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Únia materských centier

CENTRÁČIK 

MATERSKÉ  
CENTRÁ  

v rôznych kútoch 
Slovenska

Koncom  
minulého 

roka Rodinné 
Montessori 

centrum o. z.  
vďaka podpore 

komárňanských 
mamičiek  

v hlasovaní  
o grant  

Nadácie VÚB 
získalo grantovú 

podporu  
na realizáciu 

projektu  
Baby Point. 

Ide o sieť detských kútikov v Komárne, kde si 
mamičky počas prechádzky, alebo počas vybavovania 
na úradoch môžu svoje dieťatko v súkromí nakŕmiť, 
prezliecť a podobne. Už o niekoľko dní budú tieto 
kútiky k dispozícii a komárňanské mamičky budú 
mať aspoň o kúsok jednoduchší život a budú sa 
mať kam uchýliť, ak budú potrebovať svoje dieťa 
nadojčiť či prebaliť. Realizácia nebola jednoduchá 
a pôvodne plánovaní spolurealizátori sa z rôznych 
dôvodov zúčastniť projektu nechceli alebo nemohli. 
Avšak v Komárne s radosťou prijali tento projekt 
Základné školy na ulici Pohraničná, Rozmarínová 
a Komenského i Regionálna knižnica Józsefa 
Szinnyeiho. Vďaka skvelým ľuďom, ktorí tento projekt 
vnímajú ako dôležitý a finančnej podpore Nadácie 
VÚB, môžu maminy, dobrovoľníčky Rodinného 
Montessori centra, zariadiť priestory prebaľovacími 
pultami, kreslami na dojčenie a všetkým potrebným 
vybavením, aby mamičky s deťmi mali čo najväčší 
možný komfort. K dispozícii budú plienky, jednorazové 
podložky, hygienické potreby. Prevádzkovateľmi 
budú samotné školy, knižnica a Rodinné Montessori 
centrum. K dispozícii budú mapky, kde mamičky nájdu 
piktogramy s polohou Baby Pointov, všade sa stretnú 
s jednotným označením, aby jednoducho zbadali, kde 
v blízkosti sa nachádza Baby Point.

Projekt Baby Point

My, dobrovoľníčky Rodinného 
Montessori centra, sme veľmi 
rady, že sme mohli zrealizovať 
tento krásny, aj keď nie 
jednoduchý projekt a vyriešiť 
aspoň jeden z problémov, 
s ktorým sme sa ešte nedávno 
pasovali i my samy, keďže máme 
maličké deti. Ďakujeme všetkým 
úžasným ľuďom, ktorí vidia 
jeho dôležitosť, vytvorili nám 
podmienky a poskytli priestory. 
Veríme, že po vyčerpaní grantu 
sa nám podarí získať priazeň 
sponzorov, ktorí zabezpečia pre 
maminy bezplatný chod kútikov.

Pozývame vás
Materské centrá sú otvorené  
aj cez letné prázdniny

l  RC Hviezdička, Banská Bystrica
 Utorok-streda-štvrtok od 9:30 – 11:30 hod.,  

Bádateľkova hernička. Každú stredu  
S batohom cez hory. www.rchviezdicka.sk

l  Rodinné Montessori centrum, Komárno
 Montessori Open Air sú letné hry pod holým nebom, určené 

deťom od 1 roka. Budeme rozvíjať jemnú a hrubú motoriku, 
pocvičíme jazýčky logopedickými hrami a zameriame sa na 
prípravu predškoláčikov metódou Eľkonina, ktorý deti naučí 
počuť, z akých hlások sa vlastne slová skladajú.

l  MC Pastierik, Košice
 Herňa 9:00 – 12:00 hod., letný denný folklórny tábor 

pre deti od 5 do 12 rokov, podporné skupiny dojčiacich 
a nosiacich mamičiek – pravidelne každú druhú stredu 
dopoludnia. Tvorivé dielne pre najmenších – pravidelne 
každý piatok dopoludnia. www.mcpastierik.sk

l  MC LENTILKA, Košice 
 Organizuje tábor pre deti do 10 rokov, po celé leto od 7:30  

– 16:30 hod. s kreatívno-edukačno-športovými aktivitami. 

l  MC Bambino, Poprad
 1.7. – 31. 8. 2017. Pondelok od 8:30 – 12:30 hod., utorok 

a štvrtok od 14:00 – 18:00 hod. cvičenie bábätiek, štvrtok 
od 14.00 hod. Montessori herňa. www.mcbambino.sk

l  MC Harmónia, Prakovce
 1.7. – 31.8.2017 – letné tábory. www.mcharmonia.eu

l  MC Slniečko, Prievidza
 1. 8. – 18. 8. od pondelka do piatka od 9:00 – 12:00 hod. 

Veda a technika pre 3 – 8-ročné deti. 1-dňový rodinný výlet 
S batohom cez hory. www.mc-slnieckopd.webnode.sk

l  RC MAMA klub, Sereď
 7.8 – 31. 8. 2017 voľná herňa od 8:00 – 12:00 hod. a denný 

tábor pre deti z materských škôlok. www.m.mamaklub.sk

l  Baba klub, Šamorín
 Cvičenie so Sisou (pre deti) každý piatok od 9:00 – 10:00 

hod., podporná skupina dojčenia 2. 8. o 16:30 hod., podporná 
skupina nosenia 16. 8. o 16:30 hod. www.babaklub.sk.

l  MC Slniečko, Vranov nad Topľou
 1.7. – 31. 8. 2017: Tvorivé dielničky, čítanie rozprávok, 

spievanie, skákací hrad, trampolína, cvičenie a iné pohybové 
aktivity. www.mcslniecko.eu

l  MC MAMI-OÁZA, Zlaté Moravce
 Cez prázdniny je otvorené od pondelka do piatku  

od 9:00 - 14:00 hod. Vždy o 10:00 hodine sa môžete pridať 
na Malých muzikantov, tvorivé dielne, cvičenie na fitloptách, 
Hrátky malej Agátky sú zamerané na rozvoj zmyslového 
vnímania a motoriky a tanečno-pohybovú prípravku.  
www.mamioaza.sk 

l  MC Nezábudka, Žilina
 21. – 31. 8. 2017 Letné vedecké stretnutia – deti objavujú 

svet. Stretnutia sú určené deťom od 3 do 10 rokov,  
spoznajú zákony fyziky, chémie, tajomstvá vesmíru, 
vyskúšajú si rôzne pokusy. www.nezabudkovo.eu
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