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Nevedia prečo,

no veľmi im to treba.

A možno ešte viacej ako chleba.

Aby im v duši pusto nebolo.

Aby ich mali radi okolo.

Aby im bolo mäkko

ako v mame.

Keď bolia veci, ktoré nepoznáme,

tu každé dieťa,

plaché ako laň,

na hlave musí cítiť teplú dlaň.

Bože,

o takú dlaň Ťa ľudské mláďa prosí.

V čase, keď ešte ani nevie, Kto si.

Našiel Ťa hore ten džavot tenkých hláskov?

Našiel. Dal si im liek.

A nazval si ho láskou.

Milan Rúfus,

Nové modlitbičky 1994
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MEDZINÁRODNÝ DEŇ 
MATERSKÝCH CENTIER

5. ročník Medzinárodného dňa mater-

ských centier (MDMC) bol výnimočný od 

počiatku až do samého konca.

Prvým výnimočným faktom bolo svetové 

líderstvo Únie materských centier.

V celosvetovom meradle to bola len drobná 

kvapôčka v  mori, ale vo svete materských 

centier, to bola významná kvapka, vďaka 

ktorej sme mali možnosť sa prezentovať 

centrám mnohých krajín sveta a  to hneď 

viacerými spôsobmi. Veľký úspech malo vi-

deo o krásach Slovenska, či video o našich 

materských a rodinných centrách a rovnako 

inšpiratívnym materiálom sa stala viacjazyč-

ná prezentácia o  jednotlivých kampaniach 

a  celkovom fungovaní Únie materských 

centier. Osemnásť materských centier sve-

ta z Českej Republiky, Nemecka, Maďarska, 

Írska, Srbska, Brazílie a Argentíny sa úplne 

stotožnili s  myšlienkou „Z  rozprávky do 

rozprávky“ a pripravili pre rodiny s deťmi 

vo svojich centrách krásne a  inšpiratívne 

aktivity.

MC Pampeliška – Březnice, ČR: Kvíz 

zo slovenských slov pre deti a  dospelých 

a  ochutnávka bryndzových halušiek. MC 

Radka – Kadaň, ČR: Dopoludnie plné slo-

venských rozprávok a iného rozprávania. RC 

Havránek – Veltrusy, ČR: Slovenské popo-

ludnie - rozprávky pre najmenších, jazykové 

hádanky, premietanie krátkych rozprávok. 

MC Paleček – Rakovník, ČR: Čítanie slo-

venských rozprávok a varenie bryndzových 

halušiek. MC Srdce a predškolská ustano-

vizeň Včielka - Báčsky Petrovec, Srbsko: 

V  tvorivých dielňach vyrábali ponožkové 

bábky, rozprávkové zámky a  korunky, ob-

liekali si rozprávkové kostýmy, zahrali sa 

s  rozprávkovými postavičkami a  nakoniec 

si vypočuli príbeh od uja rozprávkara. Slo-

venské centrum a  MC Obláčik – Dublin, 

Írsko: Rozprávka „ O nenasýtenej húsenič-

ke“ a  tvorivé dielničky k rozprávke. MC in 

Suarez - Buenos Aires, Argentína: Prvý me-

dzinárodný míting za účasti žien Argentíny 

a Brazílie. MC Holdam Egyesület - Miskolc, 

Maďarsko: Rozprávanie klasických maďar-

ských rozprávok a hostina plná rozprávko-

vých dobrôt- smejúce sa jabĺčka, hovoriace 

hrozná, zvoniace broskyne. Mother-Father-

-Center Neuhausen, Nemecko: Spievanie 

slovenských aj domácich piesní, spoločné 

varenie, rozprávanie príbehov a  vyrobenie 

veľkého stromu života. To všetko za účasti 

rodín pochádzajúcich z rôznych krajín ako 

Afrika, Poľsko, Mexiko, Bulharsko, Ra-

kúsko, Rumunsko, Taliansko.

Informácia o pripravovanom národnom projekte Rodina a práca

 V zosúladení rodinného a pracovného života existujú v SR napriek priaznivým legisla-

tívnym podmienkam ešte značné nedostatky. Iba málo zamestnávateľov využíva fl exibilné 

formy práce a  SR patrí medzi krajiny EÚ s  najnižším podielom zamestnaných na kratší 

pracovný čas. Pritom fl exibilné formy práce sa ukazujú ako rozhodujúce pri zosúlaďovaní 

rodinného a pracovného života u rodičov, najmä matiek. Ženy - matky s malými deťmi pat-

ria spolu so staršími ženami medzi najviac znevýhodnené skupiny na trhu práce.

 Hlavným cieľom pripravovaného národného projektu Rodina a práca (ďalej „NP RaP“) 

je podpora vytvárania prorodinného pracovného prostredia a podmienok pre zosúladenie 

rodinného a pracovného života. Konkrétne sa projekt zameriava na podporu využívania fl e-

xibilných foriem práce (podpora zamestnávateľov pri uplatňovaní marginálne využívaných 

fl exibilných foriem práce pre osoby s  rodičovskými povinnosťami), ktorej sprievodnými 

a  podpornými súčasťami sú podpora poskytovania služieb starostlivosti o  deti pre osoby 

s rodičovskými povinnosťami, odborné vedenie a konzultácie expertov v oblasti vytvárania 

prorodinného pracovného prostredia pre zamestnávateľov a realizácia informačnej kampa-

ne zameranej na tému zosúlaďovania rodinného a pracovného prostredia a vytvárania pro-

rodinného pracovného prostredia zamestnávateľmi.

 Cieľovými skupinami NP RaP sú:

• zamestnanci s rodinnými povinnosťami (najmä ženy s deťmi v predškolskom veku),

• uchádzači o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami,

• záujemcovia o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami

• uchádzači o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní pracovné-

ho a rodinného života,

• záujemcovia o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní pracov-

ného a rodinného života,

• zamestnávatelia, SZČO,

• malí a strední podnikatelia.

 Zamestnávateľ môže využiť ako nástroj na zosúlaďovanie rodinného a pracovného života 

zamestnancov zamestnávanie prostredníctvom fl exibilných foriem práce a / alebo ponúknuť 

zamestnancom služby starostlivosti o  deti a  /alebo využiť odborné vedenie a  konzultácie 

expertov v oblasti vytvárania prorodinného pracovného prostredia. Zapojiť sa budú môcť 

všetky formy zamestnávateľov a budú podporené fl exibilné formy práce - § 49, 49a) a § 52 

Zákonníka práce - kratší pracovný čas, delené pracovné miesto alebo telepráca.

 NP RaP bude realizovať Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť 

a sociálna inklúzia od januára 2015. Do projektu sa budú môcť zapojiť subjekty v siedmych 

krajoch, a to v Banskobystrickom, Košickom, Nitrianskom, Prešovskom, Trenčianskom, Tr-

navskom, Prešovskom a Žilinskom kraji.

 Bližšie informácie o projekte a o možnosti zapojenia sa nájdete na webovej stránke Imple-

mentačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia www.iazasi.

gov.sk.

Mgr. Miroslav Repka

Implementačná agentúra pre OP ZaSI

Á Ý Ň

Projekty UMC

Foto: MC Srdce, Báčsky Petrovec, Srbsko
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Druhým výnimočným faktom bolo, že na 

Slovensku sa do MDMC zapojilo až 47 ma-

terských a rodinných centier, čo bolo do-

slova rekordom v tejto kampani.

Aktivity prebiehali v centrách od pondelka 

6.  10. do piatka 10.  10.  2014 s  fantastic-

kým programom ako čítanie slovenských 

rozprávok, vyrábanie rozprávkových kni-

žiek, jesenných svietnikov, rozprávkových 

kostýmov. Hrali sa vlastné divadlá, či pro-

fesionálne divadelné predstavenia. Spievalo 

sa, tancovalo, súťažilo aj maľovalo. MDMC 

zároveň poslúžilo na predstavenie jednot-

livých aktivít v  centrách, ukážok rôznych 

kurzov pre deti, či mamy. Zaujímavosťou 

bol aj „ páračkový piatok “- ručné práce 

spestrené rozprávkami pre dospelých, ako aj 

spoločná prechádzka rodičov nosiacich deti 

v ergonomických nosičoch.

Oslava Medzinárodného dňa materských 

centier v Bratislave mala skvelú, nezabud-

nuteľnú a najmä rozprávkovú atmosféru.

Únia materských centier pripravila vyvr-

cholenie celotýždňových osláv MDMC 

v Bratislavskom Vodárenskom múzeu v so-

botu 11.  10.  2014. Rozprávkové rekvizity 

ako kráľovský trón, maňušky a  marionety, 

rozprávková výzdoba a  množstvo rozpráv-

kových kostýmov, do ktorých sa obliekli 

dobrovoľníci bez rozdielu veku a  s  humo-

rom sa vžili do svojich úloh, prispeli k ča-

rovnej atmosfére podujatia. Vyše 500 náv-

števníkov vítala včielka Maja, princezná, 

či kráľovná, strašiak aj klaun, zbrojnoš, či 

mušketier. Všade navôkol sa usmievalo na 

deti naše míľové slniečko a pútalo pozornosť 

Cieľom akcie bolo nielen verejnosť zabaviť, 

ale aj predstaviť činnosť ÚMC a  jednotli-

vých centier. Poukázať na ich dôležitosť 

a opodstatnenosť v našej spoločnosti a zdô-

razniť veľkosť, silu a najmä jednotu organi-

zácie akou je Únia materských centier.

Dobrovoľníci boli veľmi úspešní aj so zbier-

kou „Ďakujem, že si mama“, ktorá svojím 

výťažkom poslúži Únii materských centier 

na podporu kampaní, ktoré organizuje a re-

alizuje spoločne so slovenskými MC/RC.

Ďalšie fotky a videá o tom, ako bolo na Me-

dzinárodnom dni materských centier v jed-

notlivých mestách Slovenska nájdete na: 

http://www.materskecentra.sk/imcd/fotore-

portaz_z_mdmc_2014.html

Veľké poďakovanie patrí všetkým dobro-

voľníkom a  organizátorom v  materských 

a  rodinných centrách za odhodlanie, in-

špiratívne aktivity, za spolupatričnosť a za 

to, ŽE STE.

verejnosti. O  pestrý program sa postarali 

profesionálne divadielka ako aj materské 

centrá (MC Dupajda z Nižnej, MC Slnieč-

ko z Prievidze, RC Kramárik, RC Dlháčik, 

RC Ráčik, RC Obláčik z  Bratislavy), ktoré 

pripravili pre verejnosť tvorivé dielne v štýle 

tradičných slovenských rozprávok.

