: pomerne veľký 
kolektív detí, kde je pre váš poklad cel-
kom jednoduché ochorieť. Mnohé mamy 
sa preto rozhodnú pre opatrovateľské 
centrum, kde za cenu približne od 100 do 300 eur mesačne je 
detí menej. Na druhej strane však opatrovateľské centrum ne-
musí byť v sieti zariadení evidovaných na Ministerstve školstva 
SR, ani nepotrebuje povolenie od hygienikov. 

Navyše - a to je veľmi dôležitý argument - podľa psycholó-
gov dieťa do troch rokov nepotrebuje kolektív na dĺžku vašej 
pracovnej doby. A takisto samotné odlúčenie od mamy dieťaťu 
neprospieva. Lenže ešte stále hovoríme o situácii, ktorú sme si 
načrtli v úvode. A tu je podľa odborníkov pre váš poklad najpri-
jateľnejšie, keď si jednoducho nájdete opatrovateľku.   

kde Hľadať 
Iste sa vám stáva, že sa na detskom ihrisku dáte do reči 

s mladou maminou, z ktorej sa po dvoch vetách vykľuje opatro-
vateľka a dieťa, ktoré má práve na starosti, sa z jej prítomnosti 
očividne teší. Nevypýtali ste si telefónne číslo? Chyba! Ale dá 

sa napraviť. Pýtajte sa priateľov, známych, príbuzných - jedno-
ducho ľudí, ktorých názory poznáte a môžete predpokladať, že 
ich pozitívne referencie sa neskôr premenia na vašu vlastnú 
pozitívnu skúsenosť. Alebo sa pusťte do inzerátov. Textov typu 
„Ponúkam opatrovanie detí vo veku od 1,5 roka, mám dlhoročné 
pedagogické skúsenosti...“ a podobne je „habadej“. Ešte viac 
ich pochádza od študentiek, ktoré si chcú opatrovaním detí pri-
vyrobiť. Výhodou opatrovateľky na inzerát alebo na odporúča-
nie je cena - niektoré ponúkajú svoje služby aj za jedno euro na 
hodinu - to však predovšetkým na východe Slovenska. Smerom 
na západ sa ceny zvyšujú  až do 5€ - čiastočne aj v závislosti 

od ponúkaných či požadovaných služieb. 
V prípade opatrovateliek na inzerát sa 

však treba pripraviť na jedno - musíte si 
ich testovať sami a to si mnohokrát vyža-
duje veľa času a trpezlivosti. Aj keď, Adria-
na, 21-ročná študentka zo Zvolena, ktorá 
momentálne dlhodobo a celodenne opat-
ruje 4-ročného chlapčeka, je živý príklad 
toho, ako sa dá nájsť dobrá opatrovateľka 
na prvý pokus: „S Tomáškovými rodičmi 
sme si hneď sadli. Pri našom prvom stret-
nutí mi ani nekládli príliš veľa otázok, ale 
fungujeme v pohode. Platia mi 2,5€ na 
hodinu. V mojom okolí poznám veľa opat-
rovateliek, ale práce je dosť. Zatiaľ som 
sa vždy spoliehala na vlastný inzerát. Cez 
agentúru som pracovať nechcela - chcem 
si byť sama sebe paňou.“ Nie vždy však 
musíte mať šťastie ako Tomáškovi rodičia. 
A ak na zdĺhavé hľadanie a testovanie 
nemáte čas, skúste agentúru. Tá vás od 
hľadania a selekcie odbremení. 

ako vyberať
Ak sa - či už z finančných alebo iných 

dôvodov - predsa len rozhodnete vyberať 
svoju náhradníčku na vlastnú päsť, určite 
venujte pozornosť každému detailu, naj-

mä ak vám ide o celodenné a dlhodobé opatrovanie. Člove-
ku, ktorému chcete zveriť to najdrahšie, čo máte, potrebujete 
dôverovať, nech už si predstavíte akúkoľvek kritickú situáciu, 
alebo „len“ výchovu. Mali by ste si preto jasne stanoviť krité-
riá, ktoré by mala vaša opatrovateľka spĺňať. Začnite tými úplne 
najzákladnejšími: určite by mala mať rada deti, byť zodpovedná, 
spoľahlivá, zrelá a nemala by byť chorľavá. Ďalej by mala byť 
sympatická vášmu dieťaťu, sebaistá, mala by mať dobré spô-
soby, hygienické návyky, autoritu a vaše názory na výchovu by 
sa mali aspoň podobať. Z toho potom logicky vyplývajú otázky, 
ktoré by ste svojej budúcej opatrovateľke určite mali položiť. 

Neváhajte  pýtať sa opatrovateľky na všetko. Jej reakcie vám 
veľa odhalia. Dôležité je vedieť, prečo sa rozhodla pracovať 
s deťmi, ako dlho pôsobí v tejto oblasti, čo sa jej na tom páči, 
akú má kvalifikáciu, ako si predstavuje dobrú výchovu, do akej 
miery sa vie venovať výlučne vášmu dieťaťu, akú stravu, nápoje 

téma: začiatok školského roka

Mama alebo opatrovateľka? 
Foto: zuzana Koláriková
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mu bude podávať, čo s ňou vaše dieťa bude celý deň robiť, či 
sa bude chodiť hrávať von, prípadne do materského centra, či 
vám dá vedieť, ako sa vášmu dieťaťu darí, či fajčí, či má nejaké 
odporúčanie, či má skúsenosti s rovesníkmi vášho dieťaťa, či 
jej vyhovuje flexibilná pracovná doba, čo urobí v prípade ohro-
zenia zdravia alebo bezpečnosti vášho dieťaťa, prečo odišla zo 
svojho predchádzajúceho zamestnania, či má v okolí priateľky-
opatrovateľky... Možno sa vám to zdá priveľa, ale naozaj záleží 
na každom detaile. Opatrovateľku vášho dieťatka by ste totiž 
nemali prijímať štýlom „vyskúšam, uvidím, vymením“. Časté 
striedanie opatrovateliek nie je spôsob, akým by vaša ratolesť 
mala prežiť prvé roky svojho života.  A ešte jedna pomôcka: 
skúste si opatrovateľku pre svoje dieťa vyberať spomedzi ta-
kých záujemkýň, ktoré už vychovávali svoje vlastné deti, alebo 
majú príslušné vzdelanie. To je dobrý začiatok.

aGentúry
Hľadanie a preverovanie potenciálnych opatrovateliek je 

časovo a aj psychicky pomerne náročné. Môžete preto skúsiť 
agentúru, ktorá takéto testovanie používa ešte predtým, ako 
opatrovateľku príjme pod svoje ochranné krídla. A keďže pre 
agentúru je dôležité dobré meno, mnohé z nich svoje opatrova-
teľky prijímajú na základe prísnych kritérií. Trvajú na tom, aby 
mali kladný vzťah k deťom, zdravotnícke či pedagogické vzde-
lanie alebo skúsenosti s opatrovaním detí. Niektoré si dávajú 
záležať aj na hudobnom, výtvarnom alebo športovom zameraní. 
V rámci osobného pohovoru sa zisťujú morálne a charakterové 
vlastnosti opatrovateliek, vyžadujú sa potvrdenia o ich zdravot-
nom stave, odpis z registra trestov, doklad o vzdelaní, overu-
jú sa referencie z predošlej praxe. Niektoré agentúry trvajú aj 
na aktívnej znalosti cudzieho jazyka a svojim opatrovateľkám 
zabezpečujú školenie o poskytovaní prvej pomoci. Dokonca aj 
potom, čo si klient opatrovateľku vyberie, môže ešte požiadať 
o to, aby absolvovala psychologické testy pod vedením psy-
chológa. Rodičia však väčšinou uprednostňujú iné formy po-
sudzovania opatrovateliek. Potvrdzuje to Ing. Viera Kacvinská 
z bratislavskej Mystral Agency: „Doplnkový psychologický test 
dávame našim klientom ako jednu z možností preverenia kvalít 
opatrovateľky, ale pravdupovediac ju zatiaľ nikto nevyžadoval. 
U rodičov viac zaváži osobné stretnutie s opatrovateľkou, kde 
významnú úlohu zohrá intuícia, pocity a sympatie. Osobný kon-
takt a bezprostredné reakcie opatrovateľky na ich otázky zjavne 
poskytnú rodičom viac informácií ako písomné testy.“

Agentúry sú však najdrahšou alternatívou opatrovania. Ceny 
sa pohybujú od 5,5 do 7,5€ na hodinu, pravidelné opatrovanie 
je o niečo lacnejšie - v niektorých za 10 hodín zaplatíte 38€. 
Rozdiel je aj v podmienkach. Kým niektoré agentúry účtujú 
klientom každú začatú hodinu opatrovania, iné vám prepáčia 
aj hodinové meškanie. V cene však máte zahrnutú napríklad aj 
istotu, že keď vaša opatrovateľka ochorie, zoženú vám náhradu. 
Na druhej strane práve s „náhradami“ niektoré mamičky nema-
jú dobré skúsenosti: „Mali sme skvelú opatrovateľku, bola pri 
Kristínke od jedného roka, mohla som jej plne dôverovať. Lenže 
potom sa Jana rozhodla odísť do Anglicka a nastali problémy. 
Hľadali sme fakt dosť dlho, išli sme aj cez agentúry a poviem 
vám, natrafili sme na všeličo. Niektoré zamestnávajú aj nekvali-
fikované dievčatá, ktoré sa pri deťoch bežne striedajú - a ja som 
bola samozrejme proti tomu. Komunikovali sme síce aj s naozaj 
serióznymi agentúrami, lenže tie boli pre nás zasa finančne ne-
únosné“, hovorí 31-ročná Zdena, mama 5-ročnej Kristínky. 

oPatrovanie v zaHraniČí
Opatrovanie detí za hranicami Slovenska vyzerá trochu inak 

- viac ako príležitosť pre mladých ľudí - nielen dievčatá - spoznať 
inú krajinu a venovať sa aj cudziemu jazyku. Množstvo sprostred-
kovateľských agentúr zabezpečuje aj u nás prácu ľuďom od 17 

do 26, prípadne do 30 rokov nielen v európskych, ale aj vzdia-
lenejších krajinách, predovšetkým v USA - za poplatok, ktorý sa 
pohybuje v rozmedzí od 30 do 300€. Nádejní účastníci progra-
mu au pair musia byť slobodní, bezdetní, najlepšie nefajčiari s 
vodičským preukazom, čo ale nie je podmienka. Ide väčšinou o 
dlhodobejšie pobyty v rodinách, ktoré opatrovateľom poskytnú 
ubytovanie, stravu a vo väčšine prípadov im zaplatia aj jazyko-
vý kurz. Au pair sa však venuje nielen opatrovaniu detí, ale aj 
domácim prácam, ako je žehlenie, upratovanie či prestieranie. 
Jeden deň v týždni má voľný, má nárok aj na platenú dovolenku, 
aj keď v niektorých prípadoch je podmienkou odpracovanie 12 
mesiacov. V európskych krajinách pracujú au pair 25-30 hodín 
týždenne, v USA je horná hranica 45 hodín. Vreckové ako od-
mena sa v Európe pohybuje od 260 do 500€ mesačne, v USA 
je okolo 195 dolárov na týždeň. Skúsenosti „aupariek“ sú rôzne: 
niektoré sú nadmieru spokojné, niektoré radšej po čase menia 
rodinu. 25-ročná Mima patrí k tej prvej skupine: „Ja som išla ro-
biť opatrovateľku hlavne kvôli jazyku. Agentúra, ktorá mi všetko 
vybavovala, nakoniec zlyhala. Pár minút po tom, ako som sa to 
dozvedela, som s hlavou v smútku stretla kamarátku, s ktorom 
sme sa dlho nevideli. Dali sme sa do reči, ja som sa jej posťa-
žovala a ona mi dala kontakt na rodinu, u ktorej pár mesiacov 
predtým skončila a vedela, že niekoho hľadajú. Ozvala som sa 
im a vyšlo to.“ 

zoznámte sa, Prosím
Nech už sa rozhodnete poradiť si sami alebo využijete agen-

túru, všetky opatrovateľky majú jedno spoločné: vaše dieťa ich 
musí prijať. Aj agentúry vo svojich cenníkoch rátajú s úvodnou 
zoznamovacou trojhodinkou. Mala by sa odohrať vo vašej prí-
tomnosti, aby ste videli, ako vaše dieťa na novú tetu reaguje. 
Dôležitý je každý detail. Môže sa tiež stať, že váš poklad začne 
opatrovateľku odmietať a je len na vás a vašej intuícii, aby ste 
odhalili, či je problém v samotnej opatrovateľke, alebo v tom, 
že mama chodí do práce: „V treťom ročníku na vysokej som 
prerušila štúdium a išla som robiť „babysitterku“ do jednej ra-
kúskej rodiny. Chlapček mal jeden a pol roka, zo začiatku mnou 
vôbec nebol nadšený. Trvalo to tuším dva týždne, kým ma prijal. 
S jeho maminou sme si veľmi dobre rozumeli a išli sme na to 
pomaly a postupne. Nakoniec sme boli s Maxom super dvojka, 
bol úžasný. O pár mesiacov sa do rodiny narodilo dievčatko a 
jeho rodičia mi dôverovali absolútne. Bývali sme síce neďaleko 
starých rodičov, ale tí - hoci mi boli ochotní kedykoľvek pomôcť 
- mi do „výchovy“ nerozprávali. Dokonca ani vtedy, keď som s 
deťmi ostala desať dní sama, aby si rodičia mohli ísť oddýchnuť 
na dovolenku. Doteraz mám pred očami Maxa, ako plakal, keď 
sme sa lúčili,“ spomína 29-ročná Saša. 

O tom, že nie je vhodné, aby sa opatrovateľky pri dieťati strie-
dali, už bola reč. Niekedy však nemáte inú možnosť. Ak sa vám 
niečo na vašom dieťatku zrazu nepozdáva, ak sa správa inak 
než zvyčajne, treba minimálne spozornieť. Je totiž mnoho vecí, 
ktoré pri zoznámení a rozhovore s opatrovateľkou nezistíte a 
prejavia sa až neskôr práve na správaní dieťaťa. Na koreň veci 
treba prísť čo najskôr. Ak nie vlastnými silami, tak s pomocou 
psychológa. 

našli ste
Tak. Opatrovateľku máte a vyrážate do práce. V prípade tejto 

témy to však neznamená hotovo. Ak totiž vaše dieťa nemá ešte 
tri roky a nejakých osem hodín denne bude tráviť s niekým iným 
ako s vami, môže sa pokojne stať, že svojej opatrovateľke za-
čne hovoriť „mama“. Na to sa však treba pripraviť vopred. Rov-
nako ako na výčitky svedomia, ktoré vás veľmi pravdepodobne 
skôr či neskôr zaplavia napriek tomu, že ste si vopred tisíckrát 
zdôvodnili, prečo ste sa rozhodli tak, ako ste sa rozhodli. „Moja 
dcéra má už 5 rokov a ja si ešte stále neviem predstaviť, že by 

téma: začiatok školského roka
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prípade máte nárok na vyrovnávací príspevok. Ak vás nemožno 
preradiť na iné vhodné miesto, máte nárok na pracovné voľno 
s náhradou mzdy. 

Povedzme však, že ste sa vrátili na svoje pôvodné miesto bez 
komplikácií a ešte dojčíte. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť 
vám okrem bežných prestávok aj prestávky na dojčenie. Pre-
stávky na dojčenie sa vám započítavajú do pracovného času 
a poskytuje sa za ne náhrada mzdy v sume vášho priemer-
ného zárobku. Ak sa staráte o dieťa mladšie ako tri roky alebo 
ste osamelá a staráte sa o dieťa mladšie ako 15 rokov, môže 
vám dať zamestnávateľ robiť nadčasy, len ak s tým súhlasíte. 
Podobne je len na dohode s vami aj pracovná pohotovosť. Ak 
vám dieťa ochorie, máte nárok na dávku sociálneho poistenia 
– ošetrovné. To sa poskytuje maximálne 10 dní. 

Alica Hrnčiríková
( s použitím Keith M. Boyd, Kevin Osborn: The Complete 
idiot´s Guide to Parenting a Preschooler and Toddler, Too 
a príslušných zákonov)

OPATROVATEĽKA ako ďalšie dieťa

Mám dvojičky s alergiami, astmou, syndrómami od vý-
myslu sveta. V istom období som sa musela vrátiť do práce 
a začal sa kolotoč „kto kedy dozrie na deti“. Rodiny nemá-
me veľa, preto sme po prvých mesiacoch museli pristúpiť 
k „výberu“ vhodnej opatrovateľky. Pri deťoch sa mi postrie-
dalo viacero tetušiek, väčšinou dôchodkýň. Boli medzi 
nimi lepšie aj horšie „vydania“. 

