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S nami si nekupujete dom ani byt. 
Kupujete si najdôležitejšie miesto na svete.
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 Materské a rodinné centrá zriaďujú iniciatív-
ne mamy, ktoré majú chuť urobiť niečo viac pre 
blízku komunitu. Pri začiatkoch mnohé z  nich 
určite netušili, čo všetko dokážu a že ich úsilie 
prerastie steny centra. Prečítajte si, ako tieto 
úžasné ženy vedia pomáhať, darovať, mobilizo-
vať v milom článku Darujme, aby sme mohli pri-
jímať. V mozaike centier sa dozviete viac aj o MC 
Mami-Oáza zo Zlatých Moraviec , ktoré sa pusti-
lo do medzinárodného projektu alebo o hercoch, 
ktorí chodia čítať rozprávky do RC Prešporkova, 
v Bratislave. A viete, že existujú krajiny, kde sa 
práca na čiastočný úväzok stala národnou kultú-
rou na pracovisku? Je to možné aj na Slovensku? 
Práve v  rubrike Dilemy rodičov sme sa zamerali 
na „večný“ problém – ako skĺbiť rodinu a prácu 
tak, aby sme sa necítili každý piatok ako tesne 
pred zrútením. V tomto čísle sa s nami podeli-
li o  informácie viacerí odborníci – ako sa stať 
bilingválnou rodinou, čo a kedy dať jesť vášmu 
drobcovi, či na čo si treba dať pozor, keď chcete 
pri centre vybudovať bezpečné ihrisko. K Viano-
ciam sme prichystali jednoduché, sladké a zdravé 
recepty, ktoré si môžete upiecť spolu s deťmi.
Vianoce sú o splnených želaniach, najmä tých 
detských. My dospelí si môžeme prípravy zjed-
nodušiť a nákupy zminimalizovať - kniha, pozva-
nie na večeru, vstupenky, masáž, jazda na koni 
alebo postráženie detí, či pomôcť okolo domu. 
To je len zopár tipov na  jednoduché darčeky. 
Môžeme sa inšpirovať zahraničím a zahájiť nový 
vianočný zvyk „Buy – Nothing“, čiže nekúpiť nič 
a ušetrené peniažky darovať na charitu či priamu 
pomoc iným. Nemáte odvahu? Tak si skúste dať 
finančný limit...zvládli by ste darčeky do 5 eur? 
Nenakupovanie urobí sviatky oveľa príjemnejšie 
a menej stresujúce. Budeme mať čas sústrediť sa 
na rodinu a priateľov.

Želám Vám po celý rok veľa zdravia, lásky, múd-
rosti a trpezlivosti.

Soňa Holíková
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Vianoce
kedysi

Spomienky na Vianoce

Vianočná atmosféra u mojej babičky a dedka bola vždy taká 
hrejivá, že aj dnes, po mnohých rokoch mi je príjemne, keď 
si na to spomeniem. V piecke plápolal ohník, v izbe bolo 
prítmie, len tlmené svetlo zo starodávneho lustra osvetľo-
valo izbu. V nástenných hodinách kukučka každú hodinu 
vykukla a zakukala. Babičku si pamätám sediacu  pri stole s 
čajom v typickom starodávnom hrnčeku. Na stole jabĺčka, 
voňavé koláče a modlitebná knižka. Dedko sedel pri piec-
ke a zavše do nej priložil. A do tohto božieho pokoja sme 
prišli my, uzimené a vychichotané vnúčatá s rodičmi. Po 
chvíli už prišli bratranci, sesternice, zrazu nás bolo plno. 
Všetci sme sa však zmestili do jednej kuchyne. Sedeli sme i 
na váľande, i na stoličkách podonášaných z ostatných izieb. 
Nikomu nebolo tesno. Každý z nás sa akosi povedome tešil 
na chvíľu, keď sa babička s dedkom rozrozprávajú a začnú 
spomínať. Na Vianoce, na tuhé zimy i na vojnu, jednu i 
druhú. Veru, nebolo im ľahko. Nedostávali darčeky a jedla 
bolo málo. Snehu veľa, záveje vysoké. Do kostola sa muselo 
ísť za každú cenu. I domáce zvieratá museli nachovať. Do-
konca skôr, ako si všetci zasadli k štedrovečernému stolu. 
Každé jedlo malo svoju symboliku. A tých zvykov, ktoré 
sa museli dodržiavať! Pamätám si, že som sa vždy čudova-
la, že sa im to vôbec chce. Moja rebelská duša nechápala, 
prečo by som mala celý deň nejesť a vydržať až do večere. 
Vôbec som nerozumela tomu, ako mohli v takej treskúcej 
zime ísť do kostola, ktorý teda vôbec nebol vykurovaný. 
Dodnes nerozumiem mnohým ľudovým zvykom v duchu 
... toto sa nesmelo, toto sa muselo. Aj to, že sa pri ich opi-
se babička s dedkom zavše pochytili ma ako dieťa miatlo. 
Jeden si pamätal to, iný zas ono. Milovala som však tieto 
ich prekáračky, tieto nádherné pokojné večery, ktoré sme 
všetci bezpodmienečne chceli tráviť u babičky a u dedka. 
Som vďačná za tieto spomienky a chcela by som, aby také 
mali aj moje deti.
Duch Vianoc
Vianoce so starými rodičmi majú vždy takú inú atmosféru. 
Kto zažil Vianoce s nimi aj bez nich, vie, ako to myslím. 
Pri starých rodičoch akosi s väčšou pokorou prijímame 
zvyky i tradície. Možno navonok frfleme, ľudové či kres-
ťanské zvyky sa nám zdajú trápne, smiešne či nezmyselné, 
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aj tak ich všetky pod dohľadom starých rodičov vykonáme. 
Mám však silný pocit, že takú duchovnú atmosféru Vianoc, 
akú vedia vyčariť starí rodičia už my, mladí bez nich ani 
nevieme.
Vianoce spájame s nespočetným množstvo vianočných 
tradícii a povier. Nie je mojím cieľom súdiť, čo bolo správ-
ne a čo nie. Jedno je však isté. Žiadna technická vymo-
ženosť a ani vianočné akcie v nákupnom centre nám do 
domácnosti neprinesú to najdôležitejšie – ducha Vianoc. 
To je niečo, bez čoho sa nám Vianoce nerátajú. Nevieme 
pomenovať čo to vlastne je, ale tú čarovnú atmosféru pros-
te chceme. Chceme koledy, chceme spievať „Tichú noc“ na 
polnočnej omši, chceme to zvláštne čosi, čo nad nami bdie 
počas štedrej večere. Skrátka, ja si „to“ bez starých rodi-
čov neviem predstaviť. Starí rodičia prinášajú do našich 
vianočných domov tú sviatočnú zvláštnu atmosféru. To 
oni nás nabádajú k dodržiavaniu tradícii, za ktoré sme im 
nakoniec vďační. Máme na ne krásne spomienky na celý 
život. Krájanie jabĺčka, hádzanie orechov do všetkých kú-
tov či krížik s medom na čelo ... to všetko a mnoho iného 
sú zvyky, ktoré nám naši starí rodičia vďačne ukážu, naučia 
nás. Oni jediní nám o nich môžu rozprávať ako o vlastnej 
skúsenosti.
Vianoce deťom, Vianoce starým rodičom
Z historických údajov sa môžeme dozvedieť, ako to bolo 
na Vianoce napríklad s darčekmi. V mnohých zdrojoch sa 
uvádza, že darčeky dostávali spočiatku len deti. Chudobné 
deti od bohatých paničiek, neskôr aj od pánov, od gazdov.  
A boli to vždy praktické veci – šály, rukavice, topánky, sem 
tam lízanku či cukrík. Postupne rokmi sa tento zvyk roz-
šíril medzi všetky deti a dospelých až to skončilo tak, že 
dnes už deti píšu e-mail Ježiškovi s presným zoznamom 
darčekov, ktoré si prajú. O cene a hodnote darčeka radšej 
nebudem ani písať. Čo však chcem určite povedať je moje 
tohtoročné vianočné predsavzatie. Vianoce v našej rodine 
budú tento rok patriť starým rodičom. Nie len preto, že Eu-
rópska únia vyhlásila rok 2012 za rok aktívneho starnutia a 
solidarity medzi generáciami. Uvedomila som si totiž jed-
nu starú pravdu: „Spomienky sú niečo, čo vám nikto ne-
môže vziať“. Chcem, aby moje deti mali na Vianoce krásne 
spomienky. Chcem, aby naše tohtoročné Vianoce boli viac 
o nás – deťoch, rodičoch a starých rodičoch,  ako o kope 
darčekov. 
Do hory, do lesa! 
Či horí v tom našom salaši? 
Radosť veľká sa zjavuje a tento svet potešuje. 
Vstávajte bratkovia k jasličkám, 
aby ste zjavili svetlo nám.

Materské centrá / október 20124
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Tip k Vianociam 
Ak nemôžete stráviť Vianoce so svojimi starými rodič-
mi, pošlite im skutočnú pohľadnicu. Dajte si tento rok tú 
námahu a  pošlite im pozdrav s  vlastnoručne napísaným 
vianočným prianím. (Možno starnem, možno som senti-
mentálna, ale vianočné pohľadnice sa mi zdajú oveľa osob-
nejšie, ako to moderné a  praktické zasielanie hromadných 
SMS s  básničkou, stiahnutou z  internetu.) Vaše deti vám 
s pohľadnicami iste radi pomôžu a svojich starých rodičov 
potešíte a prekvapíte. 
Starý rok, Nový rok
Noc, ktorá predchádzala novému roku mala už odpra-
dávna zvláštnu moc zásluhou rôznych veštieb. Verilo sa 
napríklad aj na predpovede počasia – červené zore ráno 
veštili víchrice, búrky, neúrodu a biedu, drobný hustý dážď 
bol zasa predzvesťou hustých plných obilných klasov. Mne 
osobne sa páči novoročný zvyk, ktorý hovorí o zákaze 

niektorých prác v domácnosti, ako pranie a vešanie bie-
lizne. Rada by som dodržala aj náročný zvyk, privítať nový 
rok v  čistej domácnosti. Po silvestrovskej noci...strávenej 
s deťmi, s priateľmi a s ich deťmi ... si to však viem len ťažko 
predstaviť.
V minulosti sa na Silvestra sa pripravovala takmer rovnaká 
večera ako na Štedrý deň, len s tým rozdielom, že sa mohlo 
jesť aj mäso. Na Slovensku sa doteraz udržiava stará pove-
ra, že šťastie prináša prasiatko, a preto sa na novoročnom 
stole nesmie objaviť hydina, pretože by nám šťastie uletelo. 
Zato nesmie chýbať bravčové mäso. Podávať sa má šošovi-
ca a jedlá s makom, pretože symbolizujú peniaze. Páči sa 
mi aj tradícia, ktorú zaviedla moja svokra, že na nový rok 
máme cesnakovú polievku, aby sme boli po celý rok zdraví.
Tip k silvestrovskej večeri
Spoločne si zrekapitulujte uplynulý rok. Mesiac za mesia-
com. Budete prekvapení, čo si z neho zapamätali vaše deti.

Katarína Králiková
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Predvianočné upratovanie sa v mnohých našich do-
mácnostiach nezaobíde bez vyraďovania vecí, ktoré 
už nepotrebujeme. Mne je vždy ľúto vyhadzovať 
oblečenie, hoci viem, že si ho už neoblečiem. S ove-
ľa menšou ľútosťou však vyraďujem hračky a detské 
oblečenie. Fakt je ale ten, že si nepamätám, že by som 
niekedy niečo zachovalé naozaj vyhodila. Vždy to 
niekomu darujem, raz sa čas sa mi to podarí aj pre-
dať v bazáriku, ktorý organizuje materské centrum. 
Darovanie mi však robí menej problémov a  väčšiu 
radosť. 

