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Objavte s nami svet materských centier
Únia materských centier je členom Medzinárodnej siete 
materských centier - mine. Každoročne je október veno-
vaný oslave Medzinárodného dňa materských centier.  
Teší ma, že k oslavám sa tento rok pridalo aj 46 mater-
ských  a  rodinných centier zo Slovenska, ktoré pre vás 
pripravili rôznorodé programy. Trochu neviditeľnou je 
práca pre zahraničie. Tento rok v  rámci osláv prezen-
tujeme našu krajinu a  pripravili sme pre členov mine 
informačné materiály o našich kampaniach, materských 
centrách a systéme podpory rodín. Pribalili sme im aj in-
formácie o krásach Slovenska a to všetko  v 7 jazykových 
modifikáciách. Prečo sme sa spojili? Chceme dobre vy-
chovať svoje deti a je jedno z akej  krajiny či kontinentu 
pochádzame. Máme mnoho informácií a nemáme  kľúč 
k správnemu riešeniu.  Máme mnoho možností a návo-
dov ako vychovať sebavedomé, nesebecké,  láskavé, ši-
kovné, báječné, s rešpektom, s láskou, pevným objatím, 
s pravidlami,  bez kriku, bez bitky, v súlade s prírodou, 
eko-bio-vegetariánsky, deti, ktoré  sú   indigové, krištá-
ľové, dúhové, deti nadané, problémové, so zdravotnými  
problémami, poruchami, budúcich víťazov, manažérov 
a podnikateľov, budúcich zamestnancov a aj nezamest-
naných....vychovávame budúcich rodičov. Materské cen-
trá poskytujú priestor pre postupné objavovanie nových 
možností  vo výchove a hľadanie pozitívnych príkladov, 
ktoré si podvedome prenesieme  do svojich rodín. Obja-
vujte spolu s nami tipy a triky ako vychovať dieťa, ktoré  
milujeme a ktoré bude ľúbi nás.
  Soňa Holíková
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Rozprávky
spájajú svet

Určite všetci dobre poznáte známu vetu… 
Kde bolo, tam bolo… Pri tejto vete všetky 
deti stíchnu a  očakávajú, že sa prenesú do 
zázračného sveta rozprávok, kde dobro 
zvíťazí nad zlom, kde zvieratká preberajú 
na seba ľudské vlastnosti, kde princ si náj-
de svoju vytúženú princeznú, kde sa všetci 
majú radi a  žijú spolu šťastne až na veky. 
Sú to celé stovky príbehov, na ktorých vy-
rastali všetky generácie. Rozprávky zrejme 
nikdy nevyjdú z módy, bez ohľadu na to, či 
si ich budeme rozprávať, čítať z knižiek, či 
elektronických čítačiek. Pozerať ich na LCD 
obrazovkách, na tabletoch, alebo ich takmer 
reálne prežívať v 4D kinách. Vždy sa bude-
me radi vracať k týmto nestarnúcim príbe-
hom a tešiť sa z toho, že Popoluške sa znovu 
podarilo obuť si stratenú črievičku a  nájsť 
princa. 

Únia materských centier na Slovensku 
ako člen medzinárodnej siete MINE, ktorá 
združuje materské centrá  mnohých krajín 
sveta sa už po 5-ty rok vždy 10.  októbra 
zapája do organizovania medzinárodnej 
akcie pod názvom Medzinárodný deň ma-
terských centier (MDMC). Keďže materské 
a  rodinné centrá navštevujú denne stov-
ky rodín s  deťmi, pre centrá je prirodzené 

rozprávkové prostredie. Práve kvôli tomu 
sme si na Slovensku zvolili ústrednú tému 
MDMC hravú, a  to „Z  rozprávky do roz-
právky“, lebo rozprávky majú v sebe krásu, 
jednoduchosť, ale aj poučnosť pre malých aj 
tých skôr narodených.

Rok 2014 je pre Úniu materských centier 
výnimočný v tom, že tento rok máme prí-
ležitosť, vďaka získanému líderstvu po kra-
jinách ako Nemecko, Bulharsko, Česká Re-
publika, Argentína, predstaviť sa ostatným 
centrám sveta. Ukázať, na akom princípe 
funguje takmer 70 materských a rodinných 
centier Slovenska, aké zmysluplné aktivity, 
či aké podmienky poskytujú rodinám s deť-
mi. Aký široký priestor ponúkajú materské 
centrá pre neformálne vzdelávanie žien, či 
pre ich sebarealizáciu a následné uplatnenie 
sa na pracovnom trhu. Pre MC je prirodzené 
pomáhať ženám, ktorým končí rodičovská 
dovolenka a  svojimi aktivitami prispievať 
k tomu, aby sa ženy ľahšie aklimatizovali na 
zmeny súvisiace s  nástupom do práce, aby 
ľahšie dokázali skĺbiť rodinný a pracovný 
život. Aby sa cítili byť rovnako matkami, ale 
nezabúdali na to, že sú ženami, s čím súvisia 
aktivity podporujúce ich sebadôveru, ko-
munikačné a prezentačné zručnosti.

Zmysel Medzinárodného dňa 
materských centier má dva 
rozmery

Medzinárodný – spájať materské a rodinné 
centrá celého sveta, aby sa navzájom lep-
šie spoznávali, získavali poznatky o  kraji-

Projekty UMC
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Projekty UMC

ne, o sociálnom zabezpečení rodín s deťmi 
v ich spoločnosti, aby si vymieňali praktické 
skúsenosti v oblasti výchovy detí, rodičov-
ského vzdelávania, tvorivých činností, či 
participovali na spoločných medzinárod-
ných projektoch. Vďaka tomu máme tento 
rok príležitosť cez materské centrá predsta-
viť svetu Slovensko ako krajinu bohatú na 
históriu, kultúru, prírodné krásy, ako aj zvi-
diteľniť naše hlavné mesto Bratislava.

Pre zahraničné centrá pripravujeme:
• Prezentačné video o Slovenku a o mno-

hých výnimočných aktivitách našich 
materských a rodinných centier v zmys-
le spoločného motta:  „ Objavme svet 
materských a rodinných centier“

• Prezentáciu o  sociálnom zabezpečení 
žien/matiek od obdobia tehotenstva, cez 
pôrod, obdobie rodičovskej dovolenky až 
po možnosť uplatnenia sa žien/matiek na 
pracovnom trhu po RD.

• Predstavíme komplexnú činnosť Únie 
materských centier so všetkými jej kam-
paňami

• Históriu jej vzniku a celé 11 ročné pôso-
benie

• Krátky bedeker o Slovensku a hlavnom 
meste Bratislava

Toto všetko vo viacerých jazykových mu-
táciách: v  slovenskom, anglickom, nemec-
kom, francúzskom, španielskom, maďar-
skom a poľskom jazyku.

Národný – zorganizovať oslavy Medzi-
národného dňa vo všetkých materských 
a  rodinných centrách po Slovensku, kde 
v týždni od 6. - 11. októbra 2014 pripravia 

materské a rodinné centrá kreatívny a pú-
tavý program inšpirovaný jednotnou myš-
lienkou „Z rozprávky do rozprávky".
Celoslovenská akcia vyvrcholí v Bratislave, 
11. októbra 2014 v  priestoroch Vodáren-
ského múzea BVS, a.s

V Bratislave pripravujeme:
• zorganizovanie rozprávkového popolud-

nia pre širokú verejnosť v čase od 14.-19. 
hod.

• odohranie 3 divadelných rozprávkových 
predstavení pre malých, aj tých skôr naro-
dených, bublinovú show

• Rozprávkové stanovištia pre čarovné 
chvíle plné zábavných úloh.

• verejnosti bude predstavený video spot 
o  materských a  rodinných centrách Slo-
venska

PRIDAJTE SA K  NÁM AJ VY POČAS 
MEDZINÁRODNÉHO TÝŽDŇA V JED-
NOTLIVÝCH MESTÁCH SLOVENSKA, 
ALEBO V SOBOTU 11. 10. 2014 V HLAV-
NOM MESTE BRATISLAVA.
NEZÁLEŽÍ, Z KTORÝCH KONČÍN SLO-
VENSKA PRICESTUJETE, ZAŽIJETE 
S NAMI ROZPRAVKOVÚ ATMOSFÉRU 
MDMC, LEBO ÚNIA MATERSKÝCH 
CENTIER MÁ CIEĽ V ROKU 2014 SPO-
JIŤ ROZPRÁVKAMI MATERSKÉ CEN-
TRÁ SVETA.

 Viac na http://materskecentra.sk/imcd.html

 Grafika: Ing. Tatiana Bareán Žolnová
 Text: PhDr. Zuzana Macurová
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Projekty UMC

Rozhodla  som  sa,  že  pripravím zážitkový 
workshop  pre  aktívnych  členov  MC-čiek - 
Cvičenie rodičov s deťmi. Pridala sa ku mne 
J. Tuhá RK zo Žilinského kraja a boli z toho 
dve   prázdninové   stretnutia.   Jedno  v  júli 
v  MC Slniečko Prievidza  a  druhé v auguste 
v MC Medulienka Levice.

Odovzdali sme našim kolegynkám svoje 
skúsenosti a  zážitky, ktoré sme my, Janky, 
pozbierali počas našej praxe. Našim cie-
ľom bola inšpirácia a  spoluzdieľnanie ak-
tívnej skupiny. Stretnutie bolo rozdelené 
na dve časti, kde nám Janka Tuhá ukázala 
veeeľa krásnych pomôcok, ktoré používa pri 
svojej pohybovej aktivite  – je to cvičenie 
spojené s  prvkami Montessori, ktoré vedie 
deti k pravidelnému poriadku, postupnos-
ti, estetike, zmyslovému poznaniu, rozvo-
ju mozgových hemisfér. V  druhej polovici 
sme ukázali maminkám spoločne s Peťkou 

Karakovou zo Slniečka, ako cvičiť s  deťmi 
na loptách, manipuláciu s  deťmi doplnené 
aj teoretickými poznatkami o  práci svalov. 
Naše cvičenie bolo hlavne o tom, aby si ho 
mamička s dieťatkom užili – živelné, veselé 
a s množstvom pomôcok pre rozvoj hrubej 
i  jemnej motoriky. Maťka Kožuchová z RC 
Martin sa pripojila a  ukázala tiež správne 
nastupovanie a  zosadanie z  lopty, správny 
postoj matky pri úchope dieťaťa na lopte. 
Spoločne sme si priamo vyskúšali, ako cvičia 
mamy s deťmi a  súčasťou bola aj komplet-
ná hodina cvičenia s deťmi od 3 do 6 rokov, 
ktoré cvičia bez rodičov. Rozhodli sme sa 
pokračovať  v  týchto stretnutia a  vytvoriť 
aktívne spolupracujúcu komunitu, ktorá 
sa bude stretávať párkrát do roka už nie na 
lektorskom kurze, ale zážitkovo – inšpirujú-
com, kde bude mať priestor  každý, kto bude 
mať chuť ukázať nám niečo nové. Radi by 
sme vytvorili skupinu otvorenú novým ná-
padom a spoluzdieľaniu. Ďakujem všetkým 
za spoluorganizáciu.

Jana Sýkorová, 
Reg. koordinátorka 

Trenčianskeho kraja

Prázdninovanie po 
úniacky – alebo ako je 
práca potešením
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Príprava na škôlku

Deň otcov sme v Prešove 
oslávili prácou.

Materské centrum SMAJLÍK, ktoré už rok 
sídli v  priestoroch ZŠ Juhoslovanská na 
sídlisku Ťahanovce, ani v  lete nezaháľa-
lo. Okrem krásneho zábavno-pohybového 
predpoludnia (nielen) pre najmenšie deti 
uskutočnili koncom augusta pre budúcich 
škôlkarov prípravný tréningový kurz na 
škôlku HOP, HOP MALÝ ŽIAČIK.

Kurzu sa celkovo zúčastnilo 6 detí od 2,5 do 
4 rokov, ktoré prvýkrát v  septembri nastu-
pujú do škôlky. Cieľom kurzu bolo pripraviť 
deti (ale aj ich rodičov) na režim a každo-
denné aktivity škôlkarského života. Kurz 
viedla skúsená učiteľka z materskej školy p. 
Ivana Váhovská, ktorej by sme aj touto ces-
tou chceli poďakovať za čas a energiu stráve-
nú s deťmi na úkor vlastnej dovolenky.
Kurz prebiehal v  priestoroch materského 
centra SMAJLÍK so simulovaním reálneho 
škôlkarského programu vrátane desiaty či 
vychádzky mimo triedy v prípade pekného 
počasia.