Najťažšie to bolo s paňou, ktorá bola „vééééľmi dobuč-
káááá“, ale nachystané musela mať pomaly aj útržky toa-
letného papiera, aby ich sama nemusela odtŕhať. Dostali 
sme sa do začarovaného kruhu veľmi skorého ranného 
vstávania, keď sme museli nachystať všetko od výmyslu 
sveta, „keby náhodou bolo treba aj toto...“ a „keby sa stalo 
toto...“.  Večer som padala z nôh po prudkom pracovnom 
dni a čakala ma ďalšia práca doma. Zamestnaná som 
bola na viac než plný úväzok. Dni sa mi začali zlievať 
v jednoliatu hmotu a odrážalo sa to na mojich pracovných 
výsledkoch. Moja pracovná náplň bola totiž obmedzená 
na telefonáty domov, na nekonečné pohľady do prázdna, 
kedy som rozmýšľala, čo asi ako doma vyzerá. Aj keď bol 
zamestnávateľ viac než ústretový, toto by sa asi nepáčilo 
nikomu. Po niekoľkých týždňoch, kedy som po príchode 
z práce len zbierala, upratovala, čistila, prala, prekladala 
a vymýšľala najlepší spôsob ako všetko uľahčiť, sme sa 
s dotyčnou paňou rozlúčili. 

Nasledovali ďalšie tety, ale ani jedna nebola tá „pravá 
orechová“ ako z amerického filmu. Po sčítaní všetkých 
nervov a nákladov, ktoré ma opatrovateľky stáli, bolo pre 
nás výhodnejšie a jednoduchšie konečne v štyroch rokoch 
nastúpiť do škôlky. Pol roka pre nás ale nemali miesto, 
a tak sme opatrovateľky striedali ďalej. 

Najlepšie bolo, keď mala čas niektorá z mladých štu-
dentiek, ktoré si potrebovali privyrobiť. Deti mali skvelý 
program, doma bol relatívny poriadok a ak bol lepší deň, 
ešte sme stihli pri kávičke aj niečo predebatovať. Týchto 
svetlých dní ale bolo máličko. Väčšinou sme sa opatrovali 
s tetuškami dôchodkyňami. Ich piesne, rozprávky a pokoj-
ný prístup starých mám majú svoje čaro. Ale to, čo nás 
doma čakalo, mi odoberalo energiu. V mojom prípade sa 
s opatrovateľkou k nám domov akoby nasťahovalo ďalšie 
dieťa, po ktorom bolo treba upratovať. Preto som privítala, 
keď deti napokon vzali do škôlky.

mama Eva

som ju zverila niekomu inému. Nemám nič proti opatrovateľkám, 
beriem ich ako jednu z možností riešenia istej situácie. Sama 
som ako študentka opatrovateľku robila a bolo to ok. Ale ako 
mama sa snažím do poslednej chvíle opatrovateľke vyhnúť. No 
naozaj to robím len a len preto, lebo byť mamou ma nesmierne 
baví a mám možnosť zadeľovať si pracovný čas podľa seba. Pri-
znávam však, že je to niekedy vyčerpávajúce, lebo zadeľovanie 
času znamená v praxi aj to, že čo nestihnem cez deň, musím 
dorobiť v noci. Keby som to prestala zvládať, o opatrovateľke by 
som určite uvažovala“, pripúšťa 37-ročná Andrea. 

Nech už vami bude zmietať čokoľvek, určite by ste to mali 
riešiť v čase, keď nie ste pri svojom dieťatku. Takisto sa snažte 
vyvarovať pokušeniu dobehnúť všetko, čo ste zameškali počas 
pracovnej doby. Deti majú skvelé „anténky“ na to, aby zachytili 
vaše výčitky svedomia. A tie potom vedia využiť vo svoj pro-
spech. A ešte niečo: nezabudnite sa opatrovateľky každý deň 
pýtať na všetky podrobnosti, aby ste o tom, ako vaše dieťa rást-
lo, vedeli aspoň z počutia. 

koniec materskej v leGislatíve

Peniaze 
Nástupu mamičiek do práce po skončení materskej - teda po 

28 týždňoch - by od 1. januára 2011 mali byť naklonené aj legis-
latívne podmienky: budete môcť pracovať a zároveň aj poberať 
rodičovský príspevok, pričom vám nikto nebude diktovať, koľko 
hodín maximálne môžete mesačne odpracovať, aby ste oň ne-
prišli. Výška rodičovského príspevku sa pravdepodobne zacho-
vá v rovnakej výške ako v súčasnosti. Teda buď budete dostávať 
256€ alebo 164,22€ mesačne. Nižšia suma vám patrí, ak ste 
pred narodením dieťaťa pracovali iba krátkodobo, alebo vôbec 
nie. Nárok na 256€ máte vtedy, ak ste pred narodením dieťaťa 
poberali materské, alebo ste boli počas posledných dvoch ro-
kov aspoň 270 dní nemocensky poistení. A tak ako teraz, aj v 
budúcnosti vám vyšší rodičovský príspevok budú vyplácať len 
do dvoch rokov dieťaťa. V treťom roku sa už vypláca všetkým 
rovnako príspevok vo výške 164,22€. 

Január 2011 by mal priniesť ešte jednu zmenu: ak sa rozhod-
nete pracovať a dať svoje dieťa do jaslí alebo zveriť opatrova-
teľke a štátu vydokladujete náklady, môžete namiesto rodičov-
ského získať príspevok na starostlivosť o dieťa do výšky 300€ 
mesačne. Dnes je to 164,22€. 

Zatiaľ však platia pravidlá z januára 2010. Podľa nich ak za-
rábate, o rodičovský príspevok prídete. Presnejšie - ak vám 
vznikol nárok na dávku počas roka 2010, nemôžete pracovať 
ani na dohodu. Ak vám ale vznikol nárok rodičovský príspevok 
ešte pred začiatkom roka 2010, môžete pracovať na dohodu, 
ale len kým vaše dieťa nedovŕši tri roky. O rodičovský príspevok 
vás nepripravia príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, z kapitálového 
majetku, príjmy oslobodené od dane, príležitostné príjmy alebo 
aj príjmy na dohodu, ak netrvá celý mesiac. 

Práca
Návrat do práce by mal vyzerať tak, že vás zamestnávateľ po 

skončení 28-týždňovej materskej dovolenky (pri jednom dieťati) 
umiestni na pôvodné pracovisko a aj pracovné miesto. Aj po 
skončení rodičovskej dovolenky (maximálne do 3 rokov veku 
dieťaťa) máte nárok na svoje pôvodné zamestnanie a pracovné 
miesto dohodnuté vo vašej pracovnej zmluve. Dokonca, ak ste 
svoju pôvodnú profesiu vykonávali v rizikovom prostredí (naprí-
klad práca s karcinogénmi, s niektorými chemickými látkami, 
pri výrobe a spracovaní výbušnín, pri dezinfekcii a deratizácii 
plynmi, či práce vo výškach, v baniach, pri porážke zvierat 
na bitúnkoch a pod.) a na svoje miesto sa vraciate ako dojčiaca 
matka, váš zamestnávateľ vám musí zabezpečiť dočasnú úpra-
vu pracovných podmienok, alebo vás preradiť na iné vhodné 
miesto, pričom by sa to nemalo dotknúť vašej mzdy. V opačnom 

téma: začiatok školského roka
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téma: začiatok školského roka

chodiace tabuľky
orGanizovanie voľnÉHo Času 
malýcH dosPelýcH
Počuli ste už o novo sa vytvárajúcich potrebách 

detí? Tento termín sa v poslednom čase použí-
va na pomenovanie „noviniek“, ktoré sa doteraz 
vo svete alebo v našej spoločnosti nevyskytovali. 
Nenájdeme ich v bežných učebniciach o výcho-
ve a vzdelávaní. Detskí psychológovia, rodičia 
ani ostatné osoby poskytujúce deťom starostli-
vosť (zdravotníci, sociálni pracovníci, atď.) zatiaľ 
nevedia, ako majú tieto potreby jednoznačne 
rozpoznať a ako s nimi zaobchádzať. Sú ako 
tie známe povzdychnutia, ktoré si ani my neod-
pustíme: „Keď sme boli mladí, žiaden internet 
neexistoval... randiť sme dokázali bez toho, aby 
sme si trikrát predtým mobilom zavolali, kde a 
kedy sa stretneme... priateľov sme mali z mäsa 
a kostí...“

najnovšie výskumy
Čo je dnes „in“ a čo je nové v živote detí v po-

rovnaní s predchádzajúcimi generáciami? Na 
to sa pokúsila odpovedať skupina odborníkov 
– ľudí, ktorí sa zaoberajú inovačnými prístupmi 
pri profesionalizácii práce s deťmi. Interpretácia 
záverov fokusových skupín i interview v uliciach 
bratislavskej Petržalky priniesla aj niekoľko kon-
štatovaní:

    • S informačno-komunikačnou tech-
nikou sa stretávajú stále mladšie deti. Zruč-
nosť si cibria od útleho veku počítačovými hrami 
a neskôr chatmi a potrebou vyhľadávať zábavu 
aj informácie čo najjednoduchšie. V počítačo-
vých zručnostiach a v užívaní sú často šikovnejší 
a predbiehajú skúsenosti rodičov i učiteľov.  

    • Výraznejšia možnosť získavania a 
sprostredkovania informácií cez internet, „online“ 
kamarátstva, počítačové hry, nový spôsob komu-
nikácie (četovanie, networking,  facebook) sa stá-
vajú  fenoménom doby a súčasťou životného štýlu 
mladej generácie. 

    • Negatívnou stránkou veci je kyberši-
kanovanie a voľný prístup k prezeraniu zakáza-
ných stránok. Tam, kde dieťa nenaberie odvahu 
na priamu komunikáciu, vyjadrenie pocitov a po-
stojov, tam siahne po virtuálnej komunikácii, ktorá 
so sebou prináša aj istú  mieru arogancie a nedo-
rozumení. 

    • Žijeme tiež čas „mobilných“ detí. 
Ako rodičov nás uspokojuje, že máme prehľad o 
pohybe detí, o tom, čo robia. Na druhej strane tak 
deti strácajú súkromie. 

    • Objavuje sa tiež zvýšená miera kas-
tácie. Už predškoláci  vedia, čo je „značkové“ a 
čo nie. Stáva sa to pre nich neraz kritériom vý-
beru priateľov a naopak aj dôvodom na výsmech 
či opovrhnutie. Rastie túžba mať značku a „byť“ 
značkou. 

    • Médiá vytvárajú pocit ohrozenia. Stiera 
sa hranica medzi reálnym a virtuálnym. V digi-
tálnom svete dokážu deti zmeniť a prijať kliknutím 
myšky počítača nové identity. Ťažšie rozoznávajú, 
ktoré správanie je reálne a ktoré hrdinské výkony 

sú iba televíznym či kaskadérskym trikom. Hľada-
jú si svoje vzory nie spomedzi rodičov, priateľov, či 
širšieho okruhu ľudí, s ktorými sa stretávajú. Idoly 
nachádzajú v mediálnych hviezdach, v správaní a 
v životnom štýle, ktorý je výsledkom premyslené-
ho marketingu a reklamy. Tie pracujú s fikciou a 
nenápadne manipulujú.

(zdroj: Dokážeme zareagovať na novo vytvárajú-
ce sa potreby?- Mgr. Dušana Bieleszová)

nároky na deti
S mnohými zo spomínaných javov sa stretáva-

me už ako rodičia malých detí v prípravke alebo 
na prvom stupni základných škôl. Najintenzívnej-
šie sa stretávame s otázkou, nakoľko by sme mali 
byť na svoje deti nároční, čo by v akom veku mali 
dokázať, čomu by sa mali venovať. Čo je a čo nie 
je normálne pre ich vývoj. V našom rodičovskom 
úsudku nás ovplyvňujú všakovaké tabuľky, zara-
denia a kategórie v podstate od úplného počatia 
dieťaťa. Stretávame sa s tabuľkami počas celého 
prenatálneho vývoja a po narodení dieťaťa o to 
viac. Preto niet divu, že ak chceme rozhodovať 
o čase, smerovaní a talentoch svojich detí v pia-
tich - šiestich rokoch, sme neraz jednou chodia-
cou tabuľkou aj my sami. 

Chtiac či nechtiac podliehame aj my, dospelí, 
trendom doby a prispôsobujeme sa. Vedieme deti 
a ukazujeme im nové možnosti trávenia voľného 
času. Zvyšujeme im mieru nárokov na seba sa-
mého. Stupňujeme tlak na výkon. Vyberáme im 
krúžky, skúšame športy a vodievame ich do jazy-
kových kurzov z obavy, že by sme čosi mohli za-
nedbať. Že čosi zmeškáme. Že ich nepripravíme 
dobre na život. Často sa stretneme s plne nabi-
tým programom prípravkára, či prváčika, ktorého 
popoludňajší program počas týždňa by mohol 
vo vyťaženosti konkurovať malému manažérovi. 
Objavujú sa prípady prestimulovania detí, ktoré 
nemajú možnosť výberu, alebo nie sú schopné 
aktívneho výberu. 

výber krúžkov
Čas a aktivity sú do istého veku, kým si deti 

nezačnú vyberať sami, v kompetencii rodičov. 

Rozhodne to platí o predškolskom veku a iste aj 
pár rokov počas školy. Pri výbere krúžkov a mimo-
školských aktivít by rodičia mali citlivo zvážiť počet 
a druh aktivít. Mali by uvážiť, na čo má dieťa talent, 
k akým činnostiam inklinuje, čo mu robí radosť. 
Pozor tiež na vlastné rodičovské projekcie. Príbe-
hy o tom, že otec v mladosti neuspel v hokeji, a 
preto vynakladá veľké úsilie, investuje peniaze a 
vozieva syna na tréningy, snaží sa z jeho umelec-
kej duše za každú cenu spraviť hokejistu, aj keď 

chlapec má od prírody talent na recitovanie a 
flautu...-takých príbehov poznajú tréneri, učite-
lia a vedúci krúžkov viac než dosť. Nadmerná 
ctižiadosť rodičov môže deťom ubližovať.

rodiČovská Predstava
Komplex menejcennosti totiž nevzniká iba 

z nezáujmu a ponižovania. Ten sa môže dostaviť 
aj vtedy, ak dieťa niekoľkokrát zažije neúspech 
alebo cíti, že nenapĺňa predstavy rodičov. Dôle-
žitá je preto aj náplň krúžkov. Dieťaťu predškol-
ského a mladšieho školského veku stačí jeden 
krúžok, ktorý je zameraný na výkon či prezentá-
ciu výkonu (verejné vystúpenie alebo športový 
zápas). Ostatné záľuby je vhodné pokryť krúž-
kom, ktorý je namiesto výkonu viac zameraný 
na zmysluplné trávenie voľného času.
Mnohí rodičia si pravidelnými popoludňajšími 

krúžkami detí riešia aj svoj predĺžený pracovný 
čas. Dieťa by však nemalo mať striktne organi-
zovaný program na celý týždeň. Malo by mať aj 
voľnosť a možnosť samo si v tom čase vybrať, ako 
by popoludnie chcelo stráviť.

dÔsledky do dosPelosti
Pri priveľmi „organizovanom“ dieťati, ktoré cíti 

neúspech a potrebu neustále  dobiehať alebo za-
vďačiť sa rodičom, či trénerovi, môžeme u nášho 
potomka rozvíjať to, čo vonkoncom nechceme 
– spomínaný pocit menejcennosti. Dieťa sa potom 
nedokáže obhájiť samo, je utiahnuté a nerozhod-
né. Neskôr je z neho precitlivený dospelý bez se-
bavedomia, ktorý nesprávne reaguje na  podnety, 
je vzťahovačný, urážlivý a každú kritiku považuje 
za útok proti svojej osobe.

Z preťaženosti a striktne plánovaného progra-
mu môže mať dieťa aj stres. Detský organizmus 
ho ventiluje podobne ako náš, dospelý – bolesťa-
mi hlavy, brucha, únavou, nespavosťou. Výnimkou 
nie je ani zdanlivo nesúvisiaci prejav, ako je pre-
chladnutie alebo pomočovanie.    

Nie všetko, čo je „trendy“, je zdravé. Vždy 
máme na výber, či sa prispôsobíme, alebo 
budeme aktívni a v záujme vlastných detí sa 
staneme súčasťou vytvárania trendov pre ge-
neráciu potomkov. uvážme, či im nekladieme 
privysoké nároky, či ich nepreťažujeme a či 
sme citliví na ich potreby. Aby sme nezabudli, 
že sú ešte deti, nie malí dospelí.

Silvia Sorgerová

Krúžky nemusia byť zamerané iba na výkon, 
ale aj na zmysluplné trávenie času  

Foto: zuzana Koláriková
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dobrÚ Noc a sladké sNy

keď tabuľky Nesedia

Pamätám si, ako som si ako čerstvá mama pravidelne ove-
rovala vo veľkom anglickom vydaní knihy Dieťa a ja, ako má 
spať moje dieťa. Tabuľka s rozmedzím spania podľa veku ma 
privádzala do riadnej depresie. Ani jedno z našich detí sa mi do 
tých parametrov nezmestilo. A či som sa škrabala za pravým 
alebo ľavým uchom, skúšala všelijaké finty z knihy i z hlavy či 
z počutia, fakt je, že som ich spanie ovplyvniť nedokázala.

