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Metódy práce 
materských centier 
s rodinou

Materské centrá (ďalej MC) sa sta-
li dôležitou súčasťou kvality života ma-
tiek, detí a  celej rodiny. Sú to zvyčajne 
občianske združenia, ktoré sa zameriavajú 
na preventívnu sociálnu prácu, ktorá má 
potenciál predchádzať vzniku problémov 
v rodinách. Sú určené pre rodičov s deťmi 
do 3, resp. 6 rokov veku dieťaťa, avšak bez 
nutnosti izolácie a odlúčenia od matky.

MC vznikajú ako klasický príklad aktivít 
občianskej spoločnosti z potreby a záujmov 
občanov. Poslaním MC je vytvárať pod-
mienky pre svojpomoc, sociálne kontakty, 
sebarealizáciu a  vzdelávanie. Momentálne 
postavenie materských centier a  celkové 
podmienky pre ich pôsobenie sú predo-
všetkým dôsledkom neuvedomovania si ich 
významu a potenciálu. Štát a často aj mestá 
a  obce sa málo aktivizujú v  preventívnych 
aktivitách a finančná stabilizácia týchto typov 
organizácii je na pokraji priorít finančných 
rozpočtov.

Matky často prichádzajú do MC kvôli svo-
jim deťom, aby si mali kontakt s  deťmi ich 
veku. A neskôr ženy prídu na to, že MC im 
môže ponúknuť viac - relax, sebarealizáciu, 
rozvoj svojich schopností, osobnostný či pro-
fesijný rast. Matka, ktorá sa raduje zo svojej 
materskej role – a väčšina matiek to robí celý 
čas  – pozná hlbokú skúsenosť seba presa-
hujúcej lásky. Avšak tiež vie, že to nie je celý 
zmysel života. Zisťuje, že je nemožné udržať 
trvalý vzťah ja – ty, ale že pokus o to môže byť 
zhubný. Okamžiky, hodiny a dni dávania seba 
musia byť v rovnováhe s chvíľami, hodinami 
a  dňami, kedy sa stiahne a  obohacuje svoju 
individuálnu existenciu, ak má zostať celou 

osobou“1

V  procese preventívnej sociálnej práce sa 
jej aktivitami odstraňujú predpoklady, ten-
dencie, skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť 
alebo vyvolať vznik spoločensky nežiadu-
cich javov2. Ide o preventívne pôsobenie na 
jednotlivca či rodinu v  zvládaní záťažových 
životných situácií, o  rozvoj sociálneho po-
tenciálu jednotlivca či pôsobenie v  rozvoji 
medziľudských vzťahov a  vytvorenie siete 
vzťahov zakladajúcich sa na svojpomoci či 
susedskej pomoci. Strieženec tvrdí, že soci-
álna prevencia v  sociálnej práci predchádza 
negatívnym sociálnym udalostiam a pre spo-
ločnosť je vysoko efektívna, keď je včasná, sú-
stavná, plánovitá a komplexná.3 MC napĺňajú 
najvýznamnejšiu časť sociálnej prevencie a to 
podporu výchovy v  rodinách a  stability ro-
diny.

Medzi aktivity, ktorými je možné zabezpe-
čiť prevenciu určitých sociálnych javov, patrí 
vzdelávanie, prednášky, workshopy, časopis, 
brožúry, tréningy a  výcviky. Ide predovšet-
kým o  prirodzené učenie sa v  podobnos-
tiach či rozdielnostiach z  hľadiska výchovy 
v  pôvodnej rodine, partnerských rolí jed-
notlivých členov rodiny, výchovným štýlom 
a  ako aj komplikáciám, ktoré sú s  rodičov-
stvom, partnerstvom a  výchovou úzko pre-
pojené. Samozrejme, jedným zo základov 
prevencie je aj vhodná legislatíva. Cieľom pre-
ventívnej sociálnej práce je pozitívne ovplyv-
niť jednotlivcov, skupiny, komunity, ovplyvňo-
vanie ich hodnôt, názorov a vzorov správania. 
Sociálna prevencia sa považuje za najvyšší 
princíp sociálnej práce.

Cieľom rôznych aktivít v MC je dosiahnu-

1) Vodáková, A. a Vodáková, O. Rod ženský. Kdo jsme, odkud 
jsme přišly, kam jdeme? Praha:
Sociologické nakladatelství. 2003. ISBN 80-86429-18-0
2) Novotná V., Schimmerlingová V., 2007: Sociální práce :její 
vývoj a metodické postupy, Praha: Karolinium. 20 s, ISBN 80-
7066-483-5
3) Slovák, P. Vereš, M.,2007: Metódy sociálnej práce I, Bratisla-
va: VŠZaSP sv. Alžbety, 70s. ISBN 978-80-89271-27-6

www.materskecentra.sk 5



Projekty UMC

tie interakcie medzi členmi rodiny a podporiť 
či uzdraviť medziľudské vzťahy a odstránenie 
alebo zmiernenie postojov spôsobujúcich 
oslabenie rodiny a  naučiť techniky riešenia 
konfliktov založených na efektívnej komuni-
kácii a vzájomnom porozumení a pochopení 
odlišností.

Počas existencie a pôsobenia MC na Slo-
vensku vieme identifikovať rôzny charakter 
poskytovaných sociálnych služieb rodinám, 
a to:

poradenské služby
vzdelávacie programy - ide napr. o podpo-

ru rodičov v rodičovskej role, rozvoj zručností 
tvorivo riešiť konflikty a pod.

terapeutické služby ide najmä o  svoj-
pomocne vedené službu, ale aj za pomoci 
odborníčok

preventívne programy - ide o  dlhodobé 
programy, ktorých cieľovou skupinou sú 
vznikajúce rodiny, v ktorých je vysoká pravde-
podobnosť vážnych problémov alebo rodiny, 
v  ktorých sa narodilo hendikepované dieťa 
(hovoríme o „rannej starostlivosti“) a pod. Po-
máhajúcimi pracovníkmi môžu byť profesio-
náli, ale aj zaškolení dobrovoľníci, ktorí túto 
činnosť vykonávajú v prirodzenom prostredí 
klienta4.

Pri práci v  materských centrách využíva-
me5:

bežné metodické postupy: rozhovor, pozo-
rovanie, aktívne počúvanie, depistáž, t.j. nadvä-
zovanie kontaktov a aktívne vyhľadávanie mla-
dých rodín, ale aj špecifické spôsoby, metódy 
a techniky vykonávané profesionálmi:

arteterapia, facilitácia, ventilácia, metódy 
orientované na podporu a  povzbudzovanie, 
relaxačné techniky, komunikačný tréning, mo-
delovanie a  hranie rolí, rodičovské diskusné 

4) Matoušek, O. et al. 2003b. Metódy a fizeni sociálni 
práce. Praha: Portál, 84 s. ISBN 80-7178-548-2. EAN 
9788071785484
5) Levická, 2004; Mydlíková, Gabura, Schavel, 2005

a svojpomocné skupiny a pod.
Nedokážeme exaktne identifikovať účin-

nosť prevencie, ale MC majú možnosť ovplyv-
ňovať dianie v rodinách. Človek síce koná na 
základe vlastného rozhodnutia, ale vieme, že 
každé ľudské rozhodnutie je ovplyvnené spo-
ločenskou skupinou, v  ktorej sa nachádza. 
Práve prostredie hrá zásadnú rolu v utváraní 
habitu a  prenáša ich na rozhodnutia, pod-
ľa ktorých jedná s  partnerom či vychováva 
potomkov. Účinné riešenie problémov 
a konfliktov predpokladá objektívne sebapo-
znanie. Ovplyvnenie jedného člena rodiny, 
dokáže priniesť zmenu ostaným členom. Táto 
skutočnosť má veľký význam pre zvýšenú 
účinnosť preventívnych aktivít MC.

Sociálne problémy rodiny, s  ktorými sa 
v MC stretávame najčastejšie:

- výchovné problémy, ktoré destabili-
zujú rodinu a sú najčastejším zdrojom konflik-
tov medzi rodičmi a aj medzi súrodencami – 
vzdelávanie v rámci kampane „Akadémie 
praktického rodičovstva“

- partnerské problémy a ťažkosti s pô-
vodnou rodinou partnera/partnerky

- dôsledky chudoby - MC poskytujú naj-
častejšie materiálnu, niekedy aj finančnú 
pomoc rodinám formou zbierky a  nakon-
taktovanie na príslušné oddelenia sociálnej 
pomoci a zabezpečenie preventívnych aktivít 
v  oblasti sociálnej prevencie v  spolupráci 
s ďalšími odborníkmi

- pomoc ženám ohrozené násilím - v súčas-
nosti rozširujeme poradenstvo pre ženy za po-
moci Únie materských centier

MC prispievajú k  pochopeniu a  rešpekto-
vaniu potrieb rodín s  malými deťmi, pomá-
hajú odbúravať bariéry v spoločnosti, pričom 
si musia zachovať cieľ, pre ktorý vznikli - byť 
otvorené a dostupné všetkým sociálnym sku-
pinám.

 PhDr. Soňa Holíková,
Doktorandtka VŠZaSP sv.Alžbety, Bratislava
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od 15:00 do 

        18:00 hod.

moderuje: Adam Zavrelˇ
ˇ

jazero Kuchajda, Bratislava

Pozývame vás 
na najväčšiu oslavu Dna matiek!

PROGRAM:
GAŠPARKO: Sľuk

tanečná veselohra pre deti - interaktívne predstavenie
FOLKLÓR V SRDCI A MINIFOLKLÓR: 

RC Prešporkovo
divadlo MEDOVNÍKOVÝ DOMČEK: RC Dlháčik

HOLÚBKY: MŠ Karadžičova
Prezentácia remeselníkov

Sprievodné aktivity

C Kramárik, o, R RClbk  Ob K láRC či, kik , Ráč Clh  P D reC špR o, rC koM vÚ o ,:  e Rj Cuz  i Rn áa čg ir kO                                                                                                                                                  

www.materskecentra.sk

Vstup volný

Hlavný partner:

Partneri:

Oficiálny nápoj podujatia:

Mediálni partneri:

Generálny partner:



Zbaviť sa hanby

Projekty UMC

Keď niektorú z nás udrie na ulici nezná-
my muž, keď do nej kopne, keď jej vulgárne 
vynadá, keď jej ublíži intímne a nebodaj to 
urobí pred deťmi a ona to povie priateľkám, 
či rodine, tak má istotu, že sa jej všetci budú 
snažiť pomôcť a  zlého človeka potrestať. 
Keď sa jej to stane doma, často o tom mlčí – 
nie pár dní, ale celé roky. Lebo vie, že keby 
o tom začala hovoriť, ľahko sa jej stane, že 
jej nikto (ani z tých najbližších) neuverí.