Keď som sa viac začala zaujímať o to, ako je to so zbierkami 
na Slovensku, zistila som, že v niektorých materských cen-
trách robia zbierky takmer nepretržite, niekde pravidelne 
a inde zas vtedy, keď je po to dopyt. „U nás to všetko začalo 
v roku 2010, počas tých veľkých povodní na celom Slovensku. 
Keď sme videli zaplavené domy, ktoré sa rúcali rodine pred 
očami, okamžite sme vedeli, že im chceme pomôcť“, spo-
mína na začiatky Michaela Fedorová z Rodinného centra 
Ovečka v Trenčianských Tepliciach, ktorá bola v súvislosti 
s  povodňami v  roku 2010 hlavnou spoluorganizátorkou 
celoslovenského projektu „Pomôže celé Slovensko“ i pro-
jektu Únie materských centier „Rodiny rodinám proti 
povodniam“. Pamätám si, že to bol veľmi náročný projekt 
a aj  ja som bola jeho súčasťou. Ozvalo sa množstvo ľudí, 
ktorí prostredníctvom nás chceli tiež pomôcť. Tá nádherná 
spätná väzba od ľudí, dojatých z nezištnej pomoci celého 
Slovenska bola neopísateľná. Jedna rodina za nás dala od-
slúžiť omšu v kostole. Na to nikdy nezabudnem.

Pri darovaní je vždy príjemné vedieť,
u koho dar skončí

V médiách aj „od ľudí“ sme už neraz počuli o  tom, kde 
všade môžu skončiť veci, ktoré sme darovali cez rôzne or-
ganizácie. Žiaľ, nie sú to vždy humánne účely. Tí z nás, kto-
rí sme radi, ak vieme, komu presne sme svoje veci darovali 
máme možnosť obrátiť sa na materské centrum. Katarína 

Darujme, aby sme mohli prijímať

Matejová z  Ružomberka k  tomu dodáva: „Materské cen-
trum Nevedko je v Ružomberku známe, máme dobré meno 
a sme zárukou, že sa veci dostanú, kam majú.“
Pri výbere organizácie, cez ktorú môžete svoje veci daro-
vať sa dá orientovať aj podľa toho, na akú cieľovú skupinu 
je organizácia zameraná. „V rodinnom centre Prešporko-
vo sme sa pri zbierkach spočiatku zameriavali na sociálne 
slabšie rodiny z  nášho okolia,“ spomína Iva Králová. Ne-
skôr však kontaktovali OZ Maják, ktorý sa stal ich pravi-
delným „odberateľom“. OZ Maják sa venuje resocializácii 
odsúdených ľudí na Slovensku a  RC Prešporkovo s  nimi 
už niekoľko rokov spolupracuje pri zbierkach. Ich klienti si 
musia odrobiť 2 až 4 hodiny, dostávajú za to body a za tie si 
vyberajú veci zo skladu, do ktorého darcovia posielajú veci 
zo zbierky. „Nedávno nám z OZ Maják poslali ako poďako-
vanie ručne, v ich dielňach, robené rohožky, podsedáky, deky 
a sviečky. Bola to pre nás krásna spätná väzba. Podľa mňa 
je dôležité aj to, že ide o mimobratislavské občianske zdru-
ženie,“ dodáva Janka Macháčková Miklasová. Aktuálne RC 
Prešporkovo realizuje zbierku pre OZ Brána do života, krí-
zové centrum pre obete domáceho násilia.

Inšpirujte sa krásnym pocitom
z pomoci blížnemu 

V Nitre organizovalo Materské centrum Klokanček veľké 
množstvo zbierok či už vlastné, alebo sa pripojilo k  veľ-
kým organizáciám. „Pravidelne organizujeme zbierky ob-
lečenia, obuvi a napríklad aj kočíkov pre maminy s deťmi v 
zariadení núdzového bývania v Nitre či zbierku pre nocľahá-
reň v Nitre,“ vymenúva obsah zbierky Jela Siková z Nitry. 
„V zimnom období som pre bezdomovcov nosila plný kanis-
ter polievky,“ dodáva Jana. Organizovali aj vianočné stret-
nutia pre týrané matky s deťmi, pre autistické deti a deti 
s pohybovým a mentálnym postihnutím.  Robili aj zbier-
ku mliečnych kaší, sušeného mlieka a výživ pre rodinu v 
Bratislave s 5 deťmi vo veľmi zlej finančnej situácii. „Raz 
sme zabezpečili vianočné darčeky pre 5 párov nedočkavých 
oči“, spomína Jela. „Organizovali sme aj finančnú zbierku 
pre chorého chlapčeka, ktorý čakal na transplantáciu pečene 
v Nemecku. Zapojili sme sa aj do finančnej zbierky pre jed-
ného černoška, ktorého sme nutne potrebovali dostať na Slo-
vensko. Stretli sme sa s neskutočnou byrokraciou,“ dodáva 
Jela, ktorá, ako povedala, je jednou z mnohých ľudí z MC 
Klokanček v  Nitre s  neskutočne veľkým srdcom a  zmys-
lom pre dobročinnosť a dobrovoľníctvo. „Poviem vám, je 
to krásne, keď sa vám príde spätná väzba, vtedy akoby ste 
zažili taký pocit zadosťučinenia, také naplnenie, ktoré vás 

Darujme, aby sme mohli 
prijímať,
alebo nielen vianočné 
zbierky v materských 
a rodinných centrách
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poháňa ďalej aj napriek ľuďom, ktorí to nevedia pochopiť. 
Nevadí, ani možno nevedia o čo prichádzajú,“ myslí si Jela 
Siková z Nitry. 
Aj Materské centrum Nevedko má široké spektrum zbie-
rok, cez ktoré pomohlo obrovskému množstvu ľudí nie len 
v  Ružomberku. „Vlani sme organizovali zbierku topánok 
pre africké deti“, začína menovať Katarína Matejová zbier-
ky, ktoré presiahli rámec ich mesta. „V lete tohto roku sme 
pre  africké deti robili zbierku šatstva. Boli sme šťastné a vy-
smiate, keď nám poslali fotky afrických detí v oblečení, ktoré 
sme im darovali“, dodáva Katarína. So zahraničnými zbier-
kami majú skúsenosti aj v Materskom centre Mami-oáza 
v Zlatých Moravciach. „Dvakrát sme organizovali zbierku 
plyšových hračiek pre deti v  Brazílii. Boli sme šťastné, keď 
sme dostali správu, že hračky úspešne dorazili a robia veľkú 
radosť deťom na opačnom konci sveta“, spomína Katarína 
Žarnovičanová.
Medzi ďalšie, nádherne dojímavé zbierky v  už spomína-
nom Ružomberku patrí aj minuloročný jesenný projekt 
„Daruj hračku chorému kamarátovi“. „Počas lampiónového 
sprievodu sme organizovali zbierku hračiek pre deti hospita-
lizované na Detskej klinike Ústrednej vojenskej nemocnice 
SNP-FN v  Ružomberku, vysvetľuje Katarína. V  zapätí re-

alizovali „Vianočnú zbierku plienok, diek a oblečenia pre 
novorodenecké oddelenie tej istej nemocnice. Na jar tohto 
roku pokračovali v  sérii zbierok, tentokrát pre rodiny so 
zdravotne postihnutými deťmi a  následne pre občianske 
združenie Ružičky, ktoré združuje rodiny so zdravotne po-
stihnutými deťmi. Ďalšou zmysluplnou zbierkou pokraču-
jú v novembri 2012 pod názvom „Aby nikto nebol hladný“. 
Opäť počas lampiónového sprievodu zbierajú, tentokrát 
suché potraviny pre Potravinovú banku v  Ružomberku. 
„Tu majú deti možnosť darovať sladkosť pre kamaráta v 
hmotnej núdzi,“ objasňuje Katarína Matejová.

Ľudskosť
vlastná len ľuďom

Je dôležité uvedomiť si, že za každou zbierkou je silný 
ľudský príbeh. Pri zbierkach totiž nedarúvame len veci, 
ale aj pocit, že tí slabší nie sú sami, že im pomáhame ako 
vieme. A to je ten vzácny, krásny dar, ktorí dostávajú. „U 
nás v Ružomberku sme sa v MC Nevedko dozvedeli o  jed-
nej tehotnej mamičke, ktorá bola zúfalá vo svojej životnej 
situácii a chcela svoje dieťatko po narodení dať na adopciu. 
Nakoniec sa ho nedokázala vzdať a napriek problémom sa 
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Darujme, aby sme mohli prijímať

rozhodla, že si ho nechá. Okamžite sme sa rozhodli, že jej po-
môžeme. V priebehu krátkeho času sme pre ňu zorganizovali 
zbierku všetkých novorodeneckých potrieb. Všetci sme spolu 
s ňou prežívali nádherný neopisateľný pocit spolupatričnos-
ti.“ uzatvára doterajšiu rozsiahlu sériu zbierok líderka MC 
Nevedko v Ružomberku. 

Učme deti k dobrým skutkom
Byť dobrý vzorom je podľa mňa najideálnejší výchovný 
prostriedok. Preto pri akejkoľvek dobrovoľníckej práci, 
vrátane zapájania sa do  zbierok sú pri mne moje deti. A pri 
mamách a oteckoch z materských/ rodinných centier tiež. 
Naše deti, či už si to uvedomujeme, alebo nie, nás vidia 
a učia sa od nás. Učia sa nezištnosti, spolupatričnosti, ale 
i tomu, že na tomto svete je veľa ľudí, ktorí sa nemajú tak 
dobre ako my, nemajú hračky, jedlo, domov a často ani ro-
dičov. „Ja do všetkých zbierok zapájam vždy aj svoje deti. 
Sú už dosť rozumné na to, aby pochopili, že dávať je nieke-
dy viac, ako brať. Myslím, že ich to v živote veľmi posilní,“ 
myslí si Jela Siková z MC Klokanček v Nitre. Aj v Zlatých 
Moravciach zapájajú deti do zbierok. Spomínanú zbierku 
plyšových hračiek robili v pôstnom období. V rámci det-
skej krížovej cesty v kostole dostali deti za úlohu podeliť sa 
o svoje hračky s deťmi ďaleko v Brazílii. „Bolo to veľmi milé, 
keď deti na ďalšom stretnutí komentovali, akú hračku pri-

niesli,“ spomína Katarína Žarnovičanová. Iste boli na seba 
veľmi hrdé a ich rodičia tiež. „Napríklad moje deti, keď som 
im vysvetlila, že by mohli venovať nejakú hračku deťom, kto-
ré sú v núdzi tak s tým nemali problém, samozrejme to bolo 
niečo s čím sa už dlhodobo nehrali ale mali pocit, že niekomu 
pomohli, povedala Jana Miklášová z RC Prešporkovo.

Tip pre materské/ rodinné centra
Na spätnej väzbe záleží. Ak mu MC/ RC, ako organizátor 
zbierky nedostane, môže si ju nenápadne vyžiadať, aby ju 
mohlo posunúť pre darcov. Veď darované veci museli pre-
triediť, skontrolovať či sú skutočne použiteľné, čisté. Museli 
ich pobaliť, niekoho kontaktovať, niekde odviezť. Stálo to 
čas a ten je vždy vzácny, pri malých deťoch obzvlášť. Preto 
si myslím, že poďakovanie, alebo aspoň informácia, že dar 
skončil tam, kde ho najviac potrebovali vždy zahreje pri 
srdci. Takže najmenej, čo môžeme urobiť je, toľko, že pri 
odovzdávaní daru povedať: „A dajte nám vedieť, či sa veci 
páčili“. Neraz sa totiž organizácie, ktoré príjimajú vyzbiera-
né veci stretávajú s tým, že dostávajú zbytočnosti, veci súce 
na vyhodenie. Žiadosť o spätnú väzbu pre nich je jasným 
signálom, že ste si na zbierke dali záležať a záleží vám aj 
na ľuďoch, ktorým sa pomáha. Spätná väzba iste v zápätí 
príde a bude pozitívna. Hrejivý pocit z pomoci blížnemu 
stojí za to!

