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Zmeny k lepšiemu
Zmena je život.

Zmena, je to je-
diné, čo sa na
tomto svete stále
deje. Jednou ta-
kouto zmenou
je aj časopis Ma-
terské centrá,
ktorý práve držíte
v rukách. Zmenami
prechádzal časopis od svojho vzniku v roku
2005. Vtedajšia predsedníčka Správnej rady
Únie materských centier Eva Fiedlerová, do pr-
vého čísla, napísala „Keď sa raz ženy rozhodnú
zmeniť svete, určite sa im to podarí.“

Únia materských centier dosiahla zmeny
k lepšiemu postaveniu matiek v spoločnosti aj
vďaka podujatiu Míľa pre mamu, ktorému je ve-
nované toto číslo časopisu.

Všimnite si prosím, aj informácie o možnos-
tiach zapojenia sa do zbierky na podporu ma-
terských a rodinných centier – vďaka ktorým je
svet detí a rodičov lepší na mnohých miestach
po Slovensku.

Zaujímavé pre vás iste budú aj príspevky
o materských a rodinných centrách, ktoré vytvá-
rajú pestrofarebnú mozaiku života rodičov ma-
lých detí.

Reportáž o materstve – téme večnej, krásnej
a neopakovateľnej, takej, ako každá mama.

Jednou takou, neobyčajnou mamou je aj
druhá dáma Slovenskej republiky, predsedníčka
Vlády SR Iveta Radičová. 

Zmien v Únii materských centier je veľa,
jedno čo sa však rokmi nemení je poslanie ...

... dosiahnuť úctu a uznanie materstva
v spoločnosti a spoluvytvárať podporujúce
podmienky pre materstvo v najvyššom zá-
ujme dieťaťa, matky a rodiny.

Príjemné čítanie 
a tešíme sa na vašu spätnú väzbu.

váš redakčný tím 
redaktorky@materskecentra.sk
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Späť o 11 rokov
V roku 2000 bola schválená trojročná rodi-

čovská dovolenka. Odvtedy sa čoraz viac žien –
matiek začalo spájať a vytvárať vo svojej komunite
občianske združenia – materské centrá. 

Potreba sieťovania materských centier, i nut-
nosť venovať sa celospoločenským problémom na
národnej úrovni, vyústila v roku 2003 do založe-
nia Únie materských centier. 

Jednou z prvých úloh Únie materských centier
bolo poukázať na obrovské množstvo matiek na
materskej, resp. rodičovskej dovolenke a vzbudiť
ochotu komerčného i verejného sektora uznať
a podporiť materstvo i matku v spoločnosti.

V roku 2004 preto spontánne vznikol v Únii
materských centier nápad zrealizovať pokus o Gu-
innessov rekord v počte ľudí tlačiacich kočík na
trase dlhej 1 míľu. Cieľom bolo pripomenúť ne-
zastupiteľnú úlohu materstva v spoločnosti. 

Podujatie s touto myšlienkou sa konalo v pred-
večer Dňa matiek v Bratislave pod názvom „Do-
voľte mi vstúpiť s dieťaťom“. Na pokuse o zápis
do Guinnessovej knihy rekordov aj napriek daž-
divému počasiu do Bratislavy pricestovali auto-
busy z celého Slovenska. Zaregistrovaných bolo
108 osôb.

V roku 2005 sa zúčastnilo 296 osôb tlačiacich
kočík, tento krát so sloganom „Pohni kočíkom
– pohneš svetom“. V roku 2006 prekonávali ro-
dičia rekord okrem Bratislavy už aj v Humennom
a v Banskej Bystrici. 

Míľa pre mamu

Míľa pre mamu je podujatie
organizované od roku 2004 ako
najväčšia oslava Dňa matiek na
Slovensku. Koná sa vždy v pred-
večer Dňa matiek (pozn. red.:
Deň matiek – druhá májová ne-
deľa) vo viacerých slovenských
mestách a obciach. 

Od roku 2006, po vzore Slo-
venska, organizujú podujatie
Míľa pre mamu aj materské
centrá v ďalších krajinách Eu-
rópy, Ameriky a Afriky.

• Registrácia účastníkov:
Nosnou myšlienkou programu
je vyjadriť úctu svojej mame,
starej mame, krstnej mame,
alebo mame svojich detí, a tiež
všetkým mamám na Slovensku.

Každý, kto sa rozhodne
vydať na symbolickú míľovú
prechádzku (cca 1.609 metrov),
je registrovaný v registračnom
stánku. 

• Organizátorky – mamy
dobrovoľníčky: Celoročné fun-
govanie materských a rodin-
ných centier stojí a padá na
ochote a možnostiach matiek
malých detí pracovať ako dob-
rovoľníčky. K týmto povinnos-
tiam si každoročne pridávajú aj
organizáciu podujatia Míľa pre
mamu. Patrí im za to veľká
vďaka!!! 

• Cieľ – vzdať úctu všetkým
mamám: Snahou Únie mater-

ských centier je pripraviť kva-
litnú oslavu Dňa matiek, ktorá
by pozdvihla aspoň na jeden
deň materstvo na najdôležitej-
šiu hodnotu v spoločnosti. Cie-
ľom je i zvýšenie spoločenského
ocenenia mamičiek na mater-
skej či rodičovskej dovolenke.

Slovenský originál 
ide do sveta

Autor podujatia Míľa pre
mamu, Únia materských cen-
tier, ako vlastník ochrannej
známky k podujatiu Míľa pre
mamu povoľuje organizovať
toto podujatie len svojim čle-
nom a sympatizantom. „Za kaž-
dou „míľou“ je nespočetné
množstvo dobrovoľníckej práce.
Preto sme sa rozhodli chrániť ju
a zaregistrovať názov a logo po-
dujatia pod ochrannú známku,“
vysvetľuje koordinátorka pro-
jektu K. Králiková.

Únia materských centier pripravuje v spolupráci so svojimi
členmi a sympatizantmi 8. ročník podujatia ku Dňu matiek – Míľa
pre mamu. Uskutoční sa v 38 mestách a obciach na Slovensku v so-
botu 7. mája 2011.

Materské centrá/apríl 20114

Míľa pre mamu v Trenčíne. Foto: Mário Lalík
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Po prvý krát sa do akcie zapojili aj materské
centrá v Holandsku, Nemecku, Švajčiarsku, Ta-
liansku, Rakúsku, Česku a Bosne. Posledný pokus
o prekonanie Guinnessovho rekordu prešlo spolu
na celom svete 1.150 ľudí. Mamy z krajín v Afrike
sa však nemohli zapojiť. Kočík je tam luxusom. 

Vlastný rekord už nemalo zmysel prekonávať
a aj prísne Guinnessove pravidlá rozhodli o tom,
že Únia materských centier podujatie premeno-
vala na Míľu pre mamu. 

Z „Guinnessa“ 
je Míľa pre mamu

V roku 2007 sa Míľa pre mamu konala až v 23
mestách a obciach na Slovensku. Zapojili sa aj
Česká republika, Jamajka, Maďarsko, Nemecko,
Poľsko, Rusko a Uganda. Únia materských centier
na akcii komunikovala snahu presadiť do Zákon-
níka práce rodičovskú novelu umožňujúcu zo-
súladiť prácu a rodinu. 

V roku 2008 bolo podujatie Míľa pre mamu na
29 miestach na Slovensku. Únia materských cen-
tier na akcii predstavila prvú slovenskú sociolo-

gickú Dopadovú štúdiu vplyvu materských cen-
tier na matku a dieťa. Zapojené boli aj Jamajka,
Kamerun, Rusko a Uganda.

Míľa pre mamu 2009 bola na 26 miestach na
Slovensku a niesla sa v duchu sloganu „Vytvorme
priestor mamám a deťom“.

V roku 2010 sa na 35 miestach na Slovensku
zaregistrovalo až 17.210 účastníkov. V Bratislave
prešlo Míľu pre mamu 1.963 ľudí, v Senici 1.278
a v Trenčíne 1.094. Z 9 materských centier, orga-
nizujúcich podujatie po prvýkrát, bolo najviac
účastníkov v Trenčianskych Tepliciach (553).

Míľa pre mamu 2011 pod sloganom:
„Každé dieťa má právo byť s mamou, i s otcom“

Únia materských centier vytvorila ideové partnerstvo spolu s občianskymi združeniami Liga
otcov a Dobré srdcia hľadajú... Základom spolupráce je osveta myšlienky, že rodina má byť spolu
a dieťa má právo na oboch rodičov aj po ich rozvode. 

Často sa totiž stáva, že partner, ktorému sú deti po rozvode prisúdené, si ich privlastní viac, ako
je pre dieťa dobré. Ten druhý, zvyčajne otec, nemá možnosť tráviť so
svojím dieťaťom toľko času, koľko by chcel. 

Žiaľ, známe sú aj opačné prípady, kedy dieťa uniesol otec od
matky. Stalo sa to aj Kataríne Azab, ktorej bývalý manžel uniesol
vtedy 2-ročného synčeka v Egypte. Toto sú patologické situácie. 

Únia materských centier chce počas podujatia Míľa pre mamu
prezentovať, že deti majú právo byť s oboma rodičmi. Žiaden z nich
nemá právo ukracovať dieťa o druhého rodiča, ktorý o dieťa javí
reálny záujem. 

Únia materských centier a jej členské a sympatizantské materské
a rodinné centrá podporujú to, čo je prirodzené a normálne – kom-
pletnú rodinu.

VIAC NA 
www.materskecentra.sk

Facebook: skupina Míľa pre mamu 
(Únia materských centier)
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Ilustračné foto. 
Foto: Ingrid Patočková
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Už po tretíkrát si dušou podujatia 
Míľa pre mamu. Ako si sa k tomu vlastne 

dostala? Čím ťa tak veľmi očarila, 
že si sa rozhodla ju koordinovať a obetovať

tomu množstvo svojho času a energie?

Toto je v podstate veľmi osobná otázka. Oslava
Dňa matiek mi bola veľmi blízka odo dňa, kedy
som sa stala matkou. Tých milión povinností
a toľko obety, ktoré matka dáva v prospech svojich
detí, si podľa mňa zaslúžia „slávu a vďaku“ mini-
málne v jeden deň v roku! 

K míľovému kormidlu som sa dostala rovnako,
ako k založeniu Rodinného centra Prešporkovo
v bratislavskom Starom Meste. Vyzvala ma k tomu
vtedajšia koordinátorka Únie materských centier.
Pri prípravách podujatia ku Dňu matiek som po-
máhala už od roku 2005, kedy sme založili Prešpor-
kovo. Postupne každý rok viac a viac som sa
angažovala, až mi v roku 2008 Elenka úplne odo-
vzdala štafetu. Kto pozná Elenku tak vie, že to bolo
také „bum bum a už si v tom, ani nevieš ako“ ☺.
Kto pozná mňa, ten vie, že sa hneď pre všetko nad-
chnem. A to nadšenie pre Míľu pre mamu mi ostalo
doteraz. Míľa pre mamu je nádherné podujatie,
plné pocitu spolupatričnosti, lásky a radosti. Ten
jeden deň, kedy sú tisíce ľudí spojených pre jedinú
myšlienku – poďakovať mamám – to je tá energia,
ktorá ma ženie vpred!

Čo považuješ na príprave Míle pre mamu 
za najťažšie, a čo sa naopak, 

dá zvládnuť ako malina?