Učili nás, že maličké bábo má spánkové pasáže veľmi blízko 
seba, len s prestávkou na dojčenie či kŕme-
nie a prebaľovanie, potom sa jeho intervaly 
medzi spánkom a bdením predlžujú.   

Problém je, že existuje len veľmi málo vzo-
rových „tabuľkových“ detí, ktoré spia ako an-
jeli. Podľa informácií pediatrov za problémy 
s detským spánkom a zaspávaním môže do 
značnej miery aj náš súčasný životný štýl, 
ktorý je na míle vzdialený od toho, ako žili 
naši dedovia alebo aj naši rodičia. Veľa zvu-
kov, veľa stresu, veľa podnetov, veľa infor-
mácií, ktoré treba spracovať, veľa vecí, ktoré 
treba stihnúť – toto všetko poznačuje naše 
deti už v maternici. Ako potom majú vedieť 
pokojne zaspávať a dobre spať?

Jednou z najhorších situácií pri spánku 
detí sú prechody z hustejších intervalov na 
riedšie. Odhadnúť, kedy už je čas prejsť na 
menej spánku, je náročné hlavne pri pre-
chode z dvojfázového na jednofázové den-
né spanie a potom už iba na nočný spánok. 
A tak nám zo spánkových tabuliek pekne 
vzniká celá veda.

Lenže mám pre všetkých rodičov skvelú správu: tabuľky 
s predpisom spánku detí môžete vytrhnúť a vyhodiť! Podľa 
najnovších informácií vraj u každého dieťaťa jestvuje osobitý 
spánkový apetít. Podobne ako to býva s jedlom: niektoré spí 
jednoducho veľa a iné málo. Dieťa si to režíruje samo napriek 
vzdychom starých rodičov a niekedy aj únave vlastných rodičov. 
Hlavne, ak ide o dieťa živé a neposedné, ktoré  zaspáva až na 
noc.

Meradlom toho, či je dieťa dostatočne vyspaté, má byť jeho 
radosť zo života, chuť učiť sa, dobrý apetít, živý pohyb a pri-

meraný vývoj. Možno táto informácia pomôže aj vám, aby ste 
prestali mať zo spánku svojich detí traumu.

titáNový PohoN

Najčastejším povzdychom rodičov, ktorí majú nespavé deti, 
je: „Keď ono vôbec nie je unavené! Frčí celý deň!“

Hoci skutočne sú deti, ktoré majú akoby titánový pohon, pod-
ľa skúsenosti pediatrov aj podľa mojich skúsenosti je pravda 
niekde inde: mnoho rodičov prehliada signály detskej únavy. 

Tá sa prejavuje rôzne –   napríklad, ak má 
sklený pohľad, chvíľu len tak leží a nič ne-
robí ako unavené mačiatko, alebo sa jedno-
ducho prestane hrať. Táto fáza únavy trvá 
krátko a mnoho rodičov si ju jednoducho 
nevšimne. Organizmus dieťata totiž vyjde do 
protiútoku a v priebehu pár desiatok minút 
dieťa zrazu neuveriteľne „ožije“ a má taký 
„drive“, až je problém ho zastaviť. Zmeškať 
teda správny okamih únavy u dieťaťa zna-
mená, že uspávanie bude neskôr (po uply-
nutí tejto doby) značne problematické. 

Dobrou radou je, že treba skúsiť uložiť 
svoje deti skôr, ako únavová fáza pominie. 
Žiadne dieťa nie je stavané na to, aby za-
spávalo neskoro večer či v noci. (Pravidlo 
včasného uloženia platí aj o poobedňajšom 
spánku.) Dôležité je, aby mala rodina pre 
dieťa nastavený režim, ktorý ho naučí pra-
videlnosti nielen pri jedle, vychádzke, hre, 
ale aj pri dodržiavaní pevnej hodiny spán-

ku – ktorá sa samozrejme mení a posúva  s vývojom dieťaťa. 
V mnohých rodinách žiadny režim nie je, čo prináša nielen cha-
os, ale aj problémy s prejavmi dieťaťa, ktoré – napriek všetkému 
údivu rodičov – pochádzajú z nedostatočného spánku. Je dobré 
zaviesť režim dňa čím skôr a trvať na ňom. Aj keď ho miestami 
naruší nepredvídaná okolnosť (cestovanie, choroba), treba sa 
k nemu hneď vrátiť.

Rozhodne je problém, ak malé dieťa predškoského veku za-
spáva večer neskôr ako rodičia – v tom prípade treba hľadať 
príčinu a urobiť nápravu. Z čisto praktického hľadiska nástup 
takéhoto dieťaťa do škôlky alebo do školy prináša veľmi ťažké 
zmeny.

téma: spánok a deti

Je neskorý večer, sedím pri počítači, oči mi klipkajú. Najradšej by som 
sa hodila do vodorovnej polohy a vypla všetky svoje senzory. Namiesto 
toho píšem článok o tom, ako spia či nespia naše ratolesti. Mám otázky, 
ktoré mi v tejto súvislosti spať ani nedovolia.

Prečo deti vo väčšine prípadov nechcú spať? ako odhadnúť, kedy 
majú ísť do postele? Po kom svoju nespavosť vlastne zdedili?

Deti spať potrebujú. Všetci máme v sebe zakódovanú poučku: dieťa, ktoré 
dobre nespí, neprospieva.  Nielenže v spánku rastie, oddychuje, vyvíja sa. Cez 
spánok získava vnútornú pohodu a zároveň si v sebe „upratuje“ všetky dojmy, 
zážitky, nové veci, skúsenosti. Takýmto spôsobom sa dieťa aj počas spánku učí. 

Každý už asi zažil, aké trampoty sú s nevyspatým dieťaťom. Odhliadnuc od mrzutosti, plaču, nespokojnosti je nervozita, 
nesústredenie, bolenie hlavy alebo až vracanie „len“ z nedostatku spánku niečím, čo nemusí byť. Ak je to z choroby, stresu či 
z nepohody v rodine, je to vážny problém – lebo z vyrušeného alebo vynechaného spánku sa dieťa dospí hneď pri najbližšej 
príležitosti.

Otázka teda teraz znie: Spať áno, ale koľko? Kedy? Kde? Ako?
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dobrÚ Noc a sladké sNy rodičovská Posteľ alebo vlastNá izba

Má dieťa spať vo svojej postieľke? Odkedy? A kedy má nastať 
presun do vlastnej izby?

Tieto veľmi diskutované otázky majú na každej strane búrli-
vých zástancov i oponentov. V odpovedi na túto otázku sa pre-
javuje, čo je pre nás podstatné, čo považujeme za prirodzené a 
dobré pre našu rodinu.

Ak je pre nás podstatná a dôležitá silná vzťahová väzba me-
dzi dieťaťom a nami, ak nám ide o jeho správny duševný vývin, 
tak potom je najlepším spôsobom spoločné spanie - v rodi-
čovskej posteli, neskôr už len v spálni dovtedy, kým dieťa samo 
nezatúži po zmene. Kým je dieťatko malé, je aj pre dojčiacu 
mamu jednoduchšie nevstávať k nemu v noci, ale „obslúžiť“ ma-
lého stravníka v polospánku. Pre väčšie deti sa ako alternatíva 
ponúka matrac na zemi alebo prisunutá detská postieľka bez 
jednej strany zábran (zo strany rodičovskej postele) alebo aj 
obyčajná válenda. Riešením sú tiež aj závesné „hojdany“, ale 
najpodstatnejšie a najlepšie pre dieťa je cítiť matkinu fyzickú 
prítomnosť.

Ak preferujeme z akýchkoľvek dôvodov spanie v detskej po-
stieľke, vždy ju nechajme v spálni dovtedy, kým dieťatko nie je 
zrelé na prechod do samostatnej izby. Niekedy ten čas odhad-
neme my, niekedy musíme počkať, kým sa dieťa vyjadrí samo. 
Lepšia je tá druhá alternatíva, ktorej, samozrejme, môžeme 
pomôcť spoločným vyberaním postele a zariaďovaním izbičky, 
či motiváciou ísť k súrodencom a byť už „veľký“. Urýchlené roz-
hodnutie rodičov „odsťahovať nocľažníka“ často vedie k tomu, 
že dieťa plače, je nesvoje a v noci putuje znovu do známeho 
hniezda, ktoré preň predstavuje istotu.

V izbe, kde dieťa spí, má byť ticho, dobre vyvetrané – teda 
skôr chladnejšie ako teplejšie, a minimum svetla – a to aj ume-
lého.

večerNé šuškaNdy

Najčastejšia otázka  - ako majú deti spať -  je na mieste. 
Väčšina rodičov nespavcov má pocit, že perina a posteľ sú 
úhlavnými nepriateľmi detí.

Pokojne. Trpezlivo. S fantáziou a pritom s jasnými pravidlami. 
Urobme si vlastný rituál na dobrú noc – niekde stačí uložiť, 
pohladiť, dať pusu či krížik na čielko, povedať pár pekných slov. 
Niekde -  napríklad u mojej kolegyne – to bolo právo na jednu 
ťažkú otázku na dobrú noc: ale skutočne len jednu. Niekde sú 
to šuškandy a tajnosti. Urobme si z uspávania niečo, čo nám 
prinesie pocit spolupatričnosti a pokoja. Nezabúdajme však, že 
deti sú stvorenia vymýšľavé, a tak sa nenechajme uhovoriť ale-
bo zmanipulovať mimo pravidiel spania.

Často preberanou témou je aj dilema uspávať či neuspávať? 
A dokedy? Psychológovia, pediatri a iní vedci doporučujú naučiť 
dieťa zaspávať samé, a to čím skôr. Nám však mnohokrát die-
ťatko zaspáva na prsníku pri mliečku. Častokrát máme pocit, že 
dieťa bez našej snahy nezaspí, a tak ho uspávame na rukách, 
v babyvaku, v hojdane, v autosedačke, v kočíku... no kde príde, 
len aby spalo! Neskôr si žiada našu prítomnosť, držanie za ruku, 
či „pozitívnu motiváciu“ – keď si ľahneme k nemu a máme s ním 
„ísť spať“. (čo sa nám často aj podarí, však?)

Moja mama tvrdí, že nás vraj vložila do postieľky, zavrela 
dvere a spali sme. Z mojej maminkovskej skúsenosti ale vra-
vím, že máme stále rušnejšie dni a okamihy. Často až  večer 
je čas na to, aby sme skutočne nerušene, pokojne mohli byť 
chviľu spolu a dali deťom pocítiť, ako si všetci patríme, ako sa 
máme radi. A tak ten čas strávený pri deťoch oželiem, aj keď mi 
stojí robota. Sú veci, ktoré majú jasne prioritu – a prejavuje sa 
to aj v postoji k uspávaniu. Aj keď, samozrejme, sú aj deti, ktoré 
vedia zaspať samy a nemajú z toho problém. Je teda na nás 

rodičoch, aby sme sa zariadili podľa svojej rodinnej naturely a 
individuality našich detí.

Z idylických obrázkov a rozprávaní starých materí sa nám  za-
fixoval obraz kolísajúcej ženy, ktorá popri pradení spieva svoj-
mu dieťatku pokojným hlasom, alebo mu rozpráva rozprávku. 
Kto ešte dnes spieva deťom pri uspávaní? A ako je to s roz-
právkami?

Dodnes si pamätám, ako sme s manželom začínali. Kúpili 
sme krásne CD Spirituál Quintet s uspávankami. Prišiel večer, 
tak sme to deťom pustili  a čakali, kedy to zaberie – na deti. Efekt 
to malo opačný. Po hodine nás zobudila vtedy naša druhorode-
ná (mala čosi vyše roka) s tým, aby sme už vstávali... Napriek 
veselým začiatkom musím dodať, že spevavé uspávanie moje 
deti neprestalo baviť ani vo veku 13 rokov, a tak sa uspávame 
stále tak staromamovsky: rozprávka z vlastnej hlavy a pesničky 
z kompletného repertoáru od ľudoviek cez tramp a pop po sväté 
nôty. Nebojme sa toho, že nie ste operné divy – viac ako to je 
pre dieťa dôležitá neha a jemný tón hlasu. Piesne na dobrú noc 
majú svoje čaro. 

Napokon nezabudnime na nočné oblečenie. Ani v spánku 
nemá byť dieťa príliš naobliekané. Zvoľme zlatú strednú cestu 
mierneho otužovania aj v spánku. V prehriatom prostredí sa de-
ťom vôbec nespí dobre.

ak ste klasickí rodičia a čítate tieto riadky večer, neza-
budnite: choďte ešte v spánku pohladiť svoje deti (a sebe 
dušu) a potom si tiež zaželajte „dobrú noc“. nie je pre deti 
nič lepšie a vzácnejšie, ako dobre vyspatý, pozitívne nala-
dený rodič.

téma: spánok a deti

tiPy
na

dobrú
noc

1. noČná PoHotovosť 
Je váš drobec už riadny škôlkar, no predsa len niekedy doputuje v no-

ci za vami? Nedá sa vám pri ňom spať pre jeho rozťahovačné spôsoby? 
Kope? Všetko sa dá vyriešiť. Prichystajte si večer k posteli deku alebo 
matrac, perinu, vankúšik. A keď nepokojný nocľažník doputuje, aj v polo-
spánku rozostriete improvizovanú posteľ, uložíte návštevníka a chvíľka 
držania za ruku postačí. Vy spíte, ste spokojní, ono spí a je mu pri vás 
dobre.

2. bylinkový Čaj
Potrebovali by ste spaniu pomôcť? Skúste navariť svojmu potomkovi 

– alebo aj sebe, ak dojčíte – dobrý bylinkový čaj. Na spánok vynikajú-
co poslúži čaj z medovky, z pamajoránu, v prípade vážnej nespavosti 
klasický čaj z vlčieho maku. Recept babky bylinkárky je takýto: 5 dielov 
kvetu maku vlčieho, 5 šištíc chmeľu, 4 diely vňate ľubovníka, 3 diely 
medovky, 2 diely vňate majoránu a 2 diely kvetu prvosienky. Ak už ste 
veľkí a môžete si prisladiť poctivým medom, zaberie to.

3. PrebytoČná enerGia
Prevaľuje sa váš drobec na posteli do nemoty, nevie sa upokojiť a pre-

stať hýbať a rozprávať? U mnohých detí je to svedectvo nedostatočne 
vybitej energie cez deň. Čas strávený pri počítači alebo bežnými „kober-
covými“ hrami dieťa vôbec neunaví. Chýbajúci pohyb spôsobí, že sa mu 
večer nechce spať. Zvážte, aké aktivity ponúknete deťom. Pre mňa bolo 
veľkým poznaním, keď sa naša hyperaktívna osemročná deva po celo-
dennom bicyklovaní na dedine o pol ôsmej vybrala sama do postele a 
okamžite „odpadla“. To sa teda doma, v paneláku, stáva zriedka...
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anketa medzi rodičmi

Ako spávAjú vAše deti?

Staršia zaspávala do 7 mesiacov 
až po jedenástej večer. Zobudila sa 
o siedmej ráno, napapala sa a spala 
do jedenástej... potom sa to pomaly 
zlepšovalo. Ale ak spala ako ročná cez 
obed, večer zaspávala aj o polnoci. 
Mladšia dcéra do 7 mesiacov nespala 
takmer vôbec. Cez deň tak štyri krát 
po 20 minút, večer zaspala o siedmej 
a zobudila sa 10-15 krát za noc.           

(Miška)
 
Danielko spával so mnou a s man-

želom v posteli 28 mesiacov. Potom 
sme mu kúpili postieľku jeho obľúbe-
nej postavičky autíčka... ale spával 
v nej len počas obedňajšieho spán-
ku. Na noc sa tam presunul, až keď 
sme vyhlásili, že so svojim autíčkom 
McQueenom môže spať iba tam. Do 
dvoch mesiacov si zvykol. Ale nadrá-
nom ešte aj teraz príde na chvíľku a 
pritúli sa ku mne v posteli.        

(Zlatka)

Mám dve deti a obidve spávali, aj 
spávajú veľmi dobre. Cez deň spali v 
kočíku a v noci vo svojej postieľke. V 
noci sa budili na mliečko 2 až 3-krát. 
Mladší má teraz 10 mesiacov a v noci 
sa budí len raz okolo štvrtej.

(Katka)

Staršia dcérka má už šesť rokov a 
stále má problémy so zaspávaním a 
prespatím celej noci vo svojej poste-
li. Takmer každé ráno sa budí v mojej 
posteli. Možno je to moja chyba, že nie 
som viac dôsledná a nevypoklonku-
jem ju späť. Mladšia má tri a pol roka a 
nemá žiaden problém. Dáme ju do po-
stele, poskladá si okolo seba všetkých 
plyšákov a spí. Tá staršia stále narieka, 
že ona sa nevie naučiť zaspať. Občas 
som už z toho zúfalá, ale myslím, že 
to najhoršie už máme za sebou. Keď 
si spomeniem na tie neprespaté noci, 
kým bola bábätko, tak sa mi nechce 
veriť, že sme to prežili ...    