Domáce násilie je stále pribehom o hanbe. 
Tie ženy, ktoré ho zažívajú, sa hanbia za to, 
ako žijú, v akom prostredí vychovávajú svo-
je deti, hanbia sa za to, koho si vybrali a za 
to, že nedokážu situáciu vyriešiť hneď. „… 
ja som sa strašne bála o tom hovoriť. Lebo 
keď som to raz povedala bratovi, čo sa u nás 
deje, tak ostal ako obarený, neveril mi, začal 
hovoriť o tom, že nikdy si nič nevšimol. Po-
tom sa stretol s mojím mužom a bolo to ešte 
horšie…“ (Viera, 28 rokov, 2 deti)

Nemusí ísť pritom iba o facky, o kopance, 
o útoky, po ktorých na tele ostávajú stopy. 
Násilie medzi blízkymi ľuďmi má rôzne po-
doby: raz vyzerá ako nadávanie („… hovoril 
mi „hlúpa hus“ a nie iba, keď sme boli sami. 
Hovoril mi tak pred kolegami, pred jeho ro-
dinou, aj pred našimi deťmi. Až vtedy mi to 
došlo, že musím ujsť kamkoľvek, keď som 
počula ako ma tak isto nazval pred kamará-
tom náš 9 ročný syn. Utiekla som z veľkého 
domu s dvoma maličkými dcérami bez ha-
liera. Syn ostal s otcom. Vrátil sa ku mne až 
o 11 mesiacov, keď ho otec tiež zbil.“ (Lucia, 
37 rokov, 3 deti)), vydeľovanie peňazí a ne-
možnosť disponovať s tými svojimi („… byt 
sme kupovali tak, že sme predali moje dva 
byty a ešte sme aj vzali hypotéku, za ktorú 
kúpil auto, vraj to vychádzalo výhodnejšie, 
než keby sme brali leasing. Vlastne o  kaž-

dom eure rozhodoval on: ja som dostáva-
la 100 na týždeň, nemám prístup k účtom, 
výplata mi chodí na ten jeho.“ (Zuzana, 42 
rokov, 2 deti)), násilie v intímnych vzťahoch 
(„… hovorila som mu, že ma to bolí, ale 
jemu bolo úplne jedno, že plačem.“ (Tatiana, 
32 rokov, 1 dieťa), ale aj vyhrážanie sa („… 
viem, že mi neveríte, ale ja sa bojím odísť. 
Muž vždy dokončí, čo začal a on mi pove-
dal, že ma dostane do blázninca a vezme mi 
deti. Chlapci majú 3 a 5 rokov. Sú ešte takí 
maličkí… Nejako to musím vydržať, kým 
trochu podrastú.“ (Zdena, 28 rokov, 2 deti)

Násilie jednoducho nie je hádka. Je to 
bolesť, ktorá trvá a  na ktorú neexistuje 
rýchly liek. Ženy, ktoré násilím prešli, ve-
dia koľkokrát museli svoj príbeh rozprávať 
rôznym odborníkom, ako často dostávali 
protichodné rady, ako ich posielali od dverí 
k dverám, ako sa stretli najmä s tým, že ich 
život nikoho nezaujíma.

A tak sme sa rozhodli, že to skúsime robiť 
inak. Že postupne v  materských centrách 
vybudujeme „bezpečné miesta“, na ktorých 
sa ženy nebudú musieť hanbiť za to, že im 
niekto blízky ublíži. Miesta, kde nájdu po-
moc, pochopenie a najmä kde s nimi niekto 
bude hovoriť o stratégii, ako ťažkú situáciu 
zvládnuť.

A  tak vznikol projekt ŽENY ŽENÁM 
a od 1. 10. 2015 tím – tri sociálne pracovníč-
ky, právnička, psychologička, ekonomická 
poradkyňa a pedagogička - hľadá spolu so 
ženami riešenia, ako vyjsť zo zlej situácie 
bezpečne von. Poradenstvo je anonymné, 
bezplatné, poskytuje sa on-line cez sociálne 
siete atelefón, ale rovnako tak aj v teréne ako 
v bezpečí kancelárie.

Stačí nabrať odvahu meniť zle nastavený 
život…

 Ida Želinská, koordinátor projektu

Materské centrá / apríl 2016 8
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  „Najbliž-
šia pomocná 
ruka je na 
konci tvoj-
ho rame-
na.”  (Mark 
T w a i n ) , 
výrok zná-

meho spisovateľa je určite pravdivý a  žena 
sa veľakrát dostáva do situácie, keď si musí 
sama poradiť so všetkým čo jej život prináša 
do cesty. Či už sú to radosti, úspechy, napl-
nené sny a  túžby, ale aj bolesti a  trápenia. 
Občas s vypätím všetkých síl dokáže preko-
nať samu seba, aby naplnila potreby svojich 
najbližších, aby uspokojila ich potreby a až 
na záver, ak k  tomu dôjde je rad aj na nej 

samej. Čo ale v situáciách, keď z rôznych dô-
vodov už nedokáže pomoc hľadať na konci 
svojho ramena? Čo v situáciách, keď už sama 
nevládze a potrebuje sa oprieť o niekoho, no 
nie o svojho životného partnera, lebo ten sa 
jej za jej ochotu, obetavosť a  lásku odvďa-
čí buchnátom, neslušným slovom, neúctou 
a výsmechom. Čo v takejto situácii??? Túto 
otázku si určite položili aj v Únii materských 
centier a v spolupráci s OZ MyMamy začali 
realizovať sériu školení, ktoré majú ukázať 
mamám a  pracovníčkam, združujúcim sa 
a  pracujúcim v  materských centrách, ako 
postupovať v prípade, že k nim príde žena 
– matka, ktorá už sama nevládze. Som rada, 
že som bola účastníčkou takéhoto vzdelá-
vania. V rámci teoretických vedomostí a aj 
praktických skúseností som mala možnosť 
pod vedením skúsených lektorov hlbšie na-
hliadnuť do problematiky násilia páchané-
ho na ženách. Ak som dovtedy mala pocit, 

Projekt
Ženy ženám

PANTONE 187 C PANTONE 647 C PANTONE 7534 C

ÚRA
D

  V
LÁ

DY  SLOVENSKEJ  REPU
BLIKY

www.materskecentra.sk 9



Projekty UMC

že násilie sa týka „každej piatej ženy“, tieto 
stretnutia ma vyviedli z  omylu. Násilie sa 
týka každej ženy, každého muža. Nie len 
ako „príjemcu“ násilia, ale aj ako oponenta 
násilia. Uvedomila som si, že pred násilím 
aj jeho formami nemôžem zatvárať oči, lebo 
okolo mňa je veľa žien, ktoré sa už nedokážu 
spoliehať na vlastnú ruku a potrebujú vypo-
čuť, vyplakať sa, oddýchnuť si a v neposled-
nom rade aj poradiť, čo robiť v tejto pre ne 
náročnej situácii. Vďaka ženám, ktoré tieto 
školenia viedli, ale aj vďaka spoluúčastníč-
kam seminárov som si uvedomila, že nie 
vždy musím byť za odborníčku a  pomoc-
níčku. Veľakrát stačí byť hlavne Človekom, 
počúvajúcim, neodsudzujúcim, chápajú-
cim, ľudským...

Získala som nie len nové vedomosti 
a  skúsenosti, ale spoznala som ženy, ktoré 

ma na mojej životnej ceste obohatili a pozi-
tívne ovplyvnili môj život. Ak vďaka tomu, 
čo som týmto školením získala, dokážem 
aspoň trošku zmierniť napätie v  živote čo 
i len jednej ženy, ktorá sa so mnou o svojom 
trápení porozpráva budem vďačná za prí-
ležitosť, ktorú som dostala a hrdá na to, že 
som ju mohla využiť, verím, že v čo najlep-
šej možnej miere.

A čo ma chytilo za srdce? Tá neutíchajúca 
húževnatosť a dravosť žien, ktoré pomáha-
jú ženám zažívajúcim násilie a ich túžba po 
tom, aby sme si my ako spoločnosť neza-
krývali oči pred problémami okolo. Nikdy 
nevieme, kedy tá pomocná ruka na konci 
nášho ramena bude potrebovať pomoc.

 Ivana Koňúchová 
 účastníčka školenia Ženy ženám
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Projekty UMC

Poradenské centrum 
Ženy ženám – základné 
informácie.
„Domov má byť bezpečné miesto 
pre všetkých“

Poskytujeme bezplatné
poradenstvo ženám

 Podmienky bezplatného poradenstva je 
určené žene, ktorá doma

• zažíva fyzické, psychické alebo ekonomic-
ké násilie,

• chce nájsť pre túto situáciu riešenie, ktoré 
by jej zabezpečilo ochranu

• hľadá diskrétne miesto, v ktorom jej bude 
zaručená anonymita a ľudí – odborníkov, 
ktorí ju podržia, keď nebude vedieť čo, 
kedy a najmä ako má urobiť, aby z kruhu 
násilia vystúpila.

Poradenstvo
Poskytujeme v týchto
oblastiach:

Náplň sociálneho poradenstva
• siete pomoci a stratégie riešenia situácie
• podporná komunikácia s  administratív-

nymi autoritami

• príprava podaní pre úrady práce a iné in-
štitúcie

• pomoc v teréne pri realizácii úteku, nástu-
pu do krízového centra a pod.

Náplň právneho poradenstva
• právna analýza situácie
• stratégia riešenia situácie
• individuálne právne konzultácie
• príprava návrhov pre súdne pojednávania

Náplň finančného poradenstva
• analýza súčasnej situácie
• vyvodenie najlepšieho riešenia po analýze 

aktuálneho stavu
• poradenstvo v oblasti hospodárenia
• možnosti ako sa finančne zabezpečiť do 

budúcna

Náplň psychologického poradenstva
• možnosti pomoci a riešenie vlastnej situá-

cie z dlhodobého hľadiska
• oporné body pri prekonávaní problémov
• zdolávanie ťažkých životných situácií
• individuálne konzultácie, pomoc pri rie-

šení problémov s deťmi

 Náplň pedagogicko- výchovného pora-
denstva

• možnosti pomoci a riešenie situácie s deť-
mi z dlhodobého hľadiska

• oporné body pri prekonávaní výchovných 
problémov

• individuálne konzultácie, poradenstvo 
v  oblasti vzťahov, výchovných metód, 
spoločného rodinného života, prekonáva-
nia ťažkostí

• pomoc pri problémoch v škole
• návody a  spôsoby obnovenia správnych 

návykov
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Mozaika centier

aj víly, vodníčka a  spajdrmen, sa presúvali 
z  Hviezdoslavovho námestia cez centrum 
mesta do Zichyho paláca v sprievode hudby. 
Mamičky sa obliekli do krojov a cestou spie-
vali a tancovali pripravené ľudové piesne.

„Nápad na sprievod mestom vznikol 
spontánne pred štyrmi rokmi, chceli sme 
vniesť radosť z  tradície do všetkých sŕdc,“ 
povedala Lenka Černáková, štatutárka 
Prešporkova. To, že prišlo množstvo rodín 
a najmä, že sprievod zaujal aj okoloidúcich, 
je signálom, aby sme pokračovali. „Prešpor-
kovo nie je len materským centrom, sme tu 
pre celé rodiny a chceme prepájať všetky ge-
nerácie, tak, ako to kedysi prirodzene v na-
šich rodinách fungovalo. Aj preto mám ra-
dosť, že počas fašiangového sprievodu sme 
rozdali sto Prešporkovských spevníkov.“ 
V  spevníčkoch možno nájsť výber tradič-
ných ľudových piesní pre detičky, ktoré si aj 
my všetci pamätáme z detstva, ako Medveď-
ku, daj labku alebo Kolo kolo mlynské. Vy-
šiel ako súčasť projektu Prešporkovský rok, 
ktorý podporila mestská časť Bratislava-Sta-
ré Mesto. „Túto spomienku chceme odo-
vzdávať aj ďalej, je to hodnota, ktorá vekom 
nič nestráca a patrí do našich rodín,“ hovorí 
Lenka. Spevníčky fungujú aj ako omaľován-
ka pre deti.

