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Projekty UMC

Míľa pre mamu je tradičné podujatie ma-
terských centier pod záštitou Únie mater-
ských centier. Chceme vzdať úctu ženám 
- matkám a zároveň poďakovať všetkým 
členkám a dobrovoľníčkam, že už takmer 
20 rokov vytvárajú spoločnosť priateľskú k 
deťom a rodinám. Tento 13-ty ročník bol za-
meraný na propagáciu a podporu ľudových 
tradícií.

Počet účastníkov

1 Bánovce nad Bebravou 
- MC Anjelikovo 126

2 Banská Bystrica - RC, Hviezdička 753
3 Banská Bystrica - MC Mamina 0
4 Bernolákovo, KC Prístav 180

5
Bratislava - RC Dlháčik, RC 
Klbko, RC Kramárik, RC Oblá-
čik, RC Prešporkovo, RC Ráčik 
a Únia materských centier 

2964

6 Brezno - MC Slniečko 648
7 Detva - Studnička 409
8 Dolný Kubín, MC Píšťalka 354
9 Handlová, MC Lienka 462

10 Hriňová, MC Mravček 509
11 Kežmarok, MC Slimáčik 283
12 Košice - MC Lentilka, 77
13 Košice - RC Stonožka 1342
14 Levice, MC Medulienka 905
15 Lipová, MC Nezbedko 119
16 Lučenec, MC Jahôdka 421
17 Malacky, MC Vánok 622
18 Martin, RC Wings 220
19 Myjava, MC Pampúšik 257
20 Námestovo, RC Drobček 817
21 Nitra, MC Klokanček 1581
22 Nová Baňa, MC Gašparko 146
23 Nováky, MC Nováčik 324

24 Opatovská Nová Ves, 
RC Štvorlístok 129

25 Pohronská Polhora, MC Macík 146
26 Poprad, MC Bambino 677
27 Považská Bystrica, MC Včielka 310
28 Prakovce, MC Harmónia 230
29 Prešov, ROC Emerka 904
30 Prievidza, MC Slniečko 543
31 Pukanec, MC Pukanček 315
32 Revúca, MC Gombíkovo 295
33 Rohožník, MC Kvietok 344
34 Sabinov, MsKS 358
35 Senica, MC Stonožkine slniečka 1886
36 Senec, Senecké slniečko 624
37 Sereď, MC Mamaklub 1184
38 Sliač, MKS 627
39 Stará Turá, MC Žabka 364
40 Svätý Jur, MC Piškótka 226
41 Šajdikove Humence, TJ Kerko 520
42 Šaľa, MC Mamy mamám 713
43 Trenčín, MC Srdiečko 1030
44 Veľké Zálužie, MC Blšky 518
45 Veľký Krtíš, RC Hruštička 506
46 Vranov nad Topľou, MC Slniečko 504
47 Vráble, MC Chrobáčik 482
48 Zlaté Moravce, MC Mami - Oáza 216
49 Žarnovica, CVČ 157
50 Žilina, MC Nezábudka 515
51 Žitavany, ZŠ J.V.Šimka 170

SPOLU SR 28012

Zahraničie:
1 Duha Klub Rodinka, Přerov 150
2 Slovenské centrum, Írsko 27
3 Srdce, Báčsky Petrovec, Srbsko 83

SPOLU SR+zahraničie 28272

Keď mamy 
ďakujú mamám
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Projekty UMC
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Projekty UMC
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Projekty UMC
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nádherné podujatie zaslúžene čoraz viac 
priaznivcov. Na 13. ročníku akcie MÍĽA 
PRE MAMU sa u nás, v Šali, zaregistrovalo 
vyše 700 účastníkov. Je skvelé, že Únia ma-
terských centier s  niečím takým vôbec za-
čala. Čo je ešte lepšie, vždy sa nájde niekto, 
kto to v našom meste perfektne zorganizu-
je a  zrealizuje. V prvých ročníkoch to boli 
zakladajúce členky MC MAMY MAMÁM, 
teraz už päť rokov tie, ktoré po nich prebra-
li štafetu a úspešne vedú materské centrum 
doteraz. A práve o tom som chcela.

Projekty UMC

Mesto plné kočíkov, balónov, vysmia-
tych rodičov a natešených detí. MÍĽA PRE 
MAMU je jedinečné podujatie a  aj tento 
ročník bol podobne ako všetky minulé - 
úžasný. Ako nám bolo? Príjemne, aktívne, 
slnečno, hravo, veselo. Míľový pochod súťaž-
nými stanovišťami v neďalekom nemocnič-
nom parku bol plný zaujímavých disciplín. 
Sobotné predpoludnie 7. mája bolo super, 
počasie prialo, kolotoč sa točil, detičky tan-
covali, spievali, recitovali. Nechýbalo nič, čo 
plagát sľuboval – vystúpenia, zážitky, míľový 
pochod s atrakciami, historické vozidlá, tvo-
renie, maľovanie na tvár, tombola a mnoho 
iného. S viac či menej podobným scenárom 
sa to každoročne deje vo viacerých mestách 
na Slovensku a  s  každým rokom má toto 

Keď mamy
ďakujú mamám

www.materskecentra.sk 9



Projekty UMC

Do „nášho“ materského centra chodím 
pravidelne už päť rokov a cítim sa tam skve-
le. Rada sa zúčastňujem všetkého, čo MC 
MAMY MAMÁM organizuje a vždy ma fas-
cinuje, ako to tie baby robia. Že si nájdu čas 
a energiu, urobiť niečo aj pre ostatných, nie-
len pre seba. Robia to dobrovoľne a s láskou. 
Na úkor vlastných rodín. V sobotu 7. mája si 
mnohí Šaľania užili vláčne víkendové raňaj-
ky a potom sa vybrali na super akciu, ktorú 
pre nich medzitým niekto pripravil. Popri 
svojich deťoch a domácnostiach. Stále niečo 
vymyslia, naplánujú, zorganizujú, nakúpia, 

donesú, odnesú, rozložia, upracú, napíšu, 
zoženú, vyrobia, vybavia…zabudla som na 
niečo? Chce to kopec času, entuziazmu, tr-
pezlivosti a kreativity. Zaslúži si to pochva-
lu. Bez zbytočných fanfár, ale poriadnu, na 
papier, do časopisu. Zo srdca im ďakujem. 
Oni vedia komu. Všetkým tým, čo sa pra-
videlne pričiňujú o to, že materské centrum 
Mamy mamám v  Šali je také, aké je. Majú 
zato moju poklonu a uznanie. 

V mene všetkých spokojných mamičiek 
jedna Dana

Materské centrá / jún 2016 10



Medzinárodné podujatie 
Míľa pre mamu v  predve-
čer Dňa matiek sa konalo aj v  51 mestách 
na Slovensku. Materské centrum Slniečko sa 
zapojilo po šiestykrát a  pod záštitou primá-
tora Ing. Jána Ragana. Podujatie finančne 
podporilo Mesto Vranov nad Topľou. 524 
zaregistrovaných účastníkov vzdalo úctu 
všetkým mamám absolvovaním symbolickej 
míle s kočíkmi na rukách i pešo. Najmladšiou 
účastníčkou bola 3 mesačná a najstaršou 75 
ročná. Touto milou akciou sme chceli pou-
kázať na dôležitosť postavenia matky, ženy 
a vzdať úctu jej krásnemu a nezastupiteľnému 
poslaniu. Šťastná mama rovná sa šťastné die-
ťa, rodina, práca i spoločnosť. Slniečko svietilo 
nielen na oblohe a celá akcia sa niesla v duchu 
S tradíciami v srdci… Mamičky, staré mamy 
i celé rodiny súťažili a zabávali sa. Deti sa vy-
šantili pri Zumbe s  Adelkou, na skákacom 
hrade a  trampolínach. So 41dobrovoľníkmi 

sme pripravili tvorivé dielničky, kreslilo sa na 
zem a maľovalo na tváričky. Najviac navšte-
vované bolo stanovište s  hokejom, chytanie 
rybičiek a  maľovanie sadrových odliatkov. 
Všetky mamky dostali od detí sladký božtek 
a od tých starších detí aj vlastnoručne vyma-
ľované srdiečko Slovensko v srdci a perníkové 
srdce. Deti spievali mamkám pesničky a bás-
ničky. Bola aj tombola. Mimi jasličky so svoji-
mi dielničkami a aktivitami boli znovu milým 
spestrením. Pracovníci poisťovne Generali 
darovali deťom balóny a priniesli aj maskota. 
Raiffeisen banka darovala detičkám balóny 
a cukrovú vatu. Každá rodina dostala vodičku 
Zlatá studňa Zlatíčko a balíček od Nivea a.s. 
Osobitne chcem vyjadriť veľké poďakovanie 
všetkým sponzorom a aj dobrovoľníkom a po 
prvýkrát nám pomohol aj klub žien SNS Ma-
rína. Navštívila nás aj INTV s Líviou Godo-
vou. Ste našim slniečkom a my sme tradične 
radi s vami… 

MVDr. Viera Kulichová
Materské centrum Slniečko

Vranov nad Topľou

Projekty UMC

Míľa pre mamu
2016
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„Revolúcia v  učení detí“  – vďaka pod-
pore nadácie Hodina deťom sme pripravi-
li projekt pre materské a  rodinné centrá, 
ktorý vychádzal priamo z potrieb MC/RC.

