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Rodina je oboje, ako základnou jednotkou spoločnosti, tak koreňom kultúry.  
Je to neutíchajúci zdroj podpory, obhajoby, uistenia a emocionálneho dobitia,  
ktoré dodáva dieťaťu silu, aby sa sebavedome odvážilo do väčšieho sveta a stalo 
sa všetkým, čím môže byť. 

(Mariance NeiFert) 
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 Milí priatelia,  
dovoľte nám, aby sme vám predstavili ako sme prežili rok  2015 a aké projekty a kampane sme 

zvládli.  
Rok 2015 bol rokom zatváraním dverí za starými projektmi, ale našťastie otvorili sa dvere nové 

a my sme vám mohli priniesť opäť rok plný nových možností na vzdelávanie, stretávanie  a zdieľanie 
nápadov. 
Pracovne aj finančne sme ukončili veľký projekt Krok k samostatnosti aj s úspešnou osobnou 
návštevou donorov grantu. Ukončila sa tak práca platených regionálnych koordinátoriek, niektoré 
z nich zostali ako dobrovoľnícky.  
Míľa pre mamu bola opäť rekordná, opäť s TV spotom propagovaným  na RTVS. Medzinárodný deň 
materských centier sme opakovane propagovali rozprávkovo a pre členov sme zorganizovali 
víkendový pobyt v Kľačne, aby ste si oddýchli a spoznali. Zorganizovali sme vďaka podpore Nadácie 
pre deti Slovenska programom Hodina deťom niekoľko montessori vzdelávacích workshopov, o ktoré 
bol eminentný záujem..  

V októbri 2015 sme sa vybrali rámci projektu Ženy ženám s podporou „Grantov y EHP 
a Nórska“ na novú cestu a vytvorili sme poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie. Spolu 
s projektom pribudli do tímu noví ľudia, s novými predstavami, ktoré sa snažíme vzájomne zladiť..  

Ďakujem zamestnancom, dobrovoľníkom a aktívnym členom Únie materských centier za celý 
rok práce, ktorú našej organizácii venovali. Zvláštne poďakovanie chcem venovať dobrovoľníčkam, 
ktoré sa aktívne podieľali na vytváraní a skvalitňovaní našich projektov a kampaní a chlapom 
dobrovoľníkom, ktorí nám nezištne pomáhajú s technikou, IT starosťami ako aj svalovými vláknami 
použitými pre lepší svet pre mamy a deti.   

 
 
 

       Soňa Holíková 
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Základné informácie: 
Únia materských centier, občianske združenie 
Sídlo: Čulenova 5, 811 09 Bratislava 
E-mail: umc(at)materskecentra.sk 
Web: www.materskecentra.sk 
IČO: 30847508, DIČ: 2021750599 
Nie sme platcami DPH,  
č.ú.: Tatra banka a. s. 2622844653/1100 
 
Sme členmi: 
 
Medzinárodnej siete materských centier – www.mine.cc 

Rady vlády pre neziskové organizácie - www.tretisektor.gov.sk 
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Cieľ a činnosť združenia 

 
Poslaním Únie materských centier (ďalej len ÚMC) je dosiahnuť úctu a uznanie materstva 

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

 
Občianske združenie ÚMC zahájilo svoju činnosť v roku 2003. Vedenie ÚMC, spolu so svojimi 

členmi, zamestnancami, dobrovoľníkmi a sympatizantmi sa usiluje o napĺňanie poslania a cieľov 
združenia, ktoré sú v Stanovách ÚMC vyšpecifikované nasledovne: 

 Šíriť myšlienku materských centier – na lokálnej a celoslovenskej úrovni pomáhať vytvárať 
prostredie, v ktorom môžu matky aj so svojimi deťmi zmysluplne tráviť čas. 

 Udržiavať informovanosť svojich členov, koordinovať spoločné aktivity, pomáhať a podporovať 
začínajúce materské centrá a materské centrá  v núdzi. 

 Komunikovať s predstaviteľmi a predstaviteľkami verejného života, médií, ostatnými MVO na 
Slovensku i v zahraničí a zvyšovať tak povedomie o materských centrách a situácii matiek. 

 Na nediskriminačnom základe pomáhať pri ochrane práv a zlepšení situácie všetkých matiek, 
detí a rodín, a to najmä poradenstvom, publikačnou, informačnou a vzdelávacou činnosťou, 
organizovaním spoločenských kultúrnych podujatí a realizáciou iných služieb a aktivít. 

 V záujme vytvárania vlastných zdrojov na podporu poslania ÚMC vykonávať vo vzťahu 
k záujmovej činnosti zárobkovú činnosť v doplnkovom rozsahu. 

 
Naša činnosť sa zameriava na vzdelávanie žien – koordinátoriek materských centier, psychosociálnu 
podporu, poskytovanie sociálneho poradenstva a poskytovanie odborných informácií. Podnecujeme 
a vytvárame inšpiratívne prostredie pre rozvoj ženy a osobnosti dieťaťa. Chceme vytvárať pocit 
pospolitosti a možnosti sebarealizácie. Svojou činnosťou upevňujeme vzťahy v rodine. Podporujeme 
a propagujme dobrovoľníctvo, činnosť materských centier. Dávame priestor na realizáciu žien – 
matiek na MD/po MD svojím aktívnym prístupom. 
 
1.  Dozorná rada ÚMC  

 
Od 22. 11.2014 dozorná rada pracuje v tomto zložení: 
Mgr. Miroslava Loyová, RC Ráčik, Bratislava - predsedníčka 
Ing. Katarína Frimerová, ROC Emerka, RPešov 
Monika Galbavá, MC Lienka, Handlová 
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2.  Výkonný tím ÚMC  

 
Zloženie výkonného tímu: 

Ukončenie projektu Krok k samostatnosti (2/2015) v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej 
spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie mala Únia materských centier týchto zamestnancov 
priniesol aj koniec práce regionálnych koordinátoriek. 
Rok 2015 sme pracovali v tomto zložení 
 

 Ing. Daniela Konečná – štatutárna zástupkyňa 

 PhDr. Soňa Holíková - štatutárna zástupkyňa 

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

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

 Ing. Katarína Žarnovičanová –  regionálna koordinátorka Nitrianskeho kraja 

 Mgr. Ivana Chovanová –  regionálna koordinátorka Prešovské ho kraja 

 JUDr. Ivett Pavlis – právnička Ženy ženám 

 Mgr. Katarína Hatráková – psychologička Ženy ženám 

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

 Marcela Knapíková – mzdová účtovníčka projektu „Krok k samostatnosti“  

 Monika Šúchalová - účtovníčka 
 
ČLENSKÁ ZÁKLADŇA: 
 
V roku 2015 mala Únia materských centier 58 členov a 14 sympatizantov.  

