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I. Základné informácie o Únii materských centier 

 

„Poslaním Únie materských centier je dosiahnuť úctu a uznanie materstva v spoločnosti 

a spoluvytvárať podporujúce podmienky pre materstvo v najvyššom záujme dieťaťa, matky a 

rodiny.“ 

 

 

Prečo vznikla Únia materských centier? 

 História materských centier na Slovensku siaha do roku 1996, kedy sa začali viaceré 

skupinky mladých matiek začali stretávať a rozvíjať predstavu vlastných materských centier 

v mieste svojho bydliska. Rok 2001 bol prelomovým, zakladanie materských centier z iniciatív 

matiek sa šírilo geometrickým radom. Jednotlivé materské centrá spolu komunikovali spočiatku 

neformálne, no potreba spojenia do siete za účelom vzájomného prepojenia, spoznávania sa 

a vyššej organizovanosti  bola stále naliehavejšia a stala sa mottom prvej spoločnej konferencie 

„Pomôžte, aby sme si mohli pomáhať“  v roku 2001 v Poprade. Únia materských centier (UMC) 

bola zaregistrovaná ako občianske združenie v lete 2003. Je celoslovenskou sieťovou 

organizáciou,  takmer 60 riadnych členských MC, 12 sympatizantov a viacero iniciatív.  Najvyšším 

orgánom Únie materských centier je Valné zhromaždenie (VZ) , ktoré tvoria členské centrá. VZ 

sa stretáva jedenkrát ročne. Trojčlenná Dozorná rada (DR) je volená VZ. 

Členovia ÚMC 

 Členom ÚMC sa môže stať to občianske združenie alebo nezisková organizácia, ktorá 

spĺňa stanovené kritériá Modelu MC a súhlasí s Etickým kódexom ÚMC (viď príloha : Model MC  

a Etický kódex). Nových členov ÚMC prijíma výkonný tím (VT) priebežne počas celého roka. 

mailto:umc@materskecentra.sk
http://www.materskecentra.sk/
http://www.akademiarodicovstva.sk/


                               Výročná správa Únie materských centier  2016 

________________________________________________________________________________________________ 

 

©Únia materských centier, Odborárske nám. 3, 811 09 Bratislava 

 mail: umc@materskecentra.sk;  

www.materskecentra.sk; www.akademiarodicovstva.sk   

 

 

5 

Zoznam členov a sympatizantov v prílohe. 

Ciele ÚMC 

Únia materských centier: 

 Šíri koncept materského centra, inšpiruje a podporuje vznik nových materských centier 

ako priestoru, v ktorom môžu mamy aj so svojimi malými deťmi zmysluplne prežívať 

obdobie, kedy sa plne venujú rodine – rozvíjať sa, vzdelávať, pracovať na sebe a 

nachádzať vľúdnu podporu vo svojej novej životnej situácii. 

 Vytvára fungujúcu sieť, v ktorej udržiava informovanosť materských centier, koordinuje 

spoločné aktivity a pomáha materským centrám v núdzi. Stará sa o trvalú udržateľnosť 

materských centier. 

 Komunikuje s predstaviteľmi verejného života, médiami, ostatnými mimovládnymi 

organizáciami na Slovensku i v zahraničí. Buduje tak vážnosť a dôveryhodnosť siete 

materských centier ako partnera pre celospoločenské diskusie a riešenie problémov 

matiek v spoločnosti. 

 Pomáha pri ochrane práv mám, detí a  rodín. Poradenstvom, lobingom, publikačnou, 

informačnou a vzdelávacou činnosťou, organizovaním spoločenských a kultúrnych 

podujatí a  ich medializáciou kráča po ceste, na konci ktorej je krásny cieľ: „Lepší svet 

okolo, ktorý súvisí s mamami, deťmi, rodinami“ 

 

Sme členmi: 
 
Medzinárodnej siete materských centier – www.mine.cc 
Rady vlády pre neziskové organizácie - www.tretisektor.gov.sk 

 

 

 

mailto:umc@materskecentra.sk
http://www.materskecentra.sk/
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Zamestnankyne, dohodárky, dobrovoľníci Únie materských centier do 30.9.2016  

Ing. Daniela Konečná – štatutárna zástupkyňa a riaditeľka Centra ekonomiky a projektov 

PhDr. Soňa Holíková - štatutárna zástupkyňa a riaditeľka Centra koordinácie a advokácie 

Ing. Jana Tuhá – regionálna koordinátorka, finančná poradkyňa Ženy ženám 

Mgr. Jana Sýkorová - regionálna koordinátorka, koordinátorka MDMC, Vstúpte s dieťaťom 

PhDr. Ida Želinská – sociálna pracovníčka a riaditeľka poradenského centra Ženy ženám 

JUDr. Ivett Pavlis – právnička Ženy ženám 

Mgr. Jana Andreasová - sociálna pracovníčka poradenského centra Ženy ženám 

Mgr. Katarína Hatráková – psychologička Ženy ženám 

Ing. Monika Šúchalová – účtovníčka 

Ing. Anna Fulopová – mzdová účtovníčka UMC 

Dana Valková, Ing. Anna Fulopová – mzdová účtovníčka UMC 

Mgr. art Eva Jandurová Rakovanová - grafika 

Ing. Katarína Žarnovičanová – regionálna koordinátorka Nitrianskeho kraja 

Mgr. Ivana Chovanová – regionálna koordinátorka Prešovského a Košického kraja 

Mgr. Katarína Scott – zahraničné projekty a preklady, v roku 2017 zbierka, tričká MPM atď. 