Napísali o nás:

Text: PhDr. Zuzana Macurová,

Únia materských centier

Foto: MC Dupajda,

Nižná si vyrobila vlastné kulisy

Foto: MC Pampeliška, 

Březnice, Česká republika

We are happy to be part of the 

„10.10.14“. Th ank you slovakian ladies 

for the wonderfull preparations.

MFC Neuhausen

Many thanks for this lovely idea 

from the MC´s Slovakia!!!

MC in Suarez, Buenos Aires

K Vaší kampani se rádi připojíme. 

Mějte se prima a díky za velmi 

pěkný ročník oslav MDMC!

Síť MC, ČR

Dozorná rada
Ďakujeme za vašu dobrovoľnícku činnosť 

v Dozornej rade Únie materských centier. 

Ďakujeme za mravenčiu prácu nad novými 

stanovami a  vnútorným poriadkom našej 

organizácie. 

Ďakujeme za povzbudzovanie, sieťovanie 

a šírenie myšlienky materských centier.

Mgr. Andrea Langerová, 

MC Vánok, Malacky

Mgr. Lenka Černáková, 

RC Prešporkovo, 

Bratislava

Jana Hrehorová,

MC Budatko, Bratislava
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V  rámci projektu Krok k  samostatnosti 

podporovanom prostredníctvom Progra-

mu švajčiarsko-slovenskej spolupráce sme 

v  našom Nitrianskom kraji zorganizovali 

okrúhly stôl s  kandidátmi na primátorov/

starostov vo dvoch centrách - v  MC Blšky 

vo Veľkom Záluží a v MC Mamioáza v Zla-

tých Moravciach. V Blškách sa stretnutia zú-

častnili všetci piati kandidáti a diskusia bola 

uvoľnená, úprimná a  otvorená. Kandidáti 

sa predstavili osobne, a  potom svoje vízie 

pre obec. Ženy sa zaujímali hlavne o mož-

nosti pre rodiny s deťmi - zvýšenie kapacity 

materskej školy, zabezpečenie bezpečnosti 

v  obci, najmä na prechodoch pre chodcov 

pri škole.

V  Mamioáze prijalo pozvanie 5 zo 7 kan-

didátov, všetci vyjadrili svoju podporu MC 

v  prípade zvolenia. Účastníci z  radov ro-

dičov ocenili hlavne skutočnosť, že mali 

možnosť viac osobne spoznať kandidátov 

a vedeli sa zodpovednejšie rozhodnúť koho 

voliť. Voľby paradoxne vyhrala kandidátka, 

ktorá sa okrúhleho stola nezúčastnila, tak 

uvidíme, ako sa zhostí svojho úradu. Vzhľa-

dom k  tomu, že podpora nášho MC bola 

zo strany samosprávy 

doteraz nulová, máme 

nádej, že sa situácia 

zlepší alebo minimál-

ne sa nezhorší.

Okrúhle stoly boli 

priestorom pre pre-

zentáciu centier 

v  okruhu ľudí ak-

tívnych na miestnej 

úrovni. Víťaz volieb 

vo Veľkom Záluží 

spoznal prácu a snahu žien z MC skôr ako 

sa stal starostom, čo je samo o sebe už prí-

nosom spoločného stretnutia. Líderka MC 

bola zvolená za poslankyňu obecného za-

stupiteľstva, čo je tiež prejavom podpory 

MC zo strany obyvateľov. Víťaz volieb vo 

Veľkom Záluží si zvolil za prednostu úra-

du svoju protikandidátku, čo je podľa novej 

poslankyne Martiny Vavríkovej z radov MC 

krok k zmiereniu obce a cesta k dobrej spo-

lupráci.

Do volieb kandidovali v  našom regióne 

dve líderky MC – Martina Vavríková z MC 

Blšky Veľké Zálužie a  Katarína Ďurečková 

z MC Pukanček v Pukanci. Obe boli úspeš-

né a  boli zvolené za poslankyne obecných 

zastupiteľstiev. Gratulujeme im.

Ing. Katarína Žarnovičanová

Regionálna koordinátorka

Nitrianskeho kraja

Krok k samostatnosti: 
Okrúhly stôl
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Mozaika centier Mozaika centier

3. ročník benefičného 
koncertu pre ROC EMERKA

Môj syn Adamko mal asi 7 týždňov. Ako 

čerstvá mamina, tesne po „prekonaní“ šes-

tonedelia som si povedala, že je najvyšší čas 

poobzerať sa po ďalších maminkách. Kde 

nájdem najviac mamičiek na meter štvorco-

vý? Objavila som materské a  rodinné cen-

trum Emerka. Rýchlo som sa v ňom zabýva-

la a našla presne to, čo som hľadala. Domáce 

prostredie, rodinnú atmosféru, správne 

mamy, nové zaujímavé informácie, kurzy 

pre mňa aj môjho drobca… Našla som si 

nové priateľky a môj Adamko nových kama-

rátov. Materské a rodinné centrum Emerka 

funguje už ôsmy rok. ôsmy rok vďaka dob-

rovoľnej práci mamičiek, ktoré popri všet-

kých svojich materských a domácich povin-

nostiach venujú čas aj Emerke, kde vytvárajú 

pre ďalšie mamy priestor, v  ktorom môžu 

zmysluplne tráviť čas so svojimi deťmi. Od 

začiatku sa mi to zdalo úžasné. Rozmýšľala 

som ako pomôcť, a tak sa v mojej hlave začal 

rodiť plán. Napadlo mi zorganizovať akciu, 

na ktorej by mohli svoju podporu vyjadriť 

nielen mamičky, ktoré materské centrum 

navštevujú, ale aj širšia verejnosť. Podarilo 

sa. V  pekných priestoroch vystúpili zná-

mi umelci bez nároku na honorár a hlavne 

prišlo veľa ľudí. Prvý benefi čný koncert bol 

fantastický a bolo jasné, že budú ďalšie.

Aj tento rok som sa pustila do príprav. Cie-

ľom tretieho ročníka, bolo opäť vyjadriť 

podporu materskému a  rodinnému centru 

Emerka a  získať fi nančné prostriedky na 

jeho ďalšie fungovanie. Aj tento rok sa našli 

umelci, ktorí vystúpili bez nároku na hono-

rár a tentoraz sa našli aj sponzori, ktorí ve-

novali do našej tomboly krásne ceny. Prvou 

cenou bol panoramatický le,t takže výherca 

si bude môcť pozrieť naše mesto z  vtáčej 

perspektívy, určite potešil aj wellness, večera 

pre dvoch, darčeková poukážka na wellness 

pedikúra, kozmetika, či lístky do kina alebo 

do divadla a ďalšie ceny. Ako vždy myslela 

Emerka aj na svoje mamičky, a  preto sú-

časťou tohtoročnej benefície bol aj predaj 

handmade vecičiek 

od šikovných mami-

čiek. Ich kúpou náv-

števníci podporia 

nielen Emerku, ale 

aj kreatívne mamy.

Ako sa hrať
s malkáčmi

V  bratislavskom rodinnom centre Dlháčik 

sa každý pondelok dopoludnia stretávajú 

rodičia s  deťmi do 3 rokov, aby si vychut-

nali hru trochu inak. V  rámci programu 

s  názvom Naturkovo zažívajú všetci niečo 

nové, kreatívne a  objavné. A  to úplne bez 

hračiek. Iba s troškou potravinárskej farby, 

temperkami, alebo želatínou a kockou cuk-

ru. A nové objavy sa môžu začať. 

Povedzme si pravdu, ako maminy dobre 

vieme, že každá minúta, kedy sa dieťa plne 

sústredí na hru, je pre nás veľká pomoc. Na-

vyše, ak naša ratolesť zažíva niečo nové a učí 

sa novým zručnostiam a skúsenostiam, je to 

pre nás úžasný pocit. Práve preto sú hry so 

zapojením všetkých zmyslov odmenou ako 

pre deti, tak aj pre nás, dospelých.

Poďme sa teda pozrieť ako sa zahrať s  ve-

cami, ktoré môžeme nájsť doma v kuchyn-

ských šuplíkoch. Vybrali sme pre vás niekoľ-

ko nápadov plných farieb na tieto jesenné 

dni.

Farebné kocky: Pripravíme si práškové po-

travinové farby, niekoľko misiek s  vodou, 

tanier, lyžičku a kocky cukru. Dieťaťu uká-

žeme ako nasypať farby do vody a ako ich 

rozmiešať. Už táto samotná aktivita vyvolá 

veľa zvedavosti a  tvorivosti, takže je po-

trebné dieťatko smerovať k tomu, aby farby 

z misiek nezmiešavalo spolu �. Potom na ta-

nier rozložíme kocky cukru. Dieťa následne 

ponára kocky do farebnej vody a sleduje čo 

sa deje. Je až zarážajúce, koľko radosti a zá-

bavnej hry môže priniesť troška potravinár-

skej farby a kociek cukru. A ak chcete tento 

kreatívny zážitok posunúť ešte kúsok ďalej, 

dieťatko môže svoje výtvory aj ochutnať.

Poskakujúce farby: Nachystáme si krabicu 

(napríklad od topánok), papier, priesvitnú 

obaľovaciu fóliu, tempery a malú skákajúcu 

loptičku. Na 

dno krabi-

ce nalepíme 

čistý papier. 

Potom dáme 

dieťatku rôz-

ne farby tem-

periek, kto-

rými môže 

rovno z  tuby 

narobiť na 

papier bodky. 

Ak aj vytlačí 

viac farby, nevadí, výsledok bude iste zau-

jímavý. Následne do krabice „schováme“ 

loptičku – a to tak, že ju tam položíme a za-

kryjeme krabicu fóliou. Tu je dôležité dobre 

fóliu prilepiť (aby sa farba nedostala von), 

ale nechať vrch krabice dostatočne priesvit-

ný, inak si to malkáč tak neužije. A  teraz 

začína tá pravá zábava! Vaša ratolesť môže 

s krabicou hrkať, búchať, točiť... Výsledkom 

bude obrázok, ktorý určite poteší a prekvapí 

každého starého rodiča ☺
Želatínové dobrodružstvo: Na túto aktivitu 

sa potrebujeme pripraviť deň vopred. Takže 

ak viete, že vonku má pršať, alebo vás trápia 

soplíky, pripravte si Želatínové dobrodruž-

stvo a ďalší deň pre vás bude isto zábavnejší. 

Potrebujeme na to potravinárske farby, že-

latínu v  sáčku, prípadne šťavu z  ovocného 

kompótu. Pripravíme si želatínu podľa ná-

vodu (buď s  vodou, alebo so šťavou). Na-

lejeme ju do viacerých tanierov – najlepšie 

nie príliš hlbokých. Každý tanier zafarbíme 

inou farbou. Dáme do chladničky stuhnúť. 

