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DAJTE DEŤOM 
NIEČO 

EXTRA

 výhodné sporenie s nízkymi vkladmi už od 5,10 € mesačne

 garantované úroky až 2% ročne

 štátna prémia každý rok

 Karta výhod na nákup so zľavami

 milý darček pre dieťa – plyšový lišiačik

     Detské sporenie 
Junior Extra, to je

www.pss.sk

Podrobné informácie vám ochotne 
poskytneme v kanceláriách obchodných 
zástupcov PSS, a. s., na celom Slovensku 

alebo na tel. č. 02/58 55 58 55.

EXTRA ISTOTA

až do výšky 10 000 € pre oboch rodičov
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 Leto, slnko, hory, voda a zas to ubehlo 

akosi rýchlejšie a sú tu – prázdniny.  Slovo 

dovolenka skloňujeme častejšie a pýtame 

sa priateľov, kolegov a známych na dobré 

tipy, kde sa im páčilo. Únia materských 

centier sa práve v  tomto čísle zameriava 

o trochu viac na projekt Vstúpte s dieťa-

ťom,  v ktorom vyhľadávame Zariadenia 

priateľské k  deťom a  rodinám. A  nielen 

zariadenia, ale aj cesty a chodníky, ktoré 

sú bezbariérové a pomáhajú všetkým na 

kolieskach dostať sa tam, kde túžia – či už 

k  svojmu detskému ihrisku alebo na vr-

choly Tatier.

 Venujeme sa aj iným témam - zbi-

lancujeme naše najväčšie celoslovenské 

podujatie Míľa pre mamu, prečítate si 

o ušľachtilej zbierke topánok pre Afriku, 

pozrieme sa odborne na našich zvieracích 

miláčikov, predstavíme vám „centrácke“ 

Divadielko Svetielko a zbúrame mýty vo 

výučbe cudzích jazykov u detí. 

 Čakajú vás a  najmä deti dva mesiace 

prázdnin, ktoré môžete stráviť doma, na 

chalupe, v  hoteli či v  materskom centre. 

Strávte ich hlavne spolu a bezpečne.

Veľa šťastia na potulkách svetom,

 Soňa Holíková

 umc@materskecentra.sk
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Vstúpte
s dieťaťom 

je projekt, v ktorom vyhľadávame, 

motivujeme a oceňujeme stravovacie a 

ubytovacie zariadenia, úrady, galérie, ob-

chody atď., ktoré prihliadajú pri poskytovaní svojich slu-

žieb na rodiny s deťmi a poskytujú im podmienky, ktoré 

rešpektujú ich špecifi cké potreby defi nované v povinných 

kritériách. Nie všade je samozrejmosťou pochopenie voči 

deťom a ich potrebám, preto Únia materských centier pri-

šla v roku 2003 s myšlienkou oceňovania tých, ktorí umož-

ňujú rodičom prežiť toto obdobie plnohodnotne a  bez 

obmedzení a  vyhlásila pri príležitosti svetového roka ro-

diny celoslovenskú súťaž o Zariadenia priateľské k deťom 

a rodinám. 

Projekt „Vstúpte s dieťaťom“ úspešne naštartoval proces 

odbúravania neprirodzených bariér a hľadania možností 

ako urobiť svet rodičovstva príťažlivým. Zároveň iniciuje k 

prirodzenej ústretovosti, k profesionálnejšiemu správaniu 

jednotlivcov a skupín vo vzťahu k rodinám. 

Zariadenia, ktoré splnia povinné kritériá získajú ocenenie 

v podobe certifi kátu „Zariadenie priateľské k deťom a 

rodinám“ a nálepky s logom súťaže, ktoré slúžia na iden-

tifi káciu a informovanie verejnosti, že dané zariadenie 

poskytuje kvalitné služby pre rodiny s deťmi a zaväzuje sa 

dodržiavať princípy ústretového správania dlhodobo. Po-

vzbudzujeme tých prevádzkovateľov, ktorí sa špecializujú 

na  detského hosťa a  myslia naňho už pri bezbariérovom 

vstupe, zriaďovaní exteriéru a interiéru až po menu, ktoré 

deťom ponúkajú.

Akonáhle sa ocitneme v roli rodiča, zistíme, že dovolenka 

s malým dieťaťom je o niečo náročnejšia. 

Chceme preto vyzdvihnúť tých, ktorí vytvárajú prostredie 

pre rodičov a  deti a prihliadajú osobitne na  ich potreby 

v  stratégii svojho podnikania. Tých, ktorí   nezabudli, že 

výber miesta dovolenky nie je len v rukách rodičov, veď 

rodičia venujú svoj čas a peniaze tam, kde sa ich deti budú 

cítiť rovnako dobre ako ony samy.

..aby sme sa my, rodičia s malými deťmi cítili v našej spo-

ločnosti akceptovaní a naša prítomnosť vítaná

Chceme meniť aj myslenie ľudí - návštevníkov a podnietiť 

ich k  aktívnejšiemu správaniu: neakceptovaniu nekvality, 

priemerných služieb a neústretovosti.

 

Cieľ projektu
 › udelenie hotelom, reštauráciám, obchodom atď. certifi -

kát „Zariadenie priateľské k deťom a rodinám“ a ozna-

čiť ich nálepkou s logom súťaže Vstúpte s dieťaťom.

 › monitorovať stav v  existujúcich stravovacích a  ubyto-

vacích zariadeniach, ako aj obchodoch v  jednotlivých 

regiónoch Slovenska, či spĺňajú kritériá prístupnosti pre 

rodiny s malými deťmi; 

 › označiť zariadenia, ktoré spĺňajú príslušné kritériá ná-

lepkou s  logom projektu „Vstúpte s  dieťaťom“ a  udeliť 

Vstúpte s dieťaťom

im certifi kát „Zariadenie priateľské k deťom a rodinám“; 

 › motivovať ďalšie subjekty k tomu, aby dané podmienky 

naplnili a potvrdili tak svoju ľudskosť a ústretovosť; 

 › motivovať spoločnosť k  vyhľadávaniu bezbariérových 

a  priateľských zariadení, čím môžu priamo prispieť 

k  zlepšeniu kvality života rodín vo svojom regióne; v 

mieste svojho bydliska; 

Na čo prihliadame pri udeľovaní hviezdičiek ? ?? 

- prorodinnú atmosféru, bezbariérovosť, ústretový per-

sonál, nefajčiarske prostredie, detská stolička, detská po-

stieľka, rodinné zľavy, detský kútik, detské menu, dojčiaci 

kútik, vonkajšie ihrisko, priestor na  odkladanie kočíka, 

prebaľovací pult, detské príbory, poháre, nápoje, zapožičia-

vanie Babyphone, nočníka, resp. redukciu na WC, vaničky, 

diétne stravovanie, požičiavanie bicyklov, lyží, spoločen-

ských hier, opatrovateľská služba, bazén pre deti, vnútorné 

ihrisko, sauna pre deti, zorganizovanie programu pre celú 

rodinu.

Keď deti cítia, že sú dôležité.
Tešíme sa, že niektoré pomôcky, ktoré rodičom s malými 

deťmi spríjemňujú pobyt v hoteli či návštevu reštaurácie sú 

už takmer samozrejmosťou. Sú veľmi efektívnou nadstav-

bou, ktorá spolu s príjemným personálom vytvorí proro-

dinnú atmosféru. 

Pre detský kútik alebo vonkajšie ihrisko platí, čím inovatív-

nejšie je, tým je u detí obľúbenejšie. To, čo je pre nás dospe-

lých chvíľka, to je pre deti nekonečno, ktoré si musia spes-

triť rozsýpaním soli po  obruse alebo stavaním hrádze zo 

špáradiel, či naháňačkou medzi čašníkmi. Je dobré zabaviť 

Foto archív Horský hotel a chatová osada LOMY
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Vstúpte s dieťaťom

deti hrou a znížiť tak riziko nervozity zo strany personá-

lu alebo rodičov. Veď aj kongresový hotel sa môže zmeniť 

na detský raj, napr. aj umiestnením súkromného kolotoča. 

Oceňujeme tiež rodinné zľavy pre deti do 6, resp. do 15 ro-

kov! Hotely ponúkajú celú paletu služieb pre rodiny a sú 

vybavené všetkým, čo zjednoduší pobyt rodičov. Pre deti 

chystajú atrakcie, aby sa ich pobyt stal nezabudnuteľným 

zážitkom a mohli si užiť zábavu. 

Čo je ešte veľkým problémom – diferenciácia zariadenia 

podľa vekovej skupiny (ak zakúpite do hotela hračky pre 

batoľatá, je pravdepodobné, že veľkáči ich pokazia) a det-

ské menu. Najväčšie nedostatky vidíme v ponuke detskej 

stravy, kde nájdeme palacinky a  vyprážané rybie prsty. 

K  tomu múkové omáčky, polievka z  bujónu a  mrazenej 

zeleniny... A chýba fantázia ako zaujať hostí a zároveň byť 

v niečom iný. Napr. v zahraničí si deti robia domáce úlo-

hy, ktoré dostali na víkend či prázdniny alebo si deti samé 

pečú chlieb s  animátormi. Chápeme, my rodičia chceme 

veľa, kvalitne a za dobrú cenu. Preto tých, ktorí sa snažia 

napĺňať naše požiadavky radi spropagujeme na  stránke 

Únie materských centier a doporučíme aj iným rodičom.

Projekt Vstúpte s dieťaťom má dlhodobý charakter a bu-

deme radi, keď oceníme, čo najviac zariadení, aby si naši 

rodičia mohli vyberať zo širšej ponuky. Na projekte Vstúp-

te s dieťaťom sa aktívne podieľajú a  spolupracujú rodičia 

z materských a rodinných centier po celom Slovensku, kto-

rí po dobrej skúsenosti nominujú zariadenia na certifi kát 

„Zariadenia priateľské k deťom a rodinám“ a napíšu nám 

na adresu vstuptesdietatom@materskecentra.sk.

Čo dodať na záver? Že rodina s deťmi je u nás klientelou, 

o  ktorú nikto nebojuje? Že väčšina zariadení začína aj 

skončí detskou stoličkou v reštaurácii, maximálne detským 

kútikom? Ak chceme motivovať rodičov stráviť voľný čas v 

slovenských hoteloch a reštauráciách, ak chceme prilákať 

viac rodín, ktoré sa od nás neponáhľajú, potrebujeme vy-

tvoriť priestor pre ich ratolesti.

Konečným dlhodobým cieľom kampane je prispieť k vy-

tváraniu spoločnosti priateľskej k  deťom a  rodinám v 

čo najširšom ponímaní, aby zohľadňovanie ich potrieb 

bolo súčasťou a samozrejmosťou spoločenského a pod-

nikateľského myslenia na Slovensku. 

Názov projektu „Vstúpte s dieťaťom“ nemajú byť len pros-

bou a želaním, ale prirodzeným právom každého z nás, aby 

sa rodičia s malými deťmi cítili v našej spoločnosti akcep-

tovaní a ich prítomnosť vítaná. 

Projekt Vstúpte s dieťaťom podporila Prvá stavebná spo-

riteľňa – www.pss.sk.
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Veríme, že aj iní poskytovatelia dovoleniek sa nechajú 

inšpirovať službami najlepších – napr. samoobslužná ku-

chynka na prípravu vlastného jedla, platové poháre na izbe, 

zastrešené vonkajšie ihrisko alebo dieťa do 5 rokov bez ná-

roku na lôžko má pobyt zadarmo. 

foto archív Hotel Slovan, Tatranská Lomnica

Vstúpte s dieťaťom

TOP 10 ocenených
zariadení pre
rok 2012

Päť hviezdičkové
certifi kované zariadenia:

1.  Cukráreň Dúha

Limbach; www.cukrarenduha.sk

2.  Grand Hotel Permon****

Pribylina; www.hotelpermon.sk

3.  Hotel Gold***

Terchová; www.hotel-terchova.sk

4.  Hotel Golfer***

Kremnica; www.golfer.sk

5.  Hotel Hubert****

Gerlachov; www.hotel-hubert.sk

6.  Hotel Chopok****

Demänovská Dolina; www.hotelchopok.sk

7.  Hotel Senec****

Slnečné jazerá; www.hotelsenec.sk

8.  Hotel Slovan***

Tatranská Lomnica; www.hotelslovan.sk

9.  Hotel SOREA Máj***

Liptovský Ján; www.sorea.sk

10.  Resort Villa Betula***

Liptovská Sielnica; www.villabetula.sk

Tip pre rodičov: TATRY CARD – je karta, ktorú získajú 

zadarmo hostia ubytovaní vo Vysokých Tatrách a okolí. 

Kartu získate priamo na recepcii partnerského ubytovacie-

ho zariadenia, ak sa ubytujete na min. 2 noci. Vďaka karte 

môžu hostia čerpať zľavy v reštauráciách, aquaparkoch, 

wellnessoch, športových predajniach.

