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 novú zmluvu o stavebnom sporení iba za 20 €
 pre všetky deti od narodenia do 18 rokov
 extra istotu až do výšky 10 000 € 
 ročnú štátnu prémiu
 garantované úroky z vkladov a štátnej prémie
 zákonnú ochranu vkladov 
 milý darček pre dieťa – plyšového lišiačika

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

alebo na tel. č. 02/58 55 58 55.

 JUNIOR EXTRA

VEĽKÉ SPORENIE
PRE MALÝCH

DAJTE DEŤOM NIEČO EXTRA
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Pochváľme všetky deti

Koniec školského roka je čas na zhodnotenie čo 
naše deti (ne)dokázali, najmä u tých školopo-
vinných.  Prečo sa vlastne deti boja prísť domov 
s  vysvedčením?  Naozaj my rodičia nevieme 
presne, ako sa naše dieťa učí alebo len dáva-
me tresty za tie isté známky, ktoré sme videli 
v žiackej knižke počas školského roka? Či je to 
už rodinná tradícia? 

Stretnúť sa môžete aj s novým problémom – ako 
chváliť tie deti, ktoré sú šikovné. Učitelia, rodi-
čia, tréneri... majú zábrany chváliť stále tie isté 
deti, aby medzi nimi nevznikli zlé vzťahy či už 
v  triede alebo medzi súrodencami. Nechváliť, 
ak je za čo, je trochu absurdné. A, priznajme si, 
deti síce dosahujú výborné výsledky, ale my ch-
ceme ešte viac. Ak sa zamyslíme, zistíme, že sa 
deťom „oplatí“ byť šikovnými len občas a ujde 
sa im viac pozornosti. Samé zistia, že lepšie je 
byť priemerným. Vychovávame tak deti, ktoré 
radšej nevytŕčajú. Neraz sa objavuje „Syndróm 
bulharského metra“, čiže jedného pochválime 
aj za náznaky zlepšenia a druhý musí vyhrať 
okresné kolo v matematickej olympiáde, aby si 
zaslúžil rovnaké ocenenie. Šport nie je výnim-
kou: „Aby som pochválil takýto talent, musí mi 
ukázať ešte viac ako ostatní.“ Naozaj?

Aj rodičia chvália malé deti za malé úspechy 
a staršie deti odbijú: „Ty si veľký, ty musíš mať 
viac rozumu. Radšej dones domov jednotku 
z  diktátu.“ Naozaj je to s  tým chválením až 
také zložité? Ani dospelí nie sú v práci vždy sto-
percentní a odmena na účet nabehne.

KAŽDÉ dieťa si zaslúži pochvalu, každé je 
v niečom dobré. Rodičia, pedagógovia, tréneri 
nebojte sa chváliť. Pre deti je to jediná odmena 
za prácu, ktorú doma, v  škole či mimo školy 
robia.

Pochvalu neodkladajte. Teraz je tá správna 
chvíľa. 

Krásne prázdniny!

Soňa Holíková
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Vstúpte s dieťaťom
Kampaň oceňuje tých, ktorí vytvárajú prostredie pre 

rodičov a deti a odstraňujú bariéry, ktorým rodičia s 

malými deťmi čelia. Iniciátorom projektu je Únia ma-

terských centier, ktorá v súčasnosti zastrešuje viac ako 

70 centier na celom Slovensku.

Únia materských centier prišla v roku 2003 s myš-

lienkou oceňovania tých, ktorí umožňujú rodičom 

prežiť toto obdobie plnohodnotne a bez obmedzení 

a vyhlásila pri príležitosti svetového roka rodiny ce-

loslovenskú súťaž o Zariadenia priateľské k deťom 

a rodinám.  Zariadenia, ktoré splnia povinné krité-

riá získajú ocenenie v podobe certifi kátu „Zaria-

denie priateľské k deťom a rodinám“ a nálepky 

s logom súťaže, ktoré slúžia na identifi káciu a in-

formovanie verejnosti, že dané zariadenie posky-

tuje kvalitné služby pre rodiny s deťmi a zaväzuje 

sa dodržiavať princípy ústretového správania dlho-

dobo. Povzbudzujeme 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.

Cieľ projektu

• udelenie hotelom, reštauráciám, obchodom atď. 

certifi kát „Zariadenie priateľské k  deťom a  ro-

dinám“ a  označiť ich nálepkou s  logom súťaže 

Vstúpte s dieťaťom.

• monitorovať stav v  existujúcich stravovacích 

a  ubytovacích zariadeniach, ako aj obchodoch 

v  jednotlivých regiónoch Slovenska, či spĺňajú 

kritériá prístupnosti pre rodiny s malými deťmi; 

• označiť zariadenia, ktoré spĺňajú príslušné krité-

riá nálepkou s  logom projektu „Vstúpte s dieťa-

ťom“ a udeliť im certifi kát „Zariadenie priateľské 

k deťom a rodinám“ ; 

•  motivovať ďalšie subjekty k tomu, aby dané pod-

mienky naplnili a  potvrdili tak svoju ľudskosť 

a ústretovosť; 

•   motivovať spoločnosť k  vyhľadávaniu bezba-

riérových 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 k  ?

- prorodinnú atmosféru,  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, noční-

ka, resp. redukciu na WC, vaničky, diétne stravova-

nie, požičiavanie bicyklov, lyží, spoločenských hier, 

opatrovateľská služba, bazén pre deti,  vnútorné ih-

risko, 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 náv-

števu reštaurácie sú už takmer samozrejmosťou. Sú 

veľmi efektívnou nadstavbou, ktorá spolu s príjem-

ným personálom vytvorí prorodinnú atmosféru. 

Pre detský kútik alebo vonkajšie ihrisko platí, čím 

inovatívnejšie je, tým je u detí obľúbenejšie. To, čo 

je pre nás dospelých chvíľka, to je pre deti nekoneč-

no. Budeme radi, ak prorodinnosť nezačína detskou 

stoličkou v reštaurácii a nekončí detským kútikom 

s  jedným stolíkom. Ak chceme motivovať rodičov 

stráviť voľný čas v slovenských hoteloch, penzió-

noch a reštauráciách, ak chceme prilákať viac rodín, 

ktoré sa k nám vrátia, potrebujeme vytvoriť priestor 

pre ich deti.

Projekt Vstúpte s  dieťaťom má dlhodobý charak-

ter a bude radi, keď oceníme, čo najviac zariadení, 

aby si naši rodičia mohli vyberať zo širšej ponuky. 

Na projekte Vstúpte s dieťaťom sa  aktívne podieľa-

jú a spolupracujú rodičia z materských a rodinných 

centier po celom Slovensku, ktorí po dobrej skúse-

nosti nominujú zariadenia na certifi kát „Zariadenia 

priateľské k deťom a rodinám“ a napíšu nám na ad-

resu  vstuptesdietatom@materskecentra.sk.

  

Konečným dlhodobým cieľom kampane je prispieť 

k vytváraniu spoločnosti priateľskej k deťom a rodi-

nám v čo najširšom ponímaní, aby zohľadňovanie 

ich potrieb bolo súčasťou a samozrejmosťou spolo-

čenského a podnikateľského myslenia na Slovensku. 

Generálny partner kampane

Vstúpte s dieťaťom je

Prvá stavebná sporiteľňa

www.pss.sk.
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Je dovolenka s malými 
deťmi dovolenkou?
Spýtali sme sa mamín
z materských a rodinných centier:

Vyberáme

z novocertifikovaných

zariadení:

1. Salamandra Hotel, Horný Hodrušský tajch, 

Hodruša-Hámre www.salamandrahotel.sk

2. Relax hotel Sojka, Malatíny – Liptov.

www.hotelsojka.sk

3. Oravský háj, Garden Hotel & Resort,

Brezovica 370, Trstena www.oravskyhaj.sk

4. Horský Hotel Šachtička, Staré hory, Banská 

Bystrica, www.sachticka.sk

5. Detské centrum Tigrík,

Dukelských hrdinov 34, 960 01 Zvolen

www.dctigrik.sk

6. Penzión Karpatia, Tatranská Lesná

www.tatry.sk/karpatia

7. Mamaland, Drieňová 1/K, Bratislava,

www.mamaland.sk

8. Láry-fáry predajňa, Mlynská 25, Košice

9. FunVille, Popradská 214, Hozelec

www.funville.sk

10. Play Land, Nám. SNP 12, Banská Bystrica

www.playland.sk

Veríme, že aj iní poskytovatelia dovoleniek sa ne-

chajú inšpirovať službami najlepších. Nájdu sa aj 

také vymoženosti pre rodičov ako samoobslužná 

kuchynka na prípravu vlastného jedla, platové po-

háre na izbe, zastrešené vonkajšie ihrisko alebo die-

ťa do 5 rokov bez nároku na lôžko pobyt zdarma.  

Region Card

V  súčasnosti si môžete vybrať z  viacerých zľavo-

vých kariet a ušetriť za služby, ktoré ponúkajú. Vďa-

ka karte môžu hostia čerpať zľavy v reštauráciách, 

aquaparkoch, wellnessoch, športových predajniach, 

múzeách, jaskyniach, mestskej hromadnej doprave.  

Pozrite si, čo ponúkajú Tatry Card, Liptov Region 

Card, Horehronie Region Card, ale aj v  zahraničí, 

napr. Olomouc region Card alebo Neusiedler See 

Card.

„Vyberáme si dovolenky vhodné hlavne pre deti. 

Stále sa musia hýbať. Musí tam byť ihrisko a bazén. 

Keď odrastú, prenajmem si ležadlo na pláži a týždeň 

sa z neho nepohnem.“  Katka, Bratislava

„Určite áno. Ja si ležím pri bazéne a konečne si pre-

čítam dobrú knihu. Muž sa s deťmi zatiaľ riadne vy-

blázni.“ Zuzana, Myjava

„Som na deti sama. Bez dobrej partie si dovolenku 

s deťmi ani neviem predstaviť. Našťastie mám pria-

teľov.“ Anna, Nitra

„Deti sú zlaté. Rýchlo sa vedia zorientovať, čo a kde 

pre nich v hoteli majú. Určite je to dovolenka. Teším 

sa na ňu každé leto“  Petra, Senec

„Splácame takú hypotéku, že aj keď obaja pracu-

jeme, na dovolenku nemáme. Podnikáme aspoň 

1-dňové výlety a výlety k rodičom .“

 Denisa, Bratislava

„Najlepšia dovolenka je, keď idem v piatok k mame. 

Manžel je s deťmi doma. Ja sa v nedeľu konečne vy-

spatá vrátim šťastná k rodine. A potom môžeme ísť 

aj na tú dovolenku.“ Miriam, Žilina

„Som rozvedená a manžel niekedy platí a niekedy 

mešká s výživným aj 2 mesiace. Nikdy neviem, čo 

bude ďalší mesiac, preto na dovolenky nechodíme. 

