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 30.9 - 2.10.2016  
Športový víkend  

v Rekreačnom stredisku Kľačno 
pre rodiny z členských materských centier 

  
    



Ak dovolíte, rada by som sa s vami po-
delila o pocity, ktoré sú v tomto momente 
pre mňa veľmi silné.

Zapojila som sa do projektu Ženy ženám, 
ktorý spustila Únia materských centier a za-
oberá sa násilím páchaným na ženách a de-
ťoch. Zapojila som sa doňho, lebo mám vo 
svojom okolí ženu (nie jednu), ktorá potre-
bovala pomoc a ja som nevedela ako. Zapo-
jila som sa doňho, lebo ma veľmi bolí, keď 
vidím, ako trpia iní, ale aj preto, lebo šikana 
začína už medzi deťmi a netreba veľa, aby sa 
rozvinula do týrania.

Som nesmierne vďačná, že mi bolo umož-
nené pripojiť sa k dievčatám v poradni, ab-
solvovať neskutočne silné stretnutia s diev-
čatami z MY MAMY z Prešova. Po prvom 
stretnutí u mňa prevládala úplná beznádej, 
pretože sme videli veľmi ťažké osudy žien 
a detí a okrem foriem a metód násilia sme 
hovorili aj o veľmi náročnej a často zdĺhavej 
spolupráci všetkých orgánov a  úradov. No 
Apolónia Sejková a Ľudka Vysocká sú nao-
zaj odborníčky vo svojom fachu a postupne 
mi otvárali dvere do toho smutného sveta, 
ale zároveň aj zasvecovali sviečku nádeje, že 
pomoc je možná a dokonca, že ju zvládnem 
aj ja. Druhé stretnutie bolo pre mňa pouče-
ním, že vzdelávanie je celoživotný proces. 
Beznádej striedala nádej, nádej odhodlanie, 
že chcem.

Čo mi ukázalo ako na to? Sociálno – psy-
chologický výcvik, ktorý som absolvovala 
aj s  riaditeľkou Danielou Konečnou a  Jan-

Projekty UMC

Osobnostný 
a profesijný rast 
matky na rodičovskej 
dovolenke
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kou Tuhou z Únie materských centier. Na-
učila som sa, že bez zvládnutia samej seba 
a  svojich emócií nemôžem plnohodnotne 
pomáhať iným. Naučila som sa, že bez ak-
tívneho počúvania a empatie nie som dob-
rým poslucháčom. Naučila som sa ako klásť 
otázky, ako vyhodnotiť situáciu, ako reago-
vať v  náročných situáciách. Napriek tomu 
si myslím, že ešte nie som špecialista. No 
viem, že už pred násilím nebudem zatvárať 
oči ani nijako utekať. Naučila som sa, že pre-
vencia a otvorená diskusia je najdôležitejším 
prvkom predchádzania násilným situáciám. 
Naučila som sa nebáť sa.

A keď som sa dostala možnosť priameho 
stretu, bola som úplne rozhodnutá, že téma 
násilia ma zasiahla tak silno, že chcem ďalej 
pracovať nielen na sebe, ale posúvať tému 
násilia aj ďalej. LEBO monokel vidí každý, 
ubolenú dušu nie – hoc bolí 1000x viac.

ĎAKUJEM kolegyniam z  Únie mater-

ských centier, 
že mi dali prí-
ležitosť, že ma 
potlačili do 
sociálno-psy-
chologického 
výcviku. Lek-
torom a  školi-
teľkám, ktorí 
mi ukázali, 
kam chcem 
ísť, že z bezná-
deje vykresali 
nádej a odhodlanie ísť ďalej. A sebe, že som 
nabrala odvahu a našla v sebe silu vzdoro-
vať „silnému a rastúcemu drakovi“, ktorý sa 
hadí nad nami a vyberá si obete medzi na-
šimi priateľmi, členmi rodín, susedmi či len 
ľuďmi okolo nás.

Mgr. Jana Sýkorová

Projekty UMC

www.materskecentra.sk 7



Vedela som, kedy je koniec a  že idem 
svoju situáciu riešiť na Silvestra, kedy som 
pre koncoročnú závierku musela zostať 
dlhšie v  práci a  nemala som chuť prísť 
domov, lebo som vedela, že manžel sa už 
začal ‚pripravovat‘ na večer od obeda, veď 
mali skrátenú pracovnú dobu, lebo je Sil-
vester. Áno, tá nechuť ísť domov ma pri-
mäla k tomu, aby som išla z práce dlhšie 
ako inokedy a nasadla možno až na tretiu 
električku… cestu z prace som si ešte pre-
tiahla o hodinu a pol….

Doma bola nálada ako vždy rovnaká, kde 
som tak dlho, aspoň na Silvestra by som 
mohla mat súcit s ním a prísť načas z prá-
ce… jačal na plne hrdlo a pri tom smrdel al-
koholom. Mal tupý pohľad a bol napuchnu-
tý. Ešte som sa nestihla ani vyzliecť z kabáta 

a  vyzuť, rozplakala som sa. Povedala som 
mu, že som nechcela prísť už dnes domov, 
lebo chcem odísť od neho a aj to urobím.

Neviem, čo sa stalo, alebo čo bolo iné ako 
inokedy. Už som to povedala veľakrát, aj 
som asi dvakrát cez víkend odišla do hotela, 
že odchádzam a viac sa nevrátim, len si mu-
sím premyslieť ako…no vždy som sa vrátila.

Ostal ako obarený a  povedal ‚niečo 
milé‘… nepamätám si čo, ale prijala som po-
hár šampanského, ktorý mi vtedy podával 
a do mesiaca som bola odsťahovaná.

Zrenie
Sedím na okraji vane v novom byte a roz-

mýšľam…vlastne nerozmýšľam, lebo mam 
v hlave úplne prázdno, možno mám pocit, 
že nechápem udalosti posledného mesiaca, 
a tak po chvíľke možno to bola hodina-dve? 
sa pustím sa do upratovania čistého bytu 
a vybaľovania svojich veci.

Rozhodla som sa odísť. 
Konečne

Projekty UMC
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Sťahovanie bolo psychicky náročne, hlav-
ne noc pred tým DŇOM.

Ožral. Našťastie okolo štvrtej ráno sa roz-
hodol ísť bez slova spať na gauč, konečne 
pokoj. Prebdela som celu noc. Ráno som si 
začala baliť veci, len tie, ktoré viem napchať 
do tašky a  tie, pre ktoré sa nebudem môcť 
vrátiť a budú mi chýbať. Keď to videl, letel 
po mne svadobný obraz, ale uhla som sa 
a bez slova pokračovala. Vynadal mi, vypa-
dol niekde von, treskol dverami a  odvtedy 
sme sa nevideli. Až potom na súde, kvôli 
rozvodu.

Od Silvestra, kedy som sa rozhodla odisť, 
mi trvalo týždeň, kým som si sama potvrdi-
la, že chcem naozaj odisť a že to aj urobím 
a ako to urobím.

Pamätám si, ako som čítala jednu skvelú 
malú knižku o myšiach a syre…urob to, čo 
sa bojíš urobiť, lebo to intuitívne chceš, len 
sa bojíš prekážok.

Smrteľne som sa bála dňa, keď budem 
odchádzať, lebo som sa bála, že ma zabije. 
Radu som hľadala v centre pre týrane ženy. 
Paradoxne ako vždy, dozviete sa len to, čo 
už viete a aj tak je rozhodnutie na vás. Prvá 
návšteva bola o  tom, že mam okamžite 
odisť, o pomôžu mi s bývaním alebo s práv-
nikom. nech prídem o týždeň-dva. Bola tam 
už iná poradkyňa, iná rada: vás manžel vás 
potrebuje, skúste to ešte zachrániť…. predĺ-
žila som si ‚záchranu‘ a seba ukrátila o dva 
roky, kým prišiel ten Silvester.

