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Mama – srdce rodiny

Prichádza máj – čas lásky, čas slnka, čas púpav, čas 

cestovania a  návratov domov. Domov, kde voňajú 

mamine koláče a teplá polievka.

Mamy sa vždy boja o svoje deti, či majú dva roky 

alebo štyridsať. Túžia, aby sa vždy bezpečne vrátili 

domov a žili v pokoji a mieri. Mužská sila je niekedy 

silnejšia ako túžba ženy, preto sme spojili naše sily 

a dali o svojich túžbach vedieť.

Motto tohtoročnej Míle pre mamu je „PRILOŽME 

RUKU K MIERU“ a ako ho „rozmeníme na drob-

né“ na našich Míľach pre mamu, to sa už nechajte 

prekvapiť.

Mamy vytvárajú teplo domova, majú pre deti otvo-

renú náruč, ktorá pritúli, ruku, ktorá pohladí. Kaž-

dé dieťa má právo a potrebu užívať si maminu lásku, 

starostlivosť a pozornosť.

Deň matiek je deň, kedy si mamy užijú objatia svo-

jich detí, voľný čas tých väčších a  spoločný obed 

s  tými staršími. K  tomuto dňu už dvanásť rokov 

patrí Míľa pre mamu. Vyberte si z 53 miest Sloven-

ska a Česka, Írska, Srbska a Veľkej Británie a príjem-

nou spoločnou rodinnou prechádzkou poďakujte 

svojej mame a všetkým dobrovoľníčkam, ktorí pre 

vás tento deň pripravujú.

 S láskou mame

 Soňa Holíková
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Blíži sa už 12. ročník podujatia Míľa pre 

mamu, ktorý sa bude konať tento rok v so-

botu 9. mája areáli Štrkovec. Krásne podu-

jatie, ktorým chceme poďakovať všetkým 

mamám a  zároveň si užiť spoločný čas 

príjemnými aktivitami, sa rozšíri až do 53 

miest po celom Slovensku a aj do zahraničia. 

Symbolickú míľu prejdú tento rok mamičky 

aj v  Česku, Srbsku, Írsku a  Veľkej Británii. 

Navyše, tento ročník bude mať aj špeciálne 

posolstvo.

„Tento rok sme sa rozhodli zdôrazniť Míľu 

pre mamu, vzhľadom na udalosti okolo 

nás, ako mierovú udalosť pre všetky mamy 

a  ženy vo svete. Aby sme mohli naše deti 

vychovávať v mieri aj naďalej,“ hovorí Soňa 

Holíková z  Únie materských centier, ktorá 

podujatie organizuje.

Pre deti budú lákadlom divadielka, hudob-

né vystúpenia a rodičov poteší špeciálne vy-

stúpenie Partičky. Príde aj mnoho známych 

tvárí, ktoré sa aj tento rok rozhodli Míľu pre 

mamu podporiť!

Lukáš 

Latinák
„Keď ide o takéto záležitosti, ktoré sa týka-

jú tém rodičia a deti, neviem povedať nie,“ 

hovorí sympatický herec a  otec Damiánka 

(3 r.) a Davidka (4 mes.). Napriek tomu, že 

je mimoriadne vyťažený, čas na svoje deti si 

vie urobiť. „Teraz napríklad krpcov vidím 

zväčša iba ráno, ak sa stihnem zobudiť skôr, 

ako Damián ide do škôlky. No a potom ma 

majú až v  noci – ukladám ich do postele. 

Ale vieme si to zase inokedy vynahradiť, 

najmä mimo Bratislavy.“ Keďže obaja syno-

via už prespia celú noc, má to o niečo ľahšie

Míľa pre mamu
je za dverami!

Projekty UMC
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so svojimi deťmi ako kedysi jeho mama 

s  ním. „Mami, teraz ti už nezávidím. Bol 

som hrozne neporiadne decko!“ priznáva 

dnes. 

Robo 

Papp
Do Míle pre mamu sa zapája, ako hovorí, 

už automaticky. „Pre každého človeka je 

mama asi tá najdôležitejšia osoba v  živote, 

a  pre tých, ktorí majú už aj deti, je to veľ-

mi dôležité. Treba si mamy uctiť a pomáhať 

im ako vieme.“ Hoci má ešte len malé dieťa, 

rola otca ho zmenila. „Ako malí sme nepo-

slúchali a vystrájali a teraz to vidím trocha 

inak. Ako rodič už úplne chápem, keď sa 

o mňa moja mama bála.“

Zuzka 

Vačková
„Poslanie matky je pre mňa to najdôležitej-

šie, čo na tomto svete existuje,“ myslí si. Ako 

hovorí, je tu na to, aby sa starala o svoje deti 

a svojich rodičov. „Preto je pre mňa cťou, že 

si ma Únia materských centier vybrala, lebo 

matiek je plný celý svet!“ Zuzka má dve deti 

– dospelého syna a  11-ročnú dcérku. Ako 

sa jej darí skĺbiť svoje pracovné povinnosti 

s rolou matky? „Moje deti sú aj súčasť môj-

ho pracovného života, neoddeľujem ich od 

svojej práce a keď mám povinnosti, beriem 

ich so sebou, pokiaľ ich nemôžem nechať 

niekde, kde by sa im páčilo viac. Divadlo aj 

televíziu majú veľmi rady. Minulý rok bola 

na Míli aj moja dcérka a krásne si to užila.“ 

Skvelá herečka žije so svojimi rodičmi v ro-

dinnom dome, jej susedom je jej brat, ktorý 

ma syna Maxa a Zuzka je jeho krstnou ma-

mou. „Sme taká veľká šťastná rodina!“

Petra

Polnišová
Míľa pre mamu je pre herečku krásnym 

podujatím. „V  určitom období môjho ži-

vota som istým spôsobom závisela od Únie 

materských centier, potrebovala som akúsi 

podporu a  komunitu, kde som mohla po-

rozprávať s  mamami s  maličkými deťmi. 

Veľmi mi to pomohlo, tak predpokladám, že 

to pomôže aj iným mamám, ktoré potrebu-

jú rady. Takže je to skvelý projekt a budem 

ho podporovať aj naďalej.“ Petra má dvoch 

synov a obaja sú už škôlkari. „Moje rodičov-

stvo ma veľmi zmenilo, aj optiku, cez ktorú 

teraz vidím svojich rodičov. Dieťa nikdy ne-

vníma, aká je funkcia rodiča náročná. Tým 

nechcem povedať, že by sme sa mali ľutovať 

navzájom, lebo je to krásne poslanie, ale 

až teraz vnímam veci, ktoré sa mi predtým 

zdali automatické. Nie je ľahké byť mamou 

a otcom – a už vôbec nie byť DOBROU ma-

mou a dobrým otcom! Až ma to dnes dojí-

ma, keď si uvedomím, koľko nám chceli naši 

rodičia kedysi dať a koľko nám aj dali...“
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Milovaný
čas

„Slnko svieť! Slnko svieť!“ – ozýva sa z úst 

najsladších stvorení, ktoré obrátili naše ži-

voty naruby. No áno… Často to býva ináč, 

ale tu v tejto rodine deti otvorili oči všetkým 

členom rodiny a doniesli do nej pokoj. Po-

koj, ktorý vždy raz za rok totálne zmizne. 

Všetci sme už od rána zmätení, nikto nevie 

či je všetko na svojom mieste. Či sme na nič 

nezabudli? Pobehujeme od okna k  oknu, 

aby sme sa utvrdili v tom, že počasie s nami 

nebude tento rok nacvičovať nejakú podiv-

nú spartakiádu. Poznáme každoročný zhon, 

keď po svetelnom slnečnom záchvate neba 

zrazu prídu čierne mraky. Tak isto sa po-

tom posadia aj na naše tváre. Aj keď len na 

chvíľu – kým nenájdeme to správne a nevy-

hnutné riešenie. Deti už tradične „dostri-

hávajú“ posledné kúsky mozaiky, z  ktorej 

sa budú skladať tohtoročné aktivity. Každá 

z nás príde aj s členmi rodiny a dvojhodino-

vý maratón o to, kto viac stihne do začiatku 

akcie, sa začína.

Som presvedčená, že v  každom zo zúčast-

nených miest na Slovensku to prebieha 

podobne. Začína naša tradičná oslava ma-

terstva. Oslava mamy. Pre mnohých z  nás 

oslava nášho vlastného materstva. Túto ak-

ciu už tradične robíme tak radi, že je pre nás 

napriek fyzickému vyčerpaniu oddychom. 