V dobe, kedy vďaka technológiám takmer 
nič nie je problém, existuje zopár vecí, ktoré 
sú a  zostanú digitálne neprenosné. Jednou 
z nich je radosť detí z folklóru v srdci. 

Fašiangy sú obdobím hojnosti, ale hlav-
ne veselíc a  karnevalov. My, obyvatelia 
miest, si zrejme ani nestihneme uvedomiť, 
aké krásne tradície v  ňom možno nájsť. 
No s fašiangami si nemusíme pripomínať 
len to, aké sa viažu na ne ľudové zvyky. Nie 
je to len o  histórii. Máme veľa možností, 
ako vytvoriť viac než len spomienku na 
zvyky našich predkov  – môžeme priniesť 
hodnotu pre celú našu komunitu a zapojiť 
rodinu do aktivít, ktoré oživia naše okolie.

V  Rodinnom centre Prešporkovo si radi 
pripomíname ľudové tradície. Už desať ro-
kov pôsobíme v  centre hlavného mesta. 
Napriek tomu (alebo práve preto) folklór 
je to, čo sa dlhodobo teší najväčšej priazni 
našich rodín. Aj preto sme sa rozhodli tento 
rok znova zorganizovať Fašiangový sprievod 
mestom a zapojiť veľkých aj malých do šíre-
nia veselej atmosféry.

Sprievod sme organizovali v  spolupráci 
s  mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto 
v  sobotu 6. februára. Konal sa už po štvr-
týkrát a zapojilo sa doň vyše sto rodín. Veľ-
kým úspechom je, že je to zatiaľ historicky 
najvyššia účasť. Princezné, rytieri, vojaci, ale 

Podpora práce
Únie materských centier
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V Dupajde veselo... 
obzretie sa za rokom 
2015.

V  minulom roku pribudlo v  našom ma-
terskom centre množstvo nových akcií a ak-
tivít, znova sme spoločne zažili tvorivý a ve-
selý rok.

Okrem tradičnej Míle pre mamu sme 
zrealizovali rôzne väčšie i  menšie projek-
ty. Vznikla skvelá pravidelne sa opakujúca 
akcia Dupajdiacka obývačka, kde sme pri-
vítali a  spoznali zaujímavých hostí. Vítali 
sme spoločne so ZUŠ Nižná jar s tradičným 
vynášaním Moreny, ponúkli sme burzu 
kníh aj oblečenia na jeseň, fantastický letný 
indiánsky tábor, vzdelávali sme sa na kurze 
Rešpektovať a  byť rešpektovaný a  prvýkrát 
pokusne vytvorili našu vysnívanú akciu „Čo 
dokáže mama?“, ktorú chceme meniť a roz-

víjať do lepších rozmerov… Vzniká u nás aj 
poradenské centrum pre týrané ženy.

V roku 2015 sa znova vylepšili pravidelné 
aktivity a záujem o ne potvrdzujú zaplnené 
priestory každý deň. Ponúkame opatrova-
nie detí, cvičenie s detičkami v rôznych ve-
kových kategóriách, nový klub stretávania 
maminiek Mamyday cez víkendy, príprava 
na nástup do škôlky a kolektívu „Hráme sa 
na škôlku“, skvelé tvorivé dielne, v ktorých 
sa dievčatá učia šiť a vytvárajú naozaj krás-
ne kúsky, angličtina pre najmenších v troch 
vekových skupinách a samozrejme príprava 
na materstvo pre všetky tehotné budúce ma-
mičky.

V tomto roku sme začali perfektným kar-
nevalom v  Rotunde a  cez jarné prázdniny 
maľovaním priestorov.

V Dupajde stále pokračujú pravidelné ak-
tivity, rozvíja sa spolupráca s obecným úra-
dom aj ďalšími organizáciami, Montessori 
herne pre detičky s  rodičmi, ktoré povedú 
kvalifikované vyškolené maminy…

Dupajda sa stále rozvíja a pokračuje v rôz-
nych nových aktivitách a projektoch. V júni 
nás čaká Kvetinová slávnosť pre rodičov, 
plánujeme ďalší ročník Čo dokáže mama. 
Veríme, že so všetkými našimi priaznivcami 
nás všetkých spoločne čaká ďalší veselý rok!
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Barborky, certifikovanej Montessori peda-
gogičky – a to aj formou dielničiek pre deti 
rôzneho veku, aj prednáškou určenou pre 
dospelých, ktorí majú chuť si vyrobiť mon-
tessori pomôcky doma. 

Prostriedok týždňa patrí našim najmen-
ším – bábätkám do jedného roka a  ich ro-
dičom, opatrovateľom. „Bábätkovo“ ponúka 
nazrieť do sveta vývinu pohybu najmenších 
detí s Dadkou, certifikovanou IDME BMC,  
ako aj diskusiu s členkou OZ Malíček o špe-
cifikách predčasne narodených detí. 

Jeden celý deň patrí už tradične zdraviu 
a  kráse s  ním súvisiacej, prednáška o  pre-
vencii a liečení prírodnými pokladmi – by-
linkami a olejovými výťažkami z nich, spolu 
s návštevou vizážistky a manikérky. 

Bodkou za týždňom plným informácií 
a zážitkov tvorí, veľmi symbolicky, prednáš-
ka o výzvach a ich zvládnutí, ktoré nám pri-
náša výchova detí, s certifikovanou  lektor-
kou RNDr. Martinou Vagačovou, vedúcou 
programu Efektívne rodičovstvo. 

Po tomto týždni si ulička medzi škôlkou 
a senior-klubom, vedúca k nám do Rodin-
ného centra Klbko s  potešením vzdychne, 
koľko detí, bábätiek, mamičiek, oteckov, sta-
rých rodičoc a priaznivcov detského sveta, 
priviedla k príjemným a užitočným chvíľam 
strávených v  RC Klbko, Lackova 4, Karlo-
va Ves, Bratislava. Dúfame, že tento týždeň 
prijmete ako pozvanie k nám, do rodinnej 
atmosféry, nášho Klbka v  priebehu celého 
školského roka. 

Týždeň Klbka v Klbku

Prichádzajúc maličkou uličkou medzi 
Materskou školou na Suchohradskej a  ih-
riskom za budovou Karloveského Senior-
-klubu už cítiť vo vzduchu mravenčenie  - to 
vrcholia prípravy na jednu z najväčších uda-
lostí roka na Lackovej 4, v Rodinnom centre 
Klbko, založenom pred 14-timi rokmi psy-
chologičkou Evou Polákovou. 

Dnes už niekoľká generácia mamičiek na 
materskej dovolenke dobrovoľnícky pomá-
hajúcich Rodinnému centru pripravovala 
Týždeň Klbka v Klbku. 

Myšlienka, ponúknuť návštevníkom – 
teda rodičom, starým rodičom, opatrovate-
ľom a celému „klbku“ ľudí okolo detí  z Kar-
lovej Vsi v  priebehu jedného týždňa akúsi 
ochutnávku všeličoho, čo môžu v RC Klbko 
zažiť počas bežného roka je nádherná, vyža-
duje však značné nadšenie a prácu. 

Mamičky, aktívne členky RC Klbko po-
núkajú v  tomto týždni kombináciu aktivít 
pre deti, pre rodičov, alebo iných dospelých 
prichádzajúcich s deťmi do spoločnosti ro-
dinného centra. 

Týždeň otvára tematický a obľúbený kar-
neval v doprovode Veroniky a Kamilky s ži-
vou hudbou – skutočné hudobné nástroje 
ponúkajú deťom a  maskám veselé detské 
pesničky a tančeky.

Popoludní nás prednáška s  Vedúcou 
Národného toxikologického informačné-
ho centra PharmDr. Silviou Plačkovou, 
PhD.,MPH,  pripraví na bezpečnosť detí pri 
poznávaní sveta v domácnosti i v prírode. 

Dnes veľmi obľúbená Montessori pe-
dagogika ponúka Klbko očami maminky 
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Tvorivé mamičky 
na mnoho spôsobov

Rodinné cen-
trum Obláčik 
v bratislavskom 
Lamači je inšpira-
tívnym miestom, 
kde sa stretávajú 

mamičky mnohých talentov a schopnos-
tí. Popri tradičných hudobno-pohybových 
krúžkoch a výtvarných tvorivých dielňach, 
priestor dostalo i písané slovo.

V rámci mesiaca knihy sme 21. marca 
2016 usporiadali verejné čítanie z tvorby 
našich členiek. Zuzana Brnoliaková dá-
vala deťom veršované hádanky. Zuzana 
je profesijne biochemičkou, aktuálne sa ju 
však najviac zamestnávajú štvorročný Fi-
lipko a jednoročný Samko. Keď si nájde 
chvíľu voľna, miluje prechádzky v lese. 
Hádanky boli ilustrované Annou Kolibia-
rovou, ktorá sa venuje grafickým návrhom 
a dizajnu a sa práve teší na príchod svoj-
ho prvého bábätka. Anka rada tvorí s deť-
mi a učí sa hrať na didgeridoo. Dielko Čo 
skryli písmenká sa už pripravuje do tlače 
a vyjde aj knižne. Eva Šelcová prispela roz-
právkou O medvedíkovi Bielouškovi. Číta-
nie boli oživené maskami mravčekov, ktoré 
vtiahli deti do deja. Evka pracuje ako detská 
psychologička, má trojročnú dcérku Alžbet-

ku a vo voľnom čase rada háčkuje.
Kompletnú fotoreportáž z podujatia a bliž-

šie informácie o rodinnom centre hľadajte 
na internetovej stránke www.oblacik.sk

Čitateľom časopisu Materské centrá po-
núkame aspoň zopár ukážok. Autorkou há-
daniek je Zuzana Brnoliaková, ilustrovala 
Anna Kolibiarová. Príbeh o Nezábudke 
napísala Eva Šelcová, ktorý je uverejnený 
v závere časopisu.