Násilie doma…detaily si už nepamätám…
jediné, čo viem, že keď dostanete silný uder 
do hlavy, vidíte fakt záblesky… to ma vtedy 
napadlo… videla som ‚hviezdičky‘.

 

Pomoc
Moju situáciu okolie nikdy nevnímalo 

ako kritickú, kým som nebola rozhodnutá, 
nehovorila som s nikým o detailoch, pretože 

sa človek hanbí a hľadá príčinu v sebe. Ale 
z praktického hľadiska je dobre mat aspoň 
jednu - dve osoby, ktoré by vám v prípade 
súrnej pomoci boli nablízku. Ja som takú 
mala, priateľku a  kolegyňu ktorá chodila 
s  telefónom aj do sprchy, keby som náho-
dou volala. Potom som našla novú blízku 
osobu, ktorá mi pomohla so sťahovaním. 
Na nič sa nepýtala, len pochopila situáciu, 
keď som jej povedala, že sa musím v  pia-
tok ráno presťahovať, rýchlo a bez návratu. 
Verím tomu, že keď sa človek raz rozhodne 
a urobí prvý krok, nájde svojich ľudí a tí mu 
pomôžu, dostane pomocnú ruku, možno od 
úplne neznámeho človeka. Treba byt otvo-
rený a neodmietať pomoc. Verím tomu, že 
keď si človek začne vážiť sám seba, prestane 
sa hanbiť, pretože nie je dôvod na to. chyba 
sa dá neopakovať, dá sa opraviť, premeniť 
na niečo pozitívne. Nie je dôvod na hanbu, 
ktorá zbytočne brzdi. A ak, hanbiť by sa mal 
ten, čo siaha na slobodu druhého človeka.

 

Záver
Rozhodla som sa dávať pozor. Nedovolím 

už ani žiadne poznámky, narážky, vydie-
ranie. Rozhodla som sa pre vzťah, ktorý je 
rovnocenný, kde sa s partnerom dopĺňame, 
rešpektujeme ale zároveň sa snažíme ostať 
sami sebou. Staráme sa o náš vzťah spoloč-
ne.

Kamarátka, ktorá mi vtedy tak pomohla, 
dnes pracuje v  Poradenskom centre Ženy 
ženám. Vie pomôcť. Prakticky vyriešiť akút-
ny stav - rýchlo a bez zbytočných slov, aj ra-
dami, ako nerobiť zbytočné kroky, ktoré by 
môj bývalý život predlžovali. Bolo to aj s jej 
pomocou nakoniec rýchle a dnes je všetko 
minulosť. Ja môžem povedať len toľko, že 
ďakujem životu za skúsenosť…a ide sa ďalej.

Projekty UMC
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Prišlo 32 detí s rodičmi. Deti mali obleče-
né indiánske kostým a rodičia mali na hla-
ve indiánske čelenky. Deti sa premenili na 
smelých indiánov, ktorí sa tešili na osobné 
stretnutie s indiánskymi náčelníkmi z Kru-
piny.

Veronika a  Roman Vojtechovskí boli 
moderátormi podujatia. Pani riaditeľka 
školy p. Benová a  indiánsky náčelník She-
kadeh Awatoiya OZ Pine Ridge tiež pove-
dali prítomným pár slov. Popriali im radosť 
v hrách s indiánmi. Na futbalovom ihrisku 
nám ukázali pred veľkým indiánskym sta-
nom TEEPPE rôzne indiánske oblečenie, 
zbrane, bojové pomôcky, lapače snov, ruč-
né náramky. Tvorivé dielne viedla indián-
ska členka Pine Ridge, kde najväčší úspech 
mali práve vyrábanie lapačov snov spolu 
s mamičkami. Ďalšia skupina bola loptová 
hra indiánskeho typu LACRASOSE, ktorá 
očarila veľkých i  maličkých. Deti si samé 
vyskúšali rôzne indiánske aktivity aj pobyt 
v  stanoch. Skvelými boli aj ukážky tanca 
a bubnov.

Rodinné centrum Prešporkovo pripra-
vilo pre deti úžasné podujatie  Indiánsky 
deň, ktorý organizoval Klub nepočujú-
cich rodičov a  ich detí v  rámci projek-
tu „Raj plných zážitkov“. Priniesol deťom 
veľa radosti, úsmevu a bohatých zážitkov.

Indiánsky deň sa konal v areáli školy SŠI 
na Hrdličkovej ulici v Bratislave.

Podarilo sa nám spolupracovať s OZ Pine 
Ridge z  Krupiny, ktoré pripravilo pre deti 
rôzne indiánske aktivity.

Indiánsky deň

Mozaika centier
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Aj keď Míľa pre mamu je už pár mesia-
cov za nami, Nezábudkovo a  jej návštev-
níkov nosná téma oslovila natoľko, že sme 
sa rozhodli v nej pokračovať aj počas no-
vého školského roka.

Aktivitami, ktoré nám pripomínajú, ako 
naši predkovia žili, akými hodnotami sa 
riadili, akú úlohu zohrávala v  spoločnosti 
rodina a ako boli spätí s prírodou, chceme 
pripomenúť rodičom a priblížiť našim de-
ťom, aby sa dozvedeli o našich “koreňoch„.

V rámci spolupráce s chránenou dielňou 
“Kúzelná izba„ v Strečne sme k nám do Ne-
zábudky pozvali

Starú mamu Otku, ktorá stretnutie na-
zvala „Ako sa z ovečky fusakľa stala….“

„Otka, čo tká“ priniesla do MC kolovrá-
tok, ľan, pomôcky na česanie konope, vlnu, 
ďalšie prírodniny a  kroje, do ktorých sa 
deti a  mamičky mohli obliecť. Spoločne 
sme počúvali ako sa z  rastlinky stane niť, 
čo všetko sa s  konope udeje (od vysiatia 
cez pestovanie, trhanie, máčanie, sušenie, 
česanie, pradenie) až po tkanie. To sme si 
mohli vyskúšať na ďalšom stretnutí, keď 
sme sa s mamičkami dohodli, že si urobíme 
výlet do Strečna 

Naši dobrovoľníci z  klubu si pripravili 
i ďalšie stanovište pre deti, ktoré mohli spl-
niť rôzne úlohy. Na záver programu bolo vy-
hodnotenie najkrajšieho indiánskeho kostý-
mu v troch kategóriách (1-3 roky, 3-6 rokov, 
6-12 rokov). budúci rok plánujeme pripraviť 
deň s westernom. Mali sme veľké šťastie, že 
počas programu svietilo slnko a  rozpršalo 
sa až po skončení programu.

Veľké poďakovanie patrí všetkým dobro-
voľníkom, profesionálnemu fotografovi M.
Kováčovi, V.Gálovi za tlmočenie do posun-
kového jazyka, za prenájom priestoru školy 
na Hrdličkovej ulici a organizačnému tímu 
PINE RIDGE z Krupiny. Ďakujeme našim 
sponzorom DELIA Potraviny, s.r.o., Panta 
Rhei, s.r.o. a Deaf Kebab, za sladkosti, ná-
poje, občerstvenie a vecné materiály.

Vďaka finančnej podpore  Nadácie Po-
ints, Nadačného fondu Telekom sa konal 
náš projekt „Raj plných zážitkov“. 

 D.Gálová, 
 RC Prešporkovo, Bratislava

S tradíciami v srdci 
po celý rok 

Mozaika centier
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Na „ Mútení masielka „ si deti mohli samé 
masielko umútiť a samozrejme i ochutnať. 
Okrem iného nám pekné počasie umožni-
lo pobehať si po dvore, pozdraviť čerstvo 
vyliahnuté kuriatka a  ich mamu, pohrať 
sa so psíkom Ťapkom. Priamo v Kúdeľnej 
izbe sme spoznali nádherné krosná, a tí od-
vážnejší (všetci) si aj vyskúšali, ako sa tkajú 
koberce 

Na jeseň a počas celého šk. roka by sme 
so Starou mamou Otkou radi pripravili 
ďalšie stretnutia.