Katarína Králiková
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Mozaika centier

Naše MC sa nachádza v Banskej Bystrici na sídlisku Sáso-
vá, ktoré má kopcovitý terén. No až keď človek tlačí kočík 
zistí, koľko terénnych prekážok v  podobe schodov alebo 
príliš strmých rámp musí počas dňa na svojej bežnej trase 
prekonať. 
MC je síce v  areáli škôlky, ale ani tá nemala doteraz iný 
prístup pre rodičov s deťmi ako po dvoch strmých terén-
nych schodiskách s  dosť nebezpečným zábradlím. Jedno 
sa dokonca dostalo do  havarijného stavu a  muselo byť 
pred rokom uzavreté. Samotná škôlka niekoľkokrát apelo-
vala na mesto ako jej zriaďovateľa so žiadosťou o opravu 
schodiska, alebo o vybudovanie nového, najlepšie bezba-
riérového prístupu do areálu. No riešeniu situácie bránilo 
ekonomické hľadisko a možno aj chýbajúca dobrá vôľa za-
oberať sa takouto „maličkosťou“.
Šanca vyriešiť každodenný problém s  prístupom pre ro-
dičov škôlkarov aj pravidelných návštevníkov MC nastala 
toto leto. Spoločnosť BBES, a.s. (dodávateľ tepla v mes-
te) pristúpila k celkovej výmene vykurovacích rozvodov 
na  sídlisku. Nevyhnutnou súčasťou boli rozkopávky, po-
hyb mechanizmov, zemné práce a terénne úpravy. Keď ro-
bili výkopy priamo popri plote škôlky, nápad bol na svete. 
Rozhodli sme sa konať. V mene MC Mamina aj v mene 
škôlky sme vysvetlili celú situáciu a požiadali firmu BBES 
o vybudovanie chodníka, ktorý by umožnil bezbariérový 
vstup do  areálu MŠ priamo po  teréne. Spoločnosť BBES 
má v meste dobré meno. Každoročne vybudujú na vlastné 
náklady jedno detské ihrisko. Naša požiadavka bola s po-
chopením vypočutá a prijatá.
O pár týždňov, keď boli výkopy ukončené a nasledova-
li finálne terénne úpravy, sme sa stali svedkami výstavby 
nového širokého chodníka. Ešte ani zámková dlažba ne-
bola položená a už bolo jasné, že chodník chýbal ako soľ. 
Mamičky s kočíkmi aj s malými deťmi na  odrážadlách a 
trojkolkách si ho hneď obľúbili. Naša vďaka za jeho vybu-
dovanie a spríjemnenie každodenného života mnohým 

MC Klokanček svojou činnosťou napomáha rozvoju osob-
nosti žien – matiek na materskej dovolenke, organizujú 
rôzne aktivity pre matky a deti a podieľajú sa tak na vytvá-
raní programovej štruktúry. Vo svojich aktivitách sa zame-
riava najmä na poskytovanie školení, prednášok, besied, 
kurzov, zameraných na matky, otcov, deti a  celé rodiny. 
Pravidelné aktivity sú zamerané na podporu sociálneho 
začlenenia žien, na vytváranie podmienok pre zmysluplné 
využívanie voľného času detí, aktivity matiek s deťmi  do 3 
rokov a to, pohybové, výtvarné, hudobné workshopy, dra-
matizácie. Jednou z najnavštevovanejších akcií v programe 
je divadielko. Vzniklo z  radosti a  túžby matiek hrať pre 
svoje deti a rozžiariť jeho oči šťastím a radosťou. Divadiel-
ko má už teraz názov Svetielko a hrá detské predstavenia 
na rôznych akciách v meste Nitra a poznajú ho aj v mater-
ských škôlkach. 
Činnosť Materského centra Klokanček je širokospektrálna, 

RC Prešporkovo v srdci Bratislavy začalo s novou cyklic-
kou aktivitou Moja obľúbená rozprávka, prostredníctvom 
ktorej chce vrátiť a udržať miesto čítaným rozprávkam v 
živote našich detí. Pilotným stretnutím bola v rodinnom 
centre návšteva herca SND Roberta Rotha, ktorý si pre 
detičky, ale aj rodičov pripravil poobedie plné príbehov 
Osmijanka Kristy Bendovej. Koncom októbra medzi deti 
zavítal vždy veselý Juraj Kemka, v novembri so svojim hla-
som stvoreným na rozprávanie rozprávok Dušan Jamrich. 
A  21. decembra pripra-
vujeme čítanie s Táňou 
Pauhofovou.
Všetkým veľmi ďakuje-

me za dobrovoľné šírenie 
lásky ku knižkách a roz-
právkam. Viac informácií 
na www.prešporkovo.sk

Nový bezbariérový prístup
k MC Mamina
vďaka spoločnosti BBES, a.s.

Materské centrum Klokanček v Nitre
oslávilo 10. výročie.

Moja obľúbená rozprávka
v RC Prešporkovo

mladým rodinám patrí spoločnosti BBES. 
Veľmi pekne ďakujeme!

napísala Miroslava Tornyosová
členka MC Mamina, Banská Bystrica

Autor fotografie je Katarína Poturnayová.
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Mozaika centier

V rámci projektu Grundtvig Partnerstvo - Program celoži-
votného vzdelávania sa stretli partneri projektu v rôznych 
krajinách Európy. Zo Slovenska je to MC Mami-oáza spo-
lu s ďalšími 11 krajinami medzinárodnej siete materských 
centier. Chceme sdieľať postupy a riešenia problémov a 
ťažkostí, motivovať sa a predcházať podobným problémom 
prenosom dobrej praxe našich partnerov.
Partneri projektu boli z Holandska, Nemecka, Česká repub-
lika, Poľsko, Maďarsko, Slovensko, Taliansko, Španielsko, 
Lichtenjštansko, Turecko a Bulharsko. 
Aká bola návšteva partnerov v Bulharsku, sprostredkováva 
Daniela Konečná z Únie materských centier:
Cesta na juh bola zaujíma. Zábavná aj poučná zároveň. 
Išli sme spolu s Katkou Žarnovičanovou z MC Mami-Oá-
za Zlaté Moravce. Leteli sme s dievčatami z Čiech a hneď 
od začiatku bolo veľmi veselo. Celkovo to bol ale náročný 
presun po celom Bulharsku vo veľmi krátkom čase. Absol-
vovali sme do 1 000 km presuny zo Sofie do Starej Zagory 
na východ a potom do Sandanski na juhozápad. Po ceste 
sme sa zastavili prvýkrát v Plovdive, kde nám Jitka z Česka 
dohodla u šoféra zastavenie v reštaurácii. Bola v Bulharsku 
pol roka a robila nám skvelú prekladateľku, čo nám veľmi 
pomohlo v komunikácii s domácimi. Reštaurácia bola síce 
pekná, zaujímavá, avšak fajčiarska. V Bulharsku sa fajčilo 
všade. To by sa páčilo iba môjmu mužovi J. Tak sme si len 
rýchlo objednali, vybehli na čerstvý vzduch a potom zase 
rýchlo naspäť, najesť sa. Objednávali sme si len šopský šalát, 
lebo sme nepoznali ich jedlá a toto bola istota. 
Stara Zagora bolo typické socialistické mesto, s budovami 
dosť ošarpanými, opravovanými len na niektorých poscho-
diach. Privítali nás podvečer žienky z  materského centra 
a  Bagryan (ako jediný muž), zoznámili sme sa aj s  ostat-
nými účastníčkami z Poľska, Česka, Maďarska, spolu sme 

tvorili 10-členný tím. Pri večeri sme sa neformálne rozprá-
vali o dianí v jednotlivých materských centrách iných kra-
jín. V Maďarsku pôsobí len jedno MCčko v Miškolci, je ale 
veľmi aktívne. V Poľsku je viacej skupín, klubov, ktoré nie 
sú zosieťované. V Česku je 330 MCčiek, ktoré pôsobia v 14 
krajoch, koordinované 14 regionálnymi koordinátorkami. 
V Starej Zagore sa nachádza 35 tis. rómske sídlisko. Domy 
nedostavané, ošarpané, niekde sa nachádzali aj smetiská 
medzi domami, ale ľudia boli veselí, nechali sa fotografo-
vať a mali z toho zábavu. Na okraji sídliska je vybudované 
komunitné centrum, v ktorom majú vybavenie počítačové, 
s diaprojektorom nám sprostredkovali ich činnosti. V stre-
de sídliska sa nachádzalo materské centrum, ktoré malo 2 
miestnosti, jedna bola zariadená pre deti. Snažili sa vytvoriť 
materskú škôlku a tu sa venovali len deťom. Rodičia si deti 
mohli ráno priniesť a  na 3 - 4 hodiny boli samé deti bez 
rodičov. Venovali sa im pracovníčky MCčka, ktoré boli pla-
tené z projektu. Druhá miestnosť bola určená na stretávanie 
sa mamičiek, kde im boli poskytnuté prednášky a pod.... Do 
ďalšieho mesta trvala cesta 5 hodín, tak som od Markétky 
z Česka zisťovala, ako fungujú MCčka u nich. Momentálne 
majú už niekoľko rokov financovanie z Min. práce, soc. vecí 
a rodiny. Vytvorená Síť mateřských center má v tomto roku 
10 výročie. Prvé MCčka vzdnikali pred 20-timi rokmi. Jed-
na koordinátorka má na starosti od 10 – 30 MCčiek, podľa 
toho má vytvárané úväzky. Financovanie z ministerstva sa 
im podarilo presviedčaním o nevyhnutnosti ich pôsobenia. 
Ak poslanci pochopia zmysel, tak sa snažia financovať nie-
len regióny, ale aj „strechu“. 
Sandanski bolo pekné mestečko, docestovali sme večer až 
za tmy. Privítali nás bohatou večerou, ktorá nekončila po 
šopskom šaláte, ako som si pôvodne myslela. Končilo to 
bulharskými tancami, ktoré nás učila Toni, naša sprievod-
kyňa všetkým. Na ďalší deň sme išli do materského centra 
priamo v meste. Vonkajší vzhľad domov však bol podob-
ný ako v Starej Zagore (s týmto sme sa stretali aj v rómskej 
osade v Nitre, kde nedostavané, tehlové domy boli vnútri 
bohato zariadené). Chudobní boli väčšinou špinaví, deti 
dosť zle oblečené, nemajú peniaze na základné potraviny 
a oblečenie. V niektorých prípadoch to boli chatrče s hlinou 
na zemi. Deti tu nechodia do školy, niektoré aj keď začnú, 
tak odchádzajú z nej aj preto, že si nemajú čo obliecť, obuť. 
Rodičom neprekáža, že nechodia ich deti do škôl. Dievčatá 

MC Mami-Oáza zo Zlatých Moraviec 
v spoločnosti 11 krajín sveta.

farebná. Bolo vidieť aj na oslave, ktorá sa niesla v slávnost-
nom duchu. Prostredie Starého divadla Karola Spišáka 
navodzovalo príjemnú atmosféru rodinného prostredia, 
tepla, ľudského pochopenia. Vystúpili tu deti, ktoré sa 
pred desiatimi rokmi batolili v 
„Klokančeku“. V programe nám 
zatancovali i  deti, ktoré vedie 
jedna aktívna mamička v ume-
leckej škole. Odozneli tu detské 
piesne ústami „lienky Alenky“ 
za doprovodu gitary. Na záver 
nám zaspieval Kuko z Horkýže 
slíže, ako otecko navštevujúci 
naše materské centrum. 
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Mužský element
v MC Bambi

Úspešný rok
v MC Budatko 

Materské centrum Bambi pripravilo bohatý program pre 
malých aj veľkých návštevníkov. V rámci pravidelného 
mesačného programu „Na slovíčko, pán doktor“ nám roz-
viazať jazýčky prišla logopedička a učili sme deti, prečo si 
máme umývať zúbky a či si ich vôbec umývať máme :-). 
Pán policajt v rozprával maminkám, ako sa správať v krí-
zových situáciách. Úžasný latino majster Michal Soukup 
prišiel do nášho MC a dve hodky sme sa s ním potili v lati-
no-rytme v podujatí „Božské telá“. 
Deťom sa páčilo „Čítanie s Kubkom“ kedy nám študent 

Kubko čítal knižku Ja Maco. Teraz už čakáme na ďalšieho 
chlapa v MC - Mikuláša a v prípravy vrcholia na spustenie 
Montessori kurzu..