Každý jeden deň kurzu bol tematicky zame-
raný a obsahoval edukačné, tvorivé a pohy-
bové aktivity.
Po ukončení kurzu každé dieťa dostalo krás-

Je september, začiatok nového školské-
ho roka a  my znova začíname nový režim 
v rodine, v škole, v centre… Hlavne tí, ktorí 
majú nových školákov, čiže prvákov. Začí-
nam nostalgicky, lebo my sme teda zažili 
alebo si tento rok v  rodine budeme užívať 
prváka. Ale, ako som sa veľmi tešila, že ho 
odprevadím do školy, mladší syn ochorel 
a  ja som mohla akurát zostať pred bránou 
školy. Rodičovstvo je ťažká alebo aj najťažšia 
rehoľa. Učí nás dospelých nebyť sebeckým, 
neustále sa niekomu a  niečomu prispôso-
bovať, svoje predstavy dávať do úzadia. Je 
to rehoľa, ktorá ale má aj pekné chvíle. Má 
úžasnú výhodu v tom, že tí dvaja „rehoľní-
ci“, ktorí si zvyčajne zakladajú malú komu-
nitu, najprv nevedia, čo majú očakávať, ale 
môžu sa navzájom posilňovať a podporovať, 
alebo keď už jeden nevládze, druhý potiah-
ne. Rodičovstvo je tímová práca.

To, že máme materské centrá, je super vec. 
Veď v  čase, keď naše drahé polovičky sú 
v  práci, máme my mamy kam ísť a  aspoň 
niekde vyvetrať hlavu. Avšak deťom otcovia 
chýbajú (nehovoriac, že aj nám mamám ). 
Deti nevidia svojich otcov pracovať v  tom 
tradičnom slova zmysle, ako žili naši starí 
rodičia.

Avšak v  našej spoločnosti sa veľa hovorí 
o materstve, o krásach a úskaliach materstva, 
o tom, aké je úžasné byť mamou…o tom sa 
píše pomerne dosť, vydávajú sa rôzne časo-
pisy a podobne. O tom, aký je dôležitý otec 
pri výchove dieťaťa, že je dôležitý ako opora 
pre manželku, že autorita muža je pre zdra-
vý populačný vývin nenahraditeľná…o tom 
akoby sa nemuselo hovoriť, veď to je jasné.
V  našom rodinnom centre Emerka sme 
chceli našim oteckom a  manželom vzdať 
nielen úctu, chceli sme im vyjadriť, že aj pri 
našich „babských“ kluboch ich potrebuje-
me, že bez nich by sme sa nestali mamami 

ny certifikát a odmeny, rodičia mali násled-
ne možnosť komunikovať a individuálne sa 
poradiť s  učiteľkou o  najlepšom spôsobe, 
ako si nástup do reálnej škôlky uľahčiť.
„Pre nás bola príprava na škôlku veľkým 
prínosom. Super bolo, že pred nástupom 
poznala prostredie, takže mala min. jeden 
oporný bod. Personál bol pre moju dcérku 
nový, čo bolo dobré pre prípravu na novú 
autoritu, nové úlohy, nové osoby a nové ak-
tivity.

Počas prípravy na škôlku sme sa obe uistili, 
že to bez seba zvládneme. Alžbetka sa po-
sunula o veľký kus dopredu a ja som na jed-
nej strane trošku oddychovala, nabrala sily 
a utvrdila sa, že naše „odlúčenie“ nám obom 
iba pomôže a dá ďalšie pekné skúsenosti.

Veľmi sa mi páčila práca s deťmi, vždy som 
sa dozvedela, čo počas dňa robili, čo sa nové 
naučili, čo vyrábali. Keď mi dieťa pekne zre-
feruje, viem, že to všetko vnímalo, páčilo sa 
mu a bolo naozaj spokojné.

Páčila sa mi kompletná komunikácia medzi 
personálom, rodičmi a deťmi a samozrejme 
aj záverečné hodnotenie. Matke to dá veľa, 
posilní ju v pocite, že dieťa nástup do škôl-
ky zvládne a aj to, že sa uistí, že je veľa vecí, 
ktoré dieťa zvládne aj samo.“ hovorí Lucia, 
mamina malej Alžbetky.

„Príprava na škôlku nám určite pomohla 
a uľahčila nástup do škôlky. Dcérka zistila, 
čo to tá škôlka vlastne reálne znamená, že 
je tam určitý režim, ktorý sa dodržiava a au-
tority (učiteľky), ktoré musí poslúchať. Pri 
nástupe v septembri do reálnej škôlky sme 
nemali žiadny problém, pretože dcéra už 
vedela, do čoho ide a čo sa od nej bude oča-
kávať. Nakoľko je naša Laura ťažšia povaha, 
ktorú je pomerne ťažko aj zvládnuť, vedela 
som po smajlíkovskej „simulovanej“ škôlke 
o podnetoch a  radách od pani učiteľky, na 
čo sa zamerať a s čím popracovať. Verím, že 
táto aktivita materského centra bude pokra-
čovať aj v  ďalších rokoch, aby som mohla 
prihlásiť aj mladšieho synčeka. Hovorí p. 
Lenka, dcéra Laury.

"Láska nemá význam, ak sa o ňu nepodelím. 
Lásku treba vložiť do skutkov. Treba milovať 
bez toho, aby sme za to niečo očakávali, treba 
urobiť niečo pre lásku samu, nie preto, čo by 
sme azda mohli dostať. Ak niečo zato očaká-
vame, to už nie je láska, lebo skutočná láska 
miluje bez podmienok a bez očakávaní.“

 Matka Tereza
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Zabudnutá
záhrada

na jednej strane a  na druhej strane ich do 
svojho života potrebujeme a  že ich potre-
bujú aj naše deti. A  veľmi sme chceli, aby 
oteckovia boli spoluúčastní na chode nášho 
centra, aby nám pomohli zútulniť priestory, 
v  ktorých sa stretávame, aby sa nebáli ku 
nám prísť. To sa nám podarilo 14. júna po-
čas akcie DEŇ OTCOV, ktorá bola jednou 
z aktivít projektu „Ohýbaj ma mamko, po-
kým som ja Janko… - Výchova k poriadku 
a ochrane životného prostredia od malička“. 
Projekt sa realizoval vďaka podpore z Kar-
patskej nadácie a ich grantovej schéme „Tu 
žijeme a  pomáhame“ a  zamestnaneckému 
fondu zamestnancov Lear Corporation Se-
ating Slovakia s.r.o.

Okrem toho, že sme sa dobrovoľne v jednu 
krásnu sobotu, deň pred medzinárodným 
Dňom otcov zišli k  pracovným aktivitám 
(podporil nás aj nový prešovský súkromný 
pivovar Marianus, ktorý nám prispel nie-
koľkými litrami nepasterizovaného piva, 
ktoré práve uvádzali na trh. Naši oteckovia 
mali výnimočnú možnosť, byť medzi prvý-
mi v  Prešove a  degustovať tento produkt). 
Aby nebolo oteckom ľúto, že len pre nich 
sme si pripravili veľa práce, aj mamičky mali 
nachystanú kôpku činností, ako umývanie 

okien, sadenie byliniek, hrabanie pokosenej 
trávy a  podobne. Cieľovou aktivitou bolo 
aj deťom aspoň náznakom vštepiť základy 
triedenia odpadu. Deti mali pripravené ak-
tivitky, ako hádzanie do krabice, triedenie, 
čo kam patrí a  v  neposlednom, ale veľmi 
dôležitom rade, malo každé dieťa svojmu 
oteckovi vyrobiť medailu a  do nej vpísať 
alebo svojmu ockovi povedať odpoveď na 
otázku, nad ktorou mali rozmýšľať počas 
celého dňa: „Prečo je môj otec ten najlepší 
na svete?“. Samozrejme mamičky im v tom 
mali pomôcť .

Takéto malé radosti, vyjadriť a  pomenovať 
niečo, čo sa nám zdá samozrejmé a  málo 
o  tom hovoríme, no je to veľmi potrebné, 
je zároveň ťažké pre malých neskúsených 
ľudí. Každý potrebujeme občas povzbudiť 
a počuť, že ma má niekto rád a aj toto sme 
chceli naše deti učiť. Malí sa učili vyjadrovať 
emócie, dospelí relaxovali rukami a  tvrdo 
pracovali. Aj vďaka ochote sa stretli v  ten-
to sobotný deň úžasní ľudia, ako je naprí-
klad záhradná architektka, maminka dvoch 
krásnych dievčatiek Lenka Kolníková, ktorá 
navrhla bylinkovú špirálu a pomáhala nám 
statočne ju vysadiť a vysvetliť princípy, prečo 
a čo má kde svoje miesto, že mäta má rada 
mokro, že sa rada „čvachtá vo vode“ a preto 
musí byť umiestnená dole. Navrhla nám tiež 
úžasnú myšlienku zmyslového chodníčka, 
ktorej sa oteckovia chytili a ochotne zreali-
zovali a ktorý deti naozaj zbožňujú. Potvr-
dilo sa nám to veľa krát, hlavne počas letnej 
Montessori škôlky. Prešovské záhradné cen-
trum Sadex nám ochotne darovalo zeminu 
(ornicu), oteckovia nám ju vlastnými autami 
doviezli, nasypali do navrstvených použi-
tých starých pneumatík a mamičky vysadi-
li bylinky a iné rastlinky, z ktorých si teraz 
užívame teplé a  voňavé čajíky. A  zároveň 
máme okolo seba o čosi krajšie a príjemnej-
šie prostredie. Navyše táto naša „záhradka“ 

potešuje srdcia okoloidúcich obyvateľov 
prešovského sídliska Sekčov a detí z blízkej 
základnej školy.
Máme radosť z toho, že aj v Prešove máme 
ochotné a šikovné mamičky a oteckov. Ďa-
kujeme!

Marta Fudalyová,
Emerka,o.z. Prešov

Zabudnutá záhrada s detským ihriskom sa 
po rokoch zmenila na príjemné miesto pre 
relax a hru.

Záhrada s detským ihriskom o rozlohe cez 
2 000 m2 úžitkovej plochy sa nachádza na 
Sekurisovej ul. 12 v Bratislave – Dúbravke. 
Veľa jej návštevníkov ju nenazve inak ako 
„Mackozáhrada“. Je to preto, lebo už sedem 
rokov sa o ňu starajú dobrovoľníci z Rodin-
ného centra Macko, ktoré sídli na rovnakej 
adrese. Počas siedmych rokov sa zanedbaná, 
schátraná záhrada bývalých jaslí zmenila na 
krásne a bezpečné miesto pre hry detí a od-
dych dospelých. V  záhrade boli odrobené 
tisícky hodín pri kosení, hrabaní, natieraní 
plota, sadení kvetov, byliniek, strihaní krí-

kov či čistení pieskoviska. A tiež boli nahra-
dené mnohé hracie prvky, aby mohla záhra-
da opäť slúžiť deťom.

Pomocou dotácií, grantov a 2% daní z príj-
mov bolo investovaných viac ako 16 tisíc 
eur. Čo všetko pribudlo? Veľká hojdačka 
so šmýkačkou, drevená obruba okolo pies-
koviska, 5 lavičiek a  oddychový stôl, mul-
tifunkčné pódium, prevažovačka, vláčik, 
kladina, informačná tabuľa, hrazda na špl-
hanie, balančné koly, dve pružinové zvierat-
ká, tri veľké kvetináče s kvetmi a bylinkami, 
dva smetné koše a  cestička pre odrážadlá. 
Zmizli hrdzavé hracie prvky, betónové zá-
klady dvoch nevyužívaných pieskovísk, do-
časné pódium a veľa vriec odpadkov.

Môže sa zdať, že už je všetko hotové a celý 
projekt končí. Nie je to však tak, plánov na 
to, čo by sa ešte mohlo zlepšiť a  zmeniť je 
mnoho, tie si však vyžadujú financie a naj-
mä dobrovoľníkov.

Mackozáhrada je otvorená pre verejnosť od 
marca do októbra.