Banskobystrický kraj 
• Gašparko, Nová Baňa 
• Gombíkovo, Revúca 
• Hruštička, Veľký Krtíš 
• Hviezdička, Banská Bystrica 
• Macík, Pohronská Polhora 
• Mamina, Banská Bystrica 
• Mravček, Hriňová 
• Slniečko, Brezno 

Bratislavský kraj 
• Dlháčik, Bratislava 
• Fifidlo, Stupava 
• Klbko, Bratislava 
• Kramárik 
• Kvietok, Rohožník 
• MamaTataJa, Pezinok 
• Macko, Bratislava 
• Piškótka, Svätý Jur 
• Prešporkovo, Bratislava 
• Obláčik, Bratislava 
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• Ráčik, Bratislava 
• Senecké slniečko, Senec 
• Vánok, Malacky 

Trenčiansky kraj 
• Anjelikovo, Bánovce nad Bebravou 
• Bambi, Nové Mesto n 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 
• Smajlík, Košice 
• Stonožka, Košice 

Prešovský kraj 
• Emerka, Prešov 
• Bambino, Poprad 
• Slniečko, Vranov 

Nitriansky kraj 
• Blšky, Veľké Zálužie 
• Chrobáčik, Vráble 
• Klokanček, Nitra 
• Lipová, MC Nezbedko 
• Mami-Oáza, Zlaté Moravce 
• Medulienka, Levice 
• Mamy mamám, Šaľa 
• Pukanček, Pukanec 

Trnavský kraj 
• Babaklub, Šamorín 
• Bambuľkovo, Galanta 
• Mamaklub, Sereď 
• Stonožkine slniečka, Senica 

Žilinský kraj 
• Drobček, Námestovo 
• Dupajda, Nižná 
• Martinské RC, Wings 
• Levík, Žilina 
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• Nevedko, Ružomberok  
• Nezábudka, Žilina 
• Píšťalka, Dolný Kubín 

 
SYMPATIZANTI 2015 

• MC Zornička, Liptovský Mikuláš  
• MC Jahôdka, Lučenec 
• KC Prístav, Bernolákovo 
• RC Štvorlístok, Opatovská Nová Ves 
• Sliač, MSKS 
• Šajdíkové Humence, TJ Kerko 
• Žarnovica, MiÚ 
• Žitavany, ZŠ J.V. Šimka 
• Írsko - Dublin, Slovenská spoločnosť 
• Veľká Británia - Polepetko Playgroup Coventry 
• Sbsko - Báčsky Petrovec, MC Srdce 
• ČR, Přerov Duha Rodinka   
• MKS, Partizánske   
• Tekovské Lužany   
 

 
 
3. Materské a rodinné centrá – v regiónoch  

 
V priebehu roka sa uskutočnili regionálne stretnutia: 
Za prítomnosti  Daniely Konečnej za UMC – v Prakovciach, Veľkom Záluží, Leviciach, Trenčíne, Novom 
meste nad Váhom, Prievidzi a opakovane v Bratislave. 
 
Regionálne stretnutia boli veľmi prínosné. Vďaka zdieľaniu a odbornému poradenstvu najmä v 
oblasti sociálnej, ekonomickej, či legislatívnej podpory  centrá získali cenné rady napr. v oblasti 
zmeny stanov, výmeny štatutárok, účtovníctva, 2% dane z príjmu, vyjednávania s predstaviteľmi 
VUC, samospráv, sponzorov. Regionálne stretnutia (RS) mali mimoriadny význam aj kvôli 
vzájomnému povzbudeniu, pochopeniu prípadných problémov, či hľadaniu riešení.  ÚMC sa snažila 
za MC pôsobiace na území Bratislavy o stretnutie s novým primátorom mesta Bratislava Ivom 
Nesrovnalom. Stretnutia za účelom stabilizácie UMC a MC na území Bratislavy  boli bezúspešné a ani 
na niekoľkýkrát nepodarilo získať termín stretnutia a spolupráca aj v rámci Míli pre mamu je 
zložitejšia ako v ostatných rokoch.. Napriek tomu sa naďalej pokúšame o spoluprácu.  
Kde vidíme priestor na väčšie pôsobenie: napĺňanie priorít komunitného plánu sociálnych služieb 
jednotlivých miest – UMC pomáhala viacerým MC poradenstvom s použitím KPSS, resp. v možnosti 
dopĺňať /aktualizovať tento dokument určujúci smerovanie mesta/obce.  
Rovnako zvyčajne zaostáva medializácia, propagovanie činností, sebaprezentácia a PR – niekedy nie 

je ľudská kapacita venovať sa tejto podstatnej oblasti  práce.  Regionálne koordinátorky by mohli byť 

prínosné práve v tejto oblasti- V rámci projektu Rodina a práca potiahla túto oblasť najmä Jana 
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Sýkorová , ktorej sekundovala Jana Tuhá. Je výborné, ak sa k propagácie MC pridávajú k UMC aj 

regióny.  

Zaostáva práca so širšou komunitou a opakovane nastávajú obavy o priestory, kedy by práve široká 

podpora komunity pomohla k stabilizácii MC. UMC oslovujú aj novovznikajúce MC, ale častejšie  

s vidinou zisku ich zakladaním.  

 
 
4. Kampane ÚMC  

 

4.1. Míľa pre mamu 

  
 

Únia materských centier  v roku 2015 už po 12-ty krát zorganizovala 
najväčšiu oslavu Dňa matiek podujatím Míľa pre mamu. Zúčastnilo sa jej 
neuveriteľných  28 213 zaregistrovaných účastníkov na   Slovenska, ale aj 
v Českej republike, Írsku a Srbsku.  Míľa pre mamu chce vzdať úctu 
ženám - mamám. V predvečer Dňa matiek 9.mája 2015 si desiatky tisíc 
ľudí prešli 
symbolickú míľovú 

prechádzku. Zorganizovali sme tlačovú 
konferenciu ku kampani, ako aj spolu 
s materskými centrami mnoho printových 
a televíznych výstupov. 
 
