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HORECA: Čo vás podnietilo k realizácii 
projektu Vstúpte s dieťaťom? Do akej 
miery ste projekt konzultovali napr. 
s profesnými združeniami?
Soňa Holíková: Projekt Vstúpte s dieťa-
ťom vznikol na základe skúseností a zá-
žitkov rodičov s malými deťmi, ktorí 
boli konfrontovaní s neochotou, igno-
rovaním ich objektívnych potrieb, ako aj 
s bariérami vstúpiť do zariadenia s ko-
číkom. Sú známe prípady, keď majitelia 
umiestnili na vchodové dvere informá-
ciu, že do zariadenia je vstup s kočíkom 
zakázaný, alebo keď personál predajne 
odmietol obslúžiť mamičku s kočíkom. 
Projekt vychádzal a vychádza z potrieb 
rodičov a ich detí. V úvodnej fáze sme 
preto zvolili cestu cez materské centrá, 
aby sme mali názory návštevníkov, teda 
rodičov a detí, ktorých sa kritériá pria-
mo týkajú. Do budúcnosti, ako ďalšiu 
fázu projektu, plánujeme aj spoluprácu 
s hoteliermi. Cieľom projektu je vy-
zdvihnúť a oceniť tých, ktorí vytvárajú 
podmienky prijateľné pre rodiny s deť-
mi. Zámerom je dosiahnuť prirodzenú 
ústretovosť, profesionálnejšie správanie 
jednotlivcov a skupín vo vzťahu k rodi-
nám a prispieť k odstráneniu fyzických 
a psychických bariér, ktorým denne čelia 
rodičia s malými deťmi. Dlhodobým 
cieľom kampane je prispieť k vytvá-
raniu spoločnosti priateľskej k deťom 

a rodinám v čo najširšom ponímaní, aby 
zohľadňovanie ich potrieb bolo súčas-
ťou a samozrejmosťou spoločenského 
a podnikateľského myslenia na Sloven-
sku. Dať spoločne všetkým výdobytkom, 
službám a produktom nášho 21. storočia 
to najdôležitejšie: srdce.

HORECA: Ako hodnotíte projekt s od-
stupom siedmich rokov jeho fungova-
nia? Do akej miery ste ho menili? Ako 
narástol počet certifikovaných zariade-
ní? 
Soňa Holíková: Veľa zriaďovateľov 
stravovacích a ubytovacích zariadení 
pochopilo, že byť prorodinným zaria-
dením je výhodou, a je to súčasť ich pod-
nikateľského plánu, ako byť úspešným 
na trhu. Musíme objektívne priznať, že 
bariérovosť úradov, inštitúcií, dopra-
vy, nesystémovosť organizácie práce 
v zdravotníckych či iných zariadeniach 
sú stále dennodennou skutočnosťou. 
Projekt môžeme hodnotiť viac-menej 
úspešne, pretože sa nám podarilo roz-
prúdiť spoločenský dialóg a darí sa nám 
búrať najmä bariéry v ľuďoch. Dopo-
siaľ sme odovzdali certifikát vyše 80
zariadeniam. V súčasnosti sa snažíme 
projekt inovovať o „stupne priateľskosti 

k deťom“, aby sme motivovali zariadenia 
zlepšovať svoje služby a snažíme sa vy-
rovnať európskym štandardom.

HORECA: Do akej miery vás oslovujú 
priamo hotely či reštaurácie so žiados-
ťou o certifikát? Ktoré kritériá musia
splniť, aby získali certifikát? Robíte aj
anonymnú kontrolu, napr. odstupom 
času?
Soňa Holíková: Oslovujú nás priamo 
zariadenia, ale dostávame podnety najmä 
od samotných rodín. Ak sa niekde cítia 
dobre, rady sa podelia o svoju skúsenosť. 
Kritériá upravujeme v súčasnosti do pia-
tich stupňov, aby sme motivovali zaria-
denia skvalitňovať svoje služby. Medzi 
tie základné patrí: bezbariérovosť, detská 
postieľka, detská stolička, detský kútik, 
ihrisko, ústretový personál a poskyto-
vanie detských alebo rodinných zliav. 
Na anonymnú kontrolu využívame aj 
celú sieť materských centier. Práve títo 
rodičia nám dávajú nielen prvý impluz, 
ale sú aj našimi anonymnými inšpektor-
mi. Sme im za to vďační.

HORECA: Aké výhody plynú pre reštau-
rácie a hotely, keď získajú váš certifi-
kát?

Soňa Holíková: Všetky ocenené za-
riadenia sú uvedené na našej webovej 
stránke materskecentra.sk a vo verejne 
distribuovanom časopise Materské cen-
trá. Využívame spoluprácu s printovými 
médiami zameranými na rodičov, regio- 
nálne printové a elektronické médiá 
a propagáciu samotným materským cen-
trom na mieste pôsobenia. V súčasnosti 
pripravujeme prehľad týchto zariadení, 
aby si návštevníci mohli vybrať podľa 
krajov, kde  chcú navštíviť zariadenia. Ak 
si rodičia vyberajú hotel, penzión atď., 
klikajú na internete a hľadajú taký, kto-
rý vyhovuje ich špecifickým potrebám.
Samotné zariadenia dostávajú aj nálep-
ky Vstúpte s dieťaťom, ktoré nabádajú 
rodičov, aby nemali zábrany a navštívili 
zariadenie aj so svojimi deťmi. Plánu-
jeme, aby si naše ocenenie Zariadenie 
priateľské k deťom a rodinám a Vstúpte 
s dieťaťom umiestnili aj na svoje webové 
stránky, čo pomôže rodičom zorientovať 
sa v ponuke. 

HORECA: V čom vidíte najväčšie rezer-
vy slovenských reštaurácií v prístupe 
k rodinám s deťmi, napr. v porovnaní 
so zahraničím? 
Soňa Holíková: S cudzinou sa ťažko 
porovnáva aj v službách pre dospelých. 
Detská klientela je ešte náročnejšia. 
Dnes ešte stále ťažko nájdete zariade-
nia, v ktorých vám bez problémov môžu 
poskytnúť baby monitor, sterilizátor, 
ohrievač detského jedla, stráženie detí, 
detskú jedáleň, detskú saunu, bazén len 
pre deti alebo dokonca detské kino, ako 
je to v zahraničí. Vysoká stolička, šmyk-
ľavka či detský kútik sa kúpiť dajú, ale 
trpezlivý a ústretový personál s veľkou 
dávkou tolerancie voči deťom je ešte stá-
le vzácnosťou. 

HORECA: Ako hodnotíte ponuku jedál 
vhodných pre deti v reštauráciách, 
resp. zloženie pokrmov v tzv. detskom 
menu? 
Soňa Holíková: Detská porcia sa dá vy-
tvoriť z bežného menu. Problémom je 
napr. nájsť jedlo bez glutamanu sodného, 
z čerstvej zeleniny či bez pridania múky. 
Na úvod vie odradiť zeleninová polievka 
z mrazenej zeleniny a hlavné jedlo už 
len málokedy prekvapí. Všetko závisí 
od prístupu a ochoty personálu, resp. 
majiteľa. 

Certifikácia je
konkurenčnou výhodou

Jozef Servanský

O ústretovosti reštaurácií a hotelov k rodičom s deťmi sme sa zhovárali s Mgr. Soňou 
Holíkovou, koordinátorkou projektu Vstúpte s dieťaťom Únie materských centier.

„
„Personál s veľkou 
dávkou tolerancie 
voči deťom je stále 
ešte vzácnosťou.“
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