(Katarína)

Mám 8-ročnú Majdu a 5-ročnú Bar-
ču. Spávali a spávajú obe veľmi dob-
re, neprebudí ich ani bujará oslava vo 
vedľajšej miestnosti. Stále spávajú s 
nami, staršia na svojej posteli vedľa 
našej, mladšia s nami v manželskej 
posteli. Postieľku sme mali pri oboch, 
ale vždy to bolo utrpenie. Dievčatá tam 
nechceli byť, plakali, ja som ich nútila 
a trápila som sa, než som to nejako 

pochopila... Odkedy spávajú s nami, 
všetko sa upokojilo. 

(Marta)

UspávAte svoje deti?

Stále uspávame. Do 7 mesiacov 
nosením na rukách, potom s nimi v 
posteli... s mladšou doteraz spím ja, 
staršia spáva sama vo svojej izbe, ale 
uspávať ju občas treba aj dnes. 

(Miška)

Uspávala som obe deti na prsníku. 
Danielka do 2 rokov. Samko sa po 
dojčení odsunie, pokojne leží a drží 
sa ma. Až potom zaspí. Prípadne ho 
uspávam na fitlopte, ak odmieta sám 
zaspať. Nie vždy som mala trpezlivosť, 
väčšinou deti najskôr uspali mňa a 
vlastne ani neviem, ako zaspali ony. 
Danielka teraz po večernej toalete 
zavediem do postieľky, dám pusu a 
poviem, že ja sa idem umyť a prídem 
za ním. 

(Zlatka)

Používala som pri uspávaní fitlop-
tu. Držala som ho v náručí a skákala. 
Trpezlivosť mi došla, asi keď mal syn 
10 mesiacov a už bol dosť ťažký, a 
tak sme s tým zo dňa na deň skonči-
li. Naučil sa spinkať sám. Dodnes ale 
musím aj ja ležať v posteli a tváriť sa, 
že spím. 

(Aďa)

Dcéra  zaspávala na prsníku a do-
teraz musí byť pri zaspávaní niekto pri 
nej. Má 2,5 roka. U syna som si dala 
na to pozor. Doobeda zaspí v kočíku. 
Po obede ho uspávam spolu s Elinkou 

a večer zaspí sám v postieľke. K Elin-
ke si stačí ľahnúť a ona potom za 15  
minút zaspí. 

(Katka)

Naše deti uspávam tak, že po kla-
sických rituáloch - večera, zúbky, py-
žamko - sa uložia do postele a zavo-
lajú nás, rodičov, že sú už pripravené. 
Vystískame ich, hodíme s nimi krátku 
reč, dáme pusu a odchádzame z izby. 
Sem tam sa tam ešte vrátime, ale ináč 
zaspávajú samy. 

 (Katarína)

Mladšia dcéra je špeciálny prípad. 
Odkedy sa narodila, zaspávala sama 
bez palca, cumlíka a spala do sýtosti. 
Takže sa nebudila mrzutá. Trvá to do-
dnes. Povie, že sa jej chce spať a do 
10 minút sladko spí a je jej jedno kde. 
V električke na mojich kolenách, oc-
kovi na ramenách. Spala by aj posto-
jačky. Kvôli tomu sme dosť dlho riešili 
plienky, lebo ju nezobudilo ani to, že 
je mokrá. 

(Marta)

MAjú vAše deti nejAké 
predspánkové výMysly?

Chcú si čítať, rozprávať, kde je ten a 
ten človek z rodiny, s akými hračkami 
budú spať. Potom že chcú chcú mlieč-
ko, na záchod a podobne...

(Miška)

Štandardne - piť, cikať, znova piť. 
Potom vyjadrenia typu: „Maminka, 
chcem ti niečo povedať. Žeeee, no, 
žeee, no ja že ťa ľúbim“. A tiež pokusy 
o diskusie na témy, ktoré mám rada. 
Musím však povedať, že naše deti po-
užívajú predspánkovú taktiku „umyť, 
do pyžamka a ešte chvíľku sa pohrať“. 
A keď treba ísť spať, vtedy sa vedia 
zrazu najdružnejšie a najtichšie hrať, 
takže neraz si až po hodine uvedomí-
me, že nespia, ale hrajú sa v izbe. 

(Katarína) 

Staršia dcéra tvrdila, že sa bojí, lebo 
ju niečo chodí strašiť. Ťažko povedať, 
či to bol výmysel. Rozmýšľala som, že 
aj mne je príjemnejšie zaspávať ved-
ľa niekoho. Keď sme to prestali riešiť 
a nenútili sme deti spať vo vedľajšej 
izbe, tak sa všetko vyriešilo. Je im 
s nami dobre. 

(Marta) 

Mária Kohutiarová

téma: spánok a deti
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fakty o sPáNku, ktoré by rodičia mali PozNať

téma: spánok a deti

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

ako sPia dosPelí 
Mnohí z nás si k zaspávaniu pomáhame osvedčenými 

uspávajúcimi rituálmi: čítaním, počúvaním hudby, pozeraním 
televízie alebo sexom. Keď upadáme do spánku, naše moz-
gové centrá začínajú odpočívať a umožňujú nám prechod do 
fázy hlbokého spánku. Dýchanie je pomalé, pravidelné, svaly 
sú uvoľnené, akoby sme boli „omráčení“. Približne po jeden 
a pol hodine hlbokého spánku sa náš mozog začne „prebú-
dzať“ a  „pracovať“, čo nás prenáša do fázy ľahkého, aktívne-
ho spánku. Oči sa vtedy pohybujú pod zatvorenými viečkami 
podľa aktivity mozgu. Snívame, prevraciame sa, možno máme 
aj pootvorené oči bez plného prebudenia. Niekedy sa aj cel-
kom prebudíme, ideme na toaletu, napijeme sa vody, vrátime 
sa do postele a pokračujeme v spaní. Tieto alternatívne cykly 
hlbokého a ľahkého spánku sa striedajú približne každé dve 
hodiny v priebehu celej noci, takže priemerný dospelý človek 
spí asi šesť hodín v hlbokom a dve hodiny v  aktívnom spánku. 
Nespíme teda hlbokým spánkom celú noc, aj keď môžeme 
mať taký pocit.               

ako zasPávajÚ dojčatá 
Keď uspávame bábätko hojdaním v náručí, v kolíske ale-

bo v kočíku, zatvára viečka a postupne 
zaspáva. Napriek zatvoreným očkám sa 
jeho očné viečka stále chvejú, nepravi-
delne dýcha. Rúčky a ramená má uvoľne-
né, možno sa sem-tam mykne, naťahuje, 
alebo sa zľahka pousmeje. Ak ho takto 
uložíme do postieľky, po chvíli sa prebudí 
a začne plakať. Dôvod je jednoduchý. Die-
ťatko ešte celkom nezaspalo, dostalo sa 
len do fázy ľahkého spánku. Pokiaľ uspá-
vací rituál zopakujeme, o čosi predĺžime, 
zistíme, že pravidelne a pokojne dýcha, 
má uvoľnené svaly, mykanie a naťaho-
vanie sa postupne vytratilo. Bábätko prešlo do fázy hlbokého 
spánku, kedy ho môžeme uložiť do postieľky bez následného 
prebudenia.   Približne dvadsať minút je čas, aby sa dojča ocit-
lo vo fáze hlbokého spánku  a mohlo ďalej sladko spinkať. 

deti majÚ kratšie cykly hlbokého 
a ľahkého sPáNku ako dosPelí 

Sledujme bábätko, ako spí. Asi jednu hodinu po zaspaní sa 
začne otáčať, posúvať, pozorujeme ľahké chvenie očných vie-
čok a napínanie svalov na tele, robí rôzne grimasy na tvári, 
nepravidelne dýcha. Dieťatko sa vrátilo do fázy ľahkého spán-
ku. Čas prechodu z hlbokého do ľahkého spánku je „citlivou“ 
dobou, kedy sa môže prebudiť, hlavne ak má k tomu nežiaduci 
stimul, akým je napríklad hlad. Pokiaľ sa ale neprebudí, do-
stane sa cez túto fázu pomerne rýchlo, v priebehu desiatich 
minút sa vráti do stavu spánku hlbokého. Cyklus spánku die-
ťaťa je od 50 do 60 minút, takže „citlivou“ etapou s „hrozbou“ 
prebudenia dojčatá prechádzajú približne každú hodinu. Keď 
sa dieťatko nachádza v ľahkom spánku, môžeme mu položiť 
ruku na chrbát, spievať upokojujúcu melódiu, alebo len tak 
ležať vedľa neho, ak je v rodičovskej posteli. Takto „potichu“ 
docielime,  aby sa z ľahkého spania neprebudilo.      

aktívNa fáza sPáNku deti ochraňuje
Nočné prebúdzanie a fázy ľahkého spánku majú dôležitú 

„bezpečnostnú“ funkciu pre ochranu života novorodenca. V pr-
vých mesiacoch sú potreby dieťaťa najvyššie, jeho schopnosť 
„vysloviť“ ich je  najnižšia. Keby dieťa spalo hlbokým spánkom 
celú noc, nemohli by sme niektoré jeho základné potreby roz-
poznať, ani zabezpečiť. 

To je dôvod, prečo by sme sa ako novopečení rodičia nemali 
nechať ovplyvňovať radami známych a nemali by sme sa po-
kúšať  dosiahnuť, aby naše bábätko prespalo celú noc v príliš 
nízkom veku.

aktívNy sPáNok vPlýva Na rozvoj 
mozgu dieťaťa

Fáza ľahkého spánku napomáha rozvoju mozgu, nakoľko 
v tom čase neodpočíva,  jeho prekrvenie je až dvojnásobné. 
Tento nárast prietoku krvi je obzvlášť evidentný v oblasti, kto-
rou mozog automaticky riadi dýchanie. Vedci predpokladajú, 
že vo fáze aktívneho spánku prebieha aj učenie. Mozog vtedy 
informácie potrebné v bdelosti spracúva, triedi, ukladá,  tie ne-
potrebné zas odkladá. Niektorí vedci dokonca veria, že ľahký 
spánok funguje ako auto-stimulátor rozvoja mozgu, poskytuje 

prostredie podporujúce duševný rozvoj. 
Mozog bábätka narastie na takmer se-
demdesiat percent objemu dospelého 
človeka počas prvých dvoch rokov.   Je 
badateľné, že obdobie života človeka, 
keď väčšinu času prespí a mozog sa roz-
víja najrýchlejšie, je zároveň obdobím, 
kedy zaznamenávame najväčší podiel 
aktívneho spánku.   

s PribÚdajÚcim vekom detí 
dozrieva aj sPáNok

Presné vymedzenie veku, kedy dieťatko dozreje k bezprob-
lémovému zaspávaniu a celonočnému spánku, neexistuje. 
Niektoré deti ľahko zaspávajú, ale v noci sa často prebúdza-
jú. Iné, naopak, majú ťažkosti vo fáze zaspávania, ale prespia 
celú noc. Návyky bábätka v oblasti spánku sú vo veľkej miere 
odrazom jeho temperamentu, nie rodičovského štýlu výchovy 
a starostlivosti. 

domáca atmosféra je dôležitá
Spánok dieťatka je do značnej miery ovplyvnený atmosfé-

rou, v akej prežíva bežné denné aktivity. Pokiaľ sa dá, je lepšie 
sa pred ním vyvarovať nervozity, kriku či hádok s partnerom. 
Aj malé bábätko vnímavo registruje a „počúva“, negatívne mo-
menty si zaznamenáva do mozgového centra, čo môže rušivo 
pôsobiť práve na jeho pokojné spanie.

Mgr. Dagmar Pokorná 
(spracované podľa: www.askdrsears.com)
Krátené a prevzaté z časpisu Mama a ja – december 2009

Ilustračné foto k téme: Zuzana Koláriková, IvKo
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Vošla som do kuchyne a otvorila mrazničku. Z prvého šuflíka 
som vytiahla veľkú krabicu so zmrzlinou. Zbadala som značné 
stopy po „práci“ našich dvojnohých myší, a vôbec som sa nad 
tým nerozčúlila. 

Bolo mi jedno, že je hlboká noc. Svojmu drahému som 
minulý týždeň kriticky a s pomocou faktografického materiálu 
(fotky z mladosti bývajú niekedy veľmi zradné v strednom 
veku) pripomínala jeho dobrý život. Aj to mi bolo teraz jedno.

Vybrala som dve misky a lyžicou rozdelila do každej misky 
požehnanú kôpku. A bez toho, aby to moja polovička čo len 
tušila, položila som tú zmrzku pred neho.

„Jéééj,“ potešil sa môj milovaný, „a to je čo?“
„To je na Milanovu počesť,“ povedala som.
Slávnostne sme zdvihli lyžičky a v tichu začali jesť.
.......
Dnes ráno dostal náš kamarát Milan, večne usmiaty, vtipkár, 

človek, ktorý vedel do okruhu 3 km nakaziť ľudí radosťou, 
súrny povolávací rozkaz do večnosti. Nechápeme to... myslíme 
na Ivetku, jeho manželku a na jeho štyri deťúrence... ešte pred 
dvoma mesiacmi sme boli spolu a pukali pri nich smiechom.

.......
Neviem, ako iní, ale ja v týchto okamihoch okrem bolesti 

a vcítenia sa do pocitov mojich priateľov prestanem byť 
nervózna matka, nestíhajúca manželka, človek s hlavou 
treštiacou od bolesti zo starostí, žena pochybujúca o svojom 
statuse pre objem pásu presahujúci o 4 cm pravidlá BMI, 
zúrivá novinárka chniapajúca po ďalšej návnade, rozčúlená 
suseda a neviem čo ešte.

Jednoducho začnem žiť ódu na život.
Nikdy nevieme, čo bude zajtra. Nikdy nevieme, čo sa stane 

s našimi deťmi, s mojím manželom, priateľmi.
Binec okolo nás?
Nevadí. Ľahla som si na posteľ, tak ako som bola – ba 

ani Viki som nepripomínala, že sa má prezliecť, keď prišla 
zo školy – a všetci sme sa jašili, šteklili, chichotali, preliezali... 
improvizovali sme divadelnú scénku zrelú do silvestrovského 
kabaretu... jednoducho, užívali sme si jeden druhého ako už 
dávno nie.

pUto nAjsilnešie
...keď sa Veronika pri rozprávke o chudobnej Agneške rozplače, 
...keď sa Rastík s úsmevom opýta: „Mamička, raduješ sa zo mňa?“
...keď Katarína so strachom zostupuje po strmých schodoch a volá: 
„Mamička, daj mi ruku!“
...keď v noci začujem: „Poď mi zaspievať uspávanku!“
...keď sa z drevenej  kolísky ozve prosebný hlások: „Mami, kolísaj ma!“ 
...keď mi Žofka daruje svoj bezzubý úsmev,

...vtedy sa cítim potrebná. 
Nie v kancelárii, za katedrou, v ordinácii, za pultom, na rokovaní... ale v rodine.

Moja práca  nikdy neskončí, nepozná prestávku.  Robím tú prácu  nezištne. 
Budujem puto, ktoré sa nikdy nepretrhne. Prišlo v okamihu narodenia mojich detí a ja 
musím pokračovať ďalej. Chcem, aby bolo silné, večné, hrejivé a človečenské.    

Chcem, aby bola každá minúta, každá chvíľa môjho života príležitosťou na 
vytváranie najsilnejších pút... 

Monika Petreje

písanie zo zásuvky

chytila som čas
Stála som vo výťahu s Kubom, šli sme na hudobku. Bolo mi 

jedno, že sme vo výťahu so susedom, ktorý sa do prenájmu 
nad nami nasťahoval len toť nedávno. Silno sme sa so synom 
objali a ja som zistila, že môj chlapec má nádherne jemné 
vlasy a ešte nádhernejšie čisté oči. Ako málokedy mám šancu 
len tak ho takto vidieť, privinúť, cítiť kus dieťaťa a rastúci kus 
dospeláka v ňom. 

Naháňam čas a čas naháňa moje nervy, moje predstavy, 
čo treba stihnúť.

Ale dnes som sedela spokojná na lavičke v hudobke a kecali 
sme s Jakubom o tom, ako doriešime jeho športové vyžitie. 
A môj syn, ktorý pol roka nariekal túžbou po futbale, so mnou 
dnes komunikoval celkom pokojne v náručí.

Konečne som ten čas chytila! 
Je v nás, v očiach našich detí, v ich smiechu, v pohladení 

(trošku beťárskom) mojej polovičky, v telefonáte s kmotrou 
so zaseknutým stavcom. Je tam, kde objavujeme človeka 
a dávame mu čas byť s nami. Je tam, kde máme dosť lásky 
a málo karhania, dosť povzbudenia a chvály a málo frfľania, 
dosť zmyslu pre humor a málo kritických pripomienok ku 
všetkému...