Minula by som si celú rezervu.“

 Jana, Banská Bystrica

„Pre mňa áno, ja som zvyknutá behať okolo detí 

a na dovolenke mi odpadá varenie a upratovanie. To 

skôr náš tatino nevládze s nami držať krok – v robo-

te asi nemusia vydávať toľko energie .“

 Ľuba, Rožňava

 Pripravila: Soňa Holíková

Projekt UMC
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Chystáte sa s deťmi na dovolenku?
Hľadáte tipy, kam sa vybrať?

Radi a veľmi často cestujeme. Odporúčame navštíviť Liptov a penzión Gejdár. Majú minizoo a sú ústretoví 

k rodinám s deťmi. Dovolenka v hoteli Gold v Terchovej bola pre nás veľmi príjemným zážitkom. Milujeme 

prírodu, zvieratá, milých ľudí a to všetko sme tam našli. V reštaurácií majú vytvorený väčší detský kútik, na 

izbách dbajú na bezpečnosť detí a  tiež ponúkajú množstvo príslušenstva pre deti ako i požičanie hračiek 

a kníh na izbu. Tipy na výlety: Jánošíkove diery, Vrátna a Aquapark Dolný Kubín. Rod. Zíková, (Jurko 1,Ma-

rianka 4 a Ondrejko 6 rokov).

My sme taká dobrodružná rodinka, takže určite odporúčame stanovanie. Minulý rok sme si tak užili množ-

stvo zábavy v kempe Vodník v Jure nad Hronom. Je tam dobrá kempovačka pre „vodákov“ alebo pre dob-

rodružné rodiny. Nebojíme sa skúšať nové veci a naším deťom sa to páčilo. Predtým sme boli v kempe na 

Súlove, tam bolo tiež super, ale bol tam len malý potôčik, ale deti sa prehrali aj tam. Rodinka Schlosserová 

(Adela 9r, Fedor 4r.)

Penzión Jelen vo Vranove nad Dyjí v južných Čechách je tým pravým pre rodiny s deťmi. Úžasný personál, 

dokonalá vybavenosť izieb hračkami a knihami, kompletná vybavenosť vonkajšieho areálu či už hračkami, 

športovými prvkami, detskými potrebami a  všetkým, čo by mohlo potešiť srdiečko aj toho najmenšieho 

návštevníka. Možnosti výletov do okolia sú veľmi rozmanité a určite si príde na svoje úplne každý (hrad, 

priehrada, výlety loďou, minizoo, cyklotúry). Navštíviť penzión Jeleň je skutočne krásnym zážitkom. Rodin-

ka Černá (Hanka 5, Zuzanka 2)

My sme si užili zábavu s našimi troma deťmi (8,5,1) v horskej chate Bačkárka. Je to na hraniciach ČR a SR, 

nad Makovom. Majú tam priestor pre stany, karavany, aj miesto v chate na izbách, či v apartmánoch. Majú 

tiež svoj bar a reštauráciu s terasou, z ktorej môžete sledovať, ako sa ratolesti bezpečne hrajú. Chodí nás tam 

spoločne 10-15 rodín s deťmi. Ďalším príjemným miestom je úplne nový penzión Nostalgia v Banskej Štiav-

nici. Odporúčame navštíviť Nový kaštieľ, Ranč Bôra a farmu Gazdáčik, Banské múzeum a Štôlne. Rodina 

Plavúchová-Antalová

Naša rodina skúsila stanovačky i pobyty v hoteloch. Z hotelov sa nám najviac páčil menší Avalanche v obci 

Štôla vo Vysokých Tatrách. Je to nádherné miesto priamo pod Gerlachom. Hotel má svoj vonkajší bazén, 

vonkajšie ihrisko a vo vnútri detský kútik i detskú herňu. V okolí môžete navštíviť jaskyne, vybrať sa na 

turistiku, či do aquaparku. Rodina Marková (Linda 3 roky, Lujza 6)

Ďalšie tipy na zariadenia priateľské k deťom nájdete na http://www.materskecentra.sk/certifi kovane_zariade-

nia.html

ť

Projekt UMC

Pýtali sme sa za vás.
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Míľa pre mamu poteší 
sedemtisíc detí 

v nemocniciach.
„Chuť žiť aj napriek prekážkam“ to 

bol tohtoročný slogan najväčšej 

oslavy Dňa matiek – Míle pre mamu, 

ktorým sme chceli upozorniť na prob-

lémy (zdravotné, sociálne, fi nančné…), ktoré 

mamy dennodenne prekonávajú a  napriek tomu 

stále plnia svoje nezastupiteľné úlohy v rodine. Na 

Slovensku si prišlo prejsť 1 míľu 18 838 ľudí.

Míľu pre mamu organizovala Únia materských cen-

tier, o.z. so svojimi členmi a sympatizantmi. Spolu 

sa do organizácie sa zapojilo 61 materských centier. 

Naše celoslovenské podujatie je oslavou pre všetky 

mamy, ale aj mnohých hodín dobrovoľníckej práce 

žien - mám v materských a rodinných centrách. Za 

každým centrom stoja odhodlané mamy. Ďakuje-

me aj im ich prácu. Veríme, že sa nájdu vždy nové 

mamy, ktoré nečakajú, že niekto príde, ale naopak 

sami prinesú nové nápady do svojich centier.

V Bratislave sa Míľa pre mamu konala pod záštitou 

primátora Hl.mesta M. Ftáčnika a zúčastnilo sa jej 

1514 ľudí. „Dnešné podujatie je venované našim ma-

mám, krstným mamám i  starým mamám. Ženám, 

ktoré nám dali život, ktoré sa o nás starajú a prispeli 

k tomu, aby sme sa v živote vedeli zorientovať. Míľa 

pre mamu je úcta a  poďakovanie našim mamám, 

ktoré niekedy nevieme povedať priamo,“ povedal pri 

slávnostnom otvorení podujatia primátor Milan 

Ftáčnik. Ocenil prácu a  aktivitu Únie materských 

centier.

Súčasťou podujatia bola aj milá aktivita – vytvorenie 

čo najdlhšej šnúry ponožiek, ktoré už nemajú pár. 

Po celom Slovensku sme ich vyzbierali 685 metrov, 

čo je takmer 7000 ponožiek. Mamy – dobrovoľníč-

ky v materských centrách z nich počas leta vytvoria 

maňušky, ktoré využijú herci z OZ Bábky v nemoc-

nici a potešia ňou deti v nemocniciach.

MC Názov MC Mesto Účasť
MC Bambino Poprad 788
RC Bambuľkovo Galanta 131
MC Blšky Veľké Zálužie 367
RC CENTRUM PRE 

RODINU (MaMaTaTaJa)

Pezinok 301

RC Drobček Námestovo 653
MC Dupajda Nižná na 

Orave

501

RC 

MC

Emerka

Smajlík

Prešov 451

MC Gašparko Nová Baňa 248
MC Gombíkovo Revúca 211
MC Chrobáčik Vráble 94
MC Hviezdička Banská 

Bystrica

134

MC Jahôdka Lučenec 420
MC Klokanček Nitra 772
MC Kvietok Rohožník 337
MC Levík Žilina 190
MC Luskáčik Bratislava - 

Jarovce

91

MC MAMA klub Sereď 364
MC Mamina Banská 

Bystrica

101

MC Mamioáza Zlaté Moravce 231
MC Mamy mamám Šaľa 328
MC Medulienka Levice 319
MC Mostík Banská 

Bystrica

32

MC Mravček Hriňová 304
MC Muška Lozorno 103
MC MRC Martin 175
MC Nezbedko Nové Zámky 149
MC Nováčik Nováky 374
RC Ovečka Trenčianske 

Teplice

813

MC Píšťalka Dolný Kubín 350
OZ Pukanček Pukanec 258
MC Slnečnica Skalica 269
MC Slniečko - centrum Brezno 616
MC Slniečko Prievidza 329
MC Slniečko Vranov Vranov nad 

Topľou

477

MC Srdiečko Trenčín 380
MC Stonožka Košice 803
MC Stonožkine slniečka Senica 1354
RC Štvorlístok Opatovská 

Nová Ves

132

MC TMC Trnava 111
RC Tekvička Žarnovica 90
MC Vánok Malacky 537
MC Zornička Liptovský 

Mikuláš

268

Obec Bošáca Bošáca 91
mesto MUA Partizánske Partizánske 848
KC Prístav Bernolákovo 99
MKS Mestské kultúrne 

stredisko

Sliač 371

OZ OZ Františka Suláka Šávoľ 31
OZ Telovýchovná jednota 

Kerko

Šajdíkové 

Humence

350

ZŠ ZŠ J.V.Š. Žitavany Žitavany 148
18408

MC Srdce, Srbsko Báčsky 

Petrovec

27

MC Obláčik, Írsko Dublin 74
MC DUHA KLUB 

RODINKA

Přerov 149

MC KLUBÍK Břeclav – 

Centrum pro rodinu

Břeclav 180

18 838

MC Názov MC Mesto Účasť
ÚMC Únia materských centier, 

MC Budatko, MC 

Dlháčik, RC Kramárik, 

MC Macko, MC Obláčik, 

RC Prešporkovo, RC 

Ráčik

Bratislava 1514

Projekt UMC
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Míľové slniečko
- dominanta Ružinova
V sobotu 11.5. 2013 bol priestor Areálu Hier Radosť 

na ružinovskom Štrkoveckom jazere v  Bratislave 

pokrytý množstvom usmiatych slniečok. A  to aj 

napriek premenlivému počasiu sa tieto špeciálne 

„míľové“ slniečka neprestajne usmievali a dodávali 

radosť všetkým prítomným. Toto usmiate logo zdo-

bí kampaň Míľa pre mamu už nejeden rok.

 

Kým pred 10-timi rokmi sa na jednom mieste stre-

tlo niekoľko desiatok ľudí, aby poukázali na silu 

materstva a  uskutočnili Guinesov rekord v  tlačení 

kočíkov, tento rok sa v Bratislave za účelom oslavy 

Dňa matiek stretlo až 1514 ľudí.

Podujatie, ktoré bolo opäť pod záštitou primátora 

hlavného mesta Milana Ftáčnika, bolo obohatené 

vystúpeniami ako pop operným triom La Gioia, 

Divadlom HAAF s členmi Th e SUSIE HAAS Band 

a  Monikou Haasovou, ktorá celým programom 

aj sprevádzala. Iluzionistom Petrom Šestákom, 

folklórnym súborom Hájenka, či nezabudnuteľný-

mi vystúpenia našich najmenších z  MC Budatko 

a RC Prešporkovo. 