V  súčasnosti je zákonom ustanovená 
povinná školská dochádzka. Výučba v štát-
nych školách je prevažne postavená na zdra-
vých jedincoch, schopných rovnako pocho-
piť a učiť sa. Projekt „Revolúcia v učení detí“ 
prináša nový spôsob učenia detí od najút-
lejšieho veku. Ponúkaná pedagogika na zá-
klade montessori princípoch vedie ku kva-
litnejšej výučbe a  k  zlepšeniu vnútorného 
prostredia, v ktorom sa deti učia. My tento 
spôsob ponúkame v materských/rodinných 
centrách, kde sa denných aktivít zúčastňujú 
s deťmi zároveň aj rodičia. Zavedenie alter-
natívnej formy vzdelávania môže priniesť 
zmenu v náhľade na spôsob získavania ve-
domostí detí i dospelých s prihliadaním na 
individualitu a potreby jednotlivca.

Projekty UMC

Materské centrá / jún 2016 12



Školenie o daniach 
– Žilina 9.3.2016

V  stredu 9. marca sme sa stretli v  ma-
terskom centre Nezábudka. 12 dievčeniec 
z  rôznych centier (Dupajda, Meduška, Le-
vík, Nezábudka, Slimáčik, Klbko, Mamina, 
Klokanček a Slniečko), aby sme sa dozvedeli 
viac z tajov čísel a účtov. Vďaka ochote na-
šej „šéfky“ Ing. Daniely „Danči“ Konečnej, 
ktorá nám odovzdala aspoň kúsok zo svo-
jich zručností, sme si mohli povymieňať 
skúsenosti a dozvedieť sa aktuálne informá-
cie o  daniach a  jednoduchom účtovníctve. 
Zaviedli sme tiež nový pojem „Fialová kniž-
ka“ , na ktorom teraz intenzívne všetci pra-
cujeme, ale o  tom radšej v  iných správach 
. ĎAKUJEME Katke Jarinovej za okam-
žité prispôsobenie sa situácii a poskytnutie 
priestoru a tiež Danči, že si vo svojom nabi-
tom programe našla čas na výborné stretnu-
tie a spoluzdieľací workshop.

Práve tieto spoločné stretnutia, spoluzdie-
ľania a pocit spolupatričnosti nás nesú ďalej 
a ukazujú nám, že byť členom UMC je výsa-
dou. 

Počas ôsmych stretnutí v Žiline, 2x v Zla-
tých Moravciach, Banskej Bystrici, Bratisla-
ve, Prešove, Martine a v Nitre sme vyškolili 
43 vedúcich pracovníčok MC/RC, ktoré 
absolvovali viac ako 2 školenia na vedenie 
programu Montessori a ďalších 16 žien, kto-
ré absolvovali aspoň 1 školenie. Lektorky 
sa naučili ako pracovať s  deťmi, s  rodičmi 
a budú môcť samé viesť túto výučbu vo svo-
jich centrách a  tak zabezpečia kvalitatívne 
vyššiu úroveň vzdelávania.  Lektorky ab-
solvovali niekoľkých kurzov pod vedením 
odborníčok Ing. Kataríny Žarnovičanovej, 
Mgr. Marty Fudalyovej, Mgr. Martiny Zver-
kovej, PhD.

Témy školení boli prispôsobené pod-
mienkam materských a  rodinných cen-
tier  – Úvod do Montessori pedagogiky, 
Veci praktického života, Zmyslová výchova, 
Matematika – úvod, Jazyk a reč, Kozmická 
výchova, biológia a geografia a tiež Deti ob-
javujú svet a Hrátky malej Agátky – aktivity 
s prvkami Montessori pedagogiky.

Rozšírením možností programu, zave-
dením pravidelných hodín pre výchovu 
k montessori princípom s rodičmi, sa zvý-
šila atraktívnosť programov v  materských/
rodinných centrách.  Vychádzali z  potreby 
rodičov, navštevujúcich MC/RC, ktorí majú 
stále väčší záujem o  alternatívne spôsoby 
výchovy a  výučby svojich detí. Montessori 
učenie je inovatívne, z pohľadu odborníkov 
na miesto konania sú materské centrá naj-
prirodzenejším priestorom pre zavedenie 
takejto výchovy a výučby.

Veríme do budúcnosti v  zavedenie prv-
kov montessori výchovy a  vzdelávania do 
materských i základných škôl pre ich neoce-
niteľný prínos a posun v rozmýšľaní a učení 
sa detí. 

 Jana Sýkorová

Projekty UMC
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DOBROVOĽNÍCTVO 
v materských centrách

Koordinátor dobrovoľníkov  ako profe-
sia – ideál či realita? Inšpirácie pre mater-
ské centrá   z konferencie

Dňa 26. apríla 2016 sa uskutočnila kon-
ferencia Platformy dobrovoľníckych centier 
a  organizácií, ktorá sa konala v  Bratislave 
pod  názvom Koordinátor dobrovoľníkov 
ako profesia – ideál či realita? Zúčastnilo 
sa jej takmer 80 zástupcov prevažne mimo-
vládnych neziskových organizácií zo Slo-
venska. 

V  rámci programu vystúpili skúsení od-
borníci na prácu s dobrovoľníkmi. Jedným 
z prvých bol Jiří Tošner z dobrovoľníckeho 
centra Hestia v  Prahe, ktorý nás previedol 
históriou i súčasnou situáciou dobrovoľníc-
tva v Čechách. 

Ďalší, Jakub Forgács z  o.z. Slovak Fre-
eerun Family, ktoré sa venuje atletickým 
disciplínam parkour a  freerun. Prostred-
níctvom týchto nezvyčajných aktivít sa 
im v  SFF dlhodobo darí úspešne pracovať 
s deťmi a mládežou v Banskej Bystrici. „Deti 
po nás opakujú, hľadajú vzory“, povedal vo 

svojej pozitívnej prezentácii.
Michal Lipovský z trnavského Centra pre 

rodinu vo svojom príspevku prezentoval 
svoje zaujímavé skúsenosti z dobrovoľníckej 
práce na Slovensku i  v  krajinách „tretieho 
sveta“. Apeloval na to, aby sme k dobrovoľ-
níctvu motivovali už deti na základných 
školách. „Oceňujme všetkých svojich dobro-
voľníkov morálne,“ vyzval nás v závere. 

Vtipnou prezentáciou o antilopách a dob-
rovoľníkoch nás zaujal Kristián Šeffer, dl-
horočný koordinátor dobrovoľníkov na 
medzinárodnom divadelnom festivale Di-
vadelná Nitra. „Mať prezidenta SR na pod-
ujatí je prestíž pre organizáciu, ale fuška pre 
organizátorov“, dodal nakoniec.  

O tom, ako horieť a nevyhorieť rozprával 
Richard Zapriháč z Horskej služby, ktorá na 
Slovensku existuje už viac ako 60 rokov. „S 
dobrovoľníkmi treba pracovať tak, aby vy-
držali dlho“, povedal tento koordinátor v sú-
vislosti s informáciou o tom, že vypracovať 
sa na dobrovoľníckeho záchranára Horskej 
služby trvá dva roky a že majú viac čakateľov 
ako členov.

Rozprávkou o  troch grošoch nás zaujala 
Janka Šolcová, čerstvá mamička, pedago-
gička a  dlhoročná koordinátorka dobro-
voľníkov Klubu Pathfinder (oz skautského 
typu) a aj koordinátorka mladých vedúcich 

Projekty UMC
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V rámci projektu podporeného z nórskych 
finančných mechanizmov sme nastúpili do 
prvého cyklu školení.  Školenia viedli špecia-
listky z organizácie My Mamy, Prešov - Mgr. 
Apolónia Sejková a  Ľudmila Vysocká. Zaují-
mavosťou je aj to, že My mamy bolo pôvodne 
materské centrum, ktoré sa postupne transfor-
movalo na poradenské centrum a  Bezpečný 
ženský dom. Bezpečné ženské domy sú zriade-
né hlavne pre ženy zažívajúce domáce násilie. 
V zariadeniach sú iba ženy a ich deti.

Celý cyklus školení sa viedol v troch fázach.
Prvý blok trval tri dni a  bol zameraný na 

scitlivovanie, oboznamovanie sa s problemati-
kou domáceho násilia, jeho formami, priebe-
hom, cyklami. Rozprávali sme sa o reakciách 
žien, spôsobe ich vnímanie danej situácie, 
vytváraní ich vlastných obranných stratégií, 
vplyve dlhodobého týrania a ponižovania na 
ich psychiku, zdravotný stav, dôvodoch zotr-
vania v násilných vzťahoch. Rozprávali sme sa 
o tom, ako túto situáciu vnímajú deti. Dostali 
sme veľmi veľa praktických rád. Dostatočný 
priestor sme venovali aj našim otázkam, zážit-
kom, skúsenostiam. Veľmi oceňujem spôsob 
vzdelávania, prípravu materiálov, praktické 
cvičenia.