Sú také drevené klady, 
čo pospevujú si rady. 
Majú čiernobiele háby 
a denne cvičia prstoklady… 
 (Klávesy)

Trojica vojakov 
v kovovom zbroji. 
Plný tanier jedla, 
najviac sa ich bojí… 
 (Príbor)

Radi sa zahryznú do čistého prádla, 
zachránia aj košeľu, aby nespadla… 
Na šnúre ako vtáčatká si švitoria, 
beda však, ak zobáčik viacej otvoria. 
Všetko letí na zem, kde kaluža nová, 
chudák mamka, môže za-
čať prať odznova…

 
 (Štipce)

Mozaika centier
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MC v krvi

Každá z mamičiek v materských centrách 
je špecifická, no zároveň nás všetky spája 
silné puto podobného presvedčenia, zápalu 
a chuti meniť svet. Rôzne osobnosti z našej 
siete skúsime predstavovať trochu inak: nie 
len ako členku materského centra, či únie 
MC, ale ako ženu, matku, jednoducho  by-
tosť. Zoznámte sa prosím! Janka Tuhá

 ▶ Meno, priezvisko, funkcia v MC, ÚMC…
Janka Tuhá, štatutár v MC Dupajda v Niž-

nej, „regionálka“ pre Žilinský kraj
 ▶ Ako si sa dostala k  MC, práci v  ňom/

úmc…?
So mnou a  materským centrom to bolo 

takto. Po tom, čo sme sa v priebehu piatich 
rokov tretíkrát presťahovali, zmenila som 
dvakrát prácu, dostavali sme dom a narodili 
sa nám tri deti. Som pravdepodobne poci-
ťovala akútny nedostatok stresu a vyčerpa-
nia, a  tak som môjmu mužovi začala, no 
musím napísať pravdu „závidieť“. Služobné 
cesty, prácu a hlavne to, že si len tak odíde 
z domu. Normálne si len tak odišiel každé 
ráno do práce - všelijako v určitých momen-
toch vnímame veci . Bola som v podstate 
doma rada, konečne som spala, Tánička tá 
najmladšia bolo dieťatko za odmenu, dobrá, 

pokojná a  pohoďáčka. Ale všetky deti boli 
malé, mali svoje potreby a môj deň sa musel 
prispôsobiť tomu ich a pracovnému životu 
môjho manžela. A ten bol v tom čase hlav-
ne pracovný a ešte raz pracovný. Škoda, že 
niekedy, keď je toho veľa človek neverí, že 
aj lepšie bude. Maťka, či Valika ma volali do 
„Dupky“. Ale  ja som sa dlho bránila. Keď 
odišiel Filipko do škôlky vybrala som sa aj 
ja s  malou Táňou na prieskum. Občas sú 
veci nastavené tak, že sa máte stretnúť s kým 
sa máte, aby ste našli to, čo vás baví, naplní 
a čo človeku dá zmysel na nejaký čas. A tak 
ma jedna pohybovková skupina zložená aj 
z Katky Scott a Evky Jandurovej pod vede-
ním Ľubky Branickej vtiahla do sveta MC.

 ▶ Čo ťa priviedlo k MC, prečo si sa k tejto 
aktivite dostala?

Stále mi však chýbala vlastná realizácia. 
Môj manžel využil MC a iniciatívne a opatr-
ne ma nasmeroval do jeho kuchyne. Že nech 
sa len opýtam, či niečo nepotrebujú, veriac, 
že niečo sa nájde a bude mať na chvíľu svätý 
pokoj. Od vtedy v  MC dobrovoľníči aj on. 
Musím uznať, priznať a  povedať, že mi je 
veľkou oporou a obohacuje môj ženský po-
hľad na veci aj o ten mužský princíp a prí-
stup. Čo je v čisto ženskom svete, v ktorom 
sa pohybujem celkom prospešné.

 ▶ Deti…/počet, vek
Máme 3 deti a mám 35 rokov.

 ▶ Obľúbená farba, jedlo, slovo, ročné ob-
dobie, záľuba, hudba…

Mám rada tyrkysovú a  ružovú, obdobie 
jeseň, baví ma čítať rôzne odborné veci, po-
zerať diskusie a dokumentárne filmy najmä 
o ľuďoch. Momentálne ma teší nový cyklus 
Prvá.

Záľuby - záhradníčenie a pečenie koláčov, 
z hudobníkov mám rada Janais, Sade, Adel, 
Stinga, a gospelovú hudbu.

 ▶ Krátky zážitok z  posledného obdobia 
s dieťaťom, alebo manželom…

Môj mladší syn meškával do školy. Aj 

MC v krvi

Noci na manželských
posteliach so všelikým 
majú tiež svoje čaro.

www.materskecentra.sk 17



MC v krvi

keď chodievali so starším spolu a ten stíhal. 
Zrejme sa rád pohral v šatni. A tak vošiel do 
triedy a hovorí učiteľke, že mešká, lebo naše 
prasa malo fibriláciu srdca a  museli sme 
s ním ísť do Trstenej ku zverolekárovi. Ale 
všetko sme to stihli, a tak mešká len týchto 
päť minút. Nemáme ani prasa, nikdy sme 
neboli u žiadnej zverolekárky, no povedal to 
tak presvedčivo, že mu to učiteľka celé uve-
rila. Je druhák na základnej škole.

 ▶ Životná filozofia a filozofia v MC
Máme veľa plánov a ja verím, že sa napl-

nia. Najviac, si však prajem nasledovníkov. 
Nech aj iné mamičky nájdu toľko spriazne-
ných duší v MC ako ja. Tiež by som chcela, 
aby bol hlavný princíp v  materských cen-
trách zachovaný  – vznikli preto, aby tam 
ženy našli podporu, pokoj, bezpečie, ľud-
skosť a cítili sa v centrách dobre. To by sme 
si mali uchovať a nezabudnúť na to.

 ▶ Krédo, alebo obľúbený výrok
Asi nemám, ale som veriaca a tam je tých 

výrokov, čo na mňa vplývajú veľa. V tomto 
roku rezonuje v našich ušiach viac slovo MI-
LOSRDNÍ.

 ▶ Čo ťa v mladosti ovplyvnilo?
Najviac ma asi ovplyvnil život na vysokej 

škole vo Zvolene. Ešte viac Centrum univer-
zitnej pastorácie a dominikáni. Vo všetkom 
pozitívnom. Život v  tejto komunite mi dal 
veľa, okrem iného aj manžela.

 ▶ Ako práca v MC zmenila tvoju životnú 
cestu?

Vlastne ani neviem, ako som sa stala šta-
tutárkou. Prišlo to postupne a  ja sa teším. 
Najviac zo všetkého, si vážim, že som tam 
spoznala veľmi veľa dobrých ľudí. Mám 
s  kým chodiť na kávu a  debatovať o  svete. 
Mám s  kým ho meniť, mám s  kým snívať. 
Mám s  kým nielen kecať o  tom čo by sa 
mohlo, malo, čo by bolo keby…Ale reálne 
niečo urobiť, aby veci tak boli, či neboli. 
Som vďačná za tie hodiny premýšľania po 
večeroch, keď deti zaspali a my sme sa stretli 

na pizzi, alebo u  niektorej doma. A  nako-
niec sme ešte hodiny predebatovali v  aute, 
pod jedným dáždnikom, alebo auto vedľa 
auta s otvorenými okienkami.

 ▶ Ako zmenilo Tvoj život Tvoje dieťa/za-
loženie rodiny?

Ako som už napísala, všelijako sme sa 
s novou situáciou vysporiadavali. Ale v ko-
nečnom dôsledku som veľmi rada. Nemám 
rada samotu aj keď som niekedy rada sama. 
Som rada, že ich mám, dávajú mi zmysel, 
mám kamarátov navždy, mám sa o  koho 
starať, komu variť, komu piecť. Mám zmysel 
života, rada sa na nich dívam a po večeroch 
filozofujem s manželom o všeličo možnom. 
Rada sa vraciam domov a  vždy keď som 
ďaleko, teším sa na svoju rodinu a  posteľ. 
Nespávam dlho, ale bezdomovkyňa by som 
nechcela byť.

 ▶ Čo ťa na výchove baví/nebaví…
Nebaví ma písať si domáce úlohy s deťmi 

a  mrhať náš drahocenný čas na to, čo nás 
nebaví, ale musíme, lebo systém vyžaduje.

 ▶ Čím sa ako matka inšpiruješ?
Čítam všeličo možné. Ale mám rada ži-

votné príbehy rodín, kde to fungovalo a fun-
guje. To je mojou najväčšou inšpiráciou.

 ▶ Tvoja rada, ako prekonať v MC ťažké ob-
dobia, prípadné spory, vyhorenie a pod.?

Všeličo sa udeje, aj sa mi chce ísť do cen-
tra, aj nechce, aj sa pofučím, aj znovu odra-
zím, aj mi idú všetci ľudia na nervy, aj ma to 
tam baví aj nebaví. No všeobecne mám ľudí 
veľmi rada. Zvieratká ma nebavia. V útulku 
pre psíkov a mačky isto dobrovoľníčiť nebu-
dem. A preto mi ostávajú maminky.

Ešte som si raz v  katolíckych novinách 
prečítala jeden článok, ten ovplyvnil moje 
zmýšľanie a  pomáha nevyhorieť. Urobila 
som pre túto vec maximum čo som mohla, 
vedela, na čo som mala čas a výsledok celé-
ho snaženia nechám na neho tam hore.

 ▶ Odkaz pre ostatné aktívne maminy.
Naučila som sa toho v celku dosť, rozprá-
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vať na verejnosti, jednať so starostom, pýtať 
peniaze, organizovať ľudí, naučiť sa vychá-
dzať, zadať prácu, byť spokojná aj keď veci 
nejdú tak ako ja by som chcela a lienky na 
okne nie sú podľa mojich predstáv. Dokonca 
som hrala divadlo a píšem ako český žandár, 
pritom mám rada tabuľky, grafy a  schémy. 
Zdokonalila som svoj obzor o oblasť vzde-
lávania, výchovy, aj v  šití som sa poriadne 
potiahla.

Mojim prvým školením v  projekte Krok 
ku samostatnosti som sa stretla s úniou. Tá 
únia to boli tí ľudia, ako Danča a dievčence 
z nášho regiónu. Silu prvého dojmu netreba 
podceňovať a našťastie pár letných a horú-
cich dní mi pomohlo k tomu, že je fajn nebyť 
sám. Celý deň sme sa snažili učiť, popritom 
strážili asi šestnásť detí, jeden potok a pitný 
režim (tri matky s deťmi v babyšatkách, jed-
no v kočíku, ja, Danča, päť veľkých pív a po-
hľady celej letnej terasy – ešte pamätáte?).

Noci na manželských posteliach so všeli-
kým možným majú tiež svoje čaro. Dozvie-
te sa a preberiete hádam všetko od detstva, 
mladíckej nerozvážnosti, pôrodov, detí, 
manželov, sexu. Dokonca i siedmych Tibe-
ťanov som sa naučila cvičiť. Toto, že chlapi 
na služobkách nerozoberajú, keď som sa 
vyzvedala od manžela nejaké zaujímavosti. 
No to musí byť nuda. Čo tam robia, celé dva 
týždne po večeroch?

 Ďakujem.