Úplne najťažšie pre mňa je nezabudnúť na
všetky reklamné plnenia, ku ktorým sme sa voči
partnerom zaviazali. A dosť ťažké je aj udržať rov-
nováhu medzi tým, čo ponúkame a čo za to chceme
– myslím vo vzťahu Únia materských centier 

a partneri podujatia. Neraz je dosť náročné povedať
do hlavných správ jednu vetu, keď mám toho toľko
na srdci, čo by svet mal vedieť o Míli pre mamu,
o materských centrách, o ženách dobrovoľníčkach
s deťmi v náručí, o Únii materských centier
a o mnohom ďalšom! A čo sa dá zvládnuť ako ma-
lina? Jednoznačne rozprávať o Míli pre mamu. Pus-
tite ma k slovu, a ja „nemám konca“ !!!

Ktorá zo všetkých Míľ pre mamu 
bola pre teba osobne tá naj a prečo?

Všetky sú mi blízke, veľmi osobné. S každou
mám spojené aj niečo osobné ☺. Na úplne prvej
mojej Míli pre mamu bola naša staršia dcérka hneď
v hlavných správach na Markíze. Na druhej míli ju
zas tlačila p.Radičová, ktorá bola vtedy ministerkou
práce, sociálnych vecí a rodiny. Na tretej Míli pre
mamu zas bola „hviezdou“ v Teleráne moja druhá
dcérka Lenka. V roku 2008 som prvýkrát koordi-
novala Míľu pre mamu – to je dosť osobné ☺.
V roku 2009 bola manželova mamička naposledy
medzi nami a s nami na Míli pre mamu. V tom
roku som mala pri sebe počas Míle pre mamu úplne
všetkých mojich blízkych. V roku 2010 som zažila
najsilnejší pocit radosti za všetky tie roky, keď som
sčítavala zaregistrovaných účastníkov a bolo ich
viac ako 17 tisíc! Toľko ľudí!!! Avšak úplne top naj
Míľa pre mamu bude tohtoročná – lebo bude pre
mňa posledná. Už teraz som z toho celá dojatá. 

Momentálne hľadáš svoju nástupkyňu. 
Aká by mala byť, alebo ako si ju predstavuješ?

No, ako asi každá z nás, ktorá má odovzdať
svoju srdcovú záležitosť, očakávam predovšetkým,
že moja nástupkyňa vloží do Míle pre mamu celé
svoje srdce. To bude úplne stačiť – a je to zároveň
to najviac, čo sa dá žiadať. Ale bez srdca to nebude

Odovzdávam kormidlo
Koordinátorkou projektu Únie materských centier – poduja-

tia „Míľa pre mamu“ je od roku 2008. Vypracovala pre organi-
zujúce materské a rodinné centrá množstvo „know-how“
materiálov, predovšetkým však kapitolu „ako organizovať po-
dujatie míľa pre mamu“, ktorá je súčasťou manuálu pre ma-
terské centrá. je zakladateľkou Rodinného centra Prešporkovo
a koordinátorkou dobrovoľníkov Únie materských centier. Počas
piatich rokov na rodičovskej dovolenke sa angažovala ako dob-
rovoľníčka v Únii materských centier. O podujatí „Míľa pre mamu“ vie veľa Katarína Králiková.

Foto: archív ÚMC



Zoznam miest a obcí kde sa 7. mája 2011 uskutoční podujatie Míľa pre mamu:
1. Bánovce nad Bebravou, MC Anjelikovo
2. Banská Bystrica, MC Hviezdička
3. Bratislava - Rača, MC Ráčik
4. Brezno, MC Slniečko – Centrum
5. Dolné Vestenice, MC Drobčekovo
6. Dolný Kubín, MC Píšťalka
7. Galanta, RC Bambuľkovo
8. Hriňová, MC Mravček
9. Košice, MC Haliganda
10. Levice, MC Medulienka
11. Liptovské Sliače, MC Pramienok
12. Lozorno, MC Muška
13. Malacky, MC Vánok
14. Martin, MC Martinské rodinné centrum
15. Námestovo, RC Drobček
16. Nitra, MC Klokanček
17. Nižná na Orave, MC Dupajda
18. Nová Baňa, MC Gašparko
19. Nováky, MC Nováčik
20. Opatovská Nová Ves, RC Štvorlístok
21. Poprad, MC Bambino

22. Považská Bystrica, MC Včielka
23. Prešov, ROC Emerka
24. Prievidza, MC Slniečko
25. Rohožník, MC Kvietok
26. Rusovce, MC Kukulienka
27. Ružomberok, MC Nevedko
28. Senec, MC Senecké Slniečko
29. Senica, MC Stonožkine slniečka
30. Sereď, MC Mama klub
31. Skalica, MC Slnečnica
32. Sliač, MsKS
33. Snina, MC Anjelik
34. Šaľa, MC Mamy mamám
35. Trenčianske Teplice, RC Ovečka
36. Trenčín, MC Srdiečko
37. Valaská Belá, MC Trpaslíkovo
38. Vráble, MC Chrobáčik
39. Vranov nad Topľou, MC Slniečko Vranov
40. Zlaté Moravce, MC Mamioáza
41. Žarnovica, CVČ
42. Žilina, MC Nezábudka
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ono. Asi najviac by sa mi páčilo, keby to celé prevzal
nejaký fakt kvalitný muž zamilovaný do Míle pre
mamu! ☺

Čo želáš Míli pre mamu 
do najbližšej desaťročnice?

Nech je vždy v dobrých rukách. Nech všetky
ženy a matky, kvôli ktorým to robíme, denne poci-
ťujú lásku a vďačnosť, na ktorú poukazujeme v Deň

matiek. Míľa pre mamu nech je stále najväčšou
oslavou Dňa matiek na Slovensku, nech všetci pri-
mátori a starostovia nad ňou preberajú reálnu, nie
len formálnu záštitu. Nech sú všetci partneri hrdí,
že ju môžu finančne podporiť. Nech sú oslavované
ženy i muži, ktorí toto podujatie dobrovoľnícky or-
ganizujú. A zo všetkého najviac jej želám, nech si
zachová to podstatné – oslavu materstva!

Strany 4 – 7 pripravila 
Katarína Králiková

ÚRAD VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
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Koncom roka 2010 sa veľa
rozprávalo hlavne o mamič-
kách na Slovensku. Aj Vy sama
ste ich v mnohom vypočuli –
podporili. Finančná podpora
Materských a Rodinných cen-
tier (OZ), podpora predĺženia
MD a zvýšenia MP, prechodné
obdobie pri poberaní RP, zalo-
ženie Detského centra v prie-
storoch Úradu vlády. Máte
konkrétny plán ako budete
v tejto podpore pokračovať
v roku 2011?

Cieľom všetkých týchto kro-
kov, ktoré ste spomenuli, je vy-
tvoriť čo najlepšie podmienky
pre rodičov, aby sa o svoje deti
vedeli čo najlepšie postarať. To
sa samozrejme týka biologic-
kých, adoptívnych i pestúnskych
rodičov. Ďalšie kroky vlády
v tejto oblasti sme rozvrhli do
dlhšieho obdobia než je jeden
rok. Postupne budeme zvyšovať
materskú dávku aj dĺžku mater-
skej dovolenky, predsavzali sme
si, že v horizonte 3 rokov by ma-

terská dávka mala dosiahnuť
100 percent čistej mzdy a dĺžka
materskej dovolenky by mala
byť jeden rok. Príslušný zákon je
v Národnej rade SR. 

Ďalšími krokmi vlády SR
v tejto oblasti je úprava Zákon-
níka práce, ktorá pomôže zladiť
povinnosti rodiča s prácou
a tiež novela Zákona o sociál-
nych službách. Ak by som
chcela byť konkrétnejšia, na-
príklad v Zákonníku práce
chceme okrem iného presadiť
povinnosť zamestnávateľa po-
núknuť matke, ktorá sa po ma-
terskej dovolenke vráti na
pracovisko, rovnocenné miesto,
aké mala pred odchodom na
materskú. 

V tomto roku sme navýšili
podporu rodinám o 80 miliónov
eur, nižšiu sadzbu rodičovského
príspevku sme zvýšili o 30 eur
na 190 eur mesačne a mamičky,
ktoré poberajú vyššiu sadzbu ro-
dičovského príspevku 256 eur,
ho budú dostávať aj naďalej.
Okrem toho, príspevok prizná-
vame aj pracujúcim mamičkám
a zavádzame nový príspevok
v prípade, že matka sa vracia do
práce a svoje dieťa dá na opatro-
vanie.

Materské a rodinné centrá
na Slovensku fungujú (česť vý-
nimkám) bez väčšej finančnej
podpory štátu, samosprávy.
Čo Vás inšpirovalo k tomu,
aby ste im finančne pomohli
práve v roku, kedy sa najviac
šetrilo?

Myslím, že sú oblasti, ktoré
by nemali za žiadnych okolností
byť ukrátené ani počas krízy

a všeobecného šetrenia. Takou
oblasťou je rodina, ochrana ma-
tiek, rodín, ochrana kvalitnej ro-
dičovskej starostlivosti.
Materské a rodinné centrá slúžia
práve tomuto cieľu. Samo-
zrejme, keď sa v celej spoloč-
nosti šetrí, aj tu sa treba pýtať,
aký efekt od tej-ktorej akcie, po-
dujatia očakávame. Preto som
od Únie materských centier po-
žadovala, aby čo možno najpres-
nejšie definovali, na čo všetko
a v akej výške by potrebovali
prostriedky.

Sama ste zopár MC/RC
osobne navštívili. Mnohé ma-
mičky zakladajú a vedú
MC/RC práve popri materskej,
či rodičovskej dovolenke. Čo si
myslíte o práci mamičiek v Ma-
terských a Rodinných cen-
trách? 

Videla som ich prácu v cen-
trách v Rohožníku, Malackách,
Stupave, Pezinku a Bratislave.
Nesmierne si prácu mamičiek
vážim. Odovzdávajú si vzá-
jomne skúsenosti z výchovy,
a tým pomáhajú nielen sebe, ale
v konečnom dôsledku najmä
deťom. Úžasné!

Odporučili by ste svojim
známym, prípadne dcére
(v budúcnosti) aby sa takýmto
spôsobom angažovali (pomo-
cou/prípadne založením
MC/RC)?

Odporúčala by som takúto
prácu všetkým ženám, ktoré
chcú mať silný pocit zadosťuči-
nenia zo zmysluplnej práce,
ktoré však budú trpezlivé a ne-
budú výsledky očakávať hneď.

Neobyčajná mama 
– dnes rozhovor s Ivetou Radičovou, premiérkou SR
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Výchova človeka je beh na veľmi
dlhé trate, ale určite sa do nej
oplatí investovať.

Veľa sa diskutovalo o tom,
či majú matky na MD/RD mať
možnosť pracovať, alebo by
mali ostať s deťmi doma. Aký
je Váš pohľad na to, že ma-
mičky potrebujú/chcú (z rôz-
nych príčin) ísť späť do práce
čo najskôr?

Ideálne je, keď mamička zos-
tane s dieťaťom doma čo naj-
dlhšie. Je všeobecne známe, že
základy všetkého, čo človeka
robí človekom, získava dieťa
v najútlejšom veku. Preto je naj-
lepšie, ak sa mu vtedy môže ma-
mička venovať naplno. Nie
v každej rodine sú však ideálne
podmienky. Keď v rodine chý-
bajú prostriedky, musí aj žena
zvažovať, čo uprednostní. Ak sa
rozhodne pre skorý návrat do
zamestnania, nikto jej to ne-
môže zazlievať. Takéto ma-
mičky, dúfam, ocenia, že
odstraňujeme legislatívne pre-
kážky, ktoré neumožňujú praco-
vať počas poberania
rodičovského príspevku. 

