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Za poskytovanie monitoringu médií ďakujeme firme STORIN, spol. s r. o.

Únia materských centier a jednotlivé mater-
ské centrá dnes zohrávajú dôležitú úlohu v 
starostlivosti o deti do troch rokov, matky na 
materskej dovolenke a  rodičov na rodičovskej 
dovolenke a mladé rodiny. 

Postupne sme sa z neformálnych zoskupení vy-
formovali na neziskové organizácie – občian-
ske združenia, ktoré sa stali významnou časťou 
života miestnych komunít. Tieto organizácie 
zohrávajú dôležitú rolu v procese integrácie 
matiek na materskej dovolenke do bežného 
pracovného a spoločenského života. Vytvárame 
priestor na vlastnú sebarealizáciu a rozvoj do-
spelých v priateľskom prostredí pre deti.

Naše celoslovenské podujatie Míľa pre mamu, 
na ktoré vlastníme ochrannú známku,  je osla-
vou pre  všetky mamy, ale aj mnohých hodín 
dobrovoľníckej práce žien - mám v materských 
a rodinných centrách.

Srdečne vás pozývame. Príďte sa pozrieť, čo 
dokážu mamy, keď spoja svoje sily. Verím, že 
táto energia sa znásobí a pomôže nám napĺňať 
spoločné ciele.

Veľa lásky želá

 Soňa Holíková
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DEŇ, keď oslavujú
všetky mamy
Ten deň, kedy všetky mamy Slovenska môžu spoločne 
osláviť sviatok matiek a prežiť veľkolepú oslavu mater-
stva padne tento rok na 10.mája 2014. Pod taktovkou 
Únie materských centier sa spájajú materské/rodin-
né centrá Slovenska a  jej sympatizanti, aby  spoločne 
v  rovnaký deň, v  rovnakú hodinu, ale na mnohých 
miestach Slovenska mohli zvolať „Ďakujem, že si 
mama“. Tento slogan bude ústredným motívom počas 
celej Míle pre mamu 2014. Verejná zbierka s  rovno-
menným názvom, ktorú charakterizuje farebná mag-
netka v tvare usmiateho slniečka bude symbolom Va-
šej podpory všetkým organizátorom Míle pre mamu, 
najmä však materským a rodinným centrám Slovenska.

Míľové návraty: Aká bola Míľa pre mamu 
vo svojej prvej dekáde?
Priekopnícka a  odvážna: Únia materských centier 
organizuje každoročne najväčšiu oslavu Dňa matiek 
a  to už od roku 2004. Míľa pre mamu bola v  prvom 
roku považovaná za Guinessov rekord v  tlačení kočí-
kov. Bol to veľmi odvážny krok zo strany žien, ktoré 
boli na trojročnej rodičovskej dovolenke. Mali potrebu 
zriaďovať občianke združenia nazvané materské cen-
trá, kde mohli so svojimi deťmi zmysluplne tráviť čas 
a myslieť pri tom nielen na potreby svojho dieťaťa, ale 
aj na svoje vlastné. Myšlienku materských centier vyšli 
prezentovať do troch miest na Slovensku v rovnaký deň 
a  v  rovnakom čase. Akcia sa vydarila a  zároveň bola 
spúšťacím mechanizmom k tomu, aby sa o materských 
centrách začalo viac hovoriť na verejnosti a začalo ich 
vyhľadávať viac rodín s deťmi.
Svetová: V roku 2006 Únia materských centier usporia-
dala na Slovensku Medzinárodnú konferenciu, kde pri-
šli predstaviteľky materských centier z mnohých krajín 
sveta. Vďaka tejto spolupráci so zahraničím a  vďaka 
participácii afrických krajín, ktorým je pojem detský 
kočík veľmi vzdialený, bol Guinessov rekord v tlačení 
kočíkov premenovaný na Míľu pre mamu a  našu ak-
ciu aktívne začali podporovať krajiny ako Holandsko, 
Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko, Taliansko, Maďarsko, 
Poľsko, Rusko, Česká republika, Bosna, Keňa, Rwanda, 
Jamajka a Uganda. Od r. 2008 Kamerun, USA, Argen-
tína a od roku 2012 aj Írsko a Srbsko. Nakoľko udržať 
takúto medzinárodnú sieť v aktívnom spojení bolo veľ-
mi náročné a Únia zostala v úzkej spolupráci iba s nie-
ktorými krajinami.
Svetová, ale stále naša: Nakoľko Únia materských 
centier je vlastníkom ochrannej známky na Míľu pre 