V  mnohých mestách a obciach Slovenska sa 
Míľa pre mamu konala pod záštitou primátorov 
a starostov, ktorí zablahoželali všetkým 
matkám a poďakovali sa organizátorkám  
z materských a rodinných centier, ktoré celé 
podujatie pripravili. 
Na základe oficiálnych výsledkov  sa zúčastnilo 
na Slovensku 28 213 a v Bratislave 2 288 
zaregistrovaných účastníkov. Míľu pre mamu 

sme venovali oslave pokoja a mieru. 
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Vývoj počtu registrovaných účastníkov 2007 - 2015: 

 

 
 
VÝSLEDKY:  
 
Organizátori MPM 2015 PODĽA ABECEDY Počet ľudí 

1 Bánovce nad Bebravou, MC Anjelikovo 388 

2 Banská Bystrica – MC Hviezdička, 166 

2 Banská Bystrica – MC Mamina 367 

3 Bernolákovo, KC Prístav  203 

4 
Bratislava - Únia materských centier a RC Dlháčik , RC Klbko, RC Kramárik, RC 

Obláčik, RC Prešporkovo , RC Ráčik  
2288 

5 Brezno, MC Slniečko 615 

6 Dolný Kubín, MC Píšťalka 335 

7 Galanta, RC Bambuľkovo 895 

8 Handlová, MC Lienka 425 

9 Hriňová, MC Mravček 689 

10 Košice – MC Stonožka, 1007 

10 Košice - MC Smajlík 247 
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10 Košice – MC Lentilka 287 

11 Levice, MC Medulienka 720 

12 Lipová, MC Nezbedko 67 

13 Liptovský Mikuláš, MC Zornička 290 

14 Lučenec, MC Jahôdka 514 

15 Malacky, MC Vánok 556 

16 Námestovo, RC Drobček 777 

17 Nitra, MC Klokanček 1278 

18 Nižná na Orave, MC Dupajda 631 

19 Nová Baňa, MC Gašparko 129 

20 Nováky, MC Nováčik 306 

21 Opatovská Nová Ves, RC Štvorlístok 131 

22 Partizánske, MKS 644 

23 Pohronská Polhora, MC Macík 137 

24 Poprad, MC Bambino 631 

25 Považská Bystrica, MC Včielka 264 

26 Prakovce, MC Harmónia 276 

27 Prešov, ROC Emerka  608 

28 Prievidza, MC Slniečko 382 

29 Pukanec, MC Pukanček 358 

30 Revúca, MC Gombíkovo 210 

31 Rohožník, MC Kvietok 372 

32 Ružomberok, MC Nevedko 443 

33 Sabinov, Mestské kultúrne stredisko 260 

34 Senec, MC Senecké Slniečko 584 

35 Senica, MC Stonožkine Slniečka  1764 

36 Sereď, RC MAMA klub 960 

37 Sliač, MsKS 554 

38 Stará Turá, MC Žabka 293 

39 Stupava, MC Fifidlo 215 

40 Svätý Jur, MC Piškótka 120 
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41 Šajdíkové Humence, TJ Kerko (356) 100 

42 Šaľa, MC Mamy mamám 620 

43 Tekovské Lužany 202 

44 Trenčianske Teplice, RC Ovečka 792 

45 Trenčín, MC Srdiečko 911 

46 Veľké Zálužie, MC Blšky 530 

47 Veľký Krtíš, MC Hruštička 610 

48 Vráble, MC Chrobáčik 320 

49 Vranov nad Topľou, MC Slniečko 495 

50 Zlaté Moravce, MC Mamioáza 201 

51 Žarnovica, MiÚ 130 

52 Žilina, MC Levík 537 

53 Žitavany, ZŠ J.V. Šimka 102 

 
Spolu SR 27936 

1 ČR, Přerov Duha Rodinka 150 

2 Írsko - Dublin, MC Obláčik 58 

3 Veľká Británia - Polepetko Playgroup Coventry 21 

4 Sbsko - Báčsky Petrovec, MC Srdce 48 

 
Spolu  28 213 

   

 
10 najúspešnejších miest MPM 2015 

1 Bratislava - Únia materských centier a RC Dlháčik , RC Klbko, 
RC Kramárik, RC Obláčik, RC Prešporkovo , RC Ráčik 

2288 

2 Senica, MC Stonožkine Slniečka 1764 

3 Nitra, MC Klokanček 1278 

4 Košice – MC Stonožka 1007 

5 Sereď, RC MAMA klub 960 

6 Trenčín, MC Srdiečko 911 

7 Galanta, RC Bambuľkovo 895 

8 Trenčianske Teplice, RC Ovečka 792 

9 Námestovo, RC Drobček 777 

10 Levice, MC Medulienka 720 
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Najúspešnejší organizátori 2015 v prepočte na obyvateľov obce 

1 RC Ovečka Trenčianske Teplice 

2 MC Pukanček Pukanec 

3 MC Štvorlístok Opatovská Nová Ves 

4 MC Dupajda Nižná 

5 MC Blšky Veľké Zálužie 

6 Mestské kultúrne stredisko Sliač 

7 MC Kvietok Rohožník 

8 MC Drobček Námestovo 

9 TJ Kerko Šajdíkové Humence 

10 MC Mravček Hriňová 
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http://www.youtube.com/embed/JzAYwbEUy2w 
 

ĎAKUJEME PARTNEROM Míli pre mamu 2015 

 
 
 
 
 

4.2  Vstúpte s dieťaťom  

Mgr. Jana Sýkorová 
 

Počas roka 2015 sme vydali nový katalóg ubytovacích, 
stravovacích a iných zariadení, ktoré boli ocenené 
certifikátom  i ochrannou známkou. Viaceré hotely sa 
zapojili i do zdieľacej súťaže Vstúpte s dieťaťom, ktorá 
prebiehala v prvej polovici roka 2015. Teší nás hlavne 
fakt, že v tomto roku sa do kampane hlásili viaceré 
zariadenia zo západného Slovenska,  pretože práve 
táto časť bola najslabšie zastúpená.  
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V nasledujúcom roku budeme opäť vyhľadávať zariadenia, ktoré sú priateľské k deťom a rodinám.  
A hľadať ďalšie možnosti zviditeľnenia kampane.  
http://www.materskecentra.sk/uplfile/vstupte/katalog_2015_a5.pdf 
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4.4  Medzinárodný deň materských centier  