Materské centrá/apríl 20126



UBYTOVACIE ZARIADENIA:
1.stupeň ň 

• prorodinná atmosféra,

• bezbariérovosť

• ústretový personál

• nefajčiarske prostredie

• detská stolička

2. stupeň ň 

• prorodinná atmosféra,

• bezbariérovosť

• ústretový personál

• nefajčiarske prostredie

• detská stolička

• detská postieľka

• rodinné zľavy

• detský kútik

• detské menu

• dojčiaci kútik

3. stupeň ň 

• prorodinná atmosféra,

• bezbariérovosť

• ústretový personál

• nefajčiarske prostredie

• detská stolička

• detská postieľka

• rodinné zľavy

• detský kútik

• detské menu

• dojčiaci kútik

• vonkajšie ihrisko

• priestor na odkladanie kočíka

• prebaľovací pult

• detské príbory, poháre, nápoje

• zapožičiavanie Babyphone, 

nočníka, resp.redukciu na WC, 

vaničky

• diétne stravovanie

• požičiavanie bicyklov, lyží, 

spoločenských hier

4. stupeň ň 

• prorodinná atmosféra,

• bezbariérovosť

• ústretový personál

• nefajčiarske prostredie

• detská stolička

• detská postieľka

• rodinné zľavy

• detský kútik

• detské menu

Vstúpte s dieťaťom

Ilustračné foto archív Horský hotel

a chatová osada LOMY

„Stupne
priateľskosti“

• dojčiaci kútik

• vonkajšie ihrisko

• priestor na odkladanie kočíka

• prebaľovací pult

• detské príbory, poháre, nápoje

• zapožičiavanie Babyphone, 

nočníka, resp.redukciu na WC, 

vaničky

• diétne stravovanie

• požičiavanie bicyklov, lyží, 

spoločenských hier

• opatrovateľská služba

• bazén pre deti

• vnútorné ihrisko

5. stupeň  

• prorodinná atmosféra,

• bezbariérovosť

• ústretový personál

• nefajčiarske prostredie

• detská stolička

• detská postieľka

• rodinné zľavy

• detský kútik

• detské menu

• dojčiaci kútik

• vonkajšie ihrisko

• priestor na odkladanie kočíka

• prebaľovací pult

• detské príbory, poháre, nápoje

• zapožičiavanie Babyphone, 

nočníka, resp.redukciu na WC, 

vaničky

• diétne stravovanie

• požičiavanie bicyklov, lyží, 

spoločenských hier

• opatrovateľská služba

• bazén pre deti

• vnútorné ihrisko

• sauna pre deti

• zorganizovanie programu pre celú 

rodinu

STRAVOVACIE ZARIADENIA:
1. stupeň ň 

• prorodinná atmosféra

• bezbariérovosť

• ústretový personál

• nefajčiarske prostredie

• detská stolička

• detské menu

2. stupeň ň

• -  prorodinná atmosféra

• bezbariérovosť

• ústretový personál

• nefajčiarske prostredie

• detská stolička

• detské menu

• detské príbory, nápoje, poháre

3. stupeň ň 

• prorodinná atmosféra

• bezbariérovosť

• ústretový personál

• nefajčiarske prostredie

• detská stolička

• detské menu

• detské príbory, nápoje, poháre

• detský kútik

• priestor na odkladanie kočíka

4. stupeň ň 

• prorodinná atmosféra

• bezbariérovosť

• ústretový personál

• nefajčiarske prostredie

• detská stolička

• detské menu

• detské príbory, nápoje, poháre

• detský kútik

• priestor na odkladanie kočíka

• diétne stravovanie

• prebaľovací pult

• dojčiaci kútik

5. stupeň ň 

• prorodinná atmosféra

• bezbariérovosť

• ústretový personál

• nefajčiarske prostredie

• detská stolička

• detské menu

• detské príbory, nápoje, poháre

• detský kútik

• priestor na odkladanie kočíka

• diétne stravovanie

• prebaľovací pult

• dojčiaci kútik

• vonkajšie ihrisko

www.materskecentra.sk 7



Mozaika centier

Košická Míľa
pre mamu

Košice 14. máj 2012 – Rodinné centrum Sto-

nožka a detská  organizácia Frigo na dobrovoľ-

níckom základe zorganizovali v  sobotu 12. mája 

2012 na Hlavnej ulici  v Košiciach Míľu pre mamu. Tá bola 

symbolom oslavy Dňa matiek a úcty k žene, ktorá svojou 

nekonečnou starostlivosťou a  trpezlivosťou stavia pevné 

základy v živote dieťaťa. 

Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Košice Ri-

chard Raši. 

Podujatie fi nančne podporila poslankyňa Európskeho par-

lamentu pani Monika Smolková, Mesto Košice, a dotačne 

podporila aj Mestská časť Košice-Západ. Všetci účastní-

ci Míle pre mamu si pri slnečnom počasí užívali tvorivé 

dielne, bohatý kultúrny program v ktorom sa okrem iných 

predstavili aj veselé mažoretky z Materskej školy Tatranská 

23, najmenšie detičky z tanečného krúžku Stonožky, Súk-

romná základná umelecká škola, Kmeťová 23, Art Street 

Crew, Dorotka Tóthová, Martin Leco, Divadlo na doske.

Tesne pred štartom pochodu, roztancoval prítomných na 

diskotéke „Ujo Ľubo“ (p. Hreha) a premiérovo predstavil 

novú hymnu Míle pre mamu v Košiciach: „Prestaň toľko 

pracovať, zastav sa na chvíľu, zabehni si radšej so mnou 

jednu krátku míľu. Pobežíme ruka v ruke, to ti môžem sľú-

biť, ty si moja supermama, ja, vždy ťa budem ľúbiť.“

Po týchto krásnych slovách slávnostným prestrihnutím 

pásky sa na pochod v dĺžke jednej míle vydalo 711 regis-

trovaných účastníkov.

Súčasťou tohtoročnej Míle pre mamu v Košiciach bol aj 

pokus o  zápis do Slovenskej knihy rekordov vo vytvore-

ní najdlhšej srdiečkovej reťaze, ktorá v sebe niesla odkaz 

úprimnej lásky a vďaky obetavej mame.  Celková dĺžka re-

ťaze merala 52,5m. 

ĎAKUJEME všetkým za podporu a účasť.  

Beáta Bíleková,

MC Stonožka

Zbierka topánok pre Africké deti

v MC Nevedko
V  októbri 2011, MC Nevedko zorganizovalo spolu s  ob-

čianskym združením Shalom for Uganda, zbierku detských 

topánok. Rodičia mohli priniesť do materského centra det-

ské topánky všetkých veľkostí: sandáliky, poltopánky, šľap-

ky, botasky.... Jedinou podmienkou bolo, aby boli topánoč-

ky čisté a ešte v použiteľnom stave. Na veľké prekvapenie 

organizátorov zbierky, rodičia doniesli do Nevedka plné 

tašky topánočiek! Prostredníctvom Slov. pošty je možné 

poslať maximálne 15kg balík. Preto sme vybrali najkrajšie 

topánočky, a začiatkom decembra sme poslali jeden balík 

do Ugandy. Ten cestoval do Ugandy tri mesiace a dnes sa 

z topánočiek môžu tešiť deti v Rushooke.

Ďalší 12 kg balík sme odoslali vo februári 2012 do Čiech, 

priamo zakladateľke o. z. Shalom for Uganda, MUDr. Ve-

ronike Jakubčiakovej, ktorá zobrala topánočky do Zimba-

bwe. Na fotografi ách môžete vidieť detičky z dedinky Ten-

genenge, ktorá sa nachádza asi 150km severne od hl. mesta 

Harare, smerom na Guruve. Na fotografi ách je vidieť aj 

červený špagátik, ktorým sme topánočky zviazali do párov.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí boli ochotní takýmto 

spôsobom pomôcť dobrej veci. Veríme, že v  budúcnosti 

budeme môcť zorganizovať ďalšie zbierky oblečenia, po-

travín a pod. Je to konkrétna pomoc deťom v núdzi, ktoré 

ju skutočne potrebujú.

MUDr. Dominika Senková,

MC Nevedko Ružomberok

Foto archív MC Nevedko

Oslava v MC Vánok,

foto Lucia Vidanová

Vánok oslávil desať rokov
Materské centrum Vánok pôsobí v Malackách už desať ro-

kov. Osláviť toto jubileum prišli 22. apríla do Spoločenské-

ho domu MCK nielen rodiny súčasných a bývalých členiek 

Vánku, ale aj niekdajšie štatutárne zástupkyne. V publiku 

nechýbali dlhoroční spolupracovníci a sympatizanti OZ, 

ktoré v Malackách združuje mamičky na materskej či ro-

dičovskej dovolenke.

Počas narodeninového podujatia vystúpili deti zo Základ-

nej umeleckej školy a  Centra voľného času v  Malackách. 

Práve v areáli CVČ-ka na Rázusovej ulici 30 aj MC Vánok 

sídli. Ako sa na oslavu patrí nechýbala ani torta so svieč-

kami a  symbolický ohňostroj. Bodku za podujatím dala 

speváčka Miriam Králová, ktorá pre deti bez nároku na 

honorár koncertovala. Aj ona bola svojho času členkou 

Vánku. Vánok vznikol v roku 2002, jeho prvou štatutárnou 

zástupkyňou sa stala Sylvia Pastorková.  V roku 2003 sa stal 

Vánok členom Únie materských centier. Od roku 2008 ho 

úspešne vedie Andrea Langerová. Vo Vánku sa združujú  

mamy na materskej alebo rodičovskej dovolenke, ktoré 

svoju činnosť vykonávajú bez nároku na akýkoľvek hono-
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Mozaika centier

a vyznanie. Mesto Partizánske k nej privoňalo v sobotu 12. 

mája po prvýkrát. Hoci sa popoludnie zahalilo do sivého 

šatu a protestne trucovalo, neodradilo 147 pozitívne nala-

dených nadšencov, aby aj v daždi prešli symbolickú trasu 

a  krátkou prechádzkou okolo námestia vzdali mamám 

vďaku za ich lásku. Podujatie slávnostne otvoril primátor 

mesta Jozef Božik vyhlásením výsledkov celomestskej vý-

tvarnej súťaže Moja mama. 

M. Petrášová

Míľa pre mamu v Partizánskom, foto M. Petrášová

Míľa pre mamu v Revúcej, foto archív MC Gombíkovo

rár. Sme  nezávislé občianske združenie a fi nancie získava-

me z organizovania  aktivít, z dotácií, sponzorských prí-

spevkov a z príjmu 2 % z podielových daní. Prevádzkujeme 

herňu, ktorá je otvorená v pracovné dni od 9.00 do 12.00 h. 

Lucia Vidanová

V Novej Bani sme sa po piatykrát zapojili
do Míle pre mamu
Tento rok sa po prvýkrát organizačne spojilo MC Gašpar-

ko s Mestským úradom – oddelením kultúry a informácií 

a našou spoločnou snahou bolo urobiť z Míle pre mamu 

väčšie podujatie určené nielen rodinám s  malými deťmi, 

ale pritiahnuť aj staršie generácie. Centrum diania sa pre-

sunulo z exteriérov MC Gašparko priamo do centra nášho 

mestečka a trasa míle viedla hlavnými ulicami Novej Bane. 

V tomto roku bolo naše podujatie však iné aj charakterom 

počasia, podujatie sme otvárali za krásneho slnečného po-

časia, ale samotnú Míľu pre mamu sme doslova prebehli 

za dažďa, tí lepšie pripravení s dáždnikmi a v pršiplášťoch. 

Súčasťou podujatia boli sprievodné prezentačné progra-

my, divadielko, tvorivé dielne, vystúpenia žiakov ZŠ Jána 

Zemana, ako aj populárna tombola s  atraktívnymi cena-

mi. Záverom ďakujeme všetkým mamám, otcom, mode-

rátorom a vystupujúcim, sponzorom a všetkým ostatným 

nadšencom, ktorí prispeli k  realizácii tohto nádherného 

podujatia.

Ďakujeme všetkým účastníkom, ktorí prešli „Míľu pre 

mamu“ a ďakujeme všetkým, ktorí podporili MC Gašparko 

zapojením sa do zbierky alebo do tomboly.

MC Gašparko

Skalica na Míli pre mamu „šmolkovala“
Pred začatím akcie určite mnohých ľudí odradil dážď, 

chlad ako i neisté počasie, kvôli ktorému sme zrušili aj 

tanečné vystúpenia, či niektoré dielničky a  športové sta-

noviská. Rovnako vernisáž detských prác bola presunutá 

do vnútra budovy. Napriek obmedzeniam, ktoré sme mu-

seli urobiť to bola krásna akcia a spokojnosť, že sa ľuďom 

predsa len oplatilo prísť prejsť „míľu“ prezrádzal ich úsmev 

na perách a radosť z darčekov. Deti dostali nielen sladkú 

odmenu, ale aj pamätné tričko s logom MPM. Mamy boli 

obdarované vodou Rajec, perníkovým srdiečkom či malou 

kabelkovou voňavkou. Pochodom si prišlo materstvo uctiť 

171 ľudí, čo organizátorky i dobrovoľníkov veľmi potešilo. 

Keďže sme nemohli ľuďom ponúknuť všetko, čo sme pri-

pravili, s  MŠ pracovisko Hviezdoslavova v Skalici plánu-

jeme spoločnú oslavu Dňa detí „Šmolkovanie so Slnečni-

cou“.

Míľu pre mamu podporilo aj Partizánske
Lásku nemožno obsiahnuť číslom, nevedno ju odmerať. 

Materinskú lásku dvojnásobne. Aj keby mal človek zájsť až 

na kraj sveta a naspäť, nevyjadril by veľkosť puta matky k 

dieťaťu. Môže však prejsť pomyselnú míľu a zapojiť sa do 

najväčšej akcie, ktorá prináleží Dňu matiek. Na Slovensku 

sa podujatie Míľa pre mamu oslavuje už deviaty rok, ten-

toraz v znamení spájania generácií bez ohľadu na vek, rasu 

Premiérová „gombíkovská“ Míľa pre mamu 
v Revúcej (MC Gombíkovo)
sa niesla v znamení farieb, smiechu, tanečných a iných kús-

kov nezbedných čertíkov, súťaženia, tvorenia, a skrášľova-

nia našich (už síce krásnych) mamičiek. Detičky s pomaľo-

vanými tváričkami na nerozoznanie od skutočných levíkov, 

žabiek, spidermanov a iných postavičiek sa o 16,00 vydali 

na symbolickú míľu spolu so svojimi mamičkami, babič-

kami a oteckami - v  celkovom počte 144 ks, na čo sme 

patrične hrdé. Po návrate na všetkých čakali darčeky od 

sponzorov, súťažné hry, v ktorých víťaz bol každý zúčastne-

ný, trampolína, o ktorú sa „zvádzali tiché boje“, kreatívne 

dielničky pre šikovné detičky, pri ktorých sa vybláznili aj 

rodičia. Zabával nás aj farebný šašo. Spolu s detičkami ská-

kal vo vreci, hádzal loptičky do vedierka a svojimi veselými 

„kúskami“ vytváral neopakovateľnú atmosféru.

Počasie nám vyšlo krásne, teplé, slnečné, štrajkovať za-

čalo až ku koncu podujatia. Veselú atmosféru postupne 

vystriedalo mrholenie a balenie vecí v  miernej panike. 

S  dobrovoľníčkami sme si spoločne vydýchli: „Dobre, že 

až teraz!“ Zhodli sme sa, že náročné prípravy stáli za tie 

nervy a hodiny vybavovania, zisťovania, písania, žiadania, 

telefonovania, informovania... O rok sa vidíme znova!!! Už 

teraz sa tešíme...

Romana Kizeková,

MC Gombíkovo, Revúca
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Spod Míľového slniečka

Míľa pre mamu
za každého
počasia

Slovenské rodiny mali možnosť už po 

deviatykrát si prejsť symbolickú 1míľu 

v  40-tich mestách a  obciach Slovenska, 

a tým sa stať súčasťou veľkej celoslovenskej akcie 

pod názvom Míľa pre mamu.