A druhý deň môže naša hra začať – vyberte 

vianočné vykrajovačky, nožíky, lyžičky a ne-

chajte vašu ratolesť nech tvorí. Môže si robiť 

želatínové postavičky, alebo len tak všetko 

zmiešať. Nakoniec i tak všetka želatína zvy-

čajne skončí  rozrezaná na malé úlomky fa-

rebných „sklíčok“ ☺.

Všetky tieto aktivity sú nenáročné, zábavné 
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Pomoc,
ktorá dokáže zázraky

a dieťatko sa pri nich veľa naučí. Ak si však 

chcete viac oddýchnuť, príďte sa zahrať do 

nášho rodinného centra Dlháčik – aspoň sa 

tak vyhnete náročnejšiemu upratovaniu ☺ 

Viac na www.dlhacik.sk

Mária Bohunská Vasilková

Zuzana Melušová Kutarňová

Pes, najlepší priateľ človeka. Tak túto vetu 

vám povie azda každý majiteľ o  svojom 

maznáčikovi. Ale vedeli ste, že psík dokáže 

pomôcť i tam, kde sú častokrát rodičia, vy-

chovávatelia i lekári bezradní?!

Canisterapia je činnosť zameraná na ozdra-

venie alebo zlepšenie zdravotného stavu. Je 

to forma terapie, pri ktorej sa využíva pozi-

tívne pôsobenie psíka na fyzickú, psychickú 

a sociálnu pohodu človeka. Využívajú sa na 

to cielené hry, ktoré sú vždy zamerané na 

konkrétnu vec alebo činnosť, pričom osoba 

má pocit, že sa hrá. Ako prvý si využitie psa 

v  terapii všimol americký psychiater Boris 

Levinson, po tom ako sa jeho pacient – die-

ťa s  emocionálnym postihnutím, náhodou 

stretol s  jeho psom! Dieťa nejavilo žiad-

ny záujem o komunikáciu, ale po strete so 

psom sa jeho záujem zmenil. Levinson vyu-

žil svojho psa ako prechod medzi ním a die-

ťaťom, kedy si dieťa vytvorilo najprv vzťah 

so psom, neskôr s terapeutom a nakoniec aj 

s inými ľuďmi.

Canisterapia má viacero využití. Pomáha pri 

ťažkých stavoch, kedy má človek stuhnuté 

svalstvo, tzv. „spazmy“. Vtedy sa využíva 

polohovanie psa. Psík leží v tesnej blízkosti 

osoby alebo osoba leží priamo na psíkovi. 

Prirodzeným teplom psa sa tieto spazmy 

uvoľňujú a ľahšie sa rehabilitujú. Iné využitie 

canisterapie je pri emocionálnych a  citovo 

deprimovaných deťoch, deťoch s autizmom, 

s  fóbiami, v  logopedickej starostlivosti, dl-

hodobo hospitalizovaných pacientoch, pri 

deťoch s  poruchami učenia či  správania, 

ale aj pri senioroch. Vtedy sa využívajú prá-

ve spomínané cielené hry. Pri senioroch sa 

zasa prostredníctvom psíka dosahuje pocit 

dôležitosti, že sa opäť majú o koho starať.

Toto všetko však neznamená, že využitie 

canisterapie je len pri osobách resp. deťoch 

s nejakým postihnutím. Veľký význam má aj 

u zdravých detičkách, ktorým v podstate nič 

nechýba. Pomocou canis sa deti dokážu ľah-

šie začleniť do kolektívu, naučiť sa trpezli-

vosti rozpoznávať farby, počítať, ba dokonca 

sa podeliť so svojim kamarátom o štvorno-

hého parťáka, ktorý za ním chodí do škôlky, 

školy alebo materského centra.

Dnešná uponáhľaná doba a  moderný sys-

tém prinášajú veľa stresujúcich situácií, kto-

ré pôsobia na nás i  na našich najdrahších. 

Preto, ak si neviete dať rady, ponechajte 

porozumieť duši vašich najbližších práve 

psíkovi.  Prečo využiť canisterapiu v mater-

skom centre? Dobrá a opodstatnená otázka! 

Odpoveď je jednoduchá....Žijeme v moder-

nej dobe, kde sa robia kadejaké výskumy a 

štúdie. Každá matka chce dať svojmu dieťaťu 

maximum čo sa týka vzdelávania, výchovy a 

akýkoľvek priestor na rast osobnosti našich 

ratolestí. Canisterapia je moderná forma 

zážitkového vzdelávania. Pomocou štvor-

nohého kamaráta sa dokáže dieťa podstatne 

ľahšie začleniť do kolektívu a nemusíme sa 

Naša Harmónia má prvý rôčik „žitia“ za 

sebou.

13. septembra sme patričnou dávkou radosti 

a elánu oslávili naše 1. narodeniny. Vynalo-

žená energia nášho tímu bola odmenená de-

siatkami úsmevov detí a ich rodičov, starých 

rodičov. V  úvode vystúpili naše majsterky 

sveta Shining Stars zo SZUŠ v Prakovciach, 

ktoré nás potešili úžasným tancom. Na na-

šej narodeninovej party nechýbali skákacie 

hrady, ktoré k  nám prišli až z  Tramtárie. 

V tento, pre nás vzácny deň, k nám zavítal 

detský zabávač- rozprávač ujo Ľubo z Košíc 

a  veselá chodúľková bábika. Nechýbali ve-

selé súťaže, cukríkový dážď, narodeninové 

torty, skvelé syrové halušky a guľáš.

Naše materské centrum sa zapojilo do kam-

pane Únie materských centier - Medziná-

rodného dňa materských centier. Do Har-

mónie zavítala rozprávka ako verný odraz 

nášho sveta v podaní detí z  literárno- dra-

matického odboru SZUŠ v Prakovciach. Za 

krásny rozprávkový zážitok im aj touto ces-

tou pekne ďakujeme.

V  našej Harmónií nechýbala oslava Hal-

loweenu, ktorá sa konala 29. októbra. V ten-

to anglosaský ľudový sviatok sa u  nás iste 

nikto nebál. A aj keď sa ľudia zvyknú čudo-

vať, prečo sa u nás tento sviatok udomácnil 

už druhý rok, naším cieľom bolo zbaviť detí 

strachu pred príšerkami, ktoré ich možno 

zvyknú doma v noci strašiť. Detičky tvorili 

netopiere a maškrtili na pavučinových kolá-

čikoch a torte.

30. októbra sa nám podarilo zorganizovať 1. 

okrúhly stôl s kandidátmi na post starostu 

našej obce v priestoroch materského centra 

pod vedením JUDr. Jany Piatnicovej a JUDr. 

Alžbety Mitríkovej. 9. novembra sa konalo 

2. okrúhly stôl v malej zasadačke OcÚ Pra-

kovce pod vedením JUDr. Jany Piatnicovej. 

Veríme, že obe stretnutia boli prínosné pre 

našich spoluobčanov. V  materskom centre 

bude v roku 2015 prebiehať právne predná-

šok na zvolené témy v roku 2015.

Obsahom našej besedy prebiehajúcej dňa 

10. novembra bola starostlivosť o  detskú 

citlivú pokožku pod záštitou spoločnosti 

Nivea Beiersdorf. Spoločnosť nám poskytla 

materiály, ktoré sme venovali mamičkám 

a ich deťom.

Počas dvoch dní 14. – 15. novembra prebie-

hal predaj detského oblečenia, hračiek, ale aj 

oblečenia pre dospelých. 16. novembra sme 

vďaka výťažku z burzy a za podpory spon-

zorov pokračovali v  rekonštrukcii našich 

prenajatých priestorov. Kvôli našim náv-

MC Harmónia, Prakovce 

trápiť pre slzavé údolie pri nástupe do škôl-

ky. Pomocou canis dokážeme odbúrať fóbie 

zo zvierat, zlozvyky, formou hry sa učíme 

rozprávať správne artikulovať, precvičujeme 

jemnú a hrubú motoriku a kopec ďalších 

vecí, ktoré sú pre naše deťúrence dôležité. 

Materské centrum Chrobáčik vo Vrábľoch 

je presne tá komunita správnych ľudí, kto-

rá sa nebránila tejto pomerne na Sloven-

sku mladej terapii a canisterapiu vyskúšali. 

Ohlasy boli pozitívne a maminám sa to veľ-

mi páčilo. Sme naďalej v kontakte a plánu-

jeme ďalší „turnus“. Canisterapia nie je len 

pre postihnuté detičky. Dokáže konkrétnym 

spôsobom pomôcť a uľahčiť vstup do sveta 

bez maminho náručia aj vašim ratolestiam. 

Tak poďme to spolu skúsiť...

Janka Vagová, www.alfarescue.sk
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števníkom sa snažíme a neustále pracujeme 

na zlepšovaní podmienok v našej Harmónií. 

Dňa 22. novembra sa konal Vianočný dob-

rý skutok za podpory dobrovoľníkov, ktorí 

prispejú svojou troškou na podporu a čin-

nosť nášho centra. Veď Vianoce sa pomaly 

blížia a dobrých skutkov nie je nikdy dosť.

Pri počte našich akcií nesmiem zabudnúť 

na náš 2. ročník Lampiónového sprievodu. 

Napriek nepriaznivosti počasia sme sa roz-

hodli sprievod uskutočniť dňa 18. novem-

bra. Svetielka rozžiarili nielen naše sídlisko, 

ale aj očká našich detí. Sprievodom sme tiež 

privítali nášho novozvoleného starostu pána 

Mgr. Pavla Lukáša, ktorý detičky potešil 

sladkosťami.

My v Harmónií si prajeme „Krásne Viano-

ce všetkým deťom“, a preto sme sa rozhodli 

podporiť Krízové centrum Dorka, n.o. v Ko-

šiciach. 39 detí s pomocou mamičiek z náš-

ho okolia obdaríme darčekmi pod vianočný 

stromček podľa želaní týchto detičiek. Verí-

me, že sa ich detské srdcia potešia a aspoň 

v tento deň na chvíľu zabudnú na trápenia. 

Veríme, že nielen deti, ale aj ich mamy pocí-

tia radosť z oblečenia, kníh, kozmetiky a tr-

vanlivých potravín.