Ing. Tatiana Bareán Žolnová – členská zóna 

a najvytrvalejší dlhoročný dobrovoľník administrátor e-mailovej konf. a podkonfereci: Artur 

Koning  

mailto:umc@materskecentra.sk
http://www.materskecentra.sk/
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Mená a kontakty: 

E-mailový kontakt na všetky členky výkonného tímu: umc@materskecentra.sk  

Všetky kontakty nájdete tu: http://www.materskecentra.sk/kontakty.html 

 

Projektové Centrum: 

Ing. Daniela Konečná; daniela.konecna@materskecentra.sk ; 0915 930 833 

Účtovníctvo, mzdy a personalistika – Monika Šúchalová, Ing. Anna Fulopová 

 

Centrum rozvoja siete: 

PhDr. Soňa Holíková; sona.holikova@materskecentra.sk; 0915 930 840 

PR a advokácia, 

www.materskecentra.sk,  

časopis Materské centrá - redakcia@materskecentra.sk  

  

Poradenské centrum Ženy ženám 

Ida Želinská; poradna@materskecentra.sk; 0915/930831 

 

Dozorná rada:   

Vlasta Tvrdoňová (MC Srdiečko, Trenčín), Lenka Straská (MC Vánok, Malacky) Gabriela Belanová 

(MRC, Martin) dozornarada@materskecentra.sk 

 

mailto:umc@materskecentra.sk
http://www.materskecentra.sk/
http://www.akademiarodicovstva.sk/
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II. Komunikácia medzi ÚMC a členskými MC 

 

E- mailová konferencia materskecentra@yahoogroups.com 

ÚMC a MC navzájom komunikujú najmä cez e-mailovú konferenciu zriadenú na doméne 

yahoo.com. Cez tento informačný kanál sa riešia rôzne otázky týkajúce sa prevádzky centier, 

informácie o projektoch, grantoch, úspechoch, problémoch a pod. 

MC má po prijatí za člena ÚMC právo zaregistrovať do tejto konferencie minimálne 

Každý mail, ktorý MC zo zapojenej adresy pošle, dostanú všetky MC zapojené na konferenciu. 

V prípade, že mail alebo reakcia na nejakú mailovú správu je určená iba jednému adresátovi- 

konkrétnej osobe alebo MC, treba adresu príjemcu ručne prepísať. 

E – mailové podkonferencie 

Na komunikáciu o Míli pre mamu funguje podkonferencia  milapremamu@yahoogroups.com 

Slúži ako komunikačný kanál pre MC zapojené do  kampane Míľa pre mamu. 

       

Webová stránka – verejná časť, vnútorná časť: 

ÚMC má vytvorenú vlastnú webovú stránku www.materskecentra.sk. Skladá sa z verejnej časti- 

prístupnej komukoľvek a internej- tzv. internej/členskej  zóny, do ktorej sa dostanú iba členské 

centrá na základe hesla, ktoré MC dostane od  Soni Holíkovej po tom, čo sa stane riadnym 

členom ÚMC. Členskú zónu administruje/dopĺňa Tatiana Bareán Žolnová.   

Prostredníctvom www.materskecentra.sk sa môžu zviditeľňovať aj jednotlivé MC zasielaním 

príspevkov na adresu: sona.holikova@materskecentra.sk  

 

mailto:umc@materskecentra.sk
http://www.materskecentra.sk/
http://www.akademiarodicovstva.sk/
http://www.materskecentra.sk/
http://www.materskecentra.sk/
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V internej zóne sa nachádzajú rôzne dokumenty, zápisnice zo stretnutí, prehľady o centrách, 

stanovy, smernice a rôzne manuály, ktoré uľahčujú centrám hľadanie informácií. Po 

reštrukturalizácii má nasledovnú formu: 

1. banka základných dokumentov: komplet databáza kontaktov, Etický kódex, Infobalíček, 

Vnútorný poriadok SR,  smernice ÚMC, aktualizačná tabuľka 

2. VZ: zápisnice & prezentácie z Valných zhromaždení ÚMC 

3. know-how balíčky a manuály: z tréningov, minikonferencií a pod. 

 

III. Vlastný časopis Materské centrá 

ÚMC  pripravuje  vlastný informačník - časopis Materské centrá, do ktorého môžu centrá 

prispievať zaujímavosťami zo svojich centier, príbehmi a tiež sa zviditeľniť. Každé centrum 

dostane k dispozícii vždy cca 4 kusy tohto časopisu pre vlastné použitie. Nájdete tam aj novinky 

a aktuality z iných centier a z ÚMC. Príspevky posielajte na adresu 

sona.holikova@materskecentra.sk . 

V roku 2016 vyšli 3 čísla časopisu. Od roku 2017 sme požiadali o zmenu periodicity na 2xročne. 

Všetky čísla sú dostupné: http://www.materskecentra.sk/casopis_materske_centra-1.html 

 

IV. Stránka v časopise Mama a ja - Centráčik  

Pre zaujímavosti z materských centier je k dispozícii aj stránka v celoslovenskom časopise Mama 

a ja, kde môžete zverejniť aj svoj najbližší program. Príspevky treba posielať vždy do 5. Dňa v 

mesiaci ( pre číslo obmesiac - napr. pošlete svoj program 5.1. pre februárové číslo časopisu) na 

adresu: sona.holikova@materskecentra.sk  

Všetky príspevky sú dostupné tu: http://www.materskecentra.sk/centracik/centracik_2011.html 

 

mailto:umc@materskecentra.sk
http://www.materskecentra.sk/
http://www.akademiarodicovstva.sk/
mailto:sona.holikova@materskecentra.sk
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V. Facebook  