Bude podľa Vášho názoru
možné dodržať „sľub“ o pre-
dĺžení MD na 1 rok a zvýšení
príspevku na 100 % mzdy?

Urobíme všetko pre to, aby
to v roku 2013 bola realita.

Myslíte si, že výška RP je
dostačujúca? Obracajú sa na
Vás mamičky/rodiny, že majú
problém z tejto sumy vyžiť?

Na takto položenú otázku sa
nedá odpovedať jednoznačne.
Je rozdiel, keď rodinu tvorí len
mamička a dieťa a keď je ro-
dina úplná. Problém vyžiť je
najmarkantnejší práve u neúpl-
nej rodiny, preto sa snažíme

prijímať také legislatívne
úpravy, ktoré súbeh rodičovskej
starostlivosti a práce podpo-
rujú, umožňujú flexibilnejšie
pracovné formy. 

Je podľa Vás názov ma-
terská a rodičovská „dovo-
lenka“ adekvátny/vhodný? Je
možné a je vôbec vôľa ho do
budúcna meniť? Ako by ste sta-
rostlivosť o dieťa do 3-6 rokov
nazvali Vy?

Problém názvu nie je podľa
mňa podstatný, veď keď sa povie
materská alebo rodičovská do-
volenka, každý vie, že s dovolen-
kou napríklad pri mori má
rodičovská starostlivosť pramálo
spoločné.

Čo Vás viedlo k myšlienke
založiť Detské centrum na
Úrade vlády? Potešilo by Vás,
keby takúto možnosť poskyto-
vali aj komerčné firmy a spo-
ločnosti?

Hneď v prvých dňoch na
Úrade vlády som si uvedomila,
že k tým starým historickým
priestorom by sa deti veľmi ho-
dili, vdýchli by im život. A vzá-
pätí som si uvedomila aj to, že
na Úrade vlády pracuje veľa

mladých ľudí, ktorí majú malé
deti... Samozrejme by ma pote-
šilo, keby detské centrá zriaďo-
vali aj komerčné spoločnosti. Na
Západe vo väčších firmách je ta-
kýto servis rodičom relatívne
bežný. Zrejme chvíľu potrvá,
kým na Slovensku prídeme na
to, že aj takéto príklady a inšpi-
rácie môžeme prevziať a realizo-
vať ich v našich podmienkach.
Úrad vlády chce ísť v tomto
smere príkladom.

Čo by ste odkázali mamič-
kám/rodičom z MC/RC? Je
niečo, čo by ste odkázali tým,
čo do MC/RC nechodia?

Mamičkám a rodičom z ma-
terských a rodičovských centier
držím palce, želám im, aby ich
práca napĺňala dobrým poci-
tom. Tým, ktorí do centier ne-
chodia, odporúčam, aby sa tam
aspoň raz-dvakrát šli pozrieť. 

Pani premiérka, ak je to čo
len trošku možné, rada by som
Vás požiadala, či by ste na
záver nemohli napísať nejakú
motiváciu pre obce/samo-
správy a kraje, aby vznik
a chod materských a rodinných
centier ako občianskych zdru-
žení podporovali. 

Deti z materských centier sa
rýchlejšie vedia adaptovať v ma-
terskej škole. Sú samostatnejšie,
socializovanejšie, rýchlejšie sa
prispôsobia kolektívu a režimu
dňa. Mamičky, ktoré sa o centrá
starajú, „nesedia“ doma, v ko-
munite rozvíjajú svoje schop-
nosti a zručnosti na prospech
detí. A nemôžem nespomenúť,
že materské a rodinné centrá,
napríklad rôznymi zbierkami,
pomáhajú sociálne slabším ro-
dinám.
Spracovala Michaela Fedorová

Foto: Úrad vlády SR
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Pôsobenie centier v mestách/obciach: 
• centrá prevádzkujú viac ako 5 tisíc m2 nebytových priestorov, ktoré sú k dispozícii nielen na orga-

nizovaný program, ale i pre voľné trávenie času návštevníkov (bežná údržba spravidla na náklady
centier);

• centrá majú priestory otvorené v priemere 4,25 dní v týždni, spolu viac ako 1000 hodín týždenne;
• v celoslovenskom meradle centrá evidujú viac ako 7000 vstupov dospelých a viac ako 8500 vstupov

detí mesačne;
• v centrách pravidelne dobrovoľnícky pracuje viac ako 440 členov a 390 dobrovoľníkov.

MC Stonožka, Košice

Od júla 2010 prebieha v našom Materskom
centre Stonožka projekt „Učme sa spolu
a s úsmevom“.

Projekt je realizovaný vďaka podpore
z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spra-

vuje Nadácia pre deti Slovenska. V rámci neho
organizujeme kurzy pre deti, ktoré nastupujú
do materskej školy a potrebujú sa adaptovať na
prácu v kolektíve a odlúčenie od rodiča. Akti-
vity simulujú základný režim v materskej
škole. Rodičia sa ich spočiatku zúčastňujú
spolu s dieťaťom, neskôr využívajú možnosť
relaxu vo vedľajšej miestnosti. Kurzu sa zú-
častňujú najmä deti vo veku 2-3 roky. Hodiny
prebiehajú zábavnou formou učenia pod od-
borným vedením pedagogičky z materskej
školy. Ďalšou aktivitou v rámci projektu sú
prednášky o výchove deti, ktoré obohatila aj
psychologička MUDr. Eva Reichelová, autorka
kníh „Filiálna terapia“ a „Mama buď mojím
princom“.

Koniec projektu je naplánovaný na jún
2011, ale organizátori v Stonožke sa už teraz
tešia na pokračovanie aktivít v septembri.

MC Levík, Žilina

V októbri sme presídlili do nových prie-
storov, ktoré slúžia len potrebám nášho
centra. Výhodou je bezproblémové a bez-
platné parkovanie. Máme otvorené každý deň,
zvyčajne v čase 9.00 – 11.30 h a 16.00 – 18.30
h. Rozvrh aktivít, ktoré sú určené pre deti (fi-
tloptičky pre detičky, rozprávková herňa, tvo-
rivé dielne, mini tanečná), ale aj pre mamičky
(fit mamina, kurzy PC, meditácie, tehuľky do
formy) nájdete na www.mclevik.sk. V spolu-
práci s partnerskými zariadeniami organizu-
jeme plávanie a kurzy masáží bábätiek, kde
majú mamičky z Levíka zľavu. 

V minulom roku sme dostali na zakúpenie
HW a SW grant z Nadácie Dexia banky Slo-
vensko, vďaka ktorému plánujeme aj tento rok
viesť kurzy Wordu, Excelu a účtovníctva.
V decembri naše Levíčatá prišiel navštíviť Mi-
kuláš a vo februári organizujeme pre všetky
deti do 6 rokov karneval. Štvrťročne robíme
burzy detských potrieb a oblečenia, takže nás
čaká jarné upratovanie skríň. Pripravujeme
tiež besedu s Beátou Jaročšovou, autorkou
knižky „Srdečný pozdrav z dovolenky“, z kto-
rej vtipné úryvky o čase na materskej dovo-
lenke vychádzali aj v Žilinskom Večerníku.

Herňa MC Levík. Foto: archív MC Levík.

Beseda o výchove detí v MC Stonožka.
Foto: archív MC.

MOZAIKA CENTIER
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MC Kvietok, Rohožník

Na začiatku tohto roku nám boli schválené dva projekty. Jeden
na rekonštrukciu priestoru, ktorý bude slúžiť ako multifunkčná
učebňa. Finančné prostriedky vo výške 1200 € sme získali od spo-
ločnosti Holcim v projekte Nadačný fond Holcim v Nadácii Pontis.
Druhý projekt – Škola rodinných financií, nám bol schválený v Na-
dácii pre deti Slovenska vo výške 650 € na mesiace apríl a máj.
Takže nový rok začal pre Kvietok veľmi príjemne a pozitívne. Hneď
v januári sa nám podarilo rozbehnúť kurz anglického jazyka pre
dospelých. Máme dve skupiny – pokročilých a začiatočníkov. Veľká
vďaka patrí našej úžasnej a milej lektorke Petre za jej trpezlivosť
a ochotu pomôcť nám zvládnuť úskalia jazyka anglického. Úspešne
pokračujú naše pondelkové tvorivé dielničky pod vedením fantas-
tickej členky Adinky. V príjemnej atmosfére sme si spolu s detič-
kami ponalepovali snehuliačikov a naučili sme sa vyrábať domácu
plastelínu. V stredu sa stretávajú 2,5 až 4 ročné detičky, aby sa hra-
vou formou naučili pár slovíčok po anglicky. Aj keď bol začiatok
trošku neistý a hľadali sme ten správny spôsob ako upútať detskú
pozornosť, myslím si, že sa naša angličtina pre deti stala vyhľadá-
vaným poobedným kurzom.

MC Ostrovček,
Dunajská Lužná

Naše MC bolo založené ako
občianske združenie v júni 2009.
Je výsledkom niekoľkoročného
fungovania na neformálnej báze.
Máme za sebou mnoho pekných
akcií a množstvo ich u nás pre-
bieha pravidelne. V roku 2010 sa
nám vďaka získaným grantom
a verejnej zbierke podarilo vybu-
dovať a otvoriť nové detské
ihrisko v Dunajskej Lužnej. 

S nápadom vybudovať ihrisko
sme sa dlhodobo pohrávali
v rámci MC, pričom prvým kro-
kom bolo uchádzať sa o grant na-
dácie SPP. Podmienkou tohto
grantu bolo zorganizovať verejnú
zbierku na daný účel, pričom
grant doplnil vyzbierané peniaze,
a to 1 € za každé vyzbierané 1 € až
do výšky 1660 €. V januári 2010
sme grant získali a od februára do
júna 2010 sme mali vyhlásenú ve-
rejnú zbierku. Usilovne sme orga-
nizovali podujatia a propagovali

našu činnosť. Zbierka bola
úspešná, a to tak finančne,
ako aj zvýšením povedomia
o aktivitách MC a o realizá-
cii detského ihriska. 

Detské ihrisko vý-
znamne podporila aj obec
– poskytla pozemok na jeho
vybudovanie. Ešte koncom
roka 2009 sme predložili
projekt starostovi a obecnému za-
stupiteľstvu, ktorí nám ho schválili
a pozemok vyčlenili. Následne
nám tiež schválili dotáciu 300 € na
oplotenie. Okrem toho nám obec
zdarma poskytla priestor pre naše
aktivity v miestnom kultúrnom
stredisku. Taktiež nám pomohla
pri prezentácii nášho projektu
a aktivít v Lužňanskom občas-
níku, v rozhlase a na web strán-
kach obce. 

MC Ostrovček (mimochodom
za našim MC sa schovávajú len
3 maminy) vložilo do projektu
hlavne veľa, veľa hodín dobrovoľ-
níckej práce. Finančné vklady boli

spojené najmä s verejnou zbier-
kou. V čase, keď prebiehala, sme
organizovali rôzne podujatia
a celý výťažok z týchto akcií sme
poskytli na detské ihrisko. Sláv-
nostne sme ho otvorili a odovzdali
do správy obce v októbri 2010, ale
už teraz pomýšľame na ďalšie
granty na jeho zveľadenie.

Detské ihrisko v Dunajskej Lužnej.
Foto: archív MC Ostrovček.