Ešte k nám prišiel Mikuláš a vianočnú nála-

du sme si vytvorili počas Vianočnej besied-

ky medovníkmi, živým Betlehemom a  vy-

stúpením 35 detí z nemeckého a anglického 

krúžku MC Harmónia. Získali sme možnosť 

zúčastniť sa na kurze pre inštruktorky ma-

sáže dojčiat v  medzinárodnom programe 

IAIM. Kurz bude viesť írska lektorka Kirsty 

Hawthorn. Veríme, že sa nám podarí do-

siahnuť aj túto výzvu, a  tak budeme môcť 

svojimi skúsenosťami obohatiť pestrosť na-

šej Harmónie.

Neustále rozmýšľame, čím Vás potešiť… 

pretože skutočná hodnota dobrých skutkov 

spočíva v láske, ktorá ich inšpirovala.

Mgr. Katarína Mitríková, MC Harmónia

Mozaika centier

MC Budatko vyhralo 
súťaž o 500 eur

V  septembri Rodinné pasy a  Bratislavský 

samosprávny kraj vyhlásil súťaž o  500 eur, 

do ktorej sa mohli zapojiť materské a rodin-

né centrá z nášho kraja. Súťaž nadviazala na 

spoluprácu materských a rodinných centier 

s  BSK v  rámci projektu FamilyNet, vďaka 

ktorému sa v  našom kraji vytvorí systém 

rodinných pasov zameraných na podporu 

spoločného trávenia voľného času v  rodi-

nách. Cieľom projektu je vytvoriť a sprístup-

niť atraktívnu ponuku a  výhody držiteľom 

rodinných pasov.

Rodinné pasy môžu rodiny s  deťmi vy-

užívať okrem rôznych zariadení aj v  ma-

terských a  rodinných centrách a  ich preu-

kázaním získavajú návštevníci 10% zľavu.

Materskému centru Budatko sa podari-

lo získať najviac registrácií o  rodinné pasy 

a  vyhrať cenu. Výhru nám prišli odovzdať 

14. 11. 2014 dve veľmi milé dámy a my sa už 

tešíme na nové didaktické pomôcky.

Viac na http://www.rodinne-pasy.sk/

Jana Hrehorová

MC Budatko, Bratislava 

Ovce.sk v Emerke Prešov
U  nás v  Prešove sme naše prezentácie ro-
bili formou hry… pozreli sme si príbeh, na 
malom počítači a  potom sme si porozprá-
vali o postavách, kto čo robil. Kto tam vy-
stupoval, čo hovoril. Kto si pamätá, čo ro-
bil Jano? Hral sa s telefónom esemeskoval? 
Kto už vie esemeskovať… Z  našej skupiny 
deti poznajú veľa slov, ale im nerozumejú. 
Tak sme si vysvetlili, čo je esemeskovať… 
A keď ten Jano toľko robil s tým mobilom, 
prišli k  zubárovi a  čo robil Jano… stále sa 
„hral s mobilom“ a ako to skončilo? Čo na 
konci povedal horár? To bolo veľmi múdre 
čo povedal. Mal pravdu? Nechali sme deťom 
čas na odpovede. Mala som svoje deti (5 a 4 
a  2,5 a  vedela som, že oni ma zachránia, 
keby nikto nechcel nič povedať) Potom sme 
pokračovali výberom rolí: Kto by chcel byť 
Jano… Kto tam ešte bol v tom príbehu a čo 
robil? Čo povedal… a kto si chce zahrať…
Najviac detí chcelo byť ovcou. Moja 4-roč-
ná Ester chcela byť tou „najkrajšou oveč-
kou“, museli sme namaľovať pery ☺ Naozaj 
sme museli premyslieť detaily… nemuseli 
byť perfektne urobené, ale detaily museli 
byť. Jeden chlapček musel mať šatku okolo 
zuba, lebo toho baču bolel zub a  bez toho 
to nemohol zahrať. V  inom príbehu Tisíc 
priateľov sme museli navešať ozdoby, lebo 
tam bola oslava. inde museli mať v príbehu 
aj koláčiky, lebo tá krásna ovečka ponúkala 
aj koláčiky (nevadí, že to boli iba papieriky, 
ale boli to koláčiky ☺)Toto bola pre tvorivé 
deti najdôležitejšia fáza a  pre „pozorovate-
ľov“ chlapcov a  mnohých rodičov, ktorí sa 
iba zozadu na nás pozerali, čo z  toho cha-
osu vznikne a ako to celé vypáli ☺ zas bol 
dôležitý záver a čakali na pointu, ktorú zas 
oni vedeli tým „tvorivým tipom“ detí vyab-
strahovať. Čiže záverečná otázka: „Čo sa to 
vlastne stalo s krásnou ovečkou? A čo to pre 
nás znamená? Je dobré mať mobil? A načo 
nám slúži mobil? My sme si pozreli príbeh 
Mobilmánia a  cez youtube sme si pozreli 
príbeh Poď von, ten mi prišiel jednoduch-

ší na prerozprávanie. Tiež je veľmi dôležité 
povedať na konci záverečnú myšlienku prí-
behu, lebo hlavne deti „pozorovatelia“ to 
potrebujú počuť a  tiež rodičia, ktorí veľmi 
nevstupovali do deja.
Pre rodičov a tiež pre naše deti, my pracu-
jeme v poobedňajších časoch so zmiešanou 
skupinou detí v  našej Montessori herničke 
vo veku 3-6 rokov, ale chodia k nám rodičia 
so súrodencami aj mladšími, preto už na tie 
ďalšie prezentácie sme zvolili iba tému Mo-
bily a Závislosti na počítači a internete. Deti 
mladšie ako 3roky iba pozorovali a počúva-
li. Aj sa báli vstupovať do rozhovoru, až deď 
sa staršie deti stratili, prešli už k iným čin-
nostiam a po skončení „divadielka s deťmi“ 
sme s rodičmi viedli rozhovory o používa-
ní internetu, hier na počítači, ako vznikajú 
závislosti a naozaj sme sa dostali k rôznym 
problémom a zamysleniam. Až v  tejto fáze 
sa zapojili mladšie deti a práve napodobňo-
vaním sa hrali na ovečky, Môj najmladší syn 
2,5 ročný ukazuje na CD alebo knihu, ktorú 
si spolu občas čítame alebo mi ju donesie 
a povie pod čítať ovce eska ☺.
Pre naše rodinné centrum to bolo zaujímavé 
obdobie prezentácií a tém na diskusie. Pre-
tože veľa rodičov nerieši čas strávený pred 
televízorom alebo počítačom. Ani svoj ani 
svojho dieťaťa. A pri najlepšom aspoň sme 
zasiali pár semiačok do hláv rodičov aby 
k  týmto veciam naozaj pristupovali pre-
ventívne zodpovedne, lebo keď už nebudú 
zvládať dieťa v šiestich rokoch, nebudú svoj-
mu dieťaťu vedieť zadať hranice v časomiere 
strávenej za počítačom, už začne byť nesko-
ro. A celkom sa tešíme na nové príbehy.
Osvedčilo sa nám robiť opakovane tie isté 
diskusie a s deťmi (tými istými) sme vylep-
šovali niektoré role, niektoré pointy príbe-
hov a hlavne sme dostali do skupinky vždy 
nové tváre rodičov, ktorí sa iba prišli pozrieť 
na „divadielko,“ ako sme si to my sami na-
zvali ☺

Z Prešova Marta Fudalyová
a Katka Frimerová 
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Ako vybrať vhodnú 
smartfón - alebo tablet 
- aplikáciu pre deti 
predškolského veku?
Denne pribúdajú na App a  Googlemarket 

online obchodoch desiatky nových progra-

mov (aplikácií) špeciálne vyvinutých pre 

tých najmenších. Záruka nakoľko sú tieto 

produkty skutočne edukatívne, je malá, vý-

skum nestačí rýchlemu vývoju týchto tech-

nológií a  ich veľká rôznorodosť necháva 

veľa rodičov a  pedagógov často na pochy-

bách. Mnohokrát nemáme štátne, školské 

či výskumom overené pravidlá nakoľko 

sú tieto produkty vhodné pre malé deti. 

V USA, Austrálii, ale i vo viacerých európ-

skych krajinách, sú k  dispozícii odporúča-

nia o vhodnom používaní digitálnych tech-

nológií v predškolskom veku, na Slovensku 

je o technológie rovnaký záujem, ale menej 

výskumom podložených doporučení.

Aplikácie sa vyvíjajú rýchlejšie ako knihy, 

čo prináša inováciu, ale tiež menej overené 

programy, ktoré sa často vyselektujú až ča-

som – a  po kritike používateľov. Problém, 

ktorému čelia producenti aplikácií je, že 

doteraz nemáme výskum, ktorý by im pove-

dal aké črty kritéria by aplikácia mala alebo 

nemala spĺňať. Musia preto doslova experi-

mentovať a testovať s nami, užívateľmi. Pr-

votné štúdie dokazujú, že aplikácie s mno-

hými interaktívnymi prvkami (napríklad 

tie, kde deti môžu príbeh nielen čítať, ale sa 

s digitálnou knižkou aj hrať, vyfarbovať, na-

háňať rôzne postavičky z príbehu a podob-

ne) nie sú vhodné k výučbe základov písania 

a  čítania a  rozvoja reči. Deti sa s  takýmito 

digitálnymi knižkami skôr hrajú ako čítajú 

a tým pádom strácajú možnosť obohatenia 

ponúkanú tradičnými knihami.

No okrem pár prvotných štúdii v Amerike 

nemáme ešte výskumom dané presné špe-

cifi kácie čo je a  čo nie je vhodné pre deti 

určitého veku. Pri výbere aplikácie je preto 

najlepšie, keď sa rodičia riadia vlastnou in-

tuíciou. 

V  prvom rade sa zamyslite akú zručnosť, 

ktorý zážitok chcete, aby aplikácia podpori-

la. Ide o  to, aby sa dieťa učilo základy ma-

tematiky alebo aby malo len trochu zábavy 

na iPade,  pokým si Vy vybavíte dôležité 

veci v meste? Podľa vhodnosti aplikácie na 

učenie alebo na zábavu bude tiež záležať na 

tom, aký dlhý čas dieťa s iPadom alebo iným 

tabletom či smartfónom strávi. Aplikácie, 

ktoré dovoľujú deťom rozvíjať ich fantáziu, 

teda sú otvorené a deti do nich môžu vkla-

dať vlastné texty alebo obrázky majú zvyčaj-

ne väčšiu hodnotu ako aplikácie čo prichá-

dzajú s prednadstavenými šablónami.

Tiež je dôležité, aby aplikácia podporovala 

interatkívne a nie len pasívne pozeranie sa 

na obrazovku, deti by mali mať možnosť 

dotykové obrazovky objavovať svojím doty-

kom a zažiť ako sa jednotlivé funkcie menia 

pri rôznych pohyboch prsta alebo ruky. 