Prvý blok bol poprepájaný teoreticko  – 
praktickým vzdelávaním. Celé školenie sme 
zakončili vzhliadnutím filmov, ktoré v nás re-
zonovali do ďalšieho stretnutia.

Druhé stretnutie pokračovalo tiež v  Bra-
tislave. Viac sme sa venovali komunikácii 
s  klientkami. Spôsob ako udržať pozornosť, 
ako počúvať aktívne, ako sa nedať vtiahnuť do 
hystérie a problém riešiť krok po kroku s nad-
hľadom. Dodnes vo mne zostalo cvičenie – ro-
lová hra  – kde nám Ľudka (školiteľka) hrala 
týranú ženu a my sme boli tí, u ktorých hľadala 
pochopenie. Hlavne Petra, ktorá predchádza-
júci rozhovor zobrala vážne a len mlčala a ml-
čala. Venovali sme sa tiež praktickým veciam, 

Školenia Ženy ženám

Projekty UMC

pracujúcich s  družinami detí v  programe 
Spojivko. „Ako dobrovoľník niečo vraciame, 
niečo darujeme a  niečo si nechávame“, po-
vedala na margo troch grošov. Vraciame to, 
čo nás naučili tí, ktorí nás k dobrovoľníctvu 
priviedli. Darujeme svoj čas novým dobro-
voľníkom a nechávame si vlastnú skúsenosť 
a duševné obohatenie z dobrovoľníctva.

Prehľad nových možností pre 
koordinátorov dobrovoľníkov 

Od decembra 2015 eviduje slovenská ná-
rodná sústava povolaní novú profesiu: ko-
ordinátor dobrovoľníkov.

Znamená to, že organizácie - štátne, 
súkromné i  mimovládne - môžu vytvo-
riť pracovné miesto pre osobu, ktorá má 
v  pracovnej náplni koordináciu činností 
dobrovoľníkov. 

Taktiež je možné, aby zamestnanec mal 
v rámci svojho pracovného úväzku časť prá-
ce ako koordinátor dobrovoľníkov. 

Táto pozícia môže byť riadne platená. 
Je dobré, ak má koordinátor na túto 

„agendu“ vytvorený časový priestor i  pra-
covné podmienky. 

Brožúry o koordinátorovi dobrovoľníkov
predstavila na spomínanej konferencii 

Alžbeta Frimmerová, prezidentka Platfor-
my dobrovoľníckych centier a organizácií.

• Štandardy kvality pre dobrovoľnícke 
programy

• Pracovný profil koordinátora dobrovoľ-
níkov

• Osnovy pre tréning v oblasti manažmen-
tu dobrovoľníkov

• Nástroj na overenie kompetencií koordi-
nátora dobrovoľníkov. 

 text, foto: Bc. Katarína Králiková
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Hovorili sme si s  Ivett Pavlis, že každej 
žene, ktorej sme sa pokúsili pomôcť, alebo 
ktorej sme pomohli, na začiatku príbehu, 
vtedy keď k nám prišla, chýbalo to hlavné: 
hrdosť. A je to tak. Ženy, ktoré zažívajú do-
máce násilie, niekde na začiatku, vtedy keď 
skúmajú, či sa vôbec dá ujsť, hovoria slová, 
vety, ktoré často tých, čo im chcú pomôcť, 
privádzajú do pomykova: všetko odkladajú, 
stavajú si pred seba deti ako štít a hovoria, 
žobrú o peniaze… Niekedy sedíte a hovoríte 
si: „veď za toto všetko si môže sama.“

Nie je to tak.
Domáce násilie je špecifickým fenomé-

nom. Keď vás niekto prepadne na ulici, keď 
vám ublíži cudzí človek, máte ešte dlho dlho 
po útoku strach. Keď vám opakovane ubli-
žuje ten, čo vás pozná, s ktorým st e prežili aj 
krásne chvíle, čudujete sa. Premýšľate, prečo 
sa to stalo, kde ste urobili chybu, ospravedl-
ňujete ho.

Násilie je plazivé.
„Viem, že mi neveríš, ale ja by som sa 

najradšej vrátila tam, niekde na začiatok, 
keď sme sa mali strašne radi. Pozerala som 
fotografie a hovorila som si, že veď ja som 

Keď chýba hrdosť

MC v krviProjekty UMC

ako zápis zo stretnutia, kedy volať políciu, kedy 
radšej počkať. Ako by mal vyzerať priestor pre 
takéto zdieľanie. Čo vypovedané z našich úst 
pomôže žene a čo ju skôr od riešenia jej vážnej 
situácie odradí.

Moje osobné a najväčšie obavy boli, či bu-
dem vedieť dobre, adekvátne poradiť, vypočuť, 
pochopiť.

Som vďačná za mnohé uistenia, že základ je 
dobre vypočuť, veriť žene a nebáť sa povedať, 
že momentálne neviem poradiť, ale že zistím, 
čo sa dá v tejto situácii robiť.

Posledné a veľmi milé stretnutie bolo v bez-
pečnom ženskom dome v  Prešove. Dievčatá 
z My mamy vybudovali krásne ubytovanie pre 
klientky, majú tam vlastné bunky, kuchynku, 
priestor na hranie, vzdelávanie a poradenstvo. 
Všetko ženy dostanú pod jednou strechou. 
Rozprávali sme sa s pani psychologičkou, nie-
ktoré dievčatá s  pani právničkou. A  niekto-
ré sme mali možnosť zažiť „komunitu“. Je to 
stretnutie matiek, ktoré žijú v bezpečnom žen-
skom dome pod jednou strechou. Na komuni-
te riešia rôzne problémy, ktoré zo spoločného 
života vyplývajú. Konkrétne sa v ten deň riešil 
čas na pranie. Pretože, vedľa práčovne bola 
ubytovaná pani z postihnutým a  imobilným 
synom a v noci ich práčky rušia.

Pani s potihnutým synom vo mne zanecha-
la hlboký dojem. Jednak pre jej silu starať sa 
o postihnuté dieťa s láskou. Druhý, odhodlanie 
zmeniť život a odsťahovať sa z bytu, kde mala 
život pre syna prispôsobený a jej vďačnosť za 
poskytnutie bývania a pokoj, ktorý teraz má.

Neraz nás ani nenapadne poďakovať sa v du-
chu, že domov je bezpečné miesto a sme tam 
radi. Že je dar, keď si povieme už sa teším do-
mov….Už aby som tam bola. Nie pre všetkých 
je slovo domov spojené s pokojom a radosťou.

O  to viac si vážim ľudí, ktorí všetku svoju 
energiu a  schopnosti venujú takýmto ľuďom. 
Lebo nie je to práca o výhrach, ale aj o častých 
prehrách, smútku a nemohúcnosti veci zmeniť 
tak rýchlo, ako by sme si to priali. 
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MC v krviProjekty UMC

sa až toľko nezmenila, aj po tých deviatich 
rokoch mám dobrú postavu a vyzerám tak 
isto. Tak neviem, kde je chyba, že mi stále 
nadáva a hovorí mi, že som tučná, že nech sa 
pozriem akú mám spuchnutú tvár. Na tých 
fotkách to nevidno…“

 (Katka, 36 rokov)

Násilie neprichádza naraz, ale plazivo a tí, 
čo ho páchajú majú často premyslený sys-
tém, ako svojho blízkeho človeka zničiť, ako 
mu ublížiť tak, aby nemal vo svojich očiach 
žiadnu cenu a neskôr vyzeral pred ostatný-
mi, nuž ako blázon: ako tá, čo provokuje, 
toleruje, dokonca potrebuje trochu násilia.

„Viete, on mi len dával také výchovné, keď 
som niečo zlé urobila. Asi na to mal právo, 
napríklad keď som hrešila nášho syna pred 
ním. Vedela som, že je to jeho všetko a aj tak 
som po ňom kričala, no tak mi občas vypá-
lil. Hej, pred synom.“

 (Zuzana, 44 rokov)

Domáce násilie  – to nie sú iba náhodné 
výbuchy. Je to doslova systém. Žiaľ, ten do-
kážeme popísať až vtedy, keď sa „pozrieme 
dozadu“. Až vtedy uvidíme, že to, čo sa deje 
v živote týranej ženy, má svoje zákonitosti, 
nemenný rytmus. Začína to fázou budova-
nia napätia, kedy „hustne atmosféra“, ženy 
a deti tušia, že sa niečo stane a sú neustále 
v  strehu. Čaká sa na zámienku aby mohla 
prísť explózia.

„Čím skôr som rozoznala, že ma chce za-
čať ničiť, že má zasa tie svoje zvrhlé chute, 
tak tým to bolo pre mňa lepšie. Bolo to totiž 
kratšie.“

Keď príde k výbuch, tak sa uvoľní všetko 
napätie. V  tejto fáze ženy najľahšie opustia 
toho, čo im ubližuje.

