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Milé maminy!
 Slnkom zaliata jeseň je moje najobľúbenejšie roč-
né obdobie. Ako malá som si ju predstavovala ako 
obrovskú vílu celú v pestrofarebných šatách, ktoré 
sa vliekli ešte ďaleko za ňou. Závoj mala z kvapiek 
rannej hmly upletený a na hlave veniec zo všetkých 
plodov a darov zeme.

 Tak ako príroda, možno aj my potrebujeme na 
jeseň zhodiť listy, porozmýšľať o  svojom smerova-
ní, o  svojich šťastných aj smutných momentoch. 
Spolu s  prírodou sa pripravujeme na „zimný spá-
nok“, kedy budú dni krátke a večery také príjemné 
prevoňané čajom a  rozhovormi. Jesenné scenérie 
nám ukazujú aké nádherné miesto je svet, kam sme 
sa narodili. Tešíme sa, ako tieto pocity a  postrehy 
odovzdáme svojim deťom a ukážeme im čaro a roz-
právkový svet schovaný v zákutiach prírody.

 Rozprávkovo sa nesie aj naša spoločná oslava 
Medzinárodného dňa materských centier, ktorý 
môžeme tento rok osláviť spoločným športovým 
víkendom, alebo divadielkami, či inými aktivitami 
v našich centrách na Slovensku. V každom štáte sú 
centrá trochu iné, rôznorodé, farebné ako lístie na 
jesenných stromoch, no zároveň sme všetky na jed-
nom pevnom strome. Oranžové, žlté, hnedé, zelené, 
či červené, všetky tvoríme sieť nadšených a rovna-
ko naladených ľudí. Oslávme náš deň s  úsmevom 
na tvári, jesenným slnkom v srdciach a  s pocitom 
farebného sviatku, ktorý spája smerovanie mater-
ských centier po celom svete. Oslávme spolu naše 
aktivity a prácu. Pretože tak ako má príroda na všet-
ko ten správny čas, tak aj my potrebujeme niekedy 
zastať, zhodiť listy, poobzerať sa a s pokojom si vy-
chutnať plody, ktoré sa nám podarilo vypestovať.

 Prajem Vám krásnu jeseň! 
 Eva Jandurová
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Už šesť rokov majú materské centrá na ce-
lom svete svoj sviatok. Materské a  rodinné 
centrá na Slovensku, zastrešené  Úniou ma-
terských centier, ho oslavujú rozprávkovým 
maratónom. V  roku 2014 bolo Slovensko 
líderskou krajinou a naše celotýždňové osla-
vy vyvrcholili veľkolepou akciu vo Vodáren-
skom múzeu v Bratislave – „Z rozprávky do 
rozprávky.“ Počas rozprávkového maratónu 
nás na svojom hrade privítala kráľovná roz-
právkovej ríše, ktorá nás sprevádzala celým 
programom. Na pódiu sa vystriedali známe 
detské postavičky, šašo a  jeho bublinková 
šou i  viaceré divadelné útvary. Na veľkom 
plátne sa premietali zábery z činnosti a osláv 
v jednotlivých centrách z celého Slovenska. 
V zadnej časti hradu boli pre deti priprave-
né tvorivé dielne plné krásnych rozprávko-
vých príbehov – O zlatej sliepočke, O troch 
prasiatkach, O  medovníkovom domčeku, 
O lesných škriatkoch a mnoho ďalších.
Tento rok si Únia materských centier pri-
pravila pre členské rodiny trojdňový pobyt 

(9.- 11. 10.) v  RS Kľačno, ktorý bude plný 
hier.  Hymnou našim stretnutí sa stala pie-
seň od Modusu – Malá veľký vlak. „Máme 
v kabíne dúhu a sprievodcom je dnes, sám 
čierny pes, dávam signál na výlet, v kruhu 

hojdačiek a briez.“ Už samotný 
refrén nás nesie do zázračnej kra-
jiny a my sme sa i tento rok snaži-
li dodržať tradíciu rozprávkového 
maratónu. V  piatok nás čakajú 
hry v prírode Spomienky na det-
stvo. Chceme deťom ukázať, za-
hrať sa spoločne hry, ktoré sa 
hrávali ich rodičia, keď boli malí. 
Na sobotu sme pripravili netra-
dičné športové dopoludnie – pre-
kážkovú dráhu Zaplavilo myške 
dom -  krtko s kamarátmi jej ho 
pomáhajú opraviť,  Hod Jankom 
Polienkom, Beh s Božkou stonož-
kou, vláčik Tomáš a jeho vagóny, 

Škrečok Karol, ale aj živé rozprávkové pexe-
so. Počas popoludňajšej siesty má stretnutie 
Flautový orchester vrabčiaka Čina a tvorivá 
dielňa Keď ožije modelina alebo Chobot-
nice z druhého poschodia. Popoludní čaká 
na všetkých pohybovo zdatných aj veselo 
naladených zumba s Pipi dlhou pančuchou 
a  ožijú Rozprávky z  machu a  papradia. 
V nedeľu sa  môžu malí aj veľkí tešiť na Roz-
právku o psíčkovi a mačičke v podaní báb-
kového divadla Svetielko z Nitry či Malých 
muzikantov a tvorivú dielňu v duchu Perní-
kovej chalúpky.
Veríme, že aj Babie leto na nás počká a spo-
ločne prežijeme rozprávkové dobrodruž-
stvo. Potom nás malý veľký vlak zavezie späť 
do reality, no spomienky si vezmeme so se-
bou. Lebo nie majetkom, ale spoločnými zá-
žitkami chceme dať našim deťom kus z nás 
veľkých. Posolstvo, ktoré oni raz budú niesť 
ďalej.

 Janka Sýkorová

MEDZINÁRODNÝ
DEŇ MATERSKÝCH
CENTIER

Projekty UMC
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Projekty UMC

Únia materských 
centier štartuje 
nový projekt - 
Ženy ženám

Hlavným cieľom je vytvoriť poradenské 
centrum na uskutočňovanie preventív-
nych opatrení pri násilí páchaného na 
ženách a deťoch a uskutočniť širokú osve-
tu o  probléme domáceho násilia na že-
nách  a  jeho vplyvu na deti v  materských 
centrách na Slovensku.

V  jednotlivých etapách projektu  vyškolí-
me pracovníčky poradenského centra na 
priamu identifikáciu problémov. Ďalším 
cieľom bude šírenie osvety v otázke násilia, 
páchaného na ženách naštartovaním verej-
ného spoločenského diskurzu o tejto téme. 
Uskutočníme okrúhle stoly s prizvaním od-
borníkov v tejto téme, ale i laickej verejnosti, 
zástupcov organizácií, ktoré pracujú v  krí-
zových centrách s týranými ženami.
Jedným z  najdôležitejších poslaní projektu 
Ženy ženám je rozvinúť diskusiu v  mater-
ských centrách po celom Slovensku, spustiť 
v  nich informačnú kampaň, v  ktorej bude 
zahrnutý aj spôsob lepšej identifikácie pá-
chaného násilia na ženách a ich deťoch.
V tomto projekte budeme pracovať v dvoch 
oblastiach, poskytovaní služieb ženám, kto-
ré sú týrané rôznymi spôsobmi a na druhej 
strane bude ďalej vzdelávať vedúce vybra-
ných materských centier, aby mohli zachytiť 
počiatočné problémy v rodine.

Následne vytvoríme poradenské a vzdeláva-
cie centrum, kde budeme pracovať so žena-
mi a deťmi, na ktorých je páchané domáce 
násilie z pohľadu rodovej rovnosti.
Veľakrát sa toto správanie prejaví vo vyos-
tretných a  záťažových situáciách, ktorým 
je aj narodenie detí, nedostatok spánku, fi-
nancií, stres. Materské centrá sú miesta, kde 
môžu ženy nájsť oporu, pochopenie a  po-
moc v ťažkých situáciách.