Kristína Lipovská,
RC Macko
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Rodinné centrum Klbko

MC VÁNOK v Malackách 
renovované

Rodinné centrum Klb-
ko funguje v  Bratislave 
už vyše 12 rokov Krásne 
priestory bývalej škôl-
ky však už nahlodáva 
zub času a  tak každý 
rok sa snažíme niečo 
rekonštruovať. Tento 
rok padol los na kúpeľ-
ňu a  záchod, ktoré už 
po hygienickej stránke 

nevyhovovali. Vďaka finančnej podpore 
Miestneho úradu Karlova Ves a našim vyz-
bieraným 2 percentám sme mohli my - ma-
mičky dobrovoľníčky - plánovať, maľovať, 
lepiť, pokladať, meniť staré za nové, mon-
tovať, čistiť a  upratovať pod vedením 
Ing.arch. Martinky Bezákovej, našej služob-
ne staršej klbkáčky.
Výsledok je úžasný a veríme, že hlavne náv-
števníčky a ich drobci ocenia modrý hnedý 
oceán.
Ďakujeme, za všetky mamičky a  detičky 
z Klbka,

 Katarína Greškovičová
Materské centrum Vánok je súčasťou Ma-
laciek už viac ako desať rokov. Zabezpeču-
je aktivity pre deti, maminy, tehuľky aj celé 
rodiny. V júli tohto roka sa vďaka finančnej 
podpore od Nadácie HB Reavis kompletne 
zrekonštruovali sociálne zariadenia pre MC 
Vánok za 1715,80 eur.
„Štatutárnou zástupkyňou som sa sta-
la v  roku 2013 a vedela som, že to nebude 
len o hraní. Na členských poradách sme sa 
s dievčatami rozprávali aj o tom, ako by sa 
naše priestory pre deti, tehuľky a  rodičov 
mohli vylepšiť. Mali sme veľa skvelých ná-
padov, od vymaľovania herne, vybudovania 
ihriska pre najmenších, klimatizácie… Ale 
na všetko treba finančné prostriedky, ktoré 
sme my k dispozícií nemali, pretože záloho-
vé platby za energie sú pre našu neziskovú 
organizáciu vysoké,“ hovorí Anna Slezáko-
vá.
Začiatkom roku 2014 sme začali prioritne 
riešiť stav sanity,  ktorá nebola v najlepšom 
stave. Členka MC Vánok Mgr. Lenka Stras-
ká vypracovala projekt a zaslala do Nadácie 
HB Reavis. Náš projekt bol úspešný a schvá-
lili nám kompletnú rekonštrukciu toaliet 
a výmenu sanity podporili sumou 1 715,80 
€. Vo vynovených priestoroch mamičky 
s  bábätkami nájdu aj vyklápací prebaľova-

cí pultík. Vyšlo aj na vymaľovanie vstupnej 
chodby a šatne.
Naše poďakovanie patrí Nadácii HB REA-
VIS a členkám MC Vánok za ich flexibilitu 
a  pomoc pri upratovaní po rekonštrukcii 
a maľovaní, rodine Straskej, Lenke a Andre-
jovi, ktorí sa aktívne zapájali od začiatku do 
tohto projektu, kúpeľňovému štúdiu EDEN 
za poskytnutie zľavy pre materské centrum. 
Poďakovanie patrí aj firme IKEA Compo-
nentss.r.o, TT-Controls Slovakia s.r.o, Mes-
tu Malacky, OZ ĽPM, riaditeľke CVČ.
Ďakujem všetkým našim sympatizantom, 
ktorí dlhodobo a  bez nároku na odmenu 
pomáhajú a podporujú činnosť Materského 
centra Vánok!

Čítanie knižiek s deťmi je jedna z najkrajších 
a edukačne najbohatších aktivít. Deti, ktoré 
vyrastajú v  rodinách, kde sa veľa a  pravi-
delne číta, majú zvyčajne bohatšiu slovnú 
zásobu, väčší prehľad a  hlbšie pochopenie 
o  viacerých témach života. Typicky sú tie-
to pozitívne vplyvy vidno na úspechu detí 

Čítanie a vytváranie 
príbehov s deťmi 
v digitálnom veku

v škole, v ich sociálnom cítení a neskôr v ich 
vlastnom prístupu ku knihám a  príbehom 
druhých.
S  príchodom nových technológií sa spek-
trum možností (ako i  potreba) rozvíjania 
týchto schopností rozšírila, ale i skompliko-
vala. So zjednodušeným, a viac dostupným 
prístupom ku kedysi náročným technickým 
funkciám dokážu dnes prekvapivo mladé 
deti natáčať vlastné filmy, vytvárať vlastné 
počítačové hry a  tak sa podielať na príbe-
hoch v  rôznych formách a  formátoch. Ná-
sledne sa deti stávajú silnejšími partnermi 
a viac konkurencieschopné, ale i viac zrani-
teľné v oblastiach, kde si uvedomenie mož-
ných následkov ešte nemohlo byť overené 
vlastnou skúsenosťou.

Ako využiť digitálne technológie na vytvá-
ranie a  zdieľanie príbehov s  predškolák-
mi?
V  škôlkach sa podporuje tvorba vlastných 
kníh, či už v  rámci festivalov ako „Marec 
mesiac knihy“ alebo iných kreatívnych akti-
vít. Vlastnoručne zhotovené knihy spravidla 
obsahujú prvky, ktoré sú bližšie ku sociálne- 
kultúrnemu chápaniu určitého dieťaťa a kto-
ré tak viac rešpektujú individualitu každého 
dieťaťa ako komerčne produkované knihy. 
Môžu byť o téme, ktorá je pre dieťa momen-
tálne lákavá a porozumiteľná, môžu zahŕňať 
prvky z jeho osobného života alebo sa inak 
priblížiť k  jeho chápaniu. Takéto knižky 
môžu byť papierové alebo digitálne a  for-
mou a  obsahom prispôsobené kreativite 
jednotlivcov. Vytváranie vlastných knižiek 
je teda filozoficky blízke pedagogickým prú-
dom, ktoré sa zaoberajú individualitou kaž-
dého dieťaťa a hlásajú potrebu rôznorodosti 
pri rozvoji „novej gramotnosti“. Tvorením 
vlastných knižiek dávame deťom priestor na 
rozvíjanie počiatočnej gramotnosti a vzťahu 
ku knihe, literatúre, autorom ako i možnosť 

 Copyright The Open University, UK
Our Story aplikácia: dieťa píše vlastný text
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zamyslieť sa nad pojmami typu sekvencia 
príbehov, úloha jednotlivých postáv, deju 
atď. Navyše však podporujeme celú škálu 
sociálnych kompetencií vďaka príležitosti 
zamyslieť sa nad otázkami typu: kto je moje 
publikum, aký je účel môjho prejavu, akú 
formu najlepšie zvoliť atď. Potenciálnych 
vplyvov na rozvoj gramotnosti dieťaťa je tak 
niekoľko a vo viacerých doménach. Existuje 
silná tradícia výskumu, kvalitatívneho ako 
i kvantitatívneho (s experimentálnym, väč-
šinou psychologickým zameraním), ktorá 
potvrdzuje, že vytvárať vlastné knihy deťom 
napomáha vo viacerých smeroch, od upev-
nenia vzťahov s okolím (najmä v kultúrno-
-etnických menšinových skupinách) po vý-
voj reči a komunikačných schopností.

Vytváranie príbehov na iPadoch a  table-
toch
iPad je funkciami podobný prenosnému 
malému počítaču- laptoptu, no v  porov-
naní s  predchádzajúcimi technológiami je 
multi-modálny a  kompaktný. Kompaktný 
znamená, že spája niekoľko starých techno-
lógií do jednej (videokameru, fotokameru, 
diktafón, digitálny notes, prístup k  inter-
netu, dotykovú obrazovku). Napomáha tak 
multi-modálnemu vyjadrovaniu a  multi-
modálnej komunikácii, teda pomocou reči, 
písma, dotyku. Navyše sú tablety prenosné, 
ľahké a ich baterka vydrží v porovnaní s po-
rovnateľnými technológiami pomerne dlho 
(záleží však samozrejme od zaťaženia pa-
mäte a  intenzity využitia). To znamená, že 
iPady sa dajú používať vonku a ľahko zobrať 
na napr. na školský výlet. Tým, že v jednom 
prístroji sa dá naraz zaznamenať video, foto-
grafia, písomný či hovorený postreh, je ich 
využitie vo všeobecnosti všestrannejšie, ako 
kedysi s počítačmi.
iPady sa teda dajú využiť na rôznorodé ak-
tivity vďaka mnohým funkciám zabudova-

ným priamo do hardvéru. Navyše sa však 
dajú všestranne využiť vďaka širokému 
množstvu aktivít, ktoré prinášajú vo forme 
edukačných softvérov, tzv. „apps“ (z anglic-
kého „applications“, aplikácie). Tieto apliká-
cie sa dajú stiahnuť zadarmo, alebo za veľmi 
nízku cenu z  Apple obchodu, prístupného 
priamo z iPadu (pomocou wifi Internet pri-
pojenia). Užívateľ tak môže mať na ploche 
iPadu stiahnutých niekoľko desiatok apps 
= aplikácií, reprezentovaných ako drobné 
ikony a  často zoradených do skupín alebo 
súborov (podobné Windows systému zo-
raďovania dokumentov). Spolu s  apps tak 
iPad hardware prináša rôznorodé a početné 
možnosti nových foriem učenia sa a zábavy, 
stratégií poznávania.

Our Story aplikácia
Pri výbere vhodných aplikácií treba mať na 
zreteli, že zatiaľ existuje len veľmi málo kva-
litných, otvorených aplikácií, ktorých edu-
kačná hodnota by bola overená výskumom. 
Spolu s kolegami na Open University, Mil-
ton Keynes, sme vytvorili aplikáciu Our Sto-
ry. pomocou ktorej môžu deti jednoducho 
vytvoriť vlastnú digitálnu obrázkovo-tex-
tovo-zvukovú knižku. Knižka má formát 
štandardných iPadových knižiek, ale inak 
nič nepredpisuje; text, zvuk a  obrázok si 
určuje dieťa (alebo pedagóg či rodič) s die-
ťaťom, sám. Vďaka zabudovaným technoló-
giám v iPade sa dajú fotografie pridávať veľ-
mi jednoducho a vzápätí, text sa dá pripísať 
pomocou dotykovej klávesnice a  zvuk na-
hrať zabudovaným mikrofónom. Aplikácia 
prináša spojenie týchto funkcií dokopy, ako 
i možnosť zhotovené knižky poslať emailom 
alebo cez dropbox (voľne dostupný online 
servis ktorý umožňuje rýchly transfer dát). 
V  druhej verzii aplikácie sa knižky dajú 
tiež preformátovať do PDF a  jednoducho 
vytlačiť. Výskum a  testovanie aplikácie nás 

inšpiroval postupne pridať aplikácii špeci-
álne funkcie, ako napríklad možnosť tlače-
nia knižiek vo viacerých formátoch (A4, A5 
a  A6), ako i  pridanie k  aplikácii viacerých 
podporných webových stránok a  youtube 
videí. Pomocou videí a web stránok sme sa 
snažili pedagógom a  rodičom sprístupniť 
viacero jednoduchých návodov na obsluhu 
aplikácie a  iPad hardvéru, ako i  pár nápa-
dov, ako aplikáciu využiť. Aplikácia je prí-
stupná zadarmo na Apple store (stačí hľadať 
pod menom Our Story) a jej ekvivalent pre 
android tablety na googlestore (https://lay.
google.com/store/apps/details?id= uk.ac.
open. ourstory&hl=en).

Úloha dospelých
Dospelí, či pedagógovia, môžu výrazne 
ovplyvniť proces tvorenia Our Story kni-
žiek. Môžu deti inšpirovať, vytvárať knižky 
na jednotlivé témy, a počas tvoriaceho pro-
cesu môžu s deťmi diskutovať o dôležitosti 
autorstva, sekvencie príbehu atď. V pokro-
čilom štádiu sa však môžu zamerať na as-
pekty, ktoré sú jedinečné vďaka iPadu. Na-
príklad môžu s  deťmi diskutovať ohľadne 
zmenenej tváre publika, ako i  čitateľov ich 
knižiek, ak sa v priebehu sekúnd stanú sú-
časťou virtuálnej knižnice. Tiež sa môžu za-
merať na zdôrazňovanie rôznorodosti Our 
Story príbehov a  zážitkov zaznamenaných 
v  knižkách. Ako i  pri iných aktivitách, tak 
aj pri Our Story je najvhodnejšie realizovať 
vytváranie knižiek ako spoločnú aktivitu 
detí a  dospelých. Je na voľbe nás všetkých, 
aké príbehy s  deťmi vytvoríme a  zaradíme 
do digitálnych kútikov/ centier/ virtuálnych 
knižníc našich detí.