„Vedela som, že musím odísť po tom in-
cidente. Viete, vy ste to nezažili, ale keď os-
tanem a  budem premýšľať, ako si ten útek 
lepšie pripravím, tak to bude ešte horšie, 
lebo príde kytica, dovolenka, bude na mňa 
ako med aj niekoľko mesiacov… a  ja zasa 
zostanem a stratím ďalšie roky.“

 (Dominika, 28 rokov)

Hej. Vo fáze medových týždňov sa môžu 
ženy zotaviť. Zrazu je všetko „ako kedysi“, 
láska sa vracia. Často sa v tejto fáze urobia 
nezvratné rozhodnutia, ktoré skomplikujú 
ďalší odchod – po ďalšom výbuchu.

„Bolo to strašné. Ja som odišla do krízové-
ho centra. On otočil o 180 stupňov. Všetko 
zrazu fungovalo a ja som uverila, že to, čo sa 
tri roky dialo, všetko to zlé, násilné, ponižu-
júce, že to bolo zo stresu. Manžel ma naho-
voril, aby sme vzali veľkú hypotéku a kúpili 
dom „navždy“. A tak mám teraz spoludlh na 
hypotéke 200 tisíc. To s  mojím učiteľským 
platom nezarobím ani do dôchodku…“

 (Jana, 37 rokov)

Ženy, ktoré zažili domáce násilie, vedia 
v čom žijú – a vedia, že „to“ nezastavia samé. 
Potrebujú podporu.

Treba na nich nájsť to, čo je cenné. Ukázať 
im, že majú hodnotu, že mnoho vecí doká-
žu urobiť. Vrátiť im sebaúctu. Oceniť to, že 
našli odvahu nielen chodiť a  plakať, ale aj 
pokúsiť sa zmeniť svoj život a život svojich 
detí. 

Ida Želinská, poradňa ŽENY ŽENÁM              
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Pilotný projekt Ženy ženám vznikol z 
potreby žien z materských centier, ktoré 
vidia viaceré podoby násilia a majú potre-
bu pomáhať. 

 Kritických prípadov nie je veľa, ale za 
posledné roky majú stúpajúcu tendenciu. 
Často súvisia so sociálnymi istotami. Via-
ceré druhy násilia sú pred očami verejnosti 
skryté – psychické, ekonomické či sociálne. 
Cítime potrebu o  násilí v  rodine hovoriť. 
Pretrhnúť pomyselnú niť, neprižmurovať 
oči pred mimoriadne citlivým problémom. 
Dôvodom je že ženy, ktoré žijú v spoločnej 
domácnosti s násilníkom, vedú k tolerancii 
takého života aj svoje deti. 

Absolvovali sme mimoriadne dôležité 
stretnutia s vynikajúcimi školiteľkami z or-
ganizácie My mamy, kde sme získali nielen 
teoretické vedomosti ale aj veľa praktických 
zručností a rád do našej praxe. Dievčatá nás 
naučili, že základom je ukázať ženám, že 

materské centrum je naozaj miestom bez-
pečia a  pokoja. Akým spôsobom aktívne 
počúvať, zaujať postoj, nebáť sa. Filmy To 
všechno z lásky a Jen se dívej niesli v sebe 
zdesenie, hrôzu, depresiu. Všetky výpove-
de i  mnohé dopadové  štúdie nás utvrdili 
v  tom, že hovoriť o  téme týrania je nevy-
hnutnosťou pre záchranu ľudskej dôstoj-
nosti i holého život. Pre skvalitnenie našich 
kompetencií je pre nás veľkým prínosom 
i absolvovanie špeciálnych kurzov na IVSP, 
ktorý je súčasťou VŠ zdravotníctva a soci-
álnej práce Sv. Alžbety. 

Po dlhých rozhovoroch sme dospeli k zá-
veru, že prevencia a spolupráca sú najdôle-
žitejším faktorom ako predísť vzťahu s  ty-
ranom.

Naučiť sa citlivo vnímať 
a počúvať svoje okolie a hlavne 
nebyť k nemu ľahostajní.  
Monokel je vidieť, 
no ubolenú dušu nie...

  
 Jana Sýkorová

Projekty UMC

Monokel vidí každý, 
no násilie má veľa 
podôb.

Materské centrá / jún 2016 18



Čakanie s deťmi u lekára, cestovanie 
na dlhé trate či chladné popoludnie - to 
sú chvíle, keď treba vymyslieť ako sa za-
hrať originálne a po novom. V bratislav-
skej mestskej časti Lamač sídli RC Ob-
láčik, kde sme s nadšením prijali nápad 
na výrobu  BUSY BAGS, voľne preložené 
ako hračky do tašky.

Vytvorili sme pracovné skupiny podľa 
veku detí. V  skupine pre mladších (vek 0 
až 3 roky) nás bolo šesť, v skupine pre škôl-
karov (vek 3 až 6 rokov) sa nás nazbieralo 
10 mamičiek. Každá zo zúčastnených na-
vrhla aktivitu, ktorá je poučná, jednoduchá 
na hranie a hlavne prenosná aj v príručnej 
batožine či kabelke. Danú úlohu bolo tre-
ba vyrobiť pre všetky mamičky v skupine, 
teda pre mladších šesťkrát plus jeden a pre 
starších desaťkrát plus jeden. Vyrábali sme 
totiž aj jednu sériu pre RC Obláčik, ktorá 
zostane voľne prístupná počas obľúbených 
Montessori herní pre verejnosť. Materiál, z 
ktorého sa vyrábalo mal tiež byť dostupný, 
nenáročný, v ideálnom prípade recyklova-
ný z domácnosti. Napríklad išlo o  gombí-
ky, štipce, farebný papier, bublinovú fóliu, 
alobal, zipsy a podobne. Navrhnuté zadania 
boli napríklad zoraďovanie obrázkov pod-
ľa počtu, priraďovanie čísel alebo písmen, 
ďalej vkladanie predmetov či triedenie 
podľa farieb a tvarov. Mnohé aktivity pre-
cvičovali jemnú motoriku, sústredenie sa 
a zrakovú pamäť. Ku každému vrecúšku 
bol priložený návod na použitie a vysvetle-
nie ako BUSY BAG používať. V závere sme 
si BUSY BAGS navzájom povymieňali a tak 
sa každá z nás dostala k novým neopozera-
ným hračkám pre svoje detičky. 

S výrobou BUSY BAGS sme strávili neje-
den večer strihaním, lepením, šitím, lami-
novaním a vôbec kým hlava oddychovala, 
ruky nám pracovali. Bolo náročné nájsť si 

Hračky do tašky

Mozaika centier

priestor a  čas na výrobu BUSY BAGS, ale 
všetky nás myšlienka tak nadchla, že sme 
do toho vložili kus seba. Vyrobené aktivity 
sú úžasné, rovnako ako maminy, ktoré do 
toho dali srdce.

A tu sú dva jednoduché tipy, ako si hrač-
ky do tašky vyrobiť.

VKLADANIE: potrebujete akúkoľvek 
krabičku s vekom alebo uzatvárateľnú ple-
chovicu od čaju či kávy. Na vrchnú stranu 
treba vyrezať otvor pre vhadzovanie pred-
metov ako napr. gombičiek, paličiek od na-
nukov, kociek, slamiek a pod. Hra precvi-
čuje jemnú motoriku a sústredenie.

HMATOVÉ PEXESO: táto úloha obsa-
huje dvojice rôznych materiálov, ktoré si 
dieťa dokáže ohmatať. Vyrobíte ich tak, že 
na kartón prilepíte napr. zvyšky látok, ta-
piet, kúsky koberca, bublinovú fóliu, plas-
tový obrus, alobal, vlnitú lepenku a  pod. 
Veľkou výzvou pre staršie deti a  ich rodi-
čov je nájsť správne dvojice so zatvorenými 
očami. 

 Tím RC Obláčik 
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Kurz Hviezdičkovský Bádateľko v  Ro-
dinnom centre Hviezdička v Banskej Bys-
trici dokazuje, že čas na rodičovskej dovo-
lenke nemusí pre matky znamenať pauzu 
v  profesionálnom rozvoji. A  tiež ukazuje, 
že projekty Únie materských centier majú 
reálny úžitok.