 PhDr. Soňa Holíková
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v relaxačnom stredisku Kľačno

„DNI ŠPORTU“„DNI ŠPORTU“

9.-11.10.2015
Niekoľko stoviek materských a rodinných centier sveta sa spojí počas osláv 
VI. ročníka Medzinárodného dňa materských centier. Príďte sa zabaviť a 
podporiť materské či rodinné centrum aj vo Vašom meste. 
Únia materských centier pri tejto príležitosti tento rok pripravila rodinné 
víkendové stretnutie ÚMC, MC a RC

V programe nebude chýbať divadielko pre najmenších, športové hry pre celú
rodinu, tvorivé dielničky, oddychovanie v saune, či zážitkové workshopy, hry,
zábava a relax pre celú rodinku.
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Projekty UMC

Ohliadnutie 
za 12. ročníkom
Míle pre mamu

Najväčšia kampaň Únie materských cen-
tier a jej členov je určite Míľa pre mamu. 
Tento rok sa konala pod záštitou prezi-
denta Slovenskej republiky Andreja Kisku 
a dosiahla rekordnú účasť. 
Cieľom spoločnej kampane je vyjadriť vďa-
ku všetkým mamám za ich obetavú a lás-
kavú prácu pri výchove a starostlivosti o 
vlastné  ratolesti. Podujatie sa teší veľkému 
úspechu v mnohých mestách a obciach Slo-
venska a koná sa tradične v predvečer Dňa 

matiek ako najväčšia oslava tohto sviatku na 
Slovensku.
Za každou „míľou“ je nespočetné množstvo 
dobrovoľníckej práce, preto sa Únia mater-
ských centier rozhodla chrániť ju a zaregis-
trovať názov a logo podujatia  pod ochrannú 
známku a Míľu pre mamu povoľuje organi-
zovať len svojim členom a sympatizantom. 
V roku 2015 sa Míle pre mamu, ktorá je 
zároveň výrazom poďakovania ženám - 
matkám za ich dobrovoľnícku prácu v ma-
terských a rodinných centrách zúčastnilo 
28 213 ľudí a pridali sa k spoločnému posol-
stvu „Mier – túžba všetkých mám“. 12. mája 
sme netušili ako naše posolstvo naberie na 
svojej aktuálnosti v súvislosti s utečeneckou 
problematikou v Európe.
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Projekty UMC

Návštevnosť Míli pre mamu
Bánovce nad Bebravou, 
MC Anjelikovo 388

Banská Bystrica – MC 
Hviezdička, 166

Banská Bystrica – MC Mamina 367
Bernolákovo, KC Prístav  203
Bratislava - Únia materských 
centier a RC Dlháčik, RC Klbko, 
RC Kramárik, RC Obláčik, 
RC Prešporkovo, RC Ráčik 

2288

Brezno, MC Slniečko 615
Dolný Kubín, MC Píšťalka 335
Galanta, RC Bambuľkovo 895
Handlová, MC Lienka 425
Hriňová, MC Mravček 689
Košice – MC Stonožka, 1007
Košice - MC Smajlík 247
Košice – MC Lentilka 287
Levice, MC Medulienka 720
Lipová, MC Nezbedko 67
Liptovský Mikuláš, MC Zornička 290
Lučenec, MC Jahôdka 514
Malacky, MC Vánok 556
Námestovo, RC Drobček 777
Nitra, MC Klokanček 1278
Nižná na Orave, MC Dupajda 631
Nová Baňa, MC Gašparko 129
Nováky, MC Nováčik 306
Opatovská Nová Ves, 
RC Štvorlístok 131

Partizánske, MKS 644
Pohronská Polhora, MC Macík 137
Poprad, MC Bambino 631
Považská Bystrica, MC Včielka 264
Prakovce, MC Harmónia 276
Prešov, ROC Emerka  608

Prievidza, MC Slniečko 382
Pukanec, MC Pukanček 358
Revúca, MC Gombíkovo 210
Rohožník, MC Kvietok 372
Ružomberok, MC Nevedko 443
Sabinov, Mestské 
kultúrne stredisko 260

Senec, MC Senecké Slniečko 584
Senica,  MC Stonožkine Slniečka  1764
Sereď,   RC MAMA klub 960
Sliač, MsKS 554
Stará Turá, MC Žabka 293
Stupava, MC Fifidlo 215
Svätý Jur, MC Piškótka 120
Šajdíkové Humence, 
TJ Kerko (356) 100

Šaľa, MC Mamy mamám 620
Tekovské Lužany 202
Trenčianske Teplice, RC Ovečka 792
Trenčín, MC Srdiečko 911
Veľké Zálužie, MC Blšky 530
Veľký Krtíš, MC Hruštička 610
Vráble, MC Chrobáčik 320
Vranov nad Topľou, MC Slniečko 495
Zlaté Moravce, MC Mamioáza 201
Žarnovica, MiÚ 130
Žilina, MC Levík 537
Žitavany, ZŠ J.V. Šimka 102
Spolu SR 27936
ČR, Přerov Duha Rodinka 150
Írsko - Dublin, MC Obláčik 58
Veľká Británia - Polepetko 
Playgroup Coventry 21

Sbsko - Báčsky Petrovec, 
MC Srdce 48

Spolu 28 213
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Projekty UMC
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Mestá s najväčšou účasťou 
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Materské centrá - 
bezpečný priestor

V  tomto roku sme nasmerovali našu čin-
nosť, na pomoc ženám vo všetkých oblas-
tiach, hlavne však sme chceli začať roz-
pravu o problémoch žien v  spolužití. Na 
základe vlastných skúseností i skúseností 
zo zahraničia v rámci projektu s Bratislav-
ským samosprávnym krajom vytváryme 
bezpečný priestor pre ženy.

V materských centrách sa stretávame s rôz-
nymi skupinami žien a pri uvoľnenej atmo-
sfére, vieme lepšie identifikovať problémy 
v rodine, preto rozvíjame diskusiu na veľmi 
háklivú tému násilia páchaného na ženách a 
deťoch. Chceme vytvárať bezpečné prostre-
die v  materských/rodinných centrách, kde 
sa o týchto problémoch mohli rozprávať obe 
skupiny žien. 

Materské centrá sú miesta, kde môžu ženy 
nájsť oporu, pochopenie a pomoc v ťaž-
kých situáciách. Materské centrá poskytujú 
rôznorodý program pre ženy, deti, celé ro-
diny (v závislosti od regiónu), je veľmi dô-
ležitým faktorom pri poskytovaní priestoru 
na zdieľanie osobných starostí. Čo sa týka 

domáceho násilia, ochota žien zdôveriť sa s 
týmto problémom je veľmi malá. Potrebujú 
cítiť bezpodmienečné prijatie a dôveryhod-
nosť osoby, ktorej sa zverujú. Je dôležité, 
aby ženy mohli v materských centrách nájsť 
informácie potrebné pre vysporiadanie sa s 
domácim násilím, aj keď prioritne nenavští-
via centrum za účelom hľadania pomoci v 
takejto situácii. Ešte dôležitejšie sa javí, aby 
osoby pracujúce so ženami v centrách boli 
schopné vzbudiť pocit dôvery a prijatia.

Ako môžu pomôcť materské centrá? 
• vypočuť a povzbudiť 
• poskytnúť pocit bezpečia
• poskytnúť psychickú podporu osobe, 

ktorá je v kríze
• pomoc s opatrovaním dieťaťa
• organizovať besedy, školenia, workshopy, 

týkajúce sa takýchto životných okolností, 
ktoré môžu poskytnúť základné informá-
cie, prípadne fungovať ako nácvik pre-
vencie týchto situácií

• poskytnúť kontakty na iné pomáhajúce 
odborné organizácie

• zorganizovať zbierku potravín, vecí alebo 
peňazí pre ohrozené rodiny

• pomoc poskytnutá matkami na základe 
profesných skúseností (matka právnič-
ka môže dať zadarmo právnu radu napr. 
v prípade rozvodu, matka poisťováčka 
môže dať zadarmo radu, ako napr. postu-
povať pri vybavovaní poistného plnenia 
a pod. )

• zabezpečiť materiálnu, finančnú, morál-
nu oporu.

Z tohto dôvodu vidíme naše centrá ako je-
dinečné prostredie pre prevenciu. Nielenže 
podpora bežného života zdravej rodiny, ale 
ako podpora pre problémové vzťahy v part-
nerstve, ale i vo vzťahoch s deťmi. 

 Ing. Daniela Konečná  

Projekty UMC
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Podpora práce
Únie materských centier

Projekty UMC

Nepriaznivá sociálna situácia vzniká v ži-
vote ženy - matky, ktorá sa hneď po narode-
ní dieťaťa dostáva do izolácie od spoločen-
ského života. Ideálne prostredie, v ktorom 
sa môže napĺňať potreba matky a dieťaťa je 
materské centrum.

Pri hodnotení z hľadiska vzťahového, mat-
ka zohráva dominantnú úlohu vytvárania 
vzťahov k dieťaťu a v celej rodine. Pokiaľ jej 
umožňuje upevňovanie sebavedomia ma-
terské centrum a ona vtedy neopúšťa dieťa 
a  rodinu, práve materské centrum dostáva 
celospoločenský rozmer. Tým sa môže na-
pĺňať potreba zosúlaďovania rodinného 
a pracovného života, lebo žena začína pra-
covať dobrovoľnícky vedením aktivít podľa 
svojej profesijnej zručnosti. Obdobím sta-
rostlivosti o  dieťa tak nestráca schopnosť 
pracovných návykov. Okrem toho sa môže 
vzdelávať v oblastiach, v ktorých to nebolo 
doteraz možné.