Za všetkých Lele Fraňová,
Nové mesto nad Váhom

Začiatkom marca tohto roku sme mali u nás v materskom 
centre Budatko veľkú udalosť, odštartovali sme projekt – 
Montessori kútik. Po skončení všetkých príprav sme „kú-
tik“ slávnostne otvorili počas predajnej výstavy montessori 
pomôcok. Za finančnú podporu na jeho založenie vďačíme 
Nadačnému fondu Telekom v  nadácii Pontis. Stretli sme 
sa s veľkým záujmom rodičov. V tento deň začala nielen 
možnosť pravidelne navštevovať Montessori kútik, ale aj 
sériu prednášok zameraných na Montessori pedagogiku. 
Detičky si u nás nájdu množstvo pre ne nových a zaujíma-
vých aktivít. Mamičky zas získajú nápady na jednoduché, 
ale pre deti zaujímavé a  rozvíjajúce činnosti, ktoré si po-
tom ľahko môžu zhotoviť aj doma. Mnohých k nám ťahá aj 
možnosť pracovať s originálnymi montessori pomôckami, 
ktoré si pre ich vysokú cenu nemajú možnosť zakúpiť do-
mov. Rodičia sú často prekvapení, aké jednoduché aktivity 
vedia ich deti zaujať, ako dlho sa dokáže ich „neposedné“ 
dieťa sústrediť či ako si dokáže po sebe upratať. Kútik vedie 
učiteľka z montessori škôlky, takže rodičia majú možnosť 
získať aj odborné rady. Sme rady, že sme mohli spustiť ten-
to projekt, ktorý robí radosť a učí deti samostatnosti. Tento 
rok nám vyšli viaceré projekty: Bratislavský samosprávny 
kraj nám poskytol dotáciu na energie, Miestny úrad Petr-
žalka na nové kryty na radiátory, vertikálne žalúzie, lino-
leum, Tatrabanka dotáciu na dataprojektor, aby sa zvýšila 
úroveň našich prednášok, magistrát Hl. mesta Bratislava 
podporil nákup kobercov a občianske združenie Welgiving 
nám poskytlo dar - nábytok do herne. Po malých krokoch 
sa snažíme zútulňovať a skvalitňovať naše služby pre rodi-
ny s deťmi k spokojnosti. Ďakujeme za vašu priazeň. 

Jana Hrehorová a členky MC Budatko,
Bratislava – Petržalka.

Mozaika centier

sa tu vydávajú veľmi mladé, už ako 13 – 14 – ročné, mimo 
zákon a zostávajú v tej istej komunite. Štátu nezáleží na tom, 
že Rómovia nemajú vzdelanie, pretože nemôžu potom za-
sahovať do štátnych vecí. Keď sme sa vybrali do osady, ne-
smeli sme fotografovať. Podmienky ich života zanechali na 
nás stopy. Boli sme zamĺknuté. Joana z Poľska chcela hneď 
uskutočniť pre nich zbierku. Veľký zážitok z pobytu v róm-
skych osadách nám ale priniesol aj poučenie. Dá sa pracovať 
aj s takýmito skupinami, hlavne v ich prostredí a spôsobom, 
ktorý zaujme ich, ale prinesie im aj ovocie. Deti pod do-
hľadom obetavej Toni sa vracajú naspäť do škôl a študujú. 
Ona komunikuje, prehovára rodičov, stále navštevuje ro-
diny, ktoré to najviac potrebujú. Všetky žienky zo 4 krajín 
boli skvelé (vrátane násJ), veľmi dobre sme si rozumeli, 
myslím tak vnútorne. Boli to štyri neskutočné dni v živote, 
keď si nestihnete ani uvedomiť, čo všetko ste videli a zažili. 
Myslím si, že je dôležité cestovať a spoznávať ľudí, ich prácu 
a život v rôznych „životných“ šírkach a dĺžkach.
„Cieľom projektu je vzájomné posilňovanie kompetencií 
partnerských organizácií. Sme partnermi so spoločným 
poslaním, ale odlišujú nás kultúrne, ekonomické i ze-
mepisné podmienky našich domovských zemí. Vytvá-
rame podmienky a priestor pre rodiny s deťmi, ktoré sa 
môžu stretávať, učiť a zdeľať. Staráme sa o komunitu pre 
všetkých bez rozdielu, rešpektujeme odlišnosti a povzbu-
zujeme postupné zvyšovanie kompetencií jednotlivcov v 
našich komunitách.“
 Daniela Konečná

www.materskecentra.sk 11



Práca počas rodičovskej 
dovolenky.
Strašiak či výzva?!

Dilemy rodičov

Odchod z práce na materskú dovolenku je pre ženu veľká 
životná zmena. Mnohé z  nás sa tešia, že konečne ustane 
pracovný zhon, množstvo termínov, uzávierok a  pod. 
Očakávame, že konečne budeme mať čas na seba, svojho 
partnera, rodinu a budeme mať nekonečný priestor na po-
zorovanie toho malého človiečika, ktorého sa už nevieme 
dočkať. Realitu života a potrebu rovnováhy nám ešte pred 
narodením dieťatka, ale aj tesne po jeho narodení zabez-
pečia úrady, lekári a  rôzne inštitúcie, kam musíme pri-
niesť neuveriteľné množstvo rôznych dokladov, potvrdení 
a iných „nevyhnutností“. Študujeme rôzne zákony, vyhláš-
ky a nariadenia, aby sme nezabudli na nič, čo treba vybaviť. 
Takže času na naladenia sa na dieťa, na študovanie príru-
čiek o starostlivosti a výchove dieťaťa nám nezostáva veľa. 
Po narodení dieťatka je toho času pravdaže ešte menej, ako 
sme očakávali. Keď sa po niekoľkých mesiacoch, kedy sa 
naučíme zabezpečovať celý servis okolo dieťaťa, rodiny 
a  domácnosti zamyslíme nad naším životom, nestačíme 
sa čudovať, čo všetko sa v našom živote zmenilo. Niektoré 
si užívame tie čarovné chvíle s našimi deťmi, iné hľadajú 
nové sociálne väzby v komunite kde žijú. A sú medzi nami 
aj také, ktorým chýba sebarealizácia aj mimo rodiny a tak 
hľadáme možnosti, ako byť užitočné pre ostatných. Či už 
dobrovoľnícky v  materských centrách, alebo odovzdáva-
ním našich vedomostí, skúseností a praktických zručností 
ostatným prostredníctvom práce popri rodičovskej do-
volenke. Vďaka tomu sa neustále vzdelávame a rozvíjame 
svoje profesijné kompetencie. Okrem toho máme konečne 
možnosť skúsiť niečo úplne nové, čo nám umožní nájsť 
v sebe nepoznané schopnosti a zručnosti. Počas rodičov-
skej dovolenky si môžeme vyskúšať niečo, o čom sme sní-
vali, alebo po čom sme vždy túžili. Či už je to vzdelávanie 
rodičov, kurzy pre deti, organizovanie umeleckých podu-
jatí, tvorba webových stránok, výroba šperkov, alebo čo-
koľvek iné. Dĺžka rodičovskej dovolenky, to, čomu sme sa 
počas nej venovali a ako sa nám darilo zostať v sociálnom 
kontakte so širším okolím, môže výrazne ovplyvniť našu 
úspešnosť pri návrate do pracovného pomeru. 

Názor odborníka: 

Či pracovať počas RD, si musí zvážiť každá 
mamička individuálne, podľa vlastnej si-
tuácie. Je však veľkou výhodou, ak si ma-
mička počas RD našla určitý priestor a čas 
na sebarealizáciu a  vzdelávanie. Nielenže 
je to skvelá psychohygiena od každoden-
nej „plienkovej“ rutiny, ale opätovný ná-

stup do práce bude pre ňu oveľa menej stresujúci. Odporú-
čam mamičkám a  nielen tým, ktorých RD sa chýli ku 
koncu, aby určite investovali do kurzov (odborných, jazy-

kových, PC...), takých, ktoré im pomôžu rýchlejšie sa opäť 
adaptovať do pracovného života. Tu majú možnosť stretnúť 
nových ľudí, komunikovať na témy nesúvisiace s deťmi, po-
pracovať na svojich schopnostiach a opäť nabrať či posilniť 
potrebné sebavedomie, ktoré často mamičkám pri návrate 
do práce, resp. pri hľadaní si novej pozície chýba. 

Mgr. Daniela Greschner, HR Konzultant

Výpovede mamičiek: 

Martina, 37 r., 2 r. na RD, pracuje vo fi-
nančnej oblasti
Z  návratu do práce mám zmiešané po-
city. Veľmi mi počas RD chýbal sociálny 
kontakt, ktorý by výlučne nesúvisel s ma-
terstvom a rodičovstvom. Teším sa na to, 
že sa budem znova realizovať aj profesne, 

že sa budem pohybovať v  širšom sociálnom priestore. 
Obávam sa však, že nástup do práce nebude úplne jedno-
duchý, aj keď sa budem vracať na svoje pôvodné miesto. 
Počas RD som nepracovala, ani sa špeciálne nevzdelávala. 
V komunikácií s inými ľuďmi, alebo pri vybavovaní úrad-
ných záležitostí si už sebou nie som taká istá. Mám obavu, 
ako zapadnem do kolektívu, keďže pracovné vzťahy som 
udržiavala minimálne. Rozhodla som sa, že sa počas RD 
budem venovať iba rodine. Možno som mohla tento čas 
využiť na sebazdokonaľovanie. Mám priateľky, ktoré začali 
podnikať a úplne zmenili svoju profesiu a teraz robia to, po 
čom vždy túžili. Neviem si predstaviť, že by som sa mala do 
zamestnania vrátiť ešte po dlhšej dobe. Už teraz cítim, že je 
dôležité udržiavať svoj mozog v dobrej kondícií. 

 Janette, vek 35 r., na RD 6 r., pracovala 
v oblasti zdravej výživy. Nástup do práce 
ma čaká o 10 mesiacov. Zatiaľ sa však na 
to nepripravujem. Venujem sa najmä ro-
dine a materstvo ma napĺňa.

Elena, vek 33 r., na RD 5 r., pracovala 
v administratíve
8 mesiacov na RD som sa venovala iba 
dieťatku. Počas tejto doby som študova-
la všetky dostupné informácie o výchove 
detí, o tom ako ich rozvíjať a prirodzene 
podporovať. V  tom období sa mi dostal 

do rúk časopis, ktorý hovoril o úplne prevratnom spôsobe 
dorozumievania sa s  batoľatami, ktoré ešte nerozprávajú. 
Zaujalo ma to natoľko, že som sa rozhodla sama tento 
program vyučovať. Vďaka tomu som neustále v  kontakte 
s  ľuďmi, ďalej vzdelávam seba, ale i ďalších  rodičov, kto-
rí túžia po kvalitných a overených informáciách o rozvoji 
potenciálu každého dieťaťa. Ak mi to rodina umožňuje, 
tak pracujem, ak  potrebujem, tak svoje aktivity zasa ob-
medzím. Práca je tak pre mňa stále zábavou a ja som nikdy 
na sebe nepracovala viac, ako práve počas RD. Návratu do 
práce sa neobávam. Myslím si, že som už našla to, čo ma 
baví a napĺňa a zostanem pri tom. 

Elena Černá
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Dilemy rodičov

Flexibilná práca.
Je to na Slovensku
možné?

ponúk na skrátený alebo iný flexibilný úväzok, sprostred-
kúva i názory a pohľady na tému pracovnej flexibility, pus-
til do malého, avšak jedinečného prieskumu. Chcel zistiť, 
ako ľudia na Slovensku vnímajú pracovnú flexibilitu. A to 
s cieľom prezentovať tento pohľad zamestnávateľom, verej-
nosti, štátu a iným, ktorých sa to týka.
Vyše 4/5 sa možnosť flexibilného pracovného úväzku páči.  
Takmer 70% ľudí o takejto forme práce uvažuje a takmer 
20% na flexibilný úväzok pracuje. Skoro všetci uprednost-
ňujú prácu z domu alebo prácu na skrátený úväzok. Nikto 
sa nepriklonil k  forme zdieľania pracovného miesta. Je 
pravdepodobné, že túto formu nepoznajú, pričom hlav-
ným dôvodom je i  jej minimálna aplikácia na Slovensku. 
Vyše 80%  si myslí, že v okolí nie je dostatok pracovných 
miest na flexibilný úväzok, 4% si myslia opak.
 