Večeriame a máme čas, aj keď už je čas ísť do postele. 
Chlapci dohrýzajú zbytky a bez slovka zvady opustia porciu, 
keď sa ich pokojne opýtam, či už náhodou nemajú dosť. A kým 
dôjdem do detskej izby, náš benjamín spí tak ukážkovo ako 
nikdy v živote.

A teraz tu sedím a chcem vám všetkým povedať: Žite život 
teraz! Robota nie je zajac, zmrzlina síce v mrazničke vydrží, 
deti môžu byť vedené len k povinnostiam a disciplíne... však to 
nie je zlé. Ale tento čas nie je to pravé orechové.

Neprináša nám radosť a nedovoľuje nám ju ani rozdávať.

Myslím na nášho kamaráta Milana a už ho počujem, ako 
v nebi vtipkuje. 

Každý deň, každý človek je veľký dar.
Vychutnajme si ho.

Mária Kohutiarová

Foto: zuzana Koláriková
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z mamičkinho denníčka

Bola som ako čakanka
Zdá sa mi, že čas na „materskej“ ubieha podľa vlastných pravidiel a rozhodne sa naň nevzťahujú žiadne fyzikálne zákony. Mám 

v živej pamäti, ako sa čas pred pôrodom, keď som odfukovala s veľkým bruchom, nehorázne vliekol a ja som denne dohovárala svojmu 
nenarodenému „mrňaťu“, nech si švihne a láskavo vylezie čo najskôr.

Keď sa bábätku konečne uráči prísť na svet, čas sa na malú chvíľku umúdri. Ale je to len preto, aby nabral dych a naťahoval sa, ako 
to len najviac ide. Dojčenie, prebaľovanie, uspávanie, varenie, dojčenie, prebaľovanie...a tak stále dookola. Čakáte, kedy zaspí, kedy sa 
zobudí, kedy prestane plakať. Čakáte manžela a dúfate, že vás vytrhne zo stereotypu. Čakáte, kedy bude dostatočne oddýchnutý, aby 
urobil aspoň základné nutnosti v domácnosti. Čakáte, kedy bude mať dieťa nejaký režim, kedy nebudete musieť dávať dve plienky, kedy 
prestane grcať, kedy... Dúfate, že zo všetkého vyrastie, a tak čakáte, kedy bude mať tri mesiace, aby bolo pevnejšie, potom čakáte, kedy 
bude sedieť, kedy bude chodiť, kedy bude rozprávať. Čas sa vlečie a my matky sme ako čakanky. Až do momentu keď dieťa má dva roky 
a všetky problémy akoby zázrakom zmiznú a vy máte doma chutného človiečika, s ktorým sa dá zrazu cestovať, dodržuje pravidlá hry, 
môžete s ním kadečo tvoriť a zistíte, že život je krásny. A tu sa čas opäť predvedie. Zopárkrát si vyrazíte von, spolu si užijete a v jedno 
ráno vás zo sna vytrhne budík a zistíte, že táto pohodička je neodvratne minulosťou a je čas ísť opäť do práce.

Aj pre mňa nastala táto chvíľa neočakávane rýchlo. Začiatok školského roka, budík na pol šiestu. Fuj, to je nespravodlivé. Len čo sa 
tí moji drobci naučili, že z postele sa nelezie pred pol ôsmou, stane sa toto. Je čas ísť do práce. Neviem, či to bolo zimou alebo strachom 
z nastávajúceho dňa, ale triasla mnou riadna zimnica. Premohla som sa, začala som sa teperiť z vyhriatej postieľky. V polospánku som 
šmátrala nohami po papučiach. Jedna, druhá... Do kelu! Pocítila som na nohe niečo mokré. Vyskočila som z papuče a odcupkala tri 
kroky vedľa, čím som rozmazala včerajšiu večeru nášho psa, ktorá mu očividne nesadla, po celej izbe. Už som bola prebratá. Rýchlo som 
poumývala seba i podlahu.

Na chvíľu som sa zastavila pri skrini. Bolo by mi treba zopár nových kusov. Rifle, rifle, 
niet času. Veď aj preto idem do práce. Aby som si mohla niečo dopriať. Bleskovo som na seba 
hodila slušnejšiu verziu matky na materskej a vybehla na krátke koliesko so psom. „Aj tebe 
končia dobré časy,“ dohovárala som mu, aby vedel, že bude celé doobedie sám doma. „Neviem, 
kto vymyslel emancipáciu! Čo je zlé na ženách v domácnosti?“,  hundrala som si po ceste 
domov, „nemala by byť matka s deťmi doma? Prečo ich mám pchať do inštitúcií, kde nechcú 
byť?“. S malou dušičkou som začala budiť svojich spáčov. Manžel sa otočil na druhý bok, že 
má ešte päť minút. Samka som pohladkala po líčku, dala mu božtek na uško a zašepkala, že 
treba ísť do škôlky. Vyslúžila som si dva riadne kopance z jeho bezhlavého metania sa a kriku. 
Aspoň Sára vyletela z postieľky s úsmevom. Naliala som jej „kakavko“, všetkým čaj, vzala 
kľúče, Sárinka mi zakývala napodiv bez plaču a odchod z domu. Musia to zvládnuť bezo 
mňa. Ešteže tak. V aute sa ma zmocnila panika druhý raz. Kolegyne z práce som už dlho nevidela. Treba spravodlivo povedať, že som sa 
počas „dovolenkovania“ nijak nesnažila udržiavať spojenie. Niežeby sme mali zlé vzťahy, ale proste som žila inými vecami a ja sa málo 
ohliadam za seba. Teraz mi to bolo ľúto. Z nejakej divnej príčiny som mala pocit, že som im niečo dlžná a že mi to budú vyčítať. Bála 
som sa. Idem im pokaziť zabehaný stereotyp, kvôli mne musí odísť iná kolegyňa. Bola som v nevýhode. Ako to tam teraz chodí? Som 
kompletne vygumovaná... ako sa rozprávať s klientmi? Mnohé sa zmenilo a ja nič neviem. Ten pocit nemá nikto rád.

Premohla som sa, zhlboka sa nadýchla a vošla do kancelárií. Baby ma srdečne vítali. Vyobjímali. Fúha. Myslím, že už v tejto chvíli 
zo mňa spadla všetka neistota a ja som bola rada, že som späť. Spravodlivo treba povedať, že som naozaj zabudla kopu vecí. Začalo 
pre mňa obdobie novostarého štúdia. Tesne pred obedom som sa slastne započúvala do ticha. Cítila som sa skvele. Nikto po mne nekričal, 
nikto ma permanentne nezaťažoval svojimi požiadavkami, nepočula som plač ani prekrikovanie sa. Už celé dve hodiny som sedela na 
zadku a nemusela som sa z neho zdvihnúť, pokiaľ som len ja sama nemala takú potrebu. Tak takýto stav som nezažila už viac ako päť 
rokov. Takmer som zabudla, aké je to utrieďovať si myšlienky v takom pokoji. A práve pre tento fajn pocit som si spomenula na deti. 
Mala by som zistiť, ako to ráno tato a babka zvládli.

Babka mi telefón nebrala. Ani po pol hodine. Mala ostať so Sárou. Sára nalepená na maminku vyvolávala des u všetkých 
potenciálnych opatrovateľov a aj u mňa, ak som ju potrebovala niekedy nechať doma. Pre nikoho to neboli príjemne strávené chvíle 
a ja som v poslednej dobe radšej ani nikoho o takú veľkú službu, ako ostať s mojím dieťaťom, radšej nežiadala. Samozrejme, že ma 
prepadli tie najhoršie predstavy. Babka pre jej rev nepočuje telefón, alebo sa zavrela v izbe, či skôr zavrela niekde to moje chúďa, aby ho 
nepočula. Možno sú už na ceste za mnou. Na štvrtý pokus sa ozval udýchaný hlas mojej mamy. „To si ty? Nemôžem hovoriť, dám ti 
Sáru.“ Sárinka očividne z radosti, že jej bola zverená taká dôležitá úloha, spustila: „Ahoj. Som s babkou, vieš? Ty si v robote? A čo robíš? 
Babka dala „kaj-kaj“ (žuvačku). A Samko je v škôlke?“ Sypala to v rýchlom slede za sebou. Stihla som len povedať: „Áno,“ a to už Sára 
rozprávala jednoznačne s niekým iným než so mnou. Povedala nejasné „čau“ a zložila. Tak také je už veľké to moje dievčatko. Odľahlo 
mi druhýkrát.

Zvyšok času uletel ako voda. Po ceste domov som premýšľala, ako oslávime prvý deň nášho nového režimu v rodine. Márne som si 
zaťažovala hlavu, pretože moje deti majú dosť tvorivosti a o program sa mi postarali samy. Stihli sme nakúpiť, pozrieť súťaž hasičov, 
upratať a zahrať sa na obchod. Kričali, bili sa, neustále niečo chceli. A ja som sa divila, koľko je vo mne trpezlivosti. To by som na seba 
nikdy nepovedala. Fakt sme si to užili.

Vidím to tak, že nám začalo síce hektické, ale svojím spôsobom pekné obdobie. Neviem, kto povedal, že pre deti je najlepšie, keď je ich 
mama stále s nimi ( žeby ja?). Rozhodne nachádzam v sebe novú mamu. Tá možno netrávi celý deň so svojimi ratolesťami, ale má viac 
nadhľadu a trpezlivosti. Zatiaľ. Je to len krátko. Ale už vidím, že ten babrák čas nás vyzvŕta a až sa bojím pomyslieť, čo bude, až sa 
v jedno ráno zobudím a na odchode budú deti.

Zuzana Kuniaková

Foto: RaKo
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     slávka hričáková 

znamenie: Kozorožec 
počet a mená detí: Šimonko – 5 rokov
stav (rodinný i duševný :-)) : vydatá a vyrovnaná
vzdelanie: VŠ
MC a pozícia v ňom: MC zORNiČKA, Liptovský Mikuláš - zakladajúca členka, 
potom sympatizantka, opäť aktívna členka, neskôr štatutárka a teraz radová 
členka 

  Ako dlho si v MC? Prečo si sa na to dala a kto ťa tam dostal?
V MC som dlho, od začiatku, keď vznikala prvá myšlienka založenia, čo 
bolo niekedy v zime 2002. Boli sme skupina dojčiacich matiek. Stačila jedna 
myšlienka – poďme aj my založiť MC, je ich málo. Ja som sa pridala, lebo som 
veľmi túžila po spoločnej komunite s ľuďmi, s ktorými ma bude spájať nejaká 
spoločná myšlienka – mali sme rovnako malé, asi polročné deti, no a potom ma 
to už vtiahlo.... 
  Prezraď nám nejaký osobný, tajný dôvod, prečo „pracuješ“
  v MC?
Aj ja si už často kladiem túto otázku :-).  Stále odchádzam, lúčim sa s centrom a 
ono si ma  vždy o to viac pritiahne späť :-).
  Aké chvíle máš vo vašom MC najradšej?
Keď sa nám podarí niečo veľké ... Keď si len tak sedíme, nič neriešime, 
klebetíme a smejeme sa navzájom, ... keď sa stretneme mimo MC a tešíme sa 
zo svojej prítomnosti, jednoducho všetky veselo smutné, ťažko – krásne, rodinno 
– priateľské chvíle.
  Čo robíš v MC najčastejšie?
Hm, ťažko vybrať... asi vediem, smerujem, inovujem, spracovávam, manažujem, 
udobrujem, riešim, alebo len tak sťahujem a premiestňujem nábytok.
  A čo, naopak, v MC nerobíš vôbec?
Účtovníctvo. Inak robím všetko. A vôbec si neviem oddýchnuť, dokonca ani keď 
ma k tomu nútia. 
  Ako dlho sa pohybuješ vo sférach MC?
S jednou malou prestávkou od roku 2002. 
  Čo si robila pred Md a čo budeš robiť po nej?
Bola som, stále som, a asi aj zostarnem ako učiteľka pre prvé ročníky ZŠ. 
  Čo vzalo a čo dalo MC tebe, tvojim deťom a rodine?
Začnem tým, čo mi dalo - veľa priateliek, cenných skúsenosti a dobrý pocit 
zo seba. A vzalo – pokojnú myseľ, vieru, že ešte budem žiť bez MC.
  Ako často sa vyskytuješ vo vašom MC?
Moje žienky, ako ich volám,  hovoria, že som tam stále. A keď nie fyzicky, tak 
psychicky určite. Trávim tam viac času, ako vládze uniesť moja rodina.
  Môžeš opísať svoje MC jedným slovom? 
Dlho to bolo slovko  MOJE. Teraz je to asi ZMENA. 
  Nejaké životné krédo?
Za mladi: Srdce srdcu srdco dalo, aby srdce srdcu srdce vzalo.
Teraz: Život je krásny, keď chceme.
  Kedy si sa naposledy najlepšie zasmiala?
Napríklad keď mi kamarátka opisovala premiestňovanie prebaľovacieho pultu 
z MC. Alebo keď mi kolegyňa Soňa opisovala cestu v tehotenstve. Joooj, rada sa 
smejem.

     radoslava slavkovská

znamenie: rybička – tichá, ale cieľavedomá :-)
počet a mená detí: jedna už 13- ročná slečna Martinka 
stav (rodinný i duševný :-)): v krásnom vzťahu, ktorý ma napĺňa 
veľkou energiou a radosťou.
vzdelanie: stredná škola - krajčírka, návrhárka, vysoká škola 
- špeciálny pedagóg
MC a pozícia v ňom: mc bambino - Poprad, po Evke 
Fiedlerovej som prebrala kormidlo

  Ako dlho si v MC? Prečo si sa na to dala a kto ťa tam dostal? 
V našom MC som už desiaty rok. Keď mi končila „materská 
dovolenka“, dozvedela som sa, že MC Bambino oslávilo 1. rok, 
a tak som sa tam spolu s kamarátkou vybrala po prvýkrát. Bolo to 
príjemné prostredie, kde som sa cítila od začiatku veľmi dobre a čo 
bolo pre mňa dôležitejšie, Martinke sa tam tiež páčilo. Na nástenke 
bol oznam, že hľadajú lektorku kurzov šitia, tak som sa zapísala. 
A odvtedy sa neviem s Bambinom rozlúčiť.
  Prezraď nám nejaký osobný, tajný dôvod, prečo „pracuješ“ 
  v MC? 
Spočiatku som tu chodila kvôli dcérke, dnes je to moja práca, ktorá 
ma nesmierne baví a vnútorne napĺňa.
  Aké chvíle máš vo vašom MC najradšej? 
Keď MC praská vo švíkoch a keď vidím, že naše úsilie bojovať 
o Bambino malo význam. 
  Čo robíš v MC najčastejšie? 
V poslednom čase sedím za PC, vybavujem, zapisujem, účtujem a 
robím všetko, čo je treba.
  A čo, naopak, v MC nerobíš vôbec? 
Robím tu všetko, ale spávať chodím zatiaľ domov :-). 
  Ako dlho sa pohybuješ vo sférach MC? 
Viac ako 10 rokov.
  Čo si robila pred Md a čo budeš robiť po nej? 
Pred MD som pracovala v Nemecku.
  Čo vzalo a čo dalo MC tebe, tvojmu dieťaťu a rodine? 
Vzalo mladosť :-) a dalo skutočne veľa... kopec skúseností, skvelých 
ľudí, kontakty a prácu.
  Ako často sa vyskytuješ vo vašom MC? 
Od pondelka do piatku a občas i cez víkend.
  Môžeš opísať svoje MC jedným slovom? 
Oranžovo-žlto-zelené :-)
  Nejaké životné krédo? 
„Choď za svojím cieľom!“
  Kedy si sa naposledy najlepšie zasmiala? 
Ja sa smejem často a rada, lebo smiech naozaj lieči.

nakazené bacilom MC
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Volajú ma Aďa. S Petrom sme sa vzali pred 13 rok-
mi. Naše dovtedajšie dvaapolročné randenie bolo dosť 
späté s Petrovými záujmami. Angažoval sa v kresťan-
skom hnutí Focolare – venoval sa mládeži, hral v skupi-
ne... často sme sa potom smiali, že na randenie vlastne 
ani nebol čas. Mňa si získala myšlienka a atmosféra 
tohto hnutia už skôr a čoskoro sa ľudia v hnutí stali mo-
jou veľkou rodinou. A čas a okolnosti mali ukázať, ako 
veľmi raz budem takú rodinu potrebovať. Dnes máme 
12- ročného syna Dávida a 10- ročného Marcela.

Pred necelými troma rokmi nám do života zasiahla choroba mojej mamy. 
Zo dňa na deň sa stala onkologickým pacientom. Bolo to plné bolesti a trá-
penia. Spoznali sme, čo obnáša chemoterapia. Nič pozitívne sa o rakovine 
povedať nedá. O mesiac diagnostikovali rakovinu aj mojej veľmi dobrej priateľ-
ke z hnutia Focolare, Helenke. Jej postoj k chorobe ma absolútne fascinoval. 
„Svet sa nezastaví kvôli jednej chorobe, treba žiť ďalej“, vravievala a neboli to 
len prázdne vznešené slová. Ona to tak naozaj prežívala.