Práve v  prostredí MC realizujeme školiace 
programy, ktoré napomôžu sebarealizá-
cii žien, vzdelávanie za účelom návratu na 

trh práce po MD a  aktivizácia 
v  spoločenskom živote, v  kto-
rom sa napĺňajú potreby socia-
lizácie. Vzdelávanie prebieha 
formálne, účasťou líderiek na 
certifikovaných školeniach, 
napr. APR, poradenstvom vo 
vedení účtovníctva, ekonomiky, 
manažérskych, komunikačných 
a iných zručnosti.
Najzávažnejší problém centier 
je trvalá udržateľnosť. Ženy-
-matky, ktoré vedú materské 
centrá sa učia ako vyjednávať 
s verejnou správou na zlepšenie 
podmienok prevádzkovania, či 
zabráneniu zatvorenia centier 
z  dôvodou nedostatočných ka-
pacít a  financií. školenia, ktoré 

absolvovávajú, schopnosti, ktoré nadobú-
dajú vedením centier, im pomáhajú pri za-
mestnávaní. V  prípadoch zatvárania cen-
tier z nedostatočnej podpory, strácajú ženy 
možnosť vzdelávať sa, zamestnávať sa, čím 
sa len zväčšuje rozdiel v  posudzovaní žien 
voči mužom pri uplatňovaní na trhu práce. 
Ženy ešte stále majú v  priemere nižší prí-
jem a horšiu možnosť zamestať sa ako je to 
u mužov.
Vďaka projektu, schválený na MPSVR, 
môže Únia materských centier naďalej udr-
žiavať intenzívnu komunikáciu s materský-
mi/rodinnými centrami, pripravovať pra-
covné stretnutia, usmerňovať líderky centier 
v oblastiach ekonomiky, projektov, PR, spô-
soboch vyjednávania na samosprávach, aby 
mohli vytvárať partnerské vzťahy a vytrvá-
rať podmienky akceptácii pôsobenia mater-
ských centier na území celého Slovenska.

 Ing. Daniela Konečná

www.materskecentra.sk 11
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MC Mamina Banská 
Bystrica v novom 
projekte

Mesto Banská Bystrica realizuje v spoluprá-
ci so španielskym partnerom P.A.U. Educa-
tion, za podpory generálneho riaditeľstva 
EK projekt so zameraním na zdravú živo-
tosprávu We love eating (ďalej WLE).
Cieľovou skupinou tohto projektu sú deti, 
tehotné ženy a  seniori, preto bolo Mater-
ské centrum Mamina prizvané ako jeden 
z  účastníkov lokálnej podpornej skupiny. 
Projekt začal v  roku 2014, zahŕňa 7 miest 
EÚ.

Hlavným cieľom tohto pilotného projektu:
• Zvýšiť povedomie o zdravotných problé-

moch súvisiacich so zlou výživou, nadvá-
hou a obezitou

• Podpora zdravej výživy v priebehu celého 
životného cyklu, od útleho veku, cez teho-
tenstvo až do staršieho veku na úrovni EÚ 
s dôrazom na lokálne potraviny

Projekt je založený na vedeckej báze – zapo-
jenie skupiny expertov na výživu a osvetové 
projekty, ktorí poskytujú svoj pohľad na vec 
a špecifické rady, je komunitný – spolupráca 
s  pracovnou skupinou na miestnej úrovni, 
združujúca najdôležitejšie zainteresované 
organizácie a jednotlivcov v každom meste, 
medzigeneračný – zdôrazní pozitívny prínos 
medzigeneračnej interakcie – spoluprá-
ce, nestigmatizujúci – pozitívny pohľad na 
zdravú výživu. Zdôrazní nielen nutričný as-
pekt, ale aj spoločenskú a kultúrnu stránku 
zdravej výživy (zdravé nakupovanie, zdravé 

stolovanie).
V  mesiaci jún 2014 sa realizoval dotazní-
kový prieskum s  cieľom poznať v  meste 
Banská Bystrica východiskovú úroveň stra-
vovacích zvyklostí a  telesnej aktivity u  sle-
dovaných skupín populácie (1-9 ročné deti, 
10-16 ročné deti a mládež, seniori, tehotné 
ženy a  mamičky), opakovaný dotazníkový 
prieskum sa potom konal v júni 2015 s cie-
ľom vyhodnotiť prínos projektu k zlepšeniu 
stravovacích zvyklostí.
MC Mamina v  rámci Akčného plánu vy-
tvoreného Mestom Banská Bystrica okrem 
zbierania údajov v  dotazníkovom priesku-
me vytvorila jedinečný aktivitu s  názvom 
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„Takto to varím ja“ – ochutnávanie a  vý-
mena receptov zdravej výživy, kde dochádza 
k  debarierizácii nových jedál, posilneniu 
komunity. Celkovo sme sa stretli sedem-
krát, každý mesiac sme zadali jednu tému 
a  z  dostupných surovín pripravili jedlo, 
vždy sme na začiatku dali slovo odbornej 
teórii, ktorú si jedna z nás pripravila a po-
stupne sme ochutnávali, čo sme pripravi-
li. Začali sme témou Zdravý vianočný stôl 
(sviatočné a pôstne jedlá), kde sme načreli 
aj medzi recepty starých mám, pokračovali 
sme nespravodlivo málo používanými stru-
kovinami, tu sme si prezradili aj tipy a  tri-
ky, ako strukoviny variť, namáčať, aby sme 
predišli tráviacim ťažkostiam. Obilniny a ich 
neobmedzené variácie boli ďalšou vďačnou 
témou, mlieko a mliečne výrobky, no nielen 
kravské, ale aj rôzne rastlinné mlieka mali 
veľký úspech.
Mäso je kontroverzná potravina, tak sme sa 
venovali aj kladom a záporom v konzumá-
cii tejto obľúbenej lahôdky a  doplnili sme 
to čistou domácou šunkou zo šunkovaru, 
domácimi vajíčkami a  domácim chlebom, 
veď bola práve Veľká noc. Na jar, keď začala 
rásť zelenina a rôzne lúčne byliny, sme si čo 
to porozprávali o  nespočetnom množstve 
tejto dostupnej a  lacnej skupiny pochutín. 
Na záver to bola ochutnávka olejov, olejnín, 
orechov a semienok.
 Pavla Bartová

RC Obláčik
prázdninoval aktívne
Už vyše desať rokov je súčasťou komunit-
ného života v  bratislavskej mestskej časti 
Lamač aj Rodinné centrum (RC) Obláčik. 
Po prázdninách Vás opäť srdečne pozývame 
k nám, lebo v uplynulých letných mesiacoch 
sme aktívne oddychovali a vylepšovali. 
Počas slnečných dní bude iste najväčším lá-

kadlom záhrada. Najskôr boli v rámci pro-
jektu firemného dobrovoľníctva Naše mesto 
urobené terénne úpravy a vyčistená ošar-
paná stena. Koordinátorka projektu Mária 
Habalová si pochvaľovala: „Išlo o  spojenie 
príjemného s  užitočným: vytváranie vzťa-
hov dobrovoľníkov k danej lokalite, prebe-

ranie zodpovednosti za prostredie, v ktorom 
žijeme ale i podpora angažovanosti obyva-
teľov.“ Následne dostal múr v záhrade nový 
náter a šikovné členky RC Obláčik naň pre-
kreslili detský motív od ilustrátorky Márie 
Nerádovej. K  obľúbenej trampolíne toto 
leto pribudla aj drevená preliezka s lezeckou 
stenou, šmykľavkou a hojdačkami. Nina Ko-
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Po minulé roky sa začiatok školského roka 
u nás niesol v znamení Dňa otvorených 
dverí, Dňa športu či Dňa rodičov. Tento rok 
sme sa rozhodli spojiť všetky dni do jednej 
veľkej akcie Dni komunity s dorazom na 
Rodičovský deň.

Celý týždeň sme ponúkli pestrý program 
-Tvorivé dielničky pre šikovné detičky, 
Páračky po slniečkovsky s témou z kurzu 
Ako rozumieť svojmu dieťaťu a sebe samé-
mu (Ako ďalej mamka, tato – ukážme si, 
ako na to.). Relax aerobik pre maminky – 
s úsmevom a pohybom je nám lepšie a aj 
deti sa môžu hrať do sýtosti, Prvá pomoc 
najmenším – zdravotná sestra radí rodičom, 
Divadlo Svetielko – Rozprávka o psíčkovi 
a mačičke, Monteherňa - hravý rodič = hra-
vé dieťa, Stretnutie s dulou a podpora v doj-
čení – pre tehulky a maminky s bábätkami, 
Malí muzikanti – hry s piesňami, riekanka-
mi, nástrojmi i telom, Babysalsa – tančíme 
s bábätkami.
Vo štvrtok sme mali RODIČOVSKÝ DEŇ 
–doobeda v prvej herni prebiehalo Cvičenie 
detí a rodičov na fitloptách, v druhej uháž-
ky programov Rozprávkovo – O perníkovej 
chalúpke a.Svet je jéééj – zmyslové spo-
znávanie sveta – téma hmat. O 16,00h. sme 
odštartovali zábavno – súťažné popoludnie 
s témou - Hry našich rodičov, pochutili sme 

Dni komunity v MC 
Slniečko Prievidza.