RC Ovečka,
Trenčianske Teplice

Do nového roka sme vhupli
skokom. Hneď v priebehu ja-
nuára sa 5 rodín vybralo na kaž-
doročnú (už druhúJ) Ovečkovú
víkendovú „dovolenko-lyžo-
vačku-sánkovačku“, kde sa deti
aj rodičia poriadne vybláznili.
Po návrate ostatní členovia ticho
hútali, prečo sa nepridali... Ja-
nuár sa niesol aj v duchu uprato-
vania. Naša 8 členná upratovacia
rota nabehla v jednu sobotu do
Ovečky a vydezinfikovala všetky
kúty aj nekúty. Taktiež sme sa
rozhodli zorganizovať zbierku
šatstva. Veci putovali do Dub-
nického OZ Iskra nádeje a odtiaľ
do rodín, ktoré pomoc potre-
bujú. Rozbehli sa nám staré aj
nové aktivity: fitlopty pre detičky
aj mamičky, vodný aerobic pre
mamičky a babičky, plávanie pre
detičky, tanečná pre našich ma-
lých tanečníkov, tvorivé dielne
pre rodičov na ZŠ, angličtina pre

Pokračovanie na strane 12.
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MC Srdiečko, Trenčín
Centrum v srdci Trenčína – naše

Materské centrum Srdiečko už
dávno nie je len miestom pre hru
detí a oddych mamín. Dorástlo do
širokospektrálneho priestoru posky-
tujúceho sociálnu prevenciu v komu-
nite rodín, podporu pri riešení
každodenných problémov, pora-
denskú činnosť v právnej, sociálnej,
psychologickej či pracovnej oblasti.
Poskytuje vzdelávanie v zdravotnej,
pedagogickej a andragogickej sfére.
Materské centrum svojou existen-
ciou a bohatou činnosťou supluje
funkciu štátu a samosprávy v staro-
stlivosti o stále početnejšiu, no akosi
opomínanú skupinu obyvateľov,
hlavne mamy na materskej dovo-
lenke a deti do troch rokov. Každý
mesiac ponúka širokej verejnosti bo-
hatý program pre deti, dospelých,
celé rodiny, ponúka rôzne odborné
diskusie a besedy, kurzy cvičení pre
malé deti, tehotné a ženy po pôrode,
jazykové kluby, tvorivé dielne, orga-

nizuje burzy detského ošatenia a po-
trieb, veľké kultúrne a spoločenské
rodinné podujatia. Poskytuje prie-
stor na sebarealizáciu matkám
s deťmi a celým rodinám, umožňuje
sociálne kontakty rodičom starajú-
cim sa o najmenšie deti a je otvore-
ným priestorom pre všetkých. 

Jeseň minulého roku bola pre nás
prelomová. Otvorili sme našu prvú
pobočku, a tým sme rozšírili naše
pôsobenie o ďalšie činnosti. Vďaka
ochote a dobrovoľníckej práci našich
členov a veľkej podpore našej samo-
správy je naše centrum tým, čím je
– naozajstným centrom pre rodiny
mesta Trenčín. Preto sa môžeme po-
chváliť aj vynikajúcou návštevnosťou
spokojných mamín s deťmi a rodín
na našich aktivitách a podujatiach
– cca 6500 ľudí. Našu herňu navští-
vilo asi 4000 mamín s malými deťmi.
Tieto čísla sa z roka na rok zvyšujú,
čo nás nesmierne teší, a zároveň za-
väzuje. Materské centrum Srdiečko
v Trenčíne je tu pre Vás.

MC Haliganda, Košice

Haliganda začala rok 2011 workshopmi a kurzami. Konali sa v oboch po-
bočkách a boli určené najmenším deťom do 3 rokov, škôlkarom, školákom
a dospelým. Výtvarné workshopy sa uskutočnili aj vďaka podpore Nadačného
fondu Slovak Telekom, a.s. Nadácie Pontis a Nadácie VÚB. 

Rodiny s deťmi zaujal aj nový mediálny projekt Recyklácia, kde sa do-
zvedajú tajomstvá zo zákulisia televíznej, rozhlasovej aj filmovej tvorby. Pro-
jekt sa koná aj vďaka podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila
a spravuje Nadácia pre deti Slovenska.

Veľkej obľube sa tešia pravidelné kurzy hudobnej školy Yamaha, kurz o vý-
chove v Akadémii praktického rodičovstva, cvičenia na fitloptách a celkom
nový kurz angličtiny pre mamy, ktorý môžu absolvovať spolu s deťmi. Je to
opäť jedna malá veľká pomoc pre mamy pri návrate do zamestnania.

V marci sa Haliganda stala cezhraničným partnerom materského centra
v Miškolci a kreatívnym partnerom výstavy Veselá planéta, kde zabezpečovala
trojdňový program pre deti na pódiu i pod pódiom. 

Všetky deti a ich zvedavých rodičov pozýva Haliganda na druhý ročník
jedinečného celoslovenského festivalu Krajina Haliganda do Košíc. Koná sa
22. – 25. júna. Čaká na nich Peter Lipa, Pavol Hammel, divadlá, koncerty pre
deti, tvorivé dielne, maškarný bál, autorské čítania, hudobná skúšobňa a ate-
liér, dobré knihy a tvorivé prekvapenia.

Dokončenie zo strany 21.
drobcov v spolupráci so
školou Language and Part-
ners, plastelínové tvorivé
dielne pre najmenších, pro-
filaktická príprava pre te-
huľky. V tomto roku sa ešte
chystáme pridať k našim ak-
tivitám rozprávkový klubík,
prednášky na tému zdravie,
rodina, deti, strava, english
4 parents a iné. Podujatia
v prvom polroku dajú za-
brať aj tento rok: február
– karneval, marec – valné
zhromaždenie RC Ovečka,
apríl – Veľkonočné hľadanie
vajíčok, máj – Míľa pre
mamu, jún – výlet rodín do
ZOO. Popri tomto všetkom
sa aktívne podieľame na po-
dujatiach mesta Trenčianske
Teplice a kúpeľov Tren-
čianske Teplice. Veríme, že
tento rok sa nám podarí
zorganizovať a sprevádzko-
vať elektrický vláčik, ktorý
by fungoval v lete pre oby-
vateľov a návštevníkov
mesta a kúpeľov. 

Rodinné centrum
Ovečka nás za rok svojho
fungovania vycvičilo vo vy-
trvalosti, naučilo nás po-
chopiť a prijať rôzne názory
iných, vychovalo nás aj naše
deti, donútilo nás, aby sme
boli dokonalé matky, ale zá-
roveň zodpovedné členky,
sprostredkovalo nám
a našim rodinám nové ka-
marátstva, poskytlo nám
priestor realizovať sa mimo
domácnosti. A nás to všetko
nesmierne teší. Sme na seba
hrdé!

Únia materských centier
nám dáva možnosť rozširovať
svoje obzory. ĎAKUJEME.
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RC Štvorlístok, 
Opatovská Nová Ves

Rodinné centrum Štvor-
lístok prišlo na svet 3. marca
2011 v malej obci Opa-
tovská Nová Ves (cca 600
obyvateľov). Najskôr sa
stretla skupina nadšených
matiek, ktoré premýšľali
o tom, že v obci a ani v do-
stupnom okolí nie sú žiadne
aktivity, možnosti, kde sa
stretnúť, hlavne v tomto
dlhom zimnom období. Na-
sledovali úvahy ako takéto
centrum vytvoriť, čo všetko
je preň potrebné, ako ho
riadiť, z čoho financovať.
Našťastie od slov k činom
nebolo daleko a miestne za-
stupiteľstvo našlo pre naše
zámery pochopenie. Tri
mesiace po registrácii nám
prenajali miestnosť, ktorá
už o pár dní zmenila svoj
sterilný „look“ a začala sa
podobať miestu, kde
chceme so svojimi detič-
kami tráviť čas a cítiť sa ako
doma. Momentálne fungu-
jeme ako herňa, ale veľmi
skoro plánujeme rozbehnúť
aktivity, ktoré by pomohli
zdravšiemu životnému štýlu
rodičov a ich detí. Chceme
mať možnosť spolu s deťmi
vyjsť z izolácie, do ktorej sa
dostávam celodennou sta-
rostlivosťou o ne, aby to pre
nás bolo miesto, kde sa mô-
žeme vzdelávať, nadobud-
núť nové zručnosti aj
vedomosti a podeliť sa
o svoje radosti a starosti
s inými rodičmi. V máji by
sme sa veľmi radi pridali
k ostatým a ako našu prvú
"veľkú" aktivitu zorganizu-
jeme Míľu pre mamu.

RC Prešporkovo,
Bratislava

Do nového roka sme vhupli
svižne. Prostredníctvom odbor-
níčky pani A. Čerňanskej sme ma-
mičky informovali o nových
možnostiach zárobku mamičiek na
materskej či rodičovskej dovo-
lenke. V januári sme opäť rozbehli
kurzy, ktoré sú už takpovediac našimi stálicami ako Cvičenie na fitloptách,
Výtvarníček, Folklór v srdci, Brušné tance či Bodyforming. Ľudové tančeky
a riekanky pre 18 mesačné až 3 ročné deti s výstižným názvom Minifolkór
sa už medzičasom uvelebili medzi populárnymi kurzami, ktoré mamičky
s ratolesťami vyhľadávajú. S radosťou uvádzame, že tento kurz a ďalšie mi-
nifolklórne, budú organizované i vďaka projektu „Folklór pre najmenších
– Minifolklór“, ktorý bol podporený v programe „ČSOB ZGP 2011“. Bol
vytvorený z iniciatívy členiek a lektoriek kurzu. Vďaka nemu budeme môcť
dokúpiť pomôcky a ušiť ďalšie kroje pre najmenších. ĎAKUJEME Nadač-
nému fondu ČSOB Finančnej skupiny v Nadácii Pontis a všetkým, ktorí
sa na realizácii projektu budú podieľať.

Okrem toho sme našu ponuku kurzov obohatili o Veselé šantenie, čo
je pohybovo-tanečný kurz pre 3-4 ročné deti a Angličtinu pre mamičky.
Našej novej štatutárke Valike Knapovej sa podarilo efektívne rozbehnúť
EKO Prešporkovo. Vďaka nej Prešporkovo triedi odpad a myšlienky na
chránenie životného prostredia propaguje vo svojich priestoroch pútavými
sloganmi.

Historicky prvýkrát za existencie Prešporkova sa obľúbený Kurz prvej
pomoci deťom uskutočnil aj pre Klub nepočujúcich rodičov, ktorí sa
v členskej základni Prešporkova rýchlo udomácnili. Vo februári sme sa
pridali k celoslovenskému ťaženiu
v prospech manželstva a pripravili
pingpongový turnaj pre manželské
páry. Po súzvuku duší rodičov nasledo-
valo podujatie pre deti, karnevalové
tvorivé dielničky, kde si deti vytvorili
originálne masky za pomoci svojich ro-
dičov a do sýta sa vytancovali pod tak-
tovkou Prešporkovskej štatutárky
Lenky Černákovej.

Začiatkom marca sme oslávili naro-
deniny Rodinného centra Prešporkovo,
ktoré vzniklo v roku 2005 a úspešne
funguje vďaka obetavým ženám, ktoré
dokážu zvládať manželstvo, výchovu
detí a ešte sa aj venovať iným rodinám.
Za to im patrí veľká vďaka a pochvala!

Minifolklór v MC Prešporkovo.
Foto: Ingrid Patočková.

