
Ženy, ktoré  
do centier chodili,  

akoby problémy nemali.  
Doma bolo všetko vždy  

v poriadku. A predsa niečo 
bublalo pod povrchom. 

Postupne ich k nám  
prišlo veľa...

Čo hovorili? Zlé veci
✖ Hodil do mňa kura. Mrazené. Pritiahol ma k zrkadlu a pred  

synom mi hovoril: „Len sa na seba pozri, ako vyzeráš“.  
Nikto mi to neuverí – on je šarmantný, úspešný. Lenže má  
aj druhú tvár, povedal mi: „Chceš sa rozviesť? Vezmem ti deti 
a dostanem ťa do blázinca.“ Povedal mi to možno tisíckrát. 

✖ Zistila som, že zobral úver. 12 tisíc – nevidela som z nich ani euro,  
ani neviem, na čo ich použil, ale exekútor ich strháva mne. 

✖ Namontoval mi do mobilu sledovací program. Keď som otehotnela,  
zbil ma tak, že som potratila. Ale takým je len vtedy, keď je opitý.  
Inak je ako anjel, naozaj. 

✖ Pľuje mi do jedla. 

✖ Balila som si veci, naklonil sa na mňa, pritlačil ma telom a šepkal: 
„Bojíš sa ma, bojíš?“ 

✖ Už s tým musím niečo urobiť, ostávala som kvôli deťom,  
ale včera do mňa syn, má 4 roky, začal kopať. Ako on... 

✖ Zobral mi šaty, nahádzal ich na kopu a polial savom, nechal mi len  
jedny tepláky.

Vedeli sme, že riešenia existujú. Len treba nájsť správne siete odborníkov. 
A spliesť ich tak, aby zrazu bolo vidieť možnosti. Po dvoch rokoch sa  
téma komplikovaných vzťahov stala v materských centrách bežnou. 
Prestali sme sa jej báť, hovoríme o nej, diskutujeme o tom, ako pomôcť 
ženám, deťom alebo rodinám. 

ZOSTAVILA: PhDr. Soňa Holíková 
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Prečo byť dobrovoľníčkou 
v materskom centre
V Materskom centre Žabka v Starej Turej pôsobím ako 
dobrovoľníčka vlastne od úplného začiatku, pretože 
som jednou zo zakladateliek. Na začiatku sme si prešli 
rôznymi papierovačkami, komunikáciou s úradmi, bolo 
treba zrekonštruovať priestory, ktoré sme dostali do 
prenájmu. Všetko sme to zvládli vďaka sponzorským 
darom a rekonštrukčné práce sme si robili svojpomoc-
ne s našimi rodinami. Akosi prirodzene sme si rozdelili 
úlohy. Ja, nakoľko mám vyštudovanú ekonomiku a ad-
ministratívu, som sa stala účtovníčkou. 
Pred materskou dovolenkou som študovala a nemala 
som žiadnu prax, ktorú tak veľmi žiadajú všetci zamest-
návatelia. Keď sa ma ale na pohovore po rodičovskej 
dovolenke spýtali, prečo by ma mali prijať, rozhovorila 
som sa o dobrovoľníckej praxi v materskom centre, po-
rozprávala som im, za čo som bola zodpovedná, čo všet-
ko som organizovala a riešila, a to miesto som dostala. 
Materské centrum je nezisková organizácia, ktorá musí 
fungovať, takže ten, kto je koordinátorom v centre, 
akoby riadil firmu. Len bez výplaty, tou je sebarealizá-
cia a dobrý pocit J. Je to prax, ktorú si môžete napísať 
do životopisu. Jednoznačne, je toho oveľa viac, čo nám 
dobrovoľníctvo v materskom centre dáva, ako toho, čo 
nám berie. Veľa ľudí sa pýta, prečo to robíme, keď je to 
zadarmo, veď nás to oberá o čas a energiu. No ja si mys-
lím, že práve naopak, že ma to napĺňa a obohacuje skú-
senosťami a pozitívnou energiou. Robíme to pre dobrý 
pocit nás a našich návštevníkov, pre úsmev našich detí. 
A to, že som odovzdala kus môjho JA tejto komunite,  
má zmysel. 
Pridajte sa k nám!

Mgr. Michaela Mocková
MC Žabka Stará Turá 

Ďakujeme za to, že sa snažíte o lepší svet. 
Ďakujeme, že podporujete rodinu, matku a dieťa.

Ďakujeme za podporu v roku 2017.
Prajeme pokojné sviatky a úspešný štart 

do nového roka 2018.

Riešenia  
existujú
Keď sme pred dvoma rokmi  
otvárali v Únii materských centier 
poradňu ŽENY ŽENÁM chvíľu  
sme si mysleli, že to nedáme. 

Nesľubujeme, že vieme 
vyriešiť každý problém. 

PORADENSKÁ  
LINKA 
ŽENY ŽENÁM
Bezplatné poradenstvo  
pre ženy, ktoré zažívajú  
akúkoľvek formu násilia. Ďakujeme

poradna@materskecentra.sk 
0915 930 831
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