Na ploche ružinovského areálu sa vystriedalo 

množstvo dobrovoľníkov, ktorí nám pomáhali s re-

gistráciou a  športovými aktivitami. Ale dôležitá 

bola aj účasť samotných materských a  rodinných 

centier Budatka, Dlháčika, Obláčika, Kramárika, 

Macka, Prešporkova, Ráčika, ktorí mali pre deti 

pripravených množstvo zaujímavých tvorivých diel-

ničiek. Mali napečené domáce koláčiky, či vystavené 

výrobky svojich ručných prác.

Rovnako aj naši partneri sa postarali deťom o zába-

vu. Vo svojich stánkoch mali pripravené  zábavné 

úlohy, prezentácie a  malé darčeky. Prirodzene za-

padli do atmosféry a prostredia Míle pre mamu. 

Preto naše poďakovanie patrí spoločnostiam 

Projekt UMC
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Wüstenrot, Nivea, Rajec, Všeobecná zdravotná po-

isťovňa, Stop Meningokok, Sunar Fashion, Fortuna 

Libri, Mary Kay a Falck. 

Za veľmi príjemnú spoluprácu a ústretovosť ďaku-

jeme Miestnemu úradu Ružinov, Ružinovskému 

športovému klubu, Magistrátu hlavného mesta 

a grafi kovi plagátov Truben Design.

Veľmi príjemná bola aj spolupráca s občianskymi 

združeniami Bábky v  nemocnici, Raná starostli-

vosť a  Malíček. Priamo na mieste nielen prezen-

tovali svoju činnosť, ale s deťmi vyrábali na tvori-

vých dielňach výrobky charakterizujúce ich náplň. 

V spolupráci s OZ Bábky v nemocnici ľudia vyrábali 

ponožkové bábky. Na Míli pre mamu sa v Bratislave 

na tento účel vyzbierala 76 m dlhá šnúra ponožiek.

Tohtoročnú míľovú prechádzku zahájilo hneď päť 

pánov naraz. La Gioia, primátor Bratislavy a  sta-

rosta Ružinova. Pán starosta Dušan Pekár mal pre 

všetky účinkujúce deti pripravené veľké prekvape-

nie. Špeciálne namiešanú „ponožkovú zmrzlinu“ 

grátis. V  závere podujatia si hneď niekoľko ľudí  

urobilo radosť a odnieslo si domov hodnotné ceny 

z tomboly. Všetkým sponzorom patrí naše srdečné 

poďakovanie.

O prekvapenie pre Úniu sa postarali dievčatá z ma-

terských centier, ktoré nám venovali... čo iné ako 

usmiate míľové slniečko. Ale tentokrát bolo celé 

sladké a marcipánové a za to im patrí veľká vďaka. 



Projekt UMC
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Mozaika centier

Aká bola
Míľa pre mamu 2013

MC Hviezdička

Banská Bystrica

Podujatie Míľa pre mamu 2013 prebehla v Banskej 
Bystrici na 3 sídliskách, kde pôsobia materské cen-
trá Hviezdička, Mamina a Mostík. Počasie sa zľu-
tovalo a hlásený dážď sme vyhnali dobrou náladou. 
Predstavenie príbehu v angličtine skončilo hromad-
ným záchvatom smiechu malých angličtinárov, 
lebo sa prvý krát počuli cez mikrofón  Našli sa aj 
odvážne maminky, ktoré zatancovali baby salsu so 
svojim bábätkom. Celkom 134 účastníkov vzdalo 
úctu svojim mamám prejdením jednej míle.
Tento rok sme sa rozhodli kvôli tradícii a z lásky 
k tomuto podujatiu a materským centrám zorga-
nizovať MPM v komornej atmosfére. Veľmi sa to 
nám aj rodinám páčilo a už teraz sa tešíme na bu-
dúci rok  
Hviezdičkovskú míľu 2013 sa nám podarilo zorga-

nizovať a uskutočniť vďaka Gabike Slezákovej, Evke 

Legíňovej, Majke Piliarovej, Veronike Debnárovej, 

za foto a pomoc ďakujeme Maťovi Polgárovi a Pe-

ťovi Slezákovi.

Míľa pre mamu sa v Jarovciach stretla 

s úspechom

Materské centrum Luskáčik v spolupráci s  Úniou 

Materských centier a pod záštitou starostu mestskej 

časti Bratislava – Jarovce Ing. Pavla Škodlera,   pr-

výkrát zorganizovali rodinno-zábavné popoludnie 

pre deti a ich rodičov podujatie pod názvom Míľa 

pre mamu. Pre návštevníkov bolo pripravené hu-

dobno – tanečné vystúpenie miestneho chorvát-

skeho detského súboru Ljuljianka a vystúpenie detí, 

ktoré svojej mamičke zarecitovali či zaspievali. Pre 

deti boli pripravené hlavolamy, či  tvorivé dielne, 

kde mohli vyrobiť darček pre mamičku. Pri prí-

jemnej hudbe sa mamy aj babky  mohli zapojiť do 

rôznych netradičných súťaží – skladanie tričiek so 

zaviazanými očami a spolu s deťmi sa aj do súťaže 

v kŕmení mám. Tento ročník Míle pre mamu bol 

výnimočný  pokusom o vytvorenie najdlhšej reťaze 

z ponožiek, ktorú si rodiny priniesli. V Jarovciach 

bolo zaregistrovaných 91 účastníkov a 24 ponožiek. 

Ďakujeme Vám, že ste prišli, priniesli dobrú náladu 

a podporili túto krásnu akciu.

Materské centrum Gombíkovo,

Revúca 

Míľa pre mamu v Revúcej dopadla nad očakávania... 

Ako veľa iných organizátorov, aj  my sme sa obávali, 

čo nám počasie vyparatí... Ale príjemných, slneč-

ných 26 stupňov s jemným občasným vánkom bolo 

presne podľa našich predstáv.  Do programu podu-

jatia sme sa snažili začleniť čo možno najviac aktivít 

pre malých aj väčších šibalov. Pre malých i veľkých 

účastníkov podujatia ani tento rok nechýbala mož-

nosť zapojiť sa do tvorby spoločného spomienkové-

ho diela a svojím odtlačkom ruky tak zanechať po 

sebe „stopu“ účasti na tomto skvelom podujatí. Po-

chod sme odštartovali slávnostným prestrihnutím 

červenej pásky primátorkou nášho mesta p. MVDR. 

Evou Cireňovou.
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Mozaika centier

Materské centrum Mravček

v Hriňovej

Míľu pre mamu otváralo úžasné hrané divadielko 

v podaní dvoch klaunov z divadla Th alia. Predsta-

vili sa detské folklórne súbory Malíček a Hviez-

dička a tanečná skupina Fresh. Program ako aj 

celú míľu pre mamu nám ukončilo detské diva-

delné predstavenie Divadla z domčeka. Počasie 

sme mali úžasné, účasť krásna 308 zúčastnených 

a všetci si pochvaľovali zaujímavo strávený deň. 

Novobančania oslavovali Deň matiek 

s MC Gašparko

Svoje mamy, staré mamy či krstné mamy si v Novej 

Bani v  rámci krásneho podujatia Míľa pre mamu 

uctili aj občania nášho mesta. Hoci nás počasie už 

od rána zrádzalo a  veľmi hnevalo, nakoniec sme 

spolu strávili pekné sobotňajšie popoludnie bez je-

dinej kvapky dažďa. Tie vystriedal plač detí, ktoré sa 

tešili na veľkú trampolínu a maxišmykľavku, ktoré 

sme ráno pre zlé počasie museli odvolať.

Naše poďakovanie patrí Oddeleniu kultúry a infor-

mácií Mesta Nová Baňa za spoluprácu, moderáto-

rom, účinkujúcim, dobrovoľníkom a štedrým spon-

zorom za bohatú tombolu.

Tešíme sa z 245 míľujúcich a 10metrovej ponožko-

vej šnúry.

TJ Kerko,

Šajdíkové Humence

Detský program v rámci Míle pre mamu sme stihli 

ako tak bez dažďa, ale ženský futbal už nie. Ženské 

však išli do toho či prší alebo nie. Tribúna plná ľudí. 

A v tom daždi to bolo tuším najkrajšie. Humor, 

fi ktívne ošetrovanie, nesenie na nosidlách, pod-

plácanie rozhodcu... tak sa to všetko bavilo, smia-

lo, radosť veľká. “Výborný program, ešte som na 

ničom takom nebol, „ povedal jeden z účastníkov.  

Pokračovalo sa živou hudbou cca do 22,00 hod. a 

predstavte si, že tancovalo na parkete pod dažďom, 

ako by z nich opadli všetky problémy sveta. Aj keď 

sme združenie, resp. futbalový klub, urobili sme pre 

občanov okrem futbalu zase aj niečo iné na pôde 

futbalového ihriska. Taktiež ma teší, že sme boli ako 

jediné športové združenie, ktoré bolo pre  rok 2013 

vašim sympatizantom. 

MC Slniečko,

Vranov nad Topľou

sa zapojilo po tretíkrát a pod záštitou a s príspev-

kom Mesta Vranov nad Topľou. Pán primátor Ing. 

Ján Ragan v príhovore vyzdvihol dôležitosť rodín a 

poprial nám k sviatku veľa lásky a zdravia. 477 zare-

gistrovaných účastníkov vzdalo úctu všetkým ma-

mám absolvovaním symbolickej míle. Najmladšou 

účastníčkou bola 2 mesačná Katuška a najstaršou 75 

ročná Viera Skybová. Touto milou akciou sme chce-

li poukázať na dôležitosť postavenia matky, ženy 

a vzdať úctu jej krásnemu a nezastupiteľnému po-

slaniu. Šťastná mama rovná sa šťastné dieťa, rodina, 

práca i spoločnosť. Všetky mamky dostali od detí 

sladký božtek a od tých starších detí aj vlastnoručne 

vymaľované srdiečko, pesničku a básničku.
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Krok
k samostatnosti

Poslaním Únie materských centier (ďalej ÚMC) je 

dosiahnuť úctu a  uznanie materstva v  spoločnosti 

a  spoluvytvárať podporujúce podmienky pre ma-

terstvo v najvyššom záujme dieťaťa, matky, rodiny. 

Napomáha tak rozvoju osobnosti žien - matiek na 

materskej dovolenke, prostredníctvom poskytnutia 

priestoru v materských centrách, napomáha preko-

návaniu pocitu spoločenskej izolácie. Svoju činnosť 

ÚMC zahájila v roku 2003, momentálne zastrešuje 

60 materských/rodinných centier (MC/RC) a snaží 

sa:

• Šíriť myšlienku materských centier – na lokálnej 

a celoslovenskej úrovni pomáhať vytvárať prostre-

die, v  ktorom môžu matky aj so svojimi deťmi 

zmysluplne tráviť čas.