Témou môže byť Rozprávky, Drôtikova-
nie, Výšivky, Drápačky, Odlievanie olova, 
Vianoce, Maškary, Pôst, Veľká noc….Ná-
padov a  ponúk je dosť, určite si niečo vy-
berieme 

Úžasné je, že za starou mamou môžeme 
prísť do Kúzelnej izby, či navštíviť folklórne 
predstavenia, alebo iné akcie spojené s tra-
díciami.

Najviac ma teší a  povzbudzuje, keď vi-
dím, ako deťom spievajú očká pri takýchto 
aktivitách, ako doslova „ žerú „ každú jed-
nu informáciu o tom, ako sa kedysi žilo….

Ďakujem Únii materských centier a  os-
tatným Materským a  Rodinným centrám 
za tak nádhernú tému k MPM, ktorou sa dá 
žiť po celý rok  

 Katka Nezábudka, 
 Žilina
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Materské centrum Srdiečko v Trenčíne 
usporiadalo cez leto už 11. ročník obľúbe-
nej Vodník párty.

Na vodníckom Štúrovom námestí, ktoré 
obýva nehybný vodník Valentín, sa stretli 
vodníci, vodníčky a vodníčatá, ale aj vodné 
víly a iné (z)vodné bytosti.  Všetkým kra-
ľoval živý vodník Leo, ktorý celú akciu na 
horúcom letnom slnku prežil len s vypätím 
všetkých síl a vďaka prísunu chladivej vody 
na svoje vodnícke nohy. Mamy z materské-
ho centra mu síce objednali aj oblaky s jem-
ným dažďom, ale zásielka zjavne cestou za-
blúdila a skončila v inej krajine. 

Pre deti (v kostýmoch, ale aj v civile) boli 
pripravené disciplíny, súvisiace s  vodným 

Vodník párty 
v trenčianskom MC 
Srdiečko

živlom – migračná cesta žiab, brodenie na 
dne rybníka, hranie sa na rybárov, spoje-
né so záchranou rybičiek, fúkanie bublín 
a napodobňovanie vodníka Valentína. Pre 
tých, čo ešte nenavštívili Trenčín – vodník 
Valentín v  lete vypľúva vodu na námestí 
pre potešenie a ovlaženie všetkých okoloi-
dúcich, hlavne detí. V poslednej disciplíne 
ho deti zdatne a  s  obrovským nasadením 
napodobňovali, ale veru ešte musia do bu-
dúceho ročníka trochu trénovať, aby sa Va-
lentínovi vyrovnali. Všetci malí účastníci 
si mohli vymaľovať obrázky vodníkov, ry-
bičiek a vodných víl a zaskákať na nafuko-
vacom hrade. Za jednotlivé disciplíny deti 
dostali pečiatku na špeciálne vodnícke kra-
vaty a v cieli dostali drobnú sladkú odmenu 
a keramickú rybičku z dielne Spojenej školy 
internátnej z Trenčianskej Teplej.

Na pódiu vystúpili malí tanečníci zo sku-
piny Tancujúce tigríky, nechýbala obľúbe-
ná tombola s  množstvom cien a  na záver 

Mozaika centier

www.materskecentra.sk 13



Počas leta sa Materské centrum Slnieč-
ko presťahovalo z pôvodných  priestorov 
v širšom centre mesta do priestorov cen-
tra voľného času na sídlisku Kopanice.

V polovici júna sa naše staré „centričko“ 
po 10,5 roku muselo vysťahovať. Predchá-
dzali tomu viaceré debaty s predstaviteľmi 
mesta. Priestor materskej školy bol naj-
vhodnejšie miesto pre vznik materskej ško-
ly pre postihnuté deti. A keďže máme blíz-
ko i k takýmto detičkám vieme, ako veľmi 
to pomôže deťom a ich rodičom. 

Dostali sme priestory v  centre voľného 
času, ktoré nám museli trošku pripraviť, 
aby sme sa v posledný júnový týždeň mohli 
presťahovať. Dnes môžeme využívať veľ-
kú herňu, našu minitelocvičňu, ktorú sme 
si prerobili z  triedy a  kanceláriosklad . 
Z  priestorov sa tešíme, no či je to naozaj 
správne riešenie - ukáže čas. Pevne veríme, 
že starí priatelia sa k nám vrátia a prídu aj 
noví. So záhradou nám pomohli aj zamest-

MC Slniečko
v Prievidzi
v nových 
priestoroch

diskotéka na námestí pre všetky deti. Po 
nej sa vodník Leo s deťmi rozlúčil a vrátil 
sa späť do svojho domova – do Váhu, aby 
sa oddýchnutý o  rok mohol s  deťmi opäť 
stretnúť.

Samozrejme, bez podpory mesta Tren-
čín, množstva partnerov a  hlavne bez 
ochotných dobrovoľníkov aj z radov žiakov 
a študentov by nebolo možné takúto akciu 
zorganizovať. Preto všetkým so s(S)rdiečka 
ĎAKUJEME!  

 Vlasta Tvrdoňová

Mozaika centier
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nankyne DM Markt Drogérie v  Prievidzi 
spolu so svojimi rodinami a niekoľkými na-
šimi mamičkami a priateľmi. Za zvládnutie 
náročného sťahovacieho dňa patrí naša 
vďaka aj Michalovi Dobiášovi – poslancovi 
mesta Prievidza, ktorý sám ponúkol seba 
aj svoje auto a  fantasticky nám pomohol. 
Dajo Franko nám prišiel voziť veľkým au-
tom a Marek Pastucha tiež prevážal všetko, 
čo  sa zmestilo do jeho „kombíčka“. VEĽKÉ 
ĎAKUJEM patrí FRANTIŠKOVI A  VE-
RONIKE HOMOLOVCOM, bez ktorých 
by som vtedy padla dole „papuľou“. 

Pre našich malých aj veľkých návštevní-
kov máme pripravené osvedčené aktivity 
ako Muzikanti, Cvičenie, Tvorilky pre deti 
aj maminky  a v novom školskom roku  po-

núkame aj viaceré novinky ako Taebo pre 
maminky, Aerobik pre deti od 3 – 6 rokov.

Poskytujeme základné sociálne poraden-
stvo AKO ĎALEJ PO RODIČOVSKEJ DO-
VOLENKE. Naďalej sme zapojení do pro-
jektu Ženy ženám a  snažíme sa pomáhať 
ženám zažívajúcim akýkoľvek druh násilia. 

Tak milé naše Slniečko k tvojim 15. naro-
deninám ti želáme, nech si ešte dlho medzi 
nami, nech máš veľa spokojných mamičiek 
a  drobčekov, nech máš stále také skvelé 
členky ako boli doteraz a  nech ťa mesto 
podporuje, aby si mohlo ešte veľa rokov ví-
tať vo svojich priestoroch mamy, pre ktoré 
si miestom radosti, odpočinku, relaxu, se-
barealizácie, harmónie či kamarátstva. 

 Jana Sýkorová  
 MC Slniečko Prievidza

Mozaika centier
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Rodinné centrum Obláčik, Lamačský 
Fotoklub pri Jednote dôchodcov Slo-
venska a  Miestny úrad v  Lamači spojili 
sily v snahe podnietiť záujem obyvateľov 
o  históriu svojej mestskej časti a  jej tra-
dície. V  grantovom programe  Nadácie 
ZSE „Rozprúdime regióny“ sa nám poda-
rilo získať finančnú podporu pre projekt, 
ktorý by mal pomôcť utužovaniu medzi-
ľudských vzťahov, zaktivizovať občanov 
a spojiť generácie.