Je nesmierne dôležité, aby pri takýchto skú-

senostiach neboli samé, ale podporované 

rodičmi alebo inými dospelými, ktorí im 

vysvetlia ako jednotlivé programy fungujú, 

alebo ak sami nevedia, tak spoločne bádajú. 

Aplikácie, ktoré rozvíjajú a  obohacujú tra-

dičné aktivity kreatívnym spôsobom (na-

príklad možnosť pridať digitálne fotografi e 

alebo vlastné nahrané zvuky a hudbu k na-

kresleným obrázkom) posúvajú dieťa a jeho 

talent ďalej a  naznačujú nespočetné mož-

nosti digitálnych systémov. 

Najlepšie aplikácie sú preto tie, ktoré umož-

ňujú deťom deliť sa o svoje poznatky a svoj 

„svet“ s  ostatnými. Napríklad s  aplikáciou 

Pod drobnohľadom odborníka

•  Nakupujte výrobky vybraných značiek 
v predajnach dm drogerie markt

•  S pokladničným dokladom hlasujte za ma-
terské centrum na www.pomahamemc.sk

• 10 materských centier s najviac hlasmi získa 
po 1000 € na nákup vybavenia podporujú-
ceho zdravý intelektuálny vývin detí. 
Ostatné centrá s minimálne 10 hlasmi 
získajú balíček čistiacich prostriedkov

•  Navyše, každý týždeň môžete hrať o 5 koz-
metických balíčkov v hodnote 15 €

Za jeden nákup môžete získať až 4 hlasy:
Nákup v hodnote 1 až 10 € = 1 hlas
Nákup v hodnote 11 až 20 € = 2 hlasy
Nákup v hodnote 21 až 30 € = 3 hlasy
Nákup v hodnote nad 31 € = 4 hlasy

Centrá sú rozdelené do 3 regiónov, v každom 
regióne získa fi nančnú podporu uvedený 
počet materských centier:

Západné Slovensko – 5 centier
Stredné Slovensko – 3 centrá
Východné Slovensko – 2 centrá

Aktivita trvá od 2. 1. 2015 do 31. 3. 2015. Do programu sú zapojené všetky materské centrá v SR 
registrované v UMC. Podrobné informácie a úplné znenie pravidiel nájdete na www.pomahamemc.sk.

 Každým nákupom 
 pomáhate!

Pomôžte vášmu materskému centru získať 1000 €

13260_PG_Pampers_DM-Charity_Inz_148x210_V3.indd   1 20.11.14   11:21

www.materskecentra.sk 17



Dilemy rodičov

Nástrahy moderných 
technológií

Dilemy rodičov

kú chvíľku zabavíme, keď už nevieme, čo 

s ním. Len či tento model správania nie je 

ako oheň – dobrý sluha, zlý pán.

Dnešný status nadácie mobilného operáto-

ra, ktorý sa mi objavil na sociálnej sieti znie: 

„Až 81% detí vo veku od 8 - 15 rokov má 
vlastný mobil. Na čo ho podľa vás najviac 
využívajú?“ A čakajú komentáre. Trošku mi 

uniká zmysel toho všetkého? Akože sa teraz 

ideme pohoršovať nad tým, že tie deti sa 

s tými mobilmi hrajú? 

Bola som účastníkom osláv SNP v Banskej 

Bystrici a bolo mi smutno z viacerých vecí. 

No azda najviac, ako takmer každé dieťa 

v  prvom rade držalo v  ruke telefón (nové 

modely, ktoré ani nepoznám) a fotilo a cva-

kalo a  nakrúcalo. Nesledovali dianie toho, 

čo sa tam deje, išlo o to,  čo najviac zachytiť, 

aby sa mohli pochváliť, čo videli. Zle, celé 

zle!

Dievčatko sa chválilo mamičke: „Už mám 

500 fotiek!“ No moja, len kedy si ich budeš 

pozerať. 

Vývoj nezastavíme, potrebujeme tieto vy-

moženosti techniky, stali sa súčasťou našich 

životov. 

Aj vy svojmu bábätku púšťate skákajúceho 

zeleného gumeného medveďa, ktorý trasie 

zadkom na svojom telefóne? Keď už vie po-

užívať ukazováčik, intenzívne stláča mač-

ku na vašom displeji a rehoce sa, že opaku-

je jeho slová? Alebo kŕmi a umýva nejaké 

ťažko identifi kovateľné hnedé čudo, ktoré, 

ak zabudnete vypnúť, tak si pýta jesť aj po-

čas vašej porady v práci? Nuž tak veru, od 

malička treba privykať nášho caparta na 

moderné technológie. Aspoň ho na malič-

„Náš príbeh“ môžu deti vytvoriť vlastné 

knižky s  ich obrázkami, zvukmi a  texta-

mi a  poslať ich hotové svojím kamarátom 

a známym kamkoľvek na svete. Takéto mož-

nosti sú jedinečné s novými technológiami 

a nemali by sme sa ich báť, ale skôr vyskúšať 

a uvážene využívať.

Natália Kučírková,

Th e Open University

Ale zo všetkých tabletov, mobilov, nahryz-

nutých jabĺk číha sociálna aj zdravotná 

hrozba. To, že sa deti nerozprávajú, ale si 

píšu, o  tom je paradoxne práve na sociál-

nych sieťach veľa vtipných obrázkov, videí 

a statusov. 

Uvedomujeme si však vôbec, ako vplýva 

elektromagnetické žiarenie na ľudský orga-

nizmus? Nízkofrekvenčné elektrické polia 

vzhľadom na svoje vlastnosti nemôžu pre-

niknúť do tela hlboko, ostávajú na povrchu 

tela, kde vytvárajú náboj, následkom čoho 

preteká prúd tkanivami, z povrchu kože do 

zeme. Nízkofrekvenčné magnetické polia 

ľahko prenikajú do tkanív, kde vytvárajú cir-

kulujúce prúdy. Hoci hodnoty charakterizu-

júcich veličín objektívne nemusia byť vyso-

ké, subjektívne pocity, najmä u citlivejších 

jedincov môžu byť nepríjemné.

Vzostup teploty je hlavným biologickým 

účinkom vysokofrekvenčných elektro-

magnetických polí (čo je vlastne princíp 

mikrovlnnej rúry). Podobné účinky má 

vysokofrekvenčné elektromagnetické žia-

renie mobilných telefónov, kde dochádza 

k ohrevu tkaniva v oblasti ucha, ku ktorému 

je prístroj priložený a taktiež k ohrevu tka-

niva ruky, držiacej telefón (čo bolo mnoho-

krát dokázané pomocou zobrazenia termo-

víznou kamerou).

Keďže vlastná rezonančná frekvencia závisí 

od rozmerov tela, je iná u dospelého člove-

ka a iná u dieťaťa. Tiež časti tela môžu mať 

svoju rezonančnú frekvenciu. Uvádza sa, že 

rezonančná frekvencia hlavy dospelého člo-

veka je okolo 400 MHz a malého dieťaťa pri-

bližne 700 MHz. V prípade používania mo-

bilných telefónov (GSM 900/1800MHz) 

malými deťmi, je teda zdravotné riziko 

omnoho vážnejšie ako u dospelých. Mno-

hé krajiny preto vo svojej legislatíve neod-

porúčajú používanie mobilných telefónov 

deťmi do 12 rokov.

Aj keď názory odborníkov na to, či sú uvede-

né prístroje a  zariadenia nebezpečné alebo 

škodlivé pre ľudské zdravie sú nejednotné 

a  odvolávajú sa na často kontroverzné vý-

sledky obrovského množstva výskumných 

prác, bolo by veľmi nezodpovedné tvrdiť, že 

sú neškodné. 

K  bežným zásadám ochrany pri používaní 

mobilných telefónov patrí: netelefonovať 

dlhšie ako 2 minúty, nedávať mobil malým 

deťom, na noc mobil vypínať alebo ho aspoň 

umiestniť ďaleko od hlavy. V prípade mik-

rovlnnej rúry: nestáť pri dvierkach počas 

jej prevádzky a z  času na čas skontrolovať, 

či nedochádza k  úniku mikrovlnného žia-

renia. 

Používame, aj budeme používať všetky tie 

nové hračky, ale prosím, prosím, s  rozu-

mom.

Naozaj náš prváčik potrebuje telefón? Nedať 

mu namiesto mobilu, dôveru, že do tej školy 

trafí aj sám a bude sa cítiť dôležitý a zodpo-

vedný a veľký, ako keď ho budeme sústavne 

kontrolovať? 

Keď sa objavil nový vynález televízor, boli 

obavy, že zanikne rozhlas, aj knihomoli sa 

cítili ohrození objavmi čítačiek... Ale všetko 

dobré pretrvá, tak ako vôňu papierovej kni-

hy nenahradí elektronické neosobné čudo, 

snáď ani obyčajný, ľudský rozhovor nena-

hradia strohé krátke správy, ani emotikony 

nikdy nevyhrajú nad hlasným srdečným 

smiechom ☺.

PhDr. Pavlína Bartová

MC Mamina, Banská Bystrica

Zdroj: 

Ing. Vilibalda Darmová, PhD., Vplyv 

zdrojov elektromagnetického žia-

renia na ľudské zdravie a ochra-

na pred nežiaducimi účinkami

Časopis EE, 19, 2013, č.5
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Na Slovensku podľa štúdie, ktorá  prebiehala pod záštitou Prof. MUDr. 

Roberta Hatalu, CSc, prednostu Kliniky kardiológie a angiológie NÚSCH 

v Bratislave na vzorke viac ako 100 000 pacientov, odhalili u 10% meranej 

populácie nepravidelnú akciu srdca.

Čo je fi brilácia srdcových predsiení?