Každá Míľa pre mamu je jedinečná, ale 

každá za sebou schováva obrovské množ-

stvo energie a času všetkých organizátorov, 

dobrovoľníkov, mamín a  ich rodín. Vždy 

sa snažíme vytvoriť aktivity pre deti, ktoré 

nepoznajú, sú nové a  atraktívne. Zároveň 

sa starajú aj o  ich rozvoj. Pripravujeme 

program pre maminy, pre rodiny tak, aby 

sa mohol zapojiť naozaj každý. Tak aby sa tu 

bolo na čo pozrieť aj pre ostatné generácie, 

pretože radi spájame ľudí. Mamu má pred-

sa každý. S týmto mottom môžu prejsť našu 

symbolickú Míľu pre mamu všetci od naj-

menších po najstarších. Promenáda šašov, 

víl, moderátorov, spevákov, divadielok od 

výmyslu sveta, tanečníkov všetkých štýlov 

sa strieda s  tvorivými aktivitami pre deti 

a  atrakciami každému miestu vlastnými. 

Milovaná atmosféra, kedy sa už všetci dosta-

nú do poslednej prípravnej fázy a snažia sa 

zo seba vydať to najlepšie, je povzbudením 

do všetkej spoločnej práce. Keď sa toľko ľudí 

dokáže spojiť pre akciu s myšlienkou „Ďa-

kujem že si mama!“, všetci máme pocit, že 

svet dokáže byť krajším a  lepším miestom. 

Nehráme preteky, s nikým nesúťažíme, do-

konca ani nezarábame, len chceme vyjadriť 

k  čomu vedie naša celoročná práca. Chce-

me ukázať aj širšej verejnosti, že nás naša 

dobrovoľná práca napĺňa, že to nerobíme 

len tak, že to má všetko pre nás hlboký vý-

znam. Keď vidíme pokope všetky maminky, 

rodiny, ktoré materské centrum poznajú, aj 

nové tváre ktoré sa s  našou činnosťou ešte 

nestretli, cítime ten veľký význam všetkého 

čo sme za uplynulý rok urobili. Zrazu všet-

ko ide ako má a  vidíme že ľudia sú našou 

odozvou. Najväčšou odmenou je spokojné 

dieťa, matka, rodina…

Vo väčšine rodín je Míľa pre mamu akciou, 

do ktorej sú zapojení všetci členovia. Mi-

nimálne pomáhajú zvládnuť predmíľové 

stresy. Keď už je všetko ako tak priprave-

né, určite nás aspoň troška pocvičí počasie. 

Každoročne sme na vážkach ešte tesne pred 

akciou, či ju nepremiestniť „pod strechu“. 

Myslím, že organizátori zo všetkých miest, 

majú podobné pocity z našej spoločnej ak-

cie. Silu, ktorá sa nesie našou krajinou však 

cítime všetci. Je to skvelý pocit spolupatrič-

nosti. Tak ako každý rok nám všetkým budú 

naše deti ráno kričať „Slnko svieť!!!“ Nie len 

na nebi ale hlavne medzi nami nech svieti, 

maminy z materských centier. 

Eva Rakovanová
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Obláčik
– miesto pre celú rodinu

Už viac ako desať 

rokov je v bratislav-

skej mestskej časti 

Lamač vytvorený 

priestor pre príjem-

né stretávanie sa 

detí, rodičov a  ich 

rodinných príslušníkov. Pôvodné Materské 

centrum Obláčik, založené v  roku 2003, 

postupne rozširovalo svoje aktivity i pôsob-

nosť a  od roku 2013 sa transformovalo na 

rodinné centrum (RC).

RC Obláčik v súčasnosti sídli vo vynovených 

priestoroch na Heyrovského ulici č. 2. Steny 

v našom rodinnom centre zdobia originálne 

maľby známej detskej ilustrátorky Mgr. Art. 

Márie Nerádovej. Návštevníkom je k dispo-

zícií Veľká herňa s  rozmernou zrkadlovou 

stenou, kde sa realizujú hudobné a tanečné 

kurzy, tvorivé dielne, besedy a  vzdelávacie 

aktivity. V Malej herni sa zase radi vybláz-

nia najmenšie bábätká a batoľatá. V letnom 

období deti najviac oslovuje priľahlá Raj-

ská záhrada s  trampolínou a  domčekom 

s náradím. V RC Obláčik nájdete podnetné 

edukačné hračky a kreatívne stavebnice, ba-

zénik s loptičkami, bohato zariadenú detskú 

kuchynku či niekoľko odrážadiel a  moto-

riek. Aktuálne je v ponuke široké spektrum 

činností pre zmysluplné trávenie voľného 

času. Príďte sa na vlastné oči presvedčiť, 

že toto ešte zďaleka nie je všetko. Aktuálny 

program RC je dostupný na www.oblacik.sk

Z  bohatej ponuky rodinných podujatí by 

sme Vás špeciálne radi pozvali na mimo-

riadne obľúbený Rozprávkový les. Kaž-

doročne počas víkendu, keď otcovia slávia 

svoj sviatok, sa v priľahlom lamačskom le-

soparku dejú zázračné veci. A tento rok už 

po deviatykrát v  sobotu, 20. júna o  9:30 

hod. Registrácia účastníkov bude neďale-

ko zastávky MHD č. 23, 30 a 63 s názvom 

Klanec. Posledný termín vstupu na trasu je 

o 10:45. Odtiaľ naši dobrovoľníci nasmerujú 

Vaše kroky na jedenásť stanovísk, kde bude-

te plniť úlohy rozprávkových bytostí, dobre 

sa zabavíte a získate pritom aj skvelé odme-

ny. Určite sa Vám nestáva každý deň, aby ste 

mali možnosť stretnúť Snehulienku a vzápätí 

Popolušku, hneď na to Snehovú kráľovnú, 

potom vodníka s  indiánom či dúhových 

škriatkov. Budete mať tú česť zachraňovať 

zakliate víly, dobýjať hrad a  na vlastné oči 

vidieť medovníkový domček. Ak Vás neuna-

ví Rytier a drak, zmeriate si sily pri ťahaní 

repky.

V prípade nepriaznivého počasia bude ak-

cia presmerovaná do krytej haly. Bližšie in-

formácie budú zverejnené na internetovej 

stránke www.oblacik.sk v  sekcii Novinky 

a oznamy.

RC Obláčik srdečne pozýva do Rozprávko-

vého lesa všetkých, malých aj veľkých, v ko-

číkoch či peších, aby ste zažili vzrušujúce 

rozprávkové lesné dobrodružstvo.

Do skorého videnia, tešíme sa na Vás.

 Tím RC Obláčik

Materské centrum BLŠKY 
v nových priestoroch

S  príchodom nového roka 2015 prišlo do 

materského centra veľa nového  – a  najmä 

pozitívneho! Vďaka novozvolenému páno-

vi starostovi Milanovi Bírovi a  poslancom 

máme nové priestory v budove „malej ško-

ly“, kde budeme spolu s  knižnicou. Veľmi 

sa tešíme, lebo môžeme u  detí od malička 

budovať pozitívny vzťah ku knihám. Do 

nových priestorov máme pohodlný bez-

bariérový prístup, veľkú vstupnú chodbu 

s priestorom na kočíky, 2 veľké miestnosti, 

kuchynku, sociálne zariadenia a  vonkajšiu 

dláždenú i  trávnatú plochu čakajúcu na 

nové detské ihrisko. V interiéri bude jedna 

miestnosť slúžiť ako herňa pre deti od 0 do 6 

rokov a v druhej budú prebiehať rôzne krúž-

ky s  detičkami, nielen s  tými najmenšími, 

ale ak bude záujem aj poobede so staršími. 

Bude to herňa – učebňa zameraná na roz-

voj jemnej motoriky, zmyslového vnímania, 

matematického myslenia a jazykovej prípra-

vy. Vytvoríme tu priestor na stretávanie sa 

mamičiek aj s batoľatami a  lezúňmi. V tej-

to učebni chceme organizovať aj jazykové 

kurzy pre mamičky, poradenstvo dojčenia, 

šatkovanie, znakovanie prípadne iné besedy 

podľa záujmu rodičov.

So sťahovaním do nových priestorov sme 

začali začiatkom marca. V  novej herni 

máme na stene krásne obrázky Krtka a Máši 

s  medveďom. Ešte nás čaká zariadenie 

druhej miestnosti  – učebne. Okrem toho 

presťahujeme aj vonkajšie ihrisko a veríme, 

že bude ešte lepšie, krajšie a hravejšie :)

Chceli by sme sa touto cestou poďakovať 

všetkým, ktorí nám v  Materskom centre 

BLŠKY akýmkoľvek spôsobom pomohli 

a stále pomáhajú. Veľmi si to vážime a uví-

tame s radosťou každého, kto by chcel ďalej 
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pomáhať, napr. aj s presťahovaním a vybu-

dovaním nového ihriska, či hoci aj dobrým 

nápadom alebo námetom.