Podujatie zorganizovala Únia materských centier spo-

lu s  jej členmi a  sympatizantmi. Konalo sa 12.mája 2012 

v sobotu,  zväčša v čase od 15.00 - 18.00 hod. na verejných 

priestranstvách miest a obcí. Nad niektorými prevzali zá-

štitu aj primátori, či starostovia a  o  to príjemnejšia bola 

koordinácia akcie v jednotlivých materských a rodinných 

centrách.

Míľa pre mamu je úžasné rodinné popoludnie, kedy  v je-

den deň na rôznych miestach sa tisíce ľudí spájajú  bez 

ohľadu na vek, rasu, vierovyznanie, či počasie jednou myš-

lienkou, a to  prejaviť úctu a vďaku mamám –  za ich obe-

tavosť, za ich prebdené noci nad našimi chorobami, za ich 

snahu dať nám to najlepšie čo môžu dať, za ich pochopenie 

a bezhraničnú lásku. V tento deň im chceme, viac ako po 

iné dni,  poďakovať  za to, že sú našimi mamami 

a  povedať jednoduché „ Ďakujem, že si mama“.

Aj farebné magnetky v tvare slniečka s týmto istým nápi-

som boli podpornou aktivitou k  Míli pre mamu aj tento 

rok. Je to už tradičná verejná zbierka, kde symbolickým 1 € 

mohli účastníci MPM podporiť ďalšie aktivity jednotlivých 

centier. Zbierka trvá až do 31. októbra 2012.

Tohtoročná Míľa pre mamu sa ofi ciálne niesla v znamení 

spájania generácií, čo bolo vidieť aj vo viacerých mestách, 

keď na MPM prišli celé viacgeneračné rodiny osláviť Deň 

matiek a  stráviť spoločne príjemný rodinný čas. Neofi ci-

álne sa tohtoročná MPM niesla v znamení premenlivého 

až nepriaznivého upršaného počasia takmer na všetkých 

míľových miestach.

Na 40 miestach Míľa prebiehala v plnom prúde, aj keď sa 

vyskytli situácie, že účinkujúci  kvôli zlému počasiu ne-

mohli vystúpiť  a realizačný tím mal plné ruky práce, aby 

našiel náhradné riešenie.

O  to viac si ako koordinátorka celoslovenskej Míle pre 

mamu 2012 vážim, že tých 14 192 zaregistrovaných účast-

níkov  na Slovensku neodradilo zlé počasie a prišli oslá-

viť deň matiek, prišli podporiť myšlienku Míle pre mamu 

a  v  neposlednom rade svojou prítomnosťou poďakovali 

všetkým realizátorom MPM za ich niekoľkomesačnú dob-

rovoľnícku prácu pri príprave najväčšej oslavy Dňa matiek 

na Slovensku. 

 Nakoľko Míľa pre mamu je certifi kovaným produktom 

slovenskej Únie materských centier, povolenie  o zorgani-

zovanie si vyžiadali aj dve občianske združenia zahranič-

ných Slovákov v Írsku a Srbsku. Rovnako nás s nimi okrem 

myšlienky spájalo aj počasie, a tak celkový počet ľudí,  ktorí 

12. mája 2012 prešli symbolickú  jednu míľu bol 14 325.

Tento rok po prvykrát od roku 2004 sme nepokorili sa-

  Mesto Počet MC názov MC

1 Bánovce nad 
Bebravou

224 MC Anjelikovo

2 Bratislava  1 319 UMC Budatko, Dlháčik, 
Jablonka, Obláčik, 
Prešporkovo, 
Ráčik, Rybka

3 Brezno 310 MC Slniečko
- Centrum

4 Dolný Kubín 256 MC Píšťalka

5 Galanta 247 RC Bambuľkovo

6 Partizánske 147 MsKS Art P Centrum

7 Hriňová 462 MC Mravček

8 Košice 711 MC Stonožka

9 Levice 260 MC Medulienka

10 Lehota pod 
Vtáčnikom

314 MC Bosoráčik

11 Lozorno 163 MC Muška

12 Malacky 371 MC Vánok

13 Martin 89 MC Martinské rodinné 
centrum

14 Námestovo 562 RC Drobček

15 Nitra 812 MC Klokanček

16 Nižná na 
Orave

347 MC Dupajda

17 Nová Baňa 130 MC Gašparko

18 Nováky 147 MC Nováčik

19 Opatovská 
Nová Ves

171 MC Štvorlístok

20 Poprad 609 MC Bambino

21 Považská 
Bystrica

240 MC Včielka

22 Nové Zámky 179 ROC Nezbedko

23 Prievidza 374 MC Slniečko

24 Rohožník 276 MC Kvietok

25 Revúca 144 MC Gombíkovo

26 Ružomberok 177 MC Nevedko

27 Senec 257 MC Senecké Slniečko

28 Senica 834 MC Stonožkine 
slniečka

29 Sereď 369 MC Mama klub

30 Skalica 171 MC Slnečnica

31 Sliač 322 MsKS Mestské kultúrne 
stredisko

32 Bošáca 103 Obec Obec

33 Šaľa 341 MC Mamy mamám

mých seba a rekord v počte zaregistrovaných ľudí sme ne-

prekonali, ale určite to bol významný ročník, ktorý preveril 

našu ľudskú silu, naše odhodlanie, schopnosti improvizo-

vať a ochotu podporiť Míľu pre mamu za každého počasia.

Spracovala: Zuzana Macurová,

koordinátorka MPM
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Spod Míľového slniečka

Bratislavské
míľové reminiscencie
V Bratislave sa podujatie konalo na otvorenom priestranstve 

v krásnom prírodnom areáli Partizánskej lúky, a tak žiad-

na mokrá, teda náhradná verzia neprichádzala do úvahy.

Rozhodli sme sa, že za každého počasia pôjdeme na 100%. 

Celú akciu nám moderovala „rosnička“ TV Markíza Len-

ka Vavrinčíková, ktorá mala za úlohu okrem moderovania 

vybaviť s hlavným meteorológom ich TV, aby nám počasie 

celý deň prialo. Deň pred akciou sa nám ponúkol aj kú-

zelník a bruchomluvec Jaroslav Seman, nás účinkujúci, že 

urobí všetko preto, aby mraky a dážď zo sobotnej oblohy 

odčaroval. V  deň „D“ však nepomohli žiadne zaklínadlá 

ani príhovor toho najpovolanejšieho. Príroda si s  nami 

zahrala rošádu. Pol hodinu pred zahájením kultúrneho 

programu sa jasná modrá obloha zatiahla a  z  tmavých 

sivých mračien začalo liať. Najprv sme zachraňovali re-

klamné darčeky pre deti a potom aj seba. Schovávali sme 

sa pod veľkými slnečníkmi Rajec a  pod drevenými stán-

kami, v  ktorých sa rozkladali bratislavské materské cen-

trá. Krátko po zahájení programu prestalo pršať a prišiel 

aj pán primátor takmer s  hodinovým predstihom. Veľmi 

nás potešilo, keď povedal, že musel prísť skôr, aby nasal tú 

atmosféru našej akcie prv než vystúpi na pódium. Zároveň 

bol prekvapený, prečo sme všetci takí mokrí, keď v iných 

častiach Bratislavy, odkiaľ on prišiel, neprší. Zaregistrovaní 

účastníci získali darčeky od partnerov podujatia Wusten-

rot a Rajec a účinkujúcich potešili darčeky od Všeobecnej 

zdravotnej poisťovne a bioobčerstvenie DM market. 

Počas tých troch míľových hodín sa na nás husté dažďové 

mraky vybúrili ešte niekoľkokrát, ale na naše veľké pote-

šenie všetkých 130 naplánovaných účinkujúcich vystúpi-

lo na pódiu, a  to  bez nároku na honorár. Od maličkých 

detí  z RC Prešporkovo, cez skvelé mladučké hip-hoperky, 

  Mesto Počet MC názov MC

34 Šávol 115 Obec Obec

35 Trenčianske 
Teplice

611 RC Ovečka

36 Trenčín 793 MC Srdiečko

37 Trnava 56 MC TMC

38 Veľké 
Zálužie

409 MC Blšky

39 Vranov nad 
Topľou

532 MC Slniečko Vranov

40 Zlaté 
Moravce

0 MC Mamioáza

41 Žarnovica 238 mesto RC Tekvička

SPOLU SR 14 192

42 Dublin 72    

43 Srbsko 61    

SPOLU  14 325 

krásne hlasy dievčat zo ZUŠ, pútavé gymnastické zosta-

vy, kúzelnícke bruchomluvecké čísla. Nezabudnuteľným 

zážitkom boli írske tance a  vo fi nále si srdcia vytrvalých 

divákov získala profesionálna muzikálová speváčka Vero-

nika Hatala. 

Míľovú prechádzku cez les okolo jazierka prešli účastníci 

v pršiplášťoch. Napriek tomu sa aktívne zapojili do úloh, 

ktoré im pripravili bratislavskí skauti. Pohľad na rozžiarené 

detské očká, keď v rukách zvierali kartičku plnú rozpráv-

kových odtlačkov za splnené úlohy, keď si v cieli vymieňali 

za darčeky, stál za to. Darčeky nie hocijaké – Lego Duplo sa 

ušlo každému. Na deviatom bratislavskom ročníku MPM 

sa zaregistrovalo 1 319 účastníkov. 

S vďakou účastníkom, účinkujúcim, dobrovoľníkom a Slo-

vensko-českému ženskému fondu,

PhDr. Zuzana Macurová,

Koordinátor akcie MPM

Míľa pre mamu v Revúcej, foto archív ÚMC

Míľa pre mamu v Seredi, foto archív MC MAMA klub

Míľa pre mamu v Bratislave,

foto archív ÚMC
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Okienko pre samosprávu

Mesto bez bariér?
Napíšte podnet
na Odkaz pre starostu!
Vynášate kočík po schodoch, lebo na plošinku sa pri 

stavbe zabudlo? Musíte sa z prechádzok s deťmi otočiť, 

lebo chodník sa znenazdajky zmení na cestu? Vyhlasu-

jete pre deti preteky pred priechodom pre chodcov, lebo 

detský krôčik na zelenú nevystačí? Verejné detské ihris-

ká musíte najskôr dôkladne prezrieť predtým, ako na ne 

deti pustíte hrať sa. Zažívate často situácie, keď si v úlohe 

mamy pripadáte trochu ako Chuck Norris? Chceli by ste, 

aby ich bolo čo najmenej? Dajte o  svojich problémoch 

vedieť kompetentným. Okrem iného aj pár klikmi my-

šou na portáli Odkazprestarostu.sk. 

Portál bol po prvýkrát spustený v Bratislave v januári 2010. 

Jeho cieľom je zlepšovať verejné priestory a komunikáciu 

samosprávy s  obyvateľmi. Umožňuje im upozorniť svo-

jich volených zástupcov na nedostatky v okolí a požiadať 

ich pridaním podnetu na portál o nápravu. Portál sa od 

spustenia stal  dobre fungujúcou súčasťou komunikácie 

samosprávy s obyvateľmi nielen v Bratislave, ale aj v Šali, 

Trnave, Nitre, Banskej Bystrici a  Prešove a  v  troch men-

ších obciach. Do dnešného dňa prispel k vyriešeniu už 336 

problémov, ktoré trápili ich obyvateľov.    

Používanie portálu je veľmi jednoduché, intuitívne, a ak si 

prajete, aj anonymné. Stačí, keď na portáli vyplníte struč-

ný formulár - pár vetami opíšete problém, ktorý vás trápi, 

na mape označíte, kde sa nachádza a priložíte fotku, uro-

benú napríklad mobilom, ktorá ho zachytáva. Podnet je 

následne preposlaný pracovníkom samosprávy. Tí by mali 

do 10 dní na podnet reagovať – a  to buď informovať, že 

ho odstránili, alebo dokedy a akým spôsobom ho plánujú 

odstrániť. Odpovede samospráv sú rovnako, ako podnety 

obyvateľov, zverejnené na portáli. Občania môžu sledovať, 

ako sa vyvíja riešenie rôznych problémov v meste, nielen 

tých, na ktoré upozornili oni sami. „Práve táto otvorenosť 

komunikácie medzi obyvateľmi a samosprávou je v porov-

naní s klasickou e-mailovou komunikáciou najväčšou vý-

hodou portálu. Prispieva k väčšej prehľadnosti pri riešení 

problémov a k posilneniu vzťahu obyvateľov mesta s jeho 

predstaviteľmi na radnici,“ zdôraznil Ctibor Košťál, riadi-

teľ Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť, ktorý portál 

prevádzkuje. 

Podľa odpovede samosprávy je potom podnet zaradený 

medzi vyriešené alebo neriešené. Ak výsledok nie je z od-

povede samosprávy zrejmý, užívatelia môžu zahlasovať a 

rozhodnúť, či podnet považujú za vyriešený alebo nerie-

šený. Zozbierané podnety a  odpovede samospráv portál 

vyhodnocuje a  priebežne zverejňuje štatistiky úspešnosti 

riešenia podnetov. V nich sa dá pozrieť, ako obstojí vaše 

mesto alebo mestská štvrť v konkurencii s inými alebo aký 

je charakter podnetov, ktoré rieši či nerieši.

V súčasnosti sa podnety dajú pridávať len zo stránky por-

tálu Odkazprestarostu.sk a zo stránky na Facebooku. No už 

onedlho sa vďaka soft vérovej spoločnosti Anasoft  budú dať 

posielať aj priamo zo smartfónov. Okrem technologického 

zjednodušenia používania portálu sa plánuje aj jeho roz-

šírenie do ďalších miest. Už čoskoro bude možné pridávať 

podnety aj z Trenčína a  Žiliny, kde sa snáď tiež potvrdí, 

že medzi mestskými úradníkmi a obyvateľmi existuje spo-

ločná reč a ku každému problému je možné nájsť riešenie. 

Mária Bulková

Odkazprestarostu.sk je realizovaný Inštitútom pre dob-

re spravovanú spoločnosť, o. z.. Viac informácií o portáli 

nájdete na www.odkazprestarostu.sk, viac informácií o In-

štitúte na www.governance.sk.
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Rodina v centre pozornosti

Prorodinné
mestá a obce
Prorodinné spoločenstvo je zamerané na všeobecnú podpo-

ru rodín vo všetkých oblastiach, ktoré rodiny považujú za 

potrebné a  dôležité. Poznanie potrieb rodín je preto vý-

chodiskovým bodom pre tvorbu prorodinnej spoločnosti 

– komunity miest a obcí. V kanadskej provincii Alberta sa 

miestna samospráva rozhodla refl ektovať na časté požiadav-

ky obyvateľov pre všeobecné zlepšenie kvality rodinného 

života. Na základe rodinných štúdií v  spolupráci s  Uni-

versity of Alberta vypracovali kontrolný a  hodnotiaci 

zoznam potrieb a požiadaviek rodín, ktorý je nápomocný 

v identifi kovaní konkrétnych potrieb rodín a rozsah pomoci 

alebo podpory, ktorú môžu v  rámci komunity nájsť. Tento 

pomocný návod na hodnotenie úrovne prorodinnej atmosfé-

ry vychádza z 12-tich základných oblastí a  jeho tvorcovia 

odporúčajú pri použití aktívny prístup a  prispôsobenie 

miestnym potrebám.