Akadémia 
praktického 
rodičovstva 
v Meduške

Všetci s istotou vedia, ako správne vycho-
vávať deti. No väčšinou len dovtedy, kým 
nemusia vychovávať tie vlastné :-). S  prí-
chodom potomka mnoho rodičov zistí, že 
dobré výchovné predsavzatia sa rýchlo roz-
plývajú pod vplyvom únavy, stresu a  kri-
tických situácií. Zrazu si rodič nie je istý, či 
robí to či ono dobre a hľadá cestu, ako by sa 
to dalo lepšie. V Rožňave sa ôsmim mamič-
kám takáto cesta ponúkla. Pätnásť týždňov 
sa v  MC Meduška každý pondelok stretá-
vali na kurze „Ako rozumieť svojim deťom 
a  sebe samému“. Prostredníctvom diskusií 
a  zážitkových aktivít mohli konfrontovať 
svoje výchovné metódy, uisťovať sa, že vy-
chovávajú dobre, či na vlastnej koži skúšať 
zistiť, čo cíti dieťa v rôznych situáciách. To 
všetko v  priateľskej atmosfére pochopenia 
a zdieľania.

Kurz nedáva odpovede na všetky otázky, 
ktoré si rodičia pri výchove kladú. Mnohé 
z nich však zodpovie. Okrem toho si rodičia 
odnášali z kurzu aj iný benefit: pocit spolu-
patričnosti, nový elán do výchovy, nových 
priateľov a  pár skvelých dojmov. Niektoré 
z nich vyberám zo záverečných prác zúčast-
nených mamičiek:

„Nik nepozná dieťa lepšie ako jeho rodič. 
Aj napriek tomu je tu vždy niečo, čo nás zne-
istí, vráti späť a núti nás uvažovať: robím to 
správne? A preto táto kampaň - Ako chceme 
vychovávať naše deti, je tá najlepšia voľba, 

Dobrá rada
je ako anjel

Predstavujeme projekt
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Predstavujeme projekt

ako nájsť odpovede na mnohé otázky. No 
predovšetkým nezabúdajme deťom ukazo-
vať, ako pekne žiť, než im ubližovať trestaním 
a kritizovaním.“

„Kurz bol pre mňa v  prvom rade každý 
týždeň skvele strávený čas s  veľkou dávkou 
psychohygieny, kde sme sa s  ostatnými ma-
mičkami otvorene, ba niekedy až intímne 
rozprávali na rôzne zaujímavé témy. Naučila 
som sa, že hranice a pravidlá sú veľmi dôle-
žité, no musia byť zastrešené dostatočným 
porozumením a láskou, ale aj to, že pochvala 
a povzbudenie sú pre deti veľmi dôležité a ne-
treba nimi šetriť v pravú chvíľu.“

„Úloha matky je najťažšia, najzodpoved-
nejšia, ale aj najkrajšia. Akadémia praktic-
kého rodičovstva ma priviedla k uvažovaniu, 
akú ťarchu nesiem ako matka, ktorá má svoje 
deti pripraviť na život a pre spoločnosť a do-
spela som k  záveru, že hoci denné nezhody 
a väčšie menšie boje sa zdajú byť frustrujúce, 
sú to nácviky, ktoré tiež prispievajú k pripra-
venosti detí na riešenie konfliktov v  budúc-
nosti.“

„Okrem prínosnej edukatívnej funkcie 
mal tento kurz pre mňa najmä podpornú 
funkciu. Myslím si, že takéto skupiny (edu-
katívno - podporné) by mali byť k dispozícii 
všetkým rodičom (a nielen matkám), a  som 
presvedčená o tom, že by sa to pozitívne od-
razilo na našich deťoch. Dobre rozvrhnutá 
štruktúra a  uvoľnená atmosféra boli hlavné 
dôvody, prečo som sa tešila na naše pondel-
kové stretnutia.“

„V  kolektíve ostatných účastníčok som sa 
cítila veľmi príjemne, uvoľnene. Nikdy som 
nemala pocit, že by som si musela dávať po-
zor na to, čo poviem, že ma bude niekto od-
sudzovať alebo šíriť moje pocity ďalej. Všetky 
sme sa navzájom rešpektovali a počúvali sa, 

to nám pomohlo urobiť si vo veciach poria-
dok a získať nadhľad. Čo mi kurz dal? Okrem 
nových informácií a  jasnejšiemu pohľadu 
na niektoré veci (najmä ukladanie trestov, 
význam hraníc, dôsledky určitých foriem 
výchovy) určite nadhľad a  možnosť tráviť 
pondelkové večery v úžasnom kolektíve báb, 
s ktorými sa veľmi rada hocikedy porozprá-
vam aj o iných témach, ako sú deti.“

„Dobrá rada je ako anjel, ktorý prichádza 
z  neba v  správnej chvíli, aby ukázal cestu. 
Na mojej ceste rodičovstva potrebujem veľa 
anjelov, priam celé zástupy, keďže popri celej 
tej radosti z dieťatka, ako pokrvná sestra pri-
chádza neistota a strach, ako to všetko zvlád-
nem. Počas tohto kurzu k  nám prišli dvaja 
anjeli chvál a  povzbudenia. Niežeby u  nás 
nikdy neboli, ale akosi mlčali, keďže viac 
som hovorila o tom, čo sa má a nemá a málo 
som chválila. A tak deň čo deň stoja pri mne, 
s láskou sa usmievajú a prikyvujú, teraz je tá 
vhodná chvíľa pochvaly a teraz povzbudenia. 
Dnes už viem, že nie som na to sama. Mám 
anjelov v tých najrôznejších podobách, ktorí 
zaháňajú neistotu a strach. Sú pri mne vždy, 
keď stretávam iné mamičky, iných ľudí, v po-
dobe môjho manžela a aj keď si čítam. Boli 
so mnou aj na tomto kurze a mnoho z nich 
pribudlo do mojej starostlivosti o synčeka a ja 
sa budem o nich starať, aby u nás zostali.“

Keďže mnoho otázok o  rodičovstve zo-
stalo po kurze ešte nezodpovedaných, po 
jeho skončení sme sa rozhodli pokračovať 
- jedenkrát v mesiaci sa stále stretávame pri 
diskusiách na ďalšie témy. Teším sa na kaž-
dé jedno takéto stretnutie, pretože viem, že 
s každým jedným trošku v rodičovstve pod-
rastieme. Spoločne.  

 Tatiana Bareán Žolnová, 
 MC Meduška, Rožňava
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Sebavedo-
mie je zložka 
o s o b n o s t i , 
ktorá sa for-
muje od út-
leho detstva 
a  najväčší 
vplyv naň 
má rodičov-
ská  výchova 
a  život v  pri-
márnej rodi-
ne. Potreba 
sebaúcty je 
jednou z  pri-

rodzených ľudských potrieb. Vysoká sebaúc-
ta je podstatným znakom zrelej osobnosti, 
ako to uvádzajú napr. významní humanis-
tickí psychológovia C. Rogers a A. Maslow. 
To, ako o sebe ľudia rozmýšľajú a ako sa cí-
tia, ovplyvňuje ich správanie. Každý človek 
sa od detstva snaží získať pocit významu 
vlastnej osoby, hodnoty a neskôr i svojho ži-
vota. Keď má dieťa pocit, že ho nemajú radi, 
že je zlé, hlúpe a neschopné, pravdepodobne 
sa bude správať nevhodne. Môžeme pove-
dať, že zo psychologického hľadiska vyšším 
cieľom ako naučiť dieťa čítať, písať alebo sa 
lepšie správať je priviesť ho k tomu, aby za-
kúsilo seba samého ako hodnotného a kom-
petentného človeka.

Autori Kopřiva a kol. v knihe „Respekto-
vat a být respektovaný“ (2008) rozlišujú se-

bavedomie a  sebaúctu. Sebavedomie 
sa týka toho, aký sme vzhľadom k os-
tatným- napr. vzhľad, inteligencia, 
výkon. A  sebaúcta sa vzťahuje skôr 

k tomu, kto sme, akú máme hodnotu ako ľu-
dia. Znamená tiež, vážiť si sám seba, mať sa 
rád, pocit „zaslúžim si byť šťastná/šťastný“. 
Človek s  vysokou sebaúctou si je vedomý 
svojich predností, i svojich rezerv. Neobáva 
sa priznať si svoje chyby a snaží sa o nápra-
vu. Uznáva a dokáže oceniť seba i druhých. 
Sebavedomie dávame najavo skôr navonok, 
sebaúctu dovnútra.

Témou sebavedomia sa vo svojej úžasnej 
knihe „Vychováme deti a  rosteme s  nimi“ 
(2010) zaoberá aj Naomi Aldort, americká 
rodinná poradkyňa a terapeutka. Nám rodi-
čom, ponúka nasledovné užitočné tipy, ako 
u dieťaťa budovať sebadôveru:
• Pomáhajte dieťaťu len vtedy, keď o to žia-

da, a  len toľko, koľko chce. Nevyžiadaná 
pomoc ho vedie k záveru, že je neschop-
né, pretože mu tým dávate tichý rozkaz: 
„Myslím si, že to sám nedokážeš. Potrebu-
ješ moju pomoc. Si neschopný.“

• Ponechajte dieťaťu slobodu, aby si skúsi-
lo veci po svojom, aj keď viete, že sa mu 
to nepodarí, a  keby to bolo nebezpečné, 
navrhnite inú alternatívu. Chráňte právo 
dieťaťa na neúspechy a chyby. Z vlastných 
skúseností sa dieťa najlepšie naučí, že je 
silné a schopné prekonávať prekážky a že 
sa môže na seba spoľahnúť.

• Podporujte detské nápady a  nečakajte 
žiadne výsledky. Prijmite následky pokoj-
ne a detské emocionálne prejavy ohľadu-
plne a  starostlivo. Uznajte frustráciu, ra-
dosť i sklamanie dieťaťa. „Mám iný názor, 
ale rada vidím, že ideš svojou cestou.“

• Vyjadrujte sa láskavo, neopravujte dieťa 
a nekritizujte, čo robí. Dieťa, ktoré sa sna-
ží urobiť niečo užitočné, má počuť iba slo-
vá vďačnosti, nie žiadne hodnotenie. Kto 
sa učí niečo nové, potrebuje najviac dôve-

Ako rozvíjať
sebavedomie
dieťaťa?

„Kto sa naučí vážiť si sám seba, naučí 
sa vážiť si ostatných.“

„Ste zrkadlom, v ktorom dieťa vidí svoju 
hodnotu.“

 (Naomi Aldort)

Psychologická poradňa
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ru a tiež uznanie, ale rozhodne nie kritiku. 
Časom sa všetko naučí, ak si bude veriť 
a dostane k tomu, všetko, čo potrebuje.

• Vyhnite sa pochvalám a  namiesto toho 
reagujte na pocity, ktoré dieťa prejavuje 
a zdieľajte s ním jeho radosť. Chváliť deti 
za správanie a úspechy vedie deti k tomu, 
že sa o  niečo snaží len kvôli pochvalám 
a  nie kvôli sebe. Pochvaly a  ocenenia 
môžu paradoxne znižovať jeho sebavedo-
mie rovnako ako kritika.

• Vzdajte sa svojich plánov s  dieťaťom 
a vážte si ho také, aké je. Najlepšie je žiad-
ne návrhy nerobiť a  nevyslovovať žiadne 
očakávania ohľadom výsledkov dieťaťa.

• Maximálne sa vyhýbajte popieraniu det-
ských prejavov a nápadov.