Osud mi privial do cesty choroby týchto dvoch blízkych duší ako predsko-
kanov. Ako by ma chcel pripraviť na to, čo ma čaká.

Na Marcelovi - vtedy tretiakovi - sme si začiatkom októb-
ra 2008 všimli, že má vypuklé ľavé očko. V tom okamihu 
sa začal náš dvojtýždňový kolobeh vyšetrení - počnúc 
pediatrom, končiac onkológom. Potrebovali sme vyšet-
renia CT a magnetickej rezonancie ihneď, lebo oko 
stále vystupovalo a nádor za ním bol zo dňa na deň 
badateľnejší. Nasledoval rýchly prevoz do Bratislavy a 
súrna operácia. Nález už tlačil na mozog. Žiaľ, nedal 
sa vyoperovať celý. Kým prišli výsledky z biopsie, nádor 
znova dorástol. O 5 dní sa operovalo druhýkrát. Šlo doslo-
va o záchranu zraku. Vraj máme rátať aj s možnosťou, že 
očná protéza bude nevyhnutná. 

Dlho predtým som bola nezamestnaná. Po čase sa mi poda-
rilo nájsť dobrú prácu. Žili sme si spokojne, mali sme o zárobok viac, 
dokonca sme vymenili byt za väčší. Maximálne šťastie. A náhle toto! Nebola 
som pripravená. Na to asi nik nie je... Plakala som modliac sa v skrytosti, prá-
cou som chcela prehlušiť vlastnú bezmocnosť a strach. V našom hnutí som 
hľadala útechu. Kríž netreba prekonať, ale prijať.

Na vyslyšanie modlitieb celého spoločenstva Marcelkovi očko ponechali. 
Ale s veľkým otáznikom. Prišla chemoliečba a nasledovala tretia operácia. Po 
8 týždňoch na bratislavskej onkológii sme boli presunutí do Košíc na detskú 
onkológiu. V Bratislave bola s Marcelom v nemocnici moja svokra Marta. Ja 
som bola čerstvo po operácii kolena, z novej práce som na tak dlho už odísť 
nemohla. A bol tu aj starší syn Dávid. Svokra to napokon 
s Marcelom zvládla v nemocnici lepšie než ja sama. Doká-
zala ho správne motivovať, nepoľavila vo výchove a dokázala 
byť napriek ľútosti a láske dôsledná. To by som ja v tej chvíli 
nedokázala. Vďaka jej prístupu Marcel ostal Marcelom, nedo-
stal šancu zneužívať ľútosť príbuzných a nechať sa rozmaz-
návať, ako sme to videli na iných deťoch na onkológii. Presne 
v tom čase muž takmer prišiel o prácu. Jeho zamestnávateľ 
pozastavil výrobu, manžel bol nútený ostať doma pri šesť-
desiatpercentnom plate. Pýtala som sa Boha, ako to všetko 
máme uniesť. Každý piatok cesta z Košíc do Bratislavy a 
v nedeľu späť. Peniaze sa kotúľali prirýchlo. Odpoveď som 
dostala vo chvíli, keď bolo treba svokru vystriedať a potom, 
keď Marcela po 8 týždňoch v Bratislave previezli na košickú 
onkológiu. Tu absolvoval dohromady 9 cyklov chemoterapie 
vždy po troch týždňoch. Manžel ho mohol vodievať každý deň 
na odbery, ožarovanie, kontroly ... Keby sme obaja chodili 
do práce, bolo by to komplikovanejšie.

Obdivujem svojho syna za statočnosť, silu a nádej, aká mu bola zhora 
daná. Zvládal bolesť aj pochybnosti. Neprestával sa zaujímať, čo je nové 
v škole, dobiehal učivo, chcelo sa mu kresliť a modelovať tak, ako to robil, 

kým bol zdravý. Na chemoterapiu v Košiciach chodil 
už viac-menej iba ambulantne. Zvracanie, bolesti a 
nechutenstvo sme s ním prežívali doma. Museli sme 
dodržiavať prísny leukopenický režim. A to od stravy až 
po striktný zákaz návštev. Zvládol aj prípravu na prvé 
sväté prijímanie. Malinkú oslavu tejto veľkej udalosti 
sme si spravili medzi dvoma chemoterapiami. Vďaka 
Bohu za tú možnosť, za ten dar.

Začiatkom minulého roka Marcel dobral 25- dňovú 
rádioterapiu - ožarovanie. Na choré oko vidí, no deformácia viečka, ktoré sa 
nezdvíha kvôli jazve pod obočím, mu nedovoľuje vidieť ako predtým. V marci 
tohto roka nasledovala v poradí štvrtá operácia očného svalstva. A koncom 
roka nás čaká plastika viečka. Na kontroly do Bratislavy cestujeme každý me-
siac, kontroly na onkológii v Košiciach sú raz za štvrťrok. Medzitým vyšetrenia 
na mapovanie prípadných metastáz, lebo takýto typ nádorov sa vraj zvykne 
vracať. Marcelkovi postupne dorástli vlasy aj mihalnice. Minulý školský rok sa 
vrátil do svojej pôvodnej triedy medzi spolužiakov. Aj triedna učiteľka vravela, 
že touto Marcelkovou chorobou sa akoby stmelila celá trieda, ba aj škola, na 

ktorú chodia obaja synovia. Učiteľský zbor školy sa nám poskladal 
na prístroj, ktorý ničí baktérie. Prešiel rok od liečby, Marcel prá-

ve absolvoval prvýkrát tábor s deťmi s rovnakou diagnózou, 
našiel si nových kamarátov. 

Pochopila som, že ani kvôli môjmu trápeniu, ani kvôli 
Marcelovmu „krížu“ sa svet nezastaví. Všetko treba žiť 
tak ako poslednýkrát – teda naplno. Toto poznanie preho-
dilo výhybku v mojom myslení. Ja som chcela ísť doľava, 
a odteraz pôjdem rovno. A prestala som riešiť, prečo a 
aký to má zmysel. Dostala som posilu zhora, aby sme to 

spoločne uniesli.
Pochopila som vetu: Boh dopúšťa, ale neopúšťa. Až ne-

skôr sa všetko to, čo bolo prikryté pieskom nejasnosti, ofúklo 
a ukázalo v pôvodnom veľkom pláne. Verím, že vďaka tejto etape 

nás Boh akoby rýchlymi krokmi posunul bližšie k Nemu ... 
Pre človeka zvonku je pohľad na onkológiu taký upokojujúci. Akoby tam 

zastal čas. Najskôr asi preto, že sa ho to netýka, a potom preto, že jestvuje 
veľa finančných zbierok, kupujú sa nové televízory, počítače, zariaďujú sa izby, 
na Vianoce a Mikuláša si všetky firmy „urobia dobre“, nosia darčeky, platia 
klaunov – či už to tie deti chcú alebo nie. 

A pohľad zvnútra? „Vitaj v klube“ by bola odpoveď. Nič nie je ideálne. Ak sa 
chce človek dostať s dieťaťom z Košíc na bratislavskú onkológiu, musí si hľa-
dať vlastné chodníčky. Finančne nás každomesačné cestovanie do Bratislavy 
celkom vyšťavilo. Úradníci vyšetrujú, či si tak trocha tú svoju onkodiagnózu 

človek neprikrášľuje. Marcelovi síce priznali 50% zdravotné-
ho postihnutia, ale v podstate nemáme nárok na nič. Veď 
obaja rodičia sme zamestnaní, dieťa nechodí o barlách, na 
vozíku ani s kyslíkovým prístrojom... ani po odvolaní nám nič 
nepriznali. Cesty do Bratislavy nie sú v našom prípade „pan-
ským huncútstvom“. Jedine tam na Slovensku totiž pôsobí 
jediný detský očný onkológ. Dieťa síce môže cestovať sanit-
kou, ale rodičov ako spolucestujúcich do sanitky nevezmú. 
Tak chodievame autom cez celú republiku s ním radšej na 
vlastné náklady. U lekára nás napr. nevzali do ambulancie 
prednostne len preto, že sme onkopacienti a musíme sa 
strániť infektov... A to je smutná správa o našej spoločnosti.

Našťastie sa všetko v živote vyvažuje. Je množstvo dob-
rých ľudí, ktorí nám pomáhajú prostredníctvom Dobrého 
anjela. Na Marcela myslia spolužiaci, kamaráti, modlia sa 
zaňho príbuzní aj moja širšia rodina v duchovnom spolo-
čenstve.

Prajem všetkým chorým ľuďom a ich najbližším, aby ne-
prestávali čerpať silu a radosť priamo zo Zdroja.

Podľa Adinho rozprávania napísala Silvia Sorgerová

„Vitaj v klube!“ 

môj príbeh
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(ne)obyčajná mama

vidím cez ruku
prinášame vám rozhovor s Galinou kubalovou (32), ktorá zďaleka nie je len 

prvou nevidiacou ženou vychovávajúcou osvojené dieťa na slovensku. Hrala 
pre princeznú dianu, prišla o vlastné dieťatko, otvorila si chránenú dielňu… 
je to obdivuhodná žena, mama, partnerka a človek s veľkým Č.

Aké spomienky ti napadnú, keď sa 
povie detstvo?

Narodila som sa v Bratislave, bývali sme v Sta-
rom Meste, ale veľkú časť detstva som prežila 
aj v Krasňanoch, kde bývala babka a kde teraz 
s rodinou žijem aj ja. Mám dvoch bratov -jedného 
o 4 roky staršieho a druhého o 6 rokov mladšieho. 
Najviac sme sa hrávali so starším bratom a jeho 
spolužiakmi v Pionierskej (Grassalkovičovej) zá-
hrade. Mňa postavili do brány, keď sme hrali futbal 
(smiech).

narodila si sa teda zdravá-vidiaca?

Nenarodila som sa úplne zdravá, mala som 
zrakový postih, ale mala som postihnuté len jed-
no oko. Prišlo sa na to hneď pri pôrode a prvýkrát 
ma operovali v 11. mesiacoch. Riešili sa diagnózy, 
ako škúlenie, šedý zákal, zelený zákal. Niekedy v 
roku 1992  som podstúpila dve operácie, ktoré boli 
úspešné – lekárom sa podarilo znížiť vnútroočný 
tlak. Operácie prebehli 2 týždne po sebe, takže oko 
bolo veľmi slabé. Dva týždne po tej druhej operá-
cii ma ale zrazil cyklista a následkom tohto úrazu 
som prišla o oko, mala som zničenú sietnicu, takže 
mi oko museli úplne vybrať. Asi do desiatich rokov 
som videla dobre, potom som musela začať nosiť 
dioptrie. Celkom mám za sebou 21 operácií očí. V 
auguste roku 2005 mi v snahe o zníženie očného 
tlaku pre očný glaukóm pri devätnástej operácii 
spálili rohovku. Odvtedy, to je 5 rokov, som presta-
la vidieť úplne...

Ako vyzerali tvoje školské časy?

Chodiela som na obyčajnú základnú školu a po-
tom na gymnázium pre telesne postihnutých, kde 
som bola integrovaná ako zdravá – telesný postih 
nemám. Okrem toho som chodila do ľudovej školy 
umenia na odbory klavír, flauta a spev. Nadanie 
na hudbu som zdedila po dedovi, ktorý vyštudoval 
hudobnú vedu a na každý nástroj, ktorý zobral do 
ruky, vedel zahrať. Keď bola v roku 1991 na Slo-
vensku princezná Diana, tak som jej pri príležitosti 
otvorenia knižnice pre nevidiacich a slabozrakých 
hrala na flautu. Bol to pre mňa veľký zážitok.

na strednej škole si sa zoznámila 
s budúcim manželom …

Áno, poznáme sa síce s Mišom od 15-tich rokov, 
ale až vo štvrtom ročníku sme sa stali spolužiakmi. 
Mišo bol o ročník vyššie, ale rok strávil v Amerike a 
po návrate pokračoval v našom ročníku. Vtedy sme 
spolu začali aj chodiť. Zaujímavé je, že keď sme 

boli spolu hádam dva dni, tak sme sa zo žartu do-
hodli, že sa o 5 rokov zoberieme (nedodržali sme 
to a vzali sme sa skôr) a aj mi, len tak „mírnix-dír-
nix“, povedal, že by chcel mať jedno dieťa adopto-
vané. Veľmi mi odľahlo. Ja som už vtedy vedela, že 
dieťa môžem „vyriešiť“ iba takto. On v tom čase ani 
nevedel, že nemám jedno oko svoje, ani že mám 
nejaký genetický postih. Povedal to úplne sám od 
seba. Takže sme v podstate nemali čo riešiť.

nepokúšali ste sa o vlastné 
dieťatko?

Bola až 55% pravdepodobnosť, že bábo bude 
postihnuté mojou chorobou, ktorá sa nedá prena-
tálne zistiť. Takže sme sa vôbec nesnažili, ale na-
priek tomu som otehotnela. Bohužiaľ sa však stalo, 
že som oň v 20. týždni tehotenstva prišla. Bábätku 
prestalo biť srdiečko asi v 17. alebo 18. týždni, tak-
že som ho nosila ešte asi ďalšie 2 týždne. Nemala 
som žiadne príznaky ani bolesti, ani som nekrvá-
cala. Druhé bábo som sa už potom bála mať.

takže ste sa vrhli na adopciu?

Vlastne sa to správne volá osvojenie - podľa 
slovenskej legislatívy. Na Slovensku existujú 2 
neziskové organizácie - Úsmev ako dar a Návrat, 
kde možno absolvovať prípravu pre náhradných 
rodičov. Ja som šla do Úsmevu a tam som sa 
radila, čo mám robiť, ako postupovať na Úrade 
práce sociálnych vecí a rodiny, kde sa osvojenie 
vybavuje. Trochu som sa bála, aby nebol problém, 
pretože v tej dobe som už nevidela. Ale zistili sme, 
že zo strany legislatívy neexistuje žiadna prekáž-
ka. Takže potom som šla rovno na úrad, tam bola 
veľmi milá pani, ktorá mi pomohla vyplniť papiere. 
Dozvedela som sa, že prípravu môžem absolvovať 
buď v Úsmevu, v Návrate alebo v psychologickej 
poradni. Ja veľmi odporúčam Úsmev, pretože s 
nimi mám osobnú skúsenosť.  Pripravia tam člo-
veka na rôzne situácie, ktoré za bežných okolností 
nerieši, a neuvedomí si, že sa do nich vôbec môže 
dostať. Poradili nám aj to, aby sme dieťaťu nezata-
jovali, že je osvojené. Takže my oslavujeme dvoje 
narodeniny – jedny biologické a druhé srdiečkové. 
Srdiečkové vtedy, keď sa narodilo dieťatko v našich 
srdciach, keď sme ho spoznali. 

Ako ste sa pripravovali na úlohu 
náhradných rodičov?

Bolo to 9 stretnutí v skupine 5-6 párov so psy-
chológom, sociálnym pracovnikom – všetko vyško-
lení odborníci. A už počas toho „kurzu“ sa prišli 
z Úsmevu trikrát pozrieť k nám domov na návštevu, 
aby si overili, či je rodina na osvojenie dieťaťa pri-

pravená aj priestorovo. Nakoniec nám odovzdali 
certifikát ako potvrdenie, že sme prešli prípravou. 
Zároveň sa na úrade uzatvorilo dodanie všetkých 
potrebných dokumentov a prišlo nám potvrdenie, 
že sme v databáze čakateľov na osvojenie. A už 
sa len čakalo...

Do databázy nás zaradili v apríli 2006 a na za-
čiatku decembra nám zavolali z Úsmevu, že už 
aj oni dostali certifikát z MPSVaR, že môžu tiež 
pomáhať pri osvojovaní. To bola úplná novinka. 
Dovtedy to mal v kompetencii len Úrad práce, so-
ciálnych vecí a rodiny a muselo sa čakať, až sa 
ozvú. Bolo to veľmi zdĺhavé. My sme boli vlastne 
prví, ktorým sa cez Úsmev podarilo osvojiť dieťa. 
Najprv sme si vybrali jedno dievčatko, o ktorom 
sme sa ale vzápätí dozvedeli, že oň už prejavil 
záujem iný manželský pár. Mali tam tiež chlapca, 
u ktorého ešte neboli „dorobené papiere“, a toho 
nám ponúkli na osvojenie. Dieťatko vyhovovalo aj 
odporúčaniu, ktoré som ako nevidiaca dostala -  a 
to aby malo pri osvojení vek do pol roka. Aby so 
mnou vyrastalo, zvyklo si na to, že nevidím a aby to 
bralo normálne. A toto dieťatko bol náš Jakubko.

prvé spoznávanie bolo náročné?