Snažíme sa využiť príležitosti, ktoré sa nám 

prostredníctvom Únie materských cen-

tier dostávajú a preto sa Materské centrum 

Blšky stalo zamestnávateľom a zapojili sme 

sa do projektu „Rodina a  práca“. Národný 

projekt Rodina a práca si kladie za cieľ pod-

poru vytvárania prorodinného pracovného 

prostredia a podmienok pre zosúladenie ro-

dinného a pracovného života. V rámci pro-

jektu sme vytvorili a dostaneme podporu na 

2 pracovné miesta s  fl exibilnými formami 

práce pre ženy s malými deťmi. Zamestnali 

sme cez tento projekt 2 zamestnankyne  – 

Ing. Martinu Vavríkovú a  Mgr. Janu Mo-

ravčikovú. Dúfame, že týmto skvalitníme 

služby pre rodiny s  deťmi a  napomôžeme 

rozvoju materského centra v prospech celej 

komunity. Tento projekt sa realizuje vďaka 

podpore z  Európskeho sociálneho fondu 

v  rámci Operačného programu Zamestna-

nosť a sociálna inklúzia.

V rámci druhej výzvy k projektu sme požia-

dali aj o opatrovateľky a zriadili sme „Kútik 

dočasnej starostlivosti v MC Blšky“ pre za-

mestnané matky s deťmi. Tento kútik môžu 

využívať po podpise zmluvy o  spolupráci 

medzi MC Blšky a ich zamestnávateľom.

Okrem toho spolupracujeme aj s  Úradom 

práce, sociálnych vecí a  rodiny a  schválili 

nám 2 uchádzačky na vykonávanie aktivač-

nej činnosti formou dobrovoľníckej služby. 

Vďaka nim môžeme mať otvorené Blšky 

každý pracovný deň - doobeda od 9.00 do 

13.00 a poobede od 14.30 do 18. 30. Pomá-

hajú s  prevádzkou materského centra, sta-

rajú sa o  čistotu priestorov a  sú nápomoc-

né mamičkám pri návšteve MC. Sme veľmi 

radi, že ich máme, aj keď iba na 6 mesiacov.

autori článku: Ing. Martina Vavríková

a Mgr. Lucia Cibulová

Každý rodič sa už ocitol v podobnej situá-
cii. Dieťa sa pokojne hrá, my sa venujeme 
svojim povinnostiam, stratíme ho na chvíľu 
z očí a zrazu sa ozve úpenlivý nárek, prí-
padne nastane ešte horšie ticho. V prvej 
chvíli nepoznáme príčinu. Čo sa stalo? Nie-
čo prehltlo? Zranilo sa? Hlavný tréner Falck 
Academy Miroslav Nagy, ktorý dlhé roky 
trénuje zásady poskytovania prvej pomoci 
práve rodičov, má jednoduchú radu. Zacho-
vať si chladnú hlavu. A potom? „Rodič musí 
zistiť, čo sa udialo. Či došlo k úrazu, alebo 
je dieťa choré, prípadne, či sa nedusí. Zhod-
notí zdravotný stav dieťaťa, či je pri vedo-
mí, dýcha, a to, či nekrváca. Ak má rodič 
akékoľvek pochybnosti, mal by zavolať na 
tiesňovú linku 155 alebo 112 a operátorovi 
opíše problém. Ten mu poradí ďalší postup 
a ak zhodnotí, že ide o vážny stav, okamžite 
vyšle záchranku,“ zdôrazňuje inštruktor.

Čo však, keď sa dieťa dusí? Vtedy nesmie-
me nečinne čakať na záchranárov. Ani tá 
najrýchlejšia sanitka nepríde ihneď a kým 
dorazí pomoc, už môže byť neskoro. „To 
najdôležitejšie, čo učíme na našich kurzoch 
prvej pomoci, je oživovanie. U dospelých je 
najčastejšou príčinou resuscitácie srdco-
vocievne zlyhanie, preto skôr, ako začneme 
oživovať, zavoláme záchrannú službu. Iné 
je to u detí. Tu ide o respiračné zlyhanie. 
Jednoducho povedané, dieťa sa začne du-
siť, napríklad po vdýchnutí  nejakého pred-
metu. Najskôr preto konáme, teda sprie-
chodníme dýchacie cesty, až potom voláme 
záchranku.“

Miroslav Nagy hovorieva, že predchádzať 
je lepšie, ako liečiť. Rodičom na špeciál-
nych kurzoch prvej pomoci, zameraných  

na detský vek (viac na www.falck.sk) pre-
to radí, aby dbali na prevenciu. Ak však už 
dôjde k úrazu, alebo má dieťa iný zdravotný 
problém, je chybou situáciu podceniť alebo 
odkladať návštevu lekára. „Rodičia však 
často robia chybu aj v tom, že sa snažia die-
ťa utíšiť. Aj to treba, ale najdôležitejšie je 
dieťa sledovať, či nie je spavé, či nezvracia 
alebo nemá iné príznaky. Rodičom preto 

radí, aby mysleli na nebezpečenstvo vopred 
a za dieťa. Kontrolovali s čím sa hrá, či mu 
nemôžu ublížiť ostré hrany nábytku v do-
mácnosti, elektrické spotrebiče. Refl exné 
prvky a pri športe prilby a chrániče by mali 
byť pre dieťa samozrejmosťou. Kľúčom je 
prevencia. 

Prvá pomoc
deťom
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O materstve a ženstve 
trochu inak
...alebo odvrátená strana toho
najkrajšieho, čo môže ženu stretnúť

plnenie ich role sťažujú. Ak budeme pri vy-

tváraní vlastnej identity zamieňať také dva 

rozdielne pojmy ako „matka“ a „žena“, bude 

pre nás neprijateľné bojovať za vlastné záuj-

my. Materská láska je bezpodmienečná a ne-

sebecká,  vlastnosti ako tolerancia, trpezli-

vosť, porozumenie sú výborné pri výchove 

detí, ale nie sú až tak nutné napr. pri riadení 

obchodu alebo vyjednávaní. S tým je spoje-

ný ďalší fenomén - v pomáhajúcich profesi-

ách pracujú prevažne ženy, ktoré často pra-

cujú zadarmo, alebo za veľmi nízku mzdu. 

Majú ženy problém vypýtať si adekvátny ho-

norár? Výkon takýchto profesií je podvedo-

me spojený so skutočným záujmom o blaho 

blížnych, láskou a oddanosťou, bez ktorých 

by sa táto práca nedala vykonávať, ale môže 

značne zatriasť našou identitou. Ak mi na 

mojej práci záleží, je súčasťou môjho života, 

som hlboko presvedčená o zmysle toho, čo 

robím, príde mi nepatričné brať za ňu pe-

niaze, lebo v hre je láska a pomáhať sa má 

zadarmo. Tento omyl sa hlboko dotýka se-

baúcty každej ženy, popiera, aké obrovské 

emočné úsilie musela vynaložiť na to, aby 

vykročila zo svojho súkromia a podelila sa 

s druhými ľuďmi o svoju dušu.

Rola matky - poslanie alebo sebaobetova-

nie?

Rola matky má jasne vymedzené práva 

i  povinnosti. Aj v  súčasnej spoločnosti je 

akceptovaný názor, že rola matky a schop-

nosť starostlivosti o  rodinu je biologicky 

daná, predstavuje základné poslanie ženy. 

Materstvo je spájané so samozrejmosťou 

potlačenia vlastných potrieb v  prospech 

dieťaťa, až s  prípadným sebaobetovaním. 

Od matky sa očakáva citová vrelosť a ema-

patická starostlivosť o malé dieťa, v prvých 

rokoch materstva sa nepredpokladá, že by 

bolo pre ňu dôležité profesné uplatnenie, 

či iný spôsob sebarealizácie. Matka je po-

važovaná za výchovnú autoritu, je jej dané 

právo prioritného rozhodovania o  dieťati. 

Pre matky je vedomie vlastnej rodičovskej 

moci samozrejmosťou, nerady sa vzdávajú 

spolurozhodovania s  otcom. Materstvo je 

„Žiadne dieťa nie je také roztomilé, aby nebo-

la jeho matka šťastná, keď zaspí.“

/R. W .Emerson/

Na ceste hľadania samej seba môže niekto-

rým ženám výrazne pomôcť materstvo. Ak 

ho budú prežívať vedome. Ak budú svoje 

deti vychovávať s  pocitom „vnútornej slo-

body“. Iné ženy,  naplno zaneprázdnené 

výchovou dieťaťa, sústredené na svoj do-

máci svet, do ktorého sa uzamknú na sto 

západov, môže materstvo doslova „zničiť“. 