• Udržiavať informovanosť svojich členov, koordi-

novať spoločné aktivity, pomáhať a  podporovať 

začínajúce materské centrá a  materské centrá 

v núdzi.

• Na nediskriminačnom základe pomáhať pri 

ochrane práv a zlepšení situácie všetkých matiek, 

detí a  rodín, a  to najmä poradenstvom, publi-

kačnou, informačnou činnosťou, organizovaním 

spoločenských kultúrnych podujatí a  realizáciou 

iných služieb a aktivít.

Svojim pôsobením ÚMC vytvorila fungujúcu sieť, 

v  ktorej udržiava informovanosť všetkých centier, 

koordinuje spoločné aktivity, pomáha materským 

a rodinným centrám v núdzi a napomáha k riešeniu 

problémov matiek a rodín v spoločnosti.

Aj vďaka činnosti ÚMC jednotlivé materské centrá 

dnes zohrávajú dôležitú úlohu v starostlivosti o deti 

do troch rokov, matky na materskej dovolenke, 

rodičov na rodičovskej dovolenke a  mladé rodiny. 

ÚMC postupne vybudovala z neformálnych zosku-

pení dobrovoľné a  neziskové organizácie, ktoré sa 

stali významnou časťou života miestnych komunít. 

Tieto organizácie zohrávajú v  komunitách, kde sú 

vybudované dôležitú rolu v procese integrácie ma-

tiek na materskej dovolenke do bežného pracovné-

ho a spoločenského života. V dôsledku plnenia svo-

jej životnej role sa tieto ženy, ocitajú v spoločenskej 

izolácii. Pozornosť a čas matky je zameraný najmä 

na uspokojovanie mentálnych a  fyzických potrieb 

dieťaťa, a jeho rozvoj. Priestor na vlastnú sebareali-

záciu a rozvoj je značne zúžený, a čas na budovanie 

sociálnych kontaktov, získavanie zručností, či se-

bavzdelávanie je limitovaný starostlivosťou o dieťa 

a ostatných členov rodiny.

Najdôležitejšou úlohou ÚMC je rozvinúť a posilniť 

zručnosti členiek MC/RC. Vďaka úspešnosti projek-

tu Krok k samostatnosti, ktorým sa ÚMC uchádzala 

o podporu zo švajčiarskeho fi nančného mechaniz-

mu, budú prebiehať vzdelávania v  rôznych oblas-

tiach na podporu pôsobenia MC/RC na Slovensku.

Členské MC/RC sa budú môcť vzdelávať v  oblasti 
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komunikačných zručností, sebaprezentácie, komu-

nitnej práce, aby sa zvýšil potenciál prirodzeného 

komunitného zdroja, akými sú materské/rodinné 

centrá hlavne v  procese predchádzania sociálneho 

vylúčenia žien na materskej dovolenke, aby mohli 

centrá zastať svoje miesto medzi organizáciami, 

poskytujúcimi služby na sociálnu podporu matiek, 

detí, rodičov i celých rodín. Vzdelávanie bude pre-

biehať aj v oblasti fi nančného manažovania centier, 

aby sa mohli stať čiastočne samostatné a  fi nančne 

udržateľné. Budú sa tak môcť stať adekvátni part-

neri pri presadzovaní potrieb a záujmov na úrovni 

samospráv, obcí a regiónov.

Následne po ukončení vzdelávania budú vytvore-

né pracovné pozície regionálnych koordinátoriek, 

takže bude možná užšia spolupráca medzi MC/RC 

a  ÚMC. Vytvorením strategického akčného plá-

nu trvalej udržateľnosti centier bude naštartovaný 

proces plánovania. Regionálne koordinátorky budú 

iniciátorkami, sprievodkyňami a  pomocníčkami 

v  menovanom procese. Materské/rodinné centrá 

postupne s  pomocou koordinátoriek identifi kujú 

svoje problémy a  zadefi nujú potreby podľa regió-

nov. Výsledným dokumentom sa stane strategický 

dokument v  podobe akčného plánu, ktorý bude 

slúžiť ako záväzný dokument pre ďalšiu budúcnosť 

a  smerovanie MC/RC v  jednotlivých regiónoch. 

Tento budú predkladať na úrovni regiónov. Budú 

pripravovať, organizovať a  realizovať sériu diskusii 

za účelom získania podpory a  presadenia svojich 

požiadaviek materských/rodinných centier na úrov-

ni vlastných regiónov, samospráv a obcí.

www.materskecentra.sk 13





Deti nemôžete
rozmaznať!

Hladíme ich, spievame im, hojdáme ich a nosíme, 

tancujeme s  nimi, stravujeme sa zdravo a  najmä 

milujeme ich. To všetko a omnoho viac robíme ešte 

skôr, ako sa nám narodia a my ich môžeme po pr-

výkrát zovrieť v  náručí. Naše deti. Neprestávajme 

s tým ani na nátlak okolia ani po ich narodení!

Zaručené rady na to, ako dieťa nerozmaznať dostá-

vame (často nevyžiadane) už pár týždňov po pôro-

de. Poznáte to: Nebehaj k nemu pri každom zamrn-

čaní, zvykne si na to! Prečo ho stále hojdáš? Nechaj 

ho vyplakať sa! Nedojči ho stále! On nezaspáva 

sám? Spí s vami v posteli? To musíš ihneď zastaviť!

Cítite to inak? Nebojte sa toho a počúvajte svoje srd-

ce! Svoje dieťa nemôžete rozmaznať. Rozhodne nie, 

v  jeho prvom roku života. Jeho prvý rok je rokom 

plným objavov, vytvárania si silných citových vä-

zieb, rozvíjania empatie, učením sa a upevňovaním 

vzorcov správania, ktoré kopíruje od svojich naj-

bližších. Preto je to na vás. Čo do vášho dieťatka vlo-

žíte, to ho bude ovplyvňovať aj v jeho ďalšom živote.

Máte záujem zistiť, ako si dieťa vytvára pevné citové 

väzby, alebo ako podporiť jeho zdravý emočný vý-

voj? Už aj na Slovensku sú dostupné semináre, ktoré 

vám dajú odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky. 

Jeden z takýchto seminárov vám ponúka i program 

Go Kids! Okrem základných informácií o  tom, čo 

je emočná inteligencia, alebo prečo je dobré ju roz-

víjať už od prvých mesiacov, vám certifi kované lek-

torky programu pomôžu zistiť, aký typ vrodeného 

temperamentu je vaše dieťa a  akým spôsobom ho 

podporovať. V pracovnom zošite, ktorý je súčasťou 

seminárov nájdete okrem teórie i mnohé praktické 

rady na rozvoj emocionálnej inteligencie, tipy ako 

riešiť problémové situácie, ako rozvíjať zdravé seba-

vedomie dieťaťa, alebo ako posilniť jeho empatiu. 

Všetky navrhované činnosti sú prehľadne rozdelené 

tak, aby zohľadňovali jednotlivé vývinové obdobia 

dieťaťa od narodenia až do jeho 3 rokov.

Prevratný výskum z  konca 90.tych rokov preuká-

zal, že emočná inteligencia (EQ) je pre úspešnosť 

a  spokojnosť jedinca dôležitejšia než jeho IQ. EQ 

je na rozdiel od IQ z prevažnej väčšiny ovplyvnená 

prostredím a najmä výchovou. Deti s vysokým EQ 

sú viac súcitné s ostatnými, ľahšie nadväzujú pria-

teľstvá a  spolupracujú, sú menej agresívne, majú 

väčšie úspechy v škole, menej často sa u nich vysky-

tuje strach a depresie a sú si schopné vytvoriť hlboké 

a dlhotrvajúce vzťahy v priebehu života.

Niekoľko tipov, ako podporiť rozvoj pevnej citovej 

väzby s vaším dieťaťom:

Vytvorte pocit lásky a bezpečia

Reagujte na potreby dieťaťa a napĺňajte ich

Naučte deti vyjadrovať svoje emócie

Výchova s láskou a rozumom! To je základné motto 

programu Go Kids, ktorý vám pomôže hľadať od-

povede na vaše najčastejšie otázky a  sprostredkuje 

vám najnovšie vedecké výsledky týkajúce sa výcho-

vy a rozvoja detí.

Autor: Mgr. Elena Černá,

certifi kovaná lektorka programu Go Kids!

www.gokids.sk

Dilemy rodičov
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Dilemy rodičov

Ženské
kruhy

Mať okolo seba ľudí, ktorí vás iba počúvajú, prijíma-

jú a nehodnotia, musí byť príjemné. Svoje o tom vie 

i Barbora Frýzelková, ktorá už pár mesiacov vedie 

stretnutia žien - ženské kruhy.

Barbora, môžete nám povedať čo sú ženské kru-

hy?

Sú to stretnutia žien rôzneho veku, rôzneho vzde-

lania a  spoločenského uplatnenia či postavenia. 

Ich cieľom je zdieľať sa navzájom, vytvoriť priestor 

dôvery na rozprávanie o rôznych ženských tabu té-

mach a vytvoriť tvorivú energiu, z ktorej môžu čer-

pať všetky zúčastnené ženy.

Ako vlastne vznikli ženské kruhy?

Kým som ešte nemala dieťa, zúčastnila som sa po-

dobného stretnutia v Čechách. Počas materskej som 

mala potrebu stretávať sa s ľuďmi a na to stretnutie 

som si spomenula. Nakoľko som na Slovensku nič 

podobné nenašla, pozvala som jedno popoludnie 

k sebe svoje priateľky a tak začali naše ženské kruhy. 

Manžel ma podporil a počas týchto stretnutí sa stará 

o nášho syna. Teraz sa k nám už pridávajú i ďalšie 

ženy, ktoré sa o nás dozvedia z  rozprávania účast-

níčok.

Čo je ich náplňou?

Naše prvé stretnutie sme vyplnili najmä pozeraním 

fi lmu Mesiac v nás od Diany Fabiánovej, ktorý otvo-

ril prvú tabu tému. Bol to dokument o menštruácii 

v  širších spoločensko-historických súvislostiach. 

Ďalšie témy už prichádzali akoby samé . Riešili 

sme vzťahy s deťmi, manželmi, príbuznými, rozdie-

ly medzi mužmi a  ženami, skúsenosti s  pôrodmi, 

cyklickosť menštruácie a  jej vplyv na naše správa-

nie, ako používať rituály v živote (puberta, svadba, 

narodenie dieťaťa, smrť) a mnohé ďalšie témy.

Ako prebiehajú?

