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Príďte s nami osláviť 
Medzinárodný deň materských centier

Oslavujú s nami televízni  
Trpaslíci, Šašo Ľuboš a divadlá 

PIKI – Elá-Hop! a divadlo 
HRADOSŤ pre deti a dospelých. 

Všetkých stretnete v sobotu  
11. októbra vo Vodárenskom 

múzeu v Bratislave!

 Medzinárodný deň 
povedomia o fetálnom 
alkoholovom syndróme
Fetálny alkoholový syndróm (FAS) ako 
následok konzumácie alkoholu počas 
tehotenstva postihne, podľa vyjadrení 
odborníkov, na Slovensku ročne približne 
dvestopäťdesiat detí...
FAS je súbor telesných a mentálnych 
vývojových porúch ľudského plodu, 
ktoré vznikajú následkom príliš veľkej 
konzumácie alkoholických nápojov 
v tehotenstve. V USA a v Európe vzniká 
FAS u asi 0,2 – 1,5 narodených detí 
z 1 000. Pivovary Topvar sú zatiaľ jedinou 
pivovarníckou spoločnosťou u nás, ktorá už 
tretí rok na toto riziko upozorňuje – nielen 
prostredníctvom informácií na vybraných 
obaloch svojich pivných značiek, ale aj 
podporou rozsiahlej osvety. Jej súčasťou je  
aj vzdelávanie odborníkov na prevenciu  
FAS v spolupráci s Nadáciou Petra Dvorského 
HARMONY. Novinkou tohtoročných 
aktivít bude osveta prostredníctvom Únie 
materských centier a distribúcia letákov 
v zdravotníckych zariadeniach.

Nové materské centrum  
na sídlisku Furča v Košiciach
Herňu Materského centra SMAJLÍK v pondelok 7. 7. 2014 
otvorili nadšené matky-dobrovoľníčky pod vedením 
štatutárnej zástupkyne Silvie Orgoňovej. Ide už o druhú 
pobočku občianskeho združenia, prvá herňa materského 
centra SMAJLÍK bola otvorená pred rokom na sídlisku 
Ťahanovce. Za úžasnej spolupráce s vedením ZŠ Ľ. Fullu, finančnej podpory starostu 
Mestskej časti Košice – Furča a za výdatnej pomoci dobrovoľníkov sa podarilo za 
1 týždeň upratať 2 nevyužité triedy, vykonať menšie úpravy a pripraviť milé a bezpečné 
prostredie pre najmenších. Materské centrum SMAJLÍK ponúka rôznorodosť aktivít 
zameraných predovšetkým na deti od 0 do 6 rokov a ich rodičov, ponúka vzdelávanie detí 
i dospelých, množstvo hračiek a najmä možnosť zmysluplného využitia voľného času. 
Ponúkané aktivity sú dostupné pre všetkých, ktorí o ne majú záujem bez rozdielu veku, 
vierovyznania, politickej orientácie či spoločenského postavenia. „I napriek nedostatku 
financií, s ktorými sa občianske združenie, ktoré materské centrum prevádzkuje, potýka, 
dobrovoľníci túto prácu robia srdcom a bez nároku na honorár. Materské a rodinné 
centrá, bohužiaľ, ešte stále nie sú zaradené do dotačného systému štátu, i napriek tomu, 
že sa o to Únia materských centier už niekoľko rokov intenzívne snaží, momentálne 
aj vďaka projektu Krok k samostatnosti podporeného z Programu Švajčiarsko-
slovenskej spolupráce. Chod Materského centra SMAJLÍK Košice je zabezpečovaný 
z dobrovoľných príspevkov, z darov a projektov,“ dodáva S. Orgoňová.

Mgr. Silvia Orgoňová, Regionálna koordinátorka Košického kraja Únie materských centier, o.z.

Zodpovedne tehotná
Od 9. Septembra začala distribúcia informačných letákov s najčastejšími otázkami o rizikách 
spojených s konzumáciou alkoholu počas tehotenstva v 109 zdravotníckych zariadeniach 
a tieto informácie budú dostupné aj na www.promileinfo.sk. Po prvý raz sa do šírenia osvety 
zapojí aj celoslovenská sieťová organizácia Únia materských centier, ktorá združuje takmer 
70 materských a rodinných centier. Súčasťou kampane bude pokračovanie trojročného cyklu 
školenia expertov na prevenciu a pomoc rodinám s deťmi postihnutými diagnózou FAS. 
Viac informácií o aktivitách zameraných na prevenciu FAS je na www.fasyndrom.sk.
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