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ĎAKUJEME VŠETKÝM ŠTATUTÁRKAM 
A  AKTÍVNYM ČLENKÁCH ZA VŠETKO, 
ČO PRE RODIČOV A SPOLOČNOSŤ 
ROBÍTE.
Prvá fáza kampane „ Ako chceme vychovávať 
naše deti“, ktorú odštartovala Únia mater-
ských centier v roku 2003, dokázala zjednotiť 
30 tisíc rodičov medzinárodnej siete MINE 
v 24 krajinách sveta, aby diskutovali v ma-
terských centrách na rôzne témy týkajúce 
sa dnešnej výchovy detí. Materské centrá sú 
organizácie, ktoré ponúkajú bohatý svet pod-
netov, vzorov a inšpirácií. Rodičia sa necítia 
vždy istí v tom, či robia veci správne, najmä 
ak to nevideli doma, resp. sa v našom útlom 
detstve robili veci inak. Prečo teda materské 
centrá podporujú komunitný rozvoj rodičov-
ských zručností? Prebiehajú v nich spontánne 
a každodenne rozhovory o výchove detí. Naša 
kampaň sa snaží vtiahnuť, čo najviac rodičov 
do diskusie, aby pomocou sebareflexie spo-
ločne hľadali cesty a objavovali nové riešenia 
pre individuálne výchovné výzvy.
 Materské centrá sú inštitúciami, ktoré za-
strešujú rodiča a dieťa spoločne a zároveň 
výrazne ovplyvňujú ich správanie. Tak ako sa 
mení rodič, mení sa aj dieťa. Materské centrá 
sú vzorkou neskoršej životnej reality a ich 
práca, kde sa v rámci otvorenej komunity for-
muje správanie detí, ale i postoje rodičov, je 
nenahraditeľná a jedinečná.
 To všetko dokážu materské centrá, ktoré 
pracujú na báze dobrovoľníctva, bez nároku 
na odmenu. Niekoľko nadšených rodín odve-
die stovky dobrovoľníckych hodín pre lepšiu 
rodinu, komunitu a spoločnosť.
Medzinárodný deň materských centier je na 
Slovensku oslavou dobrovoľníctva stoviek 
odhodlaných žien, ktoré vytvárajú spoloč-
nosť priateľskú k deťom a rodinám.

� Únia�materských�centier,�o.�z.
Soňa�Holíková
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Oslávte s nami 
každodennú 
dobrovoľnícku prácu žien 
v materských centrách
Únia materských centier pozýva rodiny s deťmi na 
oslavu Medzinárodného (týž) dňa materských cen-
tier. Materské a rodinné centrá z celého Slovenska 
oslávia svoj sviatok v  dňoch 7. - 12. októbra 2013 
pestrým a kreatívnym programom doplneným o in-
teraktívne bábkové divadielka.
Únia materských centier je obč.združenie, ktoré 
združuje materské a  rodinné centrá na Slovensku. 
Je členom medzinárodnej siete MINE založenej pre 
uľahčenie spolupráce a výmeny medzi materskými 
centrami, ktorých je na svete v súčasnosti viac ako 
tisíc a existujú už v 22 krajinách.

Rozprávkový maratón naprieč Slovenskom.

Medzinárodný týž(deň) je oslava všetkých centier 
sveta, kde ústrednou myšlienkou je „Objavme svet 
materských a rodinných centier“. Táto výnimočná 
akcia je zameraná na  to, aby sa jednotlivé krajiny 
navzájom objavovali, inšpirovali a  spoznávali svo-
ju mentalitu, tradície, obľúbené detské hry, piesne, 
tance, či obľúbené jedlá. Aby sme privítali starých 
i  nových návštevníkov a  vyzdvihli dobrovoľnícku 
prácu žien vykonávanú každý deň s veľkým srdcom 
a odhodlaním.

Podrobnejší program nájdete na 
www.materskecentra.sk, ako aj na web stránkach 
jednotlivých materských a rodinných centier.

Projekty UMC

Únia materských
centier vzdeláva
Najdôležitejšou úlohou ÚMC je rozvinúť a  po-
silniť zručnosti členiek materských centier. Vďa-
ka úspešným projektom môžeme vzdelávať ženy 
v  rôznych oblastiach, ktoré sú nevyhnutné pre 
chod centier.

Cieľom našich projektov je posilnenie profesio-
nálnych kapacít materských a  rodinných centier 
pracujúcich s rodinami prostredníctvom osobných 
stretnutí s odborníkmi, ale využili sme aj možnos-
ti virtuálneho vzdelávania pre technicky zamerané 
školenia, napr. grafika, tvorba plagátov, tvorba ban-
nerov. 
Počas roka prebiehajú stretnutia po celom Sloven-

sku a učíme sa komunikačným zručnostiam, 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
Vzdelávanie sa zameriava aj na finančné manažova-
nia centier, motivácia a práca s dobrovoľníkmi, ak-
tívne budovanie PR, lektorský kurz ku kurzu „Ako 
rozumieť svojim deťom a sebe samému“ – akredito-
vaný kurz na získavanie a upevňovanie svojich ro-
dičovských, výchovných zručností a prirodzených 
spôsobov vytvárania zdravých vzťahov v rodine. 
Vzdelávanie nám pomáha byť úspešnejšími pri nad-
väzovaní partnerstiev a napĺňaní nášho poslania. 
Spoločné stretnutia sú výbornou networkingovou 
možnosťou.
Sme veľmi rady za tieto možnosti, ktoré sa nám darí 
napĺňať vďaka blokovému grantu pre MVO a pod-
pore partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce, 
Nadácii Bathory fond a Nadácii pre deti Slovenska.
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Výchova detí
a nás samých 

Projekty UMC

Chlapec, kričí: „Ja nechcem!“
Otec, kričí: „Ja neriešim, či chceš, či nie! Nezaují-
ma ma to!“
Mama, kričí: “A správaj sa tak, aby som sa za teba 
nemusela hanbiť!“
Ruku na srdce. Koľkí z  nás už zažili takúto alebo 
podobnú situáciu na vlastnej koži? Či už ako dieťa, 
otec alebo matka. Rodičia v takejto situácii zažíva-
jú hnev, že ich vlastné dieťa nepočúva, a možno aj 
hanbu, keď to práve riešia na verejnosti. Dieťa sa cíti 
nepochopené, nerešpektované a odmietnuté. Nikto 
sa necíti dobre. Napriek tomu sa podobná situácia 
zopakuje ešte tisíckrát. Na iných miestach, v  inom 
čase, pri inej príležitosti, s inými (možno jemnejší-
mi) slovami. Sme zvyknutí motivovať deti pomocou 
trestov, kázaní a iných výchovných metód zahrňujú-
cich vinu, hanbu a bolesť. Kde robíme chybu?