 
 „Objavme 

svet 
materských 
a rodinných 

centier“  Aj v 
roku 2015 sa 

Únia 
materských centier a jej členské centrá zapojili do 
celosvetovej kampane – osláv Materských centier. Po 
predošlom veľmi úspešnom ročníku, keď bolo Slovensko 
líderskou krajinou a priviedlo do sveta oslavy v nádhernej téme Z rozprávky do rozprávky, sme 
zachovali tému rozprávok i v roku 2015. Do osláv sa zapojilo ( doplň prosím ak vieš číslo) centier, 
ktoré oslavovali MD MC vo svojich mestách. Počas dvoch týždňov od 5. októbra do 17. októbra sa 
konali divadelné predstavenia, dni otvorených dverí, rozprávkové tvorivé dielničky. Vyvrcholením 
osláv bolo stretnutie členských rodín materských a rodinných centier na víkendovom pobyte 9. – 11. 
októbra v rekreačnom stredisku GO Kľačno. Trojdňový pobyt pre 24 rodín (72 ľudí) bol popretkávaný 
športovými aktivitami- zumbou, 
futbalom, basketbalom, tvorivými 
dielničkami, hudobnou školou – 
hry na flaute i gitare, hrami pre 
celú rodinu v prírode – kde každá 

disciplína 
predstavo
vala jednu 
rozprávku
. Večery 
sme trávili 
spoločne 

pri gitare 
a 

koláčikoc
h  - 
diskusiam

i o živote materských a rodinných 
centier, ale aj o rodinách, radostiach i ťažkostiach.  Tri dni strávené s rodinami sa niesli v posolstve: 
Zanechať našim deťom kus z nás veľkých, lebo nie majetkom ale zážitkami a spomienkami je život 
bohatší a krajší. Toto duchovné posolstvo raz budú niesť ďalej práve naše deti. 
O záver sa postaralo Divadielko Svetielko z Nitry, ktoré predstavilo krásne bábkové divadlo s 
pesničkami. Urobilo tak vynikajúcu bodku za oslavami Dňa materských centier. 
V priebehu týždňa sa zapojilo 18 RC zo Slovenska s programom pre celé rodiny.   
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5 Verejná zbierka – Ďakujem, že si mama  

 
Kúpou magnetky v tvare slniečka, mohla verejnosť opäť prispieť do celoročnej zbierky pod 

názvom „Ďakujem, že si mama“.  Verejnú zbierku organizuje Únia materských centier pre 

svojich členov - materské a rodinné centrá ako podporu ich fungovania, t.z. všetky 

administratívne požiadavky až po vyúčtovanie na MV SR je na pleciach UMC: 

 Konala sa v období od 1.10.2014 do 1.5.2015. 

Z hrubého výnosu 5501 EUR bol čistý výnos 4380,80 EUR, ktorý materské a rodinné centrá 

využili na nákup hracích prvkov, materiálne vybavenie aktivít, nájmy, energie a pod. Rozdiel 

medzi hrubým a čistým výnosom bol použitý na režijné náklady vynaložené na realizáciu 

zbierky, nákup zbierkového predmetu a pod. vo výške 1 120,20 EUR. 
Tvárou kampane je od roku 2014 herečka Petra Polnišová. 
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6 Projekty UMC   

Okrem dlhodobých kampaní, ktoré už majú svoju dlhoročnú tradíciu, sa uchádzame o granty 
z rôznych nadácií. Zároveň sa snažíme v spolupráci s partnermi rozšíriť naše možnosti pre MC/RC. 

V roku 2015 sme pracovali na projektoch – Krok k samostatnosti, Grundtvig Learning 
Partnership, Hodina deťom, Vzdelávanie z projektu VUC Bratislavy a s partnermi sme rozbehli 
spoluprácu – „Pomáhame MC“ a NIVEA BABY ambasádorky.  

 
 

6.1 Krok k samostatnosti 

 
 

Projekt Krok k samostatnosti v období roku 2014 a vo februáru 2015 sme projekt ukončili 

Únia materských centier v rámci projektu Krok k samostatnosti podporovanom 
prostredníctvom programu Švajčiarsko – slovenskej spolupráce   v rozšírenej Európskej únie 
zorganizovala záverečnú konferenciu s názvom „Najlepšia prax v etablovaní materského 
centra v systéme sociálnych služieb” a prezentovala nové možnosti pre materské centrá.  

Projekt bol nesmiernym prínosom pre zvýšenú informovanosť  predstaviteľov miest a obcí o 
činnosti a opodstatnenosti materských a rodinných centier. Prostredníctvom svojich 
regionálnych koordinátoriek sa Únia materských centier stretla s  70 zástupcami miest a obcí 
a vedúcich oddelení sociálnych služieb. Materské centrá tiež zorganizovali okrúhle  stoly 
s kandidátmi do mestských zastupiteľstve, kde sa preberali témy rodín aj s väčšími deťmi – 
otázky škôlok, bezpečnosť detí cestou do škôl, kultúra a pod. a prirodzene si rozšírili 
komunity priaznivcov materských centier. Získaním silného základu v komunite, sa zvyšuje 
stabilizácia materských centier pred neočakávanými rozhodnutiami predstaviteľov miest a 
obcí a vzniká tým väčší   tlak na dodržanie verejného prísľubu podpory materského centra. 
Sme overení časom a kvalitou práce. Sme súčasťou komunitných plánov miest a obcí, pre 
ktorých vykonávame všestrannú sociálnu prácu s rodinou a komunitou.  Ako povedala 
Mária Jacková z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny: „Materské centrá  sú partner 
verejnej správy pre vykonávanie prevencie vzniku krízy v rodine podľa §10 Zákona č. 
305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, ktorú majú obce 
a mestá v zmysle §75 spomínaného zákona vykonávať v rámci svojej samosprávnej 
pôsobnosti. Najefektívnejšie pôsobenie preventívnych aktivít je  možné dosiahnuť, ak 
subjekty vykonávajúce prevenciu sú prirodzene akceptované cieľovou skupinou a účasť na 
aktivitách je dobrovoľným rozhodnutím účastníkov. Materské a rodinné centrá sú ideálnym 
priestorom pre takéto aktivity.“ 

Pri rozvíjaní cesty ako ďalej sme skonštatovali, že mnohé materské a rodinné centrá už 
dávno neplnia len funkciu podpornej skupiny a poskytujú širokú paletu služieb, smerujúcu 
na rodinu a dieťa v jeho rannom vývoji. Sú súčasťou rôznych neoficiálnych pokusov o včasnú 
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intervenciu v podobe prednášok, neformálneho vzdelávania zameraného na 
neuromotorický, rečový či psychický vývoj dieťaťa.   

 

6.2 Hodina deťom 

 

Hodina deťom  
 
Vďake podpore nadácie Hodina deťom sme pripravili projekt pre materské a rodinné 
centrá „Revolúcia v učení detí“ . 