Aké sú výhody:

Tretina vidí výhodu vo väčšom čase pre rodinu, 20% vo 
vyššej flexibilite, mnohým vyhovuje možnosť vzdelávania 
sa popri práci, príp. práca z  domu bez rušivých elemen-
tov. Najviac ľudí sa priklonilo k  týmto nevýhodám: málo 
flexibilných pracovných ponúk, nízke finančné ohodno-
tenie, nedôvera kolegov, či doma človek skutočne pracuje, 
legislatívna diskriminácia pracovníkov na „flexi“ úväzok, 
nemožnosť prístupu k zamestnaneckým výhodám, nutnosť 
vykonať rovnaký objem práce za kratšiu dobu a nízke spo-
ločenské ohodnotenie. 
Z  takmer 200 ľudí zapojených do prieskumu bolo 83% 
žien, väčšinou vydatých, vo veku 30-45 rokov, s  jedným 
alebo viac deťmi. Takmer 70% z  celkového počtu opýta-
ných boli vysokoškolsky vzdelané osoby.

 Vlasta Kostercová, spoluzakladateľka
 www.flexipraca.sk

Pracovná flexibilita 

Pracovná flexibilita – pojem na ktorý, sa dá pozerať z mno-
hých uhlov. Inak ju chápu zamestnávatelia a  inak ľudia 
v pozícii súčasného alebo budúceho zamestnanca. Výhoda 
flexibilných foriem práce z pohľadu zamestnanca spočíva 
predovšetkým v  možnosti lepšej rovnováhy medzi pra-
covným a  osobným životom. Pre zamestnávateľa prináša 
taktiež výrazné výhody, a to v podobe vyššej spokojnosti, 
motivácii a efektivite zamestnancov, čo prispieva i k znižo-
vaniu nákladov a efektivite celej firmy.
Dá sa povedať, že existujú krajiny, kde sa práca na čiastoč-
ný úväzok stala dokonca národnou kultúrou na pracovis-
ku. Typickými predstaviteľmi sú Holandsko a Švédsko. V 
Holandsku, Belgicku a Dánsku je viac ako 80% spoločnos-
tí, ktoré zamestnávajú ľudí na čiastočný úväzok. V týchto 
krajinách je vyššia šanca, že nájdete zamestnancov na čias-
točný úväzok aj na vyšších pracovných pozíciách, obzvlášť 
v Holandsku. Podiel pracovných miest na čiastočný úväzok 
na celkovom počte pracovných miest napr. v Holandsku je 
takmer 50%. I  v  ostatných západoeurópskych krajinách 
tento podiel dosahuje viac ako 20%. Na Slovensku je to 
úbohých ledva 4%.
Ako vnímajú ľudia na Slovensku pracovnú flexibilitu – vý-
sledky! 
Pred 3 mesiacmi sa pracovno-informačný portál 
www.flexipraca.sk, ktorý okrem zverejňovania pracovných 
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 Pod drobnohľadom odborníka

šmykľavky z akéhokoľvek dôvodu vypadlo a dopadlo na 
okraj pieskoviska mohlo by dôjsť k vážnemu zraneniu. 
Žiaľ, takáto nebezpečná kombinácia, navyše s pieskovis-
kom s  betónovým okrajom, sa ešte stále nachádza na 
mnohých starších verejných ihriskách aj v materských 
škôlkach. 

4. Pieskovisko ako priestor pre tvorivú hru najmenších 
detí je vhodné plánovať v pokojnejšej zóne ihriska.

Dôležitou a neopomenuteľnou súčasťou ihriska je správne 
zvolený a aj správne urobený bezpečnostný povrch. Môže 
byť prírodný (norma povoľuje 
a) piesok – bez prachových alebo ílových častíc, zrnitosť 

0,2 – 2mm
b) plavený riečny štrk - frakcie 2 - 8 mm
c) drevité triesky – mechanicky drvené drevo (nie materiál 

na báze dreva) bez kôry a listových zložiek zrnitosti 5 – 
30mm

d) kôra – drevená kôra ihličnanov, zrnitosť 20 – 80mm)
alebo umelý - z gumených bezpečnostných rohoží či liaty 
gumený bezpečnostný povrch. Potrebnú vrstvu prírodné-
ho bezpečnostného povrchu charakterizuje norma (300 – 
400 mm v závislosti od kritickej výšky dopadu špecifikuje 
norma, umelý povrch rovnako ako herné prvky podlieha 
certifikácii. Zvoliť povrch, ktorý je pre danú lokalitu ceno-
vo najdostupnejší a najvhodnejší aj vzhľadom na prostre-
die, do ktorého sa ihrisko plánuje je dobré už pri tvorbe 
návrhu celého priestoru.
Každé ihrisko by malo mať aj oddychovú zónu s  lavička-
mi, smetným košom, vhodnou zeleňou poskytujúcou tieň, 
v prípade väčšieho verejného ihriska aj toaletu a vodu. Po-
kiaľ sa dá je vhodné detské ihrisko pričleniť už k existujúcej 
časti verejného priestranstva s lavičkami a zeleňou. 
Veríme, že pri akceptovaní vyššie spomenutých rád sa Vám 
podarí vytvoriť kvalitný príjemný priestor pre hru detí 
aj oddych starších. 

za O.Z. Naše dvory 2015
Mgr. Jana Juríková

Bezpečné detské ihrisko 
si vyžaduje reálne
riešenie II.
(Tvorba DI a návrh vhodného riešenia)

Každý, kto v dnešnej dobe stavbu detského ihriska organi-
zuje, nesie zodpovednosť za to, aby ihrisko v plnom rozsa-
hu vyhovovalo podmienkam normy STN EN 1176 a STN 
EN 1177. Nie je to také komplikované ako by sa z prísne 
vyzerajúcej citácie normy mohlo zdať. Je len potrebné 
uvedomiť si základné pravidlá správnej tvorby detského 
ihriska a priestoru okolo neho, aby výsledok bol príjemný 
pre všetkých návštevníkov – deti aj ich dospelejší sprievod.

1. Je rozumné priestor, ktorý pre detské ihrisko plánuje-
me využiť, si najprv rozvrhnúť. V  zmysle požiadaviek 
normy aj okolo tej najmenšej hernej zostavy, napr. malej 
hojdačky na pružine, musí byť dodržaná bezpečnostnú 
zónu - priestor, ktorý musí okolo nej zostať voľný. Nor-
ma predpisuje minimálne 1,5 – 2 metre. Vzdialenosť 
medzi jednotlivými hernými zostavami musí byť preto 
najmenej 3 – 4 metre. Už táto základná podmienka nám 
poskytne predstavu koľko sa do priestoru plánovaného 
ihriska zmestí.

2. Herné zostavy so šmykľavkou majú byť inštalované 
tak, aby šmykľavka bola obrátená na sever až východ, 
nikdy nie na juh až juhozápad. Túto zásadu je potrebné 
dodržať kvôli tomu, aby sa plocha šmykľavky v poobed-
ňajších hodinách neprehrievala. Toto pravidlo môžeme 
obísť ak ihrisko plánujeme do priestoru, ktorý je poobe-
de po celý rok v tieni stromov či okolitých domov.

3. Kombinácia hernej zostavy so šmykľavkou, ktorá končí 
v  pieskovisku a  plocha šmykľavky vedie ponad okraje 
pieskoviska, je mimoriadne nebezpečná. Ak by dieťa zo 
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Novelou zákona č. 36/2005 Z.z. o rodi-
ne, ktorá nadobudla účinnosť 1.7.2010 
bol po prvýkrát zavedený inštitút strie-
davej osobnej starostlivosti o dieťa, 
ktorý umožňuje súdu zveriť dieťa do sta-
rostlivosti jednému aj druhému rodičovi 

striedavo na presne stanovené časové obdobie. Forma strieda-
vej osobnej starostlivosti (ďalej len „SOS“) je upravená v §24 
ods.2 zákona o rodine tak, že:
„Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú 
o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd 
môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch 
rodičov ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zais-
tené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou 
súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či 
bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa.“

SOS je jedna z možností ako zákon upraví styk rodičov s ma-
loletými deťmi na  čas po  rozvode, kedy dieťa trávi s jedným 
aj druhým rodičom približne rovnako dlhý čas. Nemusí ísť 
striktne o pomer 50:50, ale je tu snaha zákonodarcov čo naj-
viac sa tomuto modelu priblížiť. Predchádzajúci a stále platný 
model zverenia dieťaťa do starostlivosti len jednému z rodičov, 
pričom druhému rodičovi sa dá možnosť byť s dieťaťom každý 
druhý víkend a pod., znamená podľa odborníkov príliš krátky 
čas na to, aby si dieťa zachovalo rovnaký vzťah k obom rodi-
čom a tiež je to zároveň krátky čas na skutočnosť, aby mohol 
druhý rodič výchovne pôsobiť na dieťa. V prípade, že by o SOS 
prejavil záujem len jeden z rodičov maloletého dieťaťa, nie je 
to ešte dôvod na vydanie zamietavého rozhodnutia súdu. Aj v 
takomto prípade má súd povinnosť skúmať, či bude forma SOS 
v záujme dieťaťa, tzn., že aj prípadný nesúhlas, či blokácia sna-
hy druhého rodiča o uzatvorenie takejto dohody, nebude mať 
vplyv na zavedenie SOS. Základný postulát, že dieťa má právo 
na oboch rodičov a zavedenie SOS do nášho právneho poriad-
ku vychádza zo znenia Dohovoru o právach dieťaťa. Podľa 
čl. 18 ods.1 Dohovoru: „Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami 
tohto Dohovoru, musia vynaložiť maximálne úsilie na to, aby 
bola uznaná zásada, že obidvaja rodičia majú spoločnú zod-
povednosť za výchovu a rozvoj dieťaťa. Základným zmyslom 
ich starostlivosti musí byť pritom najlepší záujem dieťaťa.“ 
O SOS môže rodič požiadať aj v prípade, že po  rozvode súd 
rozhodol o zverení dieťaťa do výchovy druhého rodiča. Návrh 
na zverenie maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostli-
vosti je návrhom na úpravu výkonu rodičovských práv a po-
vinností k maloletému dieťaťu. Návrh sa podáva na  miestne 
príslušnom súde, ktorým je okresný súd, v ktorého obvode má 
maloleté dieťa na základe dohody rodičov alebo rozhodnutia 
súdu, prípadne iných rozhodujúcich skutočností, svoje bydlis-
ko. K návrhu okrem iných dôkazov sa môže priložiť posudok 
psychológa alebo priamo požiadať súd o vypočutie samotného 
dieťaťa, no to len v závislosti od veku dieťaťa, kedy je potreb-
né veľmi citlivo zvažovať túto alternatívu. V návrhu je vhod-
né opísať okolnosti, kedy by dochádzalo k striedaniu, v akých 
časových intervaloch tak, aby to vyhovovalo dieťaťu a obom 
rodičom. Odporúča sa opísať zázemie, ktoré žiadajúci rodič o 
SOS vie dieťaťu poskytnúť ako aj to, že dieťa má vytvorené také 
isté podmienky ako u druhého rodiča, napr. vlastnú izbu. Podľa 
veku dieťaťa sa tiež upravuje interval striedania, na ktorý tiež 
môže vplývať vzdialenosť bydlísk oboch rodičov. Dieťaťu zo-
stáva jedno trvalé bydlisko, na ktorom sa musia rodičia dohod-

Právna poradňa

Striedavá osobná
starostlivosť.
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núť. Rodičia sa tiež dohodnú komu budú vyplácané rodinné 
prídavky a ktorý z nich si uplatní daňový bonus na dieťa. Platí, 
že aj po rozvode či rozchode rodičov má dieťa dvoch zákon-
ných zástupcov, ak jeden z nich nemá zúžené rodičovské práva 
v zmysle zákona o rodine. Taktiež platí, že rodič má vždy právo 
na  informácie o dieťati (lekár, školská dochádzka, voľnočaso-
vé aktivity a  pod.) V zmysle §62 ods.6 zákona o rodine, súd 
pri určení výživného pre maloleté dieťa zverené do striedavej 
osobnej starostlivosti prihliadne na  dĺžku striedavej osobnej 
starostlivosti každého rodiča alebo môže súd rozhodnúť aj tak, 
že počas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov výživ-
né neurčuje. Môže ho však určiť, ak by príjem jedného rodiča 
bol nepomerne malý oproti príjmu druhého rodiča.