1. Susedstvo 
• Susedia vnímajú rodiny ako členov komunity

• Ľudia poznajú svojich susedov

• Komunitné akcie a podujatia zahŕňajú všetkých čle-

nov rodiny

• Komunitné udalosti odrážajú rozmanitosť typov ro-

dín

• Rodiny sú informované o  komunitných zdrojoch 

a činnostiach

• Sú stanovené miesta pre špecifi cké potreby rodín – 

recyklácia hračiek, oblečenia, náradia a potrieb vyu-

žívaných v rodinách

• Rodiny majú prístup a možnosť komunitných stret-

nutí v komunitných centrách alebo miestnostiach

• Občianske vybavenie ako obchody, knižnice, pošta, 

detské ihrisko, komunitné centrá sú ľahko prístupné 

v obytných zónach

• Obytné domy a  štvrte sú plánované s  ohľadom na 

potreby rodín – osvetlenie, bezpečné prechody pre 

chodcov, údržba chodníkov a podobne

• Susedia sú ochotní pomôcť v prípade núdze

• Pre riešenie susedských sporov je obyvateľom posky-

tovaná mediácia

• Sú vytvárané prírodné oddychové zóny pre zhromaž-

ďovanie ľudí všetkých vekových kategórií

• V komunite prevláda pocit hrdosti a spolupráca 

2. Školy
• Školy vítajú rodiny a členov komunity

• Školy vytvárajú plán akcií, ktoré zahŕňajú všetkých 

členov rodiny

• Školy sú vo svojom prístupe vnímavé a  citlivé voči 

všetkým rodinným typom

• Školy sú prístupné pre komunitu, ktorej slúžia

Atmosféra v Medickej záhrade v Bratislave,

foto Soňa Majorošová
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• Terénna podpora detí z rodín v núdzi je uľahčovaná 

organizačnou pomocou školy

• Je umožnená účasť verejnosti na rozhodnutiach, kto-

ré ovplyvňujú rodiny

• Školy majú k dispozícií fungujúce rodičovské porad-

né orgány

• Je zabezpečená starostlivosť pred a po vyučovaní na 

škole alebo v blízkosti školy 

• Učebné osnovy zahŕňajú aj komunitné  hodnoty 

a normy

• Školy sú navrhnuté tak, aby spĺňali potreby rodín 

s  deťmi – ihrisko, rekreačné plochy, detské ihrisko, 

kaviareň

• Školské zariadenia sú po vyučovaní k  dispozícii na 

využívanie komunitou

• Zamestnanci školy sú priateľskí a ústretoví voči ve-

rejnosti

• Stretnutia rodičov a pedagógov sú navrhnuté tak, aby 

rešpektovali pracovný plán rodičov

• Školy a podnikateľský sektor pracujú v partnerstve

3. Verejné miesta
• Detské ihriská sú postavené v súlade s normami, sú 

bezpečné a udržiavané

• Na detských ihriskách sú v dostatočnom počte mies-

ta na sedenie rodičov, kým sa deti hrajú

• Detské ihriská sú ľahko prístupné aj pre deti 

• Sú plánované a k dispozícii pre rôzne vekové skupiny 

detí

• Oblasti pre hru sú označené a chránené

• Verejné priestory spĺňajú rôzne potreby rodín

• Verejnosť má k dispozícii slnečné miesta i zatienené 

miesta

• Samozrejmosťou sú odpadkové koše

• K dispozícii sú miesta pre piknik

• Detské ihriská a oddychové zóny sú jasne označené 

aj pre motoristov

• K dispozícií sú verejné komunitné záhrady

• Na verejných miestach sú umiestnené atraktívne od-

počívadlá

• Parky sú plánované aj z hľadiska bezpečnosti počas 

dňa i noci

• Správcovia ihrísk a  parkov ponúkajú program pre 

celú rodiny a rôzne vekové skupiny

4. Bezpečnosť
• Hasičský zbor, záchranná služba a policajná hliadka 

má krátku dobu príchodu do všetkých častí mesta/

obce

• Pomoc a podpora ako na formálnej tak aj neformál-

nej úrovni je rodinám k dispozícii v prípade násilia, 

zločinu, závislosti, rasizmu, vandalizmu...

• Rodiny majú stály pocit bezpečia a  sú im známe 

miesta, kam sa môžu obrátiť v prípade problémov

• Členovia komunity sú si vedomí problémov a problé-

mov v komunite (poznajú a vnímajú ich)

• Dostatočné osvetlenie ulíc, budov a verejných miest

• Ľudia sú všímaví voči druhým, ich majetku a domo-

vom

• Susedia sa poznajú a  môžu počítať s  ich pomocou 

v prípade potreby

• Členovia komunity sa spájajú, aby rokovali o  otáz-

kach, ktoré sa ich týkajú

• Sú podporované partnerstvá polície a  rodín v  pre-

vencii kriminality

• Sú distribuované informácie o  požiarnej ochrane, 

prevencii požiarov a požiarnej bezpečnosti ciest

• Rodiny sú informované o  trasách policajných hlia-

dok a časoch policajného dohľadu

5. Zdravie a wellness
• Rodiny sú si vedomé rozsahu zdravotníckych služieb, 

ktoré majú k dispozícii

• Lekárska starostlivosť je k dispozícii 24 hodín denne

• K dispozícii sú miestne zdravotnícke strediská a zá-

chranná služba

• Rodinní lekári sú dostupní pre spoločnosť

• Sú poskytované preventívne služby a  informácie 

o zdravom životnom štýle a zvládaní stresu pre ro-

diny s deťmi

• Rodiny s potrebami špeciálnej podpory majú prístup 

k  zdravotnej starostlivosti – rodiny s  členom ZŤP, 

dôchodcovia, duševne choré osoby

• V komunite sú aktívne svojpomocné skupiny v po-

skytovaní podpory a pomoci

• Náboženské komunity sú aktívne v poskytovaní pod-

pory prostredníctvom informačných činností a  vy-

tváraní sietí

• Rekreačné programy sú verejné a prístupné všetkým 

členom komunity

• Rodiny majú k dispozícii možnosti zdravotnej a kon-

dičnej rekreácie

• V  komunite existujú príležitosti pre zapojenie dob-

rovoľníkov

• Pre zabezpečenie bezpečného prostredia pre rodiny 

s deťmi je venovaná dostatočná pozornosť

6. Služby pre podporu rodiny
• Zamestnanci liečia člena rodiny s rešpektom a venu-

jú dostatok času pre vytváranie a vývoj vzájomných 

vzťahov s členmi rodiny

• Služby pomáhajú rodinným príslušníkom budovať 

a udržať dôveru a kompetencie v ich rodinnej role

• Poskytované služby stavajú na silných stránkach ro-

diny tak celku, ako aj členov rodiny

• Poskytované služby podporujú aktívne zapojenie čle-

nov rodiny do programu

• Rodičia hrajú dôležitú úlohu v  rozhodovaní 

Rodina v centre pozornosti
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o programe

• Programy sú lokalizované v obci, ktorej slúžia

• Služby sú dostupné v hodinách, ktoré sú vhodné pre 

rodiny s deťmi

• Personál získava informácie o členoch rodiny a hľadá 

podporu ako znak rodinnej sily, nie znamenie sla-

bosti

• Program slúži rodinným príslušníkom ako zdroj 

informácií o  poskytovaných službách, ako aj iných 

zdrojoch v komunite

• Program je rodinný a víta všetkých členov rodiny

• Pri plánovaní služieb sa vychádza z potrieb, pocitov, 

túžby a sily všetkých členov rodiny

• Rodiny sú informované o tom, kto bude mať prístup 

k  informáciám o  rodine a  ako bude zachovaná dô-

vernosť

• Rodinní príslušníci majú právo byť prítomní pri dis-

kusiách o ich rodine

• Odvolací proces je k  dispozícii a  rodinní príslušní-

ci sú informovaní o tom, ako ho využiť pre riešenie 

svojich problémov

7. Rodičovstvo
• Pracoviská sú vnímavé a podporujú potreby pracu-

júcich rodičov

• Pre rodiny v núdzi je k dispozícii podporná sieť

• Pre rodičov s deťmi je k dispozícii príručka o pomoci 

v komunite

• Programy a podpora rodičovskej role sú k dispozícii

• Rodičia sa podieľajú na aktivitách a rozhodnutiach, 

ktoré ovplyvňujú ich deti

• V  komunite sú aktívne vhodné advokačné skupiny, 

ktoré sa zaoberajú otázkami, ktoré znepokojujú ro-

dičov

• Na rozhodnutia ktoré ovplyvňujú rodiny majú rodi-

čia k dispozícii odvolacie mechanizmy

• Rodičia a deti cítia, že sú vítanými zákazníkmi v reš-

tauráciách, obchodoch, nákupných centrách a pod-

nikoch a rodičia sú vítaní aj ako zamestnanci

• Sú k  dispozícii programy a  aktivity, ktoré zahŕňajú 

rodičov aj deti

• Členovia komunity oceňujú a podporujú rodičovstvo

• K dispozícii je podpora pre komunitu rodičov, ktorí 

zostávajú doma so svojimi deťmi

8. Deti
• Deti majú prístup k  obom rodičom, prarodičom či 

iným členom širšej rodiny

• Členovia komunity si vážia deti a starajú sa o ne

• Deti sú dar a môžu sa podieľať na činnosti a aktivi-

tách komunity

• Programy ako predškolské triedy a  aktivity rodičov 

s  deťmi sú k  dispozícii na podporu rastu a  rozvoja 

detí a podporu rodičovskej úlohy

• Deti v problémoch vedia, kam sa môžu obrátiť (linky 

dôvery, kluby, rodičovské organizácie ...)

• Miestne reštaurácie, nákupné centrá a podniky majú 

miestnosti na prebalenie, detské kútiky a  personál 

ústretový deťom

• Prechody pre chodcov a podchody sú bezpečné, čisté 

a dobre osvetlené

• Ihriská sú bezpečné a  dobre viditeľné pre rodičov 

a dozor nad deťmi

• Deťom sú k dispozícii bezpečné miesta na voľnú hru

• Na podporu kreativity detí sú voľne k dispozícii ume-

lecké a remeselné aktivity

• K dispozícii sú aj aktivity pre deti bez starosti o cenu

9. Dospievajúce deti a mladí dospelí
• Majú možnosť vstúpiť do plánovania a rozhodovania 

programu a aktivít pre mládež

• Sú podporovaní v plánovaní spoločenských akcií

• Majú príležitosti k  zamestnaniu a  dobrovoľníckej 

činnosti

• Majú k dispozícii poradenstvo a vzdelávanie v  rizi-

kových oblastiach – tehotenstvo, závislosť, výchova 

k rodičovstvu, sexuálna výchova...

• Mladiství rodičia sú v  komunite podporovaní 

v oboch rolách – ako rodič i ako študent

• Členovia komunity si vážia mládež a starajú sa o ňu

• Mládež je súčasťou komunity a prispieva do nej

• Mládež je zapájaná do aktivít komunity

• Mládež má k dispozícii miesta a priestory na stretá-

vanie sa (športové kluby, tanečné kluby...)

• Dospelí a rovesníci sú k dispozícii pre mládež potre-

bujúcu pomoc a podporu

• Rodičia, učitelia a  poradcovia sú schopní identifi -

kovať stav depresie a  krízy u  mládeže a  sú schopní 

poskytnúť pomoc a podporu, ako aj odporúčanie na 

odborníkov

• Mladí majú možnosti na vzdelávanie

10. Seniori
• Sú organizované rôzne spôsoby podpory medzigene-

račnej aktivity

• Seniori majú možnosti pre zmysluplnú aktivitu 

v rámci dobrovoľníckej činnosti alebo inou formou

• Seniori majú možnosť vstúpiť do diania a rozhodo-

vania v komunite

• Komunita si váži seniorov a pomáha im

• Seniori sú neoddeliteľnou súčasťou komunitného 

života

• Seniori sa podieľajú na činnosti a dianí v obci

• Dospelé deti sú podporované v starostlivosti a zod-

povednosti za ich starších rodičov

• Seniorom sú prístupné fl exibilné možnosti udržania 

nezávislého života a prístupu k podpore zo strany ro-

dinných príslušníkov

Rodina v centre pozornosti
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• Seniori sa môžu zapojiť do komunitných služieb 

a činnosti

• Obytné oblasti s  vysokou hustotou seniorov majú 

vhodné verejné dopravné trasy

• Dbá sa na zvýšenú bezpečnosť seniorov pri využívaní 

verejnej dopravy

11. Pracovisko
• Pracovisko poskytuje možnosti, ktoré podporujú ro-

dičovskú rolu, ako fl exi time, práca z domu, práca cez 

informačné technológie, 

• Rodinné role sú zdôraznené v  zamestnaneckých 

programoch

• Manažéri sú citlivejší na pracovné a rodinné skutoč-

nosti

• Spoločenské akcie zahŕňajú všetkých členov rodiny

• Na pracovisku je prístupný zamestnanecký program 

na podporu a riešenie osobných a rodinných prob-

lémov

• Existujú interné alebo blízko pracoviska dostupné 

a cenovo prístupné alternatívy starostlivosti o deti

• Zamestnanci cítia dôveru a pohodu pre komuniko-

vanie rodinných problémov

• Manažéri hľadajú rôzne možnosti znižovania stresu 

zamestnancov pri zlaďovaní pracovných a rodinných 

potrieb

• V prípade potreby sú deti vítané ako návšteva na pra-

covisku rodičov

Rodina v centre pozornosti

• Zamestnávatelia sú citliví a chápaví pre rodinné po-

vinnosti zamestnancov (deti, seniori, tehotenstvo)

• Pracovisko ponúka kurzy osobného rozvoja, ktoré 

obohatia pracovné aj rodinné aktivity

12. Zapojenie verejnosti a podpora
• Volení zástupcovia sú vnímaví a komunikujú s rodi-

nami o citlivých problémoch a potrebách

• Verejné rozhodovacie postupy sú otvorené a je pod-

porovaná účasť, tzn. dobre vyvinuté verejné konzul-

tácie

• Všetci členovia rodiny sú vyzvaní k účasti na rozho-

dovaní o otázkach, ktoré majú vplyv na komunitu

• Sú k  dispozícii systémy spoločenskej podpory na 

báze komunity (svojpomocné iniciatívy, dobrovoľní-

ci, náboženské inštitúcie) s cieľom mobilizácie miest-

nych zdrojov

• Rodiny sú podporované a povzbudzované stať sa se-

bestačnými, teda postarať sa o seba a rodiny

• Odborní pracovníci reagujú a sú k dispozícii ľuďom  

v núdzi

• Profesionálny personál je schopný poskytnúť pomoc 

a podporu pre rodiny s deťmi v primeranej lehote

• Informácie sú verejnosti k dispozícii ako zdroje pod-

pory a pomoci pre rodiny s deťmi

• Politiky a programy, ktoré ponúka obec sú posudzo-

vané z hľadiska vplyvu na rodiny s deťmi (odporúča 

sa ako poradná Rada rodinnej politiky)

• Všetky dokumenty a záznamy sú verejne prístupné

Detské ihrisko v  Rohožníku, vzniklo vďaka 

aktivite MC Kvietok a grantovej podpore fi rmy 

Holcim v programe Náš Rohožník, foto archív 

MC Kvietok
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historického prostredia Slovenska, jeho kultúrneho a prí-

rodného dedičstva, už po  štvrtý raz organizuje Víkend 

otvorených parkov a záhrad.