Ako dosiahnuť, aby nás deti počúvali (bez použitia 
donucovacích prostriedkov)? Ako dosiahnuť, aby sa 
s nami - rodičmi - na svojej ceste životom cítili po-
chopené, milované, šťastné? Všetci predpokladáme, 
že keď sa staneme rodičmi, automaticky vieme, ako 
najlepšie vychovávať svoje deti. Máme predstavu, 
aké hodnoty chceme deťom vštepiť. No pri rozmie-
ňaní na drobné v každodennom živote zrazu zistí-
me, že to nie je také jednoduché. Že mnohé veci sa 
vo výchove vyvíjajú inak, ako sme očakávali. Cítime, 
že mnohé veci by sme mohli robiť lepšie. Potrebuje-
me pomocnú ruku. Nie je to hanba. Rodičovstvo je 
veľmi zodpovedná úloha a aj keď nám pred plnením 
tej úlohy nikto nedá “certifikát, že sme schopní” ju 
vykonávať, všetci očakávajú, že sa budeme správať, 
ako keby sme ho mali. Mnohokrát stačí malá zmena 
v  našom správaní a  správanie dieťaťa sa zmení na 
nepoznanie.

Akadémie praktického rodičovstva sú miestom, 
kde sa z rodičov stávajú lepší rodičia. Sú to vybrané 

členské materské centrá Únie materských centier, 
ktoré ponúkajú rodičom rôzne formy rodičovského 
vzdelávania. Unikátnou aktivitou Akadémií prak-
tického rodičovstva je Ministerstvom školstva akre-
ditovaný kurz “Ako rozumieť svojim deťom a sebe 
samému”, na ktorom sa rodičia počas tridsiatich 
hodín učia lepšie rozumieť svojim deťom, zvládať 
výchovné situácie s  nadhľadom, správne povzbu-
dzovať, motivovať, odmeňovať, trestať. Zážitkovými 
metódami za sprievodu skúsenej lektorky lepšie po-
chopia súvislosti vo výchove, zdieľaním skúseností 
s ostatnými rodičmi sa navzájom obohacujú.

“Každé stretnutie mi dalo veľa podnetov na roz-
mýšľanie, ale najviac oslovujúca bola pre mňa téma 
o emóciách. Pre mňa ako 31-ročnú ženu bolo úplne 
nové poznanie, že máme právo na každú emóciu, aj 
na takú ako je hnev, agresivita alebo smútok, a preto 
ich nemáme v deťoch potláčať alebo nebodaj zaka-
zovať. Oslovilo ma, že s  tými prvými dvoma me-
novanými emóciami pomôžeme dieťaťu tak, že ich 
budeme síce akceptovať, ale budeme sa ich snažiť 
presmerovať na neživé veci. Pri emócii ako smútok 
je takisto nespravodlivé snaženie sa o  potláčanie 
alebo o  zľahčovanie tohto pocitu a  najvhodnejším 
prístupom je empatia a  spoluzdieľanie”. Vierka, 31 
rokov, absolventka kurzu “Ako rozumieť svojim de-
ťom a sebe samému”.

Kurzu “Ako rozumieť svojim deťom a sebe samé-
mu” sa môžete zúčastniť v týchto materských cen-
trách - Akadémiách praktického rodičovstva:
Bambino, Poprad
Bambuľkovo, Galanta
Budatko, Bratislava
Drobček, Námestovo
Dupajda, Nižná na Orave
Emerka, Prešov
Fifidlo, Stupava
Hviezdička, Banská Bystrica
Klokanček, Nitra
Macko, Bratislava
Mamina, Banská Bystrica
Mami-Oáza, Zlaté Moravce
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Projekt Čarovanie
v kuchyni.

Projekty UMC

Martinské rodinné centrum, Martin
Medulienka, Levice
Meduška, Rožňava
Nevedko, Ružomberok
Ráčik, Bratislava
Srdiečko, Trenčín
Stonožka, Košice
Ostatné Akadémie praktického rodičovstva po-
skytujúce rôzne formy rodičovského vzdeláva-
nia v  oblasti výchovy detí, zdravia a  starostlivosti 
o  dieťa, predpôrodnej prípravy, podpory dojčenia, 
stimulácie a rozvoja schopností a zručností dieťaťa:
Mama Centrum, Bratislava
Ovečka, Trenčianske Teplice
Trnavské materské centrum, Trnava

RC�Stonožka,�Košice

Vďaka Grantovému programu Dôvera sa bude 
v  materskom centre Dupajda v  Nižnej realizovať 
projekt pod názvom “Čarovanie v  kuchyni”. Cie-
ľom projektu je pozitívne meniť stravovacie návyky 
v  našich rodinách. Posledné roky pozorujeme, že 
nám stúpa počet mamičiek, ktoré svojim detičkám 
dávajú na občerstvenie rôzne “dobrôtky”, ktoré nie 
sú ani zdravé ani dostatočne výživné. Deťom tak ne-
dodajú dostatok energie pre ich aktívny život. Roz-
hodli sme sa preto organizovať kurzy, kde sa ma-
mičky, ale aj ich staršie ratolesti naučia pripravovať 
zdravé, chutné a  výživné jedlá. Atraktívne ich de-
korovať a zlepšovať kultúru stolovania. Prostredníc-
tvom spoločných aktivít ich budeme povzbudzovať 
k používaniu byliniek, lokálnych potravín a hlavne 
k zvyšovaniu konzumácie ovocia a zeleniny v našich 
rodinách.
Do programu zapájame aj dospievajúce deti, ktoré 
sa naučia pripraviť chutné ovocné a zeleninové ša-
láty, pripraviť narodeninové prekvapenie pre svoju 
mamu, uvariť niečo zdravé pre svojich kamarátov 
alebo prestrieť sviatočný stôl. Týmto v nich chceme 
budovať lásku k  vareniu, naučiť ich vážiť si jedlo, 
mať k nemu úctu a ukázať ako jesť zdravo a zároveň 
chutne.
Vďaka finančnej podpore z projektu prerobíme ku-
chynskú linku, zakúpime sporák a  riad. Tak, aby 
sme všetky teoretické vedomosti ihneď prevarili do 
ozajstnej reality. Veríme, že účastníci si odnesú veľa 
podnetných informácií, dobrých receptov ale aj ka-
marátskych vzťahov.
Vďaka novému vybaveniu budeme mať možnosť 
v projekte ďalej pokračovať, organizovať prednášky 
s odborníkmi o zdravej výžive, prakticky si vyskúšať 
prvé príkrmy, či sa zlepšovať vo varení a pečení…
Veríme, že sa stôl opäť stane centrom našich domác-
ností, kde členovia rodiny prichádzajú po namáha-
vom dni, aby sa stretli, zahnali hlad, porozprávali sa 
a cítili vzájomnú blízkosť a záujem.