• Vyhýbajte sa akémukoľvek porovnávaniu 
dieťaťa s  kýmkoľvek iným. Vytvárate tak 
pocit súťaže a  obavu z  prehry. Dieťa si 
rozvíja sebadôveru práve tým, že je zod-
povedné za vlastné rozhodnutia a činy.

• Nechajte dieťaťu mieru zodpovednosti, 
ktoré vychádzajú zo zrelosti a  záujmov. 
Keď za všetko dieťa urobíte, vyberáte mu, 
čo si má obliecť a pod., podceňujete jeho 
zmysel pre zodpovednosť a tým prispieva-
te k strate sebaistoty.

• Načúvajte dieťaťu a uznajte jeho emocio-
nálne prejavy- jeho sebavedomie narastie, 
ak bude vedieť, že platia jeho pocity, i  to 
ako sa vyjadruje.

• Správajte sa k dieťaťu, ako k seberovnému, 
pretože také je. Rovný neznamená rovna-
ký. Dieťaťu chýbajú skúsenosti a  má ná-
rok na to, aby ste jeho obmedzenia prijali 
ohľaduplne. Dieťa vždy robí to najlepšie, 
čo dokáže. Rovnako ako vy.

• Venujte svojmu dieťaťu čas. Ak ho pravi-
delne odsúvate, bude sa považovať za ne-
dôležité.

• Keď vás dieťa žiada o pomoc, reagujte tak 
rýchlo, ako len môžete a  s  dobrou nála-
dou. 

Kopřiva a  spol. (2008) upozorňujú na 
mylné predstavy, ktoré bránia rešpektujúce-
mu prístupu k deťom:
• Stačí deti mať rád
• Deti nie sú schopné samostatnosti a zod-

povednosti
• Deti musia byť dospelými nútené k tomu 

čo je dôležité pre ich rozvoj
• Deti robia dospelým naschvál a zámerne 

robia zle
Skryté posolstvá komunikačných zruč-
ností založených na rešpekte (Kopřiva 
kol., 2008):

• Popis, poskytnutie informácie, výzva 
k  aktivite („Čo navrhuješ, čo s  tým uro-
bíš?“, umožneniu výberu: „Si ok, len tre-
ba urobiť…Považujem ťa za rozumného 
a  kompetentného človeka. Verím, že vy-
hodnotíš situáciu a urobíš, čo je v tvojich 
silách. Rešpektujem tvoju voľbu.“

• Aktívne načúvanie: „Stojíš za to, aby ti bol 
venovaný čas a pozornosť.“

• Empatická reakcia: „Rešpektujem tvoje 
pocity, máš na ne právo.“

• JA - výrok: „Verím, že akonáhle si uvedo-
míš, ako sa cítim, vezmeš moje pocity do 
úvahy a zachováš sa zodpovedne.“

• Spätná väzba, vyjadrenie ocenenia alebo 
uznania: „Ponúkam informácie, aby si 
posúdil, či postupuje správne. Správaš sa 
kompetentne, zodpovedne. Vážim si ťa.“

Jednoducho povedané, naučme sa svoje 
deti nehodnotiť. Nepoužívajme v  komuni-
kácií žiadne lacné pochvaly („ty si šikovný 
chlapček!“ ani deštruktívnu kritiku („Si 
neschopný!“), ale primeranú spätná väzbu. 
Deti sa musia naučiť aj prehrávať. V prípa-
de, že sú rodičia hyperprotektívni a ochra-
ňujú svoje deti až príliš, nedovolia im zakú-
siť dôsledky svojich činov na vlastnej koži. 
Deti sa potrebujú sa presvedčiť o  svojich 
limitoch, i oblastiach, v ktorej vynikajú. Keď 
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naše dieťa povýšime na najdôležitejšie, ako 
sme my sami, vychovávame z neho malého 
„tyrana“, ktorý bude stále našim zrkadlom, 
a bude nám predovšetkým ukazovať to, ako 
málo si vážime sami seba (Zdeňka Jordá-
nová, 2008). Na druhej strane, je potrebné, 
dieťa povzbudzovať v  činnosti, poskytovať 
podporu, byť preňho emocionálne dostup-
ný. Dôverujme svojim deťom, že najlepšie 

vedia, čo je pre nich dobré.
Môže vyrásť  z  dieťaťa, ktorého rodičia 

majú „pokrivené“ vnímanie vlastnej hodno-
ty dospelý človek so zdravým sebavedomím 
a sebaúctou? Domnievam sa, že veľmi ťažko. 
Ako v  živote, tak aj vo výchove, platí: naj-
dôležitejšia je rovnováha. Extrém v ktorom-
koľvek smere je škodlivý.
 Preto rodičia - začnime od seba! �

19 prikázaní Marie Montessori pre rodičov
Mária Montessori vytvorila 19 základných prikázaní pre rodičov, 

ktoré im môžu pomáhať pri ich výchove. Sú jednoduché, ale ak sa hlb-
šie začítate, objavíte v nich múdrosť mnohých kníh v niekoľkých slo-
vách. Ak si nájdete raz za čas chvíľu sa pozastaviť nad týmito slovami, 
môže to mať pozitívny dopad na vývoj vašich detí a život celej rodiny.

1. Deti sa učia tomu, čo ich obklopuje.
2. Ak je dieťa často kritizované, učí sa odsudzovať.
3. Ak je dieťa často chválené, učí sa hodnotiť.
4. Ak vída agresivitu, učí sa biť.
5. Ak sa zaobchádza s dieťaťom poctivo, učí sa spravodlivosti.
6. Ak sa dieťaťu často smejú, učí sa nesmelosti.
7. Ak dieťa žije s pocitom bezpečia, učí sa veriť.
8. Ak sa dieťaťu často nadáva, učí sa cítiť previnilo.
9. Ak dieťaťu často dávate za pravdu, učí sa mať k sebe dobrý vzťah.
10. Ak prejavujete voči dieťaťu často svoju zhovievavosť, naučí sa byť trpezlivé.
11. Ak budete dieťa často povzbudzovať, získa sebadôveru.
12. Ak žije dieťa v priateľskej atmosfére a cíti sa potrebné, naučí sa v tomto svete nachá-

dzať lásku.
13. Nehovorte o dieťati škaredo či už je prítomné alebo nie.
14. Sústreďte sa na rozvoj toho dobrého u dieťaťa, aby mu pre to zlé nezostalo miesto.
15. Vždy počúvajte a odpovedajte dieťaťu, ktoré na vás hovorí.
16. Vážte si dieťaťa, ktoré urobilo chybu a dokáže ju hneď alebo o niečo neskôr napraviť.
17. Buďte pripravení pomôcť dieťaťu, ktoré hľadá a snažte sa byť neviditeľní tým deťom, 

ktoré už našli.
18. Pomáhajte dieťaťu osvojiť si to, čo si neosvojilo skôr. Pomáhajte mu a naplňte pritom 

okolie starostlivosťou, tichom a láskou.
19. Pokiaľ jednáte s dieťaťom, dodržujte vždy tie najlepšie spôsoby– dávajte mu to naj-

lepšie, čo je vo vás samých.
Tému spracovala: PhDr. Romana Oravcová,

psychologička, štatutárna zástupkyňa MC Gombíkovo
Zdroje:
Kopřiva a pol: „Respektovat a být respektovaný“ (Spirála, 2008), Naomi Aldort: „Vychovávame deti a rosteme s nimi“ (Práh, 2010)
Zdeňka Jordánová- „Tvoje dieťa ako šanca pre teba“ (Eugenika, 2008) 
https://eduworld.sk/cd/redakcia/545/19-prikazani-marie-montessori-pre-rodicov
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Plávanie a  kúpanie patrí k  najobľúbe-
nejším aktivitám voľného času. Vzhľadom 
k  našim podnebným podmienkam majú 
významnú úlohu umelé kúpaliská, ktoré 
umožňujú túto aktivitu vykonávať v priebe-
hu celého roka. Okrem zariadení určených 
na plávanie v  posledných rokoch narástol 
počet bazénových komplexov určených na 
relaxáciu a  zábavu, aquaparkov s  rôznymi 
vodnými atrakciami. So vzrastajúcou pes-
trosťou umelých kúpalísk a  zmenami nie-
ktorých sociálnych a  zdravotných faktorov 
v spoločnosti sa však zároveň zvyšujú a roz-
širujú možnosti zdravotných rizík spoje-
ných s návštevou týchto zariadení.

K hlavným rizikovým faktorom patrí:
• Výstavba zariadení s  množstvom atrak-

cií a  víriviek (produkujúcich aerosóly), 
predovšetkým zvýšenie teploty vody na 
kúpanie, ktoré podporuje pomnožovanie 
podmienene patogénnych mikroorganiz-
mov.

• Zmena zvyklostí pri využívaní zariadení 
s dlhodobým pobytom v  teplom vlhkom 
prostredí.

• Starnutie populácie a nárast osôb s chro-
nickým ochorením spojeným zo zvýše-
ním príjmom liekov, ktoré zvyšujú riziko 
infekcie.

• Zvýšená celosvetová migrácia obyvateľov, 
ktorá do európskych bazénov privádza 
stále častejšie osoby z  iného kultúrneho 
alebo náboženského prostredia, ktorých 
hygienické pravidlá môžu byť v  rozpore 
s dnes uznávanými požiadavkami na pre-
venciu ochorení v prostredí bazénov

Pri bežnej prevádzke bazénov dochádza 
ku kontinuálnej mikrobiologickej a chemic-

kej kontaminácii, čomu musí byť prispôso-
bená starostlivosť o kvalitu vody.

Z  kože a  slizníc kúpajúcich sa osôb sa 
zmývajú do vody rôzne mikroorganizmy 
– baktérie, vírusy, plesne a  kvasinky, príp. 
prvoky a  helminty. Každý návštevník za-
nechá pri kúpaní v  bazéne až 2,5 miliardy 
mikroorganizmov. Väčšinu týchto mikroor-
ganizmov predstavuje normálna fyziologic-
ká a nepatogénna mikroflóra (z kože, sliz-
níc, čreva), ale objavujú sa aj podmienene 
patogénne a  patogénne druhy. V  prípade 
dôkladného osprchovania pred vstupom do 
bazénu klesne počet vnesených zárodkov až 
desaťnásobne, čo je dôkazom pre význam 
osvety návštevníkov.

U vonkajších bazénov je možná aj konta-
minácia vody trusom vtákov a hlodavcov.

Koncentrácia mikroorganizmov závisí 
na úrovni technického vybavenia, na kvali-
te úpravy bazénovej vody, ale aj na kvalite 
obsluhy a  údržby. Napr. preťažené a  nedo-
statočne udržované filtre sú živnou pôdou 
pre rast legionel a Pseudomonas aeruginosa. 
Tiež niektoré materiály (plasty) podporujú 
výskyt mikroorganizmov, preto môžu byť 
plastové hadice, vírivky, sprchové hlavice 
a  iné zariadenia pri súčasnom pôsobení 
ďalších faktorov (vyššia teplota vody, ne-
odborná obsluha, stagnácia vody) vysoko 
kontaminované legionelou, P. aeruginosa 
a mykobaktériami.