Únia materských centier (admin: Soňa Holíková) -  2 113 fanúšikov 

https://www.facebook.com/materskecentra.sk/  

Míľa pre mamu (admin: Dana Valková, Soňa Holíková) – 1 556 fanúšikov 

https://www.facebook.com/milapremamu/ 

Vstúpte s dieťaťom (admin: Soňa Holíková) – 791 fanúšikov 

               https://www.facebook.com/pg/vstuptesdietatom/likes/?ref=page_internal 

              Poradňa Ženy ženám (admin: Soňa Holíková, Ivett Pavlis) – 263 fanúšikov 

  https://www.facebook.com/poradnazenyzenam/ 

             MINE (admin: Soňa Holíková, Emeše Domosi, Andrea Laux) – 100 fanúšikov 

https://www.facebook.com/Mother-Centers-International-Network-for-

Empowerment-920062274721471/ 

VI. Prehľad aktivít a projektov ÚMC 

Projekt: Ženy ženám 

Materské centrá sú miesta, kde môžu ženy nájsť oporu, pochopenie a pomoc v ťažkých 

situáciách. Poskytujú rôznorodý program pre ženy, deti, celé rodiny a sú veľmi dôležitým 

faktorom pri poskytovaní priestoru na zdieľanie osobných starostí. 

Domáce násilie, ochota žien zdôveriť sa s týmto problémom je veľmi malá. Potrebujú cítiť 

bezpodmienečné prijatie a dôveryhodnosť osoby, ktorej sa zverujú. Je dôležité, aby ženy mohli v 

materských centrách nájsť informácie potrebné pre vysporiadanie sa s domácim násilím, aj keď 

prioritne nenavštívia centrum za účelom hľadania pomoci v takejto situácii. Ešte dôležitejšie sa 

javí, aby osoby pracujúce so ženami v centrách boli schopné vzbudiť pocit dôvery a prijatia a 

vedeli nasmerovať ženu k správnemu rozhodnutiu a kontaktovať relevantné inštitúcie. 

mailto:umc@materskecentra.sk
http://www.materskecentra.sk/
http://www.akademiarodicovstva.sk/
https://www.facebook.com/materskecentra.sk/
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https://www.facebook.com/poradnazenyzenam/
https://www.facebook.com/Mother-Centers-International-Network-for-Empowerment-920062274721471/
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Vyškolili sme vo viacerých turnusoch 20 žien. 

Reportáž s koordinátorkou Danielou Konečnou  si z archívu pozriete tu: 

http://www.tvba.sk/home/tyranym-zenam-pomozu-aj-v-bratislavskych-materskych-centrach/ 

29. septembra 2016 sme zorganizovali na interdisciplinárnu konferenciu: Príbehy žien, ktoré 

zažili domáce násilie (a odborníkov, ktorí im pomáhali) 

http://www.materskecentra.sk/uplfile/zeny_zenam/pozvanka_na_konferenciu_uniamaterskych

centier.pdf 

Všetky informácie sú dostupné tu: http://www.materskecentra.sk/zeny_zenam.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spoločnosť Procter@Gabmle opakovane podporí víťazov 1 000€. V roku 2017 sú to:  

Projekt si svojím pokračovaním získava stále miesto v komunite mamičiek i celých rodín. 

Jednoduchý systém akcie „Každým nákupom pomáhate“  a prehľadný proces online hlasovania 

motivuje materské centrá na Slovensku a ich priaznivcov zapojiť sa do akcie kedykoľvek, a 

poľahky tak prispieť do rozpočtov spriaznených komunít. Víťazi iniciatívy – materské centrá, 

Spolupráca s:  Procter@Gamble;   Zľavomat, Nivea, Topvar, Dobrý anjel 

mailto:umc@materskecentra.sk
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ktoré získajú najvyšší počet hlasov za obdobie 3 mesiacov získajú finančnú odmenu vo výške 

1000€. 

  

 Spoločnosť Zľavomat odmení 300 € tieto víťazné MC (za obdobie 9/2016 – 3/2017):  

Hriňová, MC Mravček 

Bratislava - RC Prešporkovo 

Prešov - ROC Emerka 

Námestovo - MC Drobček 

Nitra - MC Klokanček 

 Spoločnosť Nivea  

V rámci spolupráce s Nivea BABY  sa už po štvrtý raz zapojili do vzdelávania o starostlivosti o 

pokožku malých detí naše ambasádorky materských a rodinných centier, ktoré urobili sériu 

prednášok.  V roku 2016 rozdelila UMC  finančné prostriedky  medzi tieto MC: 

MC Slniecko, Prievidza 

MC Nováčik, Nováky 

MC Lienka, Handlová 

mailto:umc@materskecentra.sk
http://www.materskecentra.sk/
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MC Dupajda, Nižná 

MC Macík, Pohronská Polhora   

Dlháčik, Bratislava 

MC Slniečko, Vranov nad Topľou 

RC Ovečka, Trenčianske Teplice 

MC Meduska, Rožňava 

MC Nezábudka, Žilina 

MC Nevedko, Ružomberok 

MC Mravček, Hriňová 

MC Medulienka, Levice 

RC Hruštička, Veľký Krtíš 

MC Mamina, Banská Bystrica 

RC Stonožka, Košice 

MC Vánok, Malacky 

MC Klokanček, Nitra 

MC Baba klub, Šamorín 

MC Bambuľkovo, Galanta 

MC Harmónia, Prakovce 

MC Gašparko, Nová Baňa 

ROC Emerka, Prešov 

MC Pastierik 

RC Klbko, Bratislava 

Všetky termíny a pozvánky na prednášky nájdete tu: 