pačková, štatutárka RC Obláčik, s radosťou 
vyhlásila: „Konečne máme na záhrade akti-
vity pre všetky vekové kategórie, od najmen-
ších batoliat až po nezbedných škôlkarov.“ 
Na chodníkoch sme doplnili vodorovné 
dopravné značenie ako dráhu pre plastové 
motorky a odrážadlá. Vyblázniť sa bude dať 
aj na skákacej škôlke. Na montessori špirále 
si deti môžu trénovať rovnováhu a koordi-
náciu pohybov. Na múriku sa objavila aj ve-
selá abeceda a cvičiť sa bude dať aj hádzanie 
loptičiek na terč. Na plote sme umiestnili 
tabule, kde sa bude dať maľovať kriedami. 
Veríme, že deťom sa bude návšteva u  nás 
páčiť. Srdečne pozývame mamičky, oteckov 
i starých rodičov nakuknúť a prezrieť si nie-
len záhradu, ale i Veľkú a Malú herňu. Radi 
Vás zorientujeme aj v krúžkoch pre deti 
a kurzoch pre dospelých, ktoré začínajú na 
jeseň. Ponuka je naozaj pestrá, najväčšiemu 
záujmu sa tešia aktivity pre deti: hudobné 
krúžky (Folklórik, Ľudovienka), tvorivé 
dielne (Výtvarníček) či herne (Bábätkovo, 
Montessori herňa). Nezabúdame ani na 
vzdelávanie dospelých (Klub Efektívneho 
rodičovstva, Podporná skupina dojčenia, 
Poradňa prirodzenej starostlivosti). 
Bližšie informácie hľadajte na internetovej 
stránke www.oblacik.sk 
Do skorého videnia, tešíme sa na Vás.
 Tím RC Obláčik  
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si na výborných koláčoch, ktoré upiekli ma-
minky do súťaže O najlepší koláčik, urobili 
sme si aj ukážku z programu Malí muzikan-
ti, ktorá mala obrovský úspech. Deti aj ma-
mičky boli ocenené diplomami, medailami 
aj cenami.
Takúto krásnu akciu sme mohli zrealizo-
vať hlavne vďaka finančnej podpore mesta 
PRIEVIDZA, ktorému patrí veľká VĎA-
KA od členov materského centra i rodičov 
a drobčekov, ktorí sa celoročne zúčastňujú 
aktivít v našom MCčku.
 Janka Sýkorová 

RC Ráčik má požičovňu 
hračiek

Ako a kedy prišiel nápad otvoriť si poži-
čovňu hračiek…
Pekná myšlienka vznikla úplnou náhodou. 
Pri rozhovore s jednou kamarátkou, ktorá 
rozprávala, ako si vo Francúzsku bežne ro-
dičia požičiavajú hračky z požičovne vzni-
kol nápad, že by bolo skvelé, mať požičovňu 
v rodinnom centre Ráčik a požičiavať si od-
ťiaľ hračky pre deti.
V dnešnej dobe, kedy sa domácnosti plnia 
zbytočnosťami, sa myšlienka všetkým veľmi 
zapáčila. Takže na jar tohto roku v Ráčiku 
spustili novinku požičovňu hračiek.
Ako si možno požičať hračku…
Pravidlá sú spravodlivé. Je potrebné zapla-
tiť členské vo forme vratnej kaucie, ktorá 
slúži ako záruka, aby sa hračky vrátilli späť 
do centra a mohli tak robiť radosť ďalším 

deťom. Zároveň sa platia symbolické dob-
rovoľné príspevky za požičanie kontrétnej 
hračky. Všetky dobrovoľné príspevky sú 
použité na chod Rodinného centra, obnovu 
a doplnenie hračiek.
Hračky sa zvyčajne požičiavajú na jeden 
až dva týždne. Následne je potrebné hračku 
vrátiť. Ak sa dieťatku hračka veľmi páči, je 
možné si dobu požičania predĺžiť.
Aké typy hračiek je možné si požičať…
Vybrali sme hračky, ktoré sú u detí obľúbe-
né. Zatiaľ nie je v ponuke veľa hračiek, ale 
ponuka sa bude obmienať a postupne rozši-
rovať podĺa záujmu detí a ich rodičov.
Aké sú výhody požičiavania si hračiek…
Každý rodič vie, ako dieťa rýchlo rastie 
a vyvíja sa, a tým sa menia aj jeho potre-
by na hračky. Preto namiesto hromadenia 
množstva hračiek si môže požičať tie, ktoré 
su momentálne vhodné pre jeho vek. Ďalšou 
výhodou je, že hračky nemusia rodičia ku-
povať a následne po pár mesiacoch doma 
skladovať.
Nuž a netreba zabudnúť aj na životné pros-
tredie, kedže vieme, kde mnohé hračky často 
priamo z domácnosti končia. Hračky z poži-
čovne však poslúžia viacerým deťom.
Ako sa páči požičovňa deťom…
Pre deti má požičovňa obrovskú výhodu, ak 
sa pekne hrajú s nejakou hračkou v centre 
a nevedia sa s ňou rozlúčiť, môžu si ju poži-
čať domov. Väčšina detí sa teší, ak mu rodič 
nejakú hračku pre zmenu požičia a prekvapí 
ho tak. Okrem toho je však potrebné deti na-
učiť, že k hračkám, nielen k tým požičaným, 
sa majú chovať šetrne a po pár dňoch je po-
trebné ich vrátiť späť.
Aké sú ďalšie plány…
Poteší nás, ak budeme mať veľa spokojných 
detí a rodičov, ktorí si od nás hračky budú 
požičiavať. Veríme, že tento nápad sa zapá-
či aj iným materským centrám a otvoria si 
svoje požičovne.
 Rodinné centrum Ráčik, Bratislava
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Pod drobnohľadom odborníkaMC v krvi

Predstavujeme Vám staro-novú rubriku, 
kde sa aj na diaľku lepšie spoznáme. Každá 
z mamičiek v materských centrách je špeci-
fická, no zároveň nás všetky spája silné puto 
podobného presvedčenia, zápalu a  chuti 
meniť svet. Myšlienka materského centra 
a jeho poslania nám jednoducho prúdi v ži-
lách, pretože nie vždy je jednoduché preko-
návať prekážky. Rôzne osobnosti z našej sie-
te skúsime predstavovať trochu inak: nie len 
ako členku materského centra, či únie MC, 
ale ako ženu, matku, jednoducho bytosť.

Zoznámte sa prosím: Janka Sýkorová!
Mgr. Jana Sýkorová, štautárna zástupkyňa 
MC Slniečko a  regionálna koordinátorka 
UMC pre TNK.

Ako si sa dostala k MC, práci v ňom/ÚMC 
a práci v nej?
V MC – ako mama, ktorá ho začala navšte-
vovať s  dieťatkom. Postupne som sa začle-
nila a  teraz už bojujem za Slniečko 5. rok. 
V UMC – cez úžasné vzdelávacie projekty, 
ktoré ma napríklad naučili, že vstúpiť do 
neznámych vôd nemusí byť vždy na ško-
du. Cez projekt Krok a doteraz som Danči 
a Soni vďačná, že ho pripravili, aj keď im zo-
žral toľko nervov.

Čo ťa priviedlo k  MC, prečo si sa k  tejto 
aktivite dostala?
Museli sme so Svetlankou (dcérkou) prestať 
plávať a to ma priviedlo do Slniečka. Najprv 
som si myslela, že to zvládneme cez zimu aj 
sami, ale čas ukázal, že potrebujeme spoloč-
nosť – obe.

Tvoje deti (počet, vek.)
Dve kvetiny - veľká 7 ročná Svetlanka a malá 
2 ročná Zuzanka.

Tvoja obľúbená farba, jedlo, slovo, ročné 
obdobie, záľuba, hudba…
Farba – dlho dlho to bola čierna a „čierne 
okuliare“ mám stále, ale odkedy mám moje 
kvetiny sú to teplé farby jesene – žltá, oran-
žová, červená, hnedá aaale nepoviem nie ani 
neónovej zelenej či oranžovej to môžem 
Jedlo – kto ma pozná vám odpovie okamži-
te – bryndzové halušky.
Ročné obdobie jednoznačne zima  – mám 
rada chladné počasie hoc mrazivé a  za-
snežené vydržím skôr ako letné horúčavy. 
A keďže veľmi radi lyžujeme sneh je pre nás 
najväčšou radosťou. Ako relax si chodíme 
zaplávať. Kedysi, kým sme nemali Zuzku 
sme často chodili na turistiku  – musíme 
počkať kým trošku narastie. A k hudbe mám 
naozaj veľmi blízko: 11 rokov to bola moja 
práca moje hobby, môj svet. Teraz som ju na 
chvíľočku vymenila za moje dve kvetiny, ale 
keď raz budú veľké a vyletia z hniezda – kto 
vie? Inak počúvam všetko okrem tvrdého 
metalu a dychovky :-D

Krátky zážitok z  posledného obdobia 
s dieťaťom, alebo manželom…
Práve sa nám podarilo splniť „ PRVÝ život-
ný sen“ našej Svetlanky – prijali ju do ZUŠky 
na gitaru, lebo naša Danča je jej obrovský 
vzor a raz si s ňou určite zahrá divadlo. Prvá 
hodina: mladý pán učiteľ hovorí: „Sveti  – 
poď ukážeme si ako sa gitara ladí.“ Hláška 

MC V KRVI - „Každý deň 
vyjde slnko a svieti na 
všetkých rovnako.“
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mojej kvetiny „To nauč mamu, ona mi to 
doma urobí.“

Tvoja životná filozofia a filozofia v MC.
Dlho bola taká, že „Nenariekaj ešte vždy 
môže byť aj horšie“. Ale deti menia všetko 
takže aj tá sa zmenila – „Každé ráno tu máš 
pre koho byť, tak vstaň a usmej sa“.
MCčková  – Aj pre jednu mamku sa opla-
tí otvoriť bránu, pomáhajme robiť mamy 
šťastnými. Podpora mám na MD/RD je tak 
veľmi potrebná, len náš systém to nevidí ale-
bo nechce vidieť. Spokojné dieťa + spokojná 
matka = spokojná rodina – a tá je hlavnou 
stavebnou silou spoločnosti.