Tesne pred Vianocami sme boli Jakubka prvýkrát  
pozrieť. Keď som si ho zobrala, vedela som, že je 
to on. Asi tak ako matka, keď sa jej narodí bábät-
ko. Samozrejme som túžila mať dieťatko hneď na 
Vianoce doma. Sú potrebné aspoň 3 návštevy a 
až potom si môžu rodičia vziať dieťa domov na pol 
dňa, na deň, na prespatie málokedy. Ale nám sa 
to nakoniec podarilo vybaviť tak, že 23. decembra 
sme si ho zobrali domov s tým, že o 4 dni ho máme 
priniesť. Napokon sa nám podarilo predĺžiť Jakub-
kov pobyt u nás až na 11 dní, čo pôvodne vyzeralo 
ako celkom nemožné :-). Koncom januára už bol 
Jakubko u nás a ja som bola na materskej.

Galina si otvorila masážny salón
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(ne)obyčajná mama

takže ste mali zrazu doma polročné 
dieťatko. dostali ste k nemu 
aj nejakú radu, návod, výbavu?

Nie, nič. Len nám povedali, že je alergický na 
bežné mlieko, takže mu máme dávať špeciálne 
mlieko. Dali nám jedno balenie a hotovo. Ja som 
teda za dva dni musela zohnať komplet celú výba-
vu. Obvolala som všetky kamarádky s deťmi a ony 
mi našťastie poradili a rôzne veci mi darovali.

Ako to zvládal kubko? neplakal 
veľa?

Kubko zaplakal prvýkrát asi po troch týždňoch, 
čo sme ho poznali. Aj to len preto, že mal ranku na 
ruke a ja som mu ju nechtiac stlačila. Ináč vôbec 
neplakal a smial sa tak, ako sa smeje aj doteraz. 
Odmala pekne spával celú noc. Zo začiatku vôbec 
nepoznal gesto, že chce na ruky – ako deti naťa-
hujú ručičky. Keď bol u nás, pochopil to asi za dve 
hodiny. A keď k nám sedemmesačný prišiel už na-
trvalo, ešte nevedel sedieť. Asi  za 2 týždne sa po-
sadil a týždeň na to sa postavil a prerúčkoval celú 
ohrádku. Čiže všetko dobiehal míľovými krokmi. A 
napredoval vo vývine v podstate rýchlejšie, ako by 
mal, a to má doteraz :-). Teraz má štyri roky, chodí 
druhý rok do škôlky a má to tam veľmi rád.

do kubkových troch rokov si bola 
normálne na materskej. Ako si to 
zvládala?

Bola som tri roky na materskej, hoci po dvoch 
rokoch som začala čiastočne pracovať. Otvorila 
som si masérsky salón. Do tej doby som bola s 
Kubkom v podstate len ja, pretože môj manžel 
pracoval ako hasič a zároveň ako taxikár, aby nás 
uživil, takže išiel zo služby do služby. Všetko som 
robila ja a nemala som s tým najmenší problém, 
mala som to nejako v rukách. Raz ma aj sudkyňa 
neveriacky pozorovala, keď som Kubka prebalila 
na dvoch stoličkách:-).

Po dvoch rokoch prestal Michal jazdiť s taxíkom 
a keď nemal ako hasič službu, tak bol s Kubkom 
on a ja som pracovala. Zvláda to bez problémov, 
mohla by som ho s Kubkom nechať samého pokoj-
ne aj 2 týždne.

Aké to je pracovať a podni-
kať s tvojím hendikepom?

Keď som prestala vidieť, tak som 
rozmýšľala, čo budem robiť. Predtým 
som pracovala ako učiteľka anglič-
tiny, neskôr v knižnici, čo už nebolo 
možné. Tak som si urobila kurz ma-
sírovania akreditovaný ministerstvom. 
Potom som sa zamestnala v jednom 
súkromnom zdravotníckom zariadení 
v mieste mojho bydliska a pracovala 
som asi rok a pol do doby, než som 
šla na materskú. No a keď mal Kubko 
2 roky, tak ma oslovili z jednej firmy, 
že by chceli odo mňa odoberať služby 
v rámci takzvanej Zmluvy o zákazke. 
Môj salón má totiž štatút chránenej 
dielne. Každá firma na Slovensku, kto-
rá má viac ako 20 zamestancov, musí 
zamestnávať jedného postihnutého 
človeka. Keď žiadneho nezamestná-
va, musí platiť štátu pokutu alebo si 
vo výške tejto pokuty objedná služby 
v nejakej chránenej dielni. Takže som 
mala istú jednu zákazku. Teraz mám 
takýchto zmluvných firiem asi sedem 
či osem. Nedávno som musela do-
konca salón presťahovať do väčších 
priestorov, pretože mám toľko klientov, 
že pôvodné priestory už boli tesné. 

koľko ľudí k tebe príde 
napríklad za týždeň?

No, dnes som tu od deviatej, teraz je 17 hodín a 
bolo tu asi 14 ľudí. Zatiaľ som sama, ale od októbra 
plánujem firmu rozšíriť – budem mať 2 recepčné, 
tiež s postihom, a ešte jednu masérku. Musím po-
vedať, že mňa práca masérky veľmi baví.

Masíruješ doma aj svojich 
chlapcov?

Mišo to nemá rád. Ale Kubko našťastie áno, ten 
si len ľahne a nechá sa masírovať. A teraz, keď 
mám konečne v salóne viac priestoru, tak plánu-
jem organizovať kurz babymasáží pre mamičky, 
aby mohli svoje deti doma masírovať. Tieto ma-

sáže sú vhodné pre detičky od 
6 týždňov.

povedz, ako zvládate 
bežné veci? kubko ti 
pomáha?

Je šikovný a vie, čo má robiť.  
Ak mi niečo spadne, tak mi to 
hneď zodvihne. Zaujímavé je, 
že keď niečo nakreslí, tak kaž-
dému ukáže obrázok normálne 
a mne vezme ruku a položí ju 
na ten papier, aby som sa na to 
pozrela:-). Berie to tak, že vidím 
cez ruku. Keď mi chce ukázať, 
ako sa ukláňa alebo vyskočí, 
tak mi vezme ruku a položí ju 

na seba. Nemám problém prejsť s ním do roboty 
alebo do škôlky, stále mi hlási: „Maminka, obrubník, 
maminka, schodík...“.

no a nakoniec vaša rodina 
a materské centrá...

Začalo to tak, že som bola oslovená z Materské-
ho centra Prešporkovo, keď tam jedna členka za-
čala viesť stretnutia rodičov postihnutých detičiek. 
Ja som v rámci toho mala rôzne prednášky. Takto 
som začala chodiť do Prešporkova. A okrem toho 
sme stále chodili okolo MC Ráčik. Párkrát sme ho 
navštívili, potom ho, bohužiaľ, zatvorili. V Prešpor-
kove som aj členkou. A aj Mišo sa angažoval, na-
príklad pri organizovaní Míle pre mamu a obetavo 
dobrovoľníči aj pre Úniu materských centier...

Čo môžem len potvrdiť, pretože sme 
spolu s Mišom kubalom minulý rok 
absolvovali neopakovateľnú jazdu po 
materských centrách naprieč republi-
kou a rozvážali sme materiál k Míli pre 
mamu. Mišo odšoféroval so mnou na 
palube za dva dni asi 800 kilometrov, 
takže som sa od neho čo to o živote 
podozvedala. je to až neuveriteľné, s 
akým nadhľadom obaja zvládajú pre-
kážky, ktoré im osud kladie pod nohy. 
Galina mi to všetko porozprávala pri 
káve, akoby to všetko bolo úplne sa-
mozrejmé. Akoby nebolo nič nemožné. 
Aj vy máte ten pocit?

Za rozhovor ďakuje a veľa optimizmu 
do života všetkým 
praje Marta Štefánková
Foto: autorka

Syn Jakubko a manžel Michal

 Vodiaci pes Aimi a štvrtým členom rodiny
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bystrý nápad

výroba 
šarkaNa

Keď sa povie JESEŇ, takmer každému sa v mysli vynorí farebné 
lístie a hneď na to šarkan. Dôvod, prečo sa šarkany púšťajú najčastejšie na 

jeseň, je ten, že jesenný vietor býva najstabilnejší z hľadiska sily aj smeru. 
Výroba šarkana je výborný tip na daždivý deň, keď sa nedá ísť s deťmi von. Tie, čo 

predávajú v obchode, sú buď drahé, alebo nelietajú 

1. Nachystáme si dve drevené lišty (dostať v každom modelárskom 
obchode) s prierezom 4x4mm, jedna má dĺžku 49cm a druhá 38cm, baliaci papier alebo 

plastové vrece na odpad, špagát, silonové lanko, nožnice, farbičky, sekundové lepidlo, 
meter, lepiacu pásku.
2. Lišty preložíme do kríža tak, aby mali tri ramená dĺžku 19cm a jedno rameno dĺžku 

30cm. Stred kríža zviažeme špagátom a zalepíme sekundovým lepidlom, aby to lepšie držalo. 
Na konci každého ramena urobíme zárez. Na miesto zárezu uviažeme špagát, ktorý vedieme 

po celom obvode šarkana.
3. Kríž položíme na pripravený papier alebo rozstrihnuté plastové vrece, obkreslíme 

šarkana, pričom pridáme z každej strany aspoň 2 cm. 
4. Šarkana ozdobíme podľa detskej fantázie a vystrihneme.  My sme najskôr kostru 

potiahli igelitom, aby šarkan odolal aj miernemu dažďu.  Nakoniec sme mu nalepili papierové oči a ústa.  
Iný variant môže využiť baliaci papier veľkosti šarkana, ktorý sa po výzdobe nalepí na igelit. Okraje 

igelitu ohneme cez natiahnutý špagát a zalepíme lepiacou páskou.
5. Špagátom dlhým asi 50cm spojíme dve kratšie protiľahlé ramená šarkana, pričom 

v strede spravíme očko alebo slučku. Protiľahlé dlhšie ramená - rohy spojíme asi 60cm 
dlhým špagátom, pričom ho prevlečieme cez slučku kratšieho špagátu tak, aby sme 

zo špagátov vytvorili kríž.
6. Keď šarkana chytíme za uviazaný kríž, mal by nám tvoriť 

s povrchom asi 60° uhol. Uhol by sme mali podľa potreby vedieť meniť 
v závislosti od sily vetra. Čím väčší bude tento uhol, tým bude šarkan 

lepšie znášať silný vietor, ale nikdy ho nedostanete vysoko. Čím 
bude uhol menší, tým lepšie šarkan využije silu vetra, čo 

je dôležité pri slabom vánku. Lenže utrpí tým stabilita 
šarkana. Preto je dôležité ponechať si možnosť 

záves priebežne upravovať.
7. Chvost šarkanovi vytvoríme 

zo špagátu dĺžky cca 125cm, na ktorý 
pripevníme mašličky z krepového 

papiera v 15cm rozostupoch.
8. S k ú š k a . . . 

letííííííííííí :-) .

1.

2.

3.

5.

6.

4.

7.8. Pripravila, zhotovila a nafotila
miroslava marková
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inšpiračník

PlodNý čas chorôb
leto je neúprosne za nami, horúce lúče slnka vystriedal vietor a dážď. Sychravé  jesenné po-

časie je ako stvorené na „ulovenie“ bacilov. z usmiateho šantiaceho dieťaťa sa razom stane akýsi 
pomalý lekvár a vtedy už tušíme, že na naše dieťa niečo „lezie“. Ani sa nenazdáme a máme ju 
doma. Choroba. Čo len budem s ním robiť? Prebleskne mysľou nejednému rodičovi. Nasledujúce 
riadky vám dajú odpoveď aj na túto otázku. Prinášame vám mnoho inšpirácií na trávenie času 
s chorým dieťaťom. Aj keď sa vám zdá, že choroba nie je žiadna výhra, my vás presvedčíme o opa-
ku. Návštevou pani Choroby získate niečo veľmi cenné – čas  pre svoje deti.

Počítajte s tým, že dieťa bude otrávenejšie ako inokedy a nemusí hneď pristúpiť na každú čin-
nosť či hru, ktorú mu navrhnete. dajte mu preto viac návrhov, z ktorých si môže vyberať. Na hry, 
ktoré doteraz nepoznalo, ho určite „nalomíte“. Ponúkame vám aktivity, ktoré  rozvíjajú fantáziu, 
komunikačné schopnosti, motoriku a navyše naučia nielen dieťa, ale i vás trpezlivosti.

zábava s deťmi do 3 rokov

Batoľatá čas choroby väčšinou prespia. Sú natoľko malátne a slabé, 
že robiť s nimi nejaké aktivity nemá zmysel. Jediné, čo napomáha ich zo-
taveniu, je spánok. V čase bdenia je najlepšia mamina náruč, hladkanie 
po hlavičke, hojdanie na rukách.   

zRKAdlO
K tejto  hre nepotrebujete žiadny materiál, vystačíte si vlastným telom .Hrá-

či sedia alebo stoja oproti sebe. Jeden urobí nejaký pohyb, druhý hráč sa 
snaží napodobniť presne to, čo urobil prvý hráč.  

MuziKANTi
K vytvoreniu veselej nálady určite prispeje aj muzicírovanie. Jednoduché 

hudobné nástroje si dokážete sami vyrobiť a potom vám už nič nebráni v tom, 
aby ste si zaspievali.

Gitaru si vyrobíte z polystyrénovej tácky od kurčaťa tak, že na oba konce 
natiahnete gumičku.

Do plechovky od piva nasypte strukoviny a máte hrkálku. Nezabudnite 
otvor zalepiť lepiacou páskou. Čo ak sa vaše dieťa vžije do role muzikanta tak, 
že bude hrkať o sto šesť a  fazuľky sa rozletia  po celej izbe?

Do papierovej rolky od kuchynských utierok zatlčte malé klinčeky. Do vnút-
ra nasypte ryžu, oba konce zalepte a presýpajte. Keď ryža narazí na klinčeky, 
vydáva zaujímavý zvuk.

Ako trúbka vám poslúži lievik. Fúkaním do papiera preloženého cez hrebeň 
vylúdime neobvyklý zaujímavý zvuk.  

PONOžKOVý ČieRNy PeTeR 
Ide o didaktickú hru, pri ktorej sa dieťa hravou formou učí rozoznávať farby, 

tvary. 
Čo potrebujeme: ponožky rôznych farieb a veľkostí / rovnako sa dajú vyu-

žiť i rukavice/, jedna ponožka bez páru, dve nepriehľadné vrecúška, škatuľa.
Ako na to: menším deťom najskôr ukážeme, ktoré ponožky patria k sebe, 

naučíme ich vytvárať páry. Ponožky premiešame a dáme do škatule. Z nej  
si so zatvorenými očami striedavo vyťahujeme po jednej ponožke a dáva-
me ich každý do svojho vrecúška. Keď sú rozdané všetky ponožky, každý si 
vo svojom vrecúšku vyhľadá páry a tie položí naspäť do škatule. Vo vyťahova-
ní ponožiek z vrecúšok sa striedame - dieťa zaloví v mamičkinom vrecúšku a 
vytiahne ponožku, spári ju s tou, čo má u seba a pár odloží do škatule. Komu 
zostane nespárená ponožka, má Čierneho Petra a prehráva.  

Plávanie
S vaším drobcom si môžete zaplávať aj doma a nepotrebujete na to ani 

bazén. Vystačíte si  s jedným vysokým alebo viacerými menšími vankúšmi. 
Dieťa si ľahne na vysoký vankúš tak, že má nohy a ruky zľahka zdvihnuté 
nad zemou. Predvedieme mu, ako má správne vyzerať plavecký štýl, napr. 
prsia. Dieťa sa pritom môže hrať na žabku a snaží sa koordinovať pohyby rúk 
a nôh. Ak použijete viac vankúšov nad sebou, musíte dávať pozor, aby dieťa 
nespadlo, preto je najlepšie „plávať“ na posteli. 

koláž
Čo potrebujeme: noviny, časopisy, nožnice, lepidlo, výkres, pastelky.
Ako na to: dieťa vystrihne z časopisu časť obrázka, napr. hlavu nejakej po-

stavy, strom, auto a dokresľuje k nemu ďalšie motívy podľa vlastnej fantázie.

zábava s deťmi do 6 rokov

u detí predškolského veku sa predlžuje doba sústredenia, zlepšila sa 
jemná motorika, slovná zásoba je bohatšia – toto všetko sa dá rozvíjať 
v nasledovných aktivitách.

PíSMeNKOVANie
Hráči vymýšľajú slová začínajúce písmenkom, ktoré si sami zvolia. Táto 

hra na slovíčka má mnoho variantov. Môžete hľadať slovíčka na posledné 
písmenko predchádzajúceho slova alebo  slovíčka viažuce sa k nejakej téme 
/zelenina, doprava, šport/.  

záPiChy dO KVeTiNáČOV 
Čo potrebujeme: špajdle, disperzné lepidlo, nožnice, filcové kuchynské  

utierky v rôznych farbách, gombíky, špagátik, koráliky.
Ako na to: na utierku, ktorú sme prehli na polovicu, si ceruzkou nakreslime 

motív – srdiečko, kvetinku, domček. Aby bol obrázok dokonalý, je lepšie, ak si 
z kartónu zhotovíme najskôr šablónu a zvolený motív jednoducho obkreslí-
me. Predkreslený motív vystrihneme. 
Dostaneme dva rovnaké tvary. Jeden 
ozdobíme – prišijeme gombíček, pri-
lepíme mašličku alebo nakreslíme 
naň niečo fixkou – fantázii sa medze 
nekladú. Zadnú stranu potrieme le-
pidlom, do stredu prilepíme špajdľu a 
priložíme druhý diel.  