http://www.materskecentra.sk/aktuality_z_centier/starostlivost_o_citlivu_detsku_pokozku_s_ni

vea_baby.html 

 Dobrý anjel 

mailto:umc@materskecentra.sk
http://www.materskecentra.sk/
http://www.akademiarodicovstva.sk/
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RC Hruštička, Veľký Krtíš, MC Slniečko, Vranov 

nad Topľou, RC Dlháčik, Bratislava, MC Mamy 

mamám, Šaľa, MC Blšky, Veľké Zálužie, MC 

Nezábudka , Žilina Turie, RC Presporkovo, 

Bratislava, MC Medulienka, Levice, RC Ovečka, 

Trenčianske Teplice, MC Levík, Žilina, MRC 

Wings, Martin, MC Mamina, Banská Bystrica, 

MC MACIK, Pohronská Polhora, MC Harmónia, 

Prakovce, MC Gašparko, Nová Baňa, MC Lienka, 

Handlova,MC Včielka, Považská Bystrica, MC 

Klokanček, Nitra, MC Kvietok, Rohožník, RC MAMA klub, Sereď, MC Dupajda, Nižná, MC 

Srdiečko, Trenčín, RC Hviezdička, Banská Bystrica, MC Piškótka, Svätý Jur, MC Senecké slniečko, 

Senec, MC Smajlík, Košice, RC Stonožka, Košice, MC Nevedko, Ružomberok, RC Bambulkovo, 

Galanta, ROC EMERKA, Prešov, MC Slniecko, Prievidza, MC Slniečko, Brezno, RC Klbko, 

Bratislava. 

 Fetálny alkoholový syndróm – september 2016 

Do kampane bez pivka počas celého tehotenstva sa zapojili s Úniou materských centier aj  

MC Blšky, Veľké Zálužie; MC Dupajda; Nižná, RC Hviezdička; Banská Bystrica; RC Klbko, 

Bratislava; MC Klokanček, Nitra;MC Lentilka, Košice; MC Mamina, Banská Bystrica; MC 

Medulienka, Levice; MC Mravček, Hriňová; MC Nezábudka, Žilina; MC Piškótka, Svätý Jur; RC 

Prešporkovo, Bratislava; MC Smajlík, Košice;MC Srdiečko, Trenčín.   

 

mailto:umc@materskecentra.sk
http://www.materskecentra.sk/
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Informácie:http://www.materskecentra.sk/aktuality_z_centier/0_promile_alkoholi_pocas_t

ehotenstva.html 

 Slovensko Advent 2016 

Veľmi nás potešilo, že tento rok sme mohli predstaviť našu organizáciu a materské centrá. ÚMC 

od 37 minúty...  

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11450/113535#2337 

 

 Zbierka oblečenia pilotný projekt 

ZBIERKA OBLEČENIA  v týchto materských/rodinných centrách: RC Klbko - Bratislava, RC 

Prešporkovo-Bratislava, MC Srdiečko - Trenčín, MC Lienka - Handlová, MC Klokanček, Nitra. 

RC Ovečka - Trenčianske Teplice, MC Slniečko - Prievidza, MC Nevedko - Ružomberok, MC 

Senecke slniečko - Senec. 

"V spolupráci s Úniou materských centier a Asociáciou pre kultúru, vzdelávanie a 

komunikáciu ACEC - Pomôžme spoločne tým, ktorí to potrebujú." 

 Ešte netlačte       Jasličkový zákon 

 

mailto:umc@materskecentra.sk
http://www.materskecentra.sk/
http://www.akademiarodicovstva.sk/
http://www.materskecentra.sk/aktuality_z_centier/0_promile_alkoholi_pocas_tehotenstva.html
http://www.materskecentra.sk/aktuality_z_centier/0_promile_alkoholi_pocas_tehotenstva.html
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11450/113535#2337


  

V súlade s cieľmi a poslaním UMC bojujeme za práva rodičov. Vyjadrujeme sa k zákonom, ktoré 

ovplyvňujú život rodičov s malými deťmi. 

 Predmaterská knižka Únia materských centier je už tradičným mediálnym partnerom 

Knižka je dostupná aj v on line: 

http://www.materskecentra.sk/uplfile/aktuality/predmaterska-knizka-2016-bocianoviny.pdf 

 

 Európsky Habitat   

Európsky HABITAT aj s účasťou Únie materských centier - marec 2016 Praha 

www.europeanhabitat.com 

 

 

 Kampaň 2% zdaní sme podporilo aj videom o činnosti MC/RC 

Dostupná tu: https://www.youtube.com/watch?v=l-NWCcDj1g0&feature=youtu.be 

#uniamaterskychcentier 

 

Kampaň: Míľa pre mamy 

 

ÚMC už tradične každoročne v máji pripravuje netradičnú oslavu Dňa matiek. V rokoch 2002, 

2004 a 2005 to bol benefičný koncert, v máji 2006 sa uskutočnil s medzinárodnou sieťou MC 

mine pokus o vytvorenie nového Guinnessovho rekordu pod názvom „Pohni kočíkom, pohneš 

svetom“  ktorý  simultánne prebiehal na takmer 18 miestach v 7 európskych krajinách; z toho na 

Slovensku v Humennom, Banskej Bystrici a Bratislave. V roku 2008 sa na podobnom podujatí  

pod názvom Míľa pre mamu zúčastnilo takmer 30 000 rodičov a detí z celého Slovenska.  