 

V súčasnosti je zákonom ustanovená povinná školská dochádzka, ako aj navštevovanie 
materských škôl. Výučba v štátnych školách je prevažne postavená na zdravých jedincoch, 
schopných rovnako pochopiť a učiť sa. Projekt „Revolúcia v učení detí“ prináša nový spôsob 
učenia detí od najútlejšieho veku. Ponúkaná pedagogika na základe montessori princípoch 
vedie ku kvalitnejšej výučbe a   k 
zlepšeniu vnútorného prostredia, 
v ktorom sa deti učia. My tento 
spôsob ponúkame v 
materských/rodinných centrách, 
kde sa denných aktivít zúčastňujú 
s deťmi zároveň aj rodičia. 
Zavedením alternatívnej formy 
vzdelávania môže priniesť zmenu 
v náhľade na spôsob získavania 
vedomostí detí i dospelých.  
Počas ôsmych stretnutí v Žiline, 
Zlatých Moravciach, Prešove, 
Bratislave, Martine, Banskej 
Bystrici a v Nitre sme vyškolili 43 
vedúcich pracovníčok MC/RC, 
ktoré absolvovali viac ako 2 
školenia na vedenie 
programu  Montessori a ďalších 16 
žien, ktoré absolvovali aspoň 1 
školenie. Tieto budú vedieť, ako 
pracovať s deťmi, s rodičmi a budú 
môcť samé viesť túto výučbu vo svojich centrách.  Lektorky po absolvovaní niekoľkých 
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kurzov globálne pod vedením odborníčok, môžu prevádzať túto výučbu v centrách a tak 
zabezpečia svoje pôsobenie v MC/RC na kvalitatívne vyššej úrovni. Témy školení boli 
prispôsobené podmienkam materských a rodinných centier – Úvod do Montessori 

pedagogiky, Veci 
praktického života, 
Zmyslová výchova, 
Matematika – úvod, 
Jazyk a reč, Kozmická 
výchova, biológia 
a geografia a tiež 
Deti objavujú svet 
a Hrátky malej 
Agátky – aktivity 

s prvkami 
Montessori 

pedagogiky.  
Rozšírením možností 

programu, zavedením pravidelných hodín pre výchovu k montessori princípom s rodičmi, sa 
zvýšila atraktívnosť programov v materských/rodinných centrách.   Vychádzali z potreby 
rodičov, navštevujúcich MC/RC, ktorí majú stále 
väčší záujem o alternatívne spôsoby výchovy a 
výučby svojich detí. Montessori učenie je 
inovatívne z pohľadu odborníkov a miesto 
materské centrá sú najprirodzenejším priestorom 
pre zavedenie takejto výchovy a výučby. 
Predpokladáme do budúcnosti zavedenie takéhoto 
vzdelávania do škôlok i škôl pre jeho neoceniteľný 
prínos a posun v rozmýšľaní a učení sa detí. 
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6.3  Ženy ženám 

 
Projekt podporený z grantov  EHP a Nórska“   od 1.10.2015 - 30.9.2016 
Program SK09 – Domáce a rodovo podmienené násilie: „Domov musí byť bezpečné miesto pre 

všetkých“ – „A home must be a safe place for everybody“. 

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. 
V priebehu roka 2015 sme uskutočnili verejné obstarávanie na nákup IT techniky a zriadili 
novú miestnosť  - nábytok a prenájom sú hradené projektom. 
Začiatkom roka 2016 prebehli 3 vzdelávacie stretnutia 2x Bratislava, Prešov a naďalej 
pokračujú s novými líderkami MC.  
Projekt realizujeme vďaka podpore:  
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6.4 MPSVR   

 
 
Vďaka projektu mohla UMC udržiavať intenzívnu komunikáciu  
s materskými centrami, pripravovať pracovné stretnutia, usmerňovať 
líderky MC v oblasti ekonomiky, účtovníctva,  PR  a poskytovať 
poradenstvo.  
Išlo podporu v rámci projektového manažmentu, možnosti zvýšenia 

kvality poskytovaných služieb, rozšírenie programovej náplne. Podstatou stretnutí na úrovni regiónu 
bolo spoločné zdieľanie starostí a radostí pri vedení centier, nové nápady rozvinutia programov 
v MC/RC. 
V projekte sme sa snažili rozvinúť  a rozšíriť poskytovanie možnosti navštevovania kurzov,  ktoré už 
prebehli v niektorých materských/rodičovských centrách a ukazujú sa ako cesta ku rozšíreniu 
programových aktivít v MC/RC.  
UMC má za cieľ zachovať nízkoprahovosť  a dostupnosť  služieb pre rodiny čo najširším vrstvám. 
 
6.5 Bratislavský samosprávny kraj 

 
Našu činnosť sme nasmerovali  na pomoc ženám vo všetkých oblastiach. Chceme naučiť vytvárať 
bezpečný, aby sme vedeli lepšie identifikovať problémy v rodinách a rozvíjať diskusie aj na háklivé 
témy. Chceme, aby osoby pracujúce v MC dokázali vzbudioť povit dôvery a naštartovali proces 
„uzdravovania“ rodiny za pomoci odborníkov v okolí či nasmerovaním na poradňu UMC. 
Absolvovali sme vzdelávanie v sociálnej práci, facilitácie, dobrej komunikácie, ako vytvoriť dobré 
medziľudské vzťahy. Ako poskytnúť psychickú oporu, pomoc s opatrovaním dieťaťa, zorganizovať 
zbierku atď. Cieľom bolo vytvoriť bezpečný priestor pre ženy a ich deti. 
 
 
 
6.6 Nivea BABY ambasádorky   

 
V rámci spolupráce s Nivea BABY sme už po štvrtýkrát zapojili do vzdelávania o starostlivosti 
o pokožku malých detí naše ambasádorky materských a rodinných centier, ktoré urobili sériu 
prednášok.  Celkovo bolo rozdelených 750 € do 25 MC/RC. 

Zoznam MC/RC  realizujúcich prednášky Nivea Baby v termíne    15.10.- 15.12. 2015 

P.č. Názov MC/RC Mesto 

1. MC Bambino Poprad 

2. RC Bambuľkovo) Galanta 

3. RC Babaklub Šamorín 

4. MC Piškóta Svätý Jur 

5. MC Levík Žilina 

6. MC MaMaTaTaJa Pezinok 
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7. MC MAMI - OÁZA Zlaté Moravce 

8. MC Macík Pohronská Polhora 

9. MC Medulienka  Levice 

10. MC Mravček Hriňová 

11. MC Slniečko Vranov nad Topľou 

12. Rodinné centrum Ovečka Trenčianske Teplice 

13. RC Hruštička Veľký Krtíš 

14. ROC Emerka Prešov 

15. MC Stonožka Košice 

16. MC Bambi Nové mesto nad Váhom 

17. MC Anjelikovo Bánove nad Bebravou 

18. MC Vánok Malacky 

19.  MC Lienka  Handlová 

20.  MC Harmónia  Prakovce 

21. RC Stonožka Košice 

22. MC Nevedko Ružomberok 

23.  MC Smajlík Košice 

24.  MC Meduška Rožňava 

25. RC Dlháčik Bratislava 

 
 
6.7 Pomáhame MC    

1.1.2015 – 31.3.2015 
 
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, ktoré 
získajú najvyšší počet hlasov za obdobie 3 mesiacov získajú finančnú odmenu 

vo výške 1 000 eur na nákup športového vybavenia. 
www.pomahamemc.sk. 
 