Mnoho skrytých aspektov ženskej psyché 

sa prebúdza s príchodom detí. Matky zaží-

vajú radu mystických skúseností, ak sa ich 

odhodlajú zakúsiť, a ak nájdu pomoc a opo-

ru, aby sa im mohli vystaviť. Archetypálna 

skúsenosť materstva sú všetky zážitky, ktoré 

zažívajú  ženy/matky a tvoria súčasť nevidi-

teľnej, neustále pulzujúcej siete. Každá žena/

matka nachádza samu seba v univerzálnom 

priestore, zároveň sa však snaží nájsť vlastnú 

individualitu.

Rôzne aspekty ženskej identity - zmätenie 

rolí žena - matka

Materstvo so sebou prináša vlastnosti ako 

obetavosť, toleranciu, bezpodmienečnú 

lásku, odovzdanie sa, láskavosť, trpezlivosť, 

porozumenie, nesebeckosť.... Tieto vlast-

nosti sa prebúdzajú, aby sa naplno prejavili 

tam, kde je to potrebné. Aby sme vychovali 

naše deti a neprišli pri tom o rozum. „Vlna 

materstva“ zaplavuje naše telo v  jednotli-

vých etapách starostlivosti o dieťa Súvisí to 

nielen s prežitím konkrétneho bábätka, ale 

aj zachovaním ľudského rodu. Toto vnútor-

né volanie a naša materská odpoveď na ňu 

pomôžu dieťaťu zaistiť potrebnú starostli-

vosť a citové bezpečie, aby mohlo spokojne 

prežiť detstvo. 

Priority západnej kultúry, bohužiaľ, ženám 
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jednou z významných zložiek ženskej iden-

tity, ktorá je teoreticky vysoko cenená, ale 

v  realite súčasnej spoločnosti predstavuje 

skôr znevýhodnenie, najmä ak ide o matku 

viacerých detí. Poskytuje značné uspokoje-

nie, ale predstavuje aj veľkú zaťaž. Materstvo 

sa stáva zdrojom nových zážitkov, osobného 

uspokojenia. No zároveň je natoľko časovo 

náročné, že väčšina ostatných aktivít stráca 

dočasne svoj význam. Premena ženskej role 

na materskú je náročnejšia než premena 

mužskej role. Významný vplyv má bazálna 

potreba materstva, spojená s  túžbou sta-

rostlivosti a  s  ňou spojená zmena prežíva-

nia a uvažovania. Materstvo prináša mnoho 

povinností a  vo  väčšej miere mení spôsob 

života, vrátane materskej dovolenky a  zo-

trvania v  domácnosti, obmedzuje slobodu 

rozhodovania sa o vlastnom živote. Ekono-

mická závislosť navodzuje neistotu v oblas-

ti ohodnotenia a  potrebu potvrdiť si svoju 

vlastnú hodnotu ešte nejakým iným spô-

sobom. Rola matky má značnú prestíž, ale 

komplementárna rola ženy v  domácnosti 

má naopak prestíž veľmi nízku. Dôvodom 

môže byť fakt, že práca v domácnosti nie je 

tak ľahko odmerateľná, jej výstupy majú len 

dočasné trvanie (jedlo, čistá bielizeň, poria-

dok v  byte..), takže sa môže zdať, že nejde 

o žiadnu prácu. Ženy sa za týchto okolností 

môžu cítiť silne frustrované.

Idealizovaná matka, sociálna izolácia, ste-

reotyp a nevyhnutná frustrácia

Spoločnosť má vo vzťahu k  matkám dosť 

vysoké, občas až nerealistické očakávania. 

Vyplývajú z pretrvávajúceho mýtu idealizo-

vanej matky, plne saturovanej svojim mater-

stvom a povznesenej nad ostatné bežné po-

treby. „Dobrá matka“ by mala byť vo svojej 

role šťastná a vyrovnaná. Skutočnosť je ale 

často iná, materstvo prináša aj celý rad ne-

istôt, obmedzení, stereotyp, frustráciu. Ženy 

sa cítia preťažené a  unavené, izolované od 

okolitého sveta, majú zlosť na seba i okolie. 

Môžu mať problémy samy so sebou, trápia 

sa zmenou svojho zovňajšku, nedostatkom 

času na seba a na oddych. Často trpia aj do-

časným vylúčením z profesionálneho spolo-

čenstva a pocitom straty vlastnej kvalifi ká-

cie. Idealizované očakávanie nezodpovedá 

reálnym možnostiam. Tento rozpor nevy-

hnutne vedie ku sklamaniu. Vyvoláva u ma-

tiek pocity neschopnosti a viny za (zdanlivé) 

zlyhanie. Negatívny dopad má aj tabuizácia 

pocitov nespokojnosti a  trúchlenie nad 

stratou predošlého spôsobu existencie. Od 

matky sa očakáva, že ju materstvo uspokojí 

natoľko, že už nebude túžiť po ničom inom. 

Najmä vzdelané matky sa cítia frustrované 

svojou neistotou i  tlakom okolia, ktoré od 

nich vyžaduje, aby boli perfektnými mat-

kami. So zvládaním materstva mávajú väč-

šie problémy ako ženy, ktoré sa správajú 

inštinktívne a  o  svojom správaní k  dieťaťu 

príliš neuvažujú. Stereotypná predstava vy-

rovnanej a šťastnej matky, ktorá všetky po-

vinnosti hravo zvládne, zbytočne redukuje 

uspokojenie z  materstva, pretože to nikdy 

nemôže byť len zdrojom radosti.
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Sila zdieľania príbehov a skúseností v žen-

skom kruhu

Ženy, matky!  Udeľme si právo byť samy 

sebou! Smejme sa predsudkom a bariéram, 

ktoré si samy vytvárame  z obavy, že sa bu-

deme líšiť alebo že nás nikto nebude milo-

vať. Poďme spolu podniknúť cestu slobody. 

Vytvorme si priestor, kde by sme mohli 

vzájomne zdieľať svoje ženské a materské 

skúsenosti, viesť spolu dialóg, využiť svoj 

tvorivý potenciál, byť samy sebou  Nechať sa 

niesť  prúdom života...

V materskom centre Gombíkovo v  Revú-

cej sme s tým nesmelo začali. V marci som 

u nás začala viesť ženskú podpornú skupinu 

Babinec (niečo na spôsob ženských kru-

hov). Verím, že úspešne ☺. Tento „projekt“ 

štartujeme, takže možno ešte má nejaké tie 

chybičky krásy. Ale nám to neprekáža, lebo 

sme svedkami veľkých vecí a zmien. Spolu 

tvoríme, cítime, zdieľame, rozmýšľame, rela-

xujeme, hľadáme, objavujeme, nachádzame 

odpovede, nachádzame...seba. Seba v sebe aj 

v iných ženách..Všetko v bezpečnom kruhu, 

kde sa snažíme zachovať dôveru a intimitu. 

Pozitívne skupinové zážitky liečia indi-

viduálnu identitu. Budem citovať jednu 

účastníčku Babinca: „Moje očakávania sa 

nesplnili, lebo TOTO som nečakala. Sila 

ženského kruhu je fakt SILA.“ Verím, že 

každé jedno ďalšie naše stretnutie bude také 

posilňujúce a očistné, a zároveň krehké ako 

to prvé. Touto cestou srdečne pozývam všet-

ky žienky, matky, pre ktoré je dôležité mať 

čas a  priestor len pre seba a  chceli by mať 

možnosť svoj život, svoje pocity a myšlienky 

bez strachu zdieľať s inými ženami. Všetky 

ste srdečne vítané!

S úctou ku každej žene a jej individuálnemu 

príbehu PhDr. Romana Oravcová, psycho-

lóg, rodinný terapeut (poskytujem indivi-

duálne, párové a  rodinné terapeutické po-

radenstvo)

romana.kizekova@gmail.com

Materské centrum Gombíkovo, Revúca

Inšpirované ženami, matkami, vlastnými 

a cudzími deťmi a, samozrejme, týmito kni-

hami:

Laura Gutman (2013) : Mateřství a setká-

nií ženy s vlastným stínem.,vyd. Maitrea

Marie Vágnerová (2008): Vývojo-

vá psychologie II., vyd. Karolinum
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Diabetes mellitus, známy ako cukrov-

ka získal kvôli nadmermnému výskytu za 

posledné desaťročia nelichotivý prívlastok 

„neinfekčná epidémia tretieho tisícročia“. 