Podanie vyššie uvedeného návrhu nie je spoplatnené. Taktiež 
sa nepriznávajú trovy konania vo veciach úpravy práv a po-
vinností k maloletým. Kritériá pre zverenie detí do striedavej 
osobnej starostlivosti sú takmer zhodné s kritériami pre zve-
renie maloletých detí do výhradnej starostlivosti len jedného 
rodiča. Striedavá osobná starostlivosť však nie je vhodná pre 
všetky maloleté deti, ktorých rodičia sa rozviedli, a preto musia 
byť obidvaja rodičia spôsobilí riadne sa starať o maloleté deti, 
so záujmom o starostlivosť a musia byť deťom vytvorené adek-
vátne podmienky pre výchovu.

Rozvodom rodičia pripravujú dieťa o jeho právo na najpriro-
dzenejšiu starostlivosť - o právo na plnohodnotné spoločné 
rodičovstvo oboch rodičov vo fungujúcej úplnej rodine, a na-
vždy ho vystavujú náhrade, ktorá sa môže už len viac či me-
nej vzdialene približovať k ideálnej výchove a starostlivosti v 
úplnej rodine.1 Striedavá osobná starostlivosť nie je v krajinách 
Európy žiadnou novinkou. V zahraničí sa striedavá osobná 
starostlivosť nechápe iba ako právo, ale aj ako povinnosť ro-
dičov. Umožňuje dieťaťu mať primeraný kontakt s obidvoma 
rodičmi a prispieva k jeho zdravému citovému a psychickému 
vývoju2. Prvý krát bola spoločná starostlivosť uzákonená v roku 
1957 v USA. K praktickému využitiu prišlo až v 70. rokoch 20. 
Storočia a o túto novú formu porozvodového usporiadania sa 
začali zaujímať aj iné krajiny. V Európe sú to napr. Švédsko, 
Nórsko, Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Česko. 
„Vo Francúzsku sa stáva v prípade rozvodu čoraz populárnejším 
„spoločná  opatera“. Dieťa trávi jeden týždeň s jedným rodičom a 
druhý s druhým a takto dookola. Dokonca už sa dá kúpiť takzva-
ný „spoločný zošit“, kde rodičia, učitelia, lekári zapisujú dôležité 
veci, aby sa vyhlo zabudnutiu dôležitej informácie.
Rozvod je záťažová situácie pre všetkých – dospelých i  deti 
a  striedavka je podmienená schopnosťou rodičov komuniko-
vať a dohodnúť sa. Ak je nariadená súdom, proti vôli jedného 
z rodičov, spôsobuje nemalé problémy, ktoré pôsobia na výcho-
vu dieťaťa rušivo. Porozvodová starostlivosť sa stáva skúškou 
zrelosti rodičovskej (spolu)zodpovednosti bývalých partnerov 
a príležitosťou na reparát, ktorým by obaja rodičia mali svojmu 
dieťaťu dať druhú šancu uveriť, že sa oň nielen chcú, ale aj do-
kážu dobre postarať aj po tom, ako ich vzájomný partnerský a 
spoločný rodinný život stroskotal.3

Zároveň všeobecne platí, že striedavá osobná starostlivosť obi-
dvoch rodičov o maloleté dieťa nie je vhodná pre každé malole-
té dieťa. Nie je v záujme každého dieťaťa, ktorého rodičia spolu 
nežijú, aby bolo zverené do striedavej osobnej starostlivosti 
obidvoch rodičov. Dôvody môžu byť tak na strane rodiča, ako 
aj na strane dieťaťa.4

1  www.satir-institute.sk
2  striedavastarostlivost.websnadno.cz
3  www.satir-institute.sk
4  www.dieta.sk

Dnes som u mamy,
zajtra u otca
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Ako sa stať
dvojjazyčnou rodinou
Dôležité sú kvalitné materiály. Hoci rodič ovláda na vý-
bornej úrovni jazyk, dieťa potrebuje počuť aj výslovnosť 
rodeného Angličana/Nemca. Dobré materiály sú ešte dô-
ležitejšie keď si rodič nie je istý v cudzom jazyku a tiež sa 
ho učí.
Urobte si z učenia jazyka rutinu s presne stanoveným ča-
som a priebehom. Motivácia rodičov bez podpory okolia 
zvykne časom upadať, lebo je veľa iných dôležitejších vecí 
ako cudzí jazyk. Nestihnutie a vynechanie učenia sa jazyka 
v jeden deň vedie automaticky k voľnejšiemu postoju a po-
stupnému vynechávaniu aj v druhý deň, tretí. Nakoniec sa 
cudziemu jazyku rodičia a deti prestanú venovať .
Učenie jazyka je rodinná záležitosť. Veľkou chybou je, ak 
časť rodiny nepodporuje rodičov (alebo matku) v  snahe 
o  cudzojazyčnú komunikáciu s  dieťaťom. Rodiny, v  kto-
rých sa do cudzojazyčnej výučby zapojili aj otec oveľa rých-
lejšie a jednoduchšie zvládajú počiatočné odmietanie detí 
komunikovať v novom jazyku.
Odmietanie detí po prvotnej fáze nadšenia je bežná zá-
ležitosť. Odmietanie nastupuje ako dôsledok poznania, že 
učenie sa jazyka nie je len chvíľková záležitosť, ale dlhodo-
bý a  náročný proces. Cez štádiá odmietania prechádzajú 
aj prirodzene bilingválne rodiny. Ak je vaše dieťa vo veku 
3-4 roky, potom je odmietanie jazyka často prepojené s ob-
dobím vzdoru. Trpezlivosť, trpezlivosť a  ešte raz trpezli-
vosť. Po chvíli (mesiac-dva) sa všetko samé upraví. Dieťa 
nenúťte rozprávať v tomto čase, no nepriamo ho vystavujte 
jazykovému vplyvu (televízia v cudzom jazyku, pesničky, 
hry, noví kamaráti – nový plyšák prišiel z Ameriky a upps... 
rozpráva len po anglicky). Čím viac budete cudzím jazy-
kom rozprávať vy, tým viac mu bude dieťa rozumieť a v is-
tom štádiu, ho „to“ začne baviť a začne s vami komunikovať 
cudzím jazykom.
Nájdite si priateľov, nových kamarátov, ktorí sú tiež bi-
lingválni, alebo rozprávajú len Vašim cudzím jazykom. 
Dobrým pomocníkom je, ak vo Vašej blízkosti sú krúžky 
cudzieho jazyka, ktoré sú vedené bilingválnym spôsobom.
Komunikujte. Žiadne dieťa sa nenaučí rozprávať, ak len 
pozerá rozprávky v televízii. Áno naše príbehy naučia deti 
rozumieť. Dokonca sa aj naučia frázy, ale obmieňať vety vo 
frázach, vytvárať vlastné vety a  príbehy, na  to potrebuje 
dieťa rozprávať 
Pri začínajúcej komunikácii, nechcite od detí v cudzom 
jazyku viac, ako zvládnu v  materinskom. Vašu reč pri-
spôsobujte veku dieťaťa a  jeho možnostiam. Používate 
zo začiatku len frázy z príbehov. Presne ako sú povedané 
v príbehu – používajte ich v správnom kontexte. Deti takto 
naučíte používať počuté v  správnom kontexte. Neskôr 
môžete kontextuálne obmieňať slová vo vete. „Let´s build 
a  house! – fráza z  príbehu. Pri hraní z  lega povie rodič: 
Let´s build a  house! Let´s biuld a  big house! Let´s build 
a tower.“
Ak dieťa nerozpráva, ale viditeľne vám rozumie, je čas 
na stratégiu „predstierania, že nerozumiem“. Opýtajte sa 
dieťaťa, čo povedalo v cudzom jazyku? Nič? Opýtajte sa ho 
ešte raz. Opýtajte sa ho v cudzom jazyku, či chce danú vec? 

Pod drobnohladom odbornika

Používajte ruky a nohy k dorozumeniu. Na x-tý krát dieťa 
porozumie a  konečne si vypýta „lízanku, cukrík...“ v  cu-
dzom jazyku. Postupne pridávajte veci, ktorým rozumiete 
len v cudzom jazyku. Ani si nevšimnete ako rozprávate vy 
aj dieťa v cudzom jazyku oveľa, oveľa viac ako len povin-
ných 20 minút.
Nekorigujte na začiatku. Keď malo vaše dieťa rok a hovo-
rilo prvé slová, tak ste sa z nich tešili – hoci neboli vyslo-
vené správne. Dovoľte deťom rozprávať bez toho, aby ste 
im opravovali chyby. Ak máte potrebu chyby opravovať, 
urobte to nenápadne: opýtajte sa Vášho dieťaťa v cudzom 
jazyku: Myslel si – a  zopakujte vetu gramaticky správne, 
prípadne použite potvrdzujúcu výpoveď v  cudzom jazy-
ku „áno hovoríš... a správne znenie vety“. Pamätajte, časté 
a okaté opravovanie chýb ukazuje deťom, že nevedia roz-
právať, začnú sa hanbiť, strácajú motiváciu a chuť rozprávať 
až nakoniec prestanú s nami v cudzom jazyku komuniko-
vať.

Ak máte pocit, že dieťa už rozumie všetkému, čo roz-
právate a komunikujú s vami na bežnej úrovni (v našom 
výskume tie najlepšie rodiny konštatovali toto štádium cca. 
po roku až 14.tich mesiacoch učenia sa). NEPRESTÁVAJ-
TE! Len teraz všetko začína. Detské knižky a encyklopédie 
v  cudzom jazyku, odpovedanie na  otázky: Mami ako sa 
to povie? Po 15-16-tich mesiacoch sú naše rodiny radi, že 
majú možnosť zdieľať tieto situácie. V súčasnosti už nerie-
šime tak často odmietanie detí komunikovať a spolupraco-
vať, ale častejšie sa pýtame sami seba – ako toto povedať 
v cudzom jazyku? Čoraz viac rodín sa pridáva a s radosťou 
konštatuje, že celá tá námaha sa vyplatila a deti sa zrazu 
„si otvorili hlavičku novému jazyku“ a pohybujú sa v ňom 
prirodzene.