Správna činnosť srdca je riadená elektrickými impulzmi, ktoré vznikajú v dutinách srdca, 

ktoré sa nazývajú predsiene. Elektrické impulzy spôsobujú zmrštenie srdcovej svaloviny, 

ktorá následne vypudzuje krv do celého tela. Za normálnych okolností srdce u zdravého 

človeka bije pravidelne s  frekvenciou 60 až 70 úderov za minútu. Pri podstatne pomalšej 

alebo rýchlejšej činnosti srdca alebo nepravidelnej akcii sa už dá hovoriť o srdcovej aryt-

mii. Najčastejšou z  nich je fi brilácia predsiení. Na predsieňach vznikajú rýchle chaotické 

impulzy. Dôsledky tejto arytmie môžu byť fatálne. Dá sa povedať, že fi brilácia predsiení je 

epidémiou nášho storočia. ktorá zapríčiňuje cievnu mozgovú príhodu, teda ľudovo poveda-

né mozgovú porážku. Podľa slov profesora Hatalu štúdia priniesla zaujímavé výsledky. „Vyše 

stotisíc meraní potvrdilo náš predpoklad, že fi brilácia predsiení môže byť u ľudí starších než 

60 rokov, veľmi častá. Pri meraní krvného tlaku sme zistili takmer v desiatich percentách vý-

razne nepravidelnú, akciu srdca. U týchto pacientov je veľké podozrenie, že trpia na doteraz 

nediagnostikovanú fi briláciu predsiení. Všetci títo pacienti sa v ďalšom priebehu podrobia 

špeciálnym vyšetreniam a predpokladám, že v sledovanej populácii nájdeme niekoľko sto-

viek osôb, ktorí sú reálne ohrození mozgovou porážkou, a môžu profi tovať z preventívnej 

liečby, aby sa takejto potenciálne smrteľnej príhode predišlo.“

Liečba porúch srdcového rytmu

Moderná medicína prináša efektívne možnosti liečby porúch srdcového rytmu, ktoré sa 

opierajú o včasnú a exaktnú diagnostiku. Medzi liečebné metódy ovplyvňujúce výskyt a tr-

vanie srdcových arytmií patria lieky (tzv. antiarytmiká), katétrová alebo chirurgická liečba 

a  implantácie špeciálnych generátorov elektrických impulzov – kardiostimulátorov alebo 

defi brilátorov. Bez ohľadu na zvolenú liečebnú stratégiu však kľúč k  prevencii devastujú-

cej mozgovej porážky ako komplikácie najčastejšej srdcovej arytmie – fi brilácie predsiení 

- predstavuje liečba znižujúca zrážanlivosť krvi – tzv. antitrombotická alebo antikoagulačná 

liečba. Doteraz využívanou metódou antikoagulačnej liečby je použitie liekov blokujúcich 

účinok vitamínu K v tele (tzv. antagonistov vitamínu K), čo znižuje tvorbu faktorov regulu-

júcich zrážanlivosť krvi. Podľa najnovších odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti 

by u väčšiny pacientov s fi briláciou predsiení mali byť uprednostňované nové perorálne an-

tikoagulanciá. Tieto prekonávajú obmedzenia tradičných liekov - nemajú interakcie s po-

travinami, ako sú petržlen, kuracie mäso, brokolica, kapusta, karfi ol, kel a nevyžadujú 

pravidelné monitorovanie účinku v krvi v niekoľkodňových či týždňových intervaloch, 

t.j. menej návštev u lekára a menej odberov. V porovnaní s doterajšou liečbou významne 

znižujú riziko vzniku cievnej mozgovej príhody a súčasne vyvolávajú podstatne menej ne-

bezpečných krvácaní. Dá sa konštatovať, že ide o jednu z najvýznamnejších inovácií liečby 

srdcových ochorení v tomto desaťročí. 

Zdravie Zdravie

Inovácia v liečbe srdcových ochorení Aby deti boli fit III. Chlad ktorý vás rozhýbe
Na rozdiel od niektorých živočíchov človek nepodlieha zimnému spánku. Obdobie zasneže-

ných ihrísk, zamrznutých obrazov na oknách a snehových metelíc má svoje čaro aj v oblasti 

pohybových aktivít detí. Aj chvíľa cieleného pohybového otužovania na vzduchu s mínuso-

vými hodnotami prináša neuveriteľné zdravotné stimuly.

Mýtus o nevhodnosti pobytu malých detí v prostredí s nízkymi teplotami je neopodstatnený. 

Na základe odporúčaní lekárov je známe, že aj s dieťaťom v kočíku môže rodič absolvovať 

krátke vychádzky aj pri teplotách okolo - 5 °C až – 10 °C, samozrejme za predpokladu, že 

oblečenie dieťaťa a ochranné prvky kočíka (bočné steny, fusak, prikrývka a i.) sú uspôsobené 

na zimné dni. Počasie musí byť stabilné teda bez silného vetra, dažďa či snehovej búrky.

Mobilnejšie deti ktoré dokážu vytvárať telesné teplo vlastným pohybom zaujmite atraktív-

nymi aktivitami v snehu:

Sánkovanie – šmyknúť sa a vybehnúť opäť na kopec a to niekoľko krát za sebou je výdatná 

záťaž, pri ktorej sa unavia aj tie najneposednejšie deti.

Behanie v závejoch – za krátku chvíľu precvičí kardio-respiračný systém a svalstvo.

Guľovačka – zábavnou formou dieťa vykoná širokú škálu pohybov celým telom a navyše pri 

dostatku čistého snehu môžete dať rukavice na chvíľu dole a tvarovať sneh holými rukami.

Ani v domácnosti nezabúdajte na pozitíva zimného počasia. Nakoľko prebieha vykurovacia 

sezóna vzduch sa v interiéry rýchlo ohrieva a suší. To neprospieva zdraviu a aktivite detí. 

V pravidelných intervaloch vetrajte pretože vpustenie mrazivého vzduchu osvieži a povzbu-

dí. Ak vám domácnosť poskytuje pohyb vo vlastnej záhrade sa ponúka možnosť nevšednej 

aktivity – chôdze na boso v snehu. Kontakt chodidiel so snehom stimuluje imunitný systém 

a rozvíja vôľové vlastnosti dieťaťa. Vyberte priestor s rovným povrchom a mäkkým podkla-

dom. Vhodné sú najmä zasnežené plochy udržiavaného trávnika. Chôdzu spočiatku absol-

vujte v jednoduchej forme. Neskôr pár krokov vystriedajte o poskoky znožmo, došľapovanie 

na špičky, výpady alebo zhŕňanie snehu chodidlami. Aktivity budú pre dieťa ešte zábavnejšie 

ak ich absolvujete spolu s ním. Dôležité je následné dôkladné osušenie, zahriatie a doplnenie 

tekutín najlepšie vo forme teplého čaju.

Aktivity v zimných mesiacoch vyžadujú veľa sebadisciplíny a odvahy, ich zvládnutie však 

zvyšuje sebavedomie dieťaťa (a rodiča) a zásadným spôsobom vplýva na telesnú zdatnosť 

a pohybovú zrelosť.

Text a foto:

PaedDr. Radovan Hlatký

Ľadové medvede,

Bratislava
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Malíček
Malíček, občianske združenie rodičov pred-

časne narodených detí

Predstavujeme organizácie

SUPER 
SÚŤAŽ  

pre všetky 
triedy

12/1
DECEMBER 2014 

/ JANUÁR 2015
ročník X.

p

Ako vyrobiť 
   DARČEKOVÚ TAŠKU TEDDY  and winter

SKLADAJ  SNEHULIAKOVAKOKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VKOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOVOVKOV

len o  fyzickú záchranu nedonosených detí, 

no rovnako o  snahu vypiplať nedonose-

niatka v plnohodnotných ľudí bez známok 

traumy z ich predčasného príchodu na svet, 

skvalitniť ich životy a umožniť  im zaradenie 

do spoločnosti .

Na podporu perinatologického centra 

v  Bratislave prišiel z  iniciatívy dvoch rodi-

čov predčasne narodeného dievčatka nápad, 

ako sa poďakovať nemocnici za záchranu 

maličkého predčasniatka. V novembri sme 

uviedli do predaja knihu skutočného príbe-

hu o príchode na svet  extrémne nezrelého 

novorodenca a  jeho boja v nemocnici. Ná-

klad sme hradili zo sponzorských zdrojov 

a s úmyslom venovať celý výťažok z predaja 

knihy Novorodeneckej klinike Nemocni-

ce svätého Cyrila a  Metoda v  Bratislave – 

konkrétne Jednotke vysokošpecializovanej 

starostlivosti o  novorodencov a  Oddeleniu 

rizikových novorodencov. Kniha s názvom 

„Venované Eme“ bola vydaná pri príleži-

tosti Svetového dňa predčasne narodených 

detí dňa 17. 11. 2014. Zakúpiť si ju mož-

né prostredníctvom internetovej stránky 

www.nasmalicek.sk. Cena 7eur bude celá 

poukázaná nemocnici.

Občianske združenie Malíček vzniklo 

v roku 2011 z  iniciatívy rodičov predčasne 

narodených detí ako podpora rodičov, kto-

rých postretol šok z predčasného narodenia 

ich dieťatka a  zároveň za účelom šírenia 

osvety o  rizikách predčasných pôrodov. Je 

priam alarmujúce, že sa  jedno z  desiatich 

detí  narodí predčasne. Ročne sa to len na 

Slovensku dotkne 5.000 detí. Za predčas-

né narodenie sa považuje ukončenie te-

hotenstva pred ukončeným 37. týždňom 

tehotenstva. Riziká spojené s  predčasným 

narodením sú obrovské. Našťastie aj v  tej-

to oblasti ide medicína míľovými krokmi 

vpred a starostlivosť o extrémne nezrelé no-

vorodeniatka je stále kvalitnejšia. Už nejde 
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Právna poradňa
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Právne
postavenie druha
a družky

časť III.

Predchádzajúce časti boli 

venované postaveniu druha 

a družky v našom právnom 

poriadku všeobecne, nado-

búdaniu nehnuteľných vecí 

a s tým spojených právnych otázok, spravo-

vaniu spoločných fi nancií, či dedeniu. Táto 

časť sa bude okrajovo týkať otázok, detí, vy-

živovacej povinnosti a  sociálnoprávnej ob-

lasti, v ktorej sa tiež prejavuje rozdiel v po-

stavení manžel/manželka na strane jednej 

a druh/družka na strane druhej.

Možnosť osvojenia:

Túto možnosť stanovuje a priamo upravuje 

zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení ne-

skorších predpisov v  § 97 až 109. „Osvoje-

ním vzniká medzi osvojiteľom a osvojencom 

rovnaký vzťah, aký je medzi rodičmi a deťmi. 

Medzi osvojencom a  príbuznými osvojiteľa 

vniká osvojením príbuzenský vzťah. Osvoji-

telia majú pri výchove detí rovnakú zodpo-

vednosť a  rovnaké práva a  povinnosti ako 

rodičia“.

Zákon stanovuje a  vymenúva podmienky, 

za ktorých je možné stať sa osvojiteľom ako:

- osvojiteľom sa môže stať len fyzická osoba 

spôsobilá na právne úkony v  plnom roz-

sahu spĺňajúca osobné predpoklady, ktoré 

zahŕňajú zdravotné, osobnostné a  morál-

ne,

- je zapísaná do zoznamu žiadateľov o osvo-

jenie,

- spôsobom svojho života a  života osôb, 

ktoré s ňou žijú v domácnosti zaručuje, že 

osvojenie bude v záujme maloletého dieťa-

ťa,

- medzi osvojiteľom a osvojencom musí byť 

primeraný vekový rozdiel.