Natália Kučírková,
The Open University a Booktrust,

Veľká Británia
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Zodpovedne 
tehotná

Pivo, ktoré je nízkoalkoholickým nápojom, 
si denne na Slovensku vychutnáva tisíce 
spotrebiteľov, pričom väčšina z nich si uve-
domuje dôležitosť pitia s mierou. Je však aj 
istá skupina takých, ktorí tak nerobia a ná-
sledky nezodpovednej konzumácie alkoho-
lu majú vplyv na nich alebo na ich okolie. 
Ak sú medzi nimi tehotné ženy, vystavujú 
svoje ešte nenarodené dieťa riziku vzniku 
fetálneho alkoholového syndrómu (FAS). 
Na Slovensku sa ročne narodí približne dve-
stopäťdesiat detí s  diagnózou FAS – a  ako 
uvádzajú odborníci, ich matky nemuseli byť 
pravidelnými konzumentkami nadmerného 
množstva alkoholu. „Neexistuje bezpečná 
dávka alkoholu počas tehotenstva. Pre jed-
nu ženu môže postačovať jeden či dva po-
háriky alkoholu v nesprávny, pre dieťatko 
veľmi citlivý čas, pričom sa nedá jednoznač-
ne určiť, ktoré obdobie, ktorý deň, sú tým 
najrizikovejším obdobím. Iná žena môže 
skonzumovať aj väčšie množstvo alkoholu 
a na dieťatku to nemusí zanechať takmer 
žiadne následky. Je to však ruleta na vlast-
nom dieťati, ak pijete počas tehotenstva, 
následky môžu byť fatálne a pritom sa im 
dá tak jednoducho predísť: nepite alkohol 
počas tehotenstva,“ upozorňuje náhradná 
matka Nikola Endrychová Dudová z Brati-
slavy, ktorá má skúsenosti s výchovou dieťa-
ťa s príznakmi tejto diagnózy.

Pivovary Topvar sú zatiaľ jedinou pivo-
varníckou spoločnosťou u nás, ktorá už 
tretí rok na toto riziko upozorňuje - nie-
len prostredníctvom informácií na vybra-
ných obaloch svojich pivných značiek, ale 
aj podporou rozsiahlej osvety. Jej súčasťou 
je aj vzdelávanie odborníkov na prevenciu 
FAS. „V spolupráci s Nadáciou P. Dvorského 
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HARMONY sa v týchto mesiacoch dokon-
čuje aj trojročný vzdelávací cyklus zamera-
ný na túto diagnózu. Informácie o diagnóze 
FAS sa v septembri objavili aj vo vybraných 
podnikoch, kde sa predávajú pivné znač-
ky Pivovarov Topvar. Tie vydali aj špeciál-
ne letáky, ktoré sa nachádzajú vo viac ako 
sto zdravotníckych zariadeniach. „Reakcie 
obsluhy boli skvelé – pracuje medzi nimi 
veľa žien a často sa rozprúdila živá diskusia, 
diagnóza FAS je totiž stále pre mnohých ne-
známou. Preto podporujeme už po tretí rok 
osvetu v tejto oblasti, lebo si myslíme, že je 
správne byť zodpovedný,“ opísala Miroslava 
Remenárová z Pivovarov Topvar. 

Novinkou tohtoročných aktivít je osveta 
prostredníctvom Únie materských centier, 
ktorá kampaň podporila spolu s materský-
mi a  rodinnými centrami vo viacerých re-
giónoch Slovenska. Viac informácií o  tejto 
problematike, nájdete na www.promileinfo.
sk alebo www.fasyndrom.sk.

Bonding - Matkina náruč 
po pôrode

Masáže bábätiek – kto ich vymyslel a načo?

Keď som držala svoju práve narodenú dcér-
ku v  náručí, uvedomila som si, akú máme 
my ženy zvláštnu výsadu. Môcť sa nerušene 
zvítať s  dieťatkom bezprostredne po pôro-
de je jedným z  tých okamihov, na ktoré sa 
nezabúda. Slovenská verejnosť je poznačená 
rutinným oddeľovaním matiek a detí po pô-
rode, ktoré je už niekoľko generácií vníma-
né ako norma. Možno aj to je jeden z dôvo-
dov, prečo sa bežne ľudia nad touto praxou 
nepozastavujú.

Naproti tomu si čím ďalej tým viac žien želá 
zažiť nerušený kontakt so svojimi deťmi po 
pôrode. Pýtajú sa nás: „Čo mám urobiť pre 
to, aby som mohla byť s bábätkom hneď po 
pôrode?“ „Je možný kontakt koža na kožu 
aj po cisárskom reze?“  „Aké výhody tento 

kontakt prináša?“
Celú jeseň občianske združenie Ženské 
kruhy venuje téme nerušeného popôrodné-
ho kontaktu - bondingu. V rôznych mestách 
Slovenska budeme prednášať o jeho dôleži-
tosti a tešiť sa môžete aj na premietanie fil-
mu Mikropôrod. Pre všetky ženy, ako aj pre 
širšiu laickú verejnosť, sme pripravili bro-
žúrku s  názvom „Bonding – Matkina ná-
ruč po pôrode“. Prinášame v nej nielen od-
povede na najčastejšie otázky, ale aj príklady 
dobrej praxe, vyjadrenia našich aj zahra-
ničných odborníkov, skúsenosti samotných 
žien.  Dozviete sa, že dôvody, pre ktoré sa 
oplatí zažiť bonding, nie sú bezvýznamné. 
Práve naopak:  týkajú sa zdravia detí a ma-
tiek a sú dobre vedecky zdokumentované.
Brožúrku ako aj viac informácií o  našich 
aktivitách nájdete na stránkach  www.zen-
skekruhy.sk
 Miroslava Rašmanová,
 Podpredsedníčka Ženských kruhov

Hneď v prvej vete môžem spokojne povedať, nevymyslela som ich ja. Nie je to systém, kto-
rý by som objavila počas starostlivosti o svoje deti. A môžem s  istotou povedať, že nie je 
ani výtvorom žiadneho iného súčasníka. Detskú masáž nevytvoril nikto a nikomu nepatrí. 
Zároveň však patrí ako veľmi vzácne dedičstvo – v dnešnej kultúre už takmer úplne zabud-
nuté – nám všetkým. Jej tvorcami sú tisíce matiek prírodných národov po celom svete, ktoré 
žili v súlade s rytmom prírody a počas stáročí odpozorovali, čo pomáha ich deťom prežiť, 
vytvárať silné kosti i svaly, udržať dobré trávenie, ktoré je základom zdravia a bol to vždy 
prostriedok na vytváranie hlbokého rodového puta s novým človiečikom. Bolo to odovzdá-
vanie vedomostí a kultúry pomocou piesní, ktoré pri tom spievali. Bol to prejav lásky, ktorá 
sa vyjadrovala pomocou rúk, priamo od srdca.
Úplne prvým domovom masáže dojčiat je India. V Indii sa masáž používa po tisícročia a až 
dodnes je dôležitou a neodmysliteľnou súčasťou dennej starostlivosti o bábätká od prvých 
dní po pôrode do 18 mesiacov. Svoje korene má v 5000 ročnom starobylom učení ajurvédy 
– tradičnej indickej medicíny. Jej tradícia sa prenášala z generácie na generáciu prostredníc-
tvom matky. Dávno prekročila hranice svojho pôvodu a po stáročia je používaná v tradič-
ných kultúrach po celom svete. Nájdeme ju okrem Indie v krajinách Ázie, v Afrike, v Južnej 
Amerike ale aj medzi pôvodnými Indiánmi Severnej Ameriky.

Pod drobnohľadom odborníkaMozaika centier

Zodpovedne tehotná
Pivovary Topvar sa dlhodobo usilujú o zodpovedné správanie spotrebiteľov spojené  
s konzumáciou alkoholických nápojov.  

Naše posolstvo je jasné: tehotné ženy by nemali piť alkohol. O rizikách spojených s jeho konzu-
máciou počas tehotenstva komunikujeme na našich výrobkoch a webových stránkach, pri rôznych 
aktivitách aj prostredníctvom mobilnej aplikácie PromileLady. Zistite, aké dôsledky môže mať pitie 
alkoholu počas tehotenstva pre vaše ešte nenarodené dieťatko a čo znamená diagnóza FAS.

„Keď žena v tehotenstve pije alkohol, berie na seba riziko, že jej dieťa bude musieť za to 
zaplatiť v budúcnosti vysokú cenu. Niekedy ju bude splácať počas celého svojho života, 
boriac sa s telesnými a duševnými poruchami.” 

Malgorzata Klecka, terapeutka a odborníčka na FAS

ALKOHOL JE NEVHODNÝ PRE TEHOTNÉ ŽENY www.promileinfo.sk    www.fasyndrom.sk
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Komu teda patria zásluhy za jej vytvorenie?
Všetkým múdrym ženám, matkám, národom, ktoré vedeli, ako zdravo žiť vo svojom tele 
a ich pokore, intuícii a vytrvalosti, s akou hlbokú múdrosť ľudstva udržiavali pri živote.
Matky na celom svete inštinktívne vedia, že ich bábätká potrebujú objatie, pohladenie a lás-
kyplný dotyk. Masáž je forma komunikácie, ktorá je schopná bez slov vyjadrovať city, lásku 
a  odovzdávať pokoj a  istotu, vedomie o  tele a  jeho fungovaní, pričom jej najdôležitejším 
nástrojom je dotyk.
Dotyk má nesmierne dôležité miesto v živote každého človeka, je základom všetkých ľud-
ských vzťahov počas celého života. A aký je dôležitý? Posúďte sami. Máme päť zmyslových 
orgánov. Bez zraku, sluchu, čuchu i so stratou chuti dokážeme prežiť. Keď odoprieme člo-
veku dotyk, neprežije. V brušku sa ako prvý zmyslový orgán vyvinie hmat, a keď človek 
umiera, to posledné čo vníma je dotyk tých, ktorí ho milujú a sú s ním.
Príroda je dokonalý tvorca, vie, prečo nás takto zostrojila. Všetky zmysly nás neustále ovplyv-
ňujú. Dotyk nás však ovplyvňuje najviac.
Pomocou dotyku dokážeme v  každej chvíli ovplyvniť celú nervovú sústavu. Môžeme ju 
upokojiť láskavým dotykom, ale môžeme ju rovnako rozladiť dotykmi neláskavými. V koži 
máme milióny nervových zakončení, ktoré sa všetky sústreďujú v našom mozgu.
Mozog je náš centrálny počítač. Celý náš život, 24 hodín denne, pre náš bezpečný život 
vyhodnocuje úplne všetko, čo mu nervová sústava pomocou zmyslov prináša. Nespí ani na 
chvíľu. Na základe vyhodnotení spúšťa vylučovanie hormónov, ktoré potom ovplyvňujú 
naše pocity a mozog v  stotinách sekundy vytvára naše reakcie. Pokojné či stresové. Toto 
všetko je obrovské, pre nás nepredstaviteľné množstvo práce, ktoré naše telo vykonáva bez 
nášho uvedomovania si, a len vďaka impulzom, ktoré sprostredkujú zmyslové orgány.
Viete si predstaviť aspoň trošku, koľko práce musí vykonať mozog dieťatka, kým sa tu me-
dzi nami ako tak udomácni? Úplne všetko je preň nové a neznáme a úplne iné ako bolo 
v brušku! Nervová sústava a mozog musia mnohokrát opakovane vyhodnocovať, čo je bez-
pečné a čo nie. Každý zvuk, aj taký, ktorý my už vôbec nevnímame, lebo ho poznáme desiat-
ky rokov. Každú vôňu, každý obraz postupne objaviť a zatriediť každú chuť… Prvé tri roky 
života pracuje mozog najintenzívnejšie. A práve v tomto období si človek na zbytok života 
vytvára automatické návyky, ako sa vo svojom tele cíti, ako bude so svojím telom zaobchá-
dzať. Máme ich každý z nás. Sú uložené ako hlboké pamäťové stopy v mozgu. Sme súčasťou 
prírody a fungujeme podľa prírodných zákonov. Preto sme sa naučili zaobchádzať so svojim 
telom cestou najmenšieho odporu a rovnako aj myslieť.
Problém je v tom, že niektoré z týchto spôsobov nie sú úplne vhodné a komplikujú nám, 
bez nášho uvedomovania si, celý život. Neustále napínaná a stimulovaná nervová sústava, 
ktorá je stále v stave pohotovosti spôsobí, že automaticky vylučujeme do tela stresové hor-
móny namiesto tých, ktoré nám dopriavajú uvoľnenie a pocit bezpečia. To spôsobuje, že telo 
napína svaly a je pripravené na útek či útok. A aj všetky naše reakcie na okolitý svet potom 
tvoríme z pozície nebezpečenstva oveľa viac ako z pozície bezpečia, pokoja a uvoľnenia. Prá-
ve toto je dôvodom stále sa zvyšujúcej agresie vo svete. V skutočnosti je to chemický koktejl 
našich hormónov, ktorý určuje, aký svet tvoríme. A predstavte si, že každý z nás má jeho vy-
lučovanie nastavené ako automatický proces podľa toho, čo sme zažívali počas prvých troch 
rokov. A funguje podľa toho naše telo, naša myseľ i emócie. Práve preto sú niektorí ľudia 
nervní zdanlivo nepochopiteľne a bez príčiny a niektorí naopak dokážu zachovať pokoj aj 
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uprostred „hurikánu“. Sumár zážitkov v prvých rokoch života má na nás vplyv po celý život. 
Ako prichádzajú dnes deti na svet? Ako ich vítame? Zažívajú pokoj či stres?
Naše telo je dokonalý a prepojený systém. Nervy vyšlú signál mozgu, ten vyhodnotí situá-
ciu a zadá príkaz na vylučovanie príslušných hormónov. Stresové hormóny potom spôsobia 
zvýšené napätie svalov a pripravia telo na stav pohotovosti. Alebo naopak, iná skupina hor-
mónov spôsobí uvoľnenie svalov a pocit, že je všetko v poriadku.