A čo dodať na záver? 
Ďakujem projektu, že ma donútil začať denne používať cu-
dzí jazyk, ale aj za to, že som začala viac času tráviť s deťmi. 
Ďakujem projektu za mnoho milých a otvorených rodín, 
ktoré som spoznala a viedla na  ich ceste za dvojjazyčnou 
rodinou. Ďakujem za  to, že vydržali našu spoločnú cestu 
a verím, že naše poznatky budú prospešné aj pre iné rodiny 
na ich ceste za dvojjazyčnou rodinou.
Ukážka č. 1
Po roku učenia sa pomocou naratívneho formátu (chlapec, 
4 roky):
Včera sme oslavovali ockove narodeniny ... samozrejme 
presne podľa scenára 6.príbehu (Hocus´s birthday).  Syn 
ráno zahlásil: „Mami, it´s daddy´s B-day. We make B-day 
cake, balloons and I bring juice. Oh oh oh, don´t tell Dad-
dy because it is a suprise.“ A tak sme cez deň upiekli tortu, 
ingrediencie sme používali niektoré ako pri palacinkách 
(príbeh 18), ostatné sme si doplnili a deti si pospevovali: 
„Next I have put some eggs (flour, milk, chocolate, sugar 
...) in the bowl and stir and stir the mixture in the bowl. 
Nakoniec keď prišiel ocko domov, syn pozhasínal svet-
lá, zapálili sme sviečky a už jednohlasne sme spievali:   
„1 2 3 Surprise!!! Happy B-day to you, Happy B-day to you, 
Happy B-day dear daddy, Happy B-day to you.“  

Zlatica Jursová Zacharová
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Výživa detí
v prvom roku života

Pod drobnohladom odbornika

Ukázalo sa, že výživa na počiatku života významným spô-
sobom ovplyvňuje zdravie jedinca v  ďalších rokoch. Die-
ťatko potrebuje pre svoj šťastný a zdravý vývoj teda nielen 
lásku, citové zázemie, každodennú starostlivosť, oblečenie, 
kočík atď., ale predovšetkým dobrú a  pre každý vek pri-
meranú správnu výživu. Po  narodení sa musí dieťatko 
adaptovať na život mimo matkinho tela. To kladie obrov-
ské nároky na  jeho celý organizmus. Zároveň si musíme 
uvedomiť, že po pôrode dochádza k vyzrievaniu viacerých 
orgánov a  funkcií napr. zažívacieho traktu a  látkovej pre-
meny, obličiek, centrálneho nervového systému, imunitné-
ho systému. V prvom roku života narastie dieťa najviac ako 
neskôr za celý život. 
V prvom roku života si dieťa vytvára základné stravovacie 
návyky. Tie sú podmienené tiež kultúrne i národne a spre-
vádzajú ho potom celým životom. Následky nesprávnej vý-
živy sa môžu prejaviť niekedy ihneď, alebo neskôr v detstve, 
ba až v  dospelosti. Materské mlieko je svojím zložením 
a vlastnosťami jedinečné pre výživu novorodencov a dojčiat 
do ukončeného 6. mesiaca života, potom s ostatnou stravou 
až do 1.-2.roku života. Preto hovoríme o ňom ako o pri-
rodzenej výžive. Je najoptimálnejšou potravou pre dojča-
tá. Z novších vedeckých štúdií vyplýva, že matka, ktorá sa 
rozhodla o spôsobe výživy svojho ešte nenarodeného die-
ťatka už v tehotenstve a získala dosť informácií o výhodách 
dojčenia, o technike dojčenia, má všetky predpoklady svoje 
dieťatko úspešne a dostatočne dlho dojčiť. 
 Optimálny spôsob výživy dojčiat je výhradne dojčiť 
celých 6 mesiacov. Počas prvých 6 mesiacov života stačí 
dieťaťu iba materské mlieko, podľa individuálnych potrieb 
dieťaťa doplnené iba prevarenou vodou. Prikrmovanie je 
vhodné začať po ukončenom šiestom mesiaci. Veľmi častou 
chybou je podávanie čaju plne dojčeným deťom. Druhou, 
zdá sa závažnejšou, je predčasné dokrmovanie umelým 
mliekom na základe nesprávne posúdeného „nedostatku“ 
materského mlieka. Treba myslieť na  tzv. laktačné krízy 
medzi 6. – 8. alebo neskôr medzi 12. – 14. týždňom po pô-
rode. Fázu prechodného oslabenia laktácie treba prekonať 
pokračovaním v dojčení, častejším prikladaním. Plne doj-
čené dieťa môže priberať i menej ako 150g týždenne. Ak 
nemá ostatné príznaky nedostatku materského mlieka, je 
priam chybou ho začať dokrmovať umelým mliekom. 

Povery a nedôvera 
patria tiež k faktorom, ktoré podstatne skracujú dĺžku doj-
čenia.
Priam katastrofálnou pre zdravý vývoj dieťa je veľmi čas-
tá povera o „riedkom, slabom, vodnatom“ mlieku z úst 
zdravotníkov. Zloženie materského mlieka sa mení v rámci 
cirkadiálneho rytmu. Ak je dieťa správne priložené k prs-
níku, aktuálnu potrebu – uhasenie smädu si naplní pred-
ným mliekom (prvá tretina objemu mlieka) alebo sa zasýti 
zadným mliekom, kalorickejším, s vyšším obsahom tuku. 
Niektoré deti pijú iba predné mlieko, ktoré ide ľahšie. Pi-
tie len predného mlieka sa môže prejaviť neprospievaním 
alebo  zeleným sfarbením stolice. Najčastejšou chybou 
v tomto prípade je tvrdenie, že zelená stolica je z hladu. 
Zelené stolice sú u niektorých detí normálne, niekedy je to 
reakcia na zloženie matkinej stravy. Najčastejšie však sú ze-
lené stolice spôsobené pitím iba predného mlieka s vyšším 

obsahom laktózy. Tu je potrebné upraviť techniku dojčenia 
dopitím jedného prsníka „do dna“, a až potom priložiť dieťa 
k druhému prsníku. Zabezpečením dostatočného prísunu 
výživného zadného mlieka dieťa začne priberať a  zelené 
stolice vymiznú.
Neopodstatnené je dokrmovanie dieťaťa na základe pove-
ry o údajnom nedostatku mlieka vychádzajúcej z faktu, že 
dieťa nemá stolicu niekoľko dní. Dojčené dieťa môže mať 
stolicu jedenkrát za 3 až 7 dní.
Dojčenie na verejnosti je prirodzené. Vyžaduje si to daná 
situácia, v ktorej sa matka s dieťaťom ocitla. Je smutné, že 
niektorí považujú dojčenie na verejnosti za „trápne divadlo 
okolo dojčenia či vystavovanie svojho materstva na obdiv“. 

Umelá výživa
Mamičky, ktoré napriek veľkej snahe a úsiliu nemajú dosta-
tok materského mlieka musia svoje dieťatko kŕmiť umelou 
výživou. Poznáme ojedinele aj stavy, kedy či už zo strany 
matky alebo dieťaťa, nie je dojčenie možné, resp. je zakáza-
né. Tu má svoje nenahraditeľné miesto umelá výživa. 
 1. Ako prvý sa v súčasnosti odporúča mäsovo – zeleninový 
príkrm. 
Začína sa jednou zložkou. Zo zeleniny je vhodná mrkva, 
petržlen, karfiol, kaleráb, brokolica, tekvica, cukina. K mrk-
ve pridáme petržlen alebo zemiak a na 7. - 8. deň aj mäsko. 
Mäso je vhodné kuracie, morčacie alebo z domáceho králi-
ka. Zo začiatku jedna porcia príkrmu obsahuje 20g, neskôr 
35 g mäsa na dávku. Príkrm obohatíme dvoma kávovými 
lyžičkami rastlinného oleja (slnečnicový, repkový 5 – 10 g). 
Tak zabezpečíme primeranú dodávku polynenasýtených 
mastných kyselín. Príkrm zásadne nesolíme po  celý prvý 
rok života. Dieťa nevie, že soľ existuje. To sa iba mamičkám 
nezdá jedlo chutné bez soli. Mäsovo – zeleninovým príkr-
mom (150 – 200 g ) postupne nahradíme jednu mliečnu 
porciu materského alebo umelého mlieka. Hlavne na  za-
čiatku niektoré deti potrebujú aj tento príkrm zapiť mlie-
kom.
 2. Ako druhý kašovitý príkrm odporúčame jemné jed-
nozložkové ovocné alebo zeleninové pyré. Začíname teda 
ovocno - zeleninovým príkrmom z  jabĺk, banánov alebo 
mrkvy. Ovocno - zeleninový príkrm zásadne neprisládza-
me. Dieťa má poznať pravú chuť ovocia a zeleniny. Citruso-
vé plody ani kiwi v prvom roku života vôbec neodporúča-
me. Deťom, ktoré dostávajú umelé mlieko, môžeme v 7.- 8 
mesiaci pripraviť aj ovocno – mliečny príkrm. Ľahko strá-
viteľný nesladený biely jogurt zmiešame s ovocnou kašou. 
Dojčeným deťom jogurt v prvom roku života podávať ne-
musíme. Materské mlieko im bohato stačí. Tvaroh sa v pr-
vom roku života neodporúča pre vysoký obsah bielkovín. 
 3. Postupný prechod na upravenú stravu dospelých – ro-
dinné jedlá. V 9. - 10. mesiaci života dieťaťa postupne zara-
ďujeme do jedálnička upravenú stravu dospelých. Upravená 
strava dospelých má byť čo najvšestrannejšia, ale treba reš-
pektovať niektoré zásady, napr. stravu nesolíme do 1. roku, 
a po 1. roku tiež veľmi málo. Nekoreníme podstatne dlhšie, 
pretože obličky funkčne dozrievajú do 2. roku života, ne-
podávame cukríky, slané drobné pečivo, čokoládu a kakao...
Z  jedla sa nemá robiť vojna či bojisko! Takto dieťa iba 
od  jedla odradíte. U  niektorých detí svojim naliehaním 
a neustálym pobádaním k jedlu spôsobíte jeho celoživotné 
prejedanie sa a obezitu.

MUDr. Katarína Vicianová,
MUDr. Jarmila Hornová,PhD;

I.detská klinika DFNsP a LFUK
 Celý článok si môžete prečítať na www.materskecentra.sk
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„Milujem svoje dieťa. 
Tak, ako by som neponúkla  
alkohol dieťaťu v náručí, 
neponúkam ho ani tomu 
maličkému v mojom brušku.“

Zuzana Mastišová, Banská Bystrica

Fetálny alkoholový syndróm (FAS)  
a Fetálne alkoholové spektrum porúch (FASD)

Fetálny alkoholový syndróm – FAS (Fetal Alcohol Syndrome) 
a spektrum porúch vzniknuté pôsobením alkoholu na plod 
- FASD (fetal alcohol syndrom disorders) sa zaraďujú do 
skupiny vrodených fyzických a psychických porúch, ktoré 
sú dôsledkom konzumácie alkoholu tehotnou ženou.

Diagnostika fetálneho alkoholového syndrómu obsahuje  
4 diagnostické kritériá:

1.  oneskorený rast dieťaťa, pred aj po narodení; 

2.  permanentné poškodenie mozgu, ktorého dôsledkom sú neu-
rologické poruchy, oneskorený vývoj , oslabený intelekt, poruchy 
správania a učenia sa; 

3.  charakteristické črty tváre: malé očnice, krátky, široký nos, plo-
chá tvárová časť lebky, úzka, nevýrazná horná pera, chýbajúca 
ryha medzi nosom a hornou perou, nevýrazná, chýbajúca bra-
da i ďalšie

4.  pitie/konzumácia alkoholu (aj bez udania špecifikácie množstva) 
matkou počas tehotenstva. 

“Neexistuje bezpečná dávka alkoholu, ktorú je možné 
skonzumovať počas tehotenstva bez škodlivého 
následku/následkov na dieťa.”
M. Klecká, terapeutka pre liečbu, diagnostiku a prevenciu fetálneho alkoholového 
spektra porúch, Pracowisko Psychoedukacje i Terapii Ledziny, Poľsko

Doplňujúce informácie je možné získať  
(v angličtine, v poľštine, v češtine):

www.fosterparents.org.pl
www.ciazabezalkoholu.pl
www.fas.edu.pl
www.fasworld.com
www.vrozene-vady.cz

O dôležitosti vzťahu rodiča a dieťaťa  
(aj v súvislosti s FAS a FASD) a prípadnej liečbe tohto vzťahu 
sa môžete dočítať aj na: www.navrat.sk

Podporené Ministerstvom zdravotníctva SR

Pozor: Alkohol poškodzuje plod častejšie ako akákoľvek 
iná droga. Ochoreniu FAS a iným poruchám spôsobeným 
konzumáciou alkoholu v tehotenstve označovaných 
skratkou FASD je možné na 100% zabrániť.  
Stačí NEPIŤ v tehotenstve žiadny alkohol.