Strany 10 – 13 spracovala 
Martina Lukáčová



Materské centrá/apríl 201114

Okienko pre samosprávu

Ing. Soňa Molnárová, 
zástupkyňa starostu, MČ Bratislava-Vajnory

Ja osobne som uvítala vznik materského centra Lienočka,
ktoré vzniklo v čase, keď bola moja dcéra na materskej dovo-
lenke a prakticky sa zúčastňovala na prvých aktivitách mla-
dých mamičiek. Informácie som mala prakticky, ako sa
hovorí, z prvej ruky. 

Spočiatku išlo o stretávanie sa detí v menšom kolektíve
a organizovanie spoločných podujatí pri príležitosti osláv Dňa
detí či Mikuláša. Postupne sa zvyšovala úroveň činnosti nášho
materského centra, ktoré sa neskôr začalo venovať aj tematic-
kým aktivitám. Z prvých členov, vtedy batoliat, vyrastali pred-
škôlkari, a tak sa činnosť v centre rozširovala podľa veku detí,
ktoré ho navštevovali. Či sa to týkalo prednášok a cvičení pre
„tehuľky“ cez batoľatá až po škôlkarov, rozhodne vidím prínos
hlavne pre deti, ktoré si zvykajú na kolektív, mamičky si zasa
môžu vymieňať skúsenosti pri ich výchove. 

Mestská časť Bratislava-Vajnory poskytla pre fungovanie
centra priestory v kultúrnom zariadení mestskej časti. Som si

Rodinne 
priateľské 

Vajnory
MC Lienočka sa okrem pek-

nej návštevnosti teší aj podpore
zo strany mestskej časti Brati-
slava-Vajnory, ktorá poskytuje
na rozvoj činnosti materského
centra priestory v budove kultúr-
neho zariadenia na Baničovej
ulici a vzájomnej spolupráci na
rôznych akciách ako Deň ma-
tiek, MDD, hody alebo dožinky

vo Vajnoroch. „Ďakujeme mest-
skej časti Bratislava-Vajnory za
poskytnutie priestorov, v ktorých
fungujeme, za podporu, sponzo-
ring a spoluprácu na našich ak-
ciách, menovite pánu starostovi
Ing. Jánovi Mrvovi, zástupkyni
starostu pani Ing. Soni Molnáro-
vej, pánu prednostovi Mgr. Jura-
jovi Laukovi PhD., referentke
kultúry, športu a zahraničných
vzťahov pani Kataríne Dobiášo-
vej, pani Monike Debnárovej,
pani Oľge Bielikovej, ako aj všet-
kým pracovníkom miestneho
úradu, ktorí nám pomohli,“ do-
dáva na záver Katarína Hanze-
lová z MC Lienočka.

Komunálne voľby 2010 – Rohožník
Minulý rok sme opäť volili v komunálnych voľbách našich

starostov, primátorov a poslancov. Tentokrát som voľby preží-
vala intenzívnejšie ako po minulé roky. A to hneď z dvoch dô-
vodov. Po prvé, kandidovala som ako poslanec do obecného
zastupiteľstva a po druhé, zaujímala ma voľba starostu a ostat-
ných poslancov z hľadiska ďalšieho fungovania nášho MC
Kvietok. 

Doteraz bola spolupráca z obecnou samosprávou úžasná.
Naše vzájomné vzťahy s pánom starostom Petrom Švaralom
by som skôr označila za nadštandardné. Obec nám poskytla
zdarma priestory a platí za nás všetky energie. Okrem toho
nám každý rok poskytne príspevok na Míľu pre mamu, dostali
sme 900 eur na rekonštrukciu a vybavenie novej telocvične
a obec zakúpila a vysadila nové tuje na našom detskom
ihrisku. Nie je to však len o finančnej pomoci. Pán starosta sa

zaujíma aj o to, ako fungujeme a aké aktivity
ponúkame našim veľkým i malým návštevní-
kom. 

Touto cestou mu preto chceme poďakovať
a zaželať veľa pozitívnej energie do ďalšieho
funkčného obdobia, keďže voľby v Rohožníku
na našu veľkú radosť opäť vyhral. Dúfame, že
spoločnými silami dokážeme, aby mamičky na
materskej dovolenke spolu so svojimi detič-
kami trávili čas v príjemnom prostredí.

Ing. Katarína Jurkáčková, 
štatutárka MC KvietokMC Lienočka na Vajnorských dožinkách. 

Foto: archív MC Lienočka.



www.materskecentra.sk 15

Okienko pre samosprávu

Prirodzene jemná starostlivost’

vedomá, že priestory nie sú najvhodnejšie pre
tak bohatú činnosť s malými deťmi, ale v rámci
možností je to jediné možné riešenie. Spoločne
s materským centrom Lienočka sme vybudovali
malé detské ihrisko pred obchodom COOP Jed-
nota, z rozpočtu mestskej časti dostáva materské
centrum na základe požiadavky dotáciu na svoju

činnosť. Počas roka mestská časť organizuje
množstvo podujatí, medzi ktoré patria Vajnory
na kolieskach, Deň detí, Súťaž o hodový koláč,
Vajnorský minimaratón, Šarkaniáda, Príchod Sv.
Mikuláša a do ktorých sa zapájajú aj mamičky
z materského centra Lienočka.

Organizovanie týchto podujatí pre deti hovorí
samé za seba o záujme mestskej časti podporovať
rodiny s deťmi. (Na stránke mestskej časti sú po-

dujatia prezentované aj vo fotogalérii.) Každé na-
rodené dieťa s trvalým bydliskom v mestskej
časti je slávnostne uvítané do veľkej rodiny Vaj-
norčanov. Mestská časť, ako jediná na Slovensku,
postavila za rok novú materskú školu s kapacitou
120 detí, a to podotýkam, že v ťažkom krízovom

období! Zároveň sme vybudovali pri základnej
škole multifunkčné ihrisko. Na ľadovú plochu
majú deti do 5 rokov vstup zdarma. Myslím si,
že v čase, keď nám Vajnory „mladnú“, o čom
svedčí 55 narodených detí v roku 2009 a 42
v roku 2010, mestská časť venuje veľkú pozornosť
rodinám s deťmi.

spracovala Martina Lukáčová

Ilustračné fotografie. Archív MC Stonožka, Ingrid
Patočková, Mário Lalík, archív RC Prešporkovo.
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Pred piatimi rokmi, na materskej dovo-
lenke so štvrtým dieťaťom, vymyslela Kamila
Kokošková novú webstránku. Nazvala ju Na-
ničmama – pre všetky mamy, ktoré prizná-
vajú, že síce nie sú dokonalé a asi ani nikdy
nebudú, ale aspoň to berú s humorom, nad-
hľadom a jemnou iróniou. Heslom naničmám
sa stalo Som krásna, múdra, úspešná a v de-
presii a na stránke si navzájom radia, ako
zvládnuť deti, manžela, domácnosť, prácu
a nezblázniť sa pri tom. 

Webstránka www.nanic-
mama.sk sa rýchlo rozras-
tala, pribúdali príspevky
v jednotlivých fórach
Manžel na odstrel, Deti
na predaj, My, skoro doko-
nalé, Klub strelených, Den-
ník naničmamy, Ako neotráviť
rodinu... Čoskoro vznikli aj Mamy
a baby, Fit mama, Poetic mama a ďalšie
fóra.

Naničmamy na webstránke píšu o všetkom,
čo ich trápi a teší, nad čím premýšľajú, opisujú
rodinné príhody, svoje cestovateľské zážitky,
pracovné problémy a radosti, zážitky všedných
dní... Spolu sa smejú, spolu plačú, spolu sa
radia a niekedy sa aj tak pekne po babsky po-
hádajú. 

Virtuálne priateľstvá čoskoro prešli aj do
reálnych stretnutí. Tradičné megastretnutia sa
konali už šesťkrát, vždy s väčším počtom účast-
níkov. Na ostatnom z nich sa v hoteli Junior
v Jasnej pod Chopkom stretlo 240 žien, detí
a prišlo aj pár odvážnych mužov. Pomimo tý-
chto veľkých akcií sa podchvíľou konajú men-
šie osobné stretnutia naničmám po celom
Slovensku.

Po roku sa od Naničmamy odčlenila
www.artmama.sk, kde šikovné žienky prezen-

tujú svoje vlastnoručne vyrobené dielka a na-
vzájom si radia pri vytváraní ďalších. Na Ar-
tmame nájdete ukážky ich prác a návody na
pletenie a háčkovanie, patchwork, paličkova-
nie, vyšívanie, pergamo, maľbu na textil a sklo,
servítkovú techniku, pletenie z pedigu aj pa-
piera a mnoho iných vecí.

Za ďalší rok pribudli www.tortyodmamy.sk
– webstránka pre amatérske cukrárky, tortárky

a medovníčkarky. Na sladkej
stránke nájdete fotografie

množstva hotových výtvo-
rov, ale aj fotopostupy
a praktické rady pri pe-
čení. Na požiadavku
sladkých mám minulý

rok na jeseň dokonca
začal vychádzať aj časopis

Torty od mamy. 

Pred dvoma rokmi naničmamy inicio-
vali vznik občianskeho združenia Mamám Slo-
venska. Pod jeho záštitou sa rozbehlo niekoľko
úspešných akcií na pomoc ženám. Na stránke
www.podajdalej.sk je možné podarovať veci,
ktoré už nepotrebujeme, ale niekto ich ešte
môže plnohodnotne využiť. Na stránke
www.darcekyodmamy.sk môžu ženy predávať
svoje výrobky a prilepšiť si tak k rodinnému
rozpočtu. Členky OZ pracujú aj v projekte Tvo-
ríme spolu života školu a pripravili dva ročníky
Darujme Vianoce. S pomocou donorov Nadá-
cia pre deti Slovenska a Provident Financial pre-
behol prvý ročník Školy rodinných financií
a pripravuje sa ďalší. 

Najväčšia akcia OZ Mamám Slovenska sa
volá Mamy mamám, keď dobrovoľníčky z OZ
vyhlásili zbierku trvanlivých potravín a oble-
čenia a následne zabezpečili rozvoz materiálnej
pomoci po celom Slovensku pre rodiny
v núdzi.

OZ Mamám Slovenska

SYMPATICKÝ PROJEKT Mamy mamám
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Najefektívnejšie pôsobenie
preventívnych aktivít je možné
dosiahnuť, ak subjekty vyko-
návajúce prevenciu sú priro-
dzene akceptované cieľovou
skupinou a účasť na aktivitách
je dobrovoľným rozhodnutím
účastníkov. Tiež je vhodné, aby
aktivity ako aj miesto ich vý-
konu boli prispôsobené špeci-
fikám cieľovej skupiny.
Materské a rodinné centrá sa
preto javia ako vhodný partner
verejnej správy pre vykonáva-

nie prevencie vzniku krízy
v rodine podľa §10 Zákona
č. 305/2005 Z. z. o sociálno-
právnej ochrane detí a sociál-
nej kuratele, ktorú majú obce
a mestá v zmysle §75 vykoná-
vať v rámci svojej samospráv-
nej pôsobnosti. 

Materské/rodinné centrá
poskytujú mnohorakú pod-
poru rodinám. Ich výrazný
príspevok pre spoločnosť spo-
číva v realizácii prevencie
rôznych negatívnych sociál-

nych javov, predchádzania
krízam v rodine, v udržiavaní
zdravých vzťahov v rodine
a miestnom spoločenstve.
MC/RC sú motivačné prostre-
die, ktoré umožňuje rozvoj so-
ciálneho potenciálu
spoločnosti a sú vzhľadom na
symbolické poplatky prístupné
všetkým sociálnym vrstvám.