Počas ženských kruhov nechávame priestor jedna 

druhej. Zvyčajne si vopred dohodneme tému o kto-

rej sa budeme rozprávať. Na stretnutí už každá z nás 

rozpráva to, čo práve potrebuje riešiť, alebo s nami 

zdieľa svoje názory a postoje na danú tému. Pri roz-

právaní sa neprerušujeme, vždy môže rozprávať iba 

jedna z  nás. Po niekoľkých stretnutiach sme mali 

potrebu viac precítiť našu ženskosť a  tak sme za-

čali okrem rozprávania i  tancovať, počúvať hudbu, 

kresliť, masírovať sa a viac si uvedomovať svoje jem-

no-hmotné telo. Spoločne zdieľame ticho, radosť, 

hnev, plač. Každá z nás sa snaží v  tomto prostredí 

dôvery viac či menej otvoriť ostatným. Učíme sa 

rozprávať pred druhými a  jasne formulovať svoje 

myšlienky.

Prezradíte nám viac o tej cyklickosti ženy?

Cyklus ženy tvoria 4 rôzne fázy. Počas týchto dní, je 

žena akoby štyrmi rôznymi ženami a sebou súčasne. 

Tieto fázy prinášajú rôzne schopnosti a  možnosti. 

Dynamická fáza nám dáva fyzickú silu a  schop-

nosť racionálne myslieť. Expresívna fáza prináša 

schopnosť empatie, a  presvedčivej komunikácie. 

Kreatívna fáza je plná intuitívnych nápadov. Fáza 

refl ektívna je doba, ktorá nám dáva možnosť vidieť 

v našom živote nové cesty a rozhodnúť sa pre radi-

kálne zmeny.

To znie zaujímavo. Poviete nám, kde sa môžeme 

dočítať viac?

Odporúčam knihy: Cyklická žena, Rudý měsíc, 

Ženské rituály, pre mladé dievčatá Rozkvítajíci žena.

Za rozhovor ďakuje

Elena Černá
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Dilemy rodičov

Rodina a zosúladenie 
rodinného a pracovného 
života

Spoločnosť dnes 

venuje veľkú po-

zornosť uľahčeniu 

vstupu žien na 

trh práce. Pritom 

však celkom igno-

ruje „neviditeľnú“ 

prácu žien a  ma-

tiek, starostlivosť, 

ktorú venujú svo-

jim deťom a rodi-

nám. Aj to je práca, navyše vysoko náročná, a treba 

ju ohodnotiť aj fi nančne.

Uplatňovanie rodinného hľadiska

Je zbytočné hovoriť o zosúladení rodinného a pra-

covného života, ak pritom zároveň diskriminuje-

me rodinu. Rodina je zdrojom morálnych hodnôt 

aj ekonomického blahobytu. Prirodzené rodiny 

vychovávajú ďalšie generácie ľudí k  úcte k  živo-

tu a  zodpovednosti voči sebe aj iným. Kľúčovým 

prvkom každej verejnej politiky by sa preto malo 

stať „uplatňovanie rodinného hľadiska“. Zname-

ná to prehodnotiť zákony, schémy pomoci, vládne 

programy a dane z pohľadu ich dopadu na rodinu, 

a  tak vytvoriť v  Európe prostredie, ktoré motivuje 

rodičov priviesť na svet deti a  vychovávať ich ako 

zodpovedných občanov. Tak, ako dnes musí pred-

kladateľ nového zákona povinne vyčísliť jeho dopad 

na štátny rozpočet, mal by mať povinnosť uviesť aj 

jeho dopad na rodinu.

Žiaľ, dnes je situácia taká, že politika - európska aj 

slovenská - systematicky zanedbáva tie ženy, ktoré 

chcú svoj čas a  energiu investovať predovšetkým 

do detí a rodiny. EÚ nehovorí o rodine, matke, te-

hotnej žene, rodinnom živote…ale o  súkromnom 

živote, tehotnom pracovníkovi a umiestňovaní detí 

do inštitúcií, aby sa ženy čo najskôr zaradili do pra-

covného procesu. Termín „zosúladenie pracovné-

ho a  rodinného života“ dnes v  praxi označuje len 

pragmatickú snahu Európskej komisie o  prekrytie 

očakávaného výpadku na trhu práce v  dôsledku 

demografi ckej krízy. Mojich kolegov v Európskom 

parlamente preto neustále upozorňujem, že sku-

točná snaha o zladenie zamestnania a rodiny musí 

vychádzať z potrieb rodiny a dieťaťa, nie z európskej 

„päťročnice“.

„Neviditeľná“ práca žien

Preto je treba začať hovoriť o neplatenej práci žien 

pri starostlivosti o  deti a  rodinu. Ak by štát platil 

matkám za ich starostlivosť o  deti, ďalších členov 

rodiny a domácnosť aspoň vo výške podpory v ne-

zamestnanosti a odvádzal by za ne zdravotné a soci-

álne odvody, výrazne by to znížilo „papierovú“ ne-

zamestnanosť žien. Matka, ktorá sa stará sa o malé 

dieťa predsa nie je nezamestnaná, ani na dovolenke.

Neškrtať detské prídavky

Nedávno bol v  médiách prezentovaný zámer Mi-

nisterstva práce, sociálnych vecí a  rodiny zmeniť 

systém štátnych príspevkov na deti. Ministerstvo 

navrhuje znižovať dávky na každé ďalšie dieťa a zá-

roveň úplne škrtnúť prídavok pre rodiny s vyššími 

príjmami. Takéto uvažovanie vychádza z  úplného 

nepochopenia hodnoty zodpovedného rodičovstva. 

Finančné ocenenie zodpovedného rodičovstva nie 

je charita, určená len pre chudobných, rovnako ako 

materská dovolenka nie je platená péenka po ťaž-

kej chorobe. Preto zásadne nesúhlasím s  tým, aby 

štátne príspevky pre rodičov boli podmieňované 

výškou rodinného príjmu. Rodičovská starostlivosť 

a zodpovedná výchova v prvých troch rokoch živo-

ta dieťaťa má pre jeho - a teda aj našu - budúcnosť 

minimálne taký význam, ako školská dochádzka. 

Školám však štát nedáva príspevky len za žiakov 

zo sociálne odkázaných rodín, ale platí za každého 

žiaka. Dôvod je pritom rovnaký, ako v prípade ro-

dičovskej starostlivosti - vzdelanie považujeme za 

všeobecne prospešné, takže štát nielen vyžaduje, ale 

aj platí povinnú školskú dochádzku pre všetky deti 

bez rozdielu.

Podľa ofi ciálnej prognózy Štatistického úradu SR 

bude mať Slovensko už o  osem rokov prirodzený 

prírastok obyvateľstva rovný nule. Od roku 2021 

Slovensko začne vymierať, pričom sa zároveň bude 

čoraz viac zvyšovať priemerný vek obyvateľstva. Od 

dnes narodených detí budeme chcieť, aby boli soli-

dárne s rastúcim počtom dôchodcov. Lenže základ-

né hodnoty, na ktorých táto solidarita stojí, vštepujú 

rodičia deťom práve v prvých rokoch života.

Milé mamy, veľmi si vážim všetko, čo robíte pre 

svoje deti a  rodiny. Vaša práca je nenahraditeľná. 

Môžete si byť isté, že aj naďalej budem robiť všetko 

preto, aby som presadila jej spoločenské aj fi nančné 

uznanie. Lebo to je základná podmienka pre sku-

točné zosúladenie pracovného a rodinného života.

Vaša Anna Záborská

MUDr. Anna Záborská,

poslankyňa Európskeho parlamentu
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Jedinečný
divadelný projekt
pre batoľatá
v bábkovom
divadle
na rázcestí
v Banskej bystrici

Bábkové divadlo na Rázcestí ako prvé divadlo na 

Slovensku uvádza divadelný projekt pre batoľatá 

a  ich rodičov. Rôznymi formami Batolárií sa di-

vadelní/né tvorcovia/kyne v  európskych mestách 

zaoberajú už od roku 1987. Hry pre najmenších sú 

už úplne bežné v Taliansku, Francúzsku, Nemecku, 

Rakúsku, Maďarsku, Poľsku aj v  severských kraji-

nách.

Bábkové divadlo na Rázcestí po dvoch úspešných 

inscenáciách pre batoľatá BATOLÁRIUM a  AK-

VAbatoláRIUM uvedie najnovší projekt s názvom 

FARBATOLÁRIUM. Vo všetkých troch inscenáci-

ách ide predovšetkým o stretnutie batoľaťa, rodiča 

a herca/herečky, počas ktorého sa vytvorí jedineč-

ný zážitok. Forma inscenácií je úplne prispôsobená 

prirodzeným potrebám batoliat, sú interaktívne, 

rešpektujú neposednosť detí, zapájajú ich do diania, 

pracujú s  nimi, herci a  herečky vytvárajú priamy 

kontakt s deťmi dotykom. Počas predstavení je do-

volené hýbať sa, dotýkať sa, skúmať, smiať sa aj pla-

kať. Tieto unikátne stretnutia predstavia dieťaťu svet 

divadla stvorený zo živej hudby, zvukov, hlasov, po-

hybov, dotykov. Cieľom projektu je prehĺbiť kontakt 

rodiča a dieťaťa, motivovať a inšpirovať dospelákov 

k väčšej hravosti.

Každý z týchto troch projektov ponúka inú atmosfé-

ru a rozdielne zážitky. Prvý z nich, BATOLÁRIUM, 

sa nesie vo veľmi krehkej a  intímnej atmosfére. 

Herečku sprevádza gitarista. Využíva jemné doty-

ky, kontaktuje každé jedno dieťa, dáva im do ruky 

predmety, s ktorými sama pracuje. Dieťa má neustá-

le pocit, že je v absolútnom bezpečí. AKVAbatolá-

RIUM je mokrá inscenácia, ktorá ponúka možnosť 

zúčastniť sa výpravy z  kúpeľne až do mora vďaka 
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Predstavujeme projekt

jednoduchej hre s vodou, zvukmi a predmetmi, kto-

ré s ňou bežne súvisia. Deti majú možnosť okúpať sa 

v bazéniku, praskať bublinky, či „prelievať dažďovú 

vodu do mora“. V  tretej inscenácii FARBATOLÁ-

RIUM dieťa opäť prichádza do priameho kontaktu 

s hercom a materiálom a prostredníctvom skutoč-

ných predmetov (štetce, farby, papiere, vedrá, atď.) 

sa bude mať možnosť dotknúť dospeláckeho sveta. 

Materiály ožijú v  podobe zvierat, lietajú, vydávajú 

zvuky a  vytvárajú krásnu farebnú ilúziu. Herečka 

a  herec vychádzajú z  reakcií batoliat, kedy najdô-

ležitejším momentom sa stáva moment kontaktu. 