Diabetes 2.typu u  dospelých (DMT2) je 

defi novaný ako porucha látkovej premeny 

- jeho najvýraznejším prejavom je zvýše-

nie cukru v  krvi  – hyperglykémia. Okrem 

nedostatočnej premeny cukrov v  organiz-

me dochádza k  poruche spracovania tu-

kov, bielkovín, minerálnych látok a  vody. 

Trvale zvýšený krvný cukor dokáže časom 

napáchať veľké škody v  podobe chronic-

kých komplikácií, aj keď nedá o sebe vedieť 

a nebolí. Štatisticky je v SR evidovaných pri-

bližne 400 000 diabetikov, pričom u ďalších 

takmer 200 000 ľudí DM už nepozorovane 

prebieha v  skrytej podobe. Ide o  civilizač-

né ochorenie spôsobené nesprávnou živo-

tosprávou s vysokou genetickou predispozí-

ciou. Skríningové merania glykémie širokej 

verejnosti dokážu včas odhaliť veľký počet 

doposiaľ neliečených prípadov. Pri súčasnej 

epidémii je veľmi dôležitá racionalizácia ži-

votného štýlu celej populácie, nielen u ľudí 

s cukrovkou. Klinické štúdie jasne dokazujú 

možnosť prevencie, alebo aspoň možnosť 

oddialenia vzniku diabetu 2. typu u  rizi-

kových skupín dlhodobým rešpektovaním 

racionálnej životosprávy. Dnešná diabeto-

lógia diabetes nedokáže vyliečiť, no vie ho 

ovplyvniť a  výrazne spomaliť. Štvorlístok 

neodmysliteľných liečebných pilierov tvorí 

citlivé zosúladenie terapie naordinovanej 

lekárom, cielenej edukácie, pohybovej ak-

tivity a  stravovania. Stále platí, že ani ten 

najlepší lekár a  najmodernejšia diabetoló-

gia nemajú šancu na úspech bez spoluprá-

ce a spoluúčasti samotného pacienta. Často 

sa však pri nedostatočných vedomostiach 

zo základných stavebných kameňov liečby 

medzi ktoré patrí práve stravovanie stáva 

najväčší „kameň úrazu“, ktorý dopadá prá-

ve na samotného pacienta v  podobe kom-

plikácií. Aj keď všetci veľmi dobre vieme, že 

by cielená prevencia v tejto oblasti dokázala 

najviac pomôcť  – realita je žiaľ iná. Systé-

mová výchova populácie v  rámci raciona-

lizácie životosprávy neexistuje, legislatívne 

nie je ošetrená. Napriek vysokému ekono-

mickému náporu na zdravotnú a  sociálnu 

poisťovňu pri vzniku ochorenia a rozvinutí 

komplikácií preventívne aktivity zriedka-

vo zastrešujú občasné krátkodobé projekty, 

väčšinou však zostávajú iba snahou niekto-

rých dobrovoľníkov.

Medzi výrazné rizikové faktory vzniku 

DM2 patrí: nadváha a obezita, sedavý spô-

sob života, vysoký krvný tlak, vysoký cho-

lesterol, nedostatok pohybu, fajčenie. Pa-

radoxne veľmi veľká časť pacientov nemá 

potrebu akejkoľvek zmeny, ani záujem do-

zvedieť sa viac o svojej celoživotnej choro-

be a bremeno riešenia vlastného problému 

nechávajú v rukách odborníkov. Odborníci 

však na nespolupracujúceho pacienta ne-

majú žiaden dosah a legislatíva tento prob-

lém stále nevníma. Je dokázané, že práve 

pri diabete vie každý jednotlivec výrazným 

podielom až 85% vplývať na vývoj vlastné-

ho ochorenia. Chce to však snahu naučiť 

sa pravidelne položiť správnu porciu jedla 

na tanier a pridať vhodnú fyzickú aktivitu. 

Inak povedané nijaký odborník pomocou 

najdrahších liekov nedokáže pacienta liečiť 

sám, bez záujmu a vlastného pričinenia.

Nadváha a  obezita sú veľmi často príči-

nou vzniku diabetu 2.typu, hlavne príčinou 

vzniku závažných komplikácií. Celosvetovo 

je tento problém označený už ako pandé-

mia s názvom „Diabezita“. Každé kilo nad-

váhy znižuje účinnosť inzulínu. Vzniká tak 

neschopnosť buniek prijať na spracovanie 

energie inzulín  – inzulínová rezistencia, 

kedy si organizmus produkuje vlastného 

inzulínu dostatok, ba až nadbytočné množ-

stvo ale ho nevie využiť. Nadbytočné kilá 

zaťažujú celý organizmus  – cievny systém, 

srdiečko, kostrový systém, nervové zakon-

čenia, vnútorné orgány  – obličky, čím do-

chádza ku vzniku komplikácií. Nadváha nie 

je iba estetický problém, v  tomto prípade 

predstavuje veľké zdravotné riziko. Cieľom 

je usilovať sa o  dosiahnutie nie ideálnej, 

ale „rozumnej telesnej hmotnosti“, kedy 

primerane pod kontrolovaným dohľadom 

redukujeme telesnú hmotnosť (ideálne 2 

kg/ mesiac) a túto hmotnosť si dokážeme aj 

dlhodobo udržať. Nadbytočný vnútrobruš-

ný (abdominálny) tuk je zvlášť nebezpečný, 

pretože vnútorné orgány sú ním obalené 

a  okrem metabolizmu tukov a  sacharidov 

poškodzujú vnútorné orgány. Najjedno-

duchšou kontrolou v  domácnosti je kon-

trola obvodu pása pomocou krajčírskeho 

metra, kedy u žien nemá presiahnuť 88 cm 

a u mužov 102 cm.

Prečo si máme strážiť glykémie? Diabe-

tes mellitus - cukrovka v  podstate nie je 

choroba, je to iba iný stav metabolizmu. 

Chorobou sa stáva až vznikom kompliká-

cií v  dôsledku zlej kompenzácie. Diabetes 

je spoločník na celý život…nedá sa odložiť, 

podplatiť ani oklamať. Neexistuje slabý/sil-

ný, ľahký/ťažký, ani nový/starý diabetes, nie 

je rozumné ho podceňovať - vždy musíme 

brať diabetes vážne. Nemôžeme s  ním 

bojovať, ale sa musíme s ním naučiť žiť. Aj 

keď sa tvárime že nás nič nebolí a o ničom 

nevieme, diabetes je zákerné, progredujúce 

ochorenie. To znamená, že nestojí na jed-

nom mieste, ale ide dopredu  – rozvíja sa. 

Keď začne bolieť, väčšinou je už prítomné 

poškodenie, ktoré nie je možné odstrániť. 

Ako náhle stúpa cukor, prichádza k zaťažo-

vaniu cievneho systému a následne orgáno-

vých systémov. Zvýšenou hladinou krvného 

cukru nad 10 mmol/l cukor začína poško-

dzovať vnútornú výstelku ciev. Veľmi obraz-

ne si ho môžeme predstaviť ako „kyselinu“, 

ktorá výstelku cievy vypaľuje – tá sa síce ča-

som zahojí, ale nezostane už nikdy hladká 

a zdravá. Do poškodeného povrchu ciev sa 

ľahko ukladá cholesterol, vápnik a  vnútro 

ciev sa mení. Pri každom vzostupe krvného 

cukru sa jeho účinok načítava, telo si všetko 

pamätá a  pri nadmernom nápore vznikajú 

nezvratné poškodenia. Preto diabetici 5x 

častejšie trpia srdcovým infarktom, alebo 8x 

častejšie cievnou mozgovou príhodou. Ne-

hovoriac o iných komplikáciách súvisiacich 

s  diabetom ako poškodenie očí, obličiek, 

nervových zakončení a dolných končatín.