Rozdiel v právnom postavení manžel/man-

želka a druh/družka je premietnutý v § 100 

zákona o  rodine, ktorý stanovuje v  jeho 

odsekoch 1 a  2 týkajúcom sa osvojenia 

skutočnosť, že osvojiť maloleté dieťa môžu 

manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije 

s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve, 

alebo pozostalý manžel po rodičovi alebo 

osvojiteľovi maloletého dieťaťa. Výnimoč-

ne môže maloleté dieťa osvojiť za splnenia 

predpokladov, že osvojenie bude v  záujme 

maloletého dieťaťa aj osamelá osoba. Ako 

spoločné dieťa však môžu maloletého 

osvojiť len manželia, teda opäť náš práv-

ny poriadok nedáva možnosť ani v  otázke 

osvojenia druhovi a družke.

V  prípade narodenia spoločného dieťaťa 

a určenia priezviska:

Keďže ide o  rodičov, ktorý nie sú zosobá-

šení, zákon im dáva možnosť pred narode-

ním spoločného dieťaťa urobiť na matrike 

súhlasné vyhlásenie o  určení otcovstva 

a zároveň sa môžu dohodnúť na priezvisku 

dieťaťa, ktorým môže byť takto priezvisko 

otca alebo matky, čo znamená, že dieťa po 

narodení môže takýmto spôsobom získať 

priezvisko otca. Postavenie nevydatej mat-

ky v našom právnom poriadku nedovoľuje 

v pôrodnici oznámiť, že chce, aby narodené 

dieťa malo automaticky priezvisko otca po-

kiaľ nebolo zákonom určené otcovstvo.

Vyživovacia povinnosť:

Vzájomnú vyživovaciu povinnosť majú zo 

zákona len manželia. Taktiež zákon pri-

znáva možnosť, aby aj rozvedený manžel, 

ktorý nie je schopný za zákonom stanove-

ných podmienok sám sa živiť, mal možnosť 

žiadať od bývalého manžela, aby mu pri-

spieval na primeranú výživu podľa svojich 

schopností, možností a majetkových pome-

rov. Keďže náš právny poriadok postavenie 

druh/družka nepozná, nemôže ani medzi 

nimi vzniknúť takto chápaná vyživovacia 

povinnosť a  v  prípade rozchodu ani jeden 

z nich nemá právo žiadať od bývalého part-

nera takto chápaný príspevok na primeranú 

výživu. Tzn., že ak tohto partnera fi nančne 

nepodporí bývalý partner, ten si nemôže od 

neho žiadnym zo spôsobov nárokovať fi -

nančné prostriedky na svoju výživu.

Sociálno právna oblasť:

Taktiež v  sociálno právnej oblasti zákon č. 

461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení 

neskorších predpisov vo svojich ustanove-

niach na právne postavenie druha a družky 

nepamätá a žiadnym zo spôsobov neupravu-

je nárok na všeobecne chápaný napr. vdov-

ský dôchodok (nárok na vdovský dôchodok 

vzniká len manželovi - § 74 vyššie uvedeného 

zákona) či napr. možnosť a forma odškod-

nenia smrti v dôsledku pracovného úrazu 

či choroby z povolania, kde zákon pamätá 

len na manžela, manželku a  nezaopatrené 

dieťa (§ 94 vyššie uvedeného zákona).

Možnosť ako vyriešiť takéto a podobné prí-

pady, ktoré by mohli v budúcnosti spolužitia 

druha a družky nastať je daná napr. uzatvo-

rením životnej poistky pre takýto prípad 

vinkulovanej v prospech druhého partnera.
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Tipy pre rodicov Tipy pre rodicov

Mnoho krát som sa stretla s názorom, že na Slovensku nič nie je, prípadne, že tu nič ne-

funguje, že je málo prírodných a prirodzených atrakcií pre rodiny s deťmi rôzneho veku.  

Každou objavenou „novinkou“ som však viac a viac presvedčená, že „u nás na Slovensku“ 

to tak nie je. 

Každoročne, už po tretíkrát som s deťmi zavítala na liečenie do Tatranských kúpeľov Lu-

čivná a  veru nemôžem povedať, že by sme sa tu počas troch týždňov nudili. Využívame 

možnosť spoznávať okolie Tatier a tejto časti Slovenska. Aj tento rok sme sa hneď prvý ví-

kend  vybrali na výlet na Liptov, pretože sme objavili pre nás doposiaľ neznáme „atrakcie“: 

Stanišovskú jaskyňu, Podzemie pod Vežami a Medvediu štôlňu.

Všetky tri miesta sú situované v okolí Liptovského Mikuláša, takže výlet sa dá zvládnuť za 

jeden deň.

Stanišovská jaskyňa

Jaskyňa bola sprístupnená v januári 2010 jas-

kyniarmi zo Speleoklubu Nicolaus Sloven-

skej speleologickej spoločnosti, ktorá vznikla 

v  90tych rokoch minulého storočia. Nachá-

dza sa v Jánskej doline a je dostupná autom. 

Jedná sa o  Malú Stanišovskú jaskyňu, ktorá 

bola navštevovaná ľuďmi aj minulosti, keď 

bola jaskyňa voľne prístupná. Jaskyňa pozo-

stáva z chodieb vytvorených ponornou rieč-

kou Štiavnicou. 

„Jaskyňa je osvetľovaná individuálnymi elektrickými čelovými lampami, ktoré každý náv-

števník dostane vo vchode do jaskyne po preukázaní sa platným lístkom, ktorý si zakúpil 

v objekte prevádzkovej budovy vzdialenej 120 metrov. Dĺžka sprístupnenej trasy je 177 met-

rov. Návštevníci ju absolvujú pri ceste tam a späť, čiže celkovo v jaskyni prejdú 354 metrov 

a trvá to okolo 55 minút. Po ceste je 5 zástaviek, kde dostanú informácie o vzniku jaskyne, 

jej histórii, možnostiach jej pokračovania a prieskumoch a ďalších zaujímavostiach ako je 

zoológia, klíma, paleontológia a využitie jaskýň v histórii, ale aj v súčasnej lekárskej praxi.“

Deťom sa táto jaskyňa veľmi páčila, pretože okrem toho že trasa nie je náročná, majú mož-

nosť užiť si tmu s čelovkami. Počas našej návštevy sme stretli aj dvoch netopierov, ktoré do 

jaskyne chodia prezimovať. Deti sa tešili aj z kostí, ktoré sa v  jaskyni našli a mohli si ich 

obzrieť.

Podzemie pod vežami

Je istým spôsobom mincovňa, ktorá sa nachádza priamo v Liptovskom Jáne pri kostole. Je 

to domček, kde zažijete ako sa ťažilo, ako vyzerala baňa, kde bývali baníci, kováčsku dielňu, 

výrobu mincí a na záver si môžete vydražiť vyrobenú mincu. Mojim deťom sa najviac páčilo 

dúchať kováčske mechy, aby pahreba horela a písanie do dražobnej knihy perom a atramen-

tom.

Medvedia štôlňa

Je to baňa, ktorá sa nachádza v Žiarskej doline, od parkoviska je to iba kúsok. Do bane sa 

dostanete po strmších schodoch, no celá baňa, je v jednej rovine. Jedná sa o chodby vytvo-

rené ťažením žily, v ktorej sa nachádzali rôzne kovy, ako zlato a železo. My sme boli v bani 

samé, takže sme mali úplne individuálny výklad, čo bol naozaj zážitok nielen pre deti, ale aj 

pre mňa. 

Za sprevádzkovanie Medvedej štôlne získali prevádzkovatelia ocenenie Ministerstva hos-

podárstva za inovatívny čin za rok 2013. Deti sa tešili zo stretnutia s Permoníkmi, ktorým 

momentálne chýbajú ich povestné brady, pretože im ich požrali myšky ☺ a nezabúdali ich 

zdraviť „Zdar Boh“ ako sa patrí.

Okolie všetkých troch „atrakcií“ je upravované prevádzkovateľmi, takže sa jedná o výtvory 

z  prírodných materiálov. Pred Stanišovskou jaskyňou nájdete rôznych vodníkov a  straši-

dielka, pred Medveďou štôlňou je z koreňa stromu vytvorený Krakonoš a vedierkový rybár.

Všade pri vstupoch si môžete zakúpiť na pamiatku keramiku miestnej výroby, alebo rôzne 

iné darčekové predmety. Nás zaujali hlavne magnetky z keramiky.

Do budúcna pre nás títo nadšenci, ktorí sa na prevádzkach striedajú podľa potreby a mož-

nosti pripravujú ďalšiu atrakciu, ktorou by mal byť model historického baníckeho domčeka, 

nachádzať by sa mal v ústi Žiarskej doliny pri Medvedej štôlni. 

Ako pri návšteve Vysokých, či Nízkych Tatier ma však aj pri jaskyni zaskočili nadšenci fajče-

nia, ktorí neberú žiaden ohľad na deti, či prostredie. 

Výlet sme si užili nadmieru a už teraz sa deti aj so mnou tešia na opätovné návštevy týchto 

nami doposiaľ nepoznaných „atrakcií“, ktoré nás zachránili od nudy upršaného dňa. Vo feb-

ruári je v Stanišovskej jaskyni vraj nádherná ľadová výzdoba... Vrelo odporúčame všetkým 

rodinám s deťmi aj bez detí. 

Viac info na:

http://www.stanisovska.sk/m.php, http://www.podvezami.sk/, http://www.stolna.sk/m.php 

Ďakujem za informácie pánovi Petrovi Holubekovi, ktorého som v texte citovala.