Počas Rozálskych hodov prebehol 
v  dňoch 2. - 4. septembra 2016 nultý roč-
ník Lamačského fotomaratónu. Súťažia-

ci v  troch vekových kategóriách (mládež, 
dospelí a  seniori) zhotovovali amatérske 
fotografie na tri vypísané témy (Tri generá-
cie, Pozitívne emócie, Miestna architektúra 
a tradície). Snažili sme sa tak „zaostriť“ na 
Lamač a  jeho kultúrne dedičstvo: pamäti-
hodnosti, miestne zvyky, jedlo.

Podmienkou účasti v súťaži bolo zaslanie 
aspoň troch amatérskych fotografií zhoto-
vených počas hodov. Teda každý prihláse-
ný bol limitovaný nielen časom (tri dni) ale 
aj  témami. Fotografie zhodnotila odborná 
päťčlenná komisia a  ocenení boli odme-
není. Výber z  toho najlepšieho bude môcť 
posúdiť aj široká verejnosť. Výstava je plá-
novaná na október, pri príležitosti mesiaca 
úcty k starším.

Súčasťou projektu bolo aj zhotovenie fo-
totapety rodiny v lamačskom kroji v život-
nej veľkosti, pri ktorej bolo možné urobiť si 
pamätné fotografie do rodinného albumu. 
V stánku RC Obláčik boli počas hodov pri-
pravené aj tematické tvorivé dielne. Deti si 
mohli na vybranú siluetu muža alebo ženy 
dotvoriť z  rôznych materiálov lamačský 
kroj. Mnohých zaujala aj výroba makety 
vlastného fotoaparátu z recyklovaných su-
rovín.

Spojenie rodinného centra Obláčik 
s miestnou Jednotou dôchodcov Slovenska 
sa ukázalo ako veľmi prospešné. Originál-
na zážitková forma zase dokázala hravo 
prepojiť všetky vrstvy miestnej komunity 
a prispieť k výchove a vzájomnému rešpek-
tu.

Viac o  projekte Lamačský fotomaratón, 
ako aj o aktivitách nášho rodinného centra 
nájdete na www.oblacik.sk

Zuzana Brnoliaková

Mozaika centier

Fotomaratón 
prepojil 
generácie
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Keď mala dcérka Šarlotka tri roky, za-
čala som hľadať. Hľadala som a nenachá-
dzala. Čo som hľadala? Školu, kurz, súbor, 
aby mala kde tancovať…ale stále nič. Ča-
kali sme dva roky. Keď mala päť, koneč-
ne sme sa mohli prihlásiť. Aj vy sa s tým 
stretávate? Ako každá mama chcem stále 
to najlepšie pre deti a  nie len pre svoje. 
Už niekoľko rokov pôsobím v Materskom 
centre SMAJLÍK v Košiciach a tam vznik-
la myšlienka založiť si vlastný folklórny 
krúžok, kde by sa deti mohli v sprievode 
rodičov stretávať s  detskými ľudovými 
piesňami, spievať ich a tancovať.

DFS Perlička 
z Materského 
centra SMAJLÍK

Na jeseň v roku 2015 sme s malou dušič-
kou vypísali zápis na folklórny tanec. Bol 
z toho veľký zápis, kde prišlo vyše 50 detí, 
a  tak nám vznikol detský folklórny súbor 
Perlička. Prihlásili sa nám deti od 2 do 6 
rokov. U  tých najmenších boli na trénin-
goch aj rodičia a tie väčšie zvládali hodiny 
úplne samé. Pravidelne jedenkrát týždenne 
sa deti stretávajú na tréningoch, ktoré ve-
die folkloristka Adriana Miškovičová. Od 
detstva tancuje, cestuje a vystupuje po sve-
te s folklórnym súborom Železiar. V našom 
súbore odovzdáva deťom nádherné kultúr-
ne bohatstvo, tradície a zvyky. Tréning trvá 
40 minút. Deti majú prípravnú fázu na roz-
cvičenie sa, potom sa učia spievať pesnič-
ky a  zároveň tancovať - kroky, postavenia 
i choreografie. Využívajú hudobné nástro-
je, ozvučené drievka rôznych tvarov, ma-
sážne i  športové pomôcky, palice, hrable, 
varechy a  iné bežne dostupné predmety 
z dvorov, gazdovstiev a kuchýň. Dievčatá si 
nosia sukničky, chlapci klobúky a  tancujú 
na boso.

Mozaika centier
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Po troch mesiacoch prišli Vianoce a myš-
lienka, darovať rodičom darček v  podo-
be vystúpenia. A  tak si dievčatá priniesli 
vlastné sukničky a tričká, chlapci nohavice 
a klobúky. V najväčších obavách boli rodi-
čia. Vystúpi to moje dieťa? Pustí ma a po-
staví sa na pódium samo? Nerozplače sa? 
Poviem vám, že deti to zvládli bravúrne. 
Všetky tancovali samé a jeden náš fešák si 
pojal do tanca aj svoju mamičku. Všetkým 
nám tiekli slzy od radosti. Radosť z pokro-
ku, samostatnosti detí ich šikovnosti nám 
dali odpoveď, že mamičkovská intuícia 
opäť nesklamala.

Prišla prvá veľká ponuka. Deň matiek 
a  verejné vystúpenie Perličky. Ale čo sme 
zistili…nemáme kroje, čo teraz? Kto nám 
poradí, kto nám ušije, kto nám pomô-
že financovať? Tak veľa otázok, ktoré sme 
potrebovali zodpovedať, aby sme mohli 
pripraviť deťom opäť nádherné a  povzbu-
divé vystúpenie. Oslovili sme teda odbor-
níkov. Ing. Igora Polakoviča z  Centra pre 
Filantropiu, ktorý nás viedol prípravou 
projektu na získanie prostriedkov formou 
fundraisingu. Príprava projektu trvala vyše 

dvoch mesiacov, kde sme nakrútili video, 
pripravili fotodokumentáciu i slovné pred-
stavenie projektu. Projekt “Deti do krojov” 
bol realizovaný na web stránke www.start-
lab.sk a  kampaň prebiehala jeden mesiac. 
Vďaka našim podporovateľom bol projekt 
úspešný a my sme mohli nechali ušiť deťom 
kroje. Odborníčka na kroje Martina Kerte-
sová, s ktorou sme spoločne tvorili, pripra-
vovali i ušili kroje. 8. 5. 2016 deti z Perličky 
vystúpili na veľkom podujatí SPORT & FA-
MILY DAY v Kulturparku v Košiciach v pl-
nej paráde.

Ďalšie dve vystúpenia, ktoré sme s tými-
to úžasnými deťmi a  ich rodičmi absolvo-
vali boli výnimočné. V rámci Medzinárod-
ného dňa detí sme organizovali program, 
kde sa predstavili najmenšie deti z  Perlič-
ky vo veku 1,5 roka až 2,5 roka. Vystúpili 
všetky bez spoluúčasti rodičov. A tí si teda 
mohli ich vystúpenie vychutnať naplno ako 
diváci.

Posledné vystúpenie sa uskutočnilo na 
konci júna v  rámci veľkého folklórneho 
festivalu: Cassovia Folkfest v  Košiciach, 
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ktorý je známy už po celom Slovensku nie 
len v komunite folkloristov. Naše deti boli 
najmladšími účastníkmi a  získali najväčší 
potlesk hneď po prvom tanci. Na festivale 
sa predstavila vyše desiatka detských fol-
klórnych súbor vynikajúcej kvality a  my 
sme vôbec neostali na chvoste.

Toto všetko sme stihli zažiť za 9 mesia-
cov…zdá sa vám to symbolické? Aj mne: 
Obávaný začiatok, rýchly vývoj a  začiatok 
nového života.

“Začiatok nového života” spustil det-
ský letný folklórny tábor cez prázdniny, 
úspešný nástup detí do materských škôl 
v  septembri, záujem médií a  organizácií 
s  pozvaním na vystúpenia… a  zápis na 
nový školský rok v neočakávane vysokých 
počtoch.