Myšlienka otvárania záhrad, parkov či dvorov verejnosti 

vznikla v roku 1998 v Londýne a pre jej úspech sa postupne 

šíri do ďalších krajín Európy.

Hlavným cieľom podujatia je atraktívnou i netradičnou 

formou predstaviť obyvateľom i návštevníkom zapoje-

ných lokalít hodnoty najmä historických parkov a záhrad 

a  prostredníctvom získaných poznatkov viesť ľudí k po-

rozumeniu a aktívnej ochrane týchto hodnôt, vytvorených 

spoločne prírodou i rukou človeka.

IV. ročník Víkendu otvorených záhrad sa okrem vybraných 

bratislavských parkov a záhrad bude konať aj v iných mes-

tách a obciach na Slovensku: v Stupave, Malinove, Nitre, 

Žiline, Turčianskej Štiavničke, Spišskom Hrhove, Paláriko-

ve, Betliari atď.

Podujatie sa koná pod záštitou primátora Bratislavy, pána 

Milana Ftáčnika a MŽP SR ako aj v spolupráci s MK SR.

Jedným z partnerov podujatia je aj Rodinné centrum 

Prešporkovo, ktoré ponúkne v nedeľu 10. júna návštevní-

kom Medickej záhrady tvorivé aktivity pre deti a rodičov 

(od 15.30) a otvorenú hodinu tancovania na  ľudové pes-

ničky za  účasti detí z kurzu Minifolklór od  1,5 do  3 ro-

kov a Folklór v srdci od 3 do 6 rokov o 16.30. Pozývame 

všetkých zatancovať si.

Víkend prorodinne

Ilustračné foto Soňa Majorošová

Názor rodiča:
Aké by malo byť
prorodinné mesto/obec ?
Myslím si, že prorodinná obec je taká, kde sa v  cestnej 

doprave a  v  plánovaní ciest dbá na  rodiny s  deťmi. Tým 

myslím hlavne peších, kočíkujúcich a cyklistov. Chodníky 

sú navrhnuté tak, aby sa ľudia z rôznych častí mesta vede-

li dostať do centra mesta po chodníku bez nebezpečného 

chodenia po ceste. Tiež existujúce cyklotrasy, kde nebudú 

cyklisti v konfl ikte s automobilmi by boli veľké plus.

Ďalej obec by mala vychádzať tvorbou kultúrneho progra-

mu pre všetky generácie (napríklad organizovať divadlo 

nielen pre dospelých, ale aj divadielko pre deti, posedenie 

pre starších...). Podpora materských centier a klubov tiež 

nie je na škodu. Ďalšia pekná vec je budovanie a udržiava-

nie jaslí, škôlok, škôl, detských ihrísk.

Miro Jánošík,

Šološnica

Víkend otvorených

parkov a záhrad 9.-10. júna 2012
Národný Trust, nezisková organizácia, ktorej poslaním je 

podpora udržateľnej ochrany a zmysluplného využívania 
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Tatry bez bariér

„TATRY BEZ BARIÉR“ 

Lesná cesta Tichá dolina v Oraviciach 
• Začiatok trasy: Oravice

• Koniec trasy: pri horárni v Tichej doline

• Značka: červená

• Dĺžka trasy: 3,4 km

• Povrch: asfalt

• Náročnosť: odporúčame so sprievodom

• Prístup k trase: osobným autom do Oravíc na parkovis-

ku vzdialenom 200 m od nástupu na turistický chodník

• Zaujímavosti: termálne kúpalisko Meander park Ora-

vice

Lesná cesta Bobrovecká dolina
• Začiatok trasy: Oravice

• Koniec trasy: pod Grúnikom

• Značka: modrá

• Dĺžka trasy: 3,2 km

• Povrch: asfalt

• Náročnosť: odporúčame so sprievodom

• Prístup k trase: osobným autom do Oravíc s možnosťou 

parkovania na parkovisku vzdialenom 200 m od nástu-

pu na turistický chodník

• Zaujímavosti: zachované základy vápenných pecí, ter-

málne kúpalisko Meander park Oravice

Lesná cesta Roháčska dolina
• Začiatok trasy: Zverovka

• Koniec trasy: bývalá Ťatliakova chata

• Značka: červená

• Dĺžka trasy: 3,1 km

• Povrch: asfalt

• Náročnosť: nevyhnutný sprievod

• Prístup k trase: osobným autom na parkovisko v Roháč-

skej doline

• Zaujímavosti: Múzeum oravskej dediny prístupné pre 

vozičkárov zadarmo + WC

Zastávka TEŽ Popradské pleso
– Popradské pleso
• Začiatok trasy: zastávka TEŽ Popradské pleso

• Koniec trasy: Popradské pleso

• Značka: modrá

• Dĺžka trasy: 4,5 km

• Povrch: asfalt

• Náročnosť: nevyhnutný sprievod

• Prístup k trase: Tatranskou elektrickou železnicou z Po-

pradu, Starého Smokovca, Tatranskej Lomnice a  Štrb-

ského Plesa, osobným autom s možnosťou parkovania 

pri zastávke TEŽ 

Starý Smokovec – Hrebienok – Rainerova chata
• Začiatok trasy: pri dolnej stanici pozemnej lanovky 

v Starom Smokovci

• Koniec trasy: pri Rainerovej chate

• Značka: červená

• Dĺžka trasy: 4,2 km

• Povrch: zhutnený štrkový

• Náročnosť: potrebný sprievod

• Prístup k trase: z Popradu Tatranskou elektrickou želez-

nicou do Starého Smokovca

Tatranská Javorina – Podmuráň
• Začiatok trasy: Tatranská Javorina

• Koniec trasy: horáreň Podmuráň

• Značka: zelená a modrá

• Dĺžka trasy: 1,9 km

• Povrch: zhutnený štrkový

• Náročnosť: odporúčame so sprievodom

Projekt „Tatry bez bariér“ začali Štátne lesy TANAP-u budovať v spolupráci so 

spoločnosťou Hartmann-Rico v roku 2007 a dnes ponúkajú v oboch národných 

parkoch TANAP a PIENAP viac ako tridsať kilometrov bezbariérových 

turistických chodníkov.
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Tatry bez bariér

• Prístup k  trase: autobusom alebo osobným autom, za-

stávka a parkovanie pri pošte 500 m od nástupu na tu-

ristický chodník

• Zaujímavosti: Poľovnícky zámok kniežaťa Ch. K. von 

Hohenlohe v Tatranskej Javorine, rímsko-katolícky kos-

tol sv. Anny a cintorín v Tatranskej Javorine

Lysá Poľana – Bielovodská dolina
• Začiatok trasy: Lysá Poľana

• Koniec trasy: horáreň v Bielovodskej doline

• Značka: modrá

• Dĺžka trasy: 4 km

• Povrch: zhutnený štrkový

• Náročnosť: odporúčame so sprievodom

• Prístup k  trase: autobusom alebo osobným autom, za-

stávka a  parkovanie 200 m od  nástupu na  turistický 

chodník

• Zaujímavosti: Biela voda je hraničnou riekou medzi Slo-

venskom a Poľskom, možnosť prechodu cez slovensko-

poľskú štátnu hranicu v Lysej Poľane

Prielom Dunajca (PIENAP)
• Začiatok trasy: Červený Kláštor

• Koniec trasy: Lesnica

• Značka: červená

• Dĺžka trasy: 8 km

• Povrch: zhutnený štrkový

• Náročnosť: odporúčame so sprievodom

• Prístup k trase: osobným autom do Červeného Kláštora 

alebo Lesnice

• Zaujímavosti: kláštor Červený Kláštor, plte na Dunajci

Priechodnosť bezbariérových chodníkov 
Tichá dolina v  Oraviciach – lesná cesta označená čer-

venou turistickou značkou je v týchto dňoch pre turistov 

na  invalidných vozíkoch alebo s  detskými kočíkmi prie-

chodná.

Bobrovecká dolina – lesná cesta označená modrou turis-

tickou značkou je v týchto dňoch pre turistov na invalid-

ných vozíkoch alebo s detskými kočíkmi priechodná.

Roháčska dolina – červeno značkovaný turistický chodník 

vedúci Roháčskou dolinou k Ťatliakovej chate je v týchto 

dňoch pre turistov so zníženou schopnosťou pohybu prie-

chodný.

Popradské pleso – modro značený asfaltový turistický 

chodník je v týchto dňoch pre turistov na invalidných vo-

zíkoch alebo s detskými kočíkmi priechodný. Dovoľujeme 

si však turistov upozorniť na  nebezpečenstvo pádu častí 

– konárov či vrcholcov - zo suchých stromov lemujúcich 

turistický chodník v celej jeho dĺžke. Na predmetné riziko, 

ktoré hrozí už aj počas slabého vetra, upozorňujú infor-

mačné tabule umiestnené pri vstupe na turistický chodník.

Starý Smokovec – Hrebienok – Rainerova chata – čer-

veno značený turistický chodník je v týchto dňoch pre tu-

ristov na  invalidných vozíkoch alebo s detskými kočíkmi 

priechodný. Dovoľujeme si však turistov upozorniť na ne-

bezpečenstvo pádu častí – konárov či vrcholcov - zo su-

chých stromov lemujúcich turistický chodník v celej jeho 

dĺžke. Na predmetné riziko, ktoré hrozí už aj počas slabého 

vetra, upozorňujú informačné tabule umiestnené pri vstu-

pe na turistický chodník.

Tatranská Javorina – Podmuráň – modro značený turis-

tický chodník je v týchto dňoch pre turistov na invalidných 

vozíkoch alebo s detskými kočíkmi priechodný.

Bielovodská dolina – červeno značený turistický chodník 

je v týchto dňoch pre turistov na invalidných vozíkoch ale-

bo s detskými kočíkmi priechodný.

Prielom Dunajca (PIENAP) – červeno značený turistický 

chodník je v týchto dňoch pre turistov na invalidných vo-

zíkoch alebo s detskými kočíkmi priechodný.
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Pod drobnohľadom odborníka

Cudzí jazyk
v rannom veku
áno či nie?
Všetci chceme, aby naše deti boli v budúcnosti úspešné, mali 

dobré vzdelanie a následne sa vedeli uplatniť na pracovnom 

trhu. Zároveň si všetci uvedomujeme, že bez znalostí cudzie-

ho jazyka to nepôjde, a tak rozmýšľame, kedy, ako a či vôbec 

začať učiť svoje dieťa cudzí jazyk. Ale nebude to učenie príliš 

zaťažovať naše deti? Čo keď deti začnú jazyky miešať? Ne-

začne naše dieťa hovoriť neskôr, ak s ním začneme komuni-

kovať v dvoch jazykoch? A má vôbec matka hovoriť na dieťa 

v dvoch jazykoch?

Na svete je približne 60% ľudí, ktorí hovoria dvomi alebo 

viacerými jazykmi. V rannom detstve prebieha osvojo-

vanie si cudzieho jazyka v prirodzenom prostredí totož-

ne s  priebehom osvojovania si materinského jazyka. Pri 

správnej metóde, ktorá je nenútená, prirodzená a podáva-

ná dieťaťu príťažlivou a zábavnou formou, si dieťa ani ne-

uvedomuje, že si popri hre osvojuje aj cudzí jazyk. Rodičia 

sa preto nemusia obávať, že by kvalitná výučba cudzieho 

jazyka mohla negatívne ovplyvniť ich dieťa. Osvojovanie 

si dvoch jazykov bilingválnym spôsobom má na dieťa via-

cero pozitívnych účinkov.

Miešanie jazykov – prečo sa to deje?
Väčšina rodičov sa obáva, že dieťa na začiatku bude miešať 

jazyky a nakoniec nebude vedieť poriadne ani materin-

ský a ani cudzí jazyk. Tento výrok je pretrvávajúci mýtus. 

Výskumy ranného osvojovania si jazyka síce ukazujú, že 

dieťa v prvotnej fáze buď používa pojmy v jednom alebo 

v druhom jazyku. Hovorí napríklad „stolička“ a „table“ a 

nie „chair“ a „stôl“. V následnej fáze dochádza k vzájom-

nému ovplyvňovaniu gramatiky. Dieťa už ale rozlišuje, že 

ide o dva jazyky a keď mu poviete „Povedz to po anglicky“, 

tak odpovie v správnom jazyku. Prepínanie medzi jazykmi 

sa deje u bilingválnych detí a dospelých v prípadoch, keď 

komunikujú s iným bilingválnym jedincom a majú naprí-

klad v slovenčine referovať zážitok, ktorý sa im stal v ang-

lickom prostredí. Vtedy automaticky prepnú na angličtinu 

a po  ukončení príbehu sa vrátia do  slovenského jazyka. 

Nemusíte sa ale báť, že starí rodičia nebudú Vášmu dieťaťu 

rozumieť. Pokiaľ dieťa vie, že starí rodičia hovoria len slo-

vensky, bude sa s nimi rozprávať len po slovensky. 