Kampaň mediálne podporila RTVS odvysielaním nášho spotu: 

https://www.facebook.com/pg/materskecentra.sk/posts/?ref=page_internal 

http://www.materskecentra.sk/uplfile/aktuality/predmaterska-knizka-2016-bocianoviny.pdf
http://www.europeanhabitat.com/
https://www.youtube.com/watch?v=l-NWCcDj1g0&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/hashtag/uniamaterskychcentier?source=feed_text&story_id=10154692778138916
https://www.facebook.com/pg/materskecentra.sk/posts/?ref=page_internal
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TV Markíza nás privítala v Teleráne 

   

Podujatie je spojené s verejnou zbierkou . V máji 2017 sa uskutoční už 14.ročník tohto podujatia   

mailto:umc@materskecentra.sk
http://www.materskecentra.sk/
http://www.akademiarodicovstva.sk/
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Bližšie informácie: http://www.materskecentra.sk/mila_v_aktualnom_roku.html 

koordinátorka: Dana Valková, dana.valkova@materskecentra.sk 

 

 

 

Verejná zbierka, ktorú organizuje Únia materských centier bola Ministerstvom vnútra SR 
vyhodnotená: 
 Obdobie: 9/2014 - 12/2015 
 Hrubý výnos: 5 518,36€ 
 Čistý výnos:  4 384,80€ 
  
Čistý výnos bol prerozdelený medzi jednotlivé materské centrá.  
 
 

 
Medzinárodný deň materských centier 

Verejná zbierka „Ďakujem, že si mama“ 

mailto:umc@materskecentra.sk
http://www.materskecentra.sk/
http://www.akademiarodicovstva.sk/
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Medzinárodná sieť materských centier stanovila 10.10. za Deň MC.  

ÚMC k tomu dňu pripravila pre svojich členov rodinný pobyt v RS Kľačno.  

koordinátorka: Jana Sýkorová, jana.sykorova@materskecentra.sk  

 

 

 

 

 

Kampaň: „Vstúpte s dieťaťom“ 

mailto:umc@materskecentra.sk
http://www.materskecentra.sk/
http://www.akademiarodicovstva.sk/
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Dlhodobá kampaň „Vstúpte s dieťaťom“ má za cieľ prispieť k vytvoreniu spoločnosti priateľskej 

k deťom a postupne prekonávať neprirodzené bariéry, ktorým musia rodičia s malými deťmi 

denno-denne čeliť( napr. prístup s kočíkmi do prostriedkov verejnej dopravy, do obchodov, 

reštaurácií, či úradov). ÚMC tieto problémy nielen pomenúva, ale ponúka aj riešenia, ktoré 

povedú k zmene a vytvoreniu atmosféry priateľskejšej k deťom a rodinám.   

Prvou fázou kampane (máj 2004 – máj 2006)  bolo vyhľadávanie a oceňovanie reštauračných 

zariadení, obchodov s potravinami a obchodov. V roku 2006 sme pokračovali vyhľadávaním 

a oceňovaním ubytovacích zariadení a v.2007 sme vytvorili novú „neutrálnu“ kategóriu tak, aby 

bolo možné oceňovať aj knižnice a pod. zariadenia. Rozbeh kampane v tomto roku umožnil 

mediálno – osvetový projekt „Vytvorme priestor mamám a deťom“ 

Vydali sme 2 katalógy Zariadení priateľských k deťom a rodinám. 

Bližšie informácie: http://www.materskecentra.sk/vstupte_s_dietatom.html 

Svoje dobré skúsenosti a tipy na ocenenie zariadení posielajte na: 

sona.holikova@materskecentra.sk 

Zverejníme ich aj na našej webovej stránke.  

    

Kampaň: „Ako chceme vychovávať svoje deti“ 

 

Kampaň, ktorú vedieme spolu s medzinárodnou sieťou MC mine (pozri www.mine.cc) smeruje k 

iniciovaniu medzinárodného dialógu medzi materskými centrami a lokálnymi skupinami žien na 

tému rodičovstva a prispieva vytváraniu prostredia priateľského k rodinám v našich mestách a 

komunitách. Spočíva v pravidelných diskusných kluboch v MC na tému rodičovstva a výchovy 

detí. Celý proces spolu so zapojením širšej verejnosti a medializácie vyvrcholil medzinárodnou 

konferenciou v novembri 2006 v Bratislave za účasti viac ako 170 účastníkov z 22 krajín. 

mailto:umc@materskecentra.sk
http://www.materskecentra.sk/
http://www.akademiarodicovstva.sk/
http://www.materskecentra.sk/vstupte_s_dietatom.html
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V súčasnej dobe máme prebieha ďalšia fáza kampane (diskusie v MC: január – jún 2009) – jej 

cieľom je pozdvihnúť úroveň MC na akadémie rodičovstva. 

Bližšie informácie: www.akademiarodicovstva.sk  

V súčasnosti kampaň nefunguje.                   

 

Kampaň za humanizáciu pôrodníc „Láskavo do života“ 

 

Cieľom kampane je zlepšiť podmienky v pôrodniciach na Slovensku tak, aby viac zodpovedali 

požiadavkám matiek a umožnili ženám plnohodnotne a s radosťou prežiť najkrajšie 

a najvzácnejšie okamihy v svojom živote i živote svojej rodiny. Kampaň začala podpisovaním 

Petície za humanizáciu predpôrodnej, pôrodnej a popôrodnej starostlivosti, ktorá zozbierala viac 

ako 3000 podpisov.  

V súčasnosti kampaň nefunguje. 

 

Listy samosprávam 

 

Mať dobré vzťahy so samosprávou je pre materské centrá vec takmer existenčná. Niekde to ide 

ľahšie, inde je to skôr beh na dlhé trate a na niektorých miestach je to doslova boj. ÚMC sa preto 

snaží prostredníctvom podporných listov na samosprávy pomáhať svojim centrám vybudovať 

vzťahy a dôveru. V prípade, že potrebujete podporný list aj pre Vašu samosprávu, napíšte na: 

umc@materskecentra.sk. 