Hviezdičkovský Bádateľko je inšpirovaný 
Montessori pedagogikou, v apríli ho otvo-
rili tri mamičky v Rodinnom centre Hviez-
dička v Banskej Bystrici. „Trúfli sme si na 
to vďaka sérii školení Revolúcia v  učení 
detí, ktoré organizovala Únia materských 
centier. „Dlho som nad otvorením kurzu 
so zameraním na zmyslový rozvoj detičiek 
uvažovala, ale nechcela som ho robiť polo-
vičato, sama som si na to netrúfla, “ hovorí 
štatutárka RC Hviezdička Slavka Polgáro-
vá. Bádateľka robíme tri mamičky, ktoré 
máme podobne staré deti – necelé 2 rôčky. 
Deti máme počas kurzu pri sebe a kurz ro-
bíme aj pre ne. Tento model sa nám veľmi 
osvedčil. „Každá máme na starosti niečo 
iné. Slavka organizačnú stránku, ja vyrá-
bam a  zháňam pomôcky, Barborka robí 

lektorku. Naše deti pracujú s  nami, občas 
si odbehnú oddýchnuť do herne, “ vysvet-
ľuje rozdelenie rolí Nikoleta Palacková. To, 
že robíme kurz v troch, má ešte jednu ob-
rovskú výhodu - dokážeme sa zastúpiť, keď 
niektorá z nás nemôže.

Pre mňa ako tretiu inštruktorku nový 
kurz predstavuje aj profesionálny rozvoj. 
Študujem totiž predškolskú a elementárnu 
pedagogiku. Tiež som veľmi rada, že som 
sa vďaka Hviezdičke mohla zúčastniť kur-
zov Únie materských centier a rozšíriť tak 
moje vzdelanie. Do Banskej Bystrice som sa 
presťahovala nedávno a skoro nikoho som 
tu nepoznala. Vďaka svojej aktivite v  ro-
dinnom centre sa konečne cítim súčasťou 
nejakej komunity a som za to veľmi rada.

Bádateľko je teraz v  pilotnom režime, 
kedy všetky tri inštruktorky (Slavka, Ni-
koleta a  Barbora) zisťujeme, čo by mohli 
vylepšiť alebo urobiť inak. Napriek tomu je 
o kurz veľký záujem a z pôvodne jedného 
kurzu už vznikli dva pre dve skupiny detí. 
„Na prvých dvoch hodinách sme mali veľa 
detí, ale videli sme, že deti sa až tak ne-
sústredia. Rozdelili sme ich preto do dvoch 
skupín, čím vzniklo ešte pár miest, ktoré sa 
hneď zaplnili. Rozdelenie veľmi pomohlo, 
atmosféra je o  poznanie lepšia,“ predává 
svoju skúsenosť Slavka.

Nad prípravou organizátorky stále pre-
mýšľajú a  snažia sa posúvať ďalej. Nech-
ceme ustrnúť v  jednej aktivite, hľadáme 
pomôcky podľa aktuálnych záujmov detí 
a vymýšľajú, ako kurz obmeniť aj vzhľadom 
na obmedzený finančný rozpočet. Nech-
ceme si nacvičiť jeden koncept a  ten opa-
kovať. Chceme, aby to bavilo a rozvíjalo aj 
nás. Do budúcnosti by sme radi viac praco-
vali s mamičkami, informovali ich o Mon-
tessori pedagogike a podobne. 

 Barborka Lunterová, 
 RC Hviezdička Banská Bystrica

Bádateľko rozvíja 
HVIEZDIČKY 
- deti aj mamičky

Mozaika centier
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Kontrola čistoty rúk, patrí k  základom 
vytvárania hygienických návykov u našich 
ratolestí.

Koľkokrát u vás doma počas dňa zaznie 
otázka: „A už si si umyl ruky?“

Zamysleli ste sa však nad tým, ako často 
si my, dospelí, počas dňa umývame ruky?

Podľa prieskumu z roku 2013, si priemer-
ný Slovák umýva ruky 10 – krát denne.

Vedeli ste, že…
• … viac ako 250 000 mikroorganiz-

mov môže prežívať na pumpe tekutého 
mydla, sprche, kľučke, klávesnici, pere, 
držadle nákupného vozíka, platobnej 
karte, mobilnom telefóne?

• … na jednom prste ľudskej ruky sa na-
chádza až 12 000 baktérií?

• … až 80 % všetkých infekčných chorôb 
sa prenáša rukami?

• … na mokré ruky nachytáme až 500x 
viac baktérií, ako na ruky suché?

Na jednom prste ľudskej ruky 
sa nachádza až 12 000 baktérií

Tlačidlá na/vo výťahoch, kľučky od dverí 
na verejných budov, pracovné stoly, telefón-
ne slúchadlá, myši a  klávesnice počítačov, 
tyče v  dopravných prostriedkoch, držadlá 
na nákupných košíkoch, peniaze, ba do-
konca aj mierumilovne vyzerajúce špongia 
na riad, či ovládač od televízie  – na prvý 
pohľad nenápadné súčasti nášho života, sú 
plné mikroorganizmov.Baktérie a vírusy sú 
všade okolo nás, a len pravidelné a dôklad-
né umývanie rúk nás dokáže ochrániť pred 
mnohými ochoreniami, ako chrípka, hnač-
ka,  zápal mozgových blán, či  žltačka (he-
patitída).

Umývaním rúk zamedzujeme 
prenosu infekcií

„Hygiena rúk je jedno z najefektívnejších 
opatrení, ktoré obmedzuje šírenie choro-
boplodných zárodkov. Mechanické umý-
vanie, s  použitím mydla a  vody, je proces 
odstránenia nečistôt mikróbov z pokožky. 
Neexistuje však presné odporúčanie, ktoré 
by presne stanovilo vhodný počet umytí 
rúk denne, záleží to od rôznych okolnos-
tí,“ uviedla MUDr. Ingrid Babinská z  Re-
gionálneho úradu verejného zdravotníctva 
v Košiciach.

Ochorenia spôsobené 
špinavými rukami:

• hnačkové ochorenia (bakteriálne 
aj vírusové: bacilová 
dyzentéria, rotavírusové 
a norovírusové ochorenia),

• žltačka typu A – známa aj ako 
choroba špinavých rúk,

• kvapôčkové ochorenia (chrípka),
• parazitárne ochorenia 

(svrab, mrľa, škrkavka),
• zápal očných spojoviek,
• toxoplazmóza.

Deti spoznávajú svet rukami
Vytváranie správnych návykov umýva-

nia rúk, je dôležité od útleho detstva, pre-
tože tí najmenší spoznávajú svet prostred-
níctvom rúk a úst. Prostredie, v ktorom sa 
deti rady pohybujú – príroda, pieskovisko, 
spoločnosť domácich zvierat – je mikroor-
ganizmom zvlášť „naklonené“.

Budovanie pravidelného návyku umý-
vania rúk u  detí, sa však nekončí tým, že 
malým deťom pomáhame ruky umývať, 
a u starších umývanie kontrolujeme.

Už si si umyl ruky?

Mozaika centier
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Naše deti, by mali pravidelne vídať, ako 
si umývame ruky. My, dospelí, by sme mali 
byť pre svoje deti príkladom!

Správna hygiena rúk znižuje 
absenciu u školákov

Správne umývanie rúk je základom pre-
vencie šírenia rôznych infekcii aj v  škol-
skom kolektíve. Počas školskej dochádz-
ky, sú deti – kvôli nezrelému imunitnému 
systému a úzkemu sociálnemu kontaktu so 
spolužiakmi –  vystavené vyššiemu riziku 
infekcií. U detí školského veku, sa vyskytu-
jú hlavne gastroenterologické a  respiračné 
infekcie, ktoré bývajú výsledkom (aj) nedo-
statočnej hygieny rúk.Pediatrička, MUDr. 
Marta Špániková, ukladá v  rámci  preven-
cie šírenia vírusových/ bakteriálnych ocho-
rení v školskom kolektíve dve zásady:

„Vetrať počas prestávok a naučiť deti, aby 
si dôkladne umývali ruky. Nielen po pou-
žití toalety, ale aj keď si – napríklad – vy-
fúkajú nos.“

Podľa odborníčky, by si mali deti v ško-
le umývať ruky dostatočne dlho, mydlom, 
a  mali by používať jednorazové papierové 
utierky, pretože bavlnené uteráky sa ľahko 
stanú zdrojom prenosu infektov.

Umyté ruky,
ešte nemusia byť čisté

Manažérka pre bezpečnosť pacienta Uni-
verzitnej nemocnice v Bratislave, Marta Ba-
ričičová, hovorí:

„Ľudia si myslia, že mydlo zmyje z  rúk 
všetku nečistotu. Opak je však pravdou, 
pretože mydlom sa zmyje iba 20 % nečis-
toty, a zvyšných 80 % dokážu odstrániť iba 
dezinfekčné prostriedky.”

MUDr. Elena Lazarová z  Oddelenia ne-
mocničnej hygieny a  epidemiológie (na 
rovnakom pracovisku) dodáva:

„Najviac mikroorganizmov na rukách, 
je na ryhách, medzi prstami a okolo lôžok 
nechtov. Ľudia dodnes dávajú prednosť 
tuhým mydlám pred tekutými, a majú dosť 
málo poznatkov o  význame dezinfekcie 
rúk. Mnohí dokonca za umytie rúk, aj po 
toalete, považujú obyčajné opláchnutie rúk 
pod tečúcou vodou!“

Niekoľkonásobné umývanie 
rúk denne, by malo byť 
samozrejmosťou:

• po každom návrate domov,
• pred každou prípravou a konzumáciou 

jedla,
• počas prípravy jedla (napr. po spraco-

vaní mäsa, zeleniny),
• po použití toalety,
• pred manipuláciou s bábätkom,
• po výmene plienky,
• po kontakte so zvieratami,
• po ceste v  hromadných dopravných 

prostriedkoch,
• po práci s pôdou,
• ak sa v domácnosti nachádza chorý,
• po návšteve u lekára,
• pred vstupom do nemocnice,
• po odchode z nemocnice.