Inscenácia sprevádza batoľatá a  ich rodičov dúho-

vým svetom prírody – záhradou plnou farebných 

kvetov, stromov a zvierat. Dieťa má možnosť chytiť 

všetko, čo v  rukách drží herečka a herec, môže sa 

po priestore pohybovať, môže komunikovať, môže 

sa hrať. a na záver dostane farbičky, ktorými si na-

čmára svoje vlastné farebné videnie sveta.

Batolárium, na fotografi ách 

Ivana Kováčová

Foto: Andrea Kosárová, 

www.fotomomenty.sk

Farbatolárium, na fotografi i 

Peter Butkovský

Foto: Lea Vitkovská

Akvabatolárium, na 

fotografi i Mária Šamajová

Foto: Lea Vitkovská

www.materskecentra.sk 19



Pitný režim detí

BUĎTE V LETE
S RAJCOM
ZA VODOU
Hoci sa všetci tešíme z  dlhých teplých dní plných 

slnka a  pohybu na čerstvom vzduchu, nemali by 

sme zabúdať na nástrahy, ktoré so sebou leto prináša 

a mohli by nás nepríjemne potrápiť. Dehydratácia, 

úpal, vyčerpanie či žalúdočné problémy dokážu po-

riadne skomplikovať situáciu!

„K  dehydratácií detského organizmu dochádza 

rýchlejšie než by ste čakali, pretože až 85% jeho 

telíčka tvorí práve voda“, upozorňuje pediatrička 

MUDr. Elena Prokopová. Už pri 5% dehydratácii sa 

môžu objaviť kŕče, nevoľnosti, pri strate viac než de-

siatich percent tekutín prichádza úpal, halucinácie 

či vysoká horúčka. „Mamičky zvyknú zabúdať, že 

práve bábätká si vyžadujú najprísnejší režim pri do-

držiavaní dostatočného príjmu tekutín“, upozorňuje 

doktorka a pokračuje: „Pri podávaní umelej stravy 

je nevyhnutné – a to najmä v období horúčav – po-

dávať im dojčenskú vodu, ako je napríklad Rajec“.

Ani staršie deti nie sú pred nedostatkom tekutín 

v bezpečí. Je veľmi jednoduché v zápale hier a  let-

ných športov pozabudnúť napiť sa. Ak na ne ro-

dičia nedozrú, deti sú schopné nepiť hoci aj celý 

deň, pretože majú znížený pocit smädu a  samé si 

ho nedokážu regulovať. „V  lete by sa mal prísun 

tekutín automaticky zvýšiť – u dojčených detí stačí 

jednoducho častejšie dojčiť, u nedojčených predsta-

vuje zvýšenie 50 – 70ml na kilo a deň“, upozorňuje 

MUDr. Prokopová.

Leto sa tiež mnohým z nás spája s dovolenkami. Ani 

počas zaslúženého oddychu nezabúdajte mať fľašu 

s vodou stále pri sebe, a  to aj počas cestovania do 

vybranej destinácie. Tu prispôsobte nároky tela na 

vodu podľa špecifi ckých podmienok miesta, kde sa 

práve nachádzate. Vyhýbajte sa tiež príliš studeným 

nápojom, nezabezpečeným zdrojom vody a  tiež 

ľadu a ovociu bez šupky, ktoré môžu poľahky spôso-

biť zažívacie problémy vedúce k dehydratácii. Viac 

informácií o správnom pitnom režime nájdete aj na 

stránke www.rajec.com.doktorka a pokračujeje: „Pri podávaní umelej stravy 

je nevyhnutné – a a tto najmä v období horúčav – po-

dávať im dojčeennskú vodu, ako je napríklad Rajec“.

stránke wwww.rajec.com.
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Právna poradňa

Medzi zákonom uprave-

né druhy vyživovacích 

povinností okrem najčas-

tejšej resp. vžitej vyživovacej po-

vinnosti rodičov k  deťom patrí 

aj vyživovacia povinnosť detí 

k rodičom, vyživovacia povinnosť medzi ostatnými 

príbuznými, vyživovacia povinnosť medzi manžel-

mi, príspevok na výživu rozvedeného manžela či 

príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov 

nevydatej matke. § (7)1 zákona č. 36/2005 Z.z. o ro-

dine v znení neskorších predpisov uvádza: „Manže-

lia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden 

z  manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh 

niektorého z  nich určí jej rozsah tak, aby životná 

úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri 

rozhodovaní o  určení rozsahu vyživovacej povin-

nosti súd prihliadne na starostlivosť o  domácnosť. 

Vyživovacia povinnosť medzi manželmi predchá-

dza vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom.“ Vyš-

šie uvedená vyživovacia povinnosť je viazaná len na 

existenciu manželstva, vzniká automaticky uzavre-

tím manželstva a zánikom manželstva zaniká. Pred-

metná vyživovacia povinnosť vychádza z  jednej zo 

základných zásad, na ktorých stojí zákon o rodine, 

a to: „Manžel a manželka sú si rovní v právach a po-

vinnostiach. Všetci členovia rodiny majú povinnosť 

vzájomne si pomáhať a  podľa svojich schopnos-

tí a  možností zabezpečovať zvyšovanie hmotnej 

a kultúrnej úrovne rodiny.“ Vyživovacia povinnosť 

nevzniká medzi druhom a družkou. Keďže ide o vy-

živovaciu povinnosť, ktorá patrí len v  čase trvania 

manželstva a  obaja manželia žijú v  spoločnej do-

mácnosti a spolu sa starajú o životnú úroveň, chod 

domácnosti a vzájomnú starostlivosť, nie je dôvod 

rozmýšľať na týmto druhom vyživovacej povinnosti. 

No život prináša rôzne situácie, ktoré nás donútia 

hľadať ďalšie možnosti, ktoré nám zákonodarco-

via ponúkajú. Napríklad sú to prípady, keď počas 

manželstva jeden z  manželov opustí spoločnú do-

mácnosť, manželia prestanú spoločne hospodáriť, 

čo môže byť spôsobené vyšším zárobkom na jednej 

strane jedného z nich a nižším na strane druhej ako 

aj iné príčiny. Sú to časté prípady, kedy je žena 

- matka na materskej – rodičovskej dovolenke, 

kedy komplexnou starostlivosťou matky o  die-

ťa a  domácnosť, nemá takú možnosť ani takú 

schopnosť, príležitosť či časový priestor, aby sa 

riadne zamestnala, pracovala, zarábala, a  tým 

udržiavala životnú úroveň svoju a  spoločnej do-

mácnosti ako to bolo pred jej nástupom. Taktiež sú 

to napr. prípady, kedy jeden z manželov ešte študuje, 

čím je mu znemožnené resp. sťažené vykonávanie 

plnohodnotnej zárobkovej činnosti, a  tým prispie-

vania na rovnakú životnú úroveň oboch manželov. 

V prípade, že sa matka dieťaťa rozhodla využiť svo-

je právo na predĺženú materskú dovolenku, môže 

žiadať od svojho manžela, aby ju vyživoval. Na túto 

vyživovaciu povinnosť sa prihliada pri určení jeho 

vyživovacej povinnosti voči iným osobám. V živo-

te nie sú ojedinelé prípady, kedy v životnej úrovni 

manželov je značný nepomer v  prípade, že obaja 

manželia žijú oddelene. V takomto prípade sa berie 

do úvahy a  rozlišujú sa jednotlivé prípady, kedy je 

potrebné brať na zreteľ tie javy, skutočnosti, fakty, 

správanie jednotlivých osôb, ktoré v konečnom dô-

sledku vedú k  spomínanému nepomeru v životnej 

úrovni. Nie je rovnako posudzovaná skutočnosť, ak 

predmetnou príčinou je, že niektorý z manželov má 

nedostatok potrebného vzdelania, náhle zhoršenie 

zdravotného stavu, trvalý zlý zdravotný stav a pod. 

ako to, ak niektorý z  manželov holduje alkoholu, 

omamným, psychotropným látkam, násiliu, chorob-

nému hráčstvu. Výživné medzi manželmi nemožno 

priznať, ak by to bolo v  rozpore so zásadami mo-

rálky. Vyživovacou povinnosťou sú stravovanie, oša-

tenie, osobné potreby, kultúra, šport, bývanie a iné. 

Pri určovaní rozsahu sa prihliada na to, aby bola 

životná úroveň oboch manželov v  zásade rovnaká 

a tiež sa prihliada na starostlivosť o domácnosť pri 

vychádzaní zo zásady dobrých mravov. Domácnosť 

podľa Občianskeho zákonníka tvoria fyzické osoby, 

ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú nákla-

dy na svoje potreby. Výživné sa platí v pravidelných 

opakujúcich sa sumách, ktoré sú zročné vždy na me-

siac dopredu. Navrhovateľ v konaní o určenie výživ-

ného je oslobodený od platenia súdneho poplatku. 

Aj pri tomto druhu vyživovacej povinnosti platí, že: 

„dohody a  súdne rozhodnutia o  výživnom možno 

zmeniť, ak sa zmenia pomery. Pri zmene pomerov 

sa vždy prihliadne na vývoj životných nákladov.“
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Vyživovacia povinnosť 
medzi manželmi.

Materské centrá / apríl 201322



Ekonomická poradňa

Podľa novelizácie Zákona o službách zamestnanosti 

ostáva materským centrám  možnosť zamestnáva-

nia pracovníkov prostredníctvom  príslušného úra-

du  práce a využiť príležitosť vyriešiť si personálne 

zabezpečenia v centre.  Súčasné predpisy umožňujú 

matke na materskej zaevidovať sa na úrade práce 

a využiť „Príspevok na aktivačnú činnosť formou 

dobrovoľníckej služby“, alebo poskytnúť šancu ma-

mine navštevujúcej materské centrum.

Podľa Zákona o službách zamestnanosti (Zákon 

č.5/2004 Z. z.):

§ 51 Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe

(1) Absolventská prax umožňuje získanie odbor-

ných zručností a praktických skúseností u za-

mestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnuté-

mu stupňu vzdelania absolventa školy 

(2) Absolventská prax sa môže vykonávať na zákla-

de uzatvorenej písomnej dohody o absolvent-

skej praxi medzi absolventom školy vedeným v 

evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 

jeden mesiac a úradom.

(3) Absolventská prax sa vykonáva najmenej 3 me-

siace a najviac 6 mesiacov, bez možnosti jej pre-

dĺženia a opakovaného vykonávania, v rozsahu 

20 hodín týždenne. 

(4) Počas vykonávania absolventskej praxe môže 

úrad poskytnúť absolventovi školy paušálny 

príspevok vo výške 65 % sumy životného mi-

nima.