Vedeli ste, že rovnako tak ako svaly, aj naše nervy majú niečo ako „svalovicu“? Bolia nás. 
Ako sa to prejavuje u detí?
Napnutá nervová sústava napína svaly, všetky, aj tie hladké, z ktorých máme naše orgány – 
žalúdok, pečeň, obličky, črevá…keď je stále prítomné napnutie svalov, vzniká problém s ich 
prekrvením. Keď sa k nim dostáva málo kyslíka a výživy z krvi, nemajú z čoho rásť. Keď 
nie je dostatočná výživa, nervová sústava hlasí mozgu stav pohotovosti. Treba viac jedla. 
Dieťatko vylúči stresový hormón, vďaka ktorému začne plakať a  plačom privoláva mamu 
a pýta viac jedla. Ale do napnutého a stiahnutého bruška sa viac nezmestí. Bruško bolí. Telo 
použije všetky mechanizmy, ako sa bolesti zbaviť – grganie, vygrckávanie mliečka, reflux, 
zápchu, či naopak hnačku a ďalšie vylúčenie stresových hormónov, aby sa telo mohlo napínať 
a nejako sa pokúsilo bolesti zbaviť. To je práve cesta najmenšieho odporu. Takto naše telo 
funguje. Čo najrýchlejšie zbavenie sa bolesti a znovuuvedenie tela do stavu pokoja. A to sme 
si popísali len jediný orgán…Napnuté obličky nefiltrujú tak akoby mohli, pečeň sa nezapája 
v trávení tak ako by mohla a mala, črevá sa napínajú a ich peristaltika sa obmedzuje, čím 
vznikajú plyny a koliky. A čo na to naše srdce, pľúca, mozog, ktorý ma „svalovicu“? Koľko 
nových vedomostí asi dokáže stráviť? Koľko sa nám zmestí do zaťatej päste? Odkiaľ sa odra-
zu berú všetky tie dyslexie, dysgrafie, dyskalkúlie…?
Vzniká začarovaný kruh, ktorý sa dnes snažíme riešiť rôznymi umelými či prírodnými prí-
pravkami, ktoré alebo nefungujú alebo zafungujú krátkodobo, ale dlhodobo vytvoria oveľa 
závažnejšie problémy vyplývajúce z dlhodobého stavu nerovnováhy. Naviac toto všetko vy-
tvára v mame pocit bezmocnosti a nepríjemných pocitov, že nie je dobrá matka, keď ne-
dokáže svojmu dieťatku uľaviť. A aj v jej tele stúpa hladina stresových hormónov, ktoré sa 
zase mliečkom dostanú do tela bábätka. A ako to ovplyvňuje naše partnerské spolužitie asi 
poznáme všetci.
Ako sme len prepojení na všetkých úrovniach, až to vyráža dych. Po tom, čo sme si napísali 
ale hádam uznáte sami, že riešenie nenájdeme vonku. Veď predsa neodstraňujeme príčinu 
všetkých problémov, ktorými je prílišné napätie nervovej sústavy.

A čo má s týmto všetkým spoločné masáž bábätiek? Úplne všetko!
Žijeme vo svete, ktorý podporuje dosahovanie výkonov, rýchlosť, napätie. Ale na to, aby sme 
dokázali žiť plnohodnotný a harmonický život v zdravom tele, potrebujeme k napätiu nájsť 
rovnováhu. Tá je v uvoľnení, v bytí. Keď len tak sme a nič nerobíme a neočakávame. Telo, 
myseľ i emócie majú voľno. Dlhodobý život v nerovnováhe nemôže predsa viesť ku zdraviu. 
Veď si len predstavme, že by sme len vydychovali a iba občas sa nadychovali…
Kľúčom k rovnováhe je práve stav našej nervovej sústavy. Jej harmonické fungovanie me-
dzi stresom a uvoľnením. Medzi zatvorenou päsťou a otvorenou dlaňou. Je paradoxné, ako 
ľudstvo dokáže ovládať takmer celú zemeguľu, ale už vôbec nepozná seba samého, svoje telo 
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a spôsoby, ako s ním harmonicky zaobchádzať tak, aby mu to bolo ku prospechu. A ako sme 
si povedali, absolútnu väčšinu skúseností a návykov nazbierame počas prvých troch rokov 
života. Ako sa u nás krásne vraví: „Čo sa v mladosti naučíš, na starobu akoby si našiel“. 

Masáž je vedomý dotyk, technika práce s telom, prepracovaná tisícročiami nezaplatiteľnými 
skúsenosťami našich predkov. Funguje práve silou a  mimoriadnym účinkom dotyku ako 
najsilnejší prostriedok na harmonizáciu nervovej sústavy. A  ako sme si už povedali, telo 
a myseľ sú neustále prepojené. Keď pracujeme s  telom, vždy ovplyvňujeme aj myseľ. Táto 
prepojenosť je absolútne zásadná. A platí to aj naopak. Je aj vedecky dokázané, že už 5 mi-
nút masáže zastaví úplne tvorbu stresových hormónov a naštartuje vylučovanie oxytocínu – 
hormónu lásky. A veľkým prekvapením zrejme bude, že sa tak nedeje len v tele dieťatka, ale 
aj v tele osoby, ktorá ho masíruje! Aj preto dojčenská masáž tak výrazne zlepšuje popôrodné 
depresie.
Príroda nám vložila do rúk neuveriteľný nástroj. Ruky sú predĺžením našich sŕdc. Medicína 
vie, že v dlaniach máme akupunktúrne body srdca. Kto iný dokáže pomocou rúk odovzdať 
viac lásky, než rodičia? A čo upokojuje a lieči viac ako bezpodmienečná láska? To, čo doká-
žeme svojimi rukami odovzdať nášmu dieťatku, nedokážu žiadne medicíny. Preto je detská 
masáž ako vedomý dotyk tým najsilnejším preventívnym prostriedkom celoživotného zdra-
via. Pomocou masáže môžeme vytvoriť pokojnú a silnú nervovú sústavu, ktorá bude našim 
deťom i nám všetkým slúžiť tak, aby bol svet krásnym, bezpečnejším a láskyplným miestom.
Máme kratučké tri roky na to, aby sme svojim deťom odovzdali schopnosť starať sa o svoje 
telo i myseľ s láskou. Aby sme ich naučili rovnováhe nádychu a výdychu. Potrebe konať, ale 
i potrebe zdravo odpočívať. Budeme ich to učiť samozrejme oveľa dlhšie, ale to, čo vložíme 
na začiatku, nám bude na ceste pomáhať tak, že si to v začiatkoch nášho rodičovstva ani ne-
vieme predstaviť. Budujeme stupienky zdravého a krásneho života, ktorý sa začne stále viac 
úplne sám prejavovať vo svojej plnej kráse.

Láskyplná masáž je jedným z najväčších darov, ktorý môže emocionálne obohatiť životy 
rodičov a ich detí.
Ak ste dočítali až sem, už ste asi prišli na to, že masáž je oveľa viac ako len uvoľnenie od 
boľavého bruška, či lepší spánok našich drobčekov. I keď z vlastnej skúsenosti uznávam, že 
toto sú prínosy, ktoré nám výrazne zlepšia kvalitu každodenného života s našimi bábätkami. 
To všetko, čo dokáže masáž pozitívne ovplyvniť, sa asi nedá ani opísať. Pomocou masáže od 
prvého okamihu tvoríme inú kvalitu života, tvoríme iných ľudí a čo je veľmi dôležité, vďaka 
prepojeniam sa aj my stávame úplne inými ľuďmi, citlivejšími, vnímavejšími rodičmi, ktorí 
zažívajú krásne pocity rodičovskej sebadôvery a pokoja, lebo objavia, že svojimi vlastnými 
rukami dokážu pomôcť svojim deťom často aj bez cudzej pomoci. Pocit kompetencie a uži-
točnosti nám dáva jeden z najkrajších pocitov v živote. Hádajte, aké hormóny potom naše 
telo vylučuje?
Mnohé zvyky našich predkov ustúpili do úzadia a boli zabudnuté v mene moderného pok-
roku, ktorý sa rozbehol s priemyselnou revolúciou a rozvojom vedy, aby sa po mnohých ro-
koch podrobného vedeckého skúmania a objavenia ich dôležitosti opäť stali realitou našich 
životov potvrdené racionálnymi dôkazmi vedy.
Existuje mnoho interkultúrnych štúdii, ktoré potvrdzujú, že spoločnosti, kde sú deti nosené, 

Pod drobnohľadom odborníka Pod drobnohľadom odborníka

masírované, dojčené a objímané, sú neskôr ako dospelí menej agresívni, menej súťaživí, viac 
spolupracujú a prejavujú súcit.
Prerušili sme odovzdávanie ľudovej múdrosti z generácie na generáciu a dnešné mladé ma-
minky sa ani nemajú vo svojich rodinách kam obrátiť, keďže už naše mamy vyrástli často 
bez koreňov.
Pre potreby našej kultúry krásu a účinnosť masáží znovuobjavila VimalaSchneiderMcClure, 
Američanka, ktorá ako 21 ročná pracovala v  sirotinci Matky Terezy v  Indii, kde napriek 
biede a materiálnej chudobe videla na vlastné oči citové a duševné bohatstvo tamojších ľudí. 
Každodennou masážou, kedy staršie deti masírovali tých mladších, vytvárali okolo seba po-
koj a harmóniu. Vimala počas svojho pobytu ochorela na maláriu a sama zažila ozdravujúce 
účinky masáže aj na vlastnej koži. Masáž jej zachránila život. Bez liekov. Na základe svojich 
zážitkov a masírovaním vlastných detí vyvinula metódu masáže dojčiat, ktorá sa používa po 
celom svete.
V začiatkoch sa šírila len v USA, až neskôr v roku 1986 vznikla Medzinárodná asociácia 
masáže dojčiat – IAIM (InternationalAssosiation of Infant Massage), ktorej vedenie dodnes 
pôsobí v Kodani a odtiaľ riadi výuku inštruktorov aj výskum po celom svete. Inštruktori 
masáže dojčiat pôsobia už v 52 krajinách sveta a sú pioniermi v objavovaní krásy a dokona-
losti fungovania našich tiel v súlade s prírodou. Snažíme sa všetci ukázať rodičom, aké sú ich 
rodinné vzťahy krehké a navzájom poprepletané. Akú veľkú moc majú vo svojich rukách. 
Snažíme sa byť citlivými sprostredkovateľmi hlbokej múdrosti našich predkov a znovu pre-
pojiť rodičov a ich deti s dokonalosťou prírody.
Keď budete hľadať masáž pre svoje bábätko, hľadajte certifikovaných inštruktorov IAIM 
s označením CIMIs – Certified Infant MassageInstructor. Všetci majú odborné vzdelanie 
a ich činnosť je viazaná etickým kódexom IAIM. Tých, ktorí fungujú na Slovensku, nájdete 
na stránke www.masazedojciat.sk
Inštruktori masáže dojčiat nemasírujú bábätká, hmaty vyučujú prostredníctvom ukážkovej 
bábiky a rodičia sa učia jednotlivé hmaty priamo na svojich bábätkách. Jeden takýto kurz 
pozostáva z 5-tich hodín, ktoré sú rozdelené na 5 stretnutí po 1,5 hodine. Na každej z týchto 
hodín sa naučí rodič postupne jednotlivé hmaty od hlavy až po päty, pričom súčasťou ho-
dín bývajú diskusie a rozprávania o účinkoch masáže, o citovej väzbe, o plači, o bolestiach 
bruška, o nepokojnom bábätku a ďalšie zaujímavé témy súvisiace so starostlivosťou o dieťa.
Je možné absolvovať skupinový alebo individuálny kurz.
Ako certifikovaná inštruktorka masáže dojčiat mám to šťastie, že tu v Rači, kde bývam, exis-
tuje nádherný priestor pre rodiny – RC Ráčik - a mám možnosť využívať jeho priestory na 
učenie masáží bábätiek. Je mojím veľkým snom i túžbou sprostredkovať silu, krásu a trans-
formačnú hĺbku masáže všetkým mladým rodinám, ktoré tu žijú.
Bude mi veľkou cťou byť vám láskyplným a podnetným spoločníkom na kúsku vašej dob-
rodružnej cesty rodičovstvom. Veľmi sa teším na vás všetkých.