mamu, každý jej organizátor je povinný Úniu písom-
nou prihláškou požiadať o  súhlas zorganizovať pod-
ujatie vo svojom meste. Všetci organizátori sa riadia 
stanovenými pravidlami.
Rekordná: Od prvého roka až po dnes si zachováva 
svoju úroveň. Trend v prekonávaní rekordov neustále 
pretrváva, aj keď už nie pod hlavičkou „Guinessa“. Do-
siahli sme rekordy v narastajúcom počte organizátorov, 
dobrovoľníkov, v pribúdajúcom počte miest, zvyšujú-
com sa počte zaregistrovaných účastníkov, či v  počte 
navešaných nespárených ponožiek . Počet oficiálne 
registrovaných účastníkov od r. 2004 - 108 účastníkov 
v 3 mestách má vzrastajúcu tendenciu. V r. 2005 - 296 
účastníkov, r. 2006 – 958. Od r. 2007 – 5 187 účastníkov, 
r. 2008 – 7 325, r. 2009 – 10 317, r. 2010 – 17 210, rok 
2011 – 19 500 účastníkov v 42 mestách. V  roku 2012 
sa neoficiálnym mottom stalo „MPM za každého poča-
sia“, keď na celom Slovensku, ale aj v zahraničí výdatne 
pršalo. Za daných podmienok počet 14 192 registrova-
ných účastníkov bol doslova ohromujúci. Rok 2013 aj 
v nepriaznivom počasí 18 838 účastníkov v rekordných 
61 mestách a obciach.
Zmysluplná: Od svojho prvého ročníka až po súčas-
nosť bolo hlavným cieľom MPM osláviť materstvo 
a pripomínať širokej verejnosti, že „MAMA“ je čestný 
titul, ktorý žena získava na celý život. Je to ocenenie za 
nekonečnú lásku, za obetavosť, akú dokáže dať svojim 
deťom len mama. Míľou sa každoročne snažíme pou-
kázať na hodnoty materstva a aspoň na jeden deň vzdať 
úctu všetkým matkám bez rozdielu veku.
Výchovná: Kampaň učí deti, že mama je dôležitým 
človekom v živote dieťaťa a mať mamu nie je samozrej-
mosťou u každého, preto je dôležité si ju vážiť. Zároveň 
pripomína dospelým, že poďakovať sa mame v akom-
koľvek veku, je nielen príjemné, ale aj dôležité. A s tým-
to posolstvom ľudia odchádzajú každoročne do svojich 
domovov, do svojej bežnej reality.
Obetavá: Na jej prípravách a realizácii sa podieľa z roka 
na rok viac organizátorov po celom Slovensku viac ako 
2 000 dobrovoľníkov z materských a rodinných centier 
a  ďalších približne 2 000 účinkujúcich a  moderátorov 
vystupujúcich spravidla bez nároku na honorár pre 
takmer 20 000 účastníkov Míle.
Stabilná: Je stabilnou kampaňou od vzniku Únie ma-
terských centier až po dnes. Aj vďaka Míli pre mamu 
vzrastajú počty rodín v  materských / rodinných cen-
trách po celom Slovensku.
Nadčasová a vizionárska: Oslava Dňa matiek na pod-
ujatí Míľa pre mamu chce verejnosti pravidelne pripo-
mínať vetu, ktorá nemá nikdy zovšednieť „Ďakujem, že 
si mama“. Vďaka kampani sa materské a rodinné centrá 
dostávajú viac do pozornosti širokej verejnosti, médií, 
samospráv, ktoré s ochotou preberajú záštitu nad pod-
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ujatím. Takto sa spontánne vytvárajú partnerstvá, ktoré 
následne ústia do celoročnej spolupráce medzi samo-
správami a centrami, ktoré v mestách/obciach plnia so-
ciálno-preventívnu úlohu a pomáhajú vedeniam miest 
a obcí napĺňať komunitné plány.
Tohtoročná: Rok 2014 bude opäť výnimočný i rekord-
ný. Do novej dekády vstupujeme s  rovnakým zanie-
tením a  presvedčením ako pred desiatimi rokmi. Ale 
s novými nápadmi a víziami. Tvárou kampane Míľa pre 
mamu sa po prvýkrát stala speváčka a mamička dvoch 
detí Mária Čírová a tvárou verejnej zbierky na pomoc 
materským a rodinným centrám sa stala herečka a ma-
mička dvoch synov Petra Polnišová. Kampaň bude 
tento rok sprevádzať aj nový plyšový maskot - míľové 
slniečko.
Po prvýkrát pozývame na Míľu pre mamu predstaviteľ-
ky materských a rodinných centier sveta ako Turecko, 
Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Holandsko, aby boli pria-
mo a osobne účastné kampane, aby v nasledujúcich ro-
koch mohli vo svojich krajinách participovať na rýdzo 
slovenskom produkte, akým je Míľa pre mamu.
Míľa pre mamu je to, čo 70 organizátorov na 61 
miestach dňa 10.mája 2014 bude spájať na celom Slo-
vensku aj v zahraničí. Oslávte s nami sviatok všetkých 
matiek v nasledujúcich mestách.