Čo by si mohla jedna matka želať viac, 
ako keď vidí, ako jej detí napredujú, rastú, 
vyvíjajú sa a sú šikovné, samostatné, sú to 
proste osobnosti…

Ako vznikol názov Perlička? Detský fol-
klórny súbor Perlička dostal svoj názov 
podľa jednej zo základných častí dievčen-
ských (ženských) krojov – perál, ktoré no-
sia na krku. Prepojili sme pomenovanie aj 
s  prírodou. Perlička je vtáčik žijúci na vi-
dieckych dvoroch. Naše logo tak tvoria dva 
vtáčiky spojené drobnými perličkami.

webstránky:
www.facebook.com/dfsperlicka - Detský 
folklórny súbor
www.mcsmajlik.com
www.facebook.com/mcsmajik - Materské 
centrum Smajlík
www.startlab.sk - fundraising
www.sportfamily.sk/ - partner (organizá-
tor podujatia, na ktorom sme vystúpili)
www.folkfest.sk/ - festival
www.facebook.com/VivaPhotography - fo-
tografka
www.facebook.com/camgosk/ - video-
záznamy 

 Lucia Vernarská, 
 MC SMAJLÍK, Košice

Mozaika centier
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Na riziká pitia alkoholu počas tehoten-
stva už piaty rok upozorňuje spoločnosť 
Pivovary Topvar. Kampaň s  názvom 9 
mesiacov 0 promile odštartovala 9. sep-
tembra pri príležitosti Medzinárodného 
dňa povedomia o  fetálnom alkoholovom 
syndróme (FAS).

O  rizikách spojených s  konzumáciou al-
koholu počas tehotenstva Pivovary Topvar 
informujú na obaloch svojich produktoch, 
vo vybraných partnerských prevádzkach, 
gynekologických ambulanciách a prostred-
níctvom osvetovej kampane. Partnermi 
kampane sú v  tomto roku Slovenská gyne-
kologicko-pôrodnícka spoločnosť Sloven-
skej lekárskej spoločnosti (SLS), Centrum 
diagnostiky, terapie a  prevencie FAS Ru-
žomberok a  už po tretí raz aj Únia mater-
ských centier SR.

Fetálny alkoholový syndróm je súbor te-
lesných a mentálnych vývinových vád plo-
du, ktoré vznikajú následkom konzumácie 
alkoholických nápojov v  tehotenstve. Úpl-
ne rozvinutý fetálny alkoholový syndróm 
(FAS) sa vyskytuje u 0,2 – 2 detí z 1 000 ži-
vonarodených detí.  Na Slovensku je to asi 

250 detí ročne.
Dôsledkami fetálneho alkoholového syn-

drómu trpí však omnoho viac detí, choro-
ba nie je vždy diagnostikovaná. Poruchy 
fetálneho alkoholového spektra (FASD) sa 
vyskytujú vo svete až u 3 - 40 detí na 1 000 
narodených detí, no na Slovensku počet 
takýchto detí nie je kvantifikovaný. U žien, 
ktoré konzumujú alkohol v tehotenstve pra-
videlne, sa vyskytuje až u 30 % detí. Výskyt 
FASD medzi školákmi v USA a Západnej 
Európe sa odhaduje až na  2-5 %. Zname-
ná to, že FASD sa vyskytuje v populácií vo 
väčšej miere ako Downov syndróm, svalo-
vá dystrofia, alebo Spina Bifida („otvorený 
chrbátik“).

„Mozog dieťatka sa vyvíja po celý čas te-
hotenstva, je teda dôležité uvedomiť si, že 
alkohol vie v ktorejkoľvek chvíli jeho vývoj 
ovplyvniť, poškodiť, či dokonca zastaviť. 
Veľkú zodpovednosť nesie počas tehoten-
stva práve matka, ktorá môže predchádzať 
ochoreniam ako je FAS, tým, že nebude 
pred ani počas tehotenstva požívať alkohol,“ 
vysvetľuje pediatrička MUDr. Janka Nos-
ková z Centra diagnostiky, terapie a  pre-

Predstavujeme projekt

Únia materských centier opäť partnerom kampane 
9 mesiacov 0 promile, ktorá odkazuje:
Alkohol je nevhodný pre tehotné ženy
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vencie FAS pri Katolíckej univerzite v  Ru-
žomberku. „Ešte nenarodenému dieťaťu 
hrozia okrem poškodenia mozgu aj fyzické 
deformácie, najmä v oblasti tváre, poruchy 
pamäti, v staršom veku i vážne problémy so 
správaním a učením. Ešte nenarodené deti 
sú bezbranné, nemajú šancu ovplyvniť svoj 
zdravý vývoj,“ dodáva J. Nosková. 

Diagnóze fetálny alkoholový syndróm sa 
dá úplne predísť, a  to tak že tehotná žena, 
alebo žena, ktorá plánuje otehotnieť úplne 
prestane piť alkohol. Informácie o  rizikách 
konzumácie alkoholu počas tehotenstva sú 
dostupné aj na internetovej stránke www.
promileinfo.sk. Na zvyšovanie informova-
nosti slúži aj aplikácia pre smartfóny s ná-
zvom ProMile Lady, ktorú si je možné bez-
platne stiahnuť. 

„Spoločne s  našimi partnerskými pre-
vádzkami – pivárňami a  reštauráciami sa 
snažíme o  zodpovedný prístup ku konzu-
mácií alkoholu. Preto som veľmi rada, že sa 
nám darí každým rokom do kampane zapo-
jiť viac partnerov, zasiahnuť ňou väčší počet 
ľudí. V tomto roku bude kampaň trvať až do 
konca októbra, teda dva mesiace a zapája sa 
do nej 25 prevádzok zo 16 miest Slovenska. 
Kampaň zároveň cielene oslovuje lekárov, 
ktorí sú členmi gynekologickej spoločnosti 

a osveta formou letákov prebehne v 230 gy-
nekologických ambulanciách,“ uviedla Dra-
homíra Mandíková, riaditeľka pre firemné 
vzťahy a komunikáciu z Pivovarov Topvar.

Kampaň po prvý raz so známou ambasá-
dorkou

Až 83 % Slovákov uviedlo, že by sa úpl-
ne vzdalo pitia alkoholu v  tehotenstve a  to 
na základe informácie, že „aj zanedbateľné 
množstvo alkoholu spôsobuje vznik vrode-
ných poškodení alebo môže spôsobiť spo-
malenie vývoja plodu“. Uviedli to v priesku-
me, ktorý vlani iniciovali Pivovary Topvar. 
Táto téma je však stále tak trochu tabuizo-
vaná. 

Svoju podporu myšlienke a osvetovej 
kampani 9 mesiacov 0 promile vyjadrila 
tento rok oficiálne aj herečka a  mamička 
takmer ročného synčeka, Kristína Turjano-
vá tým, že prijala úlohu ambasádorky kam-
pane 9 mesiacov 0 promile. „Oslovila ma 
pretože som sa sama stala matkou a zdravie 
môjho dieťaťa mi je nadovšetko. Bola by 
som rada, keby každá tehotná žena dostala 
informáciu o  tom, že alkohol je nevhodný 
pre tehotné ženy a brala to ako samozrejmú 
súčasť svojho spokojného a zodpovedného 
tehotenstva,“ dodala K. Turjanová.

Predstavujeme projekt
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Onychofágia
Nechty si obhrýzajú všetci, mladí aj starí. 
Tento zlozvyk má aj lekárske pomenovanie 
– onychofágia. Mnohí rodičia nepokladajú 
ohrýzanie nechtov za zdravotný, ale skôr 
estetický problém, a preto ho u detí nerie-
šia. Avšak, existuje pomerne vysoké riziko, 
že tento zlozvyk pretrvá až do dospelosti. 
Mali by sme posudzovať aj frekvenciu a si-
tuačnosť obhrýzania nechtov. V niektorých 
prípadoch ide naozaj len o  sporadický akt 
(pri psychickej záťaži – pred skúškou, špor-
tovým výkonom), v horších o dlhodobý jav, 
keď sa pridáva aj  obhrýzanie kože okolo 
nechtov, často až „do mäsa“.

