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Únia materských centier realizuje 

od 1. februára 2011 do 31. januára 2012 

verejnú zbierku „Ďakujem, že si mama“ 

na podporu materských a rodinných centier, 

ktoré sú jej členmi, resp. sympatizantmi. 

Podporiť materské či rodinné centrum vo 

svojom okolí môžete počas celého roka 

priamo v jeho priestoroch zakúpením 

farebnej magnetky v hodnote 1 €.

 

m 
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Zisk z predaja magnetiek použije materské/rodinné centrum v zmysle 
Zmluvy o  spolupráci s  Úniou materských centier a  v  súlade s  povole-
ním na vykonávanie verejnej zbierky vydaným Ministerstvom vnútra 
SR pod číslom SVS-OVVS3-2011/004672. V minulosti materské/rodin-
né centrá využili získané fi nančné prostriedky na rekonštrukciu svojich 
priestorov, revitalizáciu vonkajších ihrísk pre deti či na zakúpenie no-
vých hračiek a zariadenia do materského/ rodinného centra. 

Zoznam materských a rodinných centier, ktoré je 
možné podporiť kúpou farebnej magnetky:

Bratislava – Dúbravka, MC Macko

Bratislava – Lamač, MC Obláčik

Bratislava – Rača, MC Ráčik

Bratislava – Vajnory, MC Lienočka

Bernolákovo, OZ Kvetinka

Dolné Vestenice, MC Drobček

Dolný Kubín, MC Píšťalka

Galanta, RC Bambuľkovo

Ilava, MC Dubáčik

Košice, MC Haliganda

Ladce, MC Mimčo

Levice, MC Medulienka

Malacky, MC Vánok

Námestovo, RC Drobček

Nitra, MC Klokanček

Nižná, MC Dupajda

Nová Baňa, MC Gašparko

Poprad, MC Bambino

Prešov, ROC Emerka

Prievidza, MC Slniečko

Rohožník, MC Kvietok

Rožňava, MC Meduška

Ružomberok, MC Nevedko

Senec, MC Senecké Slniečko

Sereď, MC Mama klub

Snina, MC Anjelik

Spišská Nová Ves, MC Dietka 

Šaľa, MC Mamy mamám

Trenčianske Teplice, RC Ovečka

Veľké Zálužie, MC Blšky

Vráble, MC Chrobáčik

Vranov nad Topľou, MC Slniečko

Zlaté Moravce, MC Mami Oáza

Žilina, MC Levík 

Bratislava, Únia materských centier a

Bánovce nad Bebravou, 

MC Anjelikovo

Banská Bystrica, MC Hviezdička

Brezno, MC Slniečko-Centrum

Dolné Vestenice, MC Drobčekovo

Dolný Kubín, MC Píšťalka

Galanta, RC Bambuľkovo

Hriňová, MC Mravček

Košice, MC Haliganda

Levice, MC Medulienka

Lozorno, MC Muška

Malacky, MC Vánok

Martin, Martinské rodinné centrum

Námestovo, RC Drobček

Nitra, MC Klokanček

Nižná na Orave, MC Dupajda

Nová Baňa, MC Gašparko

Nováky, MC Nováčik

Poprad, MC Bambino

Považská Bystrica, MC Včielka

Prešov, ROC Emerka

Prievidza, MC Slniečko

Rohožník, MC Kvietok

Rusovce, MC Kukulienka

Ružomberok, MC Nevedko

Senec, MC Senecké Slniečko

Senica, MC Stonožkine slniečka

Sereď, MC Mama klub

Snina, MC Anjelik

Šaľa, MC Mamy mamám

Trenčianske Teplice, RC Ovečka

Trenčín, MC Srdiečko

Vráble, MC Chrobáčik

Vranov nad Topľou, 

MC Slniečko Vranov

Zlaté Moravce, MC Mamioáza

Žarnovica, Centrum voľného času

Žilina, MC Nezábudka

Darcovská SMS 
na podporu Únie materských centier
Od 1. marca 2011 do 31. októbra 2011 môžete podporiť aj Úniu mater-
ských centier. Zaslaním darcovskej SMS na číslo 877 s  textom 
DMS(medzera)MAMA prispejete sumou 1 €/ 30 Sk na činnosť 
Únie materských centier. Finančné prostriedky, ktoré budú vy-
zbierané prostredníctvom DMS zbierky, budú použité na prepla-
tenie nákladov spojených s  výrobou a  distribúciou magnetiek 
na túto zbierku. Vzhľadom na to, že „magnetková zbierka“ je 
určená pre materské a rodinné centrá, fi nancie z ich predaja vy-
užijú samotné centrá. Únia materských centier však počas celej 
zbierky znáša náklady na výrobu samotného predmetu zbierky 
– magnetky Ďakujem, že si mama.

Darcovská SMS správa, ktorú zákazník prijme, je spoplatnená sumou 1 €. 

Obdarovaný dostane 96 % ceny z každej darcovskej SMS správy. Mobilní 

operátori odvádzajú 100 % z každej darcovskej SMS správy. Zákazník, ktorý 

chce podporiť dobrú vec, musí poslať SMS správu v tvare DMS MAMA na 

číslo 877 spoplatnenú bežnou cenníkovou cenou operátora. Ak zákazník 

pošle SMS správu v nesprávnom tvare, obdrží hlásenie s upozornením, že 

zadal nesprávny text. Darcovská SMS správa mu účtovaná nebude. Viac 

informácií o Projekte DMS nájdete na www.darcovskasms.sk.

je medzinárodná ochranná známka. Výhradným držiteľom 

práv k ich užívaniu na území Slovenska je Fórum donorov.

Míľa pre mamu 2011 
Každé dieťa má právo byť 
s mamou, i s otcom!!!
Pod týmto sloganom bude v sobotu 7. mája 2011 podujatie 

Míľa pre mamu. Tento 8. ročník najväčšej oslavy Dňa matiek 

na Slovensku organizujú členovia a sympatizanti formou 

dobrovoľníckej práce v spolupráci s Úniou materských centier. 

Uskutoční sa v týchto mestách a obciach:

www.materskecentra.sk.
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Ideovými partnermi Únie mater-
ských centier sa stali Liga otcov 
(www.ligaotcov.sk) a o. z. Dobré 
srdcia hľadajú. Prvá spoločná akti-
vita bude práve podujatie Míľa pre 
mamu 2011. Únia materských cen-
tier chce upozorniť na problematiku 
únosu detí, predovšetkým únosu jed-
ným z rodičov po tom, čo sa rozviedli, 
práve so sloganom „Každé dieťa má 
právo byť s mamou, i s otcom!“ 

Ďakujem, že si mama
Verejná zbierka na podporu materských centier

apríl 2011