Aktivity vychádzajú z po-
trieb návštevníkov – rodín
s deťmi, sú flexibilné, nízkoná-
kladové s možnosťou viacz-
drojového financovania.
Vytvárajú alternatívu k stereo-
typu každodenných povin-
ností, umožňujú nielen relax
a psychohygienu, ale i mož-
nosť vytvárania sociálnej
siete, vzdelávania, osobného
rozvoja ako rodiča tak i die-
ťaťa. 

Materské a rodinné centrá
nie sú finančne napojené na
verejné zdroje, podpora zo
strany samosprávy nie je sa-
mozrejmá. Zdroje získavajú
z projektov, symbolických po-
platkov v centre, z 2% a získa-
vaním sponzorov a darov.

Ing. Martina Lukáčová,
ÚMC

Materské a rodinné centrá 
by mali byť súčasťou moderného sociálneho systému, 

najmä v oblasti sociálnej prevencie v rodine

Materské a rodinné centrá (MC/RC)
môžeme charakterizovať ako:

• Mimovládne organizácie (prevažne občianske zdru-
ženia) – vznikajúce na základe potrieb rodičov. Sú za-
kladané prevažne matkami na materskej a rodičovskej
dovolenke avšak poskytujú priestor pre sebarealizáciu
každého, kto prejaví záujem. Sú to organizácie posta-
vené na dobrovoľníckej práci a rozvoji svojpomoci v ko-
munite rodín, uplatňuje sa v nich kolektívne
rozhodovanie a deľba práce. 

• Zariadenia / inštitúcie umožňujúce komunitný život
rodín – prostredie bezpečné a priateľské k deťom, otvo-
rené pre všetkých, poskytujúce návštevníkom možnosť
individuálnych aktivít ako aj organizovaný program.
V mnohých MC/RC sú poskytované aj rôzne podporné
služby pre rodiny s malými deťmi.
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Ktorá mamička by nechcela
pre svoje dieťatko to najlepšie?
Na to, aby bolo zdravé, vitálne
a spokojné dbá aj Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s., ktorá
dlhodobo podporuje zdravý ži-
votný štýl všetkých svojich po-
istencov, teda aj mamičiek a ich
najmenších. Dieťatko sa z po-
hybu prirodzene teší, a preto je
dôležité, aby sme u neho vytvá-
rali vzťah k aktívnemu pohybu
už od útleho veku. Viete, že aj
s najmenšími drobcami sa dá
podniknúť všeličo zaujímavé?
Stačí si napríklad pozrieť po-
nuku aktivít, ktoré realizujú
materské centrá po celom Slo-
vensku. Vďaka partnerskej spo-
lupráci VšZP s Úniou
materských centier môžu ma-
mičky, ktoré sú poistenkami
najväčšej zdravotnej poisťovne
na Slovensku, využívať v rámci

týchto aktivít množstvo zliav
a výhod. 

Obľúbené sú napríklad
kurzy plávania dojčiat a bato-
liat, ktoré posilňujú ich imu-
nitu, naučia ich nebáť sa vody
a sú tiež zdrojom nezabudnuteľ-
ných zážitkov tak pre ne, ako aj
pre ich mamičky. Vášmu die-
ťatku sa môžete zavďačiť aj rôz-
nymi hudobno-pohybovými
cvičeniami, či baby masážami.
Veľa zábavy sa dá užiť aj pri cvi-
čení na fitloptách. Sú guľaté,
mäkké, farebné a nablízku je
mamička – čo viac si taký dro-
bec, ktorý začína objavovať svet,
môže želať? 

Mamičky poistené vo VšZP
môžu v materských centrách
získať aj množstvo praktických
informácií, ktoré im môžu po-
môcť v starostlivosti o ich die-
ťatko. K takýmto užitočným

aktivitám patria napríklad
kurzy prvej pomoci, poradne
dojčenia, odborné zdravotné
prednášky a podobne. 

Mamičky môžu tiež využiť
zľavy na pilates pre ženy po pô-
rode, či na rekondično-rela-
xačné pobyty. Zľavy od 5 do 50
percent si môžu uplatniť na zá-
klade preukazu poistenca VšZP.

Poznámka: zľavy platia
iba v niektorých centrách, in-
formujte sa priamo vo vašom
centre.

VšZP mamičkám a najmenším

Ilustračné foto.
Archív MC Stonožka.

Chránim Ťa
www.lucka.skwww.lucka.sk

Mama, Ty si tá najdôležitejšia na svete. Máš vzácny dar 
rozoznávať, čo má v živote skutočnú cenu. Cítiš a vieš, 
čo potrebuje Tvoje dieťa od prvej chvíle. V jeho malom telíčku 
sa dejú tie najúžasnejšie veci a každá maličkosť je preň dôležitá. 
Už drobná kvapka vody so správnym zložením prináša mladým 
bunkám životne dôležité stavebné prvky a citlivú ochranu. 

Prichádzam k Tebe s pramenitou vodou Lucka. Tu, v chránenom 
území, dáva matka zem do mojej vody to najcennejšie, anjelsky 
ľahučké zloženie, aby si mohla tento vzácny dar dať svojmu 
dieťatku. V tehotenstve, počas dojčenia, aj po celý život 
Ťa chráni moja voda.  

Som tu, keď život začína, 
som tu, aby život mohol pokračovať.

   Prinášam Ti vzácny dar



Myslíte už na to, ako raz
budú býva  vaše deti?

Urobili sme to za vás a prinášame 
vám sporenie JUNIOR EXTRA.

www.pss.sk

Detským sporením získate:
• výhodné sporenie s nízkymi vkladmi 
• každoro ne zaujímavú štátnu prémiu
•   garantované úroky k vašim vkladom
    aj štátnej prémii vo výške 2% ro ne
•   bezplatnú extra istotu
    až do výšky10 000 €
•   Kartu výhod na nákup so z avami  
•  milý dar ek pre vaše die a
    - plyšového lišia ika

Podrobné informácie vám ochotne
poskytneme v kanceláriách obchodných 
zástupcov PSS, a. s., na celom Slovensku,
alebo na tel. . 02/ 58 55 58 55.

UMC_150x200mm.indd   1 21.3.2011   13:51



www.materskecentra.sk

Práca = jediné riešenie?

S nástupom novej vlády sa
na poli sociálnej politiky udiali
viaceré zmeny. Za najvýznam-
nejšiu, a podľa ohlasov mami-
čiek aj najpozitívnejšiu možno
považovať zachovanie nároku
na rodičovský príspevok aj
v prípade, že matka nastúpi do
zamestnania pred dovŕšením
tretieho roku dieťaťa. Po zrátaní
oboch súm sa aj práca vo fa-
brike oplatí. Vždy lepšie, ako
byť odkázaný len na rodičovský
príspevok – povie si nejedna
mamička, a voľba je jasná. Ne-
úmerne vysoké splátky za hypo-
téky a úvery rodičom ani inú
možnosť nedávajú. 

Práca sa stáva métou, po
ktorej túži čoraz viac mamičiek.
Výrazne sa zlepší finančná si-
tuácia, stretávanie a rozhovory
s kolegami, overovanie svojich
profesijných schopností – to sú
dostatočne motivujúce faktory
vedúce k nástupu do práce.
Áno, z pohľadu získania financií
sa návrat do práce javí ako naj-
lepšia cesta. Ale prichádza
otázka: „Je ročné dieťa pripra-
vené na odchod matky do
práce?“ Matka je schopná uro-
biť takýto krok zo dňa na deň,
no dieťa nie. 

Paradoxne môže nástup do
práce znamenať ešte väčšie psy-
chické vypätie. Rytmus dňa sa
bude musieť naprogramovať na
presné časy vstávania, jedenia,
odchodu a príchodu, nehovo-
riac o tom, že tlak na zamest-
nancov sa stupňuje. Vo
výrobnej sfére nie je zriedkavos-
ťou, že sa zmena predĺži aj na 12
hodín. Popri pracovnom vý-
kone tak nezostáva čas, ani
energia na tvorivé činnosti, vý-
lety, rozhovory. 

Je návrat do práce jedinou
možnosťou, ako zabezpečiť
žene, aby sa necítila sociálne
izolovaná? Určite nie. Dieťa ne-
znamená obmedzovanie sociál-
nych kontaktov. Práve naopak.

Vďaka tomu, že má matka mož-
nosť plánovať si čas výlučne
podľa seba a potrieb dieťaťa,
môže sa zúčastňovať najrôznej-
ších podujatí a aktivít dopolud-
nia i popoludní. Pri dnešných
výdobytkoch, akými sú jedno-
razové plienky či babyvaky už
nie je problém dostať sa s dieťa-
ťom kamkoľvek. 

• Eva (2 deti): Pred materskou
dovolenkou som päť rokov pra-
covala ako učiteľka. Som doma
už štvrtý rok a chvíle s deťmi si
doslova užívam. Chodím
s nimi často na prechádzky,
a čo ma najviac teší, začala
som chodiť do MC. Istý čas som
viedla aj cvičenie na fitloptách
a nad svojou sociálnou izolá-
ciou som sa vôbec nezamýšľala.
V centre som sa zoznámila
s mnohými mamičkami, pravi-
delne sa zúčastňujem na rôz-
nych aktivitách a deň mi
ubehne ako voda. Byť doma
s deťmi sa mi páči a do práce sa
vôbec neponáhľam. 

• Zuzana (4 deti): Som doma už
takmer deväť rokov. Mnohí sa
ma pýtajú, či mi už z toho ne-
šibe. Veru, sú chvíle, keď ša-
liem, a neviem, čo skôr. Či
trénovať tvrdé spoluhlásky,
alebo čítať Pipi dlhú pančuchu,

Ilustračné foto.
Zuzana Koláriková.

Sociálna izolácia a my – matky
Sociálna izolácia sa v poslednom čase začína čoraz viac skloňovať

aj v súvislosti s pobytom matiek na rodičovskej dovolenke. Jej trvanie
je zákonom vymedzené na tri roky. Isto mi dajú mnohé mamičky za
pravdu, že názov materská dovolenka zďaleka nevystihuje skutočnú
realitu života matky po príchode z pôrodnice. Akákoľvek „oddy-
chovka“ nepripadá do úvahy. Stereotyp stále sa opakujúcich činností
zameraných na starostlivosť o dieťa a domácnosť, neprítomnosť part-
nera, rodičov, či iných blízkych osôb – to je realita, s ktorou sa stretáva
nejedna mladá žena. Niet divu, že v anonymite panelákových sídlisk
sa matka zrazu cíti sama. Chýba jej niekto, s kým by mohla komuni-
kovať o bežných radostiach i starostiach. Rola matky je síce fajn, ale
nespokojnosť s pobytom medzi štyrmi stenami narastá.

Ilustračné foto.
Zuzana Koláriková.
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alebo dojčiť, alebo utierať riťku.
Beriem to ako obetu a hoci
viem, že dnes sa preferujú iné
hodnoty, rozhodli sme sa
s manželom pre túto ťažšiu
cestu. A či sa necítim izolo-
vaná? Máme veľa spoločných
priateľov, s ktorými sa často
navštevujeme, chodíme na vý-

lety. A v neposlednom rade mi
manžel vytvára podmienky,
aby som sa mohla venovať svo-
jim koníčkom – dobijem si
energiu a fungujem ďalej.
V poslednom čase sa ma do-
týka, keď sa na mňa pozerajú
mnohé rovesníčky s pohŕdaním
len preto, že nechodím do

práce. K tomu sa ešte pridruží
otázka o vzdelaní – načo som
vlastne študovala, keď som
doma? Ja však vravím – načo
by mi boli tituly a vysoký plat,
keby deti vychovávala ulica?
Ten ružovučký voňavý uzlíček
by som nevymenila za žiadne
tituly sveta.