Prečo si obhrýzame nechty
Obhrýzanie nechtov je podľa odborníkov 
prejav ľahkej neurózy, vonkajší prejav 

Ich upravenosť je známkou, že nám na sebe 
záleží; ich zdravý vzhľad signalizuje celkové 
zdravie tela, aj psychickú vyrovnanosť. Ob-
hrýzanie nechtov je jedným z  najčastejších 
zlozvykov, ktoré trápia deti aj dospelých. 
U dospelých ide zväčša o návyk z detstva – 
preto ho netreba nepodceňovať, ak sa objaví 
už v útlom veku. Odhaduje sa totiž, že 20 % 
ľudí sa tohto zlozvyku nezbaví nikdy.
Obhrýzanie nechtov je obvykle automatic-
ká činnosť, pri ktorej si väčšina ľudí (najmä 
detí) ani neuvedomuje, že ju robí. Niektorí 
rodičia venujú obhrýzaniu nechtov prehna-
nú pozornosť, iní tento zlozvyk ignorujú – s 
tým, že dieťa „z neho vyrastie“.

Obhrýzanie nechtov: 
Drobný zlozvyk, alebo 
veľký problém?

Zdravie
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okolo nechtov, čo môže spôsobovať zápaly 
v  okolí nechtového lôžka. Ľudia, ktorí si 
ohrýzajú nechty, častokrát mávajú začerve-
nané, opuchnuté, zapálené prsty. Na druhej 
strane, ohrýzanie poškodzuje aj necht, kto-
rý je tak náchylný na plesňové ochorenia. 
Dlhodobé – častokrát niekoľkoročné – ob-
hrýzanie nechtov môže narušiť ich nor-
málny rast, alebo sa stať príčinou nepríjem-
ných deformácií. Netreba zabúdať ani na 
to, že obhrýzanie nechtov poškodzuje zuby 
a ďasná. Obhrýzaním sa poškodzuje a osla-
buje sklovina zubov, a  infekcie tak môžu 
zasiahnuť aj ďasná.
Škodlivé mikroorganizmy sa z ústnej dutiny 
môžu dostať aj priamo do žalúdka, kde spô-
sobujú gastrointestinálne infekcie, prejavu-
júce sa bolesťami brucha, v horších prípa-
doch hnačkami.
Obhryzené nechty nielenže esteticky nevy-
zerajú dobre, ale v prípade, že si človek svoj 
zlozvyk uvedomuje, stávajú sa predmetom 
psychickej traumy. Dospievajúci a dospelí 
sa usilujú svoj zlozvyk zakryť, a preto sa cítia 
v  spoločnosti nepríjemne. Psychické napä-
tie, ktoré zažívajú, môže dokonca spôsobiť, 
že ich zlozvyk sa prehĺbi.

Ako riešiť ohrýzanie nechtov 
u detí
1. Identifikujte, pri akých činnostiach si 

dieťa najčastejšie hryzie nechty, a usiluj-
te sa im vyhnúť.

2. Detské nechty pravidelne strihajte, naj-
lepšie úplne nakrátko, aby nebolo čo 
obhrýzať.

3. Skúste dieťa zabaviť inou činnosťou.
4. Zaujímajte sa o  vnútorný svet dieťaťa 

– rozprávajte sa s ním o  jeho pocitoch, 
problémoch, podporujte ho v jeho záuj-
moch, koníčkoch, vytvárajte preň záze-
mie, dávajte mu pocit bezpečia a podpo-
ry. Nevytvárajte stresové prostredie.

vnútorného napätia. Obhrýzanie pomáha 
uvoľňovať stres a  zmierňuje psychické na-
pätie. U dieťaťa môže ísť aj o odpozorované 
správanie dospelých, ktorých napodobňuje.

Obhrýzanie nechtov môže vzniknúť ako 
dôsledok:
• nedostatočnej starostlivosti 

rodičov o detské nechty,
• stresu,
• úzkosti,
• hnevu,
• nudy.

Kedy si obhrýzame nechty?
Aby sme mohli tento problém riešiť, mali 
by sme identifikovať situácie, pri ktorých 
k  obhrýzaniu nechtov dochádza. Je totiž 
rozdiel, či si obhrýzame nechty pri čakaní 
na priateľa alebo sledovaní napínavého fil-
mu, alebo vtedy, keď sme frustrovaní, napätí 
pred závažnou životnou situáciou, prípadne 
keď nespĺňame pracovné nároky. A rovnako 
to platí aj u deti. Je iné, ak si obhrýzajú nech-
ty pre nedostatok inej činnosti, ako keď to 
robia vtedy, keď žiarlia napr. na príchod 
nového súrodenca do rodiny, či nenapĺňa-
jú očakávania rodičov. Podnety môžu byť 
rôzne – hnev, strach pred návštevou školy, 
úzkosť počas hádky rodičov.

Nie je to len obyčajný zlozvyk
Obhrýzanie nechtov nie je len estetický 
problém, ale môže spôsobiť zdravotné 
komplikácie. Pod nechtami a na rukách sa 
totiž nachádza (aj pri primeranej hygiene) 
množstvo baktérií, ktoré sa cez ústnu sliz-
nicu dostávajú do organizmu. Onychofágia 
zvyšuje riziko mikrobiálnych a vírusových 
infekcií, resp. výskyt hnisavých pľuzgierov 
v  ústach (alebo v ich okolí). Niektoré deti 
(aj dospelí) si zubami až obtrhávajú kožu 
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odhaliť hlbšie súvislosti. Odbornou in-
tervenciou možno predísť závažnejším 
psychickým problémom.

Ako riešiť obhrýzanie 
nechtov u dospelých
1. Pravidelne si strihajte nechty nakrát-

ko.  Pozorujte, pri akých činnostiach si 
najčastejšie obhrýzate nechty, a  potom 
sa im snažte vyhnúť.

2. Majte ustavične poruke pilník, na 
okamžité zarovnanie nerovností nechtu.

3. Doprajte si odbornú manikúru.
4. Používajte pomôcky, ktoré sú určené 

na „odúčanie“ od obhrýzania nechtov – 
zdraviu neškodné (horké) laky na nech-
ty.

5. Nájdite si alternatívnu činnosť. Pri nut-
kavých pocitoch zamestnajte ruky inou 
činnosťou – napr. stláčaním antistreso-
vej lopty, ručnými prácami, kreslením, 
písaním (aj na počítači), hraním na hu-
dobnom nástroji.

6. Zamestnajte ústa – žuvaním žuvačky, 
konzumáciou surovej zeleniny.

7. Ak ste žena, vyskúšajte umelé nechty.
8. Ak je obhrýzanie nechtov dôsledkom 

stresu, pomáhajú rôzne techniky na 
jeho zvládanie – pohyb, relaxácia, me-
ditácia.

9. V  komplikovanejších prípadoch na-
vštívte psychológa. Niekedy sa za oby-
čajným hryzením nechtov môžu skrývať 
iné psychologické problémy.

10. Každý deň bez obhrýzania nech-
tov je malým víťazstvom. Doprajte 
si preto drobné odmeny –   návštevu 
kina, stretnutie s  priateľmi, obľúbenú 
čokoládu. Rátajte dni, počas ktorých ste 
sa dlhoročnému zlozvyku vyhli. 

Zuzana Mináriková, 
www.slovenskypacient.sk

5. Vo chvíli, keď k  ohryzávaniu nechtov 
dochádza, ponúknite dieťaťu inú formu 
zvládnutia napätia – objatie, pohladenie, 
relaxačné techniky.

6. V niektorých prípadoch zaberajú aj „ba-
bičkovské“ recepty – natrieť prsty cibu-
ľou  či octom (je však pravda, že väčši-
nou sa míňajú účinku).