Tip na výlet

Székesfehérvár nazývaný aj mestom kráľov (bolo tu koru-
novaných 37 kráľov) sa nachádza približne 60 km juhozá-
padne od Budapešti s výbornou polohou medzi jazerami 
Velence a Balaton. Je plné histórie a s deťmi určite neobíďte 
interaktívnu výstavu v Múzeu hračiek so starodávnymi 
bábikami a precízne vyrobeným nábytkom v izbách zaria-
dených v štýle meštianskych domov z 18. a 19. storočia. 
V blízkosti múzea je moderný pestrofarebný orloj so zvon-
kohrou, ktorý na svojom dome vyhotovil tunajší hodinár, a 
daroval tak mestu novú atrakciu.
Len 20 km vzdialené je tretie najväčšie maďarské jaze-
ro Velence. V letnom období je teplota vody v jazere 26 
až 28 °C, a tak patrí medzi najteplejšie v Európe. V zime 
zase ľahko zamrzne, pretože jeho priemerná hĺbka je 1,5 
metra. Južná časť je vtáčou rezerváciou a k nej sa môžu 

Múzeum
hračiek

turisti doplaviť vyhliadkovou loďou alebo sami na malých 
kajakoch a sledovať najrôznejšie druhy vtákov. Komfortné 
ubytovanie poskytuje nový hotel Velence Resort&Spa**** s 
vlastnou piesočnatou plážou na brehu jazera a s mnohými 
vnútornými a vonkajšími bazénmi a atrakciami pre deti či 
animátormi.   
Zážitkom z úplne iného súdka bude pre celú rodinu náv-
števa filmových štúdii Korda studio, kde sa momentálne 
nakrúca sága o Borgiovcoch a v minulosti Titanic II. Môže-
te sa prejsť po nainštalovaných uliciach starého New Yorku 
a na vlastnej koži zistíte, ako v skutočnosti vyzerajú kulisy 
alebo ako vyrábajú triky a zvuky vo filmoch. A aby toho 
nebolo málo môžete si nakrútiť svoj vlastný film s akčnými 
scénami a stanú sa z vás ozajstné filmové hviezdy. Film vám 
premietnu na veľkom plátne a verte, že nielen pre deti, ale 
aj pre dospelých to bude veľký zážitok. Na prehliadku sa 
dá objednať aj cez internet a dohodnúť sa, čo všetko chcete 
vidieť a zažiť - www.kordafilmpark.hu.
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Tip na výlet

Dovoľte milí rodičia, aby sme sa predstavili. Sme Igor Kuhn 
a Mirka Ciglanová a vedieme organizáciu Región Banská 
Štiavnica, ktorá ma za cieľ rozvíjať turizmus v štiavnickom 
regióne. Myslíme si, že Štiavnica a okolie ponúkajú skve-
lé podmienky pre aktívny rodinný relax a radi by sme vás 
pozvali, aby ste ich využili. Všetko, čo vám tu ponúkame 
sme vyskúšali na vlastnej koži (s deťmi od 4 do 9 rokov). 
Radi vám poradíme, kde sa ubytovať, dobre najesť a  ako 
zostaviť program.

Ako iste viete, Štiavnica ja prekrásne staré mesto zasadené 
do strmých kopcov. Po stáročia bolo jedným z najdôleži-
tejších v Európe: z bohatstva jej baní sa stavali paláce vo 
Viedni aj Budapešti, žil z neho kráľovský dvor, vznikla tu 
prvá technická vysoká škola. Štiavnica má zvláštnu atmo-
sféru. Stáročné domy historického centra mesta dýchajú 
príbehmi, romantické uličky (nezabudnite na Ružovú) 
ponúkajú výhľady na mesto pod nimi. Celý štiavnický 
kraj je popretkávaný banskými chodbičkami ako ementál. 
S väčšími deťmi môžete ísť do skanzenu, kde sa dá sfárať 
do bane. Aj menšie deti zvládnu štôlňu Glanzenberg, ale-
bo štôlňu Michal, ktoré sú navyše priamo v centre mesta. 
Na Novom zámku sa dozviete o protitureckých bojoch, na 
Starom zámku prejdete napríklad fajkárskou dielňou, ktorá 
„štiavničky“ vyvážala do celého sveta. Štiavnické cestičky 
vykladané kamennými kockami vás zavedú aj do príjemnej 
čajovne v Klopačke, alebo do dielničky v Kammerhofe, kde 
teta Anička spolu s deťmi  vyrába bábiky zo šúpolia, melie 
múčku na kamennom žarnove a pečie z nej chlebík,  ukáže 
plstenie mäkkých guľôčok z ovčej vlny, či výrobu handro-
vej bábiky,  tak ako sa to robilo za čias prastarých dedov 
a  mám. Dielnička je otvorená iba vo vybrané dni, ale už 

Rodinný výlet
v Štiavnici

pre pár rodín sa dá dohodnúť aj extra program. Veľkým ro-
dinným magnetom je Terra Permonia, (terrapermonia.sk), 
kde sa aj s deťmi na par hodín stratíte v dielničke, kde deti 
pília, orezávajú, tvarujú, strihajú a maľujú (otcovia pozor: 
aj bodová zváračka pre deti), hrajú sa s Legom, modelom 
vláčika a zašantia si vo fosforovni. Určite si nenechajte ujsť 
banskoštiavnický Betlehem, kde 400 pohyblivých postavi-
čiek znázorňuje život stredovekého mestečka. To všetko tu 
čaká na vašu návštevu a okrem poznávania a zábavy je aj 
alternatívou pri neprajnom počasí. Ešte niečo: v Štiavnici 
nie je ani jeden semafor. Zato je tu ticho a pokoj, a v noci 
nebo posiate hviezdami.
Keď už odídete z mesta, bola by škoda neprebádať štiavnic-
ké kopce. Mohutné stopy baníckej činnosti tu harmonicky 
splynuli s prírodou do jedinečnej podoby. Kopce začínajú 
priamo v meste a chodníčky vás povedú k tajchom (vod-
ným nádržiam) ukrytým v lesoch. Výlet na neďaleké Sitno 
sa dá absolvovať v ktorejkoľvek ročnej dobe a pod ním, pri 
jazere Počúvadlo je malá zoo s domácimi aj lesnými zvie-
ratkami. Ak by ste chceli zažiť pobyt na rodinnej farme, 
odporúčame vám Gazdáčik a Ranč Bôra (gazdacik.sk, ran-
cbora.sk). Obe sú rajom pre spoznávanie prírody a života 
na vidieku. Pre mnohé mestské deti je zážitok vidieť húsky, 
prasiatka, somárika inak ako v kreslených filmoch. Tu sa 
navyše dozvie sa, ako sa o ne starať, zahrá sa s nimi a po-
vozí sa na koníkoch.

Ak si chcete zamilovať Štiavnicu, príďte. Ideálne aspoň od 
piatku do nedele. Je tu krásne aj na jeseň a  v  zime. Sme 
tu pre vás na region@banskastiavnica.travel, alebo na 0948 
638 675.
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Fejtón

Silvester
s deťmi

Toť pred pár rokmi sme sa s mojou dobrou priateľkou veľ-
mi rýchlo dohodli, že Silvestra oslávime spolu. Časy, keď 
sme mohli ísť na Silvestrovský ples, do divadla, alebo len 
tak na námestie pozerať na ohňostroje sa nám na dlhú dob-
ru stratili. Obidve máme deti. Každá z nás staršiu dcéru. 
Dokonca, počas materskej dovolenky sediac s deťmi raz 
v Prezidentskej záhrade pod sochou Márie Terézie sme sa 
strategicky dohodli, že budeme mať naraz aj druhé dieťa. 
A tak aj bolo. Takže teraz máme spolu dve staršie rovesníč-
ky a dvoch mladších špuntov (akurát ja dcérku, ona syna, 
ale nevadí). No a  máme aj dvoch manželov. Teda každá 
jedného. Našťastie – všetky páriky si rozumejú. Staršie deti 
sú spolužiačky škole – vzorné tretiačky. Mladší spolu cho-
dia do škôlky – riadni veľkáči. Manželia sa síce málokedy 
stretávajú, ale keď už sa stretnú, vždy si majú čo povedať. 
A to je teda celá naša zostava, ktorá strategicky, prakticky 
a príjemne s užitočným môže posledný deň v roku stráviť 
jediným môžným ideálnym spôsobom a to spolu. Už sme 
sa takto prestriedali – raz oni u nás boli. Demolačka storo-
čia!!! Deťom sme urobili konfetovú párty po celom byte. 
Konfety som nachádzala potom kade tade až do jari. Otec-
kovia o pol noci zobrali deti na dvor a priamo pred nimi 
spúšťali ohňostroje. Samozrejme že do piatich minút boli 

dvaja mladší s plačom doma, chúďatka vystrašené. No, ale 
dobre nám bolo. Páriky sa vtedy vytvorili takmer hneď, ako 
vošli do bytu. My „mamy“ sme skončili v kuchyni, otcovia 
v obývačke, malí v detskej, veľké v pracovni. Idylka až do 
polnoci. Tak sa nám to zapáčilo, že na rok sme boli už my 
u nich. A to bol teda zážitok storočia!!!
Kámoška – čoby tvorivá žena – vyzdobila celý byt balónik-
mi, ozdôbkami. Vstupný efekt bol tak ohromný, že sa deti 
okamžite naladili na bláznivú atmosféru. Konfety chceli 
už o ôsmej. Podarilo sa nám odolávať ledva hodinku. Zde-
molovali detskú izbu a  potom už trvali na tom, že musí 
začať diskotéka. Tancovali sa jašili sme sa s nimi, deti boli 
šťastné, nič nám nechýbalo. Len my s kámoškou sme sa tak 
občas na seba pozreli s nádejou, že hádam by sa tí špunti 
mohli unaviť aj skôr, aby sme odbíjanie polnoci aspoň ten-
tokrát mali v klídku. No ale kdežééé. Vymysleli sme však 
geniálny plán. V rámci zmeny programu sme zahlásili, že 
pol hodinku nech sa deťom venujú oteckovia a potom zas 
pol hodinku ich budeme na striedačku riešiť my mamy. Jáj, 
vychutnávali sme si blažené ticho v obývačke, také ticho, 
až nám to začalo byť čudné. Nazreli sme do detskej, čo tam 
tí chlapi s deťmi robia, že sú tak ticho, či ich reku vonku 
nezobrali, alebo čo. Deti nikde, chlapi nikde. Ale čižmy aj 
bundy mali na chodbe. Koho mohlo napadnúť, že chlapi 
picli deti do vane a sediac akože v kúpelni pri nich si hra-
jú hry na mobile. No neskutočné. Všade plno vody, všade 
plno peny.
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Inšpirácie

Pomarančoví
mackovia

135 g Pro bio jogurtu s medom a citrónom 
135 ml pomarančovej šťavy 
135 ml medu 
1 kopcovitá čajová lyžička sódy bikarbóny 
50 g rozpusteného rastlinného masla 
asi 350 - 380 g kukuričnej hladkej múky

Všetko dobre premiešame a vlejeme do formičiek 
vymastených a vysypaných jemnou - lepšie pištóto-
vou - strúhankou.
Pečieme pri 180°C asi 20 minút.

Poznámka: 
1. Môžete urobiť aj mafiny do košíčkov s prieme-
rom 45 mm a tie potom pečte asi 18 minút. 
2. Naposledy som miesto pomarančovej šťavy pou-
žila odšťavenú mrkvu a zdali sa mi chutnejší.

Vianoce
sladké
a zdravé

Re
ce

pt
y

Mrkvové
mafiny

140 g vanilkového tučného jogurtu
140 g medu
250 g na jemno nastrúhanej mrkvy
1/2 kypriaceho prášku
asi 320 - 350 g celozrnnej jemnej pšeničnej múky

Tekuté suroviny zmiešame zvlášť a suché zvlášť. Po-
tom všetko spolu. Vlejeme do formičiek na mafiny 
a pečieme vo vyhriatej rúre pri 180°C asi 25 minút. 

Poznámka:
Mafiny potrebujú trochu tuku, takže dajte radšej 
tučný jogurt. 

Mini
žemľovky

4 3-decové zapekacie misky 
 
1 rožok 
2 stredne veľké jablká 
1/2 čajovej lyžičky mletej škorice 
120 ml vanilkového jogurtu

Rožok nakrájame na menšie kúsky - lepšie 
kolieska. Jablká nastrúhame na hrubo a spolu so 
škoricou premiešame s rožkom. Naplníme misky. 
Prikryjeme alobalom alebo papierom na pečenie. 
Upečieme pri 180°C asi 15 minút. Potom na každú 
misku dáme polievkovú lyžicu vanikového jogurtu 
a dopečieme odokryté ešte asi 5 minút.
 
 Zdroj: www.dobrenapady.info
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