Témy kurzu
“Ako rozumieť svojim deťom a sebe samému”:
• Poslušnosť alebo slobodná vôľa
• Spory medzi súrodencami
• Negatívne emócie vo výchove
• Tresty ako výchovné prostriedky?
• Logické dôsledky a hranice vo výchove
• Boj o moc alebo pozornosť za každú cenu
• Odmeňovanie a povzbudzovanie detí
Viac informácií na www.akademiarodicovstva.sk
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Mozaika centier

Správa zo záverečnej 
konferencii partnerstva 
„Materské centrá 
vyvíjajú podporné 
štruktúry pre 
aktívne zapojenie 
dobrovoľníkov“
Po viacerých stretnutiach v  materských centrách 
v zahraničí, vyvrcholil projekt Grundtvig – vzájom-
né vzdelávanie a partnerstvá v Prahe, kde sa konala 
záverečná konferencia. Stretli sme sa z 12-tich kra-
jín Európy a Argentína, aby sme si mohli odovzdať 
skúsenosti. Postupne sa prezentovali všetky kraji-
ny svojimi správami, zdieľali skúsenosti z  mobilít 
a priebehu celého projektu.
Čo nám projekt dal?
V  Rakúsku mali najviac skúseností s  motiváciou 
mladých rodičov pre prácu v MCčkach a aplikáciou 
skúseností z iných krajín s vedením organizácie.
Bulharsko malo najdôležitejší problém, že veľa žien 
nerozumie roli materských centier v komunite, Veľ-
kým obohatením bolo pre nich poznávanie kultúry 
západu, stredu Európy, jedlo, tradície, architektúra, 
vzťahy. Majú významnú podporu od štátu.
V  Nemecku majú veľké skúsenosti s  advokáciou 
a  vzdelávaním líderiek z  centier. Ich inšpiráciou 
bolo vzdelávanie „krok za krokom“ pre nové ženy, 
ktoré môžu zmeniť zavedené praktiky, dať novú ces-
tu smerovania materských centier a zaviesť podpor-
né vedenie. Z dlhoročných skúseností upozorňujú, 
že najdôležitejšia je atmosféra v centrách.
Je úžasné mať sieť nielen v rámci Európy, ale i sveta
Maďarsko nadobudlo nové skúsenosti, aj keď sú 
celkovo rozdielne od ostatných, je možné vybudo-
vať silnú skupinu, ktorá dokáže získať podporu zo 
štátu. Najväčším benefit bolo, že mohli vidieť, ako 
sa pracuje v národných sieťach, nakoľko v Maďar-
sku ešte nie je vytvorená sieť.
Poľsku veľmi pomohla komunikácia a  získavanie 

skúsenosti z  ostatných sietí, nakoľko tiež ešte sieť 
nemali a vďaka podpore a komunikácii, vedeli po-
stup, ako vytvoriť sieť centier. Pre nich bolo najdôle-
žitejšie vybudovanie strešnej organizácie a praktické 
skúsenosti zo stretnutí. Videli problémy a  riešenia 
v zahraničí. Naučili sa, ako sa v slovenskej a českej 
sieti organizuje činnosť platformy, ako sa zdieľajú 
skúsenosti, rozdielne úrovne problémov, finančné, 
personálne atď. Naučili sa novým aktivitám, pri-
niesli si do svojej siete, nové nápady a ako viesť na 
lokálnych úrovniach MCčka pomocou podporného 
vedenia, ako budovať vzťahy navzájom.
Taliansko vidí najväčšie problémy v zodpovednosti, 
pretože je málo ľudí v centre, ktorí sú naozaj zodpo-
vední, často sa menia vedúce osobnosti centier, nie 
je veľa žien, ktoré so svojimi získanými skúsenos-
ťami zostávajú v  centrách. Učili sa, ako motivovať 
aktívnych ľudí a zabezpečiť trvalú udržateľnosť.
V Holandsku je veľa žien bolo začlenených do pro-
jektu v medzinárodnej sieti a vznikli myšlienky na 
budovanie ďalších národných sietí. Pochopili dôle-
žitosť práce na základe priateľských vzťahov.
Slovensko bolo veľmi aktívne v  návštevách via-
cerých krajín a  skúsenosti získané z  prezentácií 
iných MCčiek mohli zaviesť do svojich materských 
centier. Podnetné pre nás boli skúsenosti nemeckej, 
ale hlavne českej siete v oblasti advokácie, lebo MC 
v Čechách majú vytvorený dotačný systém pre MC 
z Ministerstva práce. Toto je oblasť, ktorú potrebu-
jeme na Slovensku veľmi posilniť, aby aj naše MC 
mohli mať stabilnejšie podmienky pre svoje exis-
tenciu.
Turecko - zaujímavé bolo objavovanie, ako pracu-
jú matky s deťmi doma, v rodine, nakoľko v turec-
kých rodinách matka nemá významné postavenie 
a dôležitosť. Keď prichádzajú do MCčiek, môžu sa 
rozprávať, zdieľať, môžu meniť názory, rešpekt, sú 
to síce malé zážitky, ale môže ich to uspokojiť pri 
svojej práci v domácnosti a výchove detí, čo je veľmi 
dôležité. Objavili, ako pracujú v iných centrách, akú 
majú funkciu materské centrá. Mohli si tu vymieňať 
myšlienky členov projektu z  iných centier v  iných 
krajinách, skúšať, zavádzať poznatky do svojho 
vlastného centra.
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Mozaika centier

Budatko krôčik 
po krôčiku mení svet

Česko robilo projekt s podporou siete, kde pôsobí 
282 MCčiek. Vznikla u  nich veľká diskusia práve 
kvôli vznikaniu nových materských centier, kde 
prichádzajú mladé mamičky, prichádzajú noví ľudia 
a je veľmi zaujímavé mať toľko skúseností, ktoré im 
môžeme odovzdávať a aj zo skúseností medzinárod-
nej siete. Hovorme viac o rozdielnosti, podobnosti 
a tolerancii.
Argentína bola bohatou krajinou. V  súčasnosti sa 
rozdiel medzi bohatými a  chudobnými zväčšuje 
a zaniká stredná vrstva. Chudoba im prináša stále 
viac problémov aj v rodinách. Potrebujem stále viac 
dobrovoľníkom, ktorí nám pomôžu.
Naplnenie programu konferencie bolo veľmi účelné 
a  potrebné, práve na odovzdávanie skúseností na-
vzájom, za čo boli vďačné všetky účastníčky a vedeli 
pri osobných diskusiách povedať o  zavedení po-
znatkov a skúseností do svojich MCčiek.