Stravovanie nie je o zákazoch, ale o pod-

mienkach. Výrazne pomôcť dokáže snaha 

Nesprávna životospráva
-  epidémia tretieho 

tisícročia
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Pod drobnohľadom odborníka Právna poradňa
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Určenie otcovstva 
I.časť

Nakoľko pre ur-

čenie matky dieťaťa 

(materstva) platí, že matkou 

dieťaťa je žena, ktorá ho 

porodila a  pri pochybnos-

tiach o  matke sa materstvo určí na zákla-

de skutočností zistených o  pôrode dieťaťa 

súdom, otcovstvo určujú zákonom dané 3 

vyvrátiteľné domnienky. Určenie otcovstva 

a  jeho spôsoby upravuje zákon č. 36/2005 

Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov 

v § 84 až 96. Ide o:

1) domnienku určenia otcovstva na zákla-

de zákona o rodine, ktorá svedčí manže-

lovi matky dieťaťa,

2) súhlasné vyhlásenie rodičov, kedy muž 

spolu s matkou dieťaťa súhlasne vyhlási, 

že je otcom dieťaťa,

3) rozhodnutie súdu, kedy domnienka 

svedčí mužovi, ktorý s  matkou dieťaťa 

súložil v  dobe rozhodnej pre narodenie 

dieťaťa a chápe sa ako zistenie otcovstva 

v  sporovom konaní, ktoré je konaním 

o určenie rodičovstva.

Poradie domnienok je dané a fi xné, tzn. po-

kiaľ príde k  uplatneniu prvej domnienky, 

je vylúčená aplikácia druhej do času, kým 

prvá domnienka nie je právoplatne v zmysle 

zákona zapretá. Taktiež v prípade súhlasné-

ho vyhlásenia rodičov, nie je možné žiadať, 

aby otcovstvo bolo určené rozhodnutím 

súdu v zmysle tretej domnienky otcovstva. 

Určenie otcovstva v  zmysle zákonom sta-

novených domnienok nie je určením, kto je 

otcom dieťaťa, ale kto bude považovaný za 

otca dieťaťa na základe práva.

I. Ak sa narodí dieťa v  čase od uzavretia 

manželstva do uplynutia trojstého dňa 

po zániku manželstva alebo po jeho vy-

hlásení za neplatné, považuje sa za otca 

manžel matky. Tzn., že nie je rozhodu-

júce, či dieťa bolo splodené počas man-

želstva alebo nie. V prípade, že sa narodí 

dieťa žene znovu vydatej, považuje sa za 

otca neskorší manžel, aj keď sa dieťa na-

rodilo pred uplynutím trojstého dňa po 

tom, čo jej skoršie manželstvo zaniklo 

alebo bolo vyhlásené za neplatné. V tom-

to prípade je vyriešená kolízia možných 

dvoch otcov dieťaťa. Pri počítaní času 

rozhodujúceho pre určenie otcovstva 

v prípade smrti sa predpokladá, že man-

želstvo toho, kto bol vyhlásený za mŕtve-

ho, zaniklo dňom, ktorý bol v rozhodnu-

tí o vyhlásení za mŕtveho určený ako deň 

smrti. 

I. domnienka určenia otcovstva je najča-

tejšie sa uplatňujúcou, keďže je založená 

na existencii právneho zväzku – t.j. man-

želstva a  je teda predpoklad, že dieťa sa 

narodilo v  manželstve. Na túto skutoč-

nosť nemá napr. vplyv, že manželia spolu 

nežijú.

II. Ak nie je otcovstvo určené podľa I. do-

mnienky otcovstva manžela matky, 

možno ho riešiť súhlasným vyhlásením 

oboch rodičov. Súhlasné vyhlásenie 

musí byť urobené pred matričným úra-

dom alebo pred súdom, maloletý rodič, 

tak môže urobiť len pred súdom. Je vy-

užívaný pármi, ktoré nie sú zosobášené. 

Nie je tak vylúčené, aby týmto spôsobom 

bolo uznané otcovstvo aj tým mužom, 

ktorí nie sú biologickými otcami, ale žijú 

s matkou dieťaťa a dieťa budú vychová-

vať. Vyhlásením sa za otca dieťaťa pred 

úradmi, muž dobrovoľne preberá na seba 

plnenie rodičovských povinností.

-

pristupovať zodpovedne a  starať sa o  svoje 

zdravie. Už od začiatku diagnostikovania je 

potrebné rešpektovať zásady, ktoré zabránia 

cukrovke „konať zlo“. Medzi dobre známe 

a  často zanedbávané režimové opatrenia 

patria úprava stravovania a  zvýšenie 

pohybovej aktivity. Lekár a  zdravotný 

personál môže iba radiť, usmerňovať, 

odporúčať, ale liečbu diabetu má každý 

jednotlivec vo vlastných  rukách  – aj 

to ako si bude riadiť svoj život a  starať 

sa o  svoje zdravie. Veľa ľahostajných 

pacientov argumentuje, že na diétu nemá 

čas a  fi nancie. Stravovať sa musí každá 

živá bytosť - pri diabete sa dnes preferuje 

iba racionálna regulovaná strava s  trvalou 

zmenou životného štýlu. Pri rešpektovaní 

základných zásad ju vnímame ako liečebnú 

výživu, ktorá napomáha dosiahnuť 

dobré liečebné výsledky. V  podstate ide 

o  konzumáciu menších porcií v  správnych 

časových intervaloch, pri výbere kvalitných 

potravín a  kombinácií vhodných jedál 

s  dodržiavaním priebežného pitného 

režimu. Racionálna strava chráni zdravie 

a pomáha dosiahnuť optimálne fungovanie 

organizmu. Zabezpečuje primeraný príjem 

energie - správny pomer základných živín 

v  podobe bielkovín, tukov a  sacharidov, 

ale i  dostatok vitamínov, minerálnych 

látok, ochranných prvkov, vlákniny a vody. 

Termín regulovaná strava znamená potrebu 

rozdeliť stravu na častejšie, menšie porcie 

a  mať sacharidy v  jedlách pod kontrolou. 

Správne použité sacharidy nie sú nepriatelia, 

každý ich potrebuje ako nevyhnutný zdroj 

energie. Mozgové bunky pri nedostatku 

glukózy trpia a  pri úplnom nedostatku 

zostávajú paralyzované. Sacharidy zvyšujú 

glykémiu, preto je dôležité naučiť sa 

rozpoznať potravinové skupiny a vedieť aká 

porcia je kedy bezpečná. Veľkou pomôckou 

je kalkulácia pomocou sacharidových 

jednotiek. Aj keď to na začiatku znie zložito, 

tento princíp dostupný všade je veľmi 

jednoduchý. Množstvo sacharidových 

jednotiek na deň individuálne pre Vás určí 

lekár, diétna sestra Vás zaškolí a  poskytne 

potrebné informácie. Čím skôr si dáte 

námahu zoznámiť sa so sacharidovými 

jednotkami, tým skôr máte glykémie pod 

kontrolou. Ani dieťa pokiaľ nechodí do 

školy väčšinou nevie čítať, ale akonáhle sa 

čítať naučí vie čítať celý život. Tabuľky sa-

charidových jednotiek sú akousi abecedou 

diabetika. Určite každý kto chce si zapamätá 

minimálne “model zdravého taniera”s  jed-

noduchými zásadami. Úpravu stravovania 

lekár nepredpisuje na recept, ani poukaz – 

musí si ju zariadiť každý sám.

Čo môžeme pre seba urobiť?

Najúčinnejšou kontrolou v  domácnosti je 

vlastný glukomer. Ak 1,5 hodiny po zjede-

ní jedla nevystúpi glykémia nad 9 mmol/l 

a neklesne pod 4 mmol/l považujeme zjede-

nú porciu za bezpečnú. Výrazná diéta nastu-

puje práve vznikom komplikácií pri poško-

dení orgánových systémov. Samozrejme ak 

si uvedomíme, že výdaj energie by mal byť 

v rovnováhe s príjmom, nesmieme zabúdať 

na dennú primeranú pohybovú aktivitu mi-

nimálne v  podobe prechádzky. Diabetes je 

celoživotné ochorenie, takže celý život by 

sme mali venovať aj dostupnému vzdeláva-

niu a  získané informácie v  praxi používať 

pri zvládaní bežných situácií. Nedovoľme 

chybám z nevedomosti, aby nám nepríjem-

ne komplikovali život.

 Zdravie je hodnota, ktorú si každý človek 

najviac váži, ale najmenej chráni - preto by 

sme o hodnotách mali uvažovať ešte pokiaľ 

nie je neskoro a  pokiaľ môžeme pre svoje 

zdravie niečo urobiť.

Mgr. Klaudia Šugrová

MC Klokanček,Nitra
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V  predchádzajúcej časti článku som sa

venovala prvým dvom domnienkam otcov-

stva. Treťou domnienkou, je domnienka 

určenia otcovstva rozhodnutím súdu v prí-

pade, že otcovstvo nepatrí priamo zo zá-

kona manželovi matky dieťaťa ani nedošlo 

k určeniu otcovstva súhlasným vyhlásením 

rodičov, môže dieťa, matka alebo muž, ktorý 

tvrdí, že je otcom, navrhnúť, aby otcovstvo 

určil súd.