(5) Počas vykonávania absolventskej praxe má ab-

solvent školy nárok na voľno v rozsahu desia-

tich pracovných dní. Tento nárok vzniká naj-

skôr po uplynutí dvoch mesiacov vykonávania 

absolventskej praxe.

(6) Zamestnávateľ ospravedlní absolventovi školy 

neprítomnosť na vykonávaní absolventskej pra-

xe z dôvodu jeho dočasnej pracovnej neschop-

nosti

§ 52aPríspevok na aktivačnú činnosť formou dob-

rovoľníckej služby

(1) Dobrovoľnícka služba na účely tohto zákona je 

forma aktivácie uchádzača o zamestnanie vyko-

návaním dobrovoľníckej činnosti, ktorej cieľom 

je získanie praktických skúseností pre potreby 

trhu práce. 

(2) Dobrovoľnícku službu vykonáva uchádzač o 

zamestnanie v rozsahu 20 hodín týždenne ne-

pretržite. 

(3) Počas vykonávania dobrovoľníckej služby úrad 

poskytuje uchádzačovi o zamestnanie paušálny 

príspevok vo výške sumy životného minima 

(4) Úrad môže poskytnúť právnickej osobe alebo 

fyzickej osobe podľa odseku 2 príspevok, ktorý 

možno použiť na úhradu časti nákladov potreb-

ných na kvalifi kované vykonávanie dobrovoľ-

níckej služby

(5) Príspevok podľa odseku 4 sa poskytuje na zá-

klade uzatvorenej písomnej dohody medzi úra-

dom a právnickou osobou alebo fyzickou oso-

bou podľa odseku 2 na úhradu časti nákladov, 

ktoré súvisia s vykonávaním dobrovoľníckej 

služby, mesačne najviac vo výške 7 % a na úhra-

du časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý 

organizuje dobrovoľnícku službu.

Marcela Knapíková

Zákon
o službách
zamestnanosti
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Fejtón

Niektoré možno o tom, že si nájdu bohatých žení-

chov. A potom nariekajú, lebo existujú iba tri druhy 

boháčov, ale ten tretí, najžiadanejší, sa u nás vysky-

tuje poriedko. Prvý druh je boháč, ktorý zbohatol 

vlastnou prácou. No neverili by ste, aj takí sú. Zvy-

čajne workoholici, ktorých tá vydajachtivá a peňa-

zichtivá slečna neuvidí, ako je týždeň dlhý, lebo keď 

má voľno, hrá golf, squash a  podobné špásovinky. 

A keď má čírou náhodou čas a vyskytne sa aj doma, 

zvonia mu tri mobily, zapnuté má dva počítače, lebo 

inak to nejde. Takýto sú aj privatizéri, lebo tí zasa 

musia kus privatizovanej zeme, fabriky a pod. usi-

lovne rozširovať, resp. striehnuť na každý štátny ko-

hútik, z ktorého by ešte mohlo niečo potiecť. Potom 

je druhý typ. Mafi án, ktorý sa k peniazom dostal nie 

veľmi legálnymi chodníčkami. Človek podivných 

mravov a  drsných spôsobov, ktoré na manželku 

vytiahne vo chvíli, keď zamilovanosť opadne a ona 

mu zostane v revíri ako korisť. Skrotená žena, ktorá 

bude na ňom absolútne závislá a bude robiť iba to, 

čo on chce, lebo inak! No a  potom je dedič. Tých 

má len ten prvý druh boháčov, mafi áni zvyčajne po-

znajú svoje deti len ako batoľatá a potom ich ktosi 

odstrelí a majetok im zhabe. Slovenskí boháči prvej 

generácie sú zatiaľ výkonní, ale majú nepríjemný 

zvyk, že nútia pracovať aj svojich potomkov. Sem 

- tam sa vyskytne chlap, ktorý je pravým povolaním 

dedič. Ten dokáže, tak ako sa na druhú generáciu 

patrí, pekne rozhajdákať tatove milióny a užiť si ich 

v kasínach, na jachtách, vo vilách. O  takomto bo-

hatom ženíchovi snívajú devy, lebo ten má peniaze, 

čas a dopraje im všetky pôžitky. Potom ženy snívajú 

o kožuchoch a šperkoch, pekných a drahých šatách, 

kabelkách Vuitton, topánkach Manolo Blahnik 

a niektoré majú aj oplzlé sny o kariére, kedy sa už 

vidia ako prezidentky korporácii, primárky a pred-

sedkyne politických strán. Puťky snívajú o  rodine 

s tromi-štyrmi deťmi. Ja snívam o manželke. Vždy, 

keď nakladám riad do umývačky rozmýšľam, aké by 

to bolo, keby som mala doma manželku. Otvorím 

dvere a  ajhľa: upratané. Plná chladnička. Opraté 

a dokonca aj veci sú poskladané a v skriniach. Dieťa 

je opatrené, to jest nakŕmené a má napísané všetky 

úlohy. Z kuchyne rozvoniava večera a ja by som si 

iba tak sadla a usmiala sa na rodinu. Manželku po-

chválila, že je taká šikovná a veru by som občas aj 

kvet priniesla, lebo ako žena viem, že investícia dve 

eurá do ruže sa mi mnohonásobne vráti. So synom 

by som prečítala úlohu. Najedla sa. Vzala zo stola tri 

taniere a príbory a umyla. Dieťa oblečené v pyžame 

by som odniesla do postele. Sladko začala driemať 

vo fotelke pred televízorom. Manželka by čosi roz-

právala, ale okolo mňa by jej hlas šumel ako mine-

rálkový prameň v Ružbachoch. Potom by iste zvýši-

la hlas a nepríjemným koloratúrnym sopránom by 

na mňa vyštekla, že aká je unavená a ja nič nerobím 

a ani ju nepočúvam. A ja by som povedala, že som 

s dieťaťom čítala, uložila ho, umývala riad, ráno vy-

nášam smeti a vôbec, nepijem, nebijem ju, peniaze 

dávam, občas aj kvet (!) nosím: tak na čo sa vlastne 

sťažuje? Čo by odo mňa chcela? Manželka by zvesila 

uši a ja by som sa ďalej povaľovala pred televízorom. 

O tomto ja snívam. O manželke, ktorá by našu ro-

dinu aj logisticky viedla a všetko zariadila, vybavila, 

doplatila nedoplatky a ešte aj komunikovala s rodi-

nou… Boháčov nech si dievky, ktoré nevedia o čom 

je život, nechajú. Aj iné rárohy. Dobrá manželka je 

ako výhra v lotérii. Škoda len, že je určená takmer 

výlučne pre chlapov.

O čom
snívajú ženy
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Mám jednu malú silikónovú formu na bábovky. Jej 

objem je 3,5 dl a vám ponúkam gramáž na ňu. Mys-

lím, že klasické sú asi 6 decové. Mne sa táto osved-

čila veľkosťou, lebo po tretinách ich rozdelím pekne 

na desiatu deťom, ale sa celá zje na raňajky, a  tak 

nemusím nič odkladať.

Jablková

1 veľké jablko nastrúhame na jemno a vymiešame 

so 4 polievkovými lyžicami medu a  120 g bieleho 

tučného jogurtu. Naozaj dajte tučný - týmto jogur-

tom vlastne nahradíme vajíčko. Pridáme polievko-

vú lyžicu hrozienok - väčšinou ich ešte posekám na 

menšie kúsky. Primiešame 1 dl teplej vody. A začne-

me vsypávať po lyžiciach a premiešavať preosiatu

polohrubú múku s  1 kopcovitou čajovou lyžičkou 

sódy bikarbóny. Vytvoríme

polohustý puding. Vlejeme do formy a vložíme do 

studenej rúry. Teplotu nastavíme na 180°C

a pečieme dohromady asi 45 minút. Radšej skúste 

špajľou alebo

špáradlom, lebo každá rúra je iná.

Jahodová

Scedíme jahodový kompót. 1 dl šťavy spolu so 120 

g tučného bieleho jogurtu, s asi 4 polievkovými ly-

žicami medu a asi 6mi jahodami rozmixujeme. Pri-

dáme polohrubú múku spolu s 1 kopcovitou čajo-

vou lyžičkou sódy bikarbóny. Vytvoríme polohustý 

puding a vlejeme do formy. Pečieme ako jablkovú. 

Naposledy som túto jahodovú urobila do piatich 

veľkých mufi nových formičiek a mali deti na desia-

tu. Povrch som ešte posypala kúskami

horkej čokolády.

Vanilková

Vymiešame vnútro jedného vanilkového struku 

s  120 g vanilkovým jogurtom a  4 polievkovými 

lyžicami hnedého cukru. Pridáme 1 dl teplej vody 

a  2 polievkové lyžice rozpusteného masla. Potom 

pridávame postupne polohrubú múku so sódou bi-

karbónou. Naozaj múku preosejte - bábovka lepšie 

naskočí. Vytvoríme polohustý puding a vlejeme do 

formy. Pečieme ako jablkovú.

Jahodová z čerstvých jahôd

6 veľkých jahôd nakrájame na menšie kúsky a  za-

sypeme 4 polievkovými lyžicami hnedého cukru. 

Zalejeme 1 dl teplej vody. Opatrne premiešame, 

aby sme jahody veľmi nepopučili. Pridáme 120 g 

jahodového jogurtu a  zase opatrne premiešame. 

Vmiešame 1 polievkovú lyžicu slnečnicového oleja. 

Postupne vmiešame polohrubú múku s 1 kopcovi-

tou čajovou lyžičkou sódy bikarbóny. Urobíme po-

lohustý puding a vlejeme do formy.

Pečieme ako jablkovú.

Pomarančová

2 dl odšťavených pomarančov premiešame s 2 po-

lievkovými kopcovitými lyžicami vanilkového jo-

gurtu a  4 polievkovými lyžicami medu. Pridáme 

trochu mletej škorice - ak nie ste alergici či exemati-

ci. Vmiešame polohrubú múku spolu s 1 kopcovitou 

čajovou lyžičkou sódy bikarbóny. Vymiešame polo-

hustý puding a vlejeme do formy.

Pečieme ako jablkovú.

Všetky bábovky som skúšala robiť aj z bezlepkovej 

zmesi na chlieb typ T. My môžeme jogurty aj pri tej-

to diéte. A chutili nám.

www.dobrenapady.info

Bábovky

Recepty
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MEDZI NAMI MAMAMI
SPRACOVALA

Katarína Olejárová

Nič nepomáhalo 

Nočníkové 
starosti

Moja dcérka je od narodenia poriadny ži-

vel, neobsedí na mieste. Smejem sa, že 

ani nevie chodiť, ona vie len bežať . Nič 

ju nebaví dlhšie ako pár minút... Keď pri-

šiel ten správny čas učenia sa na nočník, 

pustila som sa do toho s veľkým nadše-

ním. No moje nadšenie nemalo odozvu. 