 

mailto:umc@materskecentra.sk
http://www.materskecentra.sk/
http://www.akademiarodicovstva.sk/
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 VII. Členský príspevok  

Rozhodnutím Valného zhromaždenia zo dňa 29.9.2007 členské MC platí členský príspevok na rok 

vopred vo výške  66,00 €. Sumu je možné uhradiť do 31.12. 

Číslo účtu: 2622844653/1100 - Tatrabanka 

Variabilný symbol :  IČO MC 

Špecifický symbol: 2018 

Do popisu transakcie napíšte meno MC v podobe MC+ názov (nerozpisovať slovom materské 

centrum, nakoľko sa potom platby ťažko identifikujú). 

V prípade, že si členské MC nesplní povinnosť zaplatiť členské v stanovených termínoch, pošle 

mu VT upozornenie - výzvu na zaplatenie. Ak si ani vtedy nesplní svoju povinnosť, môže mu byť 

členstvo a všetky výhody z neho plynúce ( napr. preplácanie cestovného, tréningy a pod) 

pozastavené. 

V odôvodnených prípadoch- finančné problémy a pod., o ktorých musí MC informovať, môže mu 

byť termín zaplatenia odložený, stanovený splátkový kalendár resp. dohodnutá iná forma 

splatenia - je nutná písomná žiadosť na adresu: umc@materskecentra.sk . 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:umc@materskecentra.sk
http://www.materskecentra.sk/
http://www.akademiarodicovstva.sk/
mailto:umc@materskecentra.sk


                               Výročná správa Únie materských centier  2016 

________________________________________________________________________________________________ 

 

©Únia materských centier, Odborárske nám. 3, 811 09 Bratislava 

 mail: umc@materskecentra.sk;  

www.materskecentra.sk; www.akademiarodicovstva.sk   

 

 

23 

 

IIX. Prílohy  

Členovia UMC v roku 2016 

Banskobystrický kraj 

• Gašparko, Nová Baňa 

• Gombíkovo, Revúca – v roku 2017 už nie je 

• Hruštička, Veľký Krtíš 

• Hviezdička, Banská Bystrica 

• Macík, Pohronská Polhora 

• Mamina, Banská Bystrica 

• Mravček, Hriňová 

Bratislavský kraj 

• Dlháčik, Bratislava 

• Klbko, Bratislava 

• Kramárik, Bratislava 

• Kvietok, Rohožník 

• MamaTataJa, Pezinok 

• Piškótka, Svätý Jur 

• Prešporkovo, Bratislava 

• Obláčik, Bratislava 

mailto:umc@materskecentra.sk
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• Ráčik, Bratislava 

• Senecké slniečko, Senec 

• Vánok, Malacky 

Trenčiansky kraj 

• Anjelikovo, Bánovce nad Bebravou 

• Bambi, Nové Mesto nad Váhom 

• Lienka Handlová 

• Nováčik, Nováky  

• Ovečka, Trenčianske Teplice 

• Pampúšik, Myjava 

• Slniečko, Prievidza 

• Srdiečko, Trenčín 

• Včielka, Považská Bystrica 

• Žabka, Stará Turá 

Košický kraj 

• Harmónia, Prakovce 

• Lentilka, Košice  

• Meduška, Rožňava 

• Stonožka, Košice 

• Slimáčik, Kežmarok – už nie sú v roku 2017 

mailto:umc@materskecentra.sk
http://www.materskecentra.sk/
http://www.akademiarodicovstva.sk/


                               Výročná správa Únie materských centier  2016 

________________________________________________________________________________________________ 

 

©Únia materských centier, Odborárske nám. 3, 811 09 Bratislava 

 mail: umc@materskecentra.sk;  

www.materskecentra.sk; www.akademiarodicovstva.sk   

 

 

25 

• Sovička, Sečovce – nový člen 2017 

• Pastierik, Košice – nový člen 2017 

Prešovský kraj 

• Emerka, Prešov 

• Bambino, Poprad 

• Slniečko, Vranov 

Nitriansky kraj 

• Blšky, Veľké Zálužie 

• Chrobáčik, Vráble 

• Klokanček, Nitra 

• Mami-Oáza, Zlaté Moravce 

• Medulienka, Levice 

• Mamy mamám, Šaľa 

• Pukanček, Pukanec 

• Montessori rodinné centrum, Komárno – nový člen 2017 

Trnavský kraj 

• Babaklub, Šamorín 

• Bambuľkovo, Galanta 

• Mamaklub, Sereď 

• Stonožkine slniečka, Senica 

mailto:umc@materskecentra.sk
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• Slnečnica, Skalica – nový člen 2017 

Žilinský kraj 

• Drobček, Námestovo 

• Dupajda, Nižná 

• Martinské RC, Wings 

• Levík, Žilina 

• Nevedko, Ružomberok  

• Nezábudka, Žilina 

• Píšťalka, Dolný Kubín 

• Zornička, Liptovský Mikuláš  

 

Sympatizanti 2016 

 MC Jahôdka, Lučenec 

 MC Nezbedko, Lipová 

 MC Slniečko, Brezno 

 KC Prístav, Bernolákovo 

 RC Štvorlístok, Opatovská Nová Ves 

 Sliač, MSKS 

 Studnička, OZ, Detva  

 Šajdíkové Humence, TJ Kerko 

mailto:umc@materskecentra.sk
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 Žarnovica, MiÚ 

 Žitavany, ZŠ J.V. Šimka 

 Írsko - Dublin, Slovenská spoločnosť 

 Sbsko - Báčsky Petrovec, MC Srdce 

 Sabinov - MsKS– nový sympatizant 2017 

 Močenok  (obec) – nový sympatizant 2017 
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Model MC 

1. Zriaďovateľ 

Mimovládna nezisková organizácia, založená prevažne matkami na materskej dovolenke. 