ŠATOČKy NA KVeTiNáČ
Čo potrebujeme: nožnice, kance-

lárska zošívačka, špagátik alebo rafia 
/lyko/ , koráliky, farebný výkres, flise-
lín /dostanete v kvetinárstve/, dobre 
poslúži aj  krepový a kredencový pa-
pier, organza.

Ako na to: z papiera vystrihneme obdĺžnik (dĺžky strán volíme podľa 
veľkosti kvetináča). Potom ho omotáme okolo kvetináča a zopneme. Okolo 
uviažeme špagátik, cez ktorý prevlečieme srdiečka vystrihnuté z farebného 
výkresu.

TeleFóN
Čo potrebujeme: dva kelímky od jogurtu, dve guľaté škatuľky od syra, 

špagát, ceruzku.
Ako na to: do kelímkov urobíme dierky a prepojíme dlhším špagátom. Na 

škatuľky od syra nakreslíme  farebné bodky (pre starších čísla). Sadneme si  
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do jedného rohu miestnosti a dieťa posadíme do druhého. Predvádzame, ako  
sa vytáčajú čísla. Dieťa si vezme „slúchadlo“ a počúva, čo  mu hovoríme. Keď 
nám bude odpovedať, dá si kelímok  pred ústa a počúvať budeme my.  

OBRázKy
Čo potrebujeme: lekárske lopatky (drevené paličky, ktorými nám lekár po-

zerá do úst), samolepiace tapety, nožnice, lepidlo, šnúrka.
Ako na to: vezmeme 7 paličiek, ktoré uložíme zvislo tesne vedľa pred 

seba. Na horný okraj prilepíme  jednu prieč-
ne cez všetky paličky, to isté s druhou palič-
kou urobíme na dolnom okraji. Z tapety vy-
strihujeme rôzne motívy a nalepujeme ich 
na paličky. Namiesto tapety môžeme použiť 
farebný papier, zvyšky látok, alebo obrázok 
pomaľujeme temperami či fixkami.  

SNehuliACi
Čo potrebujeme: odličovacie vatové tampóny, farebný papier, nožnice, 

lepidlo, fixky.
Ako na to: vezmeme tri vatové tampóny a nalepíme ich nad seba - ako  

keď staviame snehuliaka. Z farebného papiera vystrihneme ostatné súčasti 
– hrniec, metlu. Oči a gombíky dokreslíme čiernou fixkou. Aby snehuliaci ne-
boli na obrázku osamotení, môžeme im z farebného papiera dotvoriť domče-
ky, stromčeky a pod.   

tejšie sú tekutiny. Ak aj napriek úsiliu nedostanete 
do dieťaťa dosť jedla, nemajte obavy. S obmedze-
ným prísunom potravín a dostatkom tekutín vydr-
ží 2-3 dni.

     • Vetrajte miestnosť tak často, ako je 
to možné. Čerstvý vzduch pôsobí osviežujúco a 
v izbe  plnej bacilov  je  „výmena“ vzduchu nevy-
hnutná.

     • Nedržte  dieťa nasilu v posteli. Ak chce 
sedieť na gauči či v kresle, umožnite mu to. Slabé 
a nevládne telo si  samo nájde cestu  do postele.

     • Neizolujte dieťa od rodiny. Zatvorené 
v izbe, v izolácii od súrodencov, rodičov ešte pre-
hĺbi jeho pocit choroby... Osamotené dieťa najťaž-
šie bojuje s chorobou. Ak nemá infekčnú chorobu, 
nemá význam držať dieťa v izolácii. Dokázalo sa, 
že väčšina infekcií sa infikuje a prenáša do 48 
hodín, hoci príznaky sa za toto obdobie nemusia 
prejaviť. 

     • Zabudnite na poriadok. Nenapomínaj-
te dieťa, ak si hneď neuprace kocky alebo neodlo-
ží knihu do poličky.  

     • Rozmaznávajte ho. Dovoľte mu čin-
nosti, ktoré robí rado. Prineste mu raňajky do po-
stele, kúpte mu novú hračku, uvarte mu obľúbené 
jedlo. 

     • Vždy s úsmevom. Váš optimizmus 
a dobrá nálada sú tými správnymi „pohoničmi“ 
na ceste k vyliečeniu.

Milý úsmev, pohladenie, široká náruč – lieky, 
ktoré nestoja nič a predsa sú najdrahšie na sve-
te. Prajeme vám, aby ste nastávajúce obdobie 
chorôb prežili v radosti zo spoločne stráveného 
času s vlastnými deťmi.   

Použitá literatúra: 
Hanšpachová J.: Hry pro maminky s dětmi, 
Portál, Praha 1997 
Paul Liekens; Ann Delnoy, Léčivé příběhy pro 
děti. Bratislava. Eugenika. 2007

Monika Petreje, foto: autorka
Zlatica Jursová-Zacharová

dieťa. Vymyslite si záver, kde bude hlavný hrdina 
silnejší, rozumnejší. Následne je potrebné do-
myslieť cestu, ktorou hlavný hrdina pôjde, aby sa 
dostal až na záver.

Prvý príbeh by mal ukázať, že hlavný hrdina, 
prežívajúci rôzne dobrodružstvá, sa oproti začiat-
ku príbehu zmenil- je múdrejší, šikovnejší, má 
silnejšie nohy, ruky, je sympatický, milý, odvážny. 
Druhý príbeh ukáže, že hlavný hrdina má podob-
né choroby, alergie, symptómy ako vaše dieťa 
(napr.: bolí ho bruško). V tejto fáze ale treba zdô-
razniť, že hrdina nie je chorý, ale že choré je jeho 
bruško. Iné múdre zviera (postava) dá hlavnému 
hrdinovi dobrú radu a povie, že teraz sa mu „bruš-
ko“ rýchlo vylieči, pretože rastie a silnie. „Predtým 
bolo bruško choré..., ale teraz vyrástlo a zosilnilo 
a môže sa s... (problém) hravo vyrovnať.“  Hrdina 
sa v príbehu mnohé naučí.

Tretí príbeh (môže to byť aj piaty, ak rodičia vy-
myslia viac príbehov, alebo ak je u dieťaťa viac 
problémov, ktoré chcú riešiť) je záverečný.

Hlavný hrdina stretne múdru osobu, ktorá mu 
porozpráva, že v brušku (nevedome) sú malí po-
mocníci (imunitný systém), ktorí ho majú radi, ale 
jeden z tých pomocníkov bol taký horlivý, že spô-
sobil hrdinovi problémy. Tento mu ale tiež pomôže 
sa týchto problémov (symptómov) zbaviť. 

Po vyrozprávaní všetkých príbehov je vhodné 
pracovať s príbehom. Ak dieťa bolelo bruško, ľah-
nite si k nemu a spoločne si držte ruky na bruchu 
a rozprávajte o tom, čo tam malí pomocníci robia. 
Vysvetlite, že malý horlivý pomocníček už pracuje 
na tom, aby bolo bruško zdravé a šťastné. Poroz-
právajte, že bruško bolo predtým malé a slabé, 
ale medzičasom už vyrástlo a je silné a ako bude 
dieťa rásť, tak bude ešte silnejšie a (alergén, prob-
lémy) už dieťa nebudú trápiť.

dOBRá RAdA NAd zlATO
     • Nenúťte dieťa do jedla. Jeho malé 

telíčko má čo robiť, aby vyhnalo všetky  bacily a 
nemá  dostatok sily na trávenie. Môžete mu jedlo 
ponúkať, ale ak odmietne, rešpektujte to. Dôleži-

nielen lieky lieČia...

Je množstvo chorôb, ktoré rušia pokoj našich 
domácností. Jedny sú horšie a ťažšie ich naše 
deti znášajú, iné majú ľahší priebeh a ďalšie sú 
chronické a dlhotrvajúce. Žiadne z nich nie sú prí-
jemné. Bolesti hrdla, bruška, teploty, spavosť po 
istom čase prejdú. Chronické ochorenia - alergie, 
astmu, fóbie trpíme dlhodobo, ak nie celý život.

Paul Liekens, učiteľ a tréner neurolingvistického 
programovania, vypracoval jednoduchú metódu, 
ktorá môže pomôcť aj deťom s alergiami a chro-
nickými ochoreniami. Jej základom sú príbehy, 
ktoré pre svoje deti napíšu rodičia a následne im 
ich čítajú a rozprávajú. Pomocou tejto metódy deti 
zistia, že choroba a liečenie neprichádza zvonku, 
ale pomocou našich vnútorných „spojencov“, kto-
rých môžu podnietiť k činnosti. Deti si vedia zavo-
lať týchto „priateľov“ na pomoc aj v prípade, keď 
potrebujú viac sebavedomia, alebo si nechtiac 
spôsobili bolesť. 

Často deti nálepkujeme: „si chorý“, „si alergický“ 
a dieťa sa potom automaticky poddá tomu ozna-
čeniu a bude choré, alergické. Tajomstvo liečivých 
príbehov spočíva v tom, že prostredníctvom hry 
vysvetlíme dieťaťu rozdiel medzi tým, čím je (iden-
titou) a tým, čo robí jeho časť tela (správaním). Ak 
dieťatku povieme: „Nie si alergický, si zdravý, len 
tvoje bruško nemá rado mliečko“, liečba dieťaťa 
sa urýchli. 

Ako vytvoriť vlastný liečivý príbeh?
Berte do úvahy vek dieťaťa, obľúbené hračky, 

obľúbené televízne rozprávky, hrdinov, ktorí deti 
oslovujú, z čoho má dieťa strach, čo dieťa obdivu-
je, akú činnosť alebo šport má rado, aké sú zvlášt-
nosti v jeho živote, aké sú jeho zvláštne charakte-
rové vlastnosti, aké by dieťa chcelo byť.

Vyberte nejakú postavu a súvislosti, ktoré sa 
budú v príbehu odohrávať. Vyberte svet, ktorý 
bude vaše dieťa tešiť (autá, princezné, zvierat-
ká...) a rozhodnite, kto (ktorá obľúbená hračka 
v ňom bude hlavná postava). Táto bude v príbehu 
zastupovať vaše dieťa. 

Počiatočná zápletka má ukázať, že hlavný hr-
dina príbehu má podobné symptómy ako vaše 
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Na výlete na kúpalisku sa Viktorka obzerá 
po ostatných tetách a zrak jej padne na jed-
nu „menej obdarenú“ a ľútostivo jej riekne: 
„Keby moja maminka mala také malé prsia 
ako ty, teta, tak by sme aj s bračekom Da-
nuškom umreli od hladu!“ 

povedali naši malí

Pripravila Adriana Demjanovičová.Pripravila Adriana Demjanovičová.

„Strýko, koľko máš 
rokov?“ pýta sa päťročný 

Ondrík svojho uja.
„No tipni si,“ skúša ho ujo.

„Čo ja viem? 350?“ 

„Mamííí,“ hovorí šesťročný 
Milanko svojej mamke, „prosím ťa, 

už mi nekupuj slipy! Kupuj mi radšej 
boxerky!“ Mamička zdvihla obočie a 
čaká na pokračovanie. „Vieš, v nich 

mám krajší zadok.“

„Lujza, poď papať večeru, 
už to budeš mať studené,“ 

poháňa mamička svoje dieťa, 
aby konečne niečo zjedlo...

„Už som papala!“, odpovedá 
Lujza, „včerááá!“

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

Malý janko zbožne zopne ruky, oči vy-
vráti dohora a povie: 

„sladkú váááááášeň!“ 
(čokoládu)

Pýta sa pani učiteľka detí v škôlke: 
„Deti, čo najčastejšie robí maminka?“
A deti zborovo odpovedajú: „Varí, pečie, 
upratuje...“
„A čo robí otecko?“ skúša ich ďalej učiteľka.
„Opravuje, číta noviny...“ zase zborovo deti.
„A čo robí babička?“ zase pokračuje učiteľka.
„Pichá si inzulín,“ spomenie si na najčastejšiu 
činnosť svojej babky malá Rebeka.

„Ahoj, Zuzka, kde si bola na prázdninách?“ 
vyzvedá v škôlke Katka od svojej kama-
rátky.
„Bola som sa kúpať v mori s mamkou aj 
ockom,“ odpovedá Zuzka.
„Hmm, to ste boli nejako špeciálne špinaví, 
keď ste museli ísť až tak ďaleko?“ nechá-
pavo vytreští oči Katka na svoju kamarátku.

Teta zobrala svoju trojročnú neter 
na prechádzku. Janka odtrhla tri 
kvietky a hovorí:
„Jeden mám pre tatinka, aby sa rých-
lo vyzdravel. Druhý mám pre mamin-
ku, lebo ju strašne moc ľúbim. A ten 
tretí...,“ zahľadí sa Janka na tetu a 
hovorí: „a ten tretí mám pre teba, aby 
si už nebola taká tučná a smutná!“ 

„Peťko, obleč sa!“ hovorí mamič-
ka svojmu staršiemu synátorovi a 
medzitým oblieka seba a Peťko-
ve dve mladšie sestričky. „Peťko, 
prosím ťa, už sa obliekaš?!“ zner-
vóznie mamička, keď už sú baby 
oblečené. 
Peťko si nešťastne sadne a roz-
hodí rukami: „Mami, veď aj ja som 
predsa len decko!“

Teta zobrala svoju trojročnú neter 

Karolínka a Janko sa hrajú na 
doktora a sestričku. Práve sa chys-
tajú operovať mamičku a tá sa so 
záujmom pýta: „Pán doktor a čo mi 
budete operovať?“ 

„Odstrihneme ti palec na nohe, ale 
neboj, nebude ťa to bolieť!“ pohotovo 
jej odpovedá jej empatická dcérka 
– sestrička.

Ja len aby som niečo nezmeškal...
 Foto: ivKo

Maličká som, húsky pasiem, pospala by som si, 
ak nepraskne...  Foto: RaKo

„Peťko, obleč sa!“ hovorí mamič-

jej odpovedá jej empatická dcérka 

Lenka si obzerá zlaté náušnice 
s krásnym zeleným očkom na svojej 
babke a hovorí: „Babííí, keď zomrieš, 
necháš mi ich, prosím ťa?“

Keď sa môže jesť jablko rovno zo stromu, 
môže sa hneď zjesť aj huba? 

Foto: hela himičová

„Ahoj, Zuzka, kde si bola na prázdninách?“ 

Maličká som, húsky pasiem, pospala by som si, 

Adamko si prezerá 
nohu a zrazu prehlási: „Aha, aké 

tu mám veľké maďarské zna-
mienko!“

Päťročná Veronika sa poriadne na-
papkala, vzdychla, pohladkala si 
bruško a povedala: „Jáááj, ale ma 
tááák bolia tie kríííže!“

„Samko a máš v škôlke už aj nejakú kamarát-
ku?“ pýta sa zvedavý dedko svojho vnúčika.
„Hej, mám. Dokonca dve. Jedna mi obúva pa-
puče a druhú mám na zábavu,“ odvetí poho-
tovo päťročný Samko prekvapenému dedkovi.

Malý Janko sa učí hovoriť R a mamka mu 
stále dookola opakuje slová, ako koberec, 
vrece, strecha... Koberec je pre nich zvlášť 
obľúbené slovo a Janko stále melie doo-
kola to svoje: „Kobelec, kobelec, kobelec...“ 
Po čase sa ho mama zase pýta: „Janko, 
čo máme na zemi?“ a Janko sa zamyslí 
a skonštatuje: „Maminka, na zemi máme 
smeti!“
a skonštatuje: „Maminka, na zemi máme 
smeti!“

Lenka si obzerá zlaté náušnice 
s krásnym zeleným očkom na svojej 
babke a hovorí: „Babííí, keď zomrieš, 

Barborka nakupuje v obchode 
so svojou mamkou. Dosť hlasno tam 
hrá hudba, Barborka sa obráti na 
maminku a na plné ústa sa jej spýta: 
„Tak, mami, čo dnes ukradneme, háá?!“

Na výlete na kúpalisku sa Viktorka obzerá 

a skonštatuje: „Maminka, na zemi máme 

„Maminka, ja ťa tak 
strááášne ľúbim, že ma to vystrelí 

z pekla až do tornáda!“ vyznáva svoju 
lásku k svojej maminke 5- ročný 

Adamko.

Hovorí opatrovateľka malej Zuzke 
v detskom kútiku: „Zuzanka, keď 
budeš potrebovať ísť na záchod, 
nehanbi sa, príď mi to povedať.“
O pár minút príde Zuzanka a ho-
vorí: „Teta, už som sa pocikala.“


