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Posledné medzinárodné stretnutie  
žien z materských centier  

v Programe Grundtvig 
– Učiace sa partnerstvá

A sme takmer na konci našej dvojročnej cesty krížom-krážom 
materskými centrami naprieč Európou. Našu medzinárodnú 

spoluprácu sme po prvýkrát začali v Poľsku, vo Varšave, 
a slávnostne sme ju zavŕšili v Nitre pod Zoborom. 

Počas dvoch rokov dievčatá z našej siete 
navštívili dovedna päť krajín. Uskutočnilo 
sa 10 mobilít a za našu krajinu nás celkovo 
reprezentovalo dvadsať ľudí. Svoje skúse-
nosti odovzdávali líderky z MC Klokanček, 
Dupajda, Meduška, Hviezdička, Medulien-
ka, Ovečka, Martinské rodinné centrum, 
Emerka, Chrobáčik, Nevedko, Slniečko – 
Košice, Prievidza a Brezno a zástupkyne 
Únie materských centier.
Každá krajina je iná, má svoje špecifiká, 
viac či menej skúseností s vedením a ria-
dením centier, no základ je stále rovnaký. 
Každé materské centrum na to, aby vytvo-
rilo bezpečné prostredie pre návštevníkov, 
matky, aktívnych ľudí a podobne, potrebu-
je silné vedúce osobnosti a úzky tím, ktorý 
na tvorbe príjemného, stabilného prostre-
dia veľmi tvrdo pracuje. To znamená pra-
covať na sebe samom, na vzťahoch medzi 
členmi materského centra, na budovaní 
dôvery medzi návštevníkmi a budovaní 
spolupráce medzi samosprávami, štátny-
mi inštitúciami aj medzi materskými cen-
trami v iných krajinách.

Sme tvorivou krajinou, z mála peňazí ro-
bíme maximum a právom môžeme byť na 
seba hrdí. Máme fungujúcu sieť, čo nie je 
maličkosť, poznáme sa navzájom, vieme 
si pomôcť, a hlavne máme skvelé nápady. 
To by sme si mali držať vo svojich rukách 
ako silnú kartu. 
Výsledkom rozhovorov, ukážok práce 
v rôznych materských centrách, diskusií 
na rôzne témy so zameraním na bezpeč-
nosť v MC a v rodine, bol projekt podaný 
ÚMC na Slovensku zameraný na vzdelá-
vanie lídrov MC v rôznych oblastiach – fi-
nancovanie, právny systém, programová 
štruktúra, riadenie centra a dobrovoľní-
kov, komunitná práca. 
Posledná mobilita bola v Nitre. Okrem 
stretnutia v rámci projektu Grundtvig 
Learning Partnership (v Poľsku, Nemec-
ku, Rakúsku, Turecku) prišli do Nitry aj 
zástupkyne Medzinárodnej siete mater-
ských centier MINE za Českú republiku, 
Maďarsko, Nemecko, Argentínu a Sloven-
sko. Veľmi veľa sme diskutovali o budúc-
nosti, smerovaní a riadení medzinárodnej 

siete. Snažili sme sa do slovenských mobi-
lít vložiť kus slovenského srdca, ale hlav-
ne posunúť diskusie ohľadom spoluprác, 
priorít a smerovania materských centier 
trochu ďalej a inak. 
Za seba si najviac prajem, aby sme držali 
spolu, boji jednotní, pomáhali si, a hlavne 
verili jeden druhému, vedeli sa oceniť, po-
ďakovať, povedať si prepáč, mrzí ma, uznali 
si svoje chyby a boli zhovievaví k chybám 
druhých, mali reálne očakávania, rešpek-
tovali inakosť. Aj toto všetko zaznelo vo 
vašich odpovediach, v odpovediach zahra-
ničných MC a je to jeden z hlavných pilie-
rov projektu Grundtvig, ktorý je súčasťou 
európskeho grantového Programu celo-
životného vzdelávania (Lifelong Learning 
Programme), ako vytvoriť bezpečné pro-
stredie v materských centrách – Mother 
center like Public living room.

 Ing. Jana Tuhá
 

Otváracie hodiny MC a RC v júli:
l	MC Blšky, Veľké Zálužie, pondelok – piatok 9:00 – 13:00 a 15:00 – 19:00 hod.
l	RC Drobček, Námestovo, pondelok – piatok 8:00 – 12:00 hod. 
l	MC Gašparko, Nová Baňa, pondelok – štvrtok 9:00 – 18:00 hod.
l	MC Harmónia, Prakovce, pondelok – piatok 7:00 – 19:00 hod.
l	MC Klokanček, Nitra, pondelok – piatok 9.00 – 13.00 hod.
l	MC Lienka, Handlová, pondelok – piatok 8:00 – 18:00 hod.
l	RC Ovečka, Trenčianske Teplice, pondelok – piatok 8:30 – 18:30 hod.
l	MC Smajlík, Košice, pondelok – piatok 9:00 – 13:00 a 14:00 – 18:00 hod.
l	MC Včielka, Považská Bystrica, utorok – štvrtok 8:30 – 12:30 hod. a v stredu 

a štvrtok 15:00 – 19:00 hod. Kútik dočasnej starostlivosti: pondelok až štvrtok 
8:00 – 18:00 hod. a v piatok od 8:00 – 13:00 hod.

Dvere budú mať počas leta otvorené aj MC Hviezdička v Banskej Bystrici 
 v nových priestoroch a tiež MC Senecké slniečko zo Senca, MC Srdiečko v Trenčíne, 
MC Babaklub zo Šamorína, MC Mami-Oáza v Zlatých Moravciach,  
RC Macko v Bratislave v dňoch 22. 7. organizuje Blšáčik v záhrade a 29. 7  
Súťaž o najväčšiu Macko bublinu. 

Informácie o letných aktivitách ďalších  
materských a rodinných centier nájdete na stránke  
Únie materských centier www.materskecentra.sk.

Oprava detského ihriska 
na sídlisku v Trenčianskych Tepliciach
Rodinnému centru Ovečka sa aj vďaka finančnej 
pomoci mesta Trenčianske Teplice podarilo rozbehnúť 
rekonštrukciu a obnovu detského ihriska na sídlisku 
v meste. Počas májových sobôt sa rodičom z nášho 
centra podarilo upraviť terén i povrch kovových častí 
ihriska, osadiť hojdačky a dokončiť povrchovú úpravu 
terénu. Deti v Trenčianskych Tepliciach sa tak môžu 
opäť tešiť a užívať si „staro-nové“ ihrisko. 
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