Čo ak moje dieťa začne rozprávať neskôr kvôli 
druhému jazyku?
Existuje veľa monolingválnych detí, ktoré začnú rozprávať 

neskôr a veľa bilingválnych detí, ktoré začínajú rozprávať 

veľmi skoro. To, že Vaše dieťa, na ktoré rozprávate dvomi 

jazykmi začalo rozprávať o niečo neskôr neznamená, že je 

to preto, lebo na neho rozprávate dvomi jazykmi. Možno 

by začal neskôr rozprávať aj v prípade, ak by ste na neho 

rozprávali len jedným jazykom. Viac ako polovica detí sve-

ta hovorí dvomi jazykmi a u všetkých detí prebieha osvo-

jovanie si jazyka podľa rovnakých vývinových parametrov 

približne v rovnakom čase. Rané dvojjazyčné skúsenosti 

napomáhajú deťom v rozumovom vývine. Bilingválne deti 

vedia lepšie selektívne zamerať pozornosť, potlačiť nepod-

statné informácie a rýchlejšie prepínajú medzi jednotlivý-

mi alternatívami riešenia problému.

Nemá dieťa problém, ak s ním matka komuni-
kuje dvomi jazykmi?
Pokiaľ je dieťa malé a nemá ešte dostatočne zafi xovaný ja-

zykový systém, neviaže jazyk na osobu, s ktorou komuni-

kuje. Ak osoba zmení jazyk, zmení ho aj dieťa. V predškol-

skom veku, keď dieťa začína mať gramatickú zložku reči už 

pevne zafi xovanú a dochádzka v reči k ortodoxným gra-

matickým chybám typu: „pekne/ peknejšie“, dieťa začína 

jazyk fi xne viazať na osobu . V tomto období sa pri snahe 

o začatie bilingválnej výučby často stretnete s odmietavým 

stanoviskom dieťaťa „Mama, ty tak nehovor! Nebudem to 

počúvať!“. Rigidita spojená s obdobím vzdoru často spôso-

bí, že rodičia rezignujú. Praktické skúsenosti rodín z pro-

jektu „Staňme sa bilingválnou rodinou“ ale ukazujú, že ak 

rodič vydrží a vytvorí v rodine každý deň aspoň 20-30 mi-

nút priestor pre cudzí jazyk bez nátlaku na dieťa, dieťa bi-

lingvizmus po čase akceptuje a nemá problém s osvojením 

cudzieho jazyka. Keďže my umelo vytvárame dvojjazyčnú 

rodinu, treba si uvedomiť, že pre druhý jazyk by sme mali 

vytvoriť špeciálne podmienky – kedy, v akých situáciách 

sa bude s dieťaťom komunikovať v druhom jazyku. Opti-

málne riešenie je začať sa stretávať s deťmi, ktoré komuni-

kujú tiež druhým jazykom alebo aspoň doniesť do rodiny 

nového člena, komunikujúceho len cudzím jazykom (nová 

plyšová hračka, autíčko, bábika).

Problémy s odmietaním druhého jazyka nestretávajú len 

rodiny, ktoré majú záujem dieťa vychovávať dvojjazyčne, 

ale aj prirodzene dvojjazyčné rodiny. Deti často komuni-

kujú len jedným jazykom a odmietajú rozprávať menej dô-

ležitejším jazykom, alebo sa tvária, že menej dôležitému ja-

zyku nerozumejú. Pokiaľ ale rodičia vytrvajú a zabezpečia 

dostatočne rozvíjajúce stimuly až do obdobia dospievania 

ich deti budú výborne ovládať dva a viac jazykov.

 Zlatica Jursová Zacharová

Použitá literatúra: Sorace, Near-Nativeness. 2003; Sorace, Th e more the 

merrier: facts and beliefs about the bilingual mind. 2006 ; Taeschner, Il Sole 

é femina. 2003; www.bilfam.eu
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Pod drobnohľadom odborníka

Domáci miláčikovia vás  
môžu nakaziť
– červy sa týkajú všetkých 

Opatrne so štvornohými maznáčikmi - pusinkovanie mač-

ky a psíka vás môže priviesť až do nemocnice. Ako majite-

lia psov veľmi dobre viete, aký veľký problém červy pred-

stavujú .Pokiaľ nebudete tento problém riešiť, môžu červy 

vážne ohroziť zdravie vášho psíka, ale aj vaše. Ohrozené sú 

predovšetkým deti, ktoré sú veľmi často v kontakte s do-

mácimi zvieratami. So znižujúcim sa vekom dieťaťa miera 

rizika parazitárnej infekcie výrazne stúpa. Je preto veľmi 

dôležité, aby ste urobili maximum proti napadnutiu vášho 

psa parazitmi.

Červy ohrozujú zdravie vášho psíka niekoľkými spôsob-

mi. Spravidla zapríčiňujú nepríjemné, avšak nie tak dra-

matické príznaky ako sú – hnačka, zvracanie, chudnutie, 

anémia-chudokrvnosť. V  prípade, že u  vášho psa pozo-

rujete niektorý z  týchto príznakov, mali by ste navštíviť 

veterinárneho lekára. Neošetrené napadnutie parazitmi 

– môže mať negatívny dopad na  jeho zdravie, lebo urči-

té druhy červov sú prenosné na človeka. Mechovce môžu 

vniknúť až do kože na nohách a spôsobiť nepríjemné svr-

benie. Približne 15 % všetkých detí v  rozvojovom svete 

trpí príznakmi napadnutia psov škrkavkou. Veľmi ľahko 

sa škrkavka prenáša hlavne vo verejných parkoch, záhra-

dách, ihriskách, keď si deti dávajú prsty do úst pri hraní 

sa s hračkami. 

PRAVIDELNÝM ODČERVOVANÍM MINIMÁLNE 

– KAŽDÉ 3 - MES. CHRÁNITE ZDRAVIE NIELEN 

VÁŠHO PSA, ALE TAKTIEŽ VAŠEJ RODINY

A VAŠICH DETÍ!

Červy poznáme oblé, škrkvaky a mechovce. 

Škrkavky – tieto črevné parazity dosahujú dĺžku až 18 

cm, teda asi ako ceruzka. Pes ktorý je napadnutý väčším 

množstvom týchto parazitov môže mať zväčšené a boles-

tivé tzv. škrkavkové brucho. Psy sa infi kujú kontaktom 

s exkrementami už napadnutých zvierat. Šteňatá sú veľmi 

často infi kované materským mliekom alebo už v maternici 

cez placentu. Deti sa nakazia zjedením vajíčok pri hraní 

sa na pieskoviskách, keď si olizujú prsty a hračky, ďalšou 

cestou nákazy u detí je nedostatočná hygiena rúk. Aj pre-

to by mali byť všetky detské ihriská oplotené. Vyliahnuté 

larvy migrujú v tele človeka, prenikajú krvou do rôznych 

orgánov- pečeň, pľúca, oko, mozog, svaly a spôsobujú váž-

ne poškodenia. U človeka sa ochorenie prejaví bolesťami 

v  bruchu, teplotou, nechutenstvom, vracaním, únavou 

kĺbov a svalov, kožnou vyrážkou. Príznaky môžu trvať 

týždne až roky.

Mechovce – tieto drobné asi 1 cm dlhé parazity nie sú 

pozorovateľné voľným okom. Často sú diagnostikované 

u  malých zvierat. Živia sa krvou hostiteľa, a  preto môžu 

vyvolať anémiu.

Tenkohlavce – parazitujú na črevnej stene psa a tiež spô-

sobujú anémiu.

Medzi ploché červy patria pásomnice.: Pásomnice – dosa-

hujú dĺžku až 5 m. Ich hlavička je vybavená háčikmi, ktoré 

slúžia na uchytenie parazita na črevnej stene. Zrelé články 

z koncových úsekov pásomnice, ktoré vyzerajú ako zrnká 

ryže sú z  tela hostiteľa postupne vylučované s  výkalmi. 

Každý článok obsahuje veľké množstvo vajíčok schopných 

samooplodnenie, ktoré zas slúžia ako potrava larvám bĺch. 

Pes pri starostlivosti o srsť blchy prehltne a tým sa vajíčka 

pásomníc dostávajú opäť do čriev, kde sa vyvíjajú v dospe-

lých jedincov a  tie začínajú opäť uvoľňovať ďalšie články 

s vajíčkami .

Vajíčka niektorých červov prežívajú až 5 rokov. Vajíč-

ka oblých červov sa môžu držať na  srsti zvierat, a  tak už 

pri hladkaní môžu INFIKOVAŤ DETI! Dôležité je preto 

už mladé šteniatka vždy na 10 deň po narodení odčerviť. 

Dávajte pozor, aby si deti vždy po kontakte so psom sta-

rostlivo umyli ruky – hlavne pred jedlom. Vyvarujte sa 

akémukoľvek kontaktu s infi kovanými exkrementami psov 

pri ich pravidelnom odstraňovaní a chráňte vášho psa pred 

blchami.

Je dobré si uvedomiť, že váš pes môže byť napadnutý červa-

mi bez toho , aby ste o tom vedeli a pes vyzerá zdravo. Pre-

to odčervujeme a odblšujeme domáce zvieratá pravidelne. 

Šteniatka – odčervujeme od 10 dňa veku a to každých 14 

dní až do 3 mesiacov.. Dospelých psov odčervujeme mini-

málne každé 3 mes. počas celého života. Pokiaľ vidíme, že 

náš psík zjedol vonku exkrement od ďalšieho psa, odčerví-

me ho okamžite. 

Na  záver chcem pripomenúť, aby sme si všetci majitelia 

vstúpili do  svedomia a  ochránili naše zdravie a na pre-

chádzku mali vždy vo vrecku mikroténové vrecúško na od-

stránenie trusu po našich psoch. Výhovorka, že vrecúška 

vždy nie sú k  dispozícii neobstojí. Nenechajme našich 

psíkov voľne pobehovať po ihriskách a školských dvoroch, 

nemajú tam čo robiť. Práve z tohto dôvodu naša MČ-La-

mač zakúpila mobilný vysávač psích exkrementov, ktorý je 

určený len na sanáciu v okolí detských a školských zaria-

dení. Chcem sa pekne poďakovať všetkým zodpovedným 

majiteľom, ktorý si po svojom miláčikovi upracú a sú tak 

príkladom pre tých, ktorým je naše životné prostredie ľa-

hostajné .V spolupráci s Mestskou políciou sa bude pravi-

delne kontrolovať dodržiavanie VZN o odpratávaní trusu 

po psoch.

MVDr. Pavol Čech,

Veterinárna ambulancia - Bratislava-Lamač
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Bez mamy
V dvoch manželstvách utŕžila viac bitky ako lásky, ani jeden z partne-

rov neprispieva na deti. Je to život bez kúska smiechu.

Je ešte mladá a príťažlivá, s hladkou pokožkou bez vrások. V duši má 

však vrások a rýh neúrekom, pritom chcela od života iba kúsok lásky 

a porozumenia. Jozefíne Poláčkovej sa život už dávno vymkol z rúk a 

dnes ticho hovorí: „Chcem mať dosť sily, aby som vychovala svoje deti. 

Aby nemuseli prejsť tým, čím som prešla v živote ja.“

Ilustračné foto 

Jozef Turóci

Z mamičkinho pera

sielala som aj peniaze na deti a chodila sa na ne z diaľky pozerať, keď 

išli s babkou von. K bytu som sa neopovážila priblížiť, bála som sa 

bitky,“ hovorí nešťastná žena, ktorá situáciu riešila svojsky: prespá-

vala na lavičkách v parku alebo na trnavskej stanici, policajti ju už 

dôverne poznali. V zime zasa chodila na diskotéky zohriať sa. „Brala 

som si aj nočné zmeny, a keď sa nedalo vydržať, zostala som spať v 

šatni na lavičke. Kolegyne to nažalovali majstrovi. On ma v tej šatni 

nechal, aj spací vak mi priniesol,“ spomína

Tri roky bez Nikolky

Na diskotéke sa predsa len raz na ňu usmialo šťastie. Našla si chla-

pa, ktorý si ju vzal za manželku, hoci pred ním nezatajila zo svojej 

minulosti nič. Mladú tuláčku bez detí doviedol do  rodičovského 

domu do Ružindola a narodila sa im dcérka Nikolka. „Volala som 

ju Lucka, tak sa mi to plietlo so staršou dcérkou. A myslela som si, 

že si budem môcť priviesť aj staršie deti – bola som riadne vydatá, 

mala som zamestnanie, mala som kde bývať. Lenže svokra žiadne 

cudzie deti do domu nechcela, a keďže sme bývali u nej...“ rozhodí 

Jozefína nešťastne rukami. A prišiel ešte horší údel – za podvody s 

faktúrami vyfasovala trojnásobná mama tri roky nepodmienečne. 

Do väznice v Leopoldove nastupovala, keď malo jej tretie dieťa len 

deväť mesiacov. „O Nikolku sa staral muž a svokra. Chodili za mnou 

aj do väzenia, len tak sa to dalo prežiť. Veľmi ma vtedy psychicky po-

držal,“ spomína. Život sa jej opäť zvrtol po návrate z väzenia. Vtedy 

sa jej muž zrútil, začal piť, nastali hádky i bitky. Svoj olej do ohňa 

prilievala aj svokra. „Každý týždeň boli u nás policajti. Myslela som 

si, že sa to nejako urovná, keby sme mali druhé dieťa. Dvakrát som 

potratila, nakoniec sa narodila Sandrika. Lenže hádky i bitky boli 

na dennom poriadku. Aj ja som pila, vždy keď mali staršie deti na-

rodeniny, meniny. Psychické problémy mali z toho aj deti,“ hovo-

rí Jozefína a mädlí si dopukané, zrobené ruky. Vtedy nevidela iné 

východisko, iba samovraždu. Po  neúspešných pokusoch skončila 

na psychiatrii. „Tam mi poradili organizáciu Slniečko, ktorá pomáha 

týraným ženám. Už som nechcela utiecť tak, že nebudem mať kam 

zobrať svoje deti. Raz som sa zbalila, zobrala dcérky a presťahovali 

ma do jedného domu do krízového centra. Stále navštevujem psy-

chológa aj psychiatra, keby nebolo ľudí zo Slniečka, asi by som sa ne-

dokázala postaviť na vlastné nohy,“ vecne konštatuje. Dcéry zapísala 

do školy a do škôlky a ona si našla brigádu. Svoje prvé deti nevidela 

trinásť rokov: „Potom mi zavolali z trnavskej traumatológie, že tam 

leží dobitá Lucka, otec ju tak zmlátil, a nie prvý raz. Vzala som si 

ju k sebe a začali sme sa spoznávať. Opustila som ju, keď mala dva 

roky, a teraz ku mne prišla pätnásťročná slečna. Syn si ide vlastnou 

cestou. Lucka tu začala chodiť do školy, našla si kamarátky. Dcéry sa 

našťastie dobre učia, nemám s nimi žiadne starosti, aj malú škôlkar-

ku Sandriku povarujú.“

Na stravu 30 €
Jozefína už pred rokom podala návrh na rozvod, zatiaľ jej žiadosť 

leží na trnavskom súde. „Je to hrozne ťažké, ani jeden z otcov detí 

mi na ne neprispieva ani centom. Mám len to, čo si zarobím, a nie 

je toho veľa: chodím brigádničiť za 1,70 eura na hodinu. Za ubyto-

vanie platím nad 170 eur, potom deťom musím poplatiť obedy, prí-

spevky do školy a kúpiť im šaty, topánky... Nemajú ani lacnejšie obe-

dy, vraj nie som sociálny prípad, rátajú sa príjmy z minulého roka, 

a to som robila na družstve v Ružindole. Lenže odvtedy sa situácia 

radikálne zmenila. Vraj mám vymáhať výživné cez exekútora. Lenže 

aj exekútor niečo stojí, kde mám na to vziať?“ pýta sa rezignovane. 