Dcérka neobsedela na nočníku dlhšie ako 

minútku. Nebola som trpezlivá. Stále som 

si vravela, že má ešte čas a na nočník sa 

naučí neskôr a povolila som. No Sofi a mala 

rok, rok a pol a nočník nechcela ani vidieť. 

Nezafungoval ani záchod. Neobsedela na 

ňom a nepomáhalo nič. Knižka, pustená 

Prešľapy 
vo výchove 

Skoncovanie s plienkami znamená novú etapu nielen pre drobcov, 

ale aj pre ich rodičov. Skamarátenie detí s nočníkom však väčšinou 

neprebieha podľa našich očakávaní. Nefunguje to tak, že posadíte dieťa 

na nočník a ono okamžite pochopí, čo treba urobiť. Vyžaduje to veľa 

trpezlivosti a často aj kreativity. Čo zabralo na vaše deti a čo, naopak, 

vôbec nefungovalo? Dajte si poradiť od našich čitateliek.

Naj� pš�  � �  sú � � ž �  	 
 č� k, k� ré �  �
   skúš� i �  v

� st� j � ži…  

rozprávka, či niečo na papanie. Uz som 

začínala byť zúfalá. Po čase som to skúsila 

zase. Kúpila som parádne nohavičky pre 

„veľké baby“, dcérke som dala dole plien-

ku a verte či nie, zabralo to! Už tretí deň je 

bez plienky, vypýta sa na nočník a ja z nej 

mám obrovskú radosť. 

či� � ľ�  � � � �
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Bolo to u nás ako v obchode

Prvú dcérku som začala dávať na nočník pomerne skoro, mala 15 

mesiacov a evidentne ešte nebola na nočníček pripravená. Ja som 

to však nevedela, myslela som si, že ju treba len správne motivovať. 

Kupovala som nové a nové nočníky, o krátky čas to u nás vyzeralo 

ako v obchode – nočníky rôznych farieb, tvarov, dokonca s hudbou... 

Takto sme pretrpeli asi 4 až 5 mesiacov, kým na to dcérka dozrela 

a sama pochopila, na čo tie čudá sú... Bohužiaľ som sa nechala 

ovplyvniť kamarátkou, ktorá dala svoju dcéru na nočník už ako 

13-mesačnú. Im to zázrakom fungovalo (alebo by som skôr povedala, 

že to bola náhoda, lebo ani jej dcérka celkom nerozumela, na čo noč-

ník je, kamoška skôr vedela vystihnúť dobrý moment), ale u nás sme 

si museli počkať. Pri synčekovi, ktorý sa nám narodil pred mesiacom, 

už takú chybu neurobím... 
Klá�  z � r� � � 

Zabávanie 

na nočníku 

nefungovalo

Myslím si, že pri staršej 

dcére som urobila chybu 

v tom, že som jej sedenie 

na nočníku spojila s hraním 

(pozeranie knižky, televízie, 

prípadne iné rozptyľovanie) 

v dobrej vôli, že tam tak vydrží 

dlhšie sedieť, a je teda väčšia 

šanca, že sa jej niečo „podarí“... 

Nemalo to žiaden efekt a trvalo ešte veľmi dlho, kým sa začala pýtať, 

a to rovno na záchod. Pri mladšej som zvolila opačný postup, nočník 

do kútika a úplný pokoj, žiadne vyrušovanie... Napodiv to funguje od 

prvého pokusu a vyzerá to, že dcéra bude o chvíľu úplne bez plienok.

H� a, dcér�  Soňa 3,5 r. a N" �  1,5 r. 

Zabrali nálepky

Môj syn nočník absolútne odmietal. V snahe nalákať ho naň sme mu 

kúpili hrací, ktorý po vykonaní potreby vyhráva melódiu. Chyba. 

Syn mal z toho ešte väčšiu paniku. Tak sme nočník schovali, počkali 

istý čas a potom to skúšali opäť, avšak už rovno na WC. Aby sme ho 

motivovali, nasledovalo „opičkovanie“, chválenie, tlieskanie za každý 

pokus... Nerátali sme to, ale boli to desiatky až stovky „predstavení na 

toalete“. Nakoniec zabrali jednoduché nálepky, ktoré si syn nalepil 

na malú nástenku za každé vykonanie potreby. Teraz čakám druhé 

dieťa a som zvedavá, či nočník vytiahneme, alebo naň bude ďalej 

sadať prach v pivnici...

Mi# ae � , % n Dá& us 4 r.

Všetko má svoj čas

O odúčaní od plienok by som mohla napísať knihu. Moje deti by 

stáli za „nočníkový román“. Keď to mám zhrnúť, hoci som sa držala 

odporúčaných rád, deti dávala na nočník, vysvetľovala, spievala, 

ukazovala, presviedčala, skúšala stále znova a znova, moje deti sa 

zaťali a svojimi senzormi mi vysielali iba jedno –„jedným uchom 

dnu, druhým von“. Skutočne na ne neplatilo NIČ. Keď však nastúpili 

do škôlky, obe boli do týždňa bez plienok cez deň a asi do mesiaca 

až dvoch v noci. Netuším, akým zázrakom sa to stalo (žeby sila ko-

lektívu?). Odvtedy sa držím hesla: Všetko má svoj čas a svoj spôsob. 

A čím sú deti staršie a tvrdohlavejšie, platí to viac a viac. 

Lu' a z Kež	 rku 

ží

MÔJ
PREŠĽAP 

j

ZMÔJ
PREŠĽAP 

MÔJ
PREŠĽAP 

MÔJ
PREŠĽAP 

www.mam
aaja.sk

EDZI NAMI MAM
ME

AMI
RACOVALA

SPRACOVALA
SS RA

ína Olejárová
Katarína Olejárov
KataríK

Nič nepomáhalo 

Nočníkové 
starosti

Moja dcérka je od narodenia poriadny ži-

vel, neobsedí na mieste. Smejem sa, že 

ani nevie chodiť, ona vie len bežať . Nič 

ju nebaví dlhšie ako pár minút... Keď pri-

šiel ten správny čas učenia sa na nočník, 

pustila som sa do toho s veľkým nadše-

ním. No moje nadšenie nemalo odozvu. 

Dcérka neobsedela na nočníku dlhšie ako 

minútku. Nebola som trpezlivá. Stále som 

si vravela, že má ešte čas a na nočník sa 

naučí neskôr a povolila som. No Sofia mala fi

rok, rok a pol a nočník nechcela ani vidieť. 

Nezafungoval ani záchod. Neobsedela na 

ňom a nepomáhalo nič. Knižka, pustená 
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rozprávka, či niečo na papanie. Uz som 

začínala byť zúfalá. Po čase som to skúsila 

zase. Kúpila som parádne nohavičky pre 

„veľké baby“, dcérke som dala dole plien-

ku a verte či nie, zabralo to! Už tretí deň je 

bez plienky, vypýta sa na nočník a ja z nej 

mám obrovskú radosť. 
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o uu nás ako v obchoodee

ku som začala dávať na nočník pomerne skoro, mala 15 

a evidentne ešte nebola na nočníček pripravená. Ja som 

evedela, myslela som si, že ju treba len správne motivovať. 

som nové a nové nočníky, o krátky čas to u nás vyzeralo 

chode – nočníky rôznych farieb, tvarov, dokonca s hudbou... 

me pretrpeli asi 4 až 5 mesiacov, kým na to dcérka dozrela 

pochopila, na čo tie čudá sú... Bohužiaľ som sa nechala 

niť kamarátkou, ktorá dala svoju dcéru na nočník už ako 

ačnú. Im to zázrakom fungovalo (alebo by som skôr povedala, 

ola náhoda, lebo ani jej dcérka celkom nerozumela, na čo noč-

kamoška skôr vedela vystihnúť dobrý moment), ale u nás sme 

eli počkať. Pri synčekovi, ktorý sa nám narodil pred mesiacom, 

kú chybu neurobím... 
Klá� zz �� r�� � ���

báávannie 

a noočníníku 

efunungoovalo
slím si, že pri staršej 

ére som urobila chybu 

tom, že som jej sedenie 

a nočníku spojila s hraním 

pozeranie knižky, televízie, 

prípadne iné rozptyľovanie) 

v dobrej vôli, že tam tak vydrdrž

dlhšie sedieť, a je teda väčšiaa 

šanca, že sa jej niečo „podaríí“... rí“... 

Nemalo to žiaden efekt a trvalo ešte veľmi dlho, kým sa začala pýtať, 

a to rovno na záchod. Pri mladšej som zvolila opačný postup, nočník 

do kútika a úplný pokoj, žiadne vyrušovanie... Napodiv to funguje od 

prvého pokusu a vyzerá to, že dcéra bude o chvíľu úplne bez plienok.

HH��aa� ,a  ddcér�,  SSoňa 3� ,3 5 r. a N"�" 1� ,1 5 r. 

Zabraalili nnáálepkpky

Môj syn nočník absolútne odmietal. V snahe nalákať ho naň sme mu 

kúpili hrací, ktorý po vykonaní potreby vyhráva melódiu. Chyba. 

Syn mal z toho ešte väčšiu paniku. Tak sme nočník schovali, počkali 

istý čas a potom to skúšali opäť, avšak už rovno na WC. Aby sme ho 

motivovali, nasledovalo „opičkovanie“, chválenie, tlieskanie za každý 

pokus... Nerátali sme to, ale boli to desiatky až stovky „predstavení na 

toalete“. Nakoniec zabrali jednoduché nálepky, ktoré si syn nalepil 

na malú nástenku za každé vykonanie potreby. Teraz čakám druhé 

dieťa a som zvedavá, či nočník vytiahneme, alebo naň bude ďalej 

sadať prach v pivnici...
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VšetkoVšetko mmá á svojoj čas

O odúčaní od plienok by som mohla napísať knihu. Moje deti by 

stáli za „nočníkový román“. Keď to mám zhrnúť, hoci som sa držala 

odporúčaných rád, deti dávala na nočník, vysvetľovala, spievala, 

ukazovala, presviedčala, skúšala stále znova a znova, moje deti sa 

zaťali a svojimi senzormi mi vysielali iba jedno –„jedným uchom 

dnu, druhým von“. Skutočne na ne neplatilo NIČ. Keď však nastúpili 

do škôlky, obe boli do týždňa bez plienok cez deň a asi do mesiaca 

až dvoch v noci. Netuším, akým zázrakom sa to stalo (žeby sila ko-

lektívu?). Odvtedy sa držím hesla: Všetko má svoj čas a svoj spôsob. 

A čím sú deti staršie a tvrdohlavejšie, platí to viac a viac. 
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