Za otca sa v  zmysle zákona o  rodine po-

važuje muž, ktorý s matkou dieťaťa súložil 

v čase, od ktorého neprešlo do narodenia 

dieťaťa menej ako stoosemdesiat a  viac 

ako tristo dní, ak jeho otcovstvo nevyluču-

jú závažné okolnosti.

Pri určení otcovstva na základe tejto do-

mnienky ide o sporové konanie a je možné 

len na základe aktivity zo strany zúčastne-

ných subjektov, t.j. matky, dieťaťa a/alebo sa-

motného muža. Dôkazné bremeno zaťažuje 

toho účastníka konania, ktorý podal návrh, 

t.j. navrhovateľa.

Predmetný návrh na určenie otcovstva môže 

podať aj samotné dieťa a nie je časovo ohra-

ničený. V prípade maloletého dieťaťa, je toto 

zastúpené kolíznym opatrovníkom, ktorým 

je príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately a má v konaní pred 

súdom postavenie účastníka konania.

Medzi základné dôkazové prostriedky v ko-

naní patrí dokazovanie znaleckými posud-

kami, najmä posudkami z odboru genetiky, 

gynekológie, hematológie či sexuológie, 

ktorých záverom je zistiť relevantnoť posta-

venia biologického otca dieťaťa.

Do vyššie spomenutých závažných okolnos-

tí vylučujúcich otcovstvo najčastejšie patrí 

neplodnosť muža, domnelého otca z  čoho 

vyplýva záver, že ten nemôže byť biologic-

kým otcom dieťaťa.

Čo v  prípade, ak počas konania o  určenie 

otcovstva, nastane situácia úmrtia navrho-

vateľa, ktorým je domnelý otec, muž? Zákon 

na takú situáciu pamätá a v prípade, že do-

mnelý otec nežije, návrh na určenie otcov-

stva sa podáva proti opatrovníkovi, ktorého 

ustanovil súd.

Návrh na určenie otcovstva sa podáva na 

okresnom súde, v  obvode ktorého má do-

mnelý otec, muž (odporca) svoje bydlisko.

Návrh by mal obsahovať v zmysle § 79 Ob-

čianskeho súdneho poriadku najmä:

- identifi káciu navrhovateľa (meno, priez-

visko, bydlisko, štátna príslušnosť, kon-

takt)

- identifi káciu odporcu

- osobné údaje maloletého dieťaťa

- pravdivé opísanie rozhodujúcich skutoč-

ností, na ktoré sa navrhovateľ odvoláva

- označenie dôkazov,

- z návrhu musí byť zrejmé, čoho sa navrho-

vateľ domáha

- záverom musí byť návrh podpísaný a dato-

vaný s potrebným počtom rovnopisov, aby 

jeden rovnopis spolu s priloženými prílo-

hami zostal na súde a po jednom rovnopi-

se dostal každý účastník konania.

Určenie otcovstva cudzieho štátneho prí-

slušníka je prioritne riešené zákonom č. 

97/1963 Zb. o  medzinárodnom práve sú-

kromnom a  verejnom v  znení neskorších 

predpisov, ktorý odkazuje v § 23,24 a 24a na 

použitie slovenskej právnej úpravy v zákone 

č. 36/2005 Z.z. o rodine.

Cudzím prvkom v  konaní pred súdom je 

tak odporca  – cudzí štátny príslušník. Ta-

kéto konanie však môže trvať dlhšiu dobu, 

Uznanie otcovstva pred matrikou je najčas-

tejší. Robí sa tak pred orgánom obce alebo 

mestskej časti, ktorá vedie matriku, v  kto-

rej je dieťa zapísané do knihy narodení. Ide 

o právny úkon, ktorý musí spĺňať náležitosti 

v zmysle Občianskeho zákonníka pre práv-

ne úkony, t.j. mal by byť urobený slobodne, 

vážne, bez omylu, nie v  tiesni. Prejav musí 

byť určitý a zrozumiteľný, svojím obsahom 

nesmie odporovať zákonu, či sa priečiť dob-

rým mravom.

Uznanie otcovstva pred súdom je predbež-

ným konaním o  určenie otcovstva súhlas-

ným vyhlásením rodičov v zmysle Občian-

skeho súdneho poriadku. Na konanie je 

príslušný súd, v obvode ktorého má malo-

letý bydlisko na základe dohody rodičov, či 

rozhodnutia súdu o bydlisku alebo na zákla-

de iných rozhodujúcich skutočností.

Súhlasným vyhlásením rodičov možno ur-

čiť otcovstvo k dieťaťu ešte nenarodenému, 

ak je už počaté. Ide o právny úkon s tzv. od-

kladacou podmienkou, kedy sa spíše tlačivo 

o  uznaní otcovstva k  ešte nenarodenému 

dieťaťu, čím sa stane podkladom pre zápis 

do knihy narodení na matrike v prípade, že 

sa dieťa narodí. Ak by však žena nebola te-

hotná a  otehotnela až neskôr toto uznanie 

otcovstva by bolo v  zmysle zákona neplat-

né. Tu nie je zákonom stanovená lehota, do 

kedy je potrebné tak urobiť a teda nie sú vy-

lúčené situácie, kedy je otcovstvo uznané aj 

k plnoletému dieťaťu.

Právna poradňa Právna poradňa

nakoľko na vykonávanie dôkazov sa vyža-

duje súčinnosť s orgánmi cudzieho štátu, pí-

somnosti sa prekladajú do úradného jazyka 

cudzinca a v neposlednom rade aj so samot-

ným doručovaním môžu vzniknúť nemalé 

problémy.

Na podanie návrhu na určenie otcovstva 

na súde neplynie žiadna lehota. Otcovstvo 

určené rozhodnutím súdu nie je možné 

zaprieť. V  predchádzajúcom ako aj v  tom-

to vydaní som sa pokúsila stručne popísať 

spôsoby určenia otcovstva. Problém, ktorý 

často v praxi s  týmto vyvstáva je ten, že aj 

keď je otcovstvo určené, takto určený otec 

nie je biologickým otcom dieťaťa, či na stra-

ne takto určeného otca dieťaťa vyvstali iné 

závažné skutočnosti, ktoré toto otcovstvo 

vylučujú. V  takom prípade prichádza do 

úvahy tzv. inštitút zapretia otcovstva. Jeho 

spôsobom, možnostiam a  obsahovým ná-

plniam sa budem venovať v  ďalšom čísle 

vydania.
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Tipy pre rodicov a deti Tipy pre rodicov a deti

pripravila pre svojich priaznivcov nový 

Katalóg zariadení 2015 ocenených 

ochrannou známkou kampane a  zároveň 

spúšťa internetovú súťaž o  skvelé ceny ☺ 
(v spolupráci s našimi certifi kovanými za-

riadeniami -3 dňové pobyty určené hosti-

teľským zariadením)

Podmienky súťaže:

• Súťažiaci  bude verejne zdieľať na 

www.facebok.sk/vstuptesdietatom strán-

ku Vstúpte s  dieťaťom, vyplní dotaz-

ník a  odpovie na súťažnú otázku, ktorá 

bude uvedená na web stránke UMC  – 

www.materskecentra.sk. 

• Súťaž bude viackolová a každé kolo bude 

v trvaní 20 dní. 

• Výherca bude vylosovaný spomedzi všet-

kých súťažiacich zapojených do súťaže 

v  danom kole a  ktorý splnil všetky tri 

podmienky zapojenia sa. Výhra je určená 

pre rodiny s malými deťmi.

Cieľ:

• Zviditeľniť a  obohatiť projekt Únie ma-

terských centier „Vstúpte s  dieťaťom“.  

Poslaním  projektu je predstaviť krásnu 

zmysluplnú  a dlhodobú kampaň, ktorej 

heslo nie je len prosbou a  želaním, ale 

prirodzeným právom každého z nás, aby 

sme sa my rodičia s malými deťmi cítili 

v  našej spoločnosti akceptovaní a  naša 

spoločnosť vítaná. 

• Zvýšíť povedomie medzi ľuďmi o  bu-

dovaní prostredia priateľského k  deťom 

v  ubytovacích a  stravovacích zariade-

niach na Slovensku. 

• Podnietiť rodiny s  deťmi k  návšteve za-

riadení priateľských k  deťom a  k  rodi-

nám a k verejnému zdieľaniu skúseností 

s  ubytovacími zariadeniami na Sloven-

sku.

