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Tipy na výlety 
s deťmi 
z materských 
centier 
Únia materských centier už dlhodobo  
zbiera informácie o službách  
v ubytovacích a stravovacích  
zariadeniach a sústreďuje ich  
v kampani VSTÚPTE S DIEŤAŤOM.  
Webová stránka i nový katalóg  
sú dôkazom toho, že do kampane  
sa počas 12 rokov zapojilo množstvo  
hotelov, penziónov, reštaurácií.

Sami členovia Únie materských centier, 
o. z. navštevujú zariadenia, ktoré nám 
odporúčajú rodičia, pretože boli so 
službami veľmi spokojní, a odmeňujeme 
ich certifikátom a ochrannou známkou 
s logom kampane, aby všetci návštevníci 
mohli vidieť, že práve tu je vytvorený 
bezpečný priestor pre najmenších 
a rodina s deťmi je vnímaná ako hosť 
s najvyššími prioritami.
Začiatkom roka 2015 sme pre rodičov 
pripravili vynovený katalóg zariadení 
priateľských k deťom, aj súťaž spojenú 
s kampaňou Vstúpte s dieťaťom, do ktorej 
sa zapojilo viacero našich certifikovaných 
zariadení. Po „míľovej“ prestávke 
(celoslovenská kampaň Míľa pre mamu) 
odštartovalo v júli 4. kolo – kde súťažíme 
o pobyty vo Ville Victórii v Liptovskom 
Jáne a hoteli Rozálka pri Pezinku.

Najviac prorodinných služieb nám 
poskytuje sever Slovenska. Liptov, kde 
nájdete napríklad Villa Bettula Resort, 
Villu Victoriu, Penzión Larion, Apartmány 
Zaria. Priamo v tatranskej oblasti kraľujú 
hotely a penzióny ukryté v malinkých 
dedinkách, akou je napríklad Gerlachov, 
kde sa nachádza malebný hotel Hubert 
alebo v Malatinách hotel Sojka, či penzión 
a horské chatky Poľana v Hornom 
Smokovci.
No príjemnú dovolenku s deťmi si 
môžete naplánovať aj v iných častiach 
našej nádhernej krajiny. Ak nie ste 
práve milovníci hôr, ale máte radi 
agroturistiku, určite si nájdete chatu či 
hotel aj na rovinatých pláňach západného 
a južného Slovenska. Príjemné prostredie, 
koníky, veľké ihriská – i toto je súčasťou 
hodnotenia našich zariadení. 

V neposlednom rade je pre nás dôležité, 
aby ste si našli ubytovanie či kvalitnú 
reštauráciu s prorodinným personálom, 
poskytujúcu komfortné služby aj pre 
najmenších.

Informácie o ubytovacích a stravovacích 
zariadeniach, ale aj iných zariadeniach 
priateľských k rodinám a deťom, nájdete 
aj na webovej stránke Únie materských 
centier www.materskecentra.sk.

Poslaním projektu VSTÚPTE S DIEŤAŤOM 
je predstaviť zmysluplnú a dlhodobú 
kampaň, ktorej heslo nie je len  
prosbou a želaním, ale prirodzeným 
právom každého z nás, aby sme sa my, 
rodičia s malými deťmi cítili v našej 
spoločnosti akceptovaní a naša  
spoločnosť bola vítaná.

Aktuálne tipy nájdete aj na  
www.facebook.sk/vstuptesdietatom,  

kde nám svoje odporúčania môžete 
napísať aj vy.
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