KONTAKT:
CIMI – Ing.Janka Lukáčová

mobil: 0907 877 838,
mail: jlukacova11@gmail.com

www.racik.sk

Materské centrá / október 2014 www.materskecentra.sk 2322



Chcel byť akade-
mickým maliarom, 
ale otec-právnik ho 
vystríhal pred bo-
hémskym životom 
a usmernil ho prak-
tickejšie. Vladimír 

Cingel vyštudoval medicínu a verejnosť to-
hoto sympatického chirurga začala vnímať 
najmä pri oddeľovaní siamskych dvojčiat 
Mareka a  Miška. Podstatnú časť profesio-
nálneho života operoval malé deti a  dnes 
sa raduje zo svojej sedemmesačnej vnučky 
Agátky a je starostlivým starým otcom.

Aký darček ste pripravili pre Agátku pri 
narodení?

Jeden veľmi tradičný, kúpili sme jej náuš-
ničky a  jeden netradičný, a  tým bol odber 
pupočníkovej krvi a placenty. Pokladal som 
to za „jedinečnú“ investíciu, niektorí starí 
rodičia nakúpia bábätku plno zbytočného 
luxusného oblečenia a hračiek, ja som lekár, 
a  preto som chcel, aby mala moja vnučka 
takúto medicínsku-biologickú „poistku“. 
Sledujem vedecký pokrok v  medicíne, na-
preduje nepredstaviteľne rýchlo, nevieme, 
čo bude o  desať-dvadsať rokov a  čo doká-
žu vedci vytvoriť z kmeňových buniek, veď 
napr. v USA, Veľkej Británii, Japonsku a Ne-
mecku sa veľa investuje práve do takéhoto 
výskumu. Kmeňové bunky je možné získať 

z  ľudských embryí, čo býva väčšinou spo-
jené s  ich utratením, a  to spôsobuje nielen 
legislatívny, ale mnohým lekárom a vedcom 
aj osobný problém. Ja sám som praktizujú-
ci katolík a  privítal som, že existuje takáto 
možnosť získavania kmeňových buniek. Je 
to pre dieťa bezbolestné, legislatívne a etic-
ky čisté, netrpí tým svedomie a presvedče-
nie veriacich.

Sú ale zdravotníci, ktorí rodičov odrádza-
jú od odoberanie pupočníkovej krvi, tvr-
dia, že je to len nejaká súčasná móda. Váš 
názor?

Pupočníková krv je časť krvi novoroden-
ca, ktorá ostáva v placente a pupočníku po 
jeho prestrihnutí a  pokiaľ nie je pupočník 
prestrihnutý, je táto krv súčasťou neonatál-
nej cirkulácie. Predmetom záujmu sa stala 
už pomerne dávno, v 70. rokoch, keď vedci 
zistili, že obsahuje významné množstvo kr-
votvorných kmeňových buniek, o  ktorých 
sa dovtedy predpokladalo, že sa nachádzajú 
len v  kostnej dreni. Krvotvorné kmeňové 
bunky vytvárajú množiace sa skupiny pro-
genitorových (nezrelých) krvných buniek, 
ktoré sa po svojom namnožení diferencujú 
na zrelé krvné bunky: červené krvinky, biele 
krvinky, krvné doštičky a  celý tento jav sa 
nazýva krvotvorba. Pri mnohých ochore-
niach je krvotvorba zásadne narušená ale-
bo úplne zlyháva. Vtedy je indikovaná tzv. 
transplantácia krvotvorných kmeňových 
buniek. Okrem týchto buniek sa nachádzajú 
v pupočníkovej krvi aj mezenchýmové kme-
ňové bunky a  dokonca aj embryonálnym 
bunkám podobné kmeňové bunky. Tieto 
bunky majú schopnosť produkovať prekur-
zorové bunky pre akékoľvek tkanivo v orga-
nizme! Sú schopné sa špecializovať nielen na 
krvné bunky, ale aj napr. na bunky svalov, 

Dieťa dnes už nie je 
samozrejmosť

kostí, chrupaviek, pečeňové bunky, bunky 
srdcového svalu, preto majú dôležitú úlohu 
pri obnove poškodených častí organizmu, 
čím sa zaoberá tzv. regeneratívna medicí-
na. Hovorím o  tom preto tak podrobne, 
lebo si musíme uvedomiť jednu vec: bunky 
pupočníkovej krvi sa v  podobnom zložení 
už nikdy počas života jedinca nevyskytujú. 
Krvotvorné bunky sa dnes využívajú pri 
liečbe mnohých závažných ochorení ako 
sú: leukémie, lymfómy, nádorové ochore-
nia orgánov, získané a dedičné poruchy kr-
votvorby, imunity, metabolizmu a  vo svete 
prebiehajú klinické štúdie o využití pupoč-
níkovej krvi pri liečbe diabetu 1. typu a det-
skej mozgovej obrny, ktoré sa rozbiehajú aj 
na Slovensku. Viaceré autoimúnne ocho-
renia, napr. juvenilná chronická artritída, 
systémový lupus erythematosus, sclerosis 
multiplex, Crohnova choroba sa úspešne 
liečia vysokými dávkami chemoterapie, 
ktorej nepriaznivým dôsledkom môže byť 
útlm krvotvorby a  riešením je transplan-
tácia vlastných krvotvorných kmeňových 
buniek. Pri juvenilnej chronickej artritíde 
a sclerosis multiplex sa tento postup uplatnil 
už aj na Slovensku. Celkovo sa dnes krvo-
tvorné kmeňové bunky využívajú pri liečbe 
viac ako 80 závažných ochorení, pri ktorých 
je potrebné obnoviť krvotvorbu. Moderné 
technológie umožňujú tieto bunky odobrať 
a uchovať (kryokonzervácia pri - 196°C) na 
neobmedzený čas, a  preto sa začali využí-
vať aj v  medicíne. Z  praktického hľadiska 
je výhodou pupočníkovej krvi jej ľahká do-
stupnosť, možnosť zmrazenia a dlhodobého 
uskladnenia. Reálne existujúce možnosti 
terapeutického uplatnenia vlastných kme-
ňových buniek, netušený potenciál ich vy-
užitia v budúcnosti a skutočnosť, že ide bio-
logicky o  toho istého jedinca, čo eliminuje 
riziko odvrhnutia transplantátu, toto všetko 
sú moje argumenty v prospech odoberania 
pupočníkovej krvi.

Odkedy sa pupočníková krv používa 
v praktickej medicíne?

V roku 1988 sa pupočníková krv použila na 
liečbu Fanconiho anémie, to bola jej prvá 
úspešná transplantácia. Vo svete sa vykoná 
ročne približne 30 000 transplantácií vlast-
nými (autológnymi) krvotvornými bunkami 
a tento počet každoročne narastá. V Japon-
sku a  USA sa dnes používa pri liečbe det-
ských pacientov častejšie pupočníková krv 
ako kostná dreň. Vlastné kmeňové bunky 
sa dnes využívajú na transplantáciu kostnej 
drene častejšie ako od darcu, v európskom 
regióne je to 62 % a v Severnej Amerike 60 %. 
Pravdepodobnosť podstúpenia transplantá-
cie krvotvornými bunkami je jeden človek 
zo štyristo za života. Pri deťoch, ktoré sú 
zdravšie, je tento pomer 1:5000. Ešte je na-
mieste spomenúť pozorovania, že použitie 
vlastnej pupočníkovej krvi znižuje riziko 
relapsu, inak povedané návratu ochorenia.

Je odber pupočníkovej krvi úplne bez rizi-
ka pre novorodenca?

Odber vykonáva pôrodník alebo pôrodná 
asistentka ihneď po prestrihnutí pupočnej 
šnúry počas tzv. tretej doby pôrodnej. Hoci 
takmer 97 % objemu pupočníkovej krvi sa 
nachádza v placente, krv sa odoberá zo žíl 
pupočnej šnúry, ktoré sú dobre dosiahnuteľ-
né. V čase odberu pupočníkovej krvi je už 
dieťa v starostlivosti pediatra a preto odber 
nemôže nijakým spôsobom dieťa ohroziť. 
V súčasnosti sa môže pupočníková krv vyu-
žiť v troch smeroch: prvým je snaha pomôcť 
staršiemu chorému súrodencovi, ktorý trpí 
na ochorenie liečiteľné transplantáciou kr-
votvorných kmeňových buniek. Takéto od-
bery sa nazývajú indikované alebo priame 
darcovstvo, v  prípade vlastných súroden-
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cov je až 25 % pravdepodobnosť, že budú 
kompatibilní, t.j. zhodní a pupočníková krv 
bude vhodná na transplantáciu. Druhý spô-
sob je darovanie do verejnej banky. Darova-
ná krv je prostredníctvom medzinárodnej 
databázy dostupná pre akéhokoľvek pacien-
ta na svete na tzv. nepríbuzenskú-alogénnu 
transplantáciu. Tretím účelom odberu je 
uskladnenie pupočníkovej krvi pre potenci-
onálne vlastné použitie dieťaťom, takto má 
uloženú pupočníkovú krv asi 10 % novoro-
dencov. 1-3 % sú úspešní darcovia a niekoľ-
ko prípadov ročne predstavujú odbery urče-
né pre súrodenca. Zvyšných 86 % končí ako 
biologický odpad, bohužiaľ.

Pracujete ako chirurg takmer tridsať ro-
kov, čo sa počas týchto rokov zmenilo vo 
vašom odbore?

V  prvom rade som si uvedomil, že v  po-
sledných rokoch mať dieťa už nie je samo-
zrejmosť. Neustále sa zvyšuje priemerný 
vek pri pôrode, čo je ale ešte alarmujúcejšie, 
problémy s  počatím dieťaťa má každý pia-
ty pár. Preto sa využíva v týchto prípadoch 
najmä umelé oplodnenie, ktoré v porovnaní 
s fyziologickým otehotnením nesie potenci-
álne vyššiu mieru rizika vrodených vývino-
vých chýb, predčasného pôrodu a nezrelosti 
dieťaťa, čo sa môže premietnuť do ďalších 
zdravotných problémov detí. Keď som za-
čínal ako chirurg, nerobili sa štandardne 
miniinvazívne operácie: laparoskopie a  to-
rakoskopie. Dnes sa takto operuje už bežne 
a okrem toho sa robí v príslušných medicín-
skych centrách aj fetálna chirurgia. Chirurg 
operuje plod buď otvoreným prístupom 
alebo endoskopicky (bez nutnosti otvorenia 
maternice) v  tele matky počas tehotenstva 
v snahe odstrániť, resp. minimalizovať nega-
tívne dopady vrodenej vývinovej chyby na 
dieťa. Takto sa operujú napr. rázštepy chrb-

sa bojí aj o  vnučku, ja si užívam pozitívne 
stránky starorodičovstva a  v  prípade zdra-
votných problémov by som sa postaral nie-
len o vnučku.

Do histórie detskej chirurgie ste sa zapí-
sali ako lekár, ktorý oddelil siamske dvojčatá 
Miška a Mareka Műllerových. Ako by ste 
zhodnotili operáciu z odstupom času?

Siamske dvojčatá od nepamäti priťahova-
li pozornosť ľudí, pretože dodnes nevieme 
uspokojivo zodpovedať otázky príčiny ich 
vzniku. Operovali sme 19 hodín a na operá-
cii sa podieľal 48-členný zdravotnícky tím. 
Od začiatku sme vedeli, že chlapci majú je-
dinú šancu, a tou je rozdelenie. Napriek vše-
možnej snahe, chlapci boj o život prehrali. 
Pre mňa ako lekára a človeka bolo dôležité, 
že som pre nich urobil maximum, čo bolo 
v mojich ľudských silách. Dodnes som s ich 
rodičmi v kontakte, pošleme si sms, už majú 
ďalších dvoch zdravých chlapcov a v najťaž-
ších chvíľach pomohla rodine najmä viera. 
Boj týchto dvoch chlapcov bol verejnosti 
známy, denne však bojujeme o život pacien-
tov a niekedy bohužiaľ aj prehráme.

Vyrovnávate sa so smrťou pacientov ťaž-
ko?