Ako si správne
umyť ruky?

• Používať tečúcu vodu a mydlo.
• Voda by mala byť vlažná, lepšie však 

teplá.
• Pred umývaním rúk si zložte prstene 

a hodinky.
• Ruky dôkladne opláchnite teplou vo-

dou.
• Na celú plochu dlaní naneste mydlo, 

najlepšie tekuté, pretože na tuhých sa 
môžu nachádzať baktérie.
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• Dlane začnite trieť o  seba, postupne 
umývajte kožné ryhy, prsty, chrbát dla-
ní, priestor okolo lôžok nechtov, neza-
budnite na priestory medzi prstami.

• Problematickým miestom býva 
priestor pod nechtami, špeciálne ume-
lými. Na dôkladnú hygienu nechtov 
poslúži malá kefka.

• Po cca 20  – 30 sekundách opláchnite 
mydlo z rúk.

• Na osušenie rúk sú vhodnejšie jedno-
razové papierové utierky, pretože vlhké 
uteráky sú živnou pôdou pre rozmno-
žovanie mikroorganizmov.

Neumývajme si ruky pričasto
Ani s  umývaním rúk, by sme to však 

nemali preháňať. Táto časť nášho tela je 
totiž osídlená prirodzenými baktériami, 
a  prílišné umývanie, prípadne používanie 
agresívnejších dezinfekčných prostriedkov, 
vedie k potláčaniu prirodzenej mikroflóry 
na pokožke.

Nadmerným umývaním, sa odplavu-
jú ochranné vrstvy pokožky, čo vedie 
k  jej stenčovaniu, vysušovaniu a  praska-
niu. Praskliny v pokožke rúk tak vytvárajú 
cestu na prienik mikroorganizmov do tela.

Prehnané umývanie rúk, je aj jedným zo 
znakov obsedantno-kompulzívnej poru-
chy, pri ktorej ľudia často trpia prehnaným 
strachom z nečistoty, či mikróbov.

Všetko s mierou
Človek nežije v  sterilnom prostredí. 

Zdravý jedinec, s dobrou imunitou, je ob-
klopený tisíckami mikroorganizmov, s kto-
rými nažíva v symbióze, no extrémy v ob-
lasti hygieny ju môžu narušiť.

„Pokožka rúk u zdravého človeka je osíd-
lená priateľskými nepatogénnymi bakté-
riami, ktoré jej poskytujú ochranu pred 

rozmnožením choroboplodných zárodkov. 
Prehnanou hygienou rúk, či používaním 
agresívnych hygienických prostriedkov 
v  bežnom živote, tie dobré baktérie z  po-
kožky systematicky odstraňujeme, a to nie 
je zdraviu prospešné. Aj keď je umývanie 
rúk v prevencii šírenia prenosných ochore-
ní dôležité, aj v tomto prípade by malo pla-
tiť zlaté pravidlo „všetko s mierou,“ dodala 
Doc. MUDr. Jana Jurkovičová z  Ústavu 
hygieny Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

Kedy si umývajú 
Slováci ruky?
• 99 % – po použití toalety,
• 85 % –   po práci v záhrade, dielni a pod.,
• 78,7 % –   po hladení domáceho miláčika,
• 40,3 % –   po podaní ruky druhé-

mu človeku,
• 20 % –   po ceste v MHD.

Aj keď výsledky prieskumu priniesli 
pozitívne čísla, odborníci sa obávajú, že 
realita je iná, pretože pri háklivých a  in-
tímnych otázkach o hygiene, ľudia o sebe 
podávajú lepší obraz. 

Tatiana 
Šušková, 

Slovenský 
pacient
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Keď sa povie dokonalá rodinná dovolen-
ka, napadne ma ako prvé Mallorca. Široké 
piesočnaté pláže, pozvoľný vstup do mora, 
chutné jedlo a pitie, dych vyrážajúce prí-
rodné scenérie, kvalitné akvaparky, zábav-
né parky a  v  neposlednom rade výborné 
cesty, bezpečné letoviská, to všetko sú die-
liky tej pravej dovolenkovej mozaiky.

Mallorcu sme navštívili niekoľkokrát 
a vždy sa tam radi vraciame. Hlavne s deť-
mi. Oni si to tu totiž užívajú s nami. Takto 
vyzeral náš zatiaľ posledný pobyt. Štyri rodi-
ny, sedem detí a chuť spoznávať...

Po dva a pol hodinovom lete z Bratislavy 
sme vystúpili na rušnom letisku v  Palme, 
ktoré hneď na nás dýchlo pravou dovolen-
kovou atmosférou. Najmenšie deti videli 
prvý krát v  živote obrovské palmy, staršie 
deti sa už nemohli dočkať, kedy skočia do 
mora, či bazéna.

V  požičovni sme si vyzdvihli autá. Na 
Mallorce nie je požičanie auta drahé a cesty 
sú výborne upravené, takže šoférovať zvlád-
ne každý priemerne zdatný šofér. Naviac 
ostrov nie je veľký, takže aj do najvzdialenej-
ších oblastí sa dostanete do 90 minúť.

My sme si vybrali ako našu základňu vý-
chodné pobrežie, ktoré je známe svojimi 
nádhernými plážami a  menšími strediska-
mi. Za zmienku stoja Cala Millor, Sa Coma, 
S’Illot, Porto Colom, Cala Mandia. 

Po hodine jazdy nás čakalo stredisko Sa 
Coma. Deti sa samozrejme ešte pred vybale-
ním kufrom vrhli do bazéna a my dospeláci 
sme plánovali, ako naplníme náš dovolen-
kový čas.

Druhý deň – Palma de Mallorca
Vyrazili sme na výlet do hlavného mes-

ta Palmy de Mallorca.  Palma nás privítala 
nádherným počasím a  svojimi malebnými 
historickými uličkami a námestiami. Našim 
deťom sa ale viac páčilo v prístave, kde kot-
vili obrovské výletné lode. 

Naopak, všetkým sa páčila Katedrála 
La Seu, čiže katedrála Slnka. Kým dospelí 
ochkali nad nadpozemským farebným di-
vadlom, ktoré pred nami rozohrali slnečné 
lúče svietiace cez obrovské vitráže v oknách 
katedrály, deťom najviac učarovalo ihrisko, 
ktoré je priamo pod katedrálou.

Palma Aquarium  - rybičky, ryby, rybiská
V  Palme sme nemohli vynechať miestne 

akvárium.  Hlavným lákadlom boli žraloky 
a dažďový prales, ktorý akoby z oka vypadol 
tomu skutočnému.

Marineland Mallorca - ďalšie rybičky 
a iné príšery

Ako sme sa s deťmi 
túlali po Mallorce

letný „špeciál“
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Keďže zvieratiek nie je nikdy dosť, presu-
nuli sme sa aj trošku na západ, na predsta-
venie tuleňov a delfíniu šou v Marinelande. 
V  kontaktnom bazéne sme si pohladkali 
raje a  nečakane pozreli aj vtipnú pirátsku 
šou s papagájmi, počas ktorej sa deti neve-
deli prestať smiať – aj keď bola v španielčine 
a po španielsky nevedia ani slovíčko. Naviac 
sa deti dozvedeli, ako sa zachraňujú zranené 
morské živočíchy, keďže tu majú aj zvieraciu 
nemocnicu.

Tretí deň sme venovali kúpaniu, aby sme 
si oddýchli a pripravili sa na ďalšie zážitky.

4. deň – celodenný výlet Vlakom do Sol-
léru. 

Nádherný výlet historickým vláčikom 
pomedzi hory, pretkaný množstvom tune-
lov a krásnych výhľadov. Štartovacia stanica 
je v  hlavnom meste Palma, pre tých, ktorí 
si chcú skrátiť rovinatú panorámu odpo-
rúčame nastúpiť v  stanici Bunyola. Možno 
tam uvidíte aj veľkého čierneho kocúra vy-
lihujúceho v  pletenom košíku vystlanom 
novinami. Pamätajte, že počas jazdy platí 
„Nenakláňajte sa z okien“ a citrónovníkové 
a  pomarančovníkové plantáže sa zdajú byť 
naozaj na dosah ruky.

Deťom sa jazda dreveným vláčikom páči-
la a  tak sme ju doplnili ešte aj historickou 
električkou, ktorá premáva z mestečka Sol-
lér až do prístavu Port de Sollér.

Piaty deň bol opäť oddychový a  strávili 
sme ho na plážach v Sa Coma a polihova-
ním pri bazéne.