Tvoje krédo, alebo obľúbený výrok.
„Každý deň vyjde slnko a svieti na všetkých 
rovnako.“

Čo ťa v mladosti ovplyvnilo?
Pani Učiteľka v  materskej škole bola môj 
vzor a je ním dodnes aj keď už na nás poze-
rá z nebíčka.

Ako práca v  MC zmenila tvoju životnú 
cestu?
Nezmenila len posilnila. A naučila ma niečo 
nové, otvorila nové obzory.

Ako zmenilo Tvoj život Tvoje dieťa/zalo-
ženie rodiny?
Deti neskutočne veľmi, aj s  tatom sú všet-
ko čo mám a urobím všetko čo je v mojich 
silách, aby raz keď už budú mať svoje deti 
povedali: „mami díky“. A  tato –toho mám 
hádam navždy – takže s tým sa stále učíme 
byť k  sebe tolerantní a  ústretoví a  stále sa 
musíme veľmi ľúbiť, lebo na staré kolená mi 
ostane len on.

Čo ťa na výchove baví/nebaví?
Baví ma zvedavosť mojich detí, baví ma ich 
úsmev a láska v očiach, objatie.

Nebaví ma ich selektívna hluchota  – ale 
s tým sa dnes asi deti rodia, keď musím kri-
čať a riešiť veci veľmi rázne.

Čím sa ako matka inšpiruješ?
Životom, ten dáva denne toľko podnetov že 
netreba hľadať stačí sa dívať.

Tvoja rada, ako prekonať v MC ťažké ob-
dobia, prípadné spory, vyhorenie a pod.?
Predýchať  počúvať  vydržať  nebáť sa 
 a keď už máš bojovať s veternými mlyn-
mi (či dnu alebo zvonka) – zbaliť sa a odísť, 
život ide ďalej a možnosť výberu máš vždy.

Odkaz pre ostatné aktívne maminy.
Smerom k mamám – verte svojim inštink-
tom určite vás vedú správnym smerom – aj 
keď to možno v danej chvíli tak nevyzerá.
Smerom k centrám – pridajte sa k nám, stále 
hľadáme posily do svojich tímov – pre pote-
šenie, pre vlastnú sebarealizáciu, pre nových 
priateľov, pre pocit, že niekam patrím (aj 
keď už nie som v práci a ostatní ma vidia len 
ako manku obskakujúcu deti a zabudnú, že 
každý živý tvor má svoje potreby) – aj počas 
MD/RD sa dá aktívne a naplno vyžiť – ak to 
naozaj chcete.

Janka, ďakujeme, nech aj Tvoj svet je plný 
energie a slnka, ktorý si nám svojimi odpo-
veďami vliala.

www.materskecentra.sk 17



Pivovary Topvar vyzývajú 
budúce mamičky:
„9 mesiacov 0 promile“

Informujeme

Na riziká pitia alkoholu počas tehotenstva 
už štvrtý rok upozorňuje spoločnosť Pivo-
vary Topvar. Kampaň s  názvom 9 mesia-
cov 0 promile spúšťa pri príležitosti Me-
dzinárodného dňa povedomia o  fetálnom 
alkoholovom syndróme (FAS). O  rizikách 
spojených s  požívaním alkoholu počas te-
hotenstva Pivovary Topvar informujú na 
obaloch svojich produktoch, vo vybraných 
prevádzkach a  prostredníctvom osvetovej 
kampane. Partnerom kampane je už druhý 
rok Únia materských centier SR, pridali sa aj 
občianske združenie Prima a Centrum 
diagnostiky, terapie a  prevencie FAS 
Ružomberok.
Pivo, najmä vo svojich ochutených 
variáciách s  nižším obsahom alkoholu 
sa čoraz viac stáva obľúbeným nápojom aj 
u žien. Aj napriek tomu, že väčšina konzu-
mentov si uvedomuje dôležitosť pitia alko-
holických nápojov s mierou, stále nájdeme 
aj takých, ktorí na to neberú ohľad. Medzi 
najrizikovejšie kombinácie určite patria te-
hotné ženy, ktoré si aj v tehotenstve doprajú 
pohárik. 
Na Slovensku sa narodí približne 250 detí 
ročne s dôsledkami FAS
„Hlavné príznaky fetálneho alkoholového 
syndrómu sú spomalený vývoj plodu, pod-

výživa, nevyvinutá hlava a mozog, poškode-
ný zrak a sluch, a rôzne telesné odchýlky. Už 
po narodení sa u týchto detí prejavuje slabý 
sací reflex, alkoholové abstinenčné prízna-
ky, dráždivosť a poruchy spánku,“ vysvetľuje 
gynekológ doc. MUDr. Jaroslav Hinšt, CSc. 
Diagnóze fetálny alkoholový syndróm sa dá 
predísť, a to tak že tehotná žena, alebo žena, 
ktorá plánuje otehotnieť úplne prestane piť 
alkohol. Informácie o rizikách konzumácie 
alkoholu počas tehotenstva sú dostupné aj 
na internetovej stránke www.promileinfo.
sk. Na zvyšovanie informovanosti slúži aj 
aplikácia pre smartfóny s  názvom ProMile 
Lady, ktorú si je možné bezplatne stiah-
nuť. Na jar tohto roku vzišlo z trojročného 
vzdelávacieho cyklu 15 odborníkov, ktorí sú 

schopní diagnostikovať FAS a navrhnúť 
vhodnú terapiu. Partnerom aktuálne-
ho ročníka kampane je už po druhý 
raz aj celoslovenská sieťová organizá-

cia Únia materských centier, ktorá zdru-
žuje  takmer 70 materských a  rodinných 
centier. „Naše materské centrá komunikujú 
so ženami o témach, ktoré sa týkajú mater-
stva. Vzdelávacie kurzy organizujeme aj pre 
tehotné ženy a  ich partnerov. Denne po-
skytujeme svoje priestory na stretávanie sa 
detí a rodičov počas materskej a rodičovskej 
dovolenky, aj ako prevenciu pred sociálnou 
izoláciou, ktorá býva často rizikovým fak-
torom, napríklad aj pri vzniku závislosti na 
alkohole,“ predstavila aktivity ÚMC jej ria-
diteľka Daniela Konečná.
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Informujeme

Je to tak, horúce leto nenápadne vystriedala jeseň. S jej 
príchodom celkom prirodzene klesá pocitová potreba 
človeka prijímať také množstvo tekutín ako počas tep-
lých dní. Pozor však na to, aby ste pitný režim neza-
nedbali úplne. A to nielen vy, ale i vaše zlatíčka. Doj-
čenská voda Zlatá studňa Zlatíčko je určená pre tých 

najmenších. Svojím ľahučkým zložením a výnimočnou čistotou je mimo-
riadne vhodná na každodenný pitný režim detí. 

ZLATÍČKO – najčistejšia vodička pre naše zlatíčka
Dojčenská voda Zlatíčko poteší všetky malé princezné i malých princov. Zlatá studňa počúva 
svojich spotrebiteľov, a preto do vývoja vizuálneho spracovania zapojila aj samotné mamič-
ky z materských centier. Doprajte svojim ratolestiam dostatok tekutín aj počas chladnejších 
jesenných mesiacov. V’daka ľahkému zloženiu pôsobí Zlatíčko blahodarne na krehký detský 
organizmus. Siahnite po dojčenskej vode Zlatá studňa Zlatíčko, ktorá je skvelým spoloční-
kom celej rodiny rovnako v teple domova ako i na prechádzke farebnou jesennou prírodou.

Vhodná i na varenie
Jeseň je obdobím, kedy k vareniu zvykneme pristupovať zodpovednejšie a dbáme na to, aby 
strava pre našich najmenších obsahovala dostatok výživných látok a zdravých prísad. Zlatá 
studňa Zlatíčko je vhodná na varenie i pečenie. Jej čistota a čerstvosť robia zo Zlatíčka spo-
ľahlivého pomocníka aj v kuchyni.
Zlatíčko sa vyznačuje jedinečnými vlastnosťami, za ktoré vďačí panenskému prameňu v Ja-
senove:
• Výnimočnou kvalitou spĺňa najprísnejšie hygienické kritériá čistoty vody a 6-mesač-

ná doba spotreby zaručuje jej čerstvosť.
• Ľahké zloženie - má prirodzene nízky obsah minerálov, čím nezaťažuje detské obličky. 

Preto je mimoriadne vhodná pre zdravý každodenný pitný režim dieťatka. 
• Praktickosť - Je veľmi dobrým pomocníkom na cestách, neobsahuje CO2 a preto sa ne-

musí prevárať. 