 Daniela�Konečná,�MC�Klokanček,�Nitra

Materské centrum Budatko, spustilo začiatkom 
marca eko-projekt „Krôčik po krôčiku meníme 
svet“, podporený sumou 4  tisíc eur zamestnanec-
kým programom Nadačného fondu Tesco pre 
zdravšie mestá v  Nadácii Pontis. A  zároveň pro-
jekt: „Vytvorme nový priestor pre rodiny s malými 

deťmi“ podporený zamestnaneckým grantovým 
programom Nadácie SPP sumou 1000eur a MČ Pe-
tržalka v hodnote 400eur.
Projekt Krôčik po krôčiku meníme svet sme rozde-
lili do viacerých aktivít. Ich spoločným cieľom bolo 
poukázať na možnosti šetrenia prírody, revitalizácia 
areálu a  vysadenie zelene. Na projekte sme spolu-
pracovali s  materskou školou Holíčska, s  ktorou 
máme spoločný areál a  s  občianskym združením 
Petržalské ihriská. Do projektu sme zapojili celé 
rodiny. Súčasťou boli dve prednášky o správnom se-
parovaní domáceho odpadu, ktoré ožili rozprávka-
mi, hádankami a hrami. Všetci zúčastnení spoločne 
zisťovali, že separovanie, to nie je len sklo, PET-fľaše 
a papier. Spolu sme hádali, do ktorého kontajneru 
patria aj iné druhy odpadkov – konzervy, obaly od 
jogurtov, vajíčok a podobne. Zorganizovali sme nie-
koľko tvorivých dielničiek a vytvorili sme si z odpa-
dového materiálu rôzne koláže, ozdôbky, darčeky, či 
praktické veci. Koncom apríla bola zorganizovaná 
v spoločnom areáli veľká brigáda, ktorá sa uskutoč-
nila v spolupráci s materskou školou. Každý sa mo-
hol zapojiť do činností, ktoré mu najviac vyhovovali, 
či išlo o hrabanie pokosenej trávy, zbieranie odpadu, 
zametanie, maľovanie plota či sadenie nových rast-
lín. To všetko v rodinnom duchu a príjemnej slneč-
nej atmosfére. Spolu sa zúčastnilo brigád viac ako 50 
dobrovoľníkov z Budatka a materskej školy. Recyk-
lačné aktivity vyvrcholili v júni keď MC Budatko aj 
MŠ Holíčska uskutočnili veľký recyklačný deň. Išlo 
o  hravé predpoludnie, kde sme malým aj veľkým 
ukázali, čo všetko sa dá vyrobiť z odpadov. Materi-
ál nám nosili naši sympatizanti celý mesiac. Vďaka 
nazbieraným plechovkám, škatuliam, fľašiam, PET-
vrchnákom, konzervám a  iným veciam sa zrodilo 
23 stanovíšť s hrami a disciplínami. Deti vyskúšali 
vodopád cez PET-fľaše, guľôčkovú dráhu, konzer-
vovú zvonkohru, alebo sa mohli zahrať v  domče-
ku z  tetrapakov, preliezť dlhým tunelom z veľkých 
škatúľ, zahrať si kolky s plechovkami… Po prejdení 
všetkých stanovíšť dostali za odmenu medailu – aj 
tá bola recyklovaná z tetrapakov:). Veríme, že sme 
mnohých inšpirovali, aby sa zamysleli nad skrytý-
mi možnosťami zdanlivo nepotrebných vecí aj vo 
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svojich domácnostiach. „Odmenou“ za vynaloženú 
snahu všetkých zúčastnených na projekte budú už 
čoskoro nové herné prvky v spoločnom areáli škôl-
ky a materského centra, radosť zo zrevitalizovaného 
okolia a dobrý pocit zo spojenia petržalských rodín 
pre dobrú vec. Našu snahu o  revitalizáciu vonkaj-
ších priestorov a ich zveľadenie podporil i zamest-
nanecký grantový program Nadácie SPP sumou 

1000 eur, vďaka ktorej sme si ohradili terasu novým 
plotom, vymaľovali ho pestrými farbami a zároveň 
sme kúpili výsuvnú markízu nad terasu, poskytujú-
cu príjemný tieň a požiadali miestnu časť Petržalka 
o dotáciu na ďalšiu markízu, tá bola tiež schválená. 
Týmto sa chceme všetkým naším sponzorom poďa-
kovať za obrovskú finančnú podporu a dobrovoľní-
kom za ich dobrovoľnícku prácu.
 Jana�Hrehorová
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Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami a siedmimi 
dolinami, v malebnom mestečku Levice, bola raz za 
jedna Medulienka… aj takto nejako by mohol začať 
príbeh o našom materskom centre. A ako v každej 
rozprávke, aj v tej našej, Medulienka rástla a rástla, 
až sa z nej stalo vyhľadávané materské centrum pre 
mamičky s detičkami nielen z Levíc, ale aj z okolia. 
Ale aká by to bola rozprávka bez zápletky? V tej na-
šej však nevystupovala žiadna negatívna postavička 
ako ježibaba alebo zlá víla, práve naopak, postavi-
čiek z Medulienky ubúdalo a ubúdalo…

Mamičky, ktoré k nám chodievali so svojimi pokla-
díkmi, sa pomaličky vrátili do práce a tých nových 
nebolo až toľko, aby sa nám to kvantitatívne vy-
rovnalo. A to ostatné zrejme poznáte aj z vlastných 
skúseností. Menej návštev, menej dobrovoľných prí-
spevkov a naopak, z roka na rok vyššie účty. Zimu 
sme stále nejako pokryli aj vďaka nepriazni poča-
sia, lebo keď už nebolo kam ísť, tak Medulienka tu 
bola stále otvorená pre všetkých. Pravidelné aktivity 
boli tiež pre každého, kto mal v záujem, akurát sme 
nikdy nevedeli predpokladať, koľkí prídu. A tak sa 
stávalo, že raz sme mali miestnosť na aktivitu pre-
plnenú, priam až praskala vo švíkoch a inokedy ne-
prišiel nikto. A to, samozrejme, mnohých odradilo. 
Táto situácia negatívne vplývala aj na lektorky a tak 
sa vytratili aj niektoré aktivity. A  aby toho nebolo 
málo, mesto priamo oproti nášmu centru vybudo-
valo krásne nové detské ihrisko. No a to nám s pr-
vými lúčmi slnka zobralo aj tých návštevníkov, ktorí 
s nami pekne v teplúčku prečkali zimu v Medulien-
ke. Sem-tam sa aj po ceste zastavili, ale väčšinou 
s jasným cieľom, použiť toaletu, ktorou ihrisko ne-
disponuje. Tak a toto už bola, ako sa slangovo povie, 
KONEČNÁ!!!