Po sobotách a nedeliach chodí upratovať byty, domy, aby si zarobila. 

Keď všetko poplatí, zostane jej na stravu 30 eur. Môžu z toho vyžiť 

štyria ľudia? „Musia. Ja vám poviem ako: jeden týždeň máme ko-

lienkový. Kúpim najlacnejšie kolienka a jeden deň majú deti kolien-

ka s kakaom, druhý s vajcom, tretí s kapustou, potom kúsok kura-

cieho mäsa a tak dokola. Potom dotiahnete domov mech zemiakov 

a varíte celý týždeň z nich. Tretí týždeň zasa varím zapražené poliev-

ky: šošovicu, hrach, fazuľu. Nakrájam mrkvu alebo varím kapustu. 

Snažím sa, aby deti mali jogurty, ovocie iba také, na aké je akcia. 

Občas sa mne neujde, ale to nič. Jozefína nevie, čo ju čaká. „Ešte 

rok tu môžem bývať, lenže čo bude ďalej? Nemám príjmy, aby som 

Keď mama zlyhá...
Na svoje neveselé detstvo spomína so smútkom: „O otcovi neviem 

nič, neviem, kto to bol. Mama si rada vypila a mala rada aj chla-

pov. Nás štyri sestry dala do detského domova, až po rokoch som 

ju vypátrala. Ale nebola som vítaná. Ani ja, ani moje deti,“ hovorí 

a ukazuje v albume fotku ženy, na ktorú sa výrazne podobá. „Viete, 

v domove máte všetko – oblečenie, teplú stravu, chodíte do školy, 

môžete športovať, ale aj tak je to zúfalo málo. Najťažšie boli prázd-

niny a Vianoce. U nás v Trnave boli deti, za ktorými rodičia a prí-

buzní chodili cez víkendy, brali si ich na prázdniny, na Vianoce. My 

so sestrami sme vždy na začiatku prázdnin mali nošteky prilepené 

na okne: čo keď mama po nás predsa len príde? Nikdy neprišla. Ani 

na Vianoce, ani nám nikdy neposlala darček, nič,“ hovorí Jozefína, 

a hoci je už dávno dospelá, táto krivda spáchaná na jej detskej duši 

bolí doteraz. Horko-ťažko zdržiava plač. Mama ani rodina jej nikdy 

nepomohli, zostala na svete úplne sama. „Len riaditeľ detského do-

mova bol ako môj otec, on mi bol aj na svadbe, a aj mi niekoľkokrát 

v živote pomohol. Keby nebolo jeho, skončila by som v polepšovni,“ 

trpko spomína. Hneď ako sa vyučila, našla si chlapca. „Bol Róm, ale 

ja som nič zlého v tom nevidela, u nás v domove sme sa takto ne-

delili. Rómovia tam boli fajn chalani. Otehotnela som, a keďže som 

mala osemnásť rokov a bolo treba z domova odísť, nasťahovala som 

sa k nim. Jeho mama bola veľmi čistotná osoba, ale nejako sme si 

nesadli. A môj druh začal fetovať,“ spomína Jozefína. Mala dvadsať 

rokov a dve malé deti.

Cesta do pekla
Na  fet treba peniaze a nebolo ľahšej cesty, ako zneužiť dôverčivú 

družku. Hoci ona sama chodila riadne do roboty, jej druh si z nej 

spravil „bieleho koňa“. Otvorila si živnosť a chodili do Česka po to-

var. „Ja som podpisovala faktúry, on naložil tovar a skôr ako sme 

prišli domov, tovar cestou predal pod cenu a peniaze si nechal. Keď 

som nechcela takto podnikať, nasledovali vyhrážky, bitka a kopance. 

Jedného dňa som to už nevydržala a ušla som z domu. Jemu a babke 

som nechala štvorročného Romanka a dvojročnú Lucku. Zostala 

som na ulici. Bezdomovkyňa. Do roboty som však stále chodila, po-
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Dovolenka typu
„doma najlepšie“
Celú jar sa nevieme dočkať, kedy už bude konečne leto a my si vyra-

zíme niekam na dovolenku. Tak tomu bolo aj minulý rok. Prečítala 

som snáď všetky príručky, ako sa pripraviť na dovolenku tak, aby 

splnila očakávania oboch rodičov a aj detí. A keďže máme dobrých 

priateľov s deťmi, rozhodli sme sa pre spoločnú dovolenku troch 

rodín s deťmi. Pravidelne sme mali konferenčné hovory o tom, čo 

všetko chceme zažiť a ako si to predstavujeme. Samozrejme, každý 

mal inú predstavu, a tak bolo potrebné, aby sme svoje nápady utrias-

li do podoby, ktorá by aspoň čiastočne vyhovovala každému. Všetci 

sme chceli ísť k moru a po niekoľkých rozhovoroch sme sa zhodli na 

Chorvátskej riviére. Ženy mali jasno v tom, že ak to má byť skutočne 

dovolenka, nechcú variť a upratovať. Problém však je, že každé dieťa 

pýta jesť zásadne v inom čase a zvyčajne má najväčší hlad po tom, 

čo sa uprace zo stola. Z tohto dôvodu sme zvolili stravovanie „all 

inclusive“. Ako časté návštevníčky materských centier sme hľada-

li objekt, kde sú deti vítané, je tam pre ne herňa, detský kút alebo 

program s animátorom, detská stolička v reštaurácií, postieľka na 

izbe. Žiaľ, certifi kované zariadenia priateľské k deťom sme poznali 

len zo Slovenska, tak sme dôverovali informáciám cestovnej kan-

celárie a prezentačným materiálom. Všetkým nám odľahlo, keď sa 

nám ozvali z cestovnej kancelárie, že majú pre nás presne to, čo hľa-

dáme. Veľký hotelový komplex pre rodiny s deťmi. Keďže sme chceli 

nastúpiť každá rodina v iný deň, bolo nutné kontaktovať rakúsku 

cestovnú kanceláriu, ktorá nám to nielen umožnila, ale dokonca 

ich ceny boli približne o 20 percent lacnejšie a ponúkali aj osobný 

výber izieb podľa výhľadu na more či na hory. Pláž bola rovno pred 

hotelom s pozvoľným vstupom do mora a 3 hotelové bazény dávali 

tušiť, že to bude nezabudnuteľná dovolenka. Tešili sme sa na doko-

nalý relax v kruhu blízkych priateľov. Na cestu sme vyrazili autom 

Z mamičkinho pera

si mohla kúpiť byt, a mne sociálny nikto nedá, kdekade som sa bola 

vypytovať, písala som žiadosti,“ hovorí. Za mamou prichádzajú tri 

dcéry, pomaly sa chystajú spať. Všetky dávajú mame pusu, najmen-

šia sa k nej túli. „Všeličo mi hrozí, mám štyri pôžičky a nevládzem 

ich platiť. Nie sú to veľké sumy, lenže čo keď ma pošlú do väzenia? 

Čo bude s deťmi? Skončia ako ja so sestrami?“ Jozefíne sa trasie hlas 

a ja sa pýtam, načo si brala pôžičky. „Na nedoplatky, muž nerobil, 

svokra odmietla platiť, aj elektrinu nám odpojili. Tak sa to zbieralo, 

v noci, a že to nebolo to najideálnejšie sme zistili, keď sa nám ročná 

dcérka po dvoch hodinách zobudila a odmietala zostať v autose-

dačke. Nepomáhal ani spev, ani hry, ani rozprávky, ani zastávky na 

ďalších 4 čerpacích staniciach, kde sme sa snažili dieťa na rukách 

uspať. Zničení sme dopoludnia pricestovali na miesto,  posledné 

kilometre sme takmer pre krik dieťaťa prešli pešo. Šťastie, že sme na 

mieste, nám pokazilo uvítanie na recepcii, kde im nestačilo uviesť 

naše mená a doložiť potvrdenie o zaplatení v elektronickej podobe. 

Hotel nám potvrdenie odmietol vytlačiť a nepomohli ani prosby v 

dvoch ďalších cestovných kanceláriách, ktoré boli na prízemí hotela. 

Našťastie prišiel pracovník tretej cestovky, ktorý nám ochotne po-

mohol a my sme konečne zavítali do hotelovej izby. Výhľad na more 

bol prekrásny. Boli sme síce na piatom poschodí, ale do výťahu sa 

zmestil aj kočík, tak sme boli spokojní. Naša radosť však netrvala 

dlho, lebo výťah išiel len po prízemie a k pláži bolo nutné zísť po 

schodoch. A keďže tých schodov bolo viac ako 100, každé ráno sme 

si dôsledne prekontrolovali všetko, čo by sme mohli v dané dopo-

ludnie s deťmi potrebovať a kočík medzi tie veci rozhodne nepatril. 

Na izbe nás čakala detská postieľka a v jedálni sme si všimli niekoľ-

ko detských stoličiek. Detskú herňu vybavenú hračkami sme našli 

tiež, otvorená však bola iba 2x do týždňa na dve hodiny, ktoré ne-

boli nikde fi xne vypísané. Strava bola výborná, a tých 50 schodov sa 

oplatilo prekonať. Chýbalo však ovocie a po 3 dňoch sme zistili, že 

sa hotelom šíri žalúdočná viróza.  Statočne sme odolávali, no tesne 

pred odchodom skolila aj nás. Najskôr mňa a deti, nasledujúci deň 

manžela. V deň odchodu nám škŕkalo v žalúdku a boli sme značne 

nevyspatí. S priateľmi sme veľa času nestrávili, nakoľko viróza po-

stihla každý deň niekoho iného. More však bolo nádherné a výhľad 

naň prekrásny. Užila som si najmä ten výhľad, lebo dcérka dostala 

teploty a do mora odmietala vstúpiť. Tak sme sedeli v tieni a triedili 

kamienky. Cesta domov prebehla hladko a doma nás čakala svokra s 

poriadnym obedom. Že by predsa len doma bolo najlepšie?

Elena Černá,

MC Obláčik Bratislava, Lamač

(foto autorka)

lebo som nemala žiadnu hotovosť a musela som to zaplatiť, aby sme 

mali ako žiť. Nakoniec som aj tak musela odtiaľ utiecť, nedalo sa to 

znášať. Ale všetko to musím splácať ja. Len aby som mala dosť sily a 

nejako to uniesla. Psychologička mi radí, aby som pred deťmi nepla-

kala, tak neplačem. Ale smiať sa naozaj nevládzem.“

www.hipokrates.sk
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Inšpirácie

Zrodilo sa
v Materskom centre
V  roku 2006 bolo založené pri Materskom centre Klokanček  

v  Nitre neformálne divadelné združenie Svetielko. Vzniklo 

z radosti a túžby matiek hrať rozprávky pre svoje deti. Z túžby 

rozžiariť ich oči  šťastím a  radosťou. Z toho pochádza aj ná-

zov združenia „Svetielko“- svetlo v  očiach detí, žiara - ktorá 

je jedinečná a  neopakovateľná. Predstavenia, ktoré združenie 

produkuje sú plné piesní so sprievodom gitary, fl auty, orff o-

vých nástrojov a  interaktívneho kontaktu s  malým divákom. 

Ich rozsah, v závislosti na titule hry, má zväčša 35 - 45 minút. 

Svetielko v súčasnosti má 6 členov. Herecké obsadenie sa v jed-

notlivých predstaveniach mení, podľa potrieb predstavenia  

a časových možností hercov (tvorcovia a herci predstavení sú 

väčšinou ženy na materskej dovolenke). V  repertoári diva-

dielka Svetielko sú  predstavenia určené deťom do 10 rokov. 

Svetielko od svojho vzniku naštudovalo a odohralo rozprávky: 

Milli a Milko, O  Kvapôčke, Poklad noci svätojánskej, O opus-

tenom prasiatku, O kozliatkach a vlkovi, O psíčkovi a mačičke, 

O Kvetuške, Oslava slnka, O dvoch neposlušných princeznách. 

Najnovšie a  najúspešnejšie predstavenia sú  veselá rozprávka 

z džungle - Krokodíl Kroko a nežná rozprávočka z ríše vodných 

víl a princezien - Princezná Bublinka. 

Scenáre sú písané celým kolektívom a zväčša vznikajú na mo-

tívy rozprávok známych slovenských a  českých autorov, prí-

padne čerpajú z  ľudovej slovesnosti a  slovenských ľudových 

rozprávok.

Účasť na festivaloch: 

Medzinárodný festival Divadelná Nitra  2008

- ,,O kozliatkach a vlkovi“,

Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2009

- ,,O psíčkovi a mačičke“

Medzinárodný hudobný festival LUGHNASAD 2009,

Brno – Hrad Veveří – „Oslava Slnka“

Festival pouličného divadla  v Pezinku 2009, 2010

- ,,O psíčkovi a mačičke“, O kvetuške

Senická divadelná horúčka, Senica 2009, 2010

–  ,,O kozliatkach a vlkovi „ O Kvetuške“

Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2011

- ,,O dvoch neposlušných princeznách“

Združenie Svetielko odohralo od svojho vzniku viac ako 300 

predstavení v školách, škôlkach, materských centrách  v rámci 

celého Slovenska..

Rodine ústretové
fitnescentrum
Ariwafit v Bratislave
(Lamač)

Každý týždeň som zvykla začínať polemikami, o  blížiacej sa 

jari, odkladaní kabátov a najmä o mojej snahe odložiť okrem 

kabátu aj tých pár kíl čo nosím na sebe navyše.  Ale ako začať?  