✔ Zoznámte sa s mamičkami vo svojom okolí,
ktoré sú tiež s deťmi doma. Najlepšími mies-
tami sú detské ihriská, materské centrá. Ak
tam nikoho nepoznáte, nebojte sa zapojiť do
rozhovoru – spoločných mamičkovských tém
je neúrekom.

✔ Dôležitým zoznamovacím nástrojom sa stáva
aj internet. Rodičovské weby vo svojich fó-
rach dávajú priestor na hľadanie kamarátok
z blízkeho okolia, takže s kamarátkou na fóre
sa môžete kedykoľvek stretnúť na vašom ob-
ľúbenom mieste.

✔ Zapojte sa do diania v materskom centre
a staňte sa aktívnou členkou. Práve materské
centrá poskytujú dostatočný priestor na se-
barealizáciu bez toho, aby dieťa trpelo odlú-

čenosťou od matky. Väčšina činností prebieha
spolu s dieťaťom, ktoré sa aktívne zapája
a rozvíja svoje schopnosti. Členstvom v ma-
terskom centre sa otvoria matke nové obzory,
mnohé dokonca objavia v sebe skryté schop-
nosti a zistia, že doterajšia práca ich nenapĺ-
ňala natoľko, aby sa do nej mohli opäť vrátiť.

✔ Doplňte si vzdelanie. Prihláste sa na jazykový
kurz, zapíšte sa do autoškoly, urobte si kurz
účtovníctva či aranžovania – vyberte si to, čo
vás baví.

✔ Venujte sa športovým aktivitám. Nemusíte
osamote. Cez víkend vytiahnite aj manžela
a choďte na čerstvý vzduch. Manžel bude tla-
čiť kočík a vy si obujte trebárs korčule.

Ako to bolo kedysi

Vráťme sa o pár desaťročí
späť. Do čias, kedy sme sa poze-
rali na svet cez okienka na ko-
ženkových kočíkoch s veľkými
kolesami. Do čias, kedy bol
Sunar nad materské mlieko. Ro-
dinný život bol zhruba rovnaký
ako dnes – ranné vstávanie, od-
chod otecka do práce, raňajky,
domáce práce, prechádzka,
obed... Ale veď to poznáte. Mies-
tom stretávania sa boli detské
ihriská, no zväčša išlo len
o kúsok oplotenej plochy s pie-
skoviskom a lavičkami. Veľký
zlom nastal, keď dieťa nastúpilo
svoju cestu kolektivizácie. Matka

mala pridelené pre dieťa miesto
v jasliach. Nikto sa nepýtal, či
zvládne ísť s kočíkom na druhý
koniec mesta, a už vôbec nikomu
nenapadlo zamýšľať sa nad psy-
chickým prežívaním odlúčenia
dieťaťa od matky. Spoločnosť mu
robili tety v modrobielych uni-
formách. Presný čas kŕmenia,
prebaľovania, vychádzok – všetci
v rovnakú hodinu. Nikto nesmel
vytŕčať, všetci sa museli zmestiť
do šedého priemeru. Sociálna
izolácia? Neznámy pojem, kto-
rého význam si matka za ten
krátky čas nestačila ani uvedo-
miť. Nechajme teraz rozprávať
pamätníčky, ktoré si takto za-
spomínali na svoju socialistickú
materskú dovolenku:

• Žofia (MD v rokoch 1979,
1981, dve deti): Chodila som
s deťmi na prechádzky do
parku, inde nebolo kam ísť. Šla
som na nákup do potravín,
občas do textilu, ale kvôli
schodom tam bol prístup ob-
medzený. Ostatná rodina bola
v práci, takže po návštevách sa
chodiť nedalo. Väčšinu času
som trávila s deťmi sama
doma. Keď mali obe deti rok
a pol, našla som si sezónne za-
mestnanie. O deti sa mi vtedy
starala moja mama. Odchá-
dzalo sa mi ťažko. Hoci som sa
mohla na maminu spoľahnúť,
chýbal mi kontakt s deťmi, keď
boli malé, keď začínali chodiť. 

Pokračovanie na strane 22.

A tu sú naše tipy, ako sa možno vyhnúť sociálnej izolácii:
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Dokončenie zo strany 21.
Ťažko som sa vyrovnávala
s pocitom odlúčenia. Keby
som však mohla, určite by
som zostala doma s deťmi, ve-
novala sa im naplno. Doba

však bola taká, aká bola a ja
som nemala na výber. 

• Ľubka (MD v rokoch 1977,
1978, 1979 – 1980, tri deti):
Moja materská dovolenka sa
točila len okolo detí a domác-
nosti. Ráno som prvá vstávala,
chystala raňajky, desiatu pre
manžela. Doobeda som
ustlala postele, dala prať, upra-
tala po raňajkách, požehlila,
navarila obed a porobila
všetky ostatné domáce práce.
Deti sa zatiaľ hrali. Čas na do-
obedňajšiu prechádzku mi vy-
šiel málokedy. Spoločnosť mi
robili jedine moja sestra a su-
seda. Nezapájala som sa do

žiadnych aktivít. Do práce
som nastúpila, keď mali deti
jeden rok. Nezamýšľala som sa
nad tým, či je tam deťom
dobre, či plačú. Tak sa to ro-
bilo a ja som sa podriadila to-
muto systému. Som šťastná, že
dnes majú mamičky možnosť
voľby. Tri roky nie sú pre-
mrhaným časom. Ubehnú ako
voda, a hoci by sme po rokoch
chceli vrátiť čas, nepôjde to.
Tak si to užime. Náročné ob-
dobia sa stratia do nenávratna,
no prvé slová, krôčiky
a úsmevy nás budú sprevádzať
celým naším životom.

Monika Petreje

Predstavte si, že by v ponde-
lok ráno dostal každý dospelý
občan tejto republiky na účet 33
000 eur. Len tak, bez obmedze-
nia ich použitia. Čo myslíte,
mali by večer o piatej všetci
k dispozícii rovnakú čiastku?
A ako by vyzerali účty s pe-
niazmi koncom týždňa? Dovo-
lím si povedať, že dosť rozdielne.
Niektorí by sa svoj „poklad“
snažili znásobiť cieľavedomým
investovaním, iní by možno na
peniaze vôbec nesiahli a odložili
ich na horšie časy. Našlo by sa
však aj veľa takých, ktorí by zos-
tali bez peňazí, a možno do-
konca aj zadlžení... Je teda
bohatstvo otázka intelektu alebo
vlastnenia peňazí? Od čoho zá-
leží, ako ľudia hospodária so
svojimi peniazmi? Dá sa vôbec
naučiť rozumne hospodáriť?

V škole vás naučia čítať,
písať, počítať, ale málokedy vás
naučia pravidlám a spôsobom,
ako vyjsť s peniazmi, ktoré máte
k dispozícii – či už je to výplata
alebo sociálny príspevok.
Poďme teda spolu do inej školy

– Školy rodinných fi-
nancií (ŠRF). ŠRF je
prvý komunitný projekt,
v ktorom Nadácia pre
deti Slovenska za finanč-
nej pomoci spoločnosti
Provident Financial s.r.o
od roku 2008 pomáha
ľuďom rozumieť svojim
peniazom a učí účastní-
kov školení, ako robiť
dobré rozhodnutia vo svojich fi-
nanciách.

Projekt ŠRF je realizovaný
formou vzdelávacích seminárov
a grantov pre školy a rôzne typy
organizácií. Záujemcovia starší
ako 15 rokov (deti odchádzajúce
z detských domovov, mamičky
na materskej dovolenke, neza-
mestnaní, občania zo sociálne
slabších komunít, seniori
a ostatná verejnosť) sa prostred-
níctvom finančného vzdeláva-
nia dozvedajú, ako správne
tvoriť rodinný rozpočet, učia sa
zásadám rozumného úverova-
nia, sporenia, investovania či
poistenia, ale aj to, aké práva
majú ako spotrebitelia.

Mnoho ľudí si myslí, že jedi-
ným dôvodom ich finančných
problémov je nedostatok peňazí,
pritom však svoje príjmy a vý-
davky vôbec nemajú pod kon-
trolou. Aj preto každý účastník
školenia dostane okrem učeb-
ných textov aj praktickú po-
môcku pre plánovanie svojich
príjmov a výdavkov. V Škole ro-
dinných financií lektori účastní-
kom neradia, ktorý finančný
produkt si vybrať, ale čo všetko
treba zvážiť predtým, ako sa roz-
hodnú, aby predišli chybnému
kroku.

Alena Matúšková, 
projektová manažérka NDS

Ilustračné foto. Martina Lukáčová.

Dá sa naučiť rozumne hospodáriť?

Ilustračné foto.
Ingrid Patočková.
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právna poradňa

Z dôvodu skvalitnenia fungovania materského
centra, a tým poskytovania kvalitných služieb pre
návštevníkov, sú niekedy potrebné drobné stavebné
zásahy, napríklad rekonštrukcia stien, stropov, pod-
láh, vymaľovanie priestorov alebo výmena okien,
ktorému sa budeme bližšie venovať. Na výmenu
okien je potrebné zamerať sa na niektoré dôležité as-
pekty:
• Priestory, v ktorom materské centrum sídli
• Vypracovanie cenovej ponuky
• Získanie referencií o firme, ktorá bude realizovať

výmenu okien
V prvom rade je dôležité posúdenie, či materské

centrum má dostatočné fi-
nančné zdroje a či nájomná
zmluva je uzatvorená mini-
málne na dobu určitú,
v rámci ktorej príde k tzv.
finančnej návratnosti reali-
zovaného diela alebo na
dobu neurčitú. Materské
centrum, ktoré sídli v pre-
najatých priestoroch, je po-
vinné sa o priestory náležite
starať a vykonávať bežnú údržbu na svoje náklady.
Všetky väčšie opravy vykonáva majiteľ alebo správca
nehnuteľnosti. Materské centrum je povinné o svo-
jom úmysle výmeny okien oboznámiť majiteľa alebo
správcu nehnuteľnosti a vyžiadať si ich písomný súh-
las. Nedodržanie tohto postupu môže mať za násle-
dok závažné porušenie nájomnej zmluvy, pričom
môže prísť aj k výpovedi z nájmu. Rovnako je dôle-
žité ujasniť si potrebu tvaru nových okien. Pri zacho-
vaní doterajšieho tvaru a výzoru je výmena okien
viazaná len na písomné oznámenie o výmene na prí-
slušný obecný úrad alebo mestský úrad – stavebný
odbor. Zmena tvaru okien, ktorý sa zmení celkový
výzor budovy, so sebou prináša povinnosť písomne
požiadať stavebný odbor mestského úradu alebo

obecného úradu o vydanie povolenia s takouto zme-
nou. V tomto prípade je výmena okien možná až po
kladnom stanovisku stavebného odboru.

V súvislosti s výmenou okien je potrebné si
ujasniť, aké príslušenstvo požadujeme spolu s vý-
menou okien – napríklad žalúzie (vertikálne alebo
horizontálne a ich farba), parapety (treba zohľadniť,
či je budova zateplená, prípadne, či sa jej zateplenie
plánuje a o tejto skutočnosti oboznámiť aj firmu na
výrobu okien), sieťky proti hmyzu, demontáž
a odvoz starých okien, samozrejme montáž nových
okien a tiež murárske začisťovacie práce. Všetky
tieto skutočnosti by mala obsahovať cenová po-

nuka. Na správne posúde-
nie navrhovanej ceny je
vhodné osloviť viacero fi-
riem a vybrať z nich tú,
ktorá ponúkne najvýhod-
nejšie podmienky a cenu.
Treba však posúdiť kvalitu
okien a množstvo súvisia-
cich prác v závislosti od
ceny. 