Stratégia vylepovania plagátikov vo výkladoch 
v  meste a  informačných tabuliach nebola posta-
čujúca a  reklama na stránke tiež. Pravdepodobne 

ani stále sa opakujúce aktivity už nevedeli prilákať 
maminky a  tak sme sa rozhodli komunikovať ako 
moderná žena, na sociálnej sieti. Našli sme niekoľ-
ko skupín pre maminky s deťmi z okolia a pridali 
sme sa. Admini nám po dohode dovolili hodiť si 
na stránku aj nejaký ten plagátik a  reklama bola 
na svete. Priečinok so správami sa začal napĺňať 
zvedavými otázkami a  začalo pribúdať aj žiadostí 
o priateľstvo. Deficit centráčikov počas leta sme si 
kompenzovali podujatiami, ktoré sme organizovali 
pre rodiny. Nesmela chýbať Opekačka, Baby Guláš 
Párty, Splish Slash Time a Malí Muzikanti. Už tam 
sme videli, ako tieto novinky kladne pozdvihli čísla 
návštevnosti.

Staré a  opozerané aktivity sme nahradili novými 
a zmenili aj podmienky. Fungujeme formou kurzov, 
na ktoré je potrebné sa vopred nahlásiť. Nakoľko ide 
o novinky, príspevok sa hradil dopredu, preto sme 
mohli nakúpiť potrebné pomôcky. A  aby sme na-
plnili predovšetkým očakávania tých najmladších, 
pred kvantitou sme dali do popredia kvalitu. Her-
nička je však stále otvorená širokej verejnosti, takže 
každé dieťa je vítané kedykoľvek počas otváracích 
hodín.

Dnes sa z  Medulienky opäť ozýva detský smiech 
a džavotanie a už z diaľky rozvoniava káva, pri kto-
rej živo diskutujú a  vzájomne si vymieňajú skúse-
nosti spokojné mamičky. Neveríte? Príďte sa pre-
svedčiť sami, že keď sa chce, dá sa všetko, aj zobudiť 
Medulienku. Veď aká by to bola rozprávka, keby 
nemala šťastný koniec?

� Marcela�Petrasová�Almanová

Ako sme zobudili 
Medulienku
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Je príjemné stretnúť človeka, ktorý urobí niektoré 
veci len tak, pre potešenie svoje a aj tých druhých. 
Takýto ľudia nás stále dokážu uchvátiť a nabiť po-
zitívnou energiou, že to s  našim ľudstvom nie je 
až také zlé. My v  Únii materských centier tomu 
hovoríme, že nám opäť niekto poslal do cesty dar. 
Nadšenie ľudí robiť niečo pre svoju komunitu je to-
tiž základným pilierom existencie materských a ro-
dinných centier. Takýmto darom – nadšencom je aj 

Nedeľný susedský 
bazár alebo Sunday 
neighbourhood flea 
market 

Danka z RC Prešporkovo, Bratislava, ktorá sa roz-
hodla pravidelne organizovať susedské bazáre v Me-
dickej záhrade. Samozrejme, najmä sa tam predáva 
a kupuje a to úplne všetko - šaty, topánky, bižutéria, 
foťáky, hračky. Ceny? Od 10 centov .
Zaujímavý je však aj sprievodný program – mohli 
sme už ochutnať čaje v čajovni Tvoja čajová záhra-
da, zúčastniť sa detského tvorivého workshopu 
Rodinného centra Prešporkovo, kurzu prerábania 
starej bižutérie na novú alebo si namiešať si vlast-
ný parfum, zahrať na perkusie, diskutovať s Terezou 
Nvotovou, chlapcami zo Zelenej hliadky a  deti si 
zaspievali s  Dančou Konečnou z  Únie materských 
centier. Bazáre pokračujú celý rok.
Bazár s atmosférou…
 -sk-

Foto:�R.�Spišiak
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Stretli ste životnú 
lásku...
...ON je však lakomý, 
lenivý alebo mlčí.
Čo s tým?

Dilemy rodičov

Mlčanlivý
Sú situácie, kde skutočne oceníte mlčanlivého chla-
pa, ktorý nepodľahne hystérii a je oporou pre svo-
ju rodinu. A sú aj situácie, keď sa chlapi potrebujú 
stiahnuť do svojej jaskyne a  vyriešiť si problémy. 
Ale keď si s partnerom nemôžete pohovoriť o svojej 
robote alebo sa nikdy nedozviete, čo on prežíva vo 
svojej profesii, mali by ste sa hlboko zamyslieť nad 
vaším vzťahom. Žiť vedľa človeka, ktorý odmieta 
diskutovať aj o problémoch v rodine a partnerskom 
vzťahu, lebo ráno ešte nie je prebratý a večer je zasa 

unavený, je veľmi zložité. Najmä vyriešiť dilemu, či 
je taký vyrovnaný, alebo skĺzol do absolútnej ľaho-
stajnosti.   
Ako na mlčanlivého: 
• Píšte. Prilepte lístok na počítač s  praktickou po-

žiadavkou. Priložte mu k večeri všetky šeky, ktoré 
treba vyplatiť. 

• O  problémoch začnite hovoriť v  aute alebo lie-
tadle. Tak nemá šancu utiecť.

• Oznámte mu, že máte vážny problém. Vyzvite 
ho, aby určil termín, kedy bude mať čas a náladu 
o tom diskutovať. 

• Hovorte o  sebe a  svojich pocitoch. Neobviňujte 
ho. 

• Hovorte stručne a  logicky, po úvodnej vete prej-
dite k jadru problému. Navrhnite hneď aj riešenie. 

• Skúste to aj s fľaškou vína. Obyčajne roztopí ľady. 
• Ak nič nepomôže, zbaľte sa a odíďte. Keď si všim-

ne, že tam nie ste, možno sa rozrozpráva a poroz-
práva sa aj sám so sebou. 
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Lakomec 
Kontrolka nech sa rozsvieti vo vás hneď, ako váš 
princ za vás na prvom rande nezaplatí kávu. Podo-
zrivé by vám mali byť aj reči, v ktorých zdôrazňuje 
vašu skromnosť a nenáročnosť. Všímajte si aj drob-
nosti: Fajčí, iba keď ho ponúknu cigaretou? Kúpi 
vám kvety v kvetinárstve alebo ich odtrhne cestou 
z roboty? Požičiava si od vás na pumpe vašu platob-
nú kartu, lebo tú svoju už druhýkrát zabudol? Majte 
sa na pozore.   
Ako na lakomca: 
• Spíšte si všetky výdavky. A rozdeľte na polovicu. 

Presnú.
• Na pumpe pokojne seďte v aute a čakajte, kým si 

nájde svoju peňaženku. Lakomci vždy vedia, kde 
majú uložené peniaze. 

• Neponúkajte sa, že účet v kaviarni vyrovnáte vy, 
s dodatkom, že on nabudúce. Pri lakomcovi nabu-
dúce neexistuje. 