Manžel od rána do večera v práci a večer zvyčajne zaspím s deť-

mi, alebo som uťahaná tak, že cvičiť ma ani nenapadne. Moje 

náreky a výhovorky prečo sa nedá cvičiť uťala moja kamarátka, 

ktorá objavila leták fi tnescentra neďaleko nášho domu. Stálo 

na ňom: „ Deti, ocko, mamina, cvičí celá rodina“. Hneď sme 

začali pátrať po ďalších informáciách. Okrem stráženia detí 

počas cvičenia ponúkajú aj detské občerstvenie, detskú herňu, 

TV s detskými programami, miesto na prebaľovanie a najmä 

ústretovosť splniť rôzne požiadavky rodičov. Ponúkajú rôzne 

druhy cvičení, ale vzhľadom na to, že ešte dojčím a  bolesti 

chrbta ma trápili každý deň, zvolila som si pilates. Po mesiaci 

pravidelného cvičenia 1x do týždňa mi bolesti úplne ustúpili 

a ten pocit, že konečne robím niečo len pre seba je na nezapla-

tenie. Zariadenie som navrhla oceniť v rámci programu Vstúp-

te s dieťaťom. Fitnescentrum Ariwafi t v Bratislavskom Lamači 

si to určite zaslúži. Máte aj vy vo vašej blízkosti fi tnescentrum, 

ale nemá vám kto postrážiť dieťatko? Skúste kontaktovať vaše 

materské centrum a spoločne im predstavte možnosti ako roz-

šíriť ich ponuku o cvičenia pre rodičov s malými deťmi. Prajem 

veľa zábavy pri cvičení.

Mgr. Elena Černá,

info@znakovanie.sk

Z divadelných 

predstavení, 

foto archív MC 

Klokanček
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Inšpirácie

Macko
halušky
s bryndzou
400 g zemiakov, 150 g celozrnnej pšeničnej múky, 150 g ražnej 

hladkej múky, 1/2 čajovej lyžičky soli, 150 g bryndze, 1 poliev-

ková lyžica posekanej petržlenovej vňate 

Zemiaky ošúpeme a nastrúhame na jemno. Vmiešame najprv 

ražnú múku premiešanú so soľou. Ak je už cesto husté (to 

závisí od  kvality zemiakov), pridáme pár polievkových lyžíc 

vody. Vmiešame celozrnnú múku. Mali by sme vymiešať cesto 

ako hustejší puding. Necháme cesto postáť kým nám nezovrie 

voda v hrnci. Potom lyžičkou hádžeme do vriacej vody halušky 

a po zamiešaní ich varíme asi 4 minúty. Vyberieme, necháme 

dobre stiecť a premiešame s bryndzou. Podávame vlažné alebo 

studené posypané petržlenovou vňaťou.

Poznámka: Halušky sú tuhšie a dosť pevné.

Mackove pizza koláče
2 dl vody, 1/4 čerstvého droždia, 350 g chlebovej pšeničnej 

múky (nevhodná špeciál 00), 1/2 čajovej lyžičky soli, olej, ke-

čup, tvrdý syr, šunková saláma 

Do  vlažnej vody rozmiešame droždie. Vmiešame múku pre-

miešanú so soľou. Soľ by sa nemala priamo dostať k droždiu 

- mohla by mu ublížiť. Ak nie je cesto dostatočne tuhé alebo 

vláčne, pridávame po polievkových lyžiciach vodu alebo múku. 

Urobíme cesto. Odtrhneme si z neho guličku veľkosti teniso-

vej loptičky. Pomocou naolejovaných rúk vytvoríme okrúhly 

koláčik s jamkou v strede. Do  jamky v strede vtrieme kečup, 

Mackove pravé bosniaky
100 ml chlebového kvásku, 50 g ražnej múky, 1 zemiak postrú-

haný na  jemno aj spolu s vodou, 150 ml vlažnej vody, 400 g 

hladkej pšeničnej múky, 1 čajová lyžička soli, kryštáliková soľ, 

rasca 

Kvások rozmiešame v mise na miesenie cesta s vodou, zemia-

kom a ražnou múkou. V inej mise si preosejeme múku so so-

ľou. Potom ju vmiešame do cesta. Prípadne po polievkových 

lyžiciach vmiešame ďalšiu chlebovú múku. Cesto má byť tuhé - 

veľmi. Na papier na pečenie urobíme gule veľkosti pinpongovej 

loptičky. Potrieme ich pierkom studenou vodou. Prikryjeme 

utierkou a necháme na ozaj teplom mieste kysnúť asi 2 hodi-

ny. Potom potrieme znova vodou a posypeme soľou a rascou. 

Vkladáme do rúry vyhriatej na 200°C a pečieme asi 20 minút. 

Necháme dobre vychladiť.

Poznámka: Ako urobiť chlebový kvások? Ponúkam Vám návo-

dy z kuchyne Silvie Bodlákovej.

http://www.kamsdetmi.info/tradicny-kvasok-suseny-mr40.

htm

http://www.kamsdetmi.info/tradicny-kvasok-mr14.htm

potrháme trochu syra a šunky. Prikryjeme utierkou a necháme 

kysnúť asi 30 minút. Vkladáme na papieri na pečenie do vy-

hriatej rúry na 200°C a pečieme asi 15 minút. Podávame vlažné 

alebo studené.

Poznámka: Ak miesto soli vmiešate 4 polievkové lyžice kryš-

tálového cukru, budete mať sladké koláče a môžete ich naplniť 

lekvárom.
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Podnikateľská činnosť
a zdaňovanie neziskových
účtovných jednotiek a iné 
 Všetky materské a  rodinné centrá združené 

v Únii materských centier sú občianske združenia. V sú-

časnosti sa čoraz viac stretávame s praktickými otázkami, 

ako prežiť v treťom - neziskovom sektore. Nie sme zriadení 

na podnikanie a naša podpora zo strany štátu je v nedo-

hľadne, napriek tomu musíme platiť nájom, energie, prí-

padne človeka, ktorý nám pomáha s prevádzkou materské-

ho/rodinného centra. Aktívne sa zapájame do  projektov 

a vieme si získať zdroje na materiál a konkrétnu aktivitu, 

ale najväčším problémom je úhrada nájomného, energií, 

telefónov, poprípade odmien. Začíname sa zamýšľať nad 

tým, ako prežiť, ako by sme mohli „naplniť“ našu poklad-

ňu, aby  sme boli schopní fi nančne pokryť naše potreby.

 Neziskové účtovné jednotky, medzi ktoré pat-

ríme aj my, materské a rodinné centrá (ďalej MC/RC) sú 

podľa zákona o dani z príjmov defi nované ako účtovné 

jednotky,  ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel 

podnikania. To však neznamená, že tieto subjekty nemôžu 

vykonávať podnikateľskú činnosť. Ak im to osobitný pred-

pis dovoľuje, podnikať môžu, avšak ide len o sekundárnu 

činnosť.  Teda primárna činnosť je vykonávanie určitého 

druhu  verejnoprospešnej činnosti.  MC/RC  vznikajú ako 

občianske združenia, ktoré  nemajú právnym predpisom 

túto oblasť presne upravenú. Vo všeobecnosti ale platí pre 

ne delenie príjmov podľa zákona  č. 595/2003 Z. z. o dani z 

príjmov v znení neskorších predpisov, kde sa uvádza dele-

nie príjmov na:

1. príjmy, ktoré sú predmetom dane

(§ 12 zákona č. 595/ 2003 Z. z. o dani z príjmov)

príjmy z činností, ktorými neziskové účtovné jednotky 

dosahujú zisk, alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť

2. príjmy, ktoré nie sú predmetom dane

(§ 12 zákona č. 595/ 2003 Z. z. o dani z príjmov)

-  príjmy získané z podielu zaplatenej dane - daňové 

asignácie, tzv. 2 % z dane

-  príjmy získané darovaním alebo dedením

3. príjmy, ktoré sú oslobodené

(§ 13 zákona č. 595/ 2003 Z. z. o dani z príjmov) 

• oslobodené sú príjmy plynúce z činnosti, na ktorej 

účel tieto účtovné jednotky (daňovníci) vznikli alebo 

ktorá je ich základnou činnosťou okrem príjmov 

z činností, ktoré sú podnikaním a príjmov

• výnosy z kostolných zbierok, cirkevných úkonov 

a  príspevky plynúce registrovaným cirkvám a nábo-

ženským spoločnostiam

• členské príspevky podľa stanov, štatútu, zriaďovacích 

listín alebo zakladateľských listín prijaté záujmovými 

združeniami právnických osôb alebo prijaté občian-

skymi združeniami 

• fi nančné prostriedky plynúce z grantov poskytova-

ných na  základe medzinárodných zmlúv, ktorými je 

Slovenská republika viazaná

ť

Ekonomická poradňa

• Povinnosť podávania daňového priznania nevzniká 

občianskym združeniam, ak majú príjmy:

• ktoré nie sú predmetom dane,

• z členských príspevkov uvedené v stanovách (sú oslo-

bodené)

 Takto to udáva zákon, ktorý ale neuvádza prí-

klady praktického použitia tohto zákona. Neexistuje totiž-

to jednoznačná hranica medzi zdaňovanými príjmami a 

príjmami z podnikania. V praxi sa pri probléme určenia 

tejto hranice môžeme stretnúť v neziskových organizáci-

ách napr. s  príjmami z  reklamy, u  nás konkrétne pri or-

ganizovaní rôznych veľkých podujatí, na ktorých sa majú 

záujem prezentovať rôzne fi rmy. Pri posudzovaní, či ide o 

zdaňovaný príjem neziskovej účtovnej jednotky alebo prí-

jem z podnikateľskej činnosti, je odpoveď nejasná. Problé-

mom je určiť, dokedy je príjem z reklamy iba predmetom 

dane z príjmov neziskovej účtovnej jednotky a odkedy je to 

už reklamná činnosť ako príjem z podnikania, na ktorý je 

potrebné mať osvedčenie o živnostenskom oprávnení.

 Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť 

vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene 

a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. 

Ak činnosť neziskovej účtovnej jednotky spĺňa tieto cha-

rakteristiky, je potrebné požiadať o vydanie osvedčenia o 

živnostenskom oprávnení na túto činnosť.

 Pri posudzovaní všetkých príjmov neziskovej 

účtovnej jednotky je potrebné pristupovať  individuálne 

podľa konkrétneho príjmu a vychádzať predovšetkým zo 

zriaďovacej listiny alebo stanov konkrétnej organizácie. V 

tomto dokumente by malo byť uvedené, za akým účelom 

organizácia vznikla, čo je jej cieľom, alebo cieľmi a aké čin-

nosti bude na ich naplnenie vykonávať.

Príklady

Napr. ak MC/RC (občianske združenie) v rámci svojej čin-

nosti vyberá pri podujatiach pre deti a  rodiny príspevok, 

tento príjem sa považuje za oslobodený od dane z príjmov, 

pretože ide o príjem z činnosti, na  ktorej účel občianske 

združenie vzniklo (organizovanie programov pre matky, 

deti, rodiny,  je jednou zo základných činností, ktoré majú 

tieto centrá  uvedené v stanovách).

Napr. ak je hlavnou činnosťou občianskeho združenia vzde-

lávanie v rôznych oblastiach a centrá  organizujú odborné 

semináre a tréningy, kde účastníci platia poplatok za účasť 

na  školení, tieto príjmy by mali byť považované za  zda-

ňovanú činnosť, pretože semináre by mohla vykonávať aj 

obchodná spoločnosť, kde by tieto príjmy zdanené boli. Ako 

ale posudzovať skutočnosť, či takéto vzdelávanie je schopné 

vykonať iné združenie.  

Ak Združenie folklórneho tanca vystúpi na  Folklórnych 

slávnostiach za peňažnú odmenu, je to príjem oslobodený 

od dane, pretože občianske združenie vzniklo za účelom za-

chovania a propagovania folklórneho umenia na Slovensku. 

Ak by svoje služby združenie poskytlo napríklad účinkova-

ním vo fi lme, príjem, ktorý by za toto účinkovanie získalo, 

by bol príjem, ktorý je predmetom dane, nakoľko týmto 

svojím účinkovaním zakladajú konkurenciu (vo fi lme by 

mohli hrať aj iní tanečníci).

Ing. Daniela Konečná
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Každým nákupom 
pomáhate!

Získajte športové 
vybavenie pre 
vaše materské 

centrum.

Dostupné iba v

Nakupujte výrobky 
P&G v predajniach dm a hlasujte 
za svoje materské centrum! 
Číslo svojho pokladničného bloku vložte 
na www.pomahamemc.sk a vyberte materské centrum, 
ktorému chcete venovať svoj hlas.

Jeden pokladničný blok = 1 hlas.

Centrá s najvyšším počtom hlasov vo svojom regióne získajú 
fi nančnú podporu na nákup športového vybavenia podľa 
vlastného výberu.

Do programu sú zapojené všetky materské centrá v SR registrované v UMC. 
Centrá sú rozdelené do 3 regiónov, v každom regióne získa fi nančnú 
podporu uvedený počet materských centier:

Región 1 – západné Slovensko – 5 centier
Región 2 – stredné Slovensko – 3 centrá
Región 3 – východné Slovensko – 2 centrá

Výška fi nančnej podpory bude minimálne 1 000 € pre každé víťazné centrum.

Hlasovať môžete od 1. 6. do 31. 8. 2012.

Výsledky oznámime 7. 9. 2012.

Podrobné informácie a úplné znenie pravidiel nájdete 
na www.pomahamemc.sk. 

Akcie sa zúčastňujú všetky výrobky P&G uvedených značiek.
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 MAGNETKOU
môžete podporiť

udržateľnosť vášho

materského/rodinného

centra

Magnetky môžte nájsť :

Šala - Mamy mamám
Zlaté Moravce - Mami-oáza
Vranov nad Topľou - Slniečko
Skalica - Slnečnica
Sereď - Mama klub
Veľké Zálužie - Blšky
Nové Zámky - Nezbedko
Galanta - Bambulkovo
Revúca - Gombíkovo
Levice - Medulienka
Ružomberok - Nevedkovo
Nitra - Klokanček
Prievidza - Slniečko
Nové Mesto n/Váhom 
Dolný Kubín - Píšťalka
Košice - Stonožka
Poprad - Bambino
Trenčianske Teplice – Ovečka

(viac info na:
materskecentra.sk

a potešiť seba alebo svojho blíz-

keho slniečkovým úsmevom

                             Podporiť 

nás môžete aj 

zaslaním darcovskej

 

SMS
v tvare

DMS(medzera)MAMA

na číslo 877

Cena jednej SMS je 1€. Viac informácií na 
www.darcovskasms.sk

môžete poddporiť

už  jednou 