BRATISLAVSKÝ KRAJ
 - Bratislava - ÚMC, MC Budatko, RC Dlháčik, MC 

Klbko, RC Kramárik, RC Macko, RC Obláčik, RC 
Prešporkovo, RC Ráčik, MC Podunajské Biskupice

 - Bernolákovo, KC Prístav
 - Lozorno, MC Muška
 - Malacky, MC Vánok
 - Pezinok, CENTRUM PRE RODINU (MaMaTaTaJa)
 - Rohožník, MC Kvietok
 - Senec, MC Senecké slniečko

TRNAVSKÝ KRAJ
 - Galanta, RC Bambuľkovo
 - Senica, MC Stonožkine Slniečka
 - Sereď, RC MAMA klub
 - Skalica, MC Slnečnica
 - Šajdíkové Humence, TJ Kerko

NITRIANSKY
 - Levice, MC Medulienka
 - Lipová, MC Nezbedko
 - Nitra, MC Klokanček
 - Pukanec, MC Pukanček
 - Šaľa, MC Mamy mamám
 - Veľké Zálužie, MC Blšky
 - Vráble, MC Chrobáčik

 - Zlaté Moravce, MC Mami oáza
 - Žitavany, ZŠ J.V.Šimka

TRENČIANSKY
 - Bánovce nad Bebravou, MC Anjelikovo
 - Bošáca, Obecný úrad
 - Handlová, MC Lienka
 - Nováky, MC Nováčik
 - Partizánske, Mestská umelecká agentúra
 - Považská Bystrica, MC Včielka
 - Prievidza, MC Slniečko
 - Stará Turá, MC Žabka
 - Trenčín, MC Srdiečko
 - Trenčianske Teplice, RC Ovečka

BANSKOBYSTRICKÝ
 - Banská Bystrica – MC Hviezdička a MC Mostík, MC 

Mamina
 - Brezno, MC Slniečko – centrum
 - Hriňová, MC Mravček
 - Lučenec, MC Jahôdka
 - Nová Baňa, MC Gašparko
 - Opatovská Nová Ves, RC Štvorlístok
 - Revúca, MC Gombíkovo
 - Sliač, MsKS
 - Šávoľ, OZ Františka Suláka
 - Veľký Krtíš, MC Hruštička
 - Žarnovica, Centrum voľného času