Zriaďovateľom nie je iná právnická osoba ani orgán štátnej alebo verejnej správy. V názve malo 

by mať slovné spojenie „materské centrum“. Ak materské centrum nemá toto označenie priamo 

v názve, po registrácii značky materské centrum musí toto slovné spojenie mať uvedené aspoň 

v stanovách: činnosť i charakter organizácie je totožný s materskými centrami, alebo v predmete 

činnosti je prevádzka materského centra. 

V prípade, že zriaďovateľom je iná nezisková organizácia, ktorej stanovy nie sú v rozpore so 

stanovami Únie materských centier, žiadosť o členstvo posúdi Správna rada ÚMC.  

 

2. Organizácia práce, rozhodovací proces a deľba kompetencií  

- nevyžaduje sa profesijná spôsobilosť pre zapojenie do rozhodovania a organizácie činnosti MC 

- kolektívne rozhodovanie a deľba práce 

- podiel dobrovoľníckej činnosti na organizácii a vedení MC 

- svojpomocná výmena služieb a informácií v súlade s morálnymi a etickými zásadami           

(skupina prijímateľov služieb- návštevníci MC sú zároveň poskytovateľmi týchto služieb)  

- v prípade, že je MC aj zamestnávateľom, je zamestnávateľom ústretovým k rodine. Umožňuje 

pružnú pracovnú dobu, prácu doma a čiastočné pracovné úväzky.  

 

3. Hospodárska činnosť a zdroje príjmov 

Aspoň 51 % zdrojov príjmov nepochádza z podnikateľskej činnosti organizácie. MC raz ročne 

zverejní správu o činnosti a finančnú správu, z ktorej je poznateľná štruktúra príjmov a výdavkov. 

(na vlastnej webovej stránke, resp. vo svojej šablóne na webovej stránke materských centier) 
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4. Humánnosť prostredia 

- je vytvorené ako prostredie priateľské k deťom a rodinám, vytvára podmienky pre 

sebarealizáciu matky a pomáha zmierniť spoločenskú izoláciu rodičov na rodičovskej dovolenke 

- otvorené pre všetkých bez rozdielu veku, pohlavia, rasy, náboženského vyznania, zdravotného 

a sociálneho znevýhodnenia a politickej príslušnosti  

- uznáva a uplatňuje hodnoty spolupatričnosti, vzájomnej pomoci, dobrovoľníctva, svojpomoci a 

otvorenosti 

- podporuje viacgeneračné vzťahy 

  

5. Poskytované služby 

- dostupnosť informácií o  tehotenstve, dojčení, o výchove a základnom sociálnom poradenstve  

- sprostredkovanie odborných kontaktov a prednášok, tréningov a vzdelávacích aktivít 

- neformálne poradenstvo 

- organizácia programov zameraných na spoločné trávenie voľného času rodín 

- organizácia rodinných podujatí kultúrneho či športového zamerania 

- svoju činnosť vykonáva v priestoroch samotného MC ako aj na verejnosti 

 

V. Stanovy a činnosť MC sú v súlade s poslaním a cieľmi UMC 
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Výhody člena ÚMC  

 

1. pravidelné informovanie o  dianí v UMC  a v neziskovom sektore – najmä 

prostredníctvom e-konferencie*,   časopisu Materské centrá (2x ročne); osobnými 

stretnutiami a pod. 

2. bezplatná propagácia činnosti MC prostredníctvom www.materskecentra.sk 

a prostredníctvom facebookovskej stránky. Logo UMC je súčasťou pozvánky, letáku, 

plagátu. 

3. získanie prístupu do členskej zóny na www.materskecentra.sk (bezplatná ekonomická 

a účtovná poradňa; projekty, rozpočty, manuály, know-how balíčky...) 

4. ak má UMC finančný zdroj, účasť na tréningoch, školeniach a seminároch 

organizovaných Úniou, vrátane cestovného a ubytovania; (podľa interných smerníc) 

5. účasť na spoločných akciách UMC: Valnom zhromaždení (1x ročne) regionálnych 

stretnutiach, vzájomných výmenných návštevách, celosieťových akciách usporiadaných 

ku Dňu matiek a pod. 

6. uzatváranie partnerstiev s inými MC v rámci Únie pri riešení spoločných projektov 

a nárokovanie si  nákladov spojených s ich realizáciou v rámci daných rozpočtov  

7. získavanie možnosti uplatniť si 15% podiel z peňazí získaných pre ÚMC 

8. bezplatné poradenstvo prostredníctvom orgánov ÚMC  

9. možnosť voliť a byť volený do orgánov Únie;  

10. možnosť aktívne participovať pri tvorbe programu Únie 

11. propagácia a mediálna podpora pri celosieťových projektoch 

12. podporný lobbying na úrovni samosprávy v prípade potreby 
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Povinnosti člena ÚMC 

 

1. dodržiavať stanovy, Etický kódex a Vnútorné pravidlá ÚMC  

2. platiť členský príspevok vo výške 66 € ročne (v termíne 31.december) 

3. podávanie informácií o činnosti MC – buď osobnou účasťou na regionálnych 

stretnutiach, alebo písomnou formou 

4. zdieľanie nápadov a inšpirácií, ktoré napomôžu rozvoju siete ale i jednotlivých MC  

5. nahlásenie akékoľvek zmien súvisiacich s databázou (napr. zmena adresy, štatutára, 

otváracích hodín a pod.) regionálnej koordinátorke do 14 dní 

6. v rámci svojich možností aktívne prispieť k organizovaniu jednej spoločnej celosieťovej 

akcie ročne (tréningy, minikonferencie, semináre, benef.koncerty a pod.); napr. 

poskytnúť priestor MC na akciu ÚMC a pod. 