 
6.8 Grundtvig Learning Partnership - Public living room - a safe learning space 

 
 
Grundtvig Learning Partnership - Public living room - a safe learning space 
Grundtvig učiace partnerstvo – verejná obývačka – bezpečné miesto na vzdelávanie 
 
Od roku 2014 v rámci projektu Grundtvig uskutočnilo 24 mobilít v rôznych európskych mestách,  RK 
a líderky z radov UMC mali možnosť cestovať a reprezentovať výstupy z našich debát spolu 19 žien.  
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Miesto: Ankara – Turecko – Univerzita Bilken 

Dátum: od 16. do 17. Apríla 2015 

Účastníci mobility: Daniela Konečná, Soňa Holíková, Jana Tuhá, Katarína Scott 

Téma mobility: Partnerstvá, ktoré vytvárajú bezpečnosť v miestnych komunitách 

 

Hlavnou témou bolo vytváranie partnerstiev, na základe skúseností a predstavenie príkladov 

dobrej praxe. Zaujalo nás nadväzovanie kontaktov a partnerstiev napríklad s veľkými 

organizáciami ako WHO. Ďalej sme spoznali históriu materských centier v Turecku, ich 

vznik a spoluprácu s univerzitou. Následne sme mali možnosť vidieť materské centrá 

v Turecku. Tie sú podporované hlavne z dotácií štátu a miest. Nie je ich veľa,  fungujú 

inštitucionálne. Sú však na veľmi kvalitnej úrovni. 

Slovensko predstavilo výsledky svojich diskusií v ich domovských materských centrách 

a zároveň poukázalo na spoluprácu UMC s ostatnými organizáciami, štátom, miestnymi 

samosprávami, politikmi a samotným členmi a návštevníkmi materských centier. 

Matky sa pri diskusiách v MC venovali hlavne partnerstvám doma v domácom prostredí, 

s manželom, partnerom, deťmi a medzi ľuďmi, s ktorými sú v denno-dennom kontakte. Tiež 

rozumejú, čo je budovanie partnerstiev vo verejnom živote, no prakticky ich budujú len 

veľmi zriedka – chýba im odvaha, pocit rovnocennosti... 

Strešné organizácie sa zamerali okrem prezentácie diskusií v jednotlivých MC aj na 

prezentácie budovania partnerstiev medzi neziskovými org., alebo občianskymi 

združeniami, podnikateľmi a štátom . 

 

Miesto: Freiburg – Nemecko – Mutterzentrum Klara 

Dátum: od 15 do 19 januára 2015 

Účastníci mobility: Katarína Frimerová, Jana Tuhá, Eva Jandurová 

Téma mobility: Rôznorodosť, vylúčenie a diskriminácia 

 

Program bol  plný rôznych miest, predstavení projektov a mimoriadnych ľudí, ktorí svojou 

troškou prispievajú k znižovaniu hraníc diskriminácie a celkového vylúčenia zo spoločnosti. 

Okrem spoznania samotného materského centra a jeho rôznorodých členov, medzi ktorých 

patria príslušníci rôznych národností a etník sme mali možnosť vidieť i prácu 

s hendikepovanými ľuďmi priamo v praxi. S mladými a dospelými ľuďmi s dawnovým 

syndrómom v reštaurácii a škôlku, kde plne integrujú deti s rôznymi formami postihnutia. 

Všetky stretnutia sa niesli v duchu diskusie ako vytvárať bezpečný spoločný priestor, kde 

môžeme zdieľať naše starosti, skúsenosti a hľadať spoločné riešenia a inšpirácie pre daný 

národ. 
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Miesto: EKiZ Kind&Kegel & EKiZ Nanaya vo Viedni a MC Mödling  (južne od Viedne) 

Dátum: od 5. do 7. marca 2015 

Účastníci mobility: KatarínaScott, Martina Kožuchová, Andrea Dobošová 

Téma mobility: Ekonomické istoty 

 

Diskusie sa viedli v dvoch rovinách ako zabezpečiť finančné prostriedky pre chod a aktivity 

v centrách a v osobnej rovine vnímania financií a finančnej stability. Diskutovalo sa o tom 

ako to vnímajú ženy osobne a potom vo väčšom rozmere (štát, organizácie a podobne). 

Prezentovali sa výsledky diskusií a názory matiek a líderiek MC. Veľmi užitočný bol 

dvojdňový workshop, ktorý v rámci stretnutí pripravili rakúske partnerky na základe ich 

úspešného vzdelávania v oblasti fundraisingu. Hlavné oblasti so vzdelávania sme potom 

predstavili aj na niektorých regionálnych stretnutiach a materiály posunuli do všetkých 

materských centier prostredníctvom internetovej komunikácie. 

Miesto: Komunitné centrum Nitra – Materské centrum Klokanček organizátor Únia 

materských centier 

Dátum: 4.6 – 6.6. 2015 
Účastníci mobility: členovia UMC, zamestnanci UMC 

Téma mobility: Metódy a prostriedky 
Ako predchádzať konfliktom, pracovať na dôvere, komfortná atmosféra v MC. Ako vylepšiť 
komunikáciu? Aké metódy na to využívame? Aké sú naše hlavné hodnoty a princípy? Ako ich 
rozširujeme a odovzdávame druhým? 
Hlavné výstupy:   
Práca v materskom centre (MC), a v Únii materských centier znamená pracovať hlavne s ľuďmi.  
Na jednej strane je to uspokojujúca práca, ale na druhej strane je veľmi náročná. Ľudia z  
rôznych miest, rodinného zázemia, s rôznymi životnými štýlmi, s rôznymi hodnotami a pohľadmi 
na svet sa stretnú na jednom mieste. Vytvoriť bezpečné prostredie pre všetkých návštevníkov MC,  
členov a vodcov môže byť náročné. Mnohokrát investujeme veľa úsilia do organizovania akcií, 
projektov alebo vykonávania rôznych programov, ale musíme povedať, že práca a komunikácia s 
ľuďmi je najťažšia časť práce.  Je nutné vytvoriť tím ľudí, ktorí sa vedia pochopiť a rešpektovať 
navzájom, priznať navzájom kvality, ale aj prijímať pozitívne kritiku a odlišné názory. Musíme sa 
poučiť z chýb a ísť vpred silnejší a múdrejší. Musíme si udržať odstup nad všetkými bezvýznamnými 
otázkami, za účelom dosiahnutia cieľa.  Je to možné? Kde zobrať energiu? Kde hľadať inšpiráciu? Kde 
hľadať nových členov a návštevníkov?  
 