6. deň – pláž Sa Calobra
Na to, čo nás dnes čakalo, nebol pripra-

vený tak úplne nikto. Vybrali sme sa autom 
na pláž Sa Calobra, ktorá je ukrytá medzi 
skalami na západnom pobreží ostrova. Ces-
ta sem je tak kľukatá, že pre tých, čo hor-
šie znášajú cestu autom, alebo autobusom 
je Kinedril povinná výbava. Mali sme po-
cit, že serpentíny sa snáď nikdy neskončia, 
deti výskali nadšením. Na vzdialenosti 13 
kilometrov sme klesli o neuveriteľných 900 
výškových metrov z pohoria Tramuntana až 
k moru. Vydržať cestu ale stálo za to. Pláž je 
skrytá medzi skalami a cítili sme sa tu ako 
moreplavci, ktorí objavia novú, dosiaľ nepo-
znanú krajinu. 

Zvyšok dovolenky sme strávili oddychom, 
kúpaním sa a zábavou.

Vy však môžete navštíviť napríklad jeden 
z  výborných akvaparkov, vydať sa na výlet 
„na koniec sveta“ k  majáku na polostrove 
Cap de Formentor, či navštíviť Dračie jasky-
ne. Možností je neskutočne veľa. Ako bonus 
všade nájdete vybavenie pre deti a  detské 
ihriská. Deti sú na Mallorce totiž viac než 
vítané.  

Martina Pfeilerová
Autorka článku je majiteľkou ces-

tovnej agentúry Family travel
www. rodinnedovolenky.sk
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Doslovný preklad pojmu makrobiotika 
by mohol znieť ako náuka o predĺžení ľud-
ského života - nie je to len o jedle.

Vždy som rada varila. A  vraj výborne. 
Keď som sa však stala mamou, nestačilo mi 
variť výborne. Chcela som variť zdravo. Veď 
takto, zdravo, sa začínajú stravovať všetky 
bábätká. Najprv mrkvička, potom hrášok, 
zemiačik a postupne ďalšie a ďalšie potravi-
ny, na ktorých konci je mäsko. A pomedzi to 
všetko, pochopiteľne, sladkosti.

Nuž ale, ktorá mama chce, aby jej dieťa 
bolelo bruško či zúbky. Nejedna z  nás po-
tajme vyjedáme čokolády v mene záchrany 
zdravia našich detí. Ak im však odoprieme 
aj to mäsko, čo im teda máme dať? Odkiaľ 
budú mať bielkoviny a železo a vápnik na to, 
aby zdravo rástli.

Netrvalo dlho a objavila som čaro makro-
biotiky. Tá je dokonalou náhradou za všet-
ko, čo nášmu telu neprospieva, hoci nám to 
chutí, keďže sme na to zvyknutí od malička.

Čo je to makrobiotika?
Makrobiotika je, jasne a  stručne, náuka 

o  strave, ktorá nám predlžuje život. Jej zá-
kladom sú obilniny, strukoviny a zelenina.

Z histórie…
Čítala som, že v dávnej minulosti ju vyu-

žívali prevažne ľudia kultúry Ďalekého vý-
chodu.

Začiatkom 20. storočia sa japonský báda-
teľ George Oshaw vyliečil sa z ťažkej choro-
by tým, že prestal jesť rafinovanú, chemicky 
upravovanú stravu.

Stravoval sa jednoducho z tradičných po-
travín. Tým obnovil a  následne spracoval 
poznatky o makrobiotike.

Jeho najznámejším žiakom je Michio 
Kushi. Je zakladateľom Kushiho Inštitútu 
pre výučbu v  oblasti makrobiotiky a  stále 
prednáša po celom svete o makrobiotike.

V čom je iná?
Rozdiel medzi makrobiotikou a vegetari-

ánstvom, vegánstvom či raw stravou je síce 
malý, ale je.

V makrobiotike ide hlavne o to, aby suro-
viny boli na tanieri v takom pomere, ktorý 

MAKROBIOTIKA – chutné 
zdravie pre celú rodinu
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nám uľahčí trávenie. Vďaka tomu sme po 
jedle plní sily a duševnej radosti.

Naše jedlo rastie tam, kde žijeme
Znamená to, že jeme predovšetkým zele-

ninu z nášho regiónu, zo Slovenska.
Samozrejme, nie je nutné odopierať si, čo 

nám chutí.
Nečudujme sa však, že nám je sviežo, keď 

si v  zime dáme banán či pomaranč. To je 
ovocie, ktoré má osviežiť svojich ľudí tam, 
odkiaľ pochádzajú. Osviežia aj nás, ale my 
sme zvyknutí jesť pomaranče hlavne v zime, 
kedy potrebujeme telo zahriať. Jesť poma-
ranče v zime je nelogické.

Ako makrobiotika predlží život?
Počas uplynulých sto rokov sa ľudský ži-

vot výrazne predĺžil. Máme lieky. Máme 
úžasných lekárov a  vedcov. Farmaceutický 
priemysel prekvitá viac, ako naše lúky.

Aký však je náš život? Odhadujem, že 
viac ako polovicu života sme v strese, ktorý 
spôsobuje choroby. A pritom, všade navôkol 
máme stravu, ktorá nám vie predlžiť život.

Patrím do generácie, ktorá zažila zabíjač-
ky v  zime, v  lete zber byliniek, púpavy na 
med i šípok na džem. Pamätám si na zemia-

kové brigády u babky na záhrade a aj zavá-
ranie rôzneho ovocia, cvikly

či uhoriek počas prázdnin. To bolo krásne 
predlžovanie života!

Princípy stravovania
• jeme prirodzené, minimálne spracované 

potraviny
• jeme celé zrná, zeleninu a strukoviny
• prihliadame na jednotlivé ročné obdobia 

a klimatické zmeny

Životný štýl
• spôsob života rešpektujúci zákony prírody
• osobnostný rozvoj
• individuálna zodpovednosť
• pozitívnych myšlienok
• modlitby

Prínosy
• menšie sú výdavky na sezónnu zeleni-

nu, strukoviny a  obilniny ako na mäso 
a mliečne výrobky

• po najedení máme viac energie
• lepšie odolávame chorobám
• prirodzene schudneme 

 text, foto: Erika Pašinská
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Legenda o malinách
Kedysi dávno, pradávno žila v  hlbokom 

lese víla Ida. Mala syna, volal sa Jupiter a zo 
všetkého najradšej mal sladké lesné plody.

Víla mu každý deň nosila tmavé černice, 
červenkavé jahôdky, guľôčkové brusničky 
a… snehobiele maliny.

Jedného dňa, ešte pred svitaním, sa víla 
Ida opäť raz vybrala na kraj lesa nazbierať 
synovi sladké dobroty.

Zrazu sa z  húštiny rozozvučal nádherný 
spev slávika, ktorý vílu na okamih vyľakal.

Strhla sa a  tŕň ju v  tom pichol do prsta. 
Začala z neho kvapkať červená krv priamo 
na bielunké maliny.

Tie v okamihu nádherne zružoveli. To sa 
víle tak zapáčilo, že všetky ostatné maliny 
navždy premenila na úchvatné, tmavoružo-
vé bobuľky.

Je to malina!
Už v  antických dobách ľudia využívali 

silu malín pri tráviacich problémoch. Víla 
z legendy možno ani netušila, aký užitočný 
skutok urobila, keď maliny zafarbila. Vedci 
totiž zistili, že farbivo obsiahnuté v  mali-
nách patrí medzi najsilnejšie antioxidanty. 
Vďaka tomu môžeme maliny používať pri 
horúčkach a zápalových ochoreniach.

V  živote sa, totiž, bežne stáva, že 
dobrá mama urobí pre svoje die-

ťa taký dôležitý skutok, ktorý 
mu po celý život môže po-

máhať.
Pre mamu je 

to prirodzené, 
j e d n o du ch é , 
pre ňu je to 

malina. 

text, foto: Bc. 
Katarína Králiková 

Maliny mi pripomínajú detstvo u babičky 
a dedka. Bývali sme blízko a tak som u nich 
bola celé leto. A nie len ja. Aj moji bratranci 
a sesternice. Behali sme po obrovskej záhra-
de a  každý deň prežívali rôzne dobrodruž-
stvá.

Babičkina zadná záhrada, do ktorej sme 
sa neraz potajomky vkradli nám v lete po-
núkala labužnícky pôžitok. Boli tam tie naj-
sladšie maliny na svete. I  keď sme boli od 
nich celí

špinaví, našej babke sme prisahali, že kaž-
dý si dal len jednu. Tieto sladké klamstvá 
z nás robili „partiu“, ktorú dodnes drží silné 
puto.

Čas malín
Vôňa dotyk vánok ticho
slová ktoré splynú s dychom,
keď máme ústa od malín
čas by mal plynúť pomaly
a nie tak zradne rýchlo.
Refrén piesne Čas malín. 
Text: Boris Filan. Hudba: Pavol Hammel

Sladké spomienky 
na detstvo

Vlastná tvorba mamín
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Keby sa ma niekto pred dvoma rokmi 
opýtal aké mám sny, povedala by som, že 
jedného dňa chcem mať vlastnú kaviareň, 
škôlku, dom a koňa. To, že si želám zdravie 
svojej rodiny a  že chcem byť šťastná, to je 
samozrejmé. Mám aj tajné veľké sny ako let 
do vesmíru a že si raz zahrám v dákom filme 
a zaspievam na pódiu. Tie sa mi zatiaľ nepo-
darilo splniť.