Kúpajúce osoby zo slizníc, povrchu kože 
a  vlasov uvoľňujú do vody bazénov nielen 
mikroorganizmy, ale tiež rôzne organic-
ké látky ako pot, moč, mazové a  slizničné 
sekréty, zvyšky kozmetických prostriedkov, 
opaľovacích krémov,  mydla a pod. Množ-
stvo dusíkatých látok je vymývaných z kože, 
hlavne vo forme močoviny, amoniaku, ami-
nokyselín a kreatinínu. 

Všetky tieto organické a  dusíkaté látky 
samy o  sebe môžu zhoršiť organoleptické 
vlastnosti vody a  podporovať nárast biofil-

Bazény
a riziká
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mov na stenách bazénu a v potrubí (a tým 
zase podporovať množenie mikroorganiz-
mov), ale inak nie sú priamo zdravotne 
významné.  Problémom sa stávajú až vo 
chvíli, keď reagujú s oxidačnými (dezinfekč-
nými) látkami, ktoré sa do vody priebežne 
pridávajú a  vznikajú tzv. vedľajšie produk-
ty dezinfekcie – predovšetkým chloramíny 
(reakciou dusíkatých látok s  chlórom) tri-
halometány a halooctové kyseliny (reakciou 
uhlíkových látok s chlórom).

Existujú tri hlavné cesty expozície mik-
roorganizmom a chemickým látkam, ktoré 
obsahuje bazénová voda:

a) Ingescia alebo priame požitie vody – 
orálnou cestou sa prenášajú najmä patogény 
spôsobujúce hnačkové infekčné ochorenia 
tráviaceho traktu; do organizmu sa takto 
dostávajú i  toxické či mutagénne vedľajšie 
produkty dezinfekcie

b) Inhalácia - užívatelia bazénov vdychujú 
vzduch nad vodnou hladinou, pričom jeho 
množstvo závisí na intenzite námahy a času 
strávenom v  bazéne alebo jeho najbližšom 
okolí. Inhalačnú expozíciu ďalej určuje 
koncentrácia prchavých látok unikajúcich 
z vodnej hladiny, vrátane aerosólu, ktorý sa 
tvorí hlavne vo vírivkách a v okolí vodných 
atrakcií aquaparkov. U plavcov vzniká väč-
šie množstvo problémov spojených s horný-
mi a dolnými dýchacími cestami, dochádza 
u nich k dráždeniu hrdla a očí a trpia zápal-
mi vonkajšieho zvukovodu. Vdychovaním 
aerosólu z  kontaminovanej vody sa môžu 
prenášať závažné ochorenia, najmä legione-
lóza, granulomatózna pneumonitída (inha-
lácia endotoxínov Pseudomonas aerugino-
sa) a rôzne mykobakteriózy.

c) Dermálny kontakt - koža je značne vy-
stavená pôsobeniu chemických látok v  ba-
zénovej vode. Niektoré majú priamy (dráž-
divý) vplyv na pokožku, oči a  sliznice, iné 
môžu byť resorbované do organizmu, pri-
čom tento spôsob expozície sa považuje za 

rizikovejší oproti ingescii, pretože látka ob-
chádza pečeň a môže byť krvným obehom 
distribuovaná priamo k cieľovým orgánom. 

Rozsah takéhoto príjmu závisí na mno-
hých faktoroch – dĺžka kúpania, teplota 
vody a koncentrácia chemických látok v nej.

Dlhodobý pobyt vo vode vedie k odmas-
teniu a  macerácii pokožky, k  jej drážde-
niu chemickými látkami, vzniku vyrážok, 
prípadne infekcií. Mechanicky poškodená 
pokožka (odreniny, ragády) vstup infekcie 
uľahčuje, podobne ako pobyt v teplej vode, 
ktorá rozťahuje póry a  narušuje ochrannú 
kožnú bariéru, čím uľahčuje prienik mikro-
organizmov do hlbších vrstiev kože. Infekč-
nými agens bývajú hlavne Pseudomonas ae-
ruginosa, Staphylococcus aureus, kvasinky 
(Candida).

Zdravotný stav a  správanie návštevníkov 
bazénov je ďalším faktorom určujúcim stu-
peň rizika. 

Iné zdravotné riziká
• Úrazy (najmä zlomeniny, odreniny, bod-

nutia hmyzom, pomliaždeniny) v dôsled-
ku pokĺznutia a využívania atrakcií (tobo-
gánov) a úrazy z nerozvážnosti, napr. pri 
skokoch do plytkej vody

• Úpaly, prehriatie a dehydratácia postihu-
júce najmä v dôsledku nadmerného slne-
nia dojčatá, deti a starých ľudí

• Utopenie (príčinami sú preceňovanie 
síl najmä pod vplyvom alkoholu, kŕče, 
vdýchnutie vody, plavecká negramotnosť, 
srdcová zástava vplyvom kontaktu so 
studenou vodou), príp. smrť následkom 
poranenia vo vode (pri skokoch do vody, 
stretnutí s  plavidlom). V  prípade detí je 
príčinami utopenia aj nedôsledný dozor 
(nadobúda význam najmä pri rozvoji do-
máceho kúpania).

PhDr. Pavlína Bartová
Regionálny úrad verejného zdra-

votníctva Banská Bystrica
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Pri našej po-
slednej náv-
števe v  Prahe 
sme ako pravé 
milovníčky čo-
kolády nesmeli 
opomenúť náv-
števu Múzea 
Čokolády na 
Celetnej 10. Už 
pri vstupe do 
predajne nás 
ovalila omamu-
júca čokoládo-
vá vôňa, ktorej 
dokáže odolať 
len málokto. My 

sme sa však prekonali a najprv zamierili do 
múzea, aby sme sa dozvedeli niečo o výrobe 
čokolády. V múzeu sme mali možnosť vidieť 
ako a kde sa pestuje kakaovník, priučili sme 
sa čosi o histórii a spôsoboch výroby čoko-
lády v minulosti. V múzeu čokolády nesme-
la chýbať ani ochutnávka kvalitných druhov 
čokolád. V malej kinosále sa premietal do-
kument o procese výroby čokolády - od zbe-
ru kakaových zŕn, cez pásovú výrobu až po 
dodanie finálneho produktu. Nikdy nás ne-
napadlo, že výroba obyčajnej bonboniéry je 
tak komplikovaným procesom. Pri vystave-
ných historických obaloch čokolád sme si 
nostalgicky zaspomínali. Najmenších určite 
potešia malé výklady s lego postavičkami na 
tému mini cukráreň/čokoládovňa.  Niekoľ-
ko krát za deň sa koná v múzeu demonštrá-
cia výroby belgických praliniek. Na vlastné 
oči sme videli, ktoré zložky musí obsahovať 
čokoláda a  ako treba postupovať, aby bola 
naozaj kvalitná. A opäť nesmela chýbať malá 
ochutnávka hotových praliniek – mňam! Za 

príplatok múzeum ponúka možnosť výroby 
vlastnej čokolády – pre deti absolútne úžas-
ný zážitok. Môžete si vybrať výrobu druhu 
čokolády podľa vlastného gusta, a pod do-
hľadom odborného personálu si vytvoríte 
svoju vlastnú handmade čokoládku. Potom 
si v  predajni môžete nakúpiť čokolády od 
výmyslu sveta - pralinky, truffle, čokoládo-
vé lízanky, dokonca čokoládovú kozmetiku. 
Proste mňam!

Viete, aký je základný rozdiel medzi 
mliečnou, bielou a horkou čokoládou?
 - Mliečna obsahuje cukor, kakaové maslo, 

sušené mlieko, kakaovú hmotu
 - Biela obsahuje cukor, kakaové maslo, su-

šené mlieko, tzn. chýba kakaová hmota
 - Horká obsahuje cukor, kakaové maslo 

a kakaové hmota, tzn. chýba sušené mlie-
ko
Návšteva múzea bola pre nás veľmi prí-

jemným a obohacujúcim zážitkom, na kto-
rý budeme ešte dlho spomínať. Pre každého 
milovníka tejto sladkej pochutiny ho odpo-
rúčame navštíviť tiež!

Vedeli ste, že v Prahe sa nachádza Múze-
um lega? Konkrétne na Národní 31. My sme 
ho nemohli obísť.

Ide o najväčšiu súkromnú lego zbierku na 
svete, nachádza sa v ňom cez 3000 exponá-
tov zložených z 2 000 000 kociek. V zbierke 
nechýbajú aj modely z roku 1955. V múzeu 
sa nachádzajú aj detskej kútiky pre malých aj 
veľkých. Dcéru najviac uchvátil Krtko z lega 
a Harry Potter edícia. V múzeu sa nachádza 

Praha inak:
Čokoláda a lego
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V  okolí Liptovského Mikuláša vyrástlo 
množstvo atrakcií pre deti aj celé rodiny. 
Okrem lyžovania, kúpania, hurikánu, kde si 
môžete vyskúšať voľný pád tu vzniklo malé 
ZOO, kde si prídu na svoje všetky deti. 

Máloktoré dieťa nemá rado domácich mi-
láčikov a  rado sa s  nimi aj pohrá, pohladí 
ich a chce si pozrieť na vlastné oči ako zvie-
ratká žijú. Kontaktné Zoo nie je síce rozlo-
hou veľké, ale jedinečné tým, že si tu môžete 
naživo prezrieť a pohladiť, či podržať každé 
zvieratko. Okrem klasiky: kozičiek rôznych 
druhov a vzrastov, ovečiek, sliepok všetkých 
možných druhov, poníkov, morčiat a zajači-
kov, kravičiek a sviniek tu nájdete aj exotic-
kejšie druhy. Keď vojdete napríklad medzi 
ovečky do ohrádky, zrazu na vás spomedzi 
nich vyskočí klokan. Lamy, krížený ocelot 
s mačkou domácou, havrany, polárne líšky, 
hady, jašterice a leguány, opičky... uvidíte tu 
naozaj všeličo. Atrakciou medzi zvieratkami 
sú momentálne určite 1 ročné levy, ktoré sú 
v jedinej ohrade kam nepúšťajú menšie deti. 

Inak si všade môžete vojsť, všade sú ochotní 
ošetrovatelia, ktorí vás prevedú jednotlivý-
mi ohrádkami, povedia poradia... Vysvetlia 
ako sa ktoré zvieratko správa, čo má rado. 
Každé zviera môžete aj osobne pokŕmiť, ak 
má ešte miesto v  žalúdku  Zaujímavý je 
domček s papagájmi, kde si to naozaj užijete 
priamo medzi nimi. Nič pre povahy, ktoré 
sa boja náletov! Foto s hadom na krku, legu-
ánom na pleci, 
milým ježkom 
na kolienkach, 
či na poníko-
vi. To všetko 
tu nájdete na 
jednom mieste. 
A  keďže toto 
miesto nie je 
ďaleko od diaľ-
nice, ľahko tu 
odbočíte pri 
vašich letných 
cestách. 

My sme boli príjemne prekvapení množ-
stvom druhov, pokojnou a  pohodovou at-
mosférou a milým prístupom personálu. No 
a samozrejme samotnými zvieratkami.