Hlavným organizátorom projektu je Únia 

materských centier a  spoluorganizátori 

zapojení do súťaže sú:

Penzión Larion Kráľová Lehota, Hotel Se-

verka Zákopčie U Polievkov, Villa Victoria 

Liptovský Ján, Penzión a Horské chatky PO-

ĽANA Horný Smokovec, Apartmány ZA-

RIA a MAGDALÉNA Bešeňová, Hotel Ro-

zálka Pezinok, Hotel HUBERT Gerlachov, 

Penzión MÁRIA Liptovský Mikuláš, Hotel 

MIKULÁŠSKA CHATA Liptovský Mikuláš, 

Relax hotel SOJKA Malatiny, a pridávajú sa 

ďalší ☺

SúťažSúťaž
Penzion Larion

Kráľova Lehota

Hotel Severka

Zákopčie, U Polievkov 

Villa Victoria

Liptovský Ján

Apartmány Zaria

Bešeňová

Hotel Rozálka

Pezinok  

Penzión Maria

Liptovský Mikuláš

Hotel Mikulášska chata

Lipt. Mikuláš

Relax hotel Sojka

Malatiny

Hotel Hubert

Gerlachov

Penzión Poľana

Horný Smokovec 

Horské vilky Poľana

Horný Smokovec

Všetkým spoluorganizátorom ĎAKUJEME a spoločne želáme súťažiacim veľa šťastia.

Únia materských centier v kampani
VSTÚPTE S DIEŤAŤOM
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Po dlhej dobe sa mi podarilo si naplniť moju 

dávnu túžbu a navštíviť Rím. Avšak v náva-

le každodenných povinností som si ani ne-

stihla uvedomiť, že by som mohla navštíviť 

aj prvý Detský dom v San Lorenzo, v chu-

dobnej časti Ríma a že ju naozaj nájdem sa 

mi ani nesnívalo. 

Avšak prvý deň nášho výletu bolo daždivé 

počasie a tak som browsovala net a napadlo 

ma, že si pozriem, kde sa nachádza štvrť San 

Lorenzo v Ríme a na moje prekvapenie ne-

ďaleko od nášho hotela, takže na druhý deň 

bol plán sa dostať do tejto štvrte a nájsť prvý 

Casa Dei Bambini,ktorý je tak ospevovaný. 

Pamätám si na každý moment, kedy v na-

šom centre prednášam rodičom o Montes-

sori pedagogike a práve túto štvrť aj a tento 

prvý Detský dom spomínam. Našli sme uli-

cu a nechali sa viesť, prechádzali sme okolo 

hlavnej stanici Termini, kde sme sa postup-

ne dostávali do chudobnejšej štvrte, boli to 

vidieť aj cítiť. Avšak na každom rohu bola 

cítiť história. Cieľ našej 

cesty, ulicu VIA DEI 

MARSi sme našli, ale 

čo ďalej? Asi v polovici ulice sme našli zlatú 

tabuľu s názvom Márie Montessori, zvonku 

nič nenasvedčovala, že ide o školu a pre mňa 

slávny prvý Dom detí.  

Za bránou sa nachádzal prechod do nádvo-

ria, kde sme našli pamätné tabule a trošku 

histórie a životopis tejto krásnej ženy. 

 

Avšak po vstupe do nádvoria som našla to, 

po čom som tak veľmi túžila. Bola som na 

mieste, kde Mária Montessori pôsobila, kde 

začala a kde jej posolstvo stále žije.

Bolo pre mňa prekvapením, že vôbec to ne-

vyzeralo ako škola ba ani škôlka. Ocitla som 

sa na dvore, ktoré boli obklopené obytnými 

domami. Iba v spodných častiach obytných 

domoch boli jednotlive triedy. So zaujatím 

som pozorovala deti predškolského veku, 

všetci mali pracovné zástery a boli zaujaté 

do svojej činnosti, každý niečo iné. Na cca 

20 detí bol jeden pedagogický dozor. Žiaľ, 

byť priamo na vyučovaní a edukácii sa mi 

nepodarilo, nakoľko by bol nutný súhlas 

školy aj rodičov. Avšak podarilo sa mi na-

zrieť do tried aspoň na chvíľku. Trieda pred-

školákov:

Tento prvý Casa Dei 

Bambini bol otvorený 

v januári 1907, naj-

skôr len pre zanedba-

né deti. Dnes je to nie-

len materská škola ale 

aj škola a nielen pre 

zanedbané deti. Prečo 

práve vznikol tento 

prvý Detský dom tu a 

v obklopení obytných 

domov?

Návšteva prvého 
Detského Domu Márie 
Montessori = CASA DEI 
BAMBINI SAN LORENZO,
RIM

Zvončeky bytov a nad 
ním len tabuľa a moje 
zaplavenie šťastia: 

Tipy pre rodicov a deti
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časopis mladej rodiny

 ČÍSLO 4/2015 PRÍLAP
           ROČNÍK III. 0 €2,20

ISSN: 1339-3391

+
www.casopisfitstyl.sk

STALKING
ániť sa!NaNNauNaNNNaNauNNaNauNaučteNauNauNauNauNauauauNauNauauNauuuNaNaNN sa brá

Nie sme to,
čo jeme

vo Voňav
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aričisč to do ja

Urobte si 
EKO DETOX 
domácnosti

     Mýtus p

i
    Mýtus prekonanýrekonanýpp :

SUPER 
RECEPTY na:

Veľkonočné dobroty
Svieže tvarohové dezerty
Domácu pizzu

Cvičenie,  
ktoré vás  

chytí

Pole
cedanc
lePol

ZDRAVIE  ||| ||||||||| LLLLNESWELLLLLL  L S  WWW WELWELWEEEELLEWEL WELW LW LEL L | KONDÍCIA

KRK 
prezradí váš vek
Máme riešenie!
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  PRÍŠERNÉ PRÍŠERKY

Bezpečne  s mobilom  a internetom

LEV 
zaujímavý?

Ako 
piesok  
cestoval

V KINÁCH OD
26. MARCA

AJ v 3D

3
MAREC
2015

ročník XI.

LEVV
zaujímaímama

Tipy pre rodicov a deti

“ M. Montessori využila ponuku riaditeľa 

Rímskej spoločnosti pre účelné stavebníctvo 

(Eduardo Talamo), ktorý jej ponúkol, aby v 

nových nájomných domoch zriadila detské 

útulky pre bezprizorné deti pracujúcich ro-

dičov. 

M. Montessori dostala jednu veľkú miest-

nosť a jednu pomocnú vychovávateľku, 

ktorej zverovala starostlivosť o deti vo svo-

jej neprítomnosti. Ponúkla deťom činnosti 

z  praktického života (starostlivosť o seba, 

starostlivosť o okolie, jednoduché cviče-

nia na rozvoj jemnej motoriky) a aktivity 

so senzorickými materiálmi použitými pri 

práci s postihnutými deťmi. Vychovávateľka 

dostala inštrukcie, aby deti nerušila a ne-

chala ich pracovať podľa vlastného výberu. 

Deti mali k dispozícii aj klasické hračky, fa-

rebné papiere a ceruzky. 

Výsledky boli prekvapivé aj pre samotnú 

M. Montessori. S deťmi, ktoré navštevovali 

zariadenie, sa stala zázračná premena: deti 

pred tým mrzuté, apatické alebo rebelantské, 

neposlušné a deštruktívne sa po nejakom 

čase upokojili, začali sa zaujímať o ponú-

kanú činnosť, hračky a kreslenie postupne 

strácali pre ne príťažlivosť. S nezvyčajným 

zaujatím opakovali činnosť niekoľkokrát za 

sebou, potom pomôcku odniesli na miesto. 

Ako sa prehlbovala ich sústredenosť, začalo 

sa meniť aj ich sociálne správanie, stali sa 

družné a priateľsky naladené. Rozvíjala sa 

ich osobnosť, začali prejavovať mimoriadne 

chápanie, aktivitu, trpezlivosť, vytrvalosť, 

poriadkumilovnosť, sebadôveru, boli šťast-

né a pokojné. Nebolo to však „učenie“, čo 

pôsobilo takú zmenu. V prostredí, v ktorom 

sa slobodne rozvíjal ich duch, začali sa pre-

javovať ich prirodzené charakteristiky.”

Zdroj: www.montessoria.sk/zivotopis

Ivett Pavlis, MC Piškótka Svätý Jur

Náhľad do triedy 
predškolákov

Na zvončekoch 
medzi bytmi 
sa nachádza 

zvonček do 
jednotlivej triedy

Za hlavnou stanicou Termini smerom do San Lorenzo

Obytné domy, kde 
sa nachádza CASA 

DEI BAMBINI
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