A aj kopec „menších snov“, z ktorých sa 
mi mnohé splniť podarilo :)

Som akčná žena. Vždy som bola a pred-
pokladám, že vždy aj budem. Hlavu mám 
v oblakoch, rozbehnutých veľa aktivít, učím 
sa po francúzsky, stretávam sa s kamoškami. 
Ako moja mamina s radosťou o mne hovorí: 
„Tá s tou malou riťou musí byť všade!“

Keď som otehotnela, väčšina ľudí v  mo-
jom okolí mi predpovedala, že so životom, 
ktorý som dovtedy viedla som skončila. 
„Na francúzštinu si dochodila“, „Toto už asi 
nebudeš stíhať robiť“, „S  malou budeš len 
doma a  vonku, na seba ti nezostane čas“, 
skrátka, že časy, kedy som si mohla robiť čo 
som chcela, sú preč.

Na jednej strane mali pravdu. Musím byť 
o  trošku viac organizovaná a  na niektoré, 
najmä koníčky, naozaj mám čas len občas. 
Už to teraz nie je len o mne, ale o mne a mo-
jej dcérke. Samozrejme aj o mužovi, ale on 
nie je rád keď sa o ňom niekde hovorí, takže 
ak to niekedy vyznie, že len ja, ja, ja a moja 
malá, tak vždy je tam zarátaný aj on :)

Na strane druhej, materská mi dala kríd-
la. Musím povedať, že konečne som sama 
sebou, robím, čo som vždy chcela a  na čo 
mi popri práci nezostával čas. Na pre mňa 
zmysluplné a úžasné veci.

Dva dni po mojom nástupe na materskú 
som prvý krát viedla montessori dielničky 

Vlastná tvorba mamín

pre deti u  nás v  mestečku. Bolo to skvelé 
a robím to aj dnes, keď má moja dcérka už 
skoro rok a  pol. Začínala som s  bruchom, 
potom som ju nosila v  šatke a  teraz je pl-
nohodnotná účastníčka dielničiek. Vlastne 
som ani nezačala „dovolenkovať“ a už som 
sa ozvala materskému centru tu u nás a oni 
mi dali šancu, za čo som im veľmi vďačná.

Tiež som si povedala, že opustím svoju 
komfortnú zónu, oslovím organizáciu, pre 
ktorú som vždy chcela pracovať a  zapojím 
sa do konkurzu druhej organizácie, ktorá 
mi tiež imponovala svojou činnosťou. Obo-
je sa mi podarilo. Pracujem teraz teda aj ako 
dobrovoľníčka a pomáham tam, kde je tre-
ba. Je to skvelý pocit a navyše ma to veľmi 
napĺňa. Zároveň šírim osvetu o  duševnom 
zdraví a môžem sa sebarealizovať.

Všetkými týmito aktivitami som si splnila 
hneď dve veci: pracovať s  deťmi a  byť uži-
točná (teda, ja sa tak cítim :) Dôležité je pre 
mňa tiež to, že všetky tieto veci ma posúvajú 
ďalej, vzdelávam sa, nachádzam samú seba. 
Tiež stretávam mnohých ľudí, ktorých ob-
divujem a ktorí ma inšpirujú. A aj ja som sa 
stala súčasťou niekoľkých príbehov.

Chcela podotknúť, že nič z tohto by sa mi 
nepodarilo a  nemohla by som robiť, keby 
som nemala skvelého manžela a  rodinu, 
ktorá ma vo všetko podporuje a pomáha mi, 
keď potrebujem. Som im veľmi vďačná hlav-
ne za to, že vždy keď prídem s novým ná-
padom na aktivitu, síce trošku prevrátia oči 
a zafrflú, ale podporia ma a majú ma radi aj 
so všetkými mojimi vrtochmi.

Mimochodom, stále chodím aj na tú fran-
cúzštinu, ktorú mám ako psychohygienu, 
a navyše to aj super znie, keď niekomu po-
viem, ze na ňu chodím :)

Psychohygiena je pre mňa, aj každú 
mamu, veľmi dôležitá. Tiež chodím veľa 
von, vypekám rôzne koláčiky a skúšam hrať 
na ukulele. To všetko mi pomáha nacerpať 
energiu, aby som ju spätne mohla dať oso-

Ako si na materskej 
plním sny
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be, ktorá je pre nás najdôležitejšia na sve-
te a  ktorá je mojim najväčším splneným 
snom – svojej dcérke.

Hoci by sa mohlo zdať, že pri všetkom čo 
robím, mi na moju bambuľku čas nezostáva, 
opak je pravdou. Veľa porobím po večeroch 
z  domu a  ostatného je ona súčasťou. Som 
rada, že jej dávam takýto príklad, že všetko 
sa dá dosiahnuť.

Po bábätku sme veľmi túžili, chceli sme 
ho, ale teda nikdy by mi nenapadlo, že až 
tak! Až s odstupom času viem povedať, že to 
čo máme doma je zázrak a že až dieťa dalo 
mojim dňom naozajstný zmysel. Na tomto 
mieste som pôvodne chcela opísať aké je to 
skvelé byť mamou, čo všetko mi moja dcéra 
dáva a aká som z toho prešťastná a naplne-
ná, ale to čo cítim vo vnútri neviem úplne 
vyjadriť slovami. Teda týchto pár riadkov by 
mi na to určite nestačilo a hlavne si myslím, 
že vy, mamy, viete o čom hovorím.

Vďaka nej som lepšou, chcem vedieť viac, 
chcem variť lepšie, chcem čítať krajšie, robiť 
ten najzapletanejší vrkoč zo všetkých, chcem 
sa prekonávať. Len pre ňu. Najúžasnejšie je, 
že mám tú česť, privilégium a je mi dopriate 

tráviť s tým malým krásnym tvorom každý 
deň. A tiež to, že môžem chodiť do ZOO aj 
10 krát za leto a spať aj cez deň a nikomu sa 
to nezdá divné :)

Vďaka svojmu dieťaťu si plním svoje sny. 
Lebo vďaka nej som na tejto dobrodružnej 
ceste zvanej materstvo.

A  aké mám sny dnes? Stále chcem mať 
vlastnú kaviareň, škôlku, dom a koňa :) Te-
raz už však viem, že sa mi to jedného dňa 
podarí, lebo už to nerobím len pre seba 
a  hlavne, už na to ani nie som sama. Naj-
mä s tým koňom mi určite pomôže pri pre-
sviedčaní istej osoby :)

A prajem si to zdravie a aby som bola stá-
le taká šťastná ako som. Naučila som sa, že 
cesta je šťastie a že si zaň zodpovedám sama, 
žijem tak, aby som bola šťastná a verím, že 
to tak zostane.

A prajem to aj vám. Snívajte! Nemusia to 
byť len veľké sny, ale aj na pohľad obyčajné. 
Hlavne, že budú vaše. A potom si tie sny aj 
krok po kroku plňte! 

 Martina Waldl

Vlastná tvorba mamín
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TIPY: 
  najlepšie druhy šalátov

  lahodné kombinácie

  šaláty, ktoré milujú deti

  ako pripraviť  
zdravé zálievky  

a dresingy

30 
NAJLEPŠÍCH 

ZELENÝCH 
RECEPTOV PRE 

ZDRAVÉ LETO

LETNÝ ČAS ŠALÁTOV

LUXUSNÉ, 
ZDRAVÉ, 
RÝCHLE! 
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cena pre predplatiteľov  1€•

ŠKOLIČKA
HRANIA

s Bobíkom

Jú
n 

20
16

1,
29

 €

Piesenka
pre ocinka

Lúskaj, hľadaj
s LEMURMI

Vystrihovačka

MÁŠA a MEDVEĎ

DOPRAVA
           je zábava

Časopis pre najmenších

ČASOPIS PRE ŠKOLÁKOV OD ROKU 1846

Hlavolamy pod vodou KRyŠTÁL a KRiŠTÁĽTAJOMNÉ 
KAMENE

Čože?! Zornička má 

170

jún – august 2016 • 1,29 €                                    cena pre predplatiteľov  1 €

OD HRADU K
 HR

AD
U

Putuj s 
f g

úr
ka

mi 

 a hra
cou

 ko
ck

ou

DOBRODRUŽSTVO V SOLI
Úchvatné morské 
slimáky

Aj OCKO 
má sviatok!

6  
JÚN
2016

ročník XII.

1,40 €
Cena pre 

predplatiteľov
1,- €

Poskladaj si 
lietadielko 
STREDOVÁ PRÍLOHA: 
METER na STENU

Zmrzne
teplá voda 
rýchlejšie?

HELLO, 

SUN!
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