Záverečná správa bola ÚMC schválená: 
Dňa 30.09.2015 sme od vás obdržali Záverečnú správu k projektu Grundtvig č. 13412 0846 s názvom 
"Public living room - a safe learning space“ 
Na jej základe a na základe všetkých podporných dokumentov, ktoré ste nám v priebehu trvania 
projektu posielali, bol vyhodnotený váš projekt a partnerstvo, ktoré z neho vzišlo nasledovne:  
Ciele a výstupy, ktoré boli v projekte stanovené, pokladáme ich za veľmi dobré. Cieľom projektu bolo 
prostredníctvom nadnárodnej výmeny informácií a mobilít ponúknuť príležitosti rodičom za účelom  
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diskusie, nápadov a skúseností  ohľadne  bezpečného priestoru (verejná obývačka ako bezpečný 
priestor) . Všetky výstupy  projektu  boli zrealizované podľa plánu v projektovej prihláške. Úlohy v 
rámci vašich stanovených cieľov boli splnené a aktivity zrealizované podľa pracovného plánu. 
Dodržanie pracovného plánu a naplnenie projektových aktivít podľa predmetného plánu hodnotí 
Národná agentúra veľmi pozitívne. 
Komunikáciu a spoluprácu medzi partnerskými inštitúciami hodnotí Národná agentúra ako  dobrú. 
Plán projektovej spolupráce a  pravidelný kontakt a diskusie v rámci projektových  partnerov za 
účelom reflexie  boli vyhodnotené ako relevantná forma spolupráce a komunikácie.  
 
Evaluáciu a monitorovacie aktivity počas trvania projektu sme posúdili ako výborné. V partnerstve 
bol využívaný nástroj na posudzovanie progresu partnerstva – pravidelné hodnotiace stretnutia.   
Výsledky výstupov z hodnotiacich stretnutí   projektových mobilít boli vstupným  materiálom pri 
organizovaní nasledujúcich projektových stretnutí a lokálnych  aktivít.   
  
Kvalita aktivít a fakt, že aktivity boli v súlade s cieľmi realizovaného partnerstva, bola vyhodnotená 
ako veľmi dobrá. Aktivity partnerstva boli zrealizované presne podľa pracovného plánu v projektovej 
prihláške.  
 
Správy od účastníkov Národná agentúra akceptuje.  
Disemináciu a implementáciu projektových výsledkov prostredníctvom web stránky, v rámci vlastnej 
organizácie, podujatí organizovaných Vašou inštitúciou  a v médiách považuje Národná agentúra za 
výborné.   
Týmto Národná agentúra vašu záverečnú správu schvaľuje. Doplatok grantu Vám bude vyplatený 
podľa zmluvných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. 13412 0846, 
článok 4. Financovanie a podmienky platby, odsek 4.2 Platba zostatku. 
 
Želáme vám veľa úspechov vo vašej ďalšej činnosti! 
 
Ďakujeme za spoluprácu  
 
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu  
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6.9 Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme      

 9. september je Medzinárodným dňom povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme (FAS), ktorý 

je následkom konzumácie alkoholu počas tehotenstva a podľa vyjadrení odborníkov postihne na 

Slovensku ročne približne dvestopäťdesiat detí. Na Slovensku začína osvetová kampaň s názvom “9 

mesiacov 0 promile”. Súčasťou kampane, ktorá v rôznych obmenách beží už štvrtý rok, je distribúcia 

letákov vo vybraných puboch a reštauráciách, prevádzkovanie stránky www.promileinfo.sk 

a bezplatná mobilná aplikácia ProMile Lady. Partnermi kampane bola aj Únia materských center a 

jej členské materské centrá. Po prvýkrát sa stal 9. september pripomienkou prevencie pred 

pätnástimi rokmi, v roku 1999 a odvtedy sa počas neho v mnohých krajinách organizujú rôzne akcie, 

niekde dokonca presne o 9,09 zvonia zvony. Jeho posolstvom je odkaz, aby sa ženy počas 

tehotenstva zdržali pitia akéhokoľvek množstva alkoholu a aby im na to prostredie, v ktorom žijú, 

vytváralo podmienky a podporovalo ich . 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. 

 
 
 
6.10 IT mama      

 

IT Fitness Test si mohli ženy urobiť do 31.januara 2016 Online test obsahoval 25 otázok so 4 
variantmi odpovedí z rôznych oblastí IT a získali certifikát, ktorý môžu uchádzači o zamestnanie 
priložiť k svojmu životopisu.  

UMC pracovala ako mediálny partner testovania. Vyberáme zo spoločnej 
tlačovej správy: 
 „ Ženy na materskej a rodičovskej dovolenke často trpia sociálnou izoláciou a ich 
spojenie s okolím uľahčuje práve internet. Veľa žien sa stane aktívnymi 
užívateľkami sociálnych sietí práve na materskej dovolenke,“ konštatovala Daniela 
Konečná z Únie materských centier. „Vítame možnosť zapojiť sa do testovania, 
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ktoré je výborným nástrojom na overenie si svojich IT zručností a následné zdokonalenie sa v oblasti 
IT.“ 
Zároveň prebiehala súťaž „Naj IT mama 2015“, kde tabletom mali oceniť mamičku s najvyšším 
dosiahnutým skóre v IT Fitness teste. Vyhrala štatutárna zástupkyňa MC Senecké slniečko. 
 