7. Lekárne a  drogérie ponúkajú rôzne 
prostriedky, napr. vo forme špeciálneho 
laku na nechty, ktorý vydrží niekoľko 
umytí rúk. Jeho výrazne horká chuť od-
rádza od hryzenia nechtov.

8. Motivujte dieťa – odmenou alebo doho-
dou. Ak zlozvyk jeden deň vynechá, do-
stane niečo, čo má rado (hračku, čoko-
ládu, výlet, návštevu ZOO a pod.). Deti 
majú rady, keď si niečo „odpracujú“, 
a  potom za to dostanú odmenu, tvrdia 
odborníci.

9. U dospievajúcich dievčat a  chlapcov 
využite záujem mladých o  svoj vzhľad, 
a to nenápadným vysvetľovaním dô-
ležitosti výzoru nechtov. U dievčat sa 
zlozvyk častokrát končí pri samostatnej 
úprave nechtov, lakovaní nechtov, či pri 
prvej odbornej manikúre.

10. V  komplikovanejších prípadoch vyhľa-
dajte pomoc psychológa, ktorý dokáže 
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Tatkova či manželova?

Zo života

Zmenu priezviska po svadbe na manže-
lovo už ženy neberú automaticky, mnohé 
si nechávajú pôvodné.

Zmena mena, či už chceme alebo nie, je 
vždy istou demonštráciou. Ženy takto dáva-
jú najavo celému okoliu a rodine, že sa vy-
dali a zmenil sa ich sociálny status. Mnoho 
z nich sa na nové meno doslova teší, a ani im 
nenapadne, že by to mohlo byť inak.

Zmenu priezviska však netreba brať au-
tomaticky. Kým rozhodneme, zvážme, či 
skutočne chceme nosiť iné priezvisko. Nové 
meno však z  nás nového človeka neurobí. 
Dvadsať percent žien má so zmenou priez-
viska problém, a  preto manželovo meno 
úplne odmietajú alebo si chcú ponechať aj 
svoje rodné priezvisko. Kedysi to boli naj-
mä umelkyne, lekárky či vedkyne, ktoré si 
nechávali svoje priezvisko. Mnohé vystupo-
vali pod svojím dievčenským menom, ale 
v občianskom mali zapísané meno manžela. 
Napríklad Helena Vondráčková mala roky 

v pase uvedené meno Helena Sieckelová po 
svojom predchádzajúcom manželovi Hel-
mutovi. 

Podnikanie: praktický dôvod
„Najprv som bola novinárka a moje meno 

bolo určitou mojou značkou. Potom som za-
čala podnikať a moja kancelária nesie moje 
meno. Keď som sa mala vydávať, ani na se-
kundu som neuvažovala o zmene mena. Po 
tridsiatke by mi to pripadalo čudné,“ hovorí 
podnikateľka Silvia. Jej manžel nemal vô-
bec žiadne výhrady. „Dôležité bolo, že sme 
sa dohodli, že naše deti budú mať meno po 
ňom. To ho upokojilo a moje dôvody chá-
pal, keďže tiež podniká. Bral to najmä z tej 
praktickej stránky, vôbec mu nenapadlo, 
že ho preto mám menej rada. Rodina moje 
rozhodnutie rešpektuje, ja si ostatne nedám 
od nikoho radiť. Ja si platím svoje účty, ja 
rozhodujem o svojom živote. Nejaké reči te-
tiek ma nemôžu preto rozhádzať,“ dodáva. 
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Rodinný cirkus s menami
Zuzana sa zasa svojho mena nechcela 

vzdať: „Akože najprv som tatkova a potom 
manželova? A kedy som svoja? Nie, ja som 
mala s  tým vnútorný problém. Najmä, keď 
som videla, ako sa moje dve sestry rozvá-
dzajú, berú si zasa späť svoje rodné priezvis-
ká, a bojujú s mužmi o zmenu priezviska aj 
u dieťaťa. Teraz moja sestra žije s priateľom, 
ona sa volá Holubcová, jej dcérka Vargová 
po prvom mužovi, syn je Horvát po druhom 
mužovi a priateľ je Krnáč. Je to nepraktické, 
v škole učiteľka nevie, ako ju oslovovať. Raz 
je Vargová, raz Horvátová, podľa mien detí. 
Ja som sa rozhodla, že si ponechám svoje 
meno a deti sa budú volať po mne. Taký cir-
kus s menami v rodine, ako má moja sestra, 
nedopustím,“ vysvetľuje. Po zmene priezvis-
ka občas túžia aj muži. „Pôvodne som sa vo-

lal Lakatoš a to je v okolí Nitry typické róm-
ske meno. Nechcel som sa tak volať, na škole 
som si vytrpel dosť posmeškov. Po svadbe sa 
volám ako manželka a som spokojný. Rodi-
čia nemali žiadne námietky. Myslím, že to 
budú mať ľahšie aj naše dcéry, lebo ostatné 
deti vedia byť kruté. Aj môj kamarát si vzal 
manželkino meno, volal sa Zajac, ale všetci 
ho volali Muco a  to mu poriadne liezlo na 
nervy,“ hovorí Dušan.

Päť riešení problému
„Vždy sa pýtam, či by si aj muž ľahko 

zmenil priezvisko? Máme problém: ako sa 
budeme volať po svadbe. Problém má päť 
riešení – necháme si každý svoje meno, bu-
dem sa volať po mužovi, on sa bude volať po 
mne, budem mať obe mená alebo on prijme 
aj moje a bude mať dve mená. On však ne-
dokáže nad tým takto uvažovať a mňa to aj 
pribrzdilo pri myšlienkach na svadbu. Čo to 
je za chlapa, keď niečo má päť riešení a on 
uvažuje iba o jednom? Ako potom budeme 
vychádzať aj v iných oblastiach? Argument, 
že takto to bolo vždy a  väčšina ľudí to tak 
robí, predsa neplatí. Vo svete existujú aj ďal-
šie riešenia tejto dilemy, tak prečo uvažovať 
spiatočnícky? A čo moje pocity pri vzdávaní 
sa niečoho takého dôležitého, ako je moje 
meno?“ uvažuje Ivica. Podobné myšlienky 
má viacero žien. Určitým kompromisom 
je, ak si žena nechá svoje meno a  zoberie 
aj manželovo. Je to dlhé, ale mnoho žien je 
potom spokojnejších, nemusia robiť veľké 
kompromisy so svojím svedomím. Aj ženy 
v šoubiznise alebo módnej brandži si nechá-
vajú svoje mená alebo majú obidve: Jarmila 
Hargašová-Lajčáková, Hana Zagorová, An-
drea Verešová alebo Eva Máziková. Meno sa 
stalo ich značkou, ktorú nechcú meniť. 

-vk-

Zo života
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Ako sme s deťmi 
precestovali 
srdce Toskánska

Tip na výlet

Tento rok sme sa rozhodli, že bolo 
dosť veľkých hotelov a preplnených pláží. 
Vzdali sme sa pohodlia All Inclusive, na-
štartovali auto a vydali sa do Talianska, 
priamo do jeho srdca – Toskánska. Po 
dlhej, ale zaujímavej ceste so zastávkou v 
Benátkach (o tom, ako si užiť Benátky s 
deťmi nabudúce) nás privítala toskánska 
vidiecka usadlosť uprostred viníc. 