V dnešnej dobe existuje
nespočetné množstvo firiem, ktoré vyrábajú a mon-
tujú plastové okná, pričom v súvislosti s hospodárs-
kou krízou môžu mať niektoré z nich finančné
problémy. Preto je nevyhnutné získať referencie
a všetky dostupné informácie o vybranej firme. Ná-
sledne sa medzi objednávateľom, ktorým je materské
centrum, a zhotoviteľom, ktorým bude príslušná
firma, uzatvorí zmluva o dielo, ktorú odporúčame
pred podpisom dôkladne preštudovať a dodržiavať
povinnosti z nej vyplývajúce a rovnako vyžadovať
dôsledné plnenie povinností aj zo strany zhotoviteľa.

Veríme, že výsledkom tohto procesu budú spo-
kojné členky materského centra, ale aj každodenní
návštevníci.

právnička Mgr. Andrea Langerová

Zveľaďujeme priestory centier

Ilustračné foto. Foto: archív MC Prešporkovo.



materstvo dnes

Radosť, ktorá sa prenáša aj na
mňa vo chvíli, keď mi je najhoršie.
Vo chvíli, keď spolu tvoríme a vy-
mýšľame karnevalové masky. Vo
chvíli, keď šijem bábiku a dievčatá
sa nevedia dohodnúť, akú stužku
jej dáme do vlasov.

Zážitky, ktoré dávajú našim
spomienkovým večerom iskru
smiechu. Neraz mi pripomenú
dávno zabudnuté udalosti, no zi-
sťujem, že v detských dušiach mo-
menty spoločných chvíľ rezonujú
riadne dlho. 

Vynaliezavosť, vlastnosť,
ktorá je výsadou detského veku.
Deti mi však veľmi skoro ukázali,
ako sa mýlim. Vymýšľať hry, čin-
nosti, odpovede na zvedavé
otázky, riešenia konfliktov – to
všetko si vyžaduje zapnúť moz-
gové závity na plné obrátky.

Zodpovednosť, ktorej miera
sa počtom detí znásobuje. Pocit
zodpovednosti mi nedovolí sad-
núť si za volant bez pripútania, ani
variť instantné polievky, ani poslať
dieťa do školy bez raňajok, ani ša-
fáriť s manželovou výplatou.

Schopnosť odlišovať dôležité
veci od menej dôležitých. Zvy-
čajne nie je čas rozmýšľať. Intuícia

mi napovie, čo má prednosť, a čo
musí počkať – pozametať
omrvinky pod stolom alebo hodiť
bielizeň do práčky? 

Pocit užitočnosti, keď sa ráno
prebúdzam s vedomím, že je tu
niekto, kto ma veľmi potrebuje.
Lebo je hladný a nevie si odkrojiť
chlieb. Lebo má nemotorné rúčky
a nevie si zapnúť gombíky na sve-
tríku. Lebo má dlhé vlásky a nevie
si urobiť vrkoče. Lebo sa pokakal
a jeho nôžky ho na záchod jedno-
ducho nedopravia. Áno, aj ja nie-
kedy túžim zažmúriť oči
a nevidieť potreby mojich drob-
cov. No nejde to. Prečo? Mater-
stvo mi totiž otvára oči pre
potreby druhých. Pre moje deti
som ten najdôležitejší človek na
svete. Nikdy som nebola pre nie-
koho taká dôležitá, ako pre ne.
Aha, vlastne bola, a myslím, že aj
stále som. Pre svoju mamu. Už mi
nerobí vrkoče s lienkovými
brnkami, už mi nefúka odreté ko-
lienka, už mi nepodáva rozdrvený
acylpyrín v čajovej lyžičke, už mi
nevyhadzuje cez okno švihadlo,
lebo sa mi nechce prekonávať
toľko schodov, už... Hoci som už
veľká, stále ma hladí – slovami,
pohľadom. 

Sme mamy. Máme svoje deti.
Áno, sú naše. Tie, čo sme fyzicky
porodili i tie, ktoré sa nenarodili
z nášho lona. Máme ich rovnako
rady a nerobíme rozdiely. Načo aj?
Sú to deti a my sme ich mamami.
Materstvo je etapa v živote ženy,
ktorá sa začne u každej v inom
čase. Je to však etapa, ktorá trvá
navždy. Nekončí sa odsťahovaním
detí, nekončí sa dňom, kedy sľu-
bujú vernosť partnerovi, nekončí
sa dňom narodenia ich detí. Stále
to budú naše deti. Materstvo zo-
stáva, len sa mení jeho kvalita.

Monika Petreje

Monikin najmladší poklad.
Foto: Martina Lukáčová.

Petra Pomajbo s rodinou.
Foto: Ivona Orešková.
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Mamina 
Petra Pomajbo

o svojich 
skúsenostiach s MC

Je úžasné, že v jednom
z najkrajších životných ob-
dobí ženy som sa mohla stre-
távať s ďalšími budúcimi
mamičkami a prežívať s nimi
rovnaké pocity. Bolo fajn vy-
počuť si aj ich názory, po-
známky, skúsenosti, či obavy,
a tým sa vlastne ubezpečiť, že
všetko, čo prežívam a čo ma
čaká, je v poriadku. Kurz na-
plnil moje očakávanie – zí-
skala som súhrn všetkých
dôležitých informácií a ne-
musela ich tak zložito vyhľa-
dávať. Viem, čo ma čaká
a cítim sa istejšie. Kurz v sebe
perfektne spája radosť z po-
hybu a užitočné informácie
v priateľskej rodinnej atmos-
fére. Mne osobne, ako novo
prisťahovanej "Vajnoráčke",
dal kurz v Lienočke oveľa
viac. Zoznámila som sa tu
s vynikajúcimi ľuďmi, vďaka
ktorým sa vo Vajnoroch cítim
naozaj DOMA. Som rada, že
také centrum a ľudia existujú.
Dakujem za všetko!

Čo mi dáva materstvo
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Keď sa vám narodí dieťa, musíte
to oznámiť na matričnom úrade
v mieste narodenia, sociálnej
a zdravotnej poisťovni v mieste
bydliska, aby za vás štát odvádzal
odvody do sociálnej a zdravotnej
poisťovne. Na pomoc v materstve
slúžia dve rozdielne dávky – mater-
ský a rodičovský príspevok. Od za-
čiatku roka 2011 sme nabehli na
novo uzákonené príspevky.

Materský príspevok je poistná
dávka vyplácaná tým, ktorí si platili
nemocenské poistenie aspoň 270
dní v posledných dvoch rokoch
pred začatím čerpania dávky. Jej
výška závisí od sumy, ktorú ste do
sociálnej poisťovne odvádzali. Za-
čiatok i koniec čerpania musíte oz-
námiť do 8 dní na pobočke

sociálnej poisťovne (ak ste zamest-
nankyňa, mal by to urobiť za vás
váš zamestnávateľ). 

V skratke: 
– vypláca sa 60 % z denného vyme-

riavacieho základu (v roku 2010
len 55 % ), t. j. cca o 9 % viac eur
v porovnaní s minulým rokom;

– materská dovolenka trvá 34 týžd-
ňov (v roku 2010 len 28 týždňov),
v prípade osamelých matiek zo-
stáva materská dovolenka 37
týždňov a ak sa poistenkyni na-
rodili zároveň dve alebo viac detí,
sa obdobie poskytovania mater-
ského príspevku predlžuje z 37
týždňov na 43
týždňov;

– najvyšší možný
materský prí-

spevok sa vyrátava zo sumy
1125 €. Je to 60 %, čiže 675 €. Ak
zarábate menej, môžete si dopla-
tiť dobrovoľné nemocenské pois-
tenie do danej výšky tak, aby ste
poberali najvyšší možný mater-
ský príspevok (dobrovoľne ne-
mocensky poistená musíte byť
aspoň 26 týždňov). 

Po ukončení materskej dovo-
lenky prechádzate na rodičovskú
dovolenku a bude vám vyplácaný
rodičovský príspevok o ktorom
viac v budúcom čísle časopisu (náj-
dete v júni v materských a rodin-
ných centrách).

Materský príspevok po 1. 1. 2011
S O C I Á L N A  P O R A D Ň A

V máji 2011 mi končí rodi-
čovská dovolenka, ale dieťa mi do
škôlky neprijmú – až v septembri.
Mám nárok na nejaký príspevok?

Ak je vaše dieťa zdravé, tak ne-
máte nárok na predĺženie rodičov-
skej dovolenky aj s vyplácaním
rodičovského príspevku. Môžete
požiadať o „starostlivosť o dieťa do
6 rokov“ a na základe tejto žiadosti
bude štát naďalej platiť za vás so-
ciálne a zdravotné poistenie.

Som momentálne na materskej
dovolenke od 2. septembra 2010, ale
som SZČO a od 1.júla som povinná
platiť odvody zo závislej činnosti, na-
koľko mám živnosť. Po ukončení ma-
terskej dovolenky, plánujem požiadať
o rodičovský príspevok. Som povinná
si od dátumu nástupu na rodičovský
príspevok platiť odvody do SP?

Podľa §26 ods.4 zákona
č.461/2003 Z.z. o sociálnom pois-

tení „Samostatne
zárobkovo činnej
osobe sa preru-
šuje povinné ne-
m o c e n s k é
poistenie a po-
vinné dôchod-
kové poistenie od
11. dňa potreby ošetrovania fyzickej
osoby uvedenej v §39 ods. 1 písm.
a) alebo starostlivosti o dieťa uve-
dené v §39 ods. 1 písm. b) do skon-
čenia potreby tohto ošetrovania
alebo tejto starostlivosti a v období,
v ktorom má nárok na rodičovský
príspevok podľa osobitného pred-
pisu, ak podľa svojho vyhlásenia ne-
vykonáva činnosť povinne
nemocensky poistenej a povinne
dôchodkovo poistenej samostatne
zárobkovo činnej osoby”.

Prerušenie účasti na nemocen-
skom a dôchodkovom poistení má

rovnaké účinky ako zánik nemo-
cenského a dôchodkového poiste-
nia, a preto sa v období čerpania
rodičovského príspevku neplatí po-
istné. Počas materskej a rodičovskej
dovolenky ste poistencom štátu, len
to treba sociálnej a zdravotnej po-
isťovni oznámiť.

V príspevku sú použité informácie zo
stránok Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR a Sociálnej poisťovne SR. Ak
máte nejaké otázky, môžete sa obrátiť na so-
ciálnu poradňu na www.materskecentra.sk.

PhDr. Soňa Holíková

Ilustračné foto.
Foto: Ingrid Patočková.
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Edit Sliacka

Deň matiek
Iste vieš, že druhú májovú nedeľu majú

všetky mamičky sviatok. Uvedomuješ si,
čo všetko pre teba robí tvoja mama? Ne-

zabudni si na ňu v tento krásny deň spo-
menúť, prípadne ju potešiť malým darče-
kom.

Všimni si, čo všetko má mamička doma na starosti. 
K tým obrázkom, v ktorých vidíš prácu aj tvojej mamičky, nakresli ♥.

Iste dobre po-
znáš svoju ma-
mičku. Vyber
jej z týchto vecí
tri darčeky ku
Dňu matiek,
o ktorých si my-
slíš, že by ju
najviac potešili.
Zakrúžkuj ich.
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