 Rodina Jandurová

MINIZOO LIPTOVSKÝ 
MIKULÁŠ - SKVELÝ VÝLET 
PRE RODINKU

priamo aj lego obchod, kde si náhradné die-
ly môžte kúpiť na váhu. Priestor je obohate-
ný zaujímavosťami z histórie a výroby Lega. 
História siaha do roku 1934, kedy Ole Kirk 
Christiansen založil firmu na výrobu lega 
v Dánsku, v meste Billund. Viete, odkiaľ je 
odvodený názov lega? LEg GOdt = DOBRE 
SA HRAŤ.

Múzeum je otvorené denne od 10,00 hod 
do 20.00 hod.

Dozvedeli sme sa, že:
 - kocky lega sú vyrábané s  presnosťou na 

dva milimetre.
 - Od roku 1949 sa hralo so stavebnicou lego 

viac ako 400 milionov ľudí
 - Na každého človeka na svete pripadá cca 

62 kociek lega

Obe múzea boli pre nás zážitkom, ktorý 
odporúčame.

 Ivett Pavlis

letný „špeciál“
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Bol sychravý, upršaný deň. Zvieratká 
sa poskrývali do svojich skrýš, aby im ne-
zmokli kožúšky či krídelká, stromy sa tešili, 
že sa konečne  umyjú od prachu a  potôčik 
tiekol nezvrušene tak ako každý deň. Na 
jeho brehu, blízko pri studničke, však bolo 
niečo nezvyčajné. Tíško a smutne tam ležala 
malá bábika. A bola naozaj malá, akurát sa 
zmestila do drobnej detskej rúčky. “Možno 
preto si ma doteraz nikto nevšimol”, dumala 
často bábika. “Možno keby som vedela trošku 
vyrásť, dovidela by som na ľudí, čo sa chodia 
napiť k  studničke a  zavolala by som o  po-
moc”, nádejala sa.

Bábika bola v tento upršaný deň výnimoč-
ne  smutná. Mala veľmi dobrú pamäť a  tak 
počítala každý východ slnka, ktorý zo svojho 
miesta na brehu potoka videla. Nešťastne si 
uvedomovala, že je to už jeden rok, čo ju 
sem odhodilo roztopašné a  rozmaznané 
dievčatko. Hrávala sa s  ňou veľmi rada, 
ale keď jej babička doniesla novú, väčšiu 
bábiku, tá stará sa jej zunovala a bez ostychu 
ju odhodila, ani sa s ňou nerozlúčila.

Z  chmúrnych myšlienok ju vytrhli hlasy 
ľudí, ktorí sa prišli napiť vody zo studničky. 
Bábika radšej zavrela oči a čakala, kým odí-
du. Dúfala už toľkokrát, že pomaly strácala 
nádej na vyslobodenie zo svojho bezúteš-
ného života. Aké však bolo jej prekvapenie, 
keď sa celkom blízko nej ozval hlas dievčat-
ka: “Ocko, aha! Našla som bábiku.” Ocko sa 
naklonil k  dcére, zbadal bábiku a  zamračil 
sa: “Nech ťa ani nenapadne zobrať si ju. Po-
zri, aká je špinavá. Vlasy má strapaté, šaty 
premočené a  zničené.” Úbohý ocko. Vôbec 
netušil, že mu bábika rozumie a tak ani ne-

vedel, ako jej svojimi slovami ublížil. No 
dievčatko sa nevzdalo a  odpovedalo: “Ja 
viem, ocko. Ale vlásky sa dajú umyť a učesať, 
šaty usušiť a zašiť.” Zdvihla bábiku a posme-
lená otcovým mlčaním pokračovala: “Neučil 
si ma náhodou, že treba pomáhať tým, čo sú 
v  núdzi? Táto bábika je  nešťastná. Chcem 
jej pomôcť. Dovolíš mi to prosím?” Ocko 
sa na svoju dcéru usmial a  pomyslel si, že 
z nej raz bude dobrá a láskavá žena s veľkým 
srdcom. “Ak ti na tejto špinavej a  otrhanej 
bábike tak veľmi záleží, môžeš si ju zobrať 
a postarať sa o ňu. Musím ťa však varovať. 
Zdá sa, že tu leží už veľmi dlho a možno už 
zabudla, čo znamená ľúbiť a byť ľúbený. Má 
zlomené srdce, lebo ju niekto odhodil. Tvo-
jou úlohou bude znovu ju nesklamať - dať 
jej domov a lásku. Ak sa ti to podarí, spravíš 
z nej najšťastnejšiu bábiku zo všetkých, ktoré 
doma máš. Najšťastnejšiu preto, lebo už spo-
znala bolesť a  smútok a  bude vedieť oceniť 
tvoju lásku”, povedal jej. Dievčatko zobralo 
bábiku do oboch rúk a slávnostne poveda-
lo: “Sľubujem ti bábika, že sa o teba budem 
starať, nikdy ťa nenechám ležať odhodenú len 
tak na zemi a jedného dňa, keď už budem na 
hru s bábikami veľká, darujem ťa inému lás-
kavému dievčatku.” Dievčatko sa odmlčalo, 
naklonilo hlavu a chvíľu premýšľalo. Nako-
niec sa usmialo a tíško povedalo: “Budeš sa 
volať Nezábudka. Takto nikdy nezabudnem 
na deň, kedy som ťa našla”.

A  tak na konci upršaného dňa malá 
bábika Nezábudka zaspala v útulnej izbičke 
obklopená láskou a nehou dievčatka a jeho 
hračiek. Niekoľkokrát sa musela uštipnúť, 
či sa jej náhodou iba nesníva krásny sen. 
Keď sa však uistila, že sa ráno nezobudí 
na mokrých listoch pri potôčiku, ale vedľa 
veľkého plyšového medveďa, potichu 
šepkala, až kým nezaspala: “Niet šťastia bez 
lásky. A ja som našla oboje…”.

 Eva Šelcová

Nezábudka

Vlastná tvorba mamín
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Starať sa o  niekoho. Variť, prať, upratovať. 
Vychovávať deti. Či sa cítim byť ako žena 
šťastná? Neviem. Nikdy som nad tým v tej-
to rovine nepremýšľala. A či si vážim samu 
seba ako ženu? Asi áno, hoci…

„To čo sú za otázky!” mierne podráždená 
som vtedy vyblafla na Zuzku. Tá sa len s po-
rozumením pousmiala a vraví mi: „Vitaj me-
dzi nami, Júlia, vo svete vedomých žien, kto-
ré vnímajú svoju ženskosť a silu, ktorá z nich 
ide. Žien, ktoré sa neboja ponoriť do svojho 
vnútra a loviť v ňom - či už nájdu poklady 
v podobe netušených schopností, alebo dáv-
no zabudnuté, no stále živé traumy z detstva 
a dospievania. Z času, keď sa z dievčat stáva-
jú ženy a málokto im vtedy rozumie.”

Zvyšok cesty sa Júlia ďalej pozerala z okna. 
Pomaličky, pomaly sa z nej stávala iná žena. 
Spadla jej spred tváre clona, ktorú tam pev-
ne držali jej predsudky a  strachy spojené 
s  kultúrou, tradíciami a  výchovou. Začala 
v nej silnieť túžba spoznať samu seba…

A kde na svojej ceste si ty, milá Žena, milá 
Matka? Kráčaš svojím životom bez toho, aby 
si sa zastavila a  vychutnala si ten radostný 
pocit, byť ženou dávajúcou život? Vravíš, že 
v dnešnom uponáhľanom svete sa to nedá? 
Kolobeh deti, manžel, práca, domácnosť je 
častokrát ubíjajúci. Dožič si trochu pohla-
denia pre svoju dušu, pre svoje telo. Zober 
si deň voľna a vychutnaj si ho tak, ako si to 
žiada tvoja vnútorná žena. Chce ísť na lúku, 
vyzuť sa a slobodne si tam zatancovať s ví-
lami? Alebo má chuť pekne sa upraviť, na-
maľovať a ísť do divadla? Wellness? Nákupy? 
Deň strávený v kruhu rodiny, priateľov…? Je 
toľko možností, pretože sme každá iná, jedi-
nečná. A každá máme právo na seba, seba 
samu. A ak sme zároveň aj matkami, máme 
aj zodpovednosť. Za tie malé ženy, ktoré nás 
so záujmom a s detskou oddanosťou neustá-
le sledujú a učia sa od nás. Učme ich, ako byť 
ozajstnými ženami…

 Eva Šelcová

Júlia sa pozerala z okna na ubiehajúcu kra-
jinu. Rada v  tichosti rozjímala nad svetom 
navôkol, no v  poslednej dobe bol jej život 
zahltený prílišným zhonom. Uvítala preto 
možnosť uniknúť preč od ruchu a anonymi-
ty veľkého mesta na dedinu do hôr. I keď… 
dôvod jej cesty sa jej zdal trochu bizarný. Má 
sa tam stretnúť s inými ženami, ktoré budú 
v rôznom veku, rôzneho postavenia a záuj-
mov. Spoločné budú mať len jedno: Ženstvo.

„A  čo tam budeme robiť 5 dní?” trochu 
znepokojene som sa pýtala Zuzky. Lebo prá-
ve ona, moja najlepšia priateľka, ma na toto 
dobrodružné ťaženie nahovorila.

„Čo by asi tak mohli robiť ženy bez mu-
žov? Oddychovať, klebetiť, nakupovať, wel-
nesovať. Alebo,” tajomne stíšila hlas, „spo-
znávať svoju vnútornú ženu.”

Zrejme som sa tvárila aj vystrašene, aj 
nechápavo, lebo Zuzka prepukla vo veselý 
smiech.

„Nič sa neboj, skúsim ťa trochu nasmero-
vať otázkami: Vďaka čomu vieš, že si žena 
a matka? Vieš si predstaviť byť ženou a nebyť 
zároveň matkou? Si šťastná ako žena a vážiš 
si samu seba? Popremýšľaj nad tým,” pove-
dala mi.

V duchu som si opäť prehrávala jej otázky 
a moje ťažko vydobyté odpovede: No jasné, 
že som žena. Však pravidelne menštruujem, 
mám prsia a  v  čase sa meniace množstvo 
tuku na tele. Byť matkou je akási automa-
tika. Veď sme k  tomu odmalička vedené. 

Venované
ženám

Vlastná tvorba mamín
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Stavebné sporenie Krôčik
garantované úročenie až 9,5 % p.a. počas prvého roku sporenia:

úročenie vkladov 4,5 % p.a.,
5 % štátna prémia, maximálne 66,39 €,

na ďalších 5 rokov garancia úrokovej sadzby na všetky vklady,
zdarma balík poistenia v spolupráci s Wüstenrot poisťovňou:

poistenie zákonného zástupcu dieťaťa pre prípad úmrtia,
poistenie trvalých následkov úrazu dieťaťa až do 3 500 €,

darček pre každé dieťa uvedené na zmluve o stavebnom sporení.

Detské investičné životné poistenie
poistenie dieťaťa a rodiča na jednej zmluve,
bonusové krytie z vybraných poistení rodiča zdarma pre všetky deti,
zdravotné asistenčné služby pre obe poistené osoby,
poistenie je možné dojednať od narodenia dieťaťa,
cestovné poistenie pre celú rodinu zdarma.

Finančná istota pre vaše deti
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