 
6.11 Národný projekt Rodina a práca      

 

Zamestnalo sa 66 žien z materských centier a vyčerpali spolu 379 911,40 € 

Prostredníctvom Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia vyhlásila dve výzvy na zapojenie sa zamestnávateľov do národného projektu Rodina a práca. 
Hlavným cieľom je podpora vytvárania prorodinného pracovného prostredia zamestnávateľmi. 
Projekt bol určený pre všetkých zamestnávateľov okrem Bratislavského samosprávneho kraja. 
Zamestnávateľovi bola refundovaná 90% alebo 50% celkovej ceny práce (mzda + odvody za 
zamestnávateľa) max. 1 127,97€.  Posledným oprávneným 
nákladom, bola mzda za október 2015. Podmienkou je 
zamestnať ženu s malým dieťaťom do 10 rokov na 
pracovnú zmluvu na dobu neurčitú. Podporené boli 
FLEXIBILNÉ FORMY PRÁCE - Pracovný pomer na kratší 
pracovný čas podľa §49; delené pracovné miesto podľa 
§49a) alebo domácka práca/telepráca podľa §52 v zmysle 
Zákonníka práce. V druhej výzve boli podporené služby 
starostlivosti o deti osôb s rodičovskými povinnosťami u 
zamestnávateľov alebo v spolupracujúcej organizácii 
poskytujúcej služby starostlivosti o deti a MC vytvorili 
kútiky dočasnej starostlivosti. Financie: nenávratného 
finančného príspevku na 100% celkovej ceny práce vychovávateľky, najviac vo výške CCP 940,99 EUR 
a náklady na spotrebný materiál na vybavenie kútikov vo výške do 1.000 EUR bez DPH. V kútiku 
dočasnej starostlivosti sa poskytujú služby starostlivosti o deti, deťom v predškolskom veku a/alebo 
deťom do konca povinnej školskej dochádzky.  

názov zamestnávateľa 
Počet 
pracovných 
miest 

z 
toho 
na 
§49 

z toho na 
§52 

Suma alokovaná 

Materské  centrum Meduška 1 1   5 947,41 

Materské centrum Babaklub 1   1 2 238,92 

Materské centrum Gombíkovo 1   1 9 023,76 

Materské centrum Harmónia 2   2 13 815,60 

Materské centrum Levík 3   3 17 945,34 
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Materské centrum LIENKA 3 3   18 739,28 

Materské centrum MACÍK 1   1 4 265,14 

Materské centrum Medulienka 2   2 13 275,02 

Materské centrum Nevedko o.z. 1 1   6 797,04 

Materské centrum Nezábudka 2   2 13 533,28 

Materské centrum Slniečko, o.z. 7 1 6 31 549,22 

Materské centrum Včielka 2   2 10 673,16 

MC Blšky 2 1 1 14 114,88 

MC Píšťalka 2   2 15 663,92 

MC Smajlík 2   2 12 423,50 

OZ ZOEE 4 1 3 22 061,84 

Rodinné cenrum Ovečka 2 1 1 12 794,44 

Rodinné centrum Hruštička 2   2 13 574,16 

Rodinné centrum Mama Klub 1   1 7 625,05 

  41 žien 
  

246 060,96 € 

 

názov zamestnávateľa 
Počet 
pracovných 
miest 

schválená 
suma (CCP + 
1000,-€) 

      

Materské centrum MACÍK+F 2 6 597,28 

Rodinné centrum Hruštička+F 1 4 763,96 

Materské centrum Harmónia + F 2 11 746,11 

MC Blšky, Veľké Zálužie+F 2 13 835,10 

Materské centrum Klokanček (len KDS) 2 10 388,53 

Emerka, rodinné a oddychové centrum + F 2 10 409,90 

MC Slniečko, Prievidza+F 2 14 173,86 

MC Včielka, Považská Bystrica+F 2 14 173,86 

RC Ovečka, Trenčianske Teplice+F 2 10 555,79 

Materské centrum LIENKA+F 2 11 284,10 

Materské centrum Babaklub + F 2 6 645,94 

MC Píšťalka, Dolný Kubín +F 1 7 782,77 

OZ Zoee + F 1 6 194,26 

Materské centrum Levík+F 2 11 299,00 

  25 139 850,46 € 
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7 PR aktivity a médiá 

 PhDr. Soňa Holíková 
Komunikačné kanály UMC 

 Mailová konferencia: zapojené MC využívajú konferenciu v rámci svojich časových kapacít. 
Správcom mailovej konferencie je dobrovoľník Artur Kőnig. 
Výhody mailovej konferencie: 

 Web stránka - webstránka UMC – spravuje S. Holíková 
Pravidelné informovanie širokej verejnosti o činnosti UMC a jednotlivých MC/RC. 

 www.facebook.sk/uniamaterskychcentier - pravidelné informovanie širokej verejnosti 
o činnosti UMC a jednotlivých MC – spravuje Soňa Holíková 

 www.facebok.sk/vstuptesdietatom- spravuje Soňa Holíková,  Jana Sýkorová 

 www.facebook.sk/milapremamu- spravuje Soňa Holíková, Dana Valková 

 www.facebook.sk/poradnazenyzenam – spravuje Ivett Pavlis, Soňa Holíková 
 
Časopis „MATERSKÉ CENTRÁ“ – 2. vydania 
Prvé číslo pripravené Soňou Holíkovou a kolektívom. Druhé číslo pomáhala pripravovať už Eva 

Rakovanová. Časopis slúži na informovanie širokej verejnosti o činnosti Únie materských centier 
a jednotlivých materských a rodinných centier. Je i naďalej tvorený  dobrovoľníkmi, to znamená, že 
odborníci aj laickí redaktori pracujú bez nároku na honorár.  

  

 
Náklad 500 ks     Náklad 5 000 ks 
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 Každý mesiac, t.j. 12 príspevkov bolo vydaných v rámci dlhodobej 

spolupráce s MAMA a JA. Rubriku zvyčajne pripravuje: PhDr. Soňa Holíková. 

Náklad: 45 000 výtlačkov 

  

Všetky Centráčiky nájdete tu: 
http://www.materskecentra.sk/centracik/centracik_2011.html 
 
 

 V roku 2015 sme pripravili propagačný spot pre Míľu pre mamu pre použitie rádia, televízie RTVS, 
rádia Jemné melódie a LED panely.  
Celková suma reklamy presahuje 100 000€. 
 

Zasaď strom 

BABYTREES je projekt, ktorého cieľom je zasadiť v 

Tatrách stromčeky pre tých najmenších, tak aby rástli 

spolu s nimi a napĺňali tak spoločnú víziu: „Zasaďme 

spoločne 1 000 000 stromov“. Je príležitosťou pre mladé 

rodiny prežiť krásny spoločný zážitok a uchovať si túto 

chvíľu aj v podobe pamiatkového certifikátu. Projekt je 

samofinancovateľný a 10% z ceny každého stromčeka 

putuje do materského centra, ktoré si kupujúci vyberie 

zo zoznamu. Cena stromčeka je 7,- EUR vrátane DPH.  

Stromčeky budú vysadené v rámci projektu ZASAĎ 

STROM MAKE A HOME v spolupráci so Štátnymi lesmi 

TANAPu.  
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ÚMC počas roka 2015 naplnila svoje ciele a vďaka finančnej podpore:  
 

               

  

    
           

 
 

Za podporu ĎAKUJEME všetkým ostatným  podporovateľom, dobrovoľníkom a darcom 2 % z daní. 
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