Mgr. Michaela Fedorová,

RC Ovečka, Trenčianske Teplice  

Trojnásobný zážitok na Slovensku
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„Dobré ránko slniečko, čaká nás nový deň.“ 
Chvíľka sladkého oddychu a prehadzovania 
sa v posteli musí skončiť v každej domácnosti 
a nasleduje každodenný rozbeh za povinnos-
ťami všetkých druhov. To, že dnes z jablone 
za domom spadol posledný hnedočervený 
list, si nemá kto všimnúť.
Akékoľvek médium, ktoré počas dňa stret-
nete Vám aspoň z  času na čas naznačí, že 
je dôležité mať vyhranený životný štýl. Od 
športu, meditácie, stravy, myslenia, ale hlav-
ne „prezentovania sa“ – všetko nás zaraďuje 
k určitej skupine. Nové štýly a podnety nás 
zbavujú vlastného úsudku. Každý týždeň 
nájdete nový druh skutočne zaručenej zdra-
vej stravy so zákonite príťažlivým anglickým 
názvom. Keď nie, lepšie budú malajzijské 
korene, alebo trávy z neporušenej stepi. Pri 
cvičení s  bábätkom tiež treba dávať pozor, 
aby sme náhodou nevyšli z cviku, čo je práve 
in. Lebo čo sme cvičili včera, je dnes už spo-
chybniteľná metóda. Ak nás pomedzi to ešte 
preženie z  nového typu očistného čaju, po-
zor! Aby bábätko vôbec bolo v obraze, že sa 
s ním cvičí. Pokusy na vlastných telách, rodi-
ne a deťoch. Ach! Stále chceme byť dokona-
lé a zaručiť sebe a svojmu okoliu aspoň časť 
toho, čo zachytávame v  informačnom toku 
okolo nás. To, čo sa včera zdalo správne, dnes 
neplatí.  A keď ešte vyskúšame túto metódu, 
možno sa zlepší aj kvalita manželského spo-
lužitia. Väčšina z  nás tejto mašinérii občas 
podľahne. Je však aj stále viac ľudí ( alebo si 
ich len začínam viac priťahovať do života) so 
skutočným vlastným presvedčením. Mnohí 
z nás už zistili, že pravé je na koniec vždy len 
to, čo nosíme v  srdci. Prípadne v  niektorej 
časti životného cyklu, pod srdcom. A  sami 
sa potom dostávame k veciam, ktoré sa nám 
prirodzene ukazujú. Ani prístroj na odbúra-
vanie tuku, ani olej, lákavé bio mydlá, nový-
mi technológiami spracované čaje, zázračné 
pobyty, nič z toho nevynahradí ozajstný po-
koj, ktorý cíti milujúci človek.

aby si ľahla na brucho. Kamila uposlúchla. 
Ruky si dala pozdĺž tela a vtedy jej masérka 
začala kolenačky chodiť po celom tele. Od 
šľapají, cez chrbát, až k ramenám. Bolesť jej 
vtedy vyrážala dych a z úst sa jej rinuli near-
tikulované zvuky. Snažila sa bolesť nevnímať, 
potlačiť ju, no nekontrolovateľne vyrážala zo 
seba pazvuky, ktoré sa prelínali s jemným pu-
kaním. Trvalo to nekonečne dlho a keď thaj-
ská masérka skončila svoju prácu, usmiala sa 
a lámanou slovenčinou povedala, aby sa Ka-
mila nebála, ak by ju večer schvátila zimnica. 
Tak tomu aj bolo. Striasala ju zima a celé telo 
mala ako v plameňoch. Dala si tabletku, keď 
jej teplota vystúpila nad tridsaťosem stupňov 
a  prikryla sa ľahkou prikrývkou. Dušan jej 
prisunul k posteli stolík, na ktorý jej položil 
fľašku s minerálkou. Zaspala tak 
tvrdo ako teraz, keď sledovala 
na televíznej obrazovke fi lm, na 
ktorý sa tak tešila, no polovicu 
z neho prespala. Vstala a v oka-
mihu, kedy chcela ísť na záchod, 
jej zazvonil mobil. Letmo pozre-
la na displej. Keď uvidela číslo 
Vandy, svojej švagrinej, premkla 
ju predtucha. Preboha, niečo zlé 
s Vanesskou? Je čosi pred jede-
nástou v noci. Čo sa len mohlo 
stať? Nestihla však domyslieť. 
Áno, Vanda, stalo sa niečo s Va-
nesskou? – cítila, ako jej tvár a hruď zalieva 
červeň. Prestúpila z nohy na nohu. Vyzula sa 
jej  ľavá papuča a ona sa snažila prstami pra-
vej nohy prevrátiť ju. 
Nebuď vyplašená, Kamila. Nič vážne sa ne-
deje. Už sme sa s Viktorom vrátili z pohoto-
vosti. Malá má mumps, - Vandin hlas znel 
rozvážne, čo Kamilu o byľku upokojilo. Pa-
puču sa jej podarilo prevrátiť tak, aby do nej 
mohla všuchnúť ľavú nohu. 
Preboha, - prerušila Vandu Kamila, - to ste 
na nej nevideli, že opúcha už ráno?  - len čo 
to vyslovila, uvedomila si, že výčitky voči 
švagrovcom, ktorí sa od okamihu, kedy sa 
im narodila malá Vanesska, o ňu starali ako 
o vlastnú dcéru, nie sú na mieste. Napokon, 
veď aj ona sa u nich zastavila ráno na kávu, 

Motivačné knihy o  tom veľa píšu. Sociálne 
siete sú tým zavalené. Nie je už čo nové na-
písať. Všetci to vedia. Láska k  deťom, láska 
k prírode, láska k odpadnutému listu, ktorý 
začne teraz aktívne „umierať“ aby dal ener-
giu ďalším častiam prírody, ktoré to potre-
bujú... láska k životu! Toto nám dáva ranný 
úsmev aj večerný pokojný výdych pred po-
norením sa do spánku. Aj keď novú prírodnú 
kúru na vlasy, po ktorej budem zaručene ako 
Xena rozhodne vyskúšam!

aeve 

keď jej respondentovi, s ktorým mala nahrať 
rozhovor, niečo do toho vošlo a zrušil termín. 
Mala cestu okolo, tak si povedala, že odskočí 
na pár minút ku Krátkym číslo jedna, ako sa 
zo žartu Vanda a Viktor, Dušanov brat, pre-
zývali. Rodina Krátka číslo jedna a  rodina 
Krátka číslo dva. 
Hrdielko jej napuchlo až poobede. Najprv 
som si myslela, že ju čosi uštiplo. Ale žiadny 
vpich sme s Viktorom nenašli. Dala som jej 
octanový obklad, ale keď jej stúpla teplota, 
trvala som na tom, aby Viktor sadol do auta 
a ...
Prečo si mi nezavolala? – Kamila nenechala 
Vandu dohovoriť. Jej štyridsaťročná švagri-
ná, ktorá sa s mužom snažila o dieťa niekoľko 
rokov, je predsa typ racionálnej ženy. 

Kamila, ale veď ..., - Vanda sa na 
chvíľu odmlčala, čosi nezrozu-
miteľné odpovedala manželovi, 
ktorý na ňu prehovoril. Kamila 
nič nerozumela, pretože Van-
da si dala mobil ďalej od ucha, 
- prepáč, Viktor sa pýta, či som 
sa ťa už spýtala, či si prekonala 
v detstve mumps. 
Ja? – Kamila sa na chvíľu zamys-
lela. Nemala sa ako a koho spý-
tať. Otec zomrel, keď nastúpila 
do druhého ročníka základnej 
školy. Mama nezvládla skon 

manžela. Nebola schopná sa postarať o malú 
Kamilu, ktorá mala vtedy sedem rokov. Do 
pestúnskej starostlivosti si ju zobrala mami-
na sestra, Kamilina teta, ktorá pred tromi 
rokmi odišla na svet, kde návratku pri nebes-
kej bráne nerozdávajú ani na počkanie, iba 
ak na večnosť, - Viem, že som mala kiahne, 
to si pamätám, pretože mám na čele dve jaz-
vičky, ale...
Viem, nad ľavou obrvou. A mumps? Mumps 
si mala? 
Myslím, že áno. A čo Vanesska? Už spí? 
Ako zarazená. Nič sa neboj. Je len dobre, že 
v tomto veku prekoná detské choroby. Vieš, 
aké je nebezpečné, keby sme my, dospelí, te-
raz ochoreli. Viktor mumps mal, ja tiež.
Myslím, že ..., - 

Kamila sa prebudila na chrapkanie. Keď si 
uvedomila, že pri televíznej obrazovke na 
sedačke v obývačke nechrápe jej manžel, ale 
ona sama, pobavene sa uškrnula. Keby pri 
nej Dušan ležal, určite by sa nezdržal smie-
chu. Povedal by, vidíš to, a  ty si mi neveri-
la, že aj ty ma v  noci budíš svojím pílením 
dreva. Posadila sa. Pocítila prudkú bolesť na 
krku. Zle ležala. Schytila sa za ľavé rameno 
a  masírovala si ho až k šiji. Spomenula si 
na mamu, ktorá každý večer robila otcovi 
dobre, ako on vravieval. Sadol si obkročmo 
na stoličku chrbtom k nej a ona mu stláčala 
miesta, ktoré ho najväčšmi pobolievali. Do-
kázala mu nahmatať body, ktoré spôsobovali 
postupné uvoľňovanie svalstva. Kamila zaži-
la oveľa intenzívnejšiu bolesť, keď jej manžel 
pred piatimi rokmi kúpil k tridsiatke thajskú 
masáž. Keď sa ocitla v kóji, čakajúc na ma-
sérku, oblečená len v širokých krátkych no-
haviciach po kolená z plátna a v tričku, ktoré 
bolo nachystané v kabínke, netušila do čoho 
ide. Masérka, drobná Th ajčanka si ju odvied-
la do slabo osvetlenej miestnosti a požiadala 
ju, aby si ľahla na zem, na podložku. Masáž 
trvala hodinu a pol a nikdy predtým si Ka-
mila neuvedomila, akú bolesť musí človek 
podstúpiť, keď sa zverí do rúk masérky, ktorá 
má za deň zo päť klientov. Drobná žena, keď 
jej pomasírovala ruky a  nohy, jej pokynula, 

Životný štýl:
láska k životu!

Príbehy zo života Príbehy zo života

 NIČ NEMUSÍM
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Pripravila a uvarila: Silvia Orgoňová,
MC Smajlík, Košice

Počas pečenia kura často prelievame vý-
varom. 
Podávame s ryžou alebo zemiakmi.

Recepty

Kura so zeleninou podlejeme vývarom, 
obložíme rozmarínom a  pečieme na 
180°C asi 90 minút.

Rúru si predhrejeme na 180°C. Vymastí-
me vyšší pekáč maslom. 
Očistíme a nahrubo nakrájame zeleni-
nu, dáme na spodok pekáča.

Kura osolíme, okoreníme a dovnútra vlo-

žíme celý dobre umytý citrón.

Pečené kura
s rozmarínom
a citrónom

• 1 celé kura 
• 1 citrón
• vetvička čerstvého rozmarínu
• maslo
• 5 mrkiev
• ½ kalerábu alebo 3 petržleny
• 3 cibule
• 300 ml vývaru
• soľ, korenie

Ingrediencie:

ČČČAASSOOOOPPPIIISS MMLLADEJ RODINY

časopis mladej rodiny
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