Nedá sa na to zvyknúť ani po rokoch. Vždy 
mi pomôže fakt, že som pre pacienta urobil 
maximum. Dôležitý je pre mňa rozhovor 
s  manželkou, prechádzka na utíšenie mys-
le, rád lyžujem, zaplávam si, hrám tenis, 
a občas aj poľujem. V súčasnosti je pre mňa 
najväčším relaxom vnučka Agátka, využí-
vam každú voľnú chvíľu, aby som bol s ňou 
a dcérinou rodinou.

tice, vrodené pľúcne malformácie, bráničné 
defekty. Už tu by bolo ideálne mať k dispo-
zícii tkanivo, ktoré by bolo narušenému či 
chýbajúcemu tkanivu a  orgánom „čo naj-
bližšie“ z hľadiska morfológie a funkčnosti. 
Jednou z  ciest by mohlo byť „vytvorenie“ 
identického tkaniva z  pluripotentných 
kmeňových buniek. Vedia sa diferencovať, 
meniť na bunky rôznych tkanív, ale proces 
takejto terapie bude musieť lekárska veda 
ešte detailne a komplexne zvládnuť. Na člo-
veka však „číha“ aj počas života nespočetné 
množstvo získaných ochorení, ktoré vyradia 
určité tkanivá, či orgány z  funkcie. Aj pre-
to som trval na tom, aby moja vnučka mala 
zdroj kmeňových buniek k dispozícii.

Prednášate aj na vysokej škole, učíte bu-
dúcich lekárov. Viete vopred vytipovať, 
z  ktorého študenta alebo študentky bude 
dobrý odborník v oblasti chirurgie?

Rozhodne to musí byť študent, ktorý má 
o  chirurgiu skutočný záujem, musí to byť 
zdravo sebavedomý človek s dobrým logic-
kým a  analytickým myslením, rozhodný, 
flexibilný, ale súčasne s  patričnou dávkou 
pokory. Je síce viac mužov-chirurgov, lebo 
tento lekársky odbor predstavuje značnú 
fyzickú a psychickú záťaž, ale percento žien 
stúpa, najmä endoskopická chirurgia vy-
žaduje menej sily, hlavne jemnú ruku a  tú 
majú mnohé ženy.

Platí aj u vás pravidlo, že chirurg neoperu-
je svoju rodinu?

Neplatí, chirurgicky som ošetroval dcéru, 
keď bola maličká a  dnes by som bol roz-
hodne aj pri operácii vnučky, chcel by som 
stopercentne na všetko dohliadnuť. Man-
želka je tiež lekárka, ale je bojazlivejšia, viac 

Zladiť rodinné povinnosti s  náročnou 
profesiou nebýva jednoduché. Ako to zla-
dili dvaja vyťažení lekári?

Nemalou mierou nám pomohli rodičia 
mojej manželky, ktorí sa presťahovali pred 
rokmi z  malej východoslovenskej dedinky 
k  nám do Bratislavy. Postarali sa o  dcéru, 
keď sme mali nočné služby, študijné povin-
nosti, či stres pred atestáciami. Vďaka prí-
tomnosti starých rodičov mala naša dcéra, 
ktorá je už psychologičkou, pekné detstvo. 
Ja som jej pred spaním rozprával na pokra-
čovanie vymyslenú rozprávku o  stonožke 
Božke, hoci sa to asi s mojim rozprávkovým 
detstvom v dedinke Terchová, kde som istý 
čas vyrastal u starých rodičov, nedá porov-
nať. Chytal som pstruhy v potoku, viem aké 
to je túlať sa po lúkach, lesoch, zbierať hríby, 
čučoriedky a nemať vo vrecku mobil, viem 
ako chutí žinčica, mastný chleba s cibuľou, 
pamätám si historky môjho starého otca, 
ktorý mi rozprával o prvej svetovej vojne aj 
o Amerike. Práve starí rodičia ma priviedli 
k viere. Dodnes sa do tohto kraja veľmi rád 
vraciam, aj keď som neskôr študoval v Žili-
ne, kde mi žijú rodičia i sestra. Rád by som si 
našiel čas a stretával sa s nimi viac. Pracovne 
aj rodinne som však už ukotvený v Bratisla-
ve.

Kedysi ste sa chceli stať akademickým ma-
liarom. Zostalo vám maľovanie ako koní-
ček?

Maľovanie mi ako koníček dodnes zostalo. 
Využívam ho na kresby súvisiace s  mojou 
profesiou, maľujem chirurgické ochorenia, 
operačné postupy a pod. Nemenej podstat-
nou je skutočnosť, že si počas kreslenia psy-
chicky veľmi oddýchnem a zregenerujem.
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Mnohí sa mylne domnievajú, že skončením 
letných prázdnin zároveň končí možnosť 
aktívneho pohybu detí vonku. Práve jeseň je 
vďaka neopakovateľnej atmosfére kombinu-
júcej počas dňa ranné mrazy s príjemne tep-
lými dňami babieho leta ideálnym časom na 
zvýšený pohyb v prírode. Pohybovými aktivi-
tami v tomto ročnom období výrazne posilní-
te obranyschopnosť detí a zvýšite otužilosť, čo 
sa pred nastupujúcim obdobím chrípkových 
epidémií vyplatí.

Jesenné počasie sa vyznačuje výraznejším 
znížením teplôt vzduchu, častým vetrom, 
hmlami a dažďom. Tieto činitele však nie sú 
prekážkou tomu, aby deti obmedzovali po-
byt vonku. Na každé počasie predsa existuje 
adekvátne oblečenie a obuv, tak prečo sedieť 
doma „za pecou“?
Potreba vhodného oblečenia je v tomto prí-
pade základným faktorom, ktorý určuje for-
mu a intenzitu aktivity. A v tomto premenli-
vom počasí sa ich núka hneď niekoľko.
Asi najdostupnejším, najoptimálnejším 
a zároveň účinným prostriedkom zvyšova-
nia otužilosti a kondície detí je chôdza resp. 
ľahká turistická vychádzka. Pri najmenších 
samozrejme v kočíku a dostatočne chráne-
ných odevom. Aj pre nich, hoci iba spia, je 
vdychovanie jesenného chladného vzduchu 
stimulujúce.
So staršími deťmi schopnými samostatného 

pohybu je možné absolvovať krátke výlety 
do okolia (do lesa, do parku, k jazeru). Prí-
roda poskytuje v tomto období veľa podne-
tov, ktoré popri fyzickej aktivite rozvíjajú aj 
estetické cítenie a fantáziu.
Les využívajte ako naturálnu telocvičňu. Tu 
je niekoľko cvikov:
• konáre stromov môžu byť hrazdy na vise-

nie a príťahy,
• spadnuté kmene a  pne stromov vytvá-

rajú prirodzené prekážky, ktoré je treba 
prekročiť, preskočiť alebo preliezť,

• menšie kamene používajte ako činky 
a cvičte nimi jednoručne aj obojručne,

• šiškami, kusmi kôry a  suchými popada-
nými konármi hádžte do diaľky alebo na 
cieľ.

Sychravé dni nabádajú na vyskúšanie ďal-
ších otužovacích metód, ktoré môžete s deť-
mi spoločne absolvovať:
Plaváreň – plávaním sa posilňuje svalstvo, 
zlepšuje respiračnú činnosť, voda nadľahču-
je telo a uvoľňuje ho.
Aqua park – zábavné vodné atrakcie (kĺzač-
ky, trysky) odstraňujú strach z vody, pomá-
hajú naučiť sa dýchať do vody a potápať.
Sauna – v  primeranej intenzite zvyšuje 
schopnosť organizmu reagovať na zmeny 
teplôt, čím zlepšuje obranyschopnosť tela 
pred ochoreniami z prechladnutia. Batoľatá 
by mali zotrvať v saune 1 krát maximálne 5 
- 6 minút (60 – 80 °C), predškoláci maxi-
málne 2 krát do 8 minút (90 °C).

Text a foto : PaedDr. Radovan Hlatký
Ľadové medvede, Bratislava
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Aby deti boli fit II. jeseň 
pravý čas na otužovanie



Právna poradňa

Právne postavenie druha 
a  družky II. časť – DEDE-
NIE

Dedičské právo upravuje prechod majetku 
poručiteľa na jeho dedičov. Aj pri dedič-
skom práve má právne silnejšie postavenie 
manžel/manželka na rozdiel od postavenia 
druh/družka.
Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. 
Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch 
týchto dôvodov. Ak nenadobudne dedičstvo 
dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho 
dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo zá-
vetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšnú 
časť dedičia zo zákona.
Formou zabezpečenia ochrany (majetkovej, 
finančnej) jedného z  partnerov v  prípade 
smrti druhého partnera je spísanie a forma 
ZÁVETU. V  prípade chýbajúceho závetu 
či opomenutia druhého partnera v  závete, 
nastupuje automaticky dedenie zo zákona 
podľa dedičských skupín. V prvej dedičskej 
skupine dedia poručiteľove deti a  pozosta-
lý manžel, každý z nich rovnakým dielom. 
Poručiteľove deti môžu byť v  prvej dedič-
skej skupine samostatnými dedičmi, a teda 
môžu zdediť celý majetok. Ak nededia po-
ručiteľovi potomkovia, nastupuje druhá de-
dičská skupina, kde dedia pozostalý manžel, 
poručiteľovi rodičia a  spolužijúce osoby, 
ktoré žili s  poručiteľom najmenej po dobu 
jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej 
domácnosti, a ktorí sa z tohto dôvodu starali 
o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní 
výživou na poručiteľa. Poručiteľovi rodičia 
dedia aj vtedy, keď neboli manželmi, prí-
padne ich manželstvo bolo rozvedené, či 

býva v dome/byte druhého, ktorý je jeho vý-
lučným vlastníkom. V  prípade jeho smrti, 
pokiaľ ním nebol zriadený závet, nastupuje 
dedenie zo zákona a vyššie spomenuté de-
dičské skupiny. Reálne by mohol nastať prí-
pad, že deti poručiteľa, ktorí by podľa záko-
na prichádzali do úvahy ako jediní zákonní 
dedičia pri neexistencii závetu, sa budú do-
žadovať vysťahovania pozostalého partnera 
z  domu/bytu. V  prípade, že by bolo napr. 
zriadené vecné bremeno v podobe doživot-
ného práva bývania/užívania bytu/domu 
zápisom v  časti „C“ listu vlastníctva, tento 
pozostalý môže predmetný dom/byt užívať, 
no vlastníkovi to nebráni, aby predmetný 
byt/dom aj s týmto vecným bremenom pre-
dal. Otázkou je, či by našiel takého ochot-
ného kupujúceho. Častá je situácia, že pri 
prejednávaní dedičstva sa zistí, že poručiteľ 

ešte nemá s bývalým manželom/manželkou 
vyporiadnaé bezpodielové spoluvlastníctvo 
manželov (tzv. BSM). Ak nedošlo k vyporia-
daniu BSM ešte za života partnera do troch 
rokov od zániku manželstva, a  ak nedošlo 
k vyporiadaniu BSM súdom na návrh jed-
ného z bývalých manželov, tak platí zákonná 
domnienka v  znení, že: a) hnuteľné veci si 
manželia vyporiadali podľa stavu, v  akom 
každý z nich hnuteľné veci z BSM pre svoju 
potrebu, potrebu svojej rodiny a domácnos-
ti výlučne ako vlastník užíval. b) o ostatných 
hnuteľných a  nehnuteľných veciach bude 
platiť, že sa stali podielovým spoluvlastníc-
tvom a  podiely oboch spoluvlastníkov sú 
rovnaké. To isté platí primerane o ostatných 
majetkových právach, ktoré sú pre manže-
lov spoločné.

vyhlásené za neplatné. V  druhej skupi-
ne môže pozostalý manžel alebo rodičia 
poručiteľa dediť samostatne na rozdiel 
od spolužijúcich osôb, ktoré nemôžu byť 
samostatnými dedičmi. V  prípade, že 

poručiteľ nemá manžela/manželku, deti či 
rodičov, spolužijúce osoby prechádzajú do 
tzv. tretej dedičskej skupiny, v ktorej dedia 
poručiteľovi súrodenci a spolužijúce osoby, 
a to každý rovnakým dielom. V tejto skupi-
ne môže byť každý z nich samostatným de-
dičom a  zdediť celé dedičstvo. Druh alebo 
družka z  vyššie spomenutého môže dediť 
v druhej či tretej dedičskej skupine, no aj tu 
treba zdôrazniť mnohokrát ťažké dôkazné 
postavenie. Dedičské právo vychádza z  ro-
dinnoprávnych vzťahov, ktoré sa prejavujú 
vo vyššie spomínaných dedičských skupi-
nách (deti, manžel, rodičia, súrodenci…) 
Najvýraznejšie je to umocnené v existencii 
inštitútu tzv. „neopomenuteľných dedičov“, 
ktorými sú poručiteľovi potomkovia, kto-
rých nemôže opomenúť ani v závete! V prí-
pade, že nie sú v zmysle ustanovenia § 469a 
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákon-
níka poručiteľom platne vydedení, musia 
vždy dediť. Neopomenuteľnými dedičmi 
sú deti poručiteľa bez ohľadu na to, či ide 
o deti pochádzajúce z manželstva alebo nie. 
Maloletým potomkom sa musí v zmysle zá-
kona dostať aspoň toľko, koľko by robil ich 
dedičský podiel zo zákona a plnoletým po-
tomkom aspoň toľko, koľko robí ½ ich de-
dičského podielu. Pokiaľ by závet tejto sku-
točnosti odporoval a k platnému vydedeniu 
potomkov by nedošlo, závet v odporujúcej 
časti by bol neplatný. Závet musí byť napí-
saný vlastnou rukou poručiteľa alebo v inej 
písomnej forme za účasti svedkov alebo vo 
forme notárskej zápisnice. Každý závet musí 
byť datovaný tj., uvedený deň, mesiac, rok, 
kedy bol podpísaný, inak je neplatný.
Záverom rozoberiem príkladmo bežný prí-
pad zo života druha a  družky, kde jeden 
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Právne postavenie
druha a družky
 II. časť
 – DEDENIE

Tipy pre rodicov

Bájky
Dana Hlavatá (1957, Bratislava) vyštudovala FiF UK – odbor televízna žurnalistika. Napí-
sala desiatky rozhlasových hier a  dramatických pásiem, televíznych scenárov, rozprávok, 
stovky kriminálnych i  životných príbehov, fejtónov, poviedok. Vydala 18 kníh. Venuje sa 
aj výtvarnej tvorbe. Získala literárne ocenenia doma aj v zahraničí. Pracuje dvadsať rokov 
v Slovenskej televízii ako dramaturgička detských programov - Elá hop, Maškrtníček, Maj-
ster N, Daj si čas a mnohých ďalších, aj pre dospelých divákov (Duel, Dr.Quiz atď,). Je mat-
kou dvoch synov, vďaka ktorým sa pozerá na svet cez prizmu humoru.