Dojčenská voda Zlatíčko je vyrábaná najväčším slovenským výrobcom nealkoholických ná-
pojov pod krídlami značky Zlatá studňa s viac ako 25-ročnou tradíciou. Doprajte svojim 
ratolestiam to najlepšie s dojčenskou vodou Zlatíčko, ktorá je dostupná v 1,5 l fľaši vo verzii 
neperlivá.

Jeseň 
pre všetky 

zlatíčka
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Predstavujeme projekt

Hovorí sa: „Postav dom, zasaď strom, sploď 
syna.“
 
Tvorcovia projetku BABY TREES zmeni-
li trochu poradie a  vytvorili tak projekt, 
v  ktorom sadia stromčeky už narodeným 
deťom v Tatrách pod dohľadom TANAPu. 
Partnerom projektu je Únia materských 
centier, vďaka ktorej sa podarilo rozšíriť 
túto myšlienku do všetkých kútov Sloven-
ska.

Cieľom BABY TREES je zasadiť v  Tatrách 
stromčeky pre tých najmenších, tak aby 
rástli spolu s  nimi a  napĺňali tak spoloč-
nú víziu projektu ZASAĎ STROM MAKE 
A  HOME: „ Zasaďme spoločne 1 000 000 
stromov“.

Zapojiť sa mohol každý, kto si do 30.marca 
2015 objednal stromček na www.babytrees.
sk v hodnote 7,– EUR. 10% z ceny stromče-
kov putovalo materským centrám, ktoré si 
zvolili kupujúci stromčeka.

Počas medzinárodného dňa stromov  – 
29.apríla 2015 sme vysadili prvé stromčeky 
v Bielovodskej doline. Výsadby sa zúčastnili 
rodiny aj so svojimi ratolesťami.

BABY TREES
2015
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Predstavujeme projekt

Po príjemnom zoznámení projektového 
tímu a účastníkov výsadby v Tatranskej Ja-
vorine sme dorazili na miesto sadenia do 
Bielovodskej doliny. Tam nás privítali zá-
stupcovia TANAP-u, ktorí nám ukázali ako 
správne zasadiť sadenice javora v tomto vy-
sokohorskom teréne. Počasie bolo ako na 
objednávku. V  dnešnej uponáhľanej dobe 
bol tento deň balzamom na dušu a mladým 
rodinám priniesla akcia krásny spoločný 
zážitok. Do Bielovodskej doliny sa môžu 
kedykoľvek vrátiť a  tiež pozrieť ako sa darí 
stromčekom, ktoré sme spoločne zasadili.
BABY TREES zasadíme aj v roku 2016. Za-
pojte sa aj vy. Stačí kliknúť na www.babytre-
es.sk a vyplniť formulár. Súčasťou projektu 
sú pamiatkové certifikáty s menom dieťatka 

a jeho údajmi. Môžete ich dostať v tlačenej 
forme poštou alebo elektronicky mailom, 
aby ste si ich mohli uchovať v  akejkoľvek 
forme podľa svojich predstáv.
Pamiatkový certifikát o  zasadení stromče-
ka je ideálny darček pre novorodenca, sú 
na ňom údaje o  dátume a  čase narodenia, 
hmotnosť, výška dieťaťa a mená rodičov.
Zapojte sa s nami do projektu BABY TREES 
a podporíte tak vami vybrané materské cen-
trum, kde poputuje 10% z ceny stromčeka. 
Účasť na výsadbe je dobrovoľná, stromčeky 
budú zasadené odborníkmi z TANAPu. Bu-
deme radi ak nás rodičov, ktorým záleží na 
budúcnosti svojich detí bude čoraz viac.
Tešíme sa na vás.
 www.babytrees.sk
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Práca s rodinou 
v materských centrách

Materské centrá (MC) sú inštitúcie, 
ktorých cieľom je vytváranie priateľ-
ského, bezpečného prostredia, výmena 
skúseností, vytváranie zázemia k  posi-
le rodičovstva, pomoc pri prekonávaní 
problémov a ťažkostí, v ktorých sa ocitli 
a podpora komunitného života rodín.

MC sú zamerané predovšetkým na rodiny 
s deťmi od 0 - 6 rokov, tehotné ženy, otcov 
a deti - zdravé či akokoľvek inaké. Od ja-
sieľ sa diferencujú tým, že matky sa samé 
podieľajú na činnosti, prevádzke a sklad-
be programov v MC a dokážu presadzovať 
záujmy svojej cieľovej skupiny.

Pre rodičov
MC zriaďujú predovšetkým matky na ro-
dičovskej dovolenke. Vytvárajú priestor 

na zoznámenia sa s novými ľuďmi, s rov-
nakými starosťami. Vytvárajú príležitosť 
zoznámiť sa s  novými ľuďmi a  napomá-
hajú k aktívnemu prežívaniu rodičovstva, 
riešeniu tradičných problémov a posilňu-
jú rolu matky v spoločnosti.

Ženy prichádzajúce na materskú dovo-
lenku z biznis sveta, s vysokými nárok-
mi v pracovnej oblasti sa nie vždy cítia 
v novom spoločenskom postavení kom-
fortne. MC majú za úlohu posilniť ich 
v úlohe rodičov, zároveň dávajú možnosť 
sebarealizácie formou dobrovoľníckej 
práce a  udržať sebavedomie a  zachova-
nie ich profesionálnych schopností pri 
udržaní chodu MC, priestorov, zháňania 
peňazí, dobrej propagácia až po rozšírenie 
možností, čo MC môže ponúknuť nielen 
rodičom, ale aj blízkej komunite. Zároveň 
tým podmieňujú variabilitu jednotlivých 
MC s individuálnym zameraním.

Pod drobnohľadom odborníka

Materské centrá / október 201522



Pod drobnohľadom odborníka

Pre deti
Ďalším cieľom je sprostredkovať deťom 
kontakt s  vrstovníkmi. Pozitívnym vply-
vom je uľahčenie socializácie detí mimo 
základný okruh rodiny, popritom vzde-
lávanie v  prítomnosti rodičov, čo na-
pomáha prirodzeného a  postupnému 
osamostatňovaniu detí pri zachovaní 
spontánnosti.

Komunitný život
MC podporujú rozvoj medzigeneračných 
vzťahov v rodinách, preto sú aktivity MC 

zamerané na celú rodinu, aby zaktivizo-
vali väčšiu komunitu obyvateľov - výle-
ty, plesy, komunitné záhrady, koncerty, 
lampiónové sprievody. MC vychovávajú 
aktívnych občanov, zo žien sa stávajú po-
slankyne miestnych zastupiteľstiev a  vy-
tvárajú komplexný priestor pre rozvoj so-
ciálneho potenciálu.

Novela Zákon o  sociálnych službách 
z 1. 1. 2014
Podporu činnosti MC nájdeme v  no-
vele Zákona o  sociálnych službách 
z  1.  1.  2014, ktorá Odborné činnosti 
podľa § 16 odsek 1 sú rozšírila o:
k) výchovu,
l) preventívnu aktivitu,
m) pomoc pri pracovnom uplatnení,
n) pomoc pri príprave na školskú do-

chádzku a školské vyučovanie a spre-
vádzanie dieťaťa.

§ 23a, už pozná termín Preventívna ak-
tivita.
„Preventívna aktivita je odborná činnosť 
zameraná na predchádzanie rizikovému 
správaniu fyzickej osoby, rodiny alebo ko-
munity a na predchádzanie rizikovým situ-
áciám a na ich prekonanie alebo riešenie.“

Všetky ponúkané služby v MC majú pod-
porný charakter - odpútať od stereotypu, 
uľahčovať rodičovstvo, posilňovať man-
želské súžitie a podporovať rodiny v  sta-
rostlivosti o  deti a  harmonizácii rodiny. 
Zvýšenie odolnosti voči tlaku modernej 
doby, masovokomunikačných prostried-
kov, udržiavanie zdravých rodinných 
vzťahov považujeme za včasnú prevenciu 
rôznych problémov a kríz v rodine.

