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Bratislava
l  Únia materských  

centier, 
l  MC Budatko,  
l  RC Dlháčik, 
l  RC Kramárik, 
l  RC Macko, 
l  RC Obláčik, 
l  RC Prešporkovo, 
l  RC Ráčik
Banská Bystrica
l  MC Hviezdička, 
l  MC Mamina
Handlová 
l  MC Lienka
Košice 
l  MC Smajlík, 
l  MC Stonožka, 
l  MC Lentilka
Nitra 
l  MC Klokanček
Nová Baňa
l  MC Gašparko

Krok k samostatnosti – prešiel rok

Medzinárodný deň 
materských a rodinných centier
Únia materských centier, o.z. pozýva rodiny s deťmi na oslavu 
Medzinárodného dňa materských centier. Materské/rodinné centrá  
z celého Slovenska oslávia svoj sviatok pestrým a kreatívnym  
programom doplneným o rozprávkové divadelné predstavenia. 

Chcete zažiť  nezabudnuteľný rozprávkový deň?  
Navštívte materské /rodinné centrá v nasledujúcich mestách.

Pre rokom som sa ako štatutárna zástupkyňa materského centra prihlásila na vzdelávanie 
ponúkané Úniou materských centier, o.z v rámci projektu Krok k samostatnosti.  
Prilákal ma, pretože školiace témy boli zaujímavé – písanie projektov, obhajoba, 
komunikácia s miestnou samosprávou. Keďže sa často stretávam s pracovníkmi rôznych 
úradov, videla som príležitosť, ako sa zdokonaliť a naučiť niečo nové. Získali sme nielen 
teoretické informácie, ale aj obrovskú pomoc v podobe zážitkových workshopov.

Počas prvého polroka sa v 37 materských 
a rodinných centrách uskutočnilo strate-
gické plánovanie. Často sme sa na „cen-
tráckych“ poradách rozprávali, plánovali, 
no naše nápady sme nedávali na papier, 
a tak mnohokrát ostalo len pri našich snoch 
a túžbach. Tvorba akčného plánu nám uká-
zala, že spracovaním SWOT analýzy sme 
dokázali určiť svoje silné aj slabé stránky, 
príležitosti i ohrozenia a spoločne krok po 
krôčiku začíname premieňať sny na realitu. 
Vytvorili sme spoločne dokumenty, ktoré 
nielen nám, ale aj našim budúcim nástup-
kyniam budú ukazovať smer. 

Po skončení tvorby akčných plánov sme 
vypracovali spoločné regionálne akčné 
plány rozvoja materských a rodinných 
centier pre všetky kraje. Sú to dokumenty, 
o ktoré sa môžeme opierať pri stretnutiach 
na mestských zastupiteľstvách, s pra-
covníkmi vyšších územných celkov i po-
tencionálnymi sponzormi. Pripravujeme 
diskusie a stretnutia členov materských 
centier s mestskými i obecnými  poslan-
cami a spoločne budeme hľadať príleži-
tosti, ako pomôcť materským a rodinným 
centrám napredovať. Napríklad aj tak, že 
im odovzdávame naše skúsenosti a po-

znatky, že pripravujeme diskusie k Aka-
démii praktického rodičovstva, hovoríme 
o bezpečnosti detí na internete, vzdeláva-
me aktívnych členov centier. 
Materské centrá sú dôležitou súčasťou 
života veľkej komunity – rodín s malými 
deťmi. Oplatí sa bojovať za ich zachovanie, 
podporu a pomoc. Našim poslaním je pred-
sa dosiahnuť úctu a uznanie postavenia 
matky v spoločnosti a vytváranie priazni-
vých podmienok pre materstvo v najvyš-
šom záujme dieťaťa, matky, rodiny.

Mgr. Jana Sýkorová, regionálny koordinátor TN
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Nováky 
l  MC Nováčik
Poprad 
l  MC Bambino
Považská Bystrica
l  MC Včielka
Prakovce
l  MC Harmónia
Prešov 
l  ROC Emerka
Prievidza
l  MC Slniečko
Revúca 
l  MC Gombíkovo
Rohožník 
l  MC Kvietok
Rožňava 
l  MC Meduška
Ružomberok 
l  MC Nevedko
Senica 
l  MC Stonožkine  

Slniečka

Sereď 
l  RC MAMA klub
Skalica 
l  MC Slnečnica
Stará Turá 
l  MC Žabky
Šamorín 
l  MC Baba Klub
Trenčianske Teplice 
l  RC Ovečka
Trenčín 
l  MC Srdiečko
Trnava 
l  Trnavské MC
Veľké Zálužie 
l  MC Blšky
Veľký Krtíš 
l  RC Hruštička
Vráble 
l  MC Chrobáčik
Vranov nad Topľou 
l  MC Slniečko
Žilina 
l  MC Levík
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