• Povedzte presne, čo si želáte na sviatok. Aj keď do-
stanete najmenšiu fľaštičku voňavky, aspoň bude 
kvalitná. 

• Ak uvidíte, že si nescafé zalieva teplou vodou z vo-
dovodu, lebo tak vraj ušetrí, pobaľte si veci a ute-
kajte. Na stole mu nechajte číslo na psychológa.

Bordelár 
Špinavý riad na balkóne, posteľné obliečky od kávy, 
plné popolníky a kopy kníh v  izbe. To je jeho byt. 
Nesnažte sa nahovoriť si, že sa po svadbe zmení. 
Jeho prevýchova ide veľmi pomaly, najmä ak neo-
vláda ani najjednoduchšiu kuchynskú činnosť ako 
vloženie šálky od kávy do umývačky či aspoň do 
drezu. Vo chvíli, keď sa k nemu nasťahujete, mu mu-
síte vypovedať vojnu. Inak sa zmeníte z partnerky, 
ktorá s láskou pozbiera špinavú bielizeň po byte, na 
uštvanú slúžku.   
Ako na bordelára: 
• Nikdy po ňom neupratujte. Jeho veci zhŕňajte na 

jednu kopu do kúta.
• Napíšte si zoznam domácich prác a harmonogram 

ich plnenia. Striktne trvajte na plnení.
• Perte iba to, čo je v koši na bielizeň. Čo tam neho-

dí, ostane špinavé.

• Spojte sa s  príbuznými. Pri každej návšteve ho 
môžu podpichnúť.

• Nikdy mu nič nepomáhajte hľadať. Ak občas čosi 
zapatroší, hádam sa spamätá.

• Ak rozhadzuje vždy a všade a jeho neporiadok za-
sahuje čoraz väčšiu čas bytu, donúťte ho zaplatiť 
upratovačku. -

• Na narodeniny mu kupujte iba praktické darčeky, 
napríklad vysávač.

• Ak nepomôže nič, utečte od neho skôr, ako vás 
zavalí jeho neporiadok.

Poznáme to na vlastnej koži! 
Skúsenosti s bordelármi, lakomcami a mlčanlivými 
mužmi máme aj my. Tu sú poznatky, ako s nimi „vy-
babrať“:
„Môj priateľ sa pri pokladnici v supermarkete vždy 
záhadne vytratí. Keď povykladáme nákup, on si 
musí odskočiť po kolu a vždy platím ja. Už ma to na-
štvalo, a tak som minule poprosila predavačku, aby 
sme chvíľu počkali, že on má pri sebe kartu. Veľmi 
ho to prekvapilo, ale zaplatil.“�Jana,�34�rokov   
„Ja som si našla na môjho bordelára dobrú metó-
du. Moja mama mi chodí pomáhať s upratovaním 
a s každým špinavým tričkom príde za ním a pýta 
sa ho, kam to má odložiť. Teraz stačí, ak poviem, že 
sa k nám chystá mama, a on sám zrazu upratuje, aby 
ho zasa neotravovala.“ Zuzana,�26�rokov   
„Môj muž je mlčanlivý tvor, ktorý takmer nič ne-
hovorí a nerieši. Chodili sme spolu tri roky a on sa 
stále k ničomu nevyjadroval. Tak som mu raz ozná-
mila, že sa o  dva týždne berieme. Prikývol. Sme 
manželia už päť rokov.“ Iveta,�38�rokov   
„Máme lakomého švagra. Raz sme boli na večeri 
a  vopred sme sa dohodli, že platenie necháme na 
neho a presvedčíme ho, že on sa sám ponúkal platiť. 
Keď čašníčka priniesla účet, ukázali sme na neho 
a pospomínali, koľkokrát sľuboval, že nabudúce za-
platí. Veľmi sa hanbil.“ Ernest,�42�rokov
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Neposlušné dieťa
je dieťa.... 

Na úvod si môžeme povedať, že je normálne, ak 
dieťa neposlúcha. Neexistuje dieťa, ktoré by bolo 
vždy poslušné. Prejav svojej vôle, ktorá sa nám rodi-
čom až tak nepáči, je žiaduca. Chceme, aby si naše 
deti vedeli stáť za svojím a neboli ľahko ovplyvne-
né akoukoľvek aj pomýlenou autoritou. Všetko má 
však svoje hranice. Ako teda vychovať poslušné 
dieťa?

Deti sa opäť musia stať plnohodnotnými členmi do-
mácností a  nie privilegovanými hosťami. To je asi 
najväčší rozdielom medzi deťmi súčasnými a deťmi 
v  minulosti. Vtedy mal každý určenú svoju úlohu 
podľa svojho veku a schopností a bolo veľmi ťažké 

nesplniť ju, pretože to boli úlohy súvisiace s obživou 
rodiny – natrhať, nazbierať, pásť husi…Viete si dnes 
predstaviť svoje sedemročné dieťa, ktoré samé behá 
po stráňach s  húskami? Asi nie. Napriek tomu by 
mali mať aj súčasné deti svoju úlohu, ktorú majú 
na starosti len oni. „Deti sú často vychovávané tak, 
že začnú veriť tomu, že sa od nich nevyžaduje, aby 
prispeli k dobrému chodu a pohode rodiny a spo-
ločnosti.“1 Dodajte mu od mala pocit dôležitosti 
a buďte dôslední v kontrole plnení. Aj menšie deti 
vedia upratať topánky, vyložiť príbor z  umývačky 
alebo umyť umývadlo. Všetko nebude vždy urobe-
né ukážkovo, ale časom príde aj tá dokonalosť, po 
ktorej mamičky rady volajú. Výchovné pôsobenie 

1) F.X. Walton: Ako porozumieť deťom a adolescentom, Slo-
venská adlerovská spoločnosť, Bratislava 2008, ISBN 978-80-
970089-0-1
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rodičov je pre deti prvým a  najdôležitejším pôso-
bením, ktoré formuje ich osobnosť, vzťahy aj pre-
žívanie. Základné presvedčenie jednotlivca o  sebe, 
o  tom, ako funguje svet a ako v ňom človek môže 
dosiahnuť význam, sa kryštalizujú v piatich života.2

Odborná literatúra hovorí o  štyroch všeobecných 
cieľoch neposlúchania:
CIEĽ: Pozornosť – nie som síce výnimočný, ale as-
poň ma nebudú prehliadať
CIEĽ: Moc – Nemusím byť víťazom, ale aspoň uká-
žem, že mi nemôžu zabrániť ani ma donútiť robiť 
to, čo chcem
CIEĽ: Odplata – ľuďom na mne nezáleží, ale aspoň 
môžem robiť veci, aby som sa im odplatil, keď sa cí-
tim zranený
CIEĽ: Neadekvátnosť – nemôžem sa nikomu vy-
rovnať, ale keď nebudem robiť nič, aspoň ma necha-
jú na pokoji“3