Ubytovali sme sa v štýlovom apartmáne, 
kde sme sa okamžite cítili ako doma. Veľa 
priestoru, vlastná kuchyňa, zelený a čistý 
areál s bazénmi dávali hlavne deťom pocit 
ako u babky na záhrade. Ale neprišli sme 
sa sem len kúpať v bazéne, a ochutnávať 
toskánske špeciality. Urobili sme si aj zopár 
výletov, z ktorých pre vás vyberám:

VOLTERRA – Kde Bella za-
chránila Edwarda

Volterra je typické toskánske mestečko, 
ktoré nás zapôsobilo asi najviac. Atmo-
sféra je taká magická, že podvedome stále 
očakávate, že sa oproti vám zrazu na ulici 
objaví Leonardo da Vinci, či Galileo Galilei. 
Úzke uličky, pôvodné domy z 13. storočia, 
remeselné dielne, umelecké ateliéry, to je 
Volterra. História Volterry začína Etruska-
mi, pokračuje obdobím rímskej nadvlády, 
cez časy najväčšej slávy v 13. storočí, až po 
súčasnosť, kedy je jedným z najnavštevova-
nejších toskánskych miest. 

Čo vidieť:
Rímsky amfiteáter z 1. storočia pre naším 

letopočtom. Vstupné je 5 eur, ale nie je vô-
bec nutné platiť za vstup do objektu. Celý 
amfiteáter totiž uvidíte aj z  terasy o  ulicu 
vyššie. Z ulice nad amfiteátrom je krajší po-
hľad, ako keď ste priamo v areáli. Námestie 
s výstupom na vyhliadku vo veži. Jazdí tam 
aj výťah, takže sa tam dostanete aj s malými 
deťmi. Výhľad do okolia poteší oko aj objek-
tív. Navštívte určite aj katedrálu, toskánske 
katedrály „Duomo“, majú svoje čaro v kaž-
dom mestečku. 

Kávička na námestí – let tak si sad-
nite a užívajte atmosféru. A možno 
sa zblížite s miestnymi – naša 
3 ročná Eli tam dostala 
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Ako mestečko vypadalo vo svojej najsláv-
nejšej dobe okolo roku 1300 sme sa dozve-
deli v  ateliéri SanGimignano1300, kde si 
môžete pozrieť 3D model mesta vytvorený 
miestnym umelcom z keramiky.  Tvorcovia 
majú mená hodné svojho diela, veď skús-
te vysloviť nahlas – Michelangelo Rubino 
a Raffaello Rubino. Vstupné je dobrovoľné. 

Čo vidieť:
Nezabudnite navštíviť miestnu katedrá-

lu – Duomo of San Gimignano s  freskami 
zo 14. Storočia. Torre Grossa, čiže najvyš-
šia z  veží vám poskytne výhľad do okolia. 
Poseďte si na schodoch katedrály na Piazza 
Duomo a v kaviarničke na Piazza della Cis-
terna a nerobte nič, len nasávajte atmosféru.
Zaujímavosť: V San Gimignano nájdete ofi-
ciálne najlepšiu zmrzlinu na svete. Ponúka 
ju Gelateria Dondolli na Piaza della Cister-
na. Nenechajte sa odradiť dlhým radom, ide 
to šup šup. Na 
návaly maškrt-
níkov sú tu evi-
dentne zvyk-
nutí. Nájdete tu 
klasické aj bi-
zarné príchute 
zmrzliny. Od-
porúčam jaho-
dovú – chutí 
ako jahodová 
pena z  čerst-
vých jahôd od 
babičky.

Tip na výlet

prvý bozk na ruku od galantného 5 ročného 
fešného Taliana. Alabastrové dielne, obcho-
dy a  múzeu. Volterru volajú aj Alabastro-
vé mesto. Miestny remeselníci z  alabastru 
dokážu vyrobiť naozaj všetko. Krásne biele 
dielka sú aj na predaj, určite si kúpte aspoň 
nejakú maličkosť na pamiatku. Ako to všet-
ko začalo sa dozviete v Múzeu alabastru. 
Zaujímavosť: Vo Volterre sa točilo niekoľko 
filmov, medzi inými sa môžete vydať po sto-
pách Belly a Edwarda v Twilight ságe.

SAN GIMIGNANO – stredo-
veký Manhattan

San Gimignano volajú aj Toskánsky Man-
hattan. Je známy svojimi vežami, ktoré v 12. 
a 13. storočí stavali bohaté rodiny ako sym-
bol svojej moci a bohatstva. Vybudovali tak 
mestečko, ktoré sa svojou panorámou sku-
točne približuje tej v New Yorku. Alebo je to 
opačne? Manhattan je novoveké San Gimig-
nano? Ako to vlastne je? Našli sme aj Twin 
Towers. Tie tunajšie stále stoja. 

Pôvodne bolo veží okolo 72, v súčasnosti 
sa ich zachovalo asi  15. Stále však stačia 
na to, aby vytvorili fotogenické mestečko, 
v ktorom ucítite podobne ako vo Volterre 
vplyv dávnych mocných talianskych ro-
dov.
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čaro – kaviarničky, miestne trhy v 800 rokov 
starých podlubiach, uličky plné miestnych, 
ktorí sa miešajú s  turistami. To všetko na 
nás neskutočne zapôsobilo. Tu som mala 
pocit, že som naozaj v Taliansku. 

Toskánske pláže sú pekné, ale ak chce-
te výnimočné kúpanie, vyberte sa na pláž 
Vada. Nájdete ju v  mestečku Rosignano. 
Biely piesok jej dal názov Taliansky Karibik. 
Pozvoľný vstup do mora je veľmi vhodný 
aj pre malé deti. Ale pozor. Piesok je nao-
zaj biely, odrážajú sa od neho slnečné lúče 
a opaľujú viac ako na bežnej pláži, preto sa 
poctivo nakrémujte kvalitným opaľovacím 
krémom. 

Ak sa budete chystať do Toskánska s deť-
mi, radi vám pripravíme ponuku na mieru 
v cestovnej agentúre Family travel. Nájdete 
nás na www.rodinnedovolenky.sk . 

A  kedy cestovať? Za poznaním a  oddy-
chom od apríla až do konca októbra, za kú-
paním v mori od júna do konca septembra.
  

Martina Pfeilerová
www.rodinnedovolenky.sk

Ostatné tipy v Toskánsku.

Pisa – mesto plné rozporov 
Určite treba navštíviť Piazza dei Miracol-

li a urobiť si fotku so šikmou vežou. To sa 
proste musí .

Tí odvážnejší môžu vystúpiť až na vrchol 
veže, vstupné je 18 eur na osobu.  Ale pozor, 
malých výletníkov pustia až od 8 rokov. 

Na námestí je okrem veže aj nádherná 
katedrála, do ktorej je vstup zdarma, len si 
treba v  Ticket office zarezervovať lístok na 
vstup (my sme nešli, namiesto dlhého ča-
kania sme dali prednosť spoznávaniu mes-
ta). Ďalej je tu Baptistérium a cintorín z 13. 
storočia, kde je originálna lampa od Galilea 
Galileiho. Lístky sa dajú tiež kúpiť v Ticket 
office, kombinované vstupné na viac pamia-
tok je výhodnejšie.

Pisa je mesto plné rozporov. Na jednej 
strane nádherne upravené námestie Piazza 
dei Miracoli so svojimi snehobielymi stav-
bami, na druhej strane typické talianske 
mesto, ktoré, ako to povedať... nie je naj-
čistejšie. Ak sa ale nastavíte na správnu ta-
liansku strunu zistíte, že mestečko má svoje 
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          POMOC JE BLÍZKO..... 

Zdôverte sa ešte dnes 

PROJEKT ŽENY ŽENÁM JE  

BEZPLATNÉ PORADENSTVO PRE ŽENY, 
KTORÉ ZAŽÍVAJÚ AKÚKOĽVEK FORMU 

NÁSILIA 

kontaktuje nás: 

  
       
 
 
Projekt ŽENY ŽENÁM je podporený z Programu SK09 – Domáce a rodovo 
podmienené násilie „Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých“ – „A home 

                 must be a safe place for everybody“.  
Programová oblasť: Program SK09 – Domáce a rodovo podmienené násilie 
Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom 
Nórskeho finančného mechanizmu Supported by a grant form Norway. 
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Co-financed by the 
States Budget of the Slovak Republic. 

www.norwaygrants.sk  

   poradna@materskecentra.sk 
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