7. prispieť aspoň jedným mediálnym výstupom ročne k propagácii siete; 

8. interpersonálne konflikty a konflikty medzi MC riešiť na úrovni MC 
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Etický kódex Únie materských centier 

 

Únia materských centier spája a zastrešuje MC, ktoré: 

 

 sú mimovládne neziskové organizácie a vykonávajú svoju činnosť v súlade s legislatívou 

SR 

 vytvárajú spoločný priestor pre matky s deťmi 

 sú otvorené všetkým bez rozdielu veku, pohlavia, vyznania, rasy a politickej príslušnosti 

a vyznávajú humánne hodnoty 

 vykonávajú činnosť v súlade s poslaním ÚMC 

 dobrovoľnosť, vzájomné učenie a svojpomoc je ich nevyhnutnou súčasťou 

 vyjadrujú sa v mene ÚMC po konzultácii s Výkonným tímom ÚMC 

 svojou činnosťou nepoškodzujú dobré meno ÚMC 

 

Únia materských centier: 

 prijíma finančnú podporu od transparentných organizácií 

 vyjadruje sa k eticky kontroverzným témam po konzultácii s MC 

 ťažisko jej činnosti je realizovanie neziskových aktivít 

 neprijíma finančnú podporu od politických strán 

 zabezpečí transparentnosť hospodárenia s finančnými prostriedkami  
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 bude prijímať, prehodnocovať a riešiť podnety zo strany MC súvisiace s rizikom konfliktu 

osobných záujmov jednotlivcov a spoločných záujmov UMC   

 

Banner pre členov UMC 

 

 

Logo UMC 

 

 

Logo MPM 
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Značky pre komunikačnú diaľnicu:  e-konferu UMC 1 

(alebo návod na zvládnutie úskalí virtuálnej komunikácie)                             

 

 

Na konferu materskecentra@yahoogroups.com sú pripojené všetky 

členské MCčka – týmto spôsobom môžeš dostať veľa užitočných 

informácií, pomoci a podpory. Nemaj strach ju používať – najťažší je prvý 

mail, potom to už ide samo. 

Na konferu milapremamu@yahoogroups.com sú pripojení aj sympatizanti z iných 

MC/RC alebo zástupcovia miest a obcí, kultúrnych stredísk a pod.      

  

Ak otváraš na konfere novú tému, napíš ju do predmetu správy. Ak 

reaguješ, dávaj pozor, aby Tvoja odpoveď šla v e-maile s rovnakým 

predmetom správy, na ktorú chceš odpovedať. 

 

Hovor (teda píš) za seba. Na konci mailu vždy napíš svoje meno, meno 

„Tvojho“ MC a mesto. 

                                                           

1 ÚMC a členské MC navzájom komunikujú najmä cez e-mailovú konferenciu zriadenú na doméne 

yahoo.com. Cez tento informačný kanál sa riešia rôzne otázky týkajúce sa prevádzky centier, informácie 

o projektoch, grantoch, úspechoch, problémoch a pod. MC má po prijatí za člena ÚMC právo 

zaregistrovať do tejto konferencie minimálne 2 svoje e-mailové adresy. Žiadosť o zaradenie na e-

mailovú konferenciu a s e-mailovou adresou (krátka veta s uvedením o aké MC ide) pošli na 

sona.holikova@materskecentra.sk  

 

mailto:umc@materskecentra.sk
http://www.materskecentra.sk/
http://www.akademiarodicovstva.sk/
mailto:milapremamu@yahoogroups.com
mailto:sona.holikova@materskecentra.sk


                               Výročná správa Únie materských centier  2016 

________________________________________________________________________________________________ 

 

©Únia materských centier, Odborárske nám. 3, 811 09 Bratislava 

 mail: umc@materskecentra.sk;  

www.materskecentra.sk; www.akademiarodicovstva.sk   

 

 

35 

Neboj sa vyjadriť svoj názor a „povedz to priamo“ – ak máš nejaký 

problém, skús ho naformulovať čo najpresnejšie a bez náznakov. Ak je to 

problém, ktorý nepotrebuje na riešenie celú konferenciu, facilitátorka e- 

konfery zriadi diskusnú skupinu a určí termín, do ktorého bude celá sieť  

informovaná o vyriešení problému. 

 

 

Pýtaj sa, ak niečomu nerozumieš – je to lepšie, ako si vytvoriť domnienky 

a na ich  základe mylný názor. Overuj si informácie, ktoré k Tebe neprídu 

priamou cestou – opýtaj sa minimálne 3 rôznych ľudí.  

 

 

Ak Ťa niečo na konfere rozhnevalo a napíšeš v hneve odpoveď, 

neodosielaj ju hneď – ulož si ju a  skús si ju prečítať tak o pol hodinku 

očami ľudí, ktorí ju budú čítať.  

 

 

  

Nech všetko, čo na konferu pošleš, pošleš s láskou – ľudskosť je základným 

tmelom našej siete. Nezabúdaj, že za každou adresou, pripojenou na 

konfere, je človek, ktorý môže mať iný názor, ale neznamená to, že je horší 

ako Ty. 

Informácie z konfery sú dôverné a maily sa nepreposielajú ďalej.       
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