Dieťa sa správa tak, aby mu jeho správanie prinieslo 
nejaký úžitok, i  keď si to neuvedomuje. Účelovosť 
správania si však neuvedomuje ani dospelý.4 Úžit-
kom je získanie pozornosti, komfort, horším je už 
boj o  moc či odplata. Deti chcú mať svoje miesto 
a  hodnotu medzi ostatnými. „Ani trest, ani povo-
ľovanie nemajú zmysel v  demokracii, kde každý 
člen spoločnosti má svoju dôstojnosť a je oprávnený 
rešpektovať sám seba ako rovnocenného partnera 
s ostatnými. Kľúčovým slovom v demokracii je spo-
luúčasť.“5

Rodičia sa najčastejšie cítia frustrovaní, keď sa ich 
deti hádajú medzi sebou. Celý deň sa tešíme, že 
prídu domov z  práce a  užijú si pár minút pokoja 
a rodiny. Deti vedia rozbiť predstavy na kúsky. Keď 
sa z detskej izby začne ozývať – ona mi povedalaaa, 

2) D.Čechová in R.Dreikurs: Deti ako výzva, Adlerovská psy-
choterapeutická spoločnosť, Bratislava 2012, ISBN 978-80-
970869-0-9
3) F.X. Walton: Ako porozumieť deťom a adolescentom, Slo-
venská adlerovská spoločnosť, Bratislava 2008, ISBN 978-80-
970089-0-1
4) D.Čechová in R.Dreikurs: Deti ako výzva, Adlerovská psy-
choterapeutická spoločnosť, Bratislava 2012, ISBN 978-80-
970869-0-9
5) F.X. Walton: Ako porozumieť deťom a adolescentom, Slo-
venská adlerovská spoločnosť, Bratislava 2008, ISBN 978-80-
970089-0-1

on mi to sem hodil, zobral si bez opýtania, nepoži-
čiam…
Tu pomôžu pravidlá. Porozmýšľajte, aké budú vy-
hovovať vašej rodine. Napr. ustanovte hračky spo-
ločné, hračky, ktoré si môžeme požičať po súhlase 
majiteľa, hračky, ktoré patria len jedinému dieťaťu 
a čo s hračkami, ktoré sú „voľne pohodené“. To isté 
aplikujte na poriadok v spoločnej izbe, resp. na vy-
sávanie, umývanie, smeti, bielizeň apod. Ak sú pra-
vidlá jasné a nemeníme ich často, pomáha to rodi-
čom aj samotným deťom.
Doprajte deťom to najvzácnejšie, čo máte – svoj čas, 
aby dieťa cítilo, že je pre vás jedinečné. „Som�druhá�
zo�siedmych�detí�a s  láskou�spomínam�na�to,�ako�si�
na�každého�z nás�maminka�našla�čas.�Využívala�na-
príklad�chvíle,�keď�bol�pokoj.�Kedykoľvek�sme�cez�deň�
spali�alebo�si�čítali�v izbách,�vybrala�si�niekoho�z nás�
a strávila�s ním�chvíľu�osamote.�Vždy�som�sa�na�tieto�
chvíle�s mamou�tešila.“6

Spoznajte svoje dieťa a  zistite, ako vníma samé 
seba?, cíti sa plnohodnotným členom?, žiarli na 
mladšieho/šikovnejšieho súrodenca? aký cieľ má 
jeho neposlúchanie?

Na záver ešte treba dodať, že neposlušné dieťa je 
dieťa…
…ktorému chýba povzbudenie. „Povzbudzovanie 
nie je výchovná metóda, ale postoj, proces, ktorý si 
vyžaduje čas, aby priniesol výsledky.“7

Dodajme deťom odvahu zvládnuť sa samostatne 
obliecť či zložiť maturitnú skúšku. To najhoršie, čo 
sa môže stať je, že sa to nepodarí ani na tretí pokus. 
Dodajme im odvaha púšťať sa do zložitejších vecí.

 PhDr.�Soňa�Holíková

6) S.Lee: Encyklopedie rodičovství, Columbus, Praha, ISBN 
80-7249-09-3
7) D.Čechová in R.Dreikurs: Deti ako výzva, Adlerovská psy-
choterapeutická spoločnosť, Bratislava 2012, ISBN 978-80-
970869-0-9
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Tipy pre rodicov

Dovolenka – plánovaná 
verzus spontánna
Máme tu jeseň, čarokrásne ročné obdobie. Pre niekoho je to 

začiatok čohosi nového, pre iného zas koniec dovolenkovej 

sezóny. Ešte opálení, poniektorí ešte slaní od mora, púšťame 

sa do nových povinností, vraciame sa do práce, deti do školy. 

A už teraz snívame o ďalšej letnej dovolenke. Čo sa tej týka, 

rozdeľujem nás matky na dve skupiny. Do prvej patrím aj ja – 

to je tá, v ktorej si rodina, rozumej matka, všetko dopodrobna 

naplánuje, urobí zoznam vecí, ktoré treba zbaliť a systematicky 

nakupuje všetko, čo chýba. Zostaví samozrejme aj program 

na každý deň, preverí fakultatívne výlety a  preštuduje všetky 

pamiatky a turistické zaujímavosti. Pripraví podrobný jedálny 

lístok a presný popis trasy na dovolenku, vrátane zastávok. Ak 

niečo nejde podľa plánu, nevadí, podstatné je, že máme jasno 

kde ideme a že nás tam čakajú – čiže ubytovanie je minimálne 

pár mesiacov vopred rezervované a zaplatená  záloha. Prináša 

nám pokoj a pohodu ak máme istotu času a miesta pobytu na 

vytúženej dovolenke. No a potom je tu druhá skupina matiek, 

ktorým časť môjho skrytého ja slepo závidí odvahu a slobodu, 

s  ktorou odchádzajú na dovolenku. Zbalené majú základné 

veci v  duchu teórie „čo bude chýbať, to dokúpime“. Z  domu 

odchádzajú väčšinou „na noc“, aby deti prespali cestu a  keď 

prídu do cieľovej krajiny, opakujem, krajiny, nie mesta, až tam 

začnú spontánne uvažovať, kde sa ubytujú. Oživia v sebe ducha 

obchodníka a zjednávajú cenu s úplne cudzími ľuďmi priamo 

na dvore cudzieho domu, ktorý si intuitívne zvolili na svoju 

dovolenkovú destiláciu. Raňajky riešia nákupom v miestnych 

potravinách a večerajú v domácich taverničkách. Aká to slo-

boda, v porovnaní s presne určeným časom na večeru, ktorý 

určuje predplatená polpenzia. Ja sa vždy odvolávam na to, že 

s deťmi nemám odvahu ísť na spontánnu dovolenku. Deti však, 

aj pod vplyvom mojej výchovy, najradšej spomínajú na všetko 

to, čo nebolo v pláne, na to vzrúšo, keď sme cestou zablúdili 

a  na všetky neplánované „medzipristátia“ na odpočívadlách 

s preliezačkami, aké ešte nevideli. Tak teraz fakt neviem čo je 

lepšie ... plánovaná či neplánovaná dovolenka?