PhDr. Soňa Holíková,
Doktorantka Vysokej školy

zdravotníctva a sociálnej sv. Alžbety,
Bratislava

www.materskecentra.sk 23



Právna poradňa

Určenie otcovstva 
- II. časť

Vpredchádzajú-
cich dvoch častiach 
som sa venovala zákonným 
spôsobom určenia rodičov-
stva, konkrétne otcovstva, 

jeho trom spôsobom určenia ako aj obsaho-
vému naplneniu zákonnej dikcie každého 
z nich. Zákon č. 35/2006 Z. z. o rodine však 
dáva možnosti nielen určenia otcovstva, ale 
taktiež jeho zapretia za existencie preukáza-
ných zákonných skutočností, či aj samotné-
ho návrhu dieťaťa na jeho zapretie.
Ak je to potrebné v záujme maloletého die-
ťaťa, a  ak uplynula rodičom dieťaťa lehota 
ustanovená na zapretie otcovstva, môže súd 
na návrh dieťaťa rozhodnúť o  prípustnosti 
zapretia otcovstva. V tomto konaní musí byť 
maloleté dieťa zastúpené kolíznym opatrov-
níkom, ktorým je miestne príslušný Úrad 
práce sociálnych vecí a rodiny. Nemôže byť 
zastúpené ani jedným z rodičov, aby tak ne-
nastala kolízia záujmov. Po dosiahnutí pl-
noletosti, môže návrh podať samé. Ak dieťa 
zomrie, nie je možné podať návrh a ani v za-
čatom konaní pokračovať. Dieťa na rozdiel 
od rodičov nie je viazané lehotou, do ktorej 
je potrebné podať návrh na zapretie otcov-
stva. Súd totižto aj po uplynutí zákonnej 
lehoty po podaní návrhu na zapretie bude 
skúmať, či je predmetný návrh v  záujme 
maloletého dieťaťa. Ak sa súd vysloví klad-
ne, tzn., že predmetný návrh odzrkadluje 
záujem maloletého dieťaťa, môže dieťa po 
právoplatnosti tohto rozhodnutia podať ná-
vrh na zapretie otcovstva.
Zákon dáva možnosť podať tento návrh aj 
vtedy, ak jeden z  rodičov nežije. V  takom 

prípade sa návrh podáva voči druhému ži-
júcemu rodičovi, ak nežije ani jeden z rodi-
čov, návrh nie je možné podať.
V prípade ak bolo otcovstvo určené na zá-
klade domnienky určenia otcovstva, kto-
rá svedčí manželovi matky dieťaťa, môže 
otcovstvo zaprieť manžel matky v  lehote 
troch rokov odo dňa, keď sa dozvie, že sa 
jeho manželke narodilo dieťa. V  prípade 
jeho straty spôsobilosti na právne úkony 
pred uplynutím lehoty na podanie návrhu 
na zapretie, tak môže urobiť ustanovený 
opatrovník.
Manžel matky môže podať návrh na zapre-
tie najskôr v  deň narodenia dieťaťa. Nie je 
možné, aby bol návrh podaný voči tehotnej 
žene, keďže zákon určuje vedomosť otca 
dieťaťa o tom, že sa mu narodilo živé dieťa. 
Manžel má právo zaprieť otcovstvo voči die-
ťaťu a matke, ak sú obaja nažive, a ak nežije 
jeden z  nich, voči druhému. Ak nežije ani 
dieťa, ani matka, toto právo manžel nemá.
Zákon o  rodine dáva možnosť tiež matke 
dieťaťa, aby zaprela návrhom na súd, že ot-
com dieťaťa je jej manžel, a to v lehote troch 
rokov od narodenia dieťaťa.
Otázka vyvstáva napr. či je možné zapretie 
otcovstva v prípade vykonania zákroku asis-
tovanej reprodukcie? Aj na takéto skutoč-
nosti zákon pamätá v ustanovení § 87 ods. 
2, nasledovne:
- „Otcovstvo voči dieťaťu narodenému v čase 
medzi stoosemdesiatym dňom a  trojstým 
dňom od vykonania zákroku asistovanej 
reprodukcie so súhlasom manžela matky 
nemožno zaprieť. Otcovstvo však možno za-
prieť, ak by sa preukázalo, že matka dieťaťa 
otehotnela inak.“

Za akých podmienok môže zaprieť otcov-
stvo manžel matky?
- „Ak sa narodí dieťa v čase medzi stoosem-
desiatym dňom od uzavretia manželstva 
a trojstým dňom po tom, čo manželstvo za-
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Právna poradňa

niklo alebo bolo vyhlásené za neplatné, mož-
no otcovstvo zaprieť len vtedy, ak je vylúčené, 
že by manžel matky mohol byť otcom dieťa-
ťa.“
- „Ak sa narodí dieťa pred stoosemdesiatym 
dňom od uzavretia manželstva, postačí na to, 
aby sa manžel matky nepovažoval za otca, ak 
zaprie svoje otcovstvo na súde. To však nepla-
tí, ak manžel s matkou dieťaťa súložil v čase, 
od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa me-
nej ako stoosemdesiat a  viac ako tristo dní, 
alebo ak pri uzavretí manželstva vedel, že je 
tehotná.“

Zaprieť otcovstvo, ktoré bolo určené sú-
hlasným vyhlásením rodičov, môže muž 
pred súdom do troch rokov odo dňa jeho 
určenia, len ak je vylúčené, že by mohol 
byť otcom dieťaťa. Táto lehota sa neskončí 
pred uplynutím troch rokov od narodenia 
dieťaťa. Zákon o  rodine dáva taktiež túto 
možnosť aj matke dieťaťa, aby v  rovnakej 
trojročnej lehote zaprela, že otcom dieťaťa je 
muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlas-
ným vyhlásením rodičov.
 
 Judr. Jana Bezáková
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Tipy pre rodicov a deti

Ahoj veľkí aj malí cestovatelia, dovolenkári, 
výletníci.
Leto sa síce skončilo, ale to nie je dôvod se-
dieť doma. Jeseň ponúka ideálne obdobie na 
pobyty v prírode a poznávanie, dokonca je 
stále dosť teplo na dovolenku pri mori. Pri-
nášam Vám zopár tipov na to, ako stráviť 
krásnu rodinnú dovolenku aj v  tomto ob-
dobí.

Dovolenka pri mori
Hlavná dovolenková sezóna je už síce za 
nami, ale stále je dosť možností vybrať sa 
k moru a užiť si ho, naviac neraz za veľmi 
výhodnú cenu. V  exotických destináci-
ách sa môžete stále kúpať a  užívať si teplo 
a  slniečko. Zaleťte si napríklad do Dubaja, 
či Abu Dhabi. Relatívne krátky let, malý 
časový posun, teplé počasie, krásne plá-
že, kvalitné hotely, množstvo zábavných 
atrakcií pre rodiny s deťmi a predovšetkým 
nulová kriminalita. Toto všetko je zárukou 
bezproblémovej rodinnej dovolenky. Letieť 
môžete z Viedne alebo priamo z Bratislavy. 
Pekné počasie je stále aj na Cypre, v Egypte, 
či Turecku. Kúpať sa už zrejme nebude dať 
na Sardínií, Korzike, či Mallorce, ale stále je 
dosť dôvodov navštíviť tieto ostrovy a spojiť 
trošku poznávania s  dlhými prechádzkami 
po morských promenádach v  príjemnom 
počasí.

Cestovanie je pre deti najlep-
šia škola
Jeseň je ideálne ročné obdobie na poznáva-
cie zájazdy. Už dieťa predškolského veku si 
ich vie užiť, ak sú správne zvolené. Cestovné 
kancelárie si toto uvedomujú a  organizujú 

zájazdy ako napr. Londýn očami detí, Pa-
ríž s  návštevou Disneylandu, Berlín s  náv-
števou Tropical Islands parku a  jedinečnej 
ZOO, tí náročnejší sa môžu vybrať na safari 
do Kene, do slonieho sirotinca na Srí Lanku, 
či na púštne safari a do obrovského vodného 
parku v Dubaji. Všetko sa podriaďuje tomu, 
aby deti zájazd zvládli, vhodným spôsobom 
striedali poznanie so zábavou a oddychom. 
K  dispozícii je sprievodca, či animátor, 
ktorý sa stará o  vašu spokojnosť. Zážitok 
z  takéhoto zájazdu v  skupinke iných rodín 
s  deťmi je úplne iný, ako keď absolvujete 
„poznávačku“ sami s dieťaťom.

Na horách je jeseň najkrajšie ročné obdobie
Možno už netúžite po teple a ani po dlhých 
cestách. Zvoľte teda dovolenku v  sloven-
ských horách. Liptov, Tatry, Malá a  Veľká 
Fatra vás radi privítajú. U  nás máme nie-
koľko výborných family friendly hotelov, 
ktoré ponúkajú zvýhodnené pobyty pre 
rodiny s deťmi. Vyberajte hotel s bazénom, 
detským ihriskom a  herňou, aby ste mali 
čo robiť aj v  prípade nepriaznivého poča-
sia. Relaxujte vo wellnesse, zatiaľ čo sa Vaše 
deti budú zabávať s animátorkou, či animá-
torom. Niektoré hotely chystajú pre rodiny 
špeciálne jesenné prázdninové pobyty, Hal-
loween pobyty, či Mikulášske pobyty.

Tak vyberajte, ale hlavne – dobre vyberajte! 
Rodinná dovolenka môže byť úžasná, ale 
treba ju správne naplánovať a dobre zvoliť. 
Len tak si oddýchnu všetci členovia rodi-
ny. Dajte si poradiť, odborníci v cestovných 
kanceláriách majú prehľad o tom, ktorý ho-
tel je vhodný pre rodinné dovolenky. Naviac 
ušetríte hodiny strávené hľadaním pri inter-
nete a kupujete za rovnaké, alebo výhodnej-
šie ceny, ako sú pultové ceny hotelov.