Ako ste sa dostali k práci spisovateľky?
Byť spisovateľkou nie je práca, ale vášeň. Aspoň pre mňa. Vždy som túžila tvoriť, písať, ma-
ľovať, a to sa mi splnilo. Prvú poviedku mi uverejnili v Smene. Mala som štrnásť, keď uzrela 
svetlo sveta a 17 rokov, keď mi Slovenská televízia sfilmovala prvú poviedku do Bakalárov. 
Odvtedy ubehlo rovných 40 rokov a  teším sa tomu, že mi pero nevyschlo. Vyšlo mi viac 
ako 2 000 fejtónov, poviedok, rozprávok, kriminálnych príbehov a osemnásta knižka pri-
chádza na pulty kníhkupectiev – Bájky. V jej tesnom závese je knižka Zabi tú mrchu, ktorá 
má kriminálny náboj. A pred Vianocami mi vo vydavateľstve Marenčin PT vychádza kniha 
Mlčanie. Je to kniha určená predovšetkým ženskému čitateľovi, aj keď moje knihy čítajú aj 
muži. Nie je typickým „slaďákom“, pretože život je o inom a keď si čosi prežijete, už vám ani 
v optike nemôžu predpísať ružové okuliare.
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Tipy pre rodicov Tipy pre rodicov

Kde hľadáte podnety, inšpirácie pre vaše knihy?
Jednoduchá odpoveď. Život mi ich podáva na ak nie striebornom podnose, celkom iste na 
dlani. Stačí si siahnuť na ňu a ak premýšľate viac srdcom ako rozumom, môžete začať písať. 
Počúvam ľudí, ich príbehy a nie raz sa mi stane, že mi ich sami chcú vyrozprávať. Robím 
to zásadne ale tak, že príbeh jednej osoby „skrížim“ s  príbehom iného človeka. A  to len 
preto, aby ho nik v príbehu nespoznal a on tak nešiel s kožou na trh. Môže sa stať, že by ho 
to neskôr mohlo mrzieť. A keďže chodím MHD, tých príbehov, ktoré si človek vypočuje, je 
nepreberné množstvo.

Čo Vás priviedlo napísať Bájky?
Pred mnohými rokmi, možno je to už aj tridsať rokov, som začala spo-
lupracovať s  časopisom Včielka. Písala som pre nich rozprávkové prí-
behy a dva z nich sa už ocitli aj v Čítanke pre 2.ročník ZŠ. Pani Elena 
Čepčeková písala príbehy o Meduške a pre mňa bolo nesmiernou cťou, 
že oslovili práve mňa, aby som pokračovala v tom, čo ona začala. K Me-
duške som pridala chrobáka Pinťa a muchu Bzukľu a vznikli tak krátke 
príbehy, ktoré ilustrovala pani Božena Plocháňová, ktorá okrem iného 

ilustrovala aj knižku Danka a Janka. Pred rokom ma znovu oslovili z detského časopisu, či 
by som im nenapísala bájky. Netušila som, že mi tento žáner tak sadne. A keď ma podporili 
v myšlienke, aby som napísala knižku bájok, chytila som sa toho a dnes vychádza práve tá 
prvá pod jednoduchým názvom BÁJKY. Je v  nej 40 bájok. Kratučké príbehy, ktoré majú 
nielen zábavný, ale aj poučný náboj a sú krásne ilustrované českou výtvarníčkou Vladimírou 
Vopičkovou. Knižka vychádza vo vydavateľstve Fortuna libri a ja som nesmierne šťastná, že 
sa rozhodli vydať ju. Napísané mám už aj ďalšie bájky, spolu ich je už 120. Verím, že Bájky 
si nájdu detského, ale aj dospelého čitateľa a v budúcom roku by mohla vyjsť druhá séria. 
Bájky nemajú za úlohu len pobaviť, ale aj nútia čitateľa zamyslieť sa a poučenie, ktoré majú 
na konci, by malo prejsť človekom ako blesk, z ktorého fajn, ak zahrmí.

Poznáte klebetnú jaštericu?
Že či! Klebetných jašteríc poznám celý regiment. Ale sú rôzne. Niektoré svojimi rečami ani 
netušia ako ubližujú, iné to robia zámerne. Ja mám výhodu v tom, že nikdy neviem, o kom je 
reč, keď jašterice spustia to svoje drkotanie a dosť ma klebety nezaujímajú. Takže ak sedím 
niekde pri potoku a stretnem ich, omočím si len palce nôh a zase kmitám kamsi inam, aby 
som sa neotrávila. Rečami.

Ktorá detská kniha sa Vám najviac páčila, keď ste boli malá?
Jéj, ja som milovala knižky od útleho detstva. A zostalo mi to podnes deň. Neskutočne rada 
čítam. Nielen knihy autorov ako sú Joy Fielding, Mary Higgins Clark, Roald Dahl a mnohí 
ďalší, ale aj rozprávky. V detstve mi učarovala Krista Bendová, Helena Mačingová, J.C.Hron-
ský a mnohí ďalší autori. Nemala som knihu, ktorú by som do bezvedomia stále čítala, keď 
som bola malá, ale dnes sa mi najviac páčia všetky detské knižky už spomínaného autora 
Roalda Dahla. Sú plné zvratov, komických situácií a dokážem sa na nich smiať nahlas aj na 
zastávke autobusu, kde vždy stojím s knihou v ruke. Kniha je jednoducho čosi, čo je pre mňa 
posvätné.

Myslíte si, že v čase Vášho detstva deti čítali viac ako dnes?
Myslím si, ba dokonca som o tom presvedčená, že áno. Dnešné deti sú priklincované k počí-
tačom a televízii. Je mi len nesmierne ľúto, že sledujú niektoré televízne stanice, kde „bežia“ 
bezduché rozprávky a dieťa nemôžu nijako obohatiť. Tým, že sa venujem detskej tvorbe už 
celé roky, cítim, ako sa to posúva niekedy niekam, kde je priepastná diera. Ja som deťom, 
mojim synom, keď boli malí nielen čítala rozprávky, kým sami nepoznali písmenká, ale som 
si ich hlavne vymýšľala. Keď som prišla k pediatričke a synovia ju zasypávali otázkami, po-
zrela sa na mňa a vystrela ukazovák dopredu s poznámkou, „Pani Hlavatá, prosím, čítajte 
deťom rozprávky, nerozprávajte im ich, lebo ja sa z nich zbláznim!“ A smiala sa, pochopi-
teľne. Podnes deň si vážim pani doktorku Martu Špánikovú, s ktorou sa občas stretneme.

Pripravujete ďalšiu detskú knihu?
Áno, v budúcom roku by mala vyjsť vo Fortuna libri ďalšia rozprávková knižka – Pozor, 
zebra! Je to vlastne voľné pokračovanie knižky Zebra na ceste. Pozor, zebra! – je to dopravná 
výchova pre naše najmenšie deti. Je plná pestiev, ktoré stvárajú zvieratká. Humorne o váž-
nych veciach. Deti milujú humor a ak im ho správne nadávkujete s „mentorstvom“, určite ho 
ochotne prijmú. Ak bude knižka ilustrovaná tak krásne ako Bájky, budem sa zase tešiť ako… 
ako malé dieťa. A verím, že aj spomínané Bájky 2 uzrú svetlo sveta v roku 2015.

Ktoré materské alebo rodinné centrum navštívite ako prvé?
Určite Rodinné centrum MACKO v Dúbravke.

Ako si spomínate na svoju rodičovskú dovolenku?
Ako na to najfantastickejšie, najťažšie, najemotívnejšie, najkrajšie, najveselšie, najzodpoved-
nejšie, najinvenčnejšie, naj… naj… naj obdobie, ktoré som si naozaj užila plným priehrštím. 
Bola som doma 8 rokov, ale to len preto, že môj syn mal prísnu diétu a nemohol sa stravovať 
v školskej, ani škôlkárskej jedálni. To, čo musí žena doma zvládať, je neskutočné. Podľa mňa, 
a to si dovolím tvrdiť na plné ústa, byť maminkou je nesmierne náročné a najkrajšie. Nič kraj-
šie nepoznám, ako byť matkou. Aj keď… aj keď verím, že keď sa raz stanem starou mamou, 
tak poviem čosi iné.

Čo by ste zaželali našim čitateľom?
Čitateľom by som zaželala pokoj v duši, to, aby si užívali dni s deťmi, pretože každý jeden 
je neopakovateľný a nič sa nedá vrátiť späť. Vychutnať si okamihy, nech sú akékoľvek. Veľa 
sa rozprávať nielen s deťmi, ale aby sme sa všetci mohli rozprávať so svojimi priateľmi, viesť 
nekonečne dlhé rozhovory s rodinou o maličkostiach, ktoré keď pospájame, sú obrovskou 
vecou. Pretože neexistuje nič nádhernejšie ako rodina, aj keď nie vždy sa ju podarí udržať. 
Ale podstatné je, nech sa už stane čokoľvek, aby otec neprestal byť otcom a mamina mami-
nou. Centrom vesmíru, jeho pupkom, ako sa zvykne hovoriť nie je nič iné – ako naše deti. 
A sú a budú našimi deťmi, aj keď budú mať bradu po kolená.

Pani spisovateľke prajeme veľa pracovných a osobných úspechov a do skorého videnia.

 Za rozhovor ďakuje Jarmila Jahodová,
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Zmiešame suché ingrediencie (múka, 
prášok do pečiva, pažítku, syr, soľ a ko-
renie), postupne pridáme vajcia, olej, 
mlieko a  nakoniec zľahka primiešame 
krabie tyčinky.

Koláč môžeme jesť ako teplé predjedlo 
s  teplou omáčkou, ktorú pripravíme jed-
noducho z  jednej pochúťkovej smotany 
a trošky rajčinovej pasty.
Studený koláč nakrájame na plátky alebo 
aj na malé kocky a so špáratkom podávame 
ako jednohubky.
 Silvia Orgoňová

Všetko dôkladne premiešame a vlejeme 
do formy, najlepšie vysokej (srnčí chrbát)

Vložíme do vyhriatej rúry a pečieme 35 mi-
nút pri 180 stupňoch.

Recepty

9
SEPTEMBER

2014
ročník X.

Staň sa redaktorom Adamka!

SÚŤAŽ pre všetky 
triedy

Septembrový sen

Ako sa správať na ceste do školy?

STREDOVÁ  PRÍLOHA: FARMÁRSKY TRÉNING

ANGLICKÁ  ABECEDA

UMC A5 inzercia 09 14 adam TLAC K.indd   1 9.9.2014   8:56 AM

Krabie tyčinky nakrájame na menšie 
kúsky.

Slaný koláč 
s krabími tyčinkami

• 3 vajcia
• 150 g polohrubej múky
• 1 prášok do pečiva
• 5 cl oleja
• 10 cl mlieka
• 60 g tvrdého strúhaného syra 

(ementál, eidam)
• 200g krabích tyčiniek
• 2 lyžičky nasekanej pažítky
• štipka soli (podľa slanosti syra)
• korenie

Ingrediencie:
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