 Katarína�Králiková
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Tipy pre rodicov

Strachanovka 
a Salamandra
Všetky dovolenky, lyžovačky a výlety s deťmi na Slovensku si 

vyberáme zásadne z ponuky zariadení ocenených Úniou ma-

terských centier v rámci kampane Vstúpte s dieťaťom. Všeličo 

sme už prešli, úroveň bola vždy primeraná tomu, koľko hviez-

dičiek to-ktoré zariadenie získalo. V poslednom čase ma však 

zaujali dve zariadenia, ktoré sa orientujú na slovenskú ľudovú 

kultúru. To považujem na bonus a sladkú čerešničku na torte 

našej dovolenky či už v zime, alebo v  lete. Myslím si, že deti 

by mali poznať našu pôvodnú kultúru, to, ako žili ich dávni 

predkovia a vôbec, poznať minulosť a históriu Slovenska. Vďa-

ka týmto dvom zariadeniam sme našim deťom túto možnosť 

nenútenou formou poskytli.

Penzión Strachanovska – Jánska koliba je nádhernou kópiou 

ľudového domu so všetkými pôvodnými rekvizitami. Je to 

vlastne drevenica, s malými chutnými okienkami, v  ktorých 

sú v lete muškáty, na oknách originálne záclonky. V reštaurácii 

sú repliky drevených stolov, koberčekové obrúsky im dodáva-

jú dedinskú atmosféru, ktorú podčiarkujú čašníci v  ľudových 

krojoch. Počas obedov a večerí hrá (z reproduktorov) ľudová 

hudba, ktorá umocňuje náladu na ľudovú nôtu. Izby sú zaria-

dené modernejšie, ale aj v nich dominuje masívne drevo a teplé 

farby. Chodby a obzvlášť vstupná hala sú plné zaujímavých vý-

stavných kúskov ako sú bábiky v krojoch, malé detské pôvodné 

sánky či ratanový kočiarik, veľa ľudovej keramiky a výrobkov 

zo šúpolia. To všetko je akoby živým múzeom, ktoré si s deťmi 

môžete počas pobytu prezerať a rozprávať sa o tom, ako sa deti 

kedysi hrali, aké mali hračky a tiež o tom, ako v minulosti ľudia 

žili. Dovolenka tak získa jemný vzdelávací punc, ktorý len tak 

hocikde nezískate.

Hotel Salamandra Rezort v obci Hodruša-Hámre je zas do-

konalým prepojením moderného dizajnu s vyzdvihnutím toho 

najkrajšieho, čo okolie Štiavnických hôr ponúka. Už z vonku 

hotel Salamandra nádherne splýva s okolitou prírodou svojím 

dreveným obložením. Interiér hotela je ladený v hnedo červe-

ných farbách. Absolútne vkusne a originálne je zobrazená tzv. 

Hodrušská čipka ako nosný motív na viacerých dekoračných 

prvkoch v hotely. Nájdete ju namaľovanú na stenách, vyšitú na 

obliečkach na vankúšoch či vyrytú na dreve recepčného pultu. 

Tiež ju nájdete na svadobnom závoji súčasnej anglickej kráľov-

nej Alžbety II., ktorá si ju dala priviesť až zo Slovenska od Hod-

rušských čipkárok. Aj príbeh o tom, ako sa kráľovná dozvedela 

o  týchto nádherných čipkách sa dozviete v  lobby bare hotela 

Salamandra. V jeho okolí zas môžete vidieť pôvodné bane na 

uhlie, striebro a iné nerasty, ktoré sa tam v minulosti ťažili. De-

ťom tak môžete porozprávať o tom, ako sa v týchto končinách 

žilo a čím sa tam ľudia živili. A práve preto mám najradšej do-

volenku na Slovensku.

 Katarína�Králiková

foto�Archiv�Salamandra�hotel

www.materskecentra.sk 19



Čo si budeme hovoriť brownies, to je vlastne čoko-
láda, ktorá vďaka niekoľkým zmenám skupenstva 
získala nový rozmer. Tenučká chrumkavá vrstva na 
povrchu ukrýva temné, hutné, hneď po upečení aj 
mierne tekuté jadro. Zvládne to (nielen zjesť, ale aj 
upiecť) doslova každý!

Ingrediencie

�350�g  čokolády, najlepšie s obsahom 50–60% kakaa, 
nalámanej na kocky

�250�g masla nakrájaného na kúsky
 3 veľké vajcia
�220�g krupicového cukru (najlepšie hnedého)
� 85�g hladkej múky (môže byť aj špaldová)
 1 lyžička prášku do pečiva
Môže no nemusia byť…2�PL nutely

Príprava

1. trúbu predhrejte na 160 °C (elektrickú) alebo 140 
°C (teplovzdušnú). Hranatú formu alebo pekáčik 
vymastite a až potom vyložte papierom na peče-
nie.

2. čokoládu rozpustite spolu s maslom. Vajcia šľa-
hajte tak dlho, až zosvetlia, potom zašľahajte cu-
kor až je zmes hustá a lesklá. Opatrne vmiešajte 
do rozpustenej čokolády, navrch preosejte múku 
s práškom do pečiva a všetko vymiešajte do hlad-
ka. Vlejte do formy a pečte 30-35 minút tak dlho, 
až je povrch pevný na dotyk, mierne lesklý, ale 
suchý. Ak skúšate prepečenosť pomocou špajle, 
mali by na nej zostať prilepené vlhké omrvinky, 
pretože brownies musí zo svojej podstaty zostať 
hutné a vlhké.

3. behom chladnutia cesto ešte trochu dôjde. Upe-
čené brownies nechajte najprv vychladnúť vo 
forme postavené na kuchynskej mriežke aspoň 
hodinu, potom ho rozkrájajte. Po rozkrájaní ich 
nechajte ešte chladnúť na mriežke.

Čokoládové brownies
na malý polovičný plech

Recepty
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Adamko 10 final TLAC K.indd   1 9/18/13   2:29 PM

UMC A5 inzercia 09 13 tlac K.indd   2 9/23/13   3:17 PM



Mama a ja 10 OB final TLAC.indd   1 9/19/13   10:42 AM

časopis mladej rodiny

FITstyl 10 obalka final TLAC K.indd   1 9/4/13   9:07 AM

UMC A5 inzercia 09 13 tlac K.indd   1 9/23/13   3:22 PM