 Martina Pfeilerova

Jesenné cestovanie 
a oddych
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Tipy pre rodicov a deti

Orava je fantastickým miestom, kde strá-
viť jesenný oddych. Určite tu nájdete pokoj 
a  čaro ticha, no zároveň neostanete sve-
tom „zabudnutí“. Dnes si tu môžete vybrať 
z množstva ponúk ubytovania – okrem lu-
xusnejších hotelíkov, penziónov všetkých 

cenových kategórií, kolíb so zvieratkami 
a drevených chát tu nájdete aj naozaj kaska-
dérske ubytovanie v miestnych lesoch na sú-
kromných chatách, kde si budete musieť aj 
nanosiť dreva, aby ste v noci nepomrzli a po 
celom dni sa mali v čom osprchovať. 
Deti tu stále nájdu množstvo atrakcií, boha-
tú kultúru a dedičstvo našich predkov v po-
dobe pamiatok,  dostatok čistého vzduchu 
a množstvo ľahších aj náročnejších turistic-
kých chodníčkov. 
V  prípade, že potrebujete ubytovanie na 
Orave, pokojne kontaktujte aeve.rakovano-
va@gmail.com.

 Ponuka: www.penzionpodkycerou.sk  

Tipy na jesenné 
prechádzky.
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Poviedka len do smutných dní...
Večer zahodila všetky problémy za budík. 
Po rannom zvonení budú schované v zásuv-
ke na lepšie časy. V lepších časoch sa prob-
lémy menia na primitívne vtipy o  samej 
sebe. V zatuchnutej zásuvke hnijú, obaľujú 
sa plesňou a smradom, zarastajú machom. 
Lepšie časy však nie a nie prísť. Kedysi klo-
pali a nebolo im otvorené. Žeby sa urazili? 
Na hrdinku príbehu, ktorá spuchnutá stojí 
proti vetru meniacemu sa na uragán? Ura-
zené lepšie časy? Nič moc. V  rozpoložení, 
ktoré posúva nádej do tej istej zásuvky, kde 
to tie problémy hnijú.
Sandra mala rada modré pruhované šaty, 
spod ktorých jej nič nevytŕčalo. Teda nič, 
čo by malo byť vždy schované. Teda sa jej to 
aspoň zdalo. To že sa mení na ovál sa nedalo 
prehliadnuť ani v  modrej. Ani v  pruhoch. 
Sandre opuchla tvár. Berie silné lieky na po-
hodu, fyzické zdravie a psychickú odolnosť. 
„Ach, ako to všetko pochopiť a prijať?“ Ako 
sa prestať ľutovať? Káva bola v  to ráno od-
porne studená. Zdalo sa jej, že deti prekukli 
jej dlhodobý smútok a prestali si ho všímať. 
Natieranie rožku sa zmenilo na prácu cu-
dzích rúk niekde v bubline, ktorú tlačí ďale-
ko pred sebou. Podľa neupravených nechtov 
by to tipovala na svoje ruky. Ale mohla by 
prejsť do fázy tak zanedbaných rúk? Hm. 
Bublinu potisla ešte ďalej pred seba, nech je 
čím ďalej.
„ Mami, nebudem tam chodiť. Chalani sú 
sprostí a posmievajú sa mi.“
„ Poťtý, poťtý...“ zaopakovala po strednom 
Dandovi najmladšia časť jej genetiky. 
Naozaj došla až tak ďaleko reality, že jej ne-
vadia blbé slová, narážky, hlúpe gestá. Ne-
vadí jej už, že jej najmilovanejšie bytosti 
žijú bez zmyslu, bez opory, bez šťastia, ktoré 
kedysi priehrštiami rozdávala aj do zásoby 
všetkým okolo seba. Sklesla. Bublinu pri-

cucla k sebe a prestala natierať štvrtý rožok.
O chvíľu už bola káva celkom studená a vy-
tvorila sa na nej hnusná odstáta škvrna. 
„Fuj.“
Odbehla sa pozrieť za budík. Tie problémy 
tam neboli. Veril by niekto tomu? Že keď 
vyhodí hŕbu smetia, niekto mu ju znova vy-
sype na zem v kuchyni. Tak isto to robí nie-
kto neviditeľný v  jej živote. Príde a  všetko 
čierne nanovo rozsype po celom jej vnútre.
Každý večer sa chystala na lepšie časy, kto-
ré prídu v ďalší deň. Už celých deväť rokov. 
Čudný kolobeh. Večer euforický záchvat 
radosti a vyrovnanosti. Spokojný úsmev na 
tvári pri zaspávaní. Pocit nádeje, že ráno to 
bude konečne to vyvolené ráno. Bude to ko-
nečne to ráno, kedy sa to stane. V to ráno sa 
to zmení. Všetko nadobudne zmysel. Potom 
nočné mory, kedy štvrtia jej najstaršiu dcéru 
a krvavá hlava sa jej prihovára: „ Musíš to 
zmeniť, inak takto dopadnem.“ Behanie po 
dome v premočenej nočnej košeli. Tabletky, 
voda, záchod, strach, perina poza uši a zno-
va modlenie a viera v to nové osudové ráno. 
Vypila hnus, ktorý sa pred troma hodinami 
volal kávička. Obrátila tabletku. Obrátila 
stranu. Obrátila seba a kyslo sa usmiala na 
najmladšiu. Tá sa jahôdkovo usmiala a pre-
behla do vedľajšej izby. Na šťastie. Aby sa 
ako ďalšia v  poradí nemusela pozerať na 
každodennú rutinu Sandry. Zosunula sa na 
zem a detsky sa rozplakala. Dnes ráno chce-
la ísť na nákup, no nezapla svoje obľúbené 
šaty. Rozhodla sa to pretrpieť a  počkať na 
večer. A večer... Večer zahodila všetky prob-
lémy za budík. aeve

Splínová.

Poviedka
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STREDOVÁ PRÍLOHA: 

NAUČ SA ČÍSLA!
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• 300ml dojčenskej 
vody Zlatíčko

• 50g tekvice 
Hokkaido

• 30g batátu

Ingrediencie:

1. Karfiol s hráškom a rascou varíme vo 
vode domäkka (asi 10 minút). 

2. Následne scedíme, rozmixujeme 
a prepasírujeme cez sitko. 

3. Ak treba, zriedime a kašičku ochladí-
me potrebným množstvom studenej 
vody Zlatíčko.

Postup:
1. Tekvicu zbavíme jadrovníka, batát 

ošúpeme. 
2. Obe zeleniny nakrájame na menšie 

kúsky a povaríme s vodou domäkka. 
3. Následne vodu zlejeme a uvarenú ze-

leninu rozmixujeme.

Postup:
1. Do vody si deň vopred, najlepšie ve-

čer, namočíme ryžu, mandle a cícer. 
2. Na druhý deň vodu vymeníme a va-

ríme s riasou kombu domäkka cca 
1 hodinu na slabom ohni. 

3. V panvici nasucho opečieme sezam 
dozlatista a v mažiari rozdrvíme na 
prášok. Pridáme k ostatným surovi-
nám a ešte krátko povaríme. 

4. Riasu po uvarení vyberieme, časť 
vody scedíme podľa potreby a zvyšok 
rozmixujeme na kašu, následne pre-
pasírujeme cez sitko alebo gazu.

5. Ak treba, zriedime a ochladíme ka-
šičku potrebným množstvom stude-
nej dojčenskej vody Zlatíčko.

Tip: Môžeme dochutiť kvapkou špaldo-
vého sladu na priblíženie chute materin-
ského mlieka. V chladničke vydrží až tri 
dni.

Recepty

Mňamky
pre naše
zlatíčka

Karfiolová kaša 
s hráškom a štipkou 
rasce

Hokkaido 
tekvicová kaša 
s batátom

Kaša z celozrnnej
ryže s cícerom,
mandľami, riasou kombu 
a opečeným sezamom

• 300ml vody Zlatíčko
• 50g celozrnnej ryže
• 7g  olúpaných mandlí
• 10g cíceru 
• 3cm riasy kombu
• 10g nelúpaného 

sezamu

• 300ml dojčenskej 
vody Zlatíčko

• 50g karfiolu
• 20g mrazeného alebo 

čerstvého hrášku
• štipka rasce

Ingrediencie:

Ingrediencie:

Materské centrá / október 201530



ČASOPIS MLADEJ RODINY

časopis mladej rodiny
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Bratislava: Únia materských centier, MC Prešporkovo, RC Klbko, RC Macko,
RC Dlháčik Hriňová: MC Mravček, Martin: RC Wings, Prakovce: MC Harmónia, 
Zlaté Moravce: MC MAMI-OÁZA, Galanta: RC Bambuľkovo, Veľké Zálužie: 
MC Blšky, Vranov nad Topľou: MC Slniečko, Levice: MC Medulienka, Prešov: 
RC Emerka, Považská Bystrica: MC Včielka, Žilina: MC Nezábudka, MC Levík,
Nitra: MC Klokanček, Handlová: MC Lienka, Banská Bystrica: MC Mamina, 
Revúca: MC Gombíkovo, Prievidza: MC Slniečko, Sereď: MC MAMA Klub,
Malacky: MC Vánok, Rožňava: MC Meduška, Košice: MC Smajlík, MC Stonožka,
Nižná na Orave: MC Dupajda, Trenčianske Teplice: MC Ovečka

, 

Niekoľko stoviek materských a rodinných centier sveta sa spojí 
počas osláv VI. ročníka Medzinárodného dňa materských centier.
Príďte sa zabaviť a podporiť materské či rodinné centrum aj vo 
Vašom meste. Kliknite na  a oslávte s 
nami tento deň aj na Slovensku v: 

www.materskecentra.sk
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