ŽILINSKÝ
 - Dolný Kubín, MC Píšťalka
 - Liptovský Mikuláš, MC Zornička
 - Martin, MRC
 - Námestovo, RC Drobček
 - Nižná na Orave, MC Dupajda
 - Ružomberok, MC Nevedko
 - Žilina – MC Levík, MC Nezábudka

KOŠICKÝ
 - Košice - MC Smajlík, MC Stonožka, MC Lentilka
 - Prakovce, MC Harmónia

PREŠOVSKÝ
 - Poprad, MC Bambino
 - Prešov, ROC Emerka
 - Vranov nad Topľou, MC Slniečko

ZAHRANIČIE
 - ČR - Přerov, MC Duha klub-Rodinka
 - Írsko - Dublin, MC Obláčik
 - Srbsko - Báčsky Petrovec, MC Srdce

Pripravila: Zuzana Macurová
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Darček
pre každú mamu

Každý, kto má sviatok je rád, ak si naňho rodina 
a priatelia spomenú a darček k tomu radosť náso-
bí. Aj my chceme dať darček každej mame.

K  sviatku všetkých matiek pripravujeme Míľu pre 
mamu, aby sme ukázali nadšenie, energiu a silu na-
šich materských a  rodinných centier, ktoré okrem 
každodennej starostlivosti o vás a vaše rodiny, doká-
žu ešte byť spoluorganizátormi Míle pre mamu. Pre 
všetky mamy sme prichystali príjemné, oddychové, 
prechádzkové popoludnie. 
Spolu s  našimi partnermi chystáme pre každú 
mamu darček. Súťaž, napätie, odmena – to máme 
všetci radi. V  Bratislave sme preto prichystali ešte 
čosi navyše.
TOP ceny, po ktorých túžime všetci .

Odmien je viac
Chcete sa viac hrať a vzdelávať? Tak vám venovali 
darčeky Vnímavé hračky, Noxi, Mladé letá, Makedo, 
Hocus Lotus, Atlantis centrum, Centrum múdreho 
hrania, biobaby odlievacia sadrová sada. Alebo vás 
poteší dobrý obed, oblečenie, potreby pre deti či 
ovocie? Máme odmeny od spoločností Billa s.r.o, 
Popradský čaj, Ella food, Caramel Medový obchod, 
Rakytníček, obed v Hoteli Echo, Eko market, kid-
do – topánočky, Little al Trivio obed v  reštaurácii 
vhodnej aj pre rodiny s deťmi, čerstvé ovocie, n.o., 
Slovenka-Silver oblečenie, detskedeky.sk, eskrina.
sk, latkovky.sk. Zábava a oddych patria k rodinám 
s menšími deťmi. Pre nich máme voľné vstupenky či 
DVD: od Funcity detský raj, Galéria Cubicon, Slo-
venský filmový ústav, Aqua baby klub Mobik, Psík 
náš kamarát, ZOO, Slovenská národná galéria, HP. Každá mama túži byť krásna 

a spolu s Weleda, Fitmama cvi-
čenie, Nechtový dizajn Tajana, 
BODY Energy Club, Mamaland 
vám to uľahčíme.
Príďte si s nami užiť krásny deň!

Pobyt v jednom z hotelov siete TRINITY Hotels (Senec, Vyhne, Nový Smokovec - podľa vlastného 
výberu) pre dve dospelé osoby na 3 dni s raňajkami a 2 deti do 12 rokov zadarmo.

(Senec, Vyhne, Nový 
Smokovec - podľa vlastného
výberu) pre dve dospelé 
osoby na 3 dni s raňajkami
a 2 deti do 12 rokov zadarmo.

Pobyt v Hoteli 
Morava pre dve 
osoby 5 dní 
zadarmo plus 
jedno dieťa 
do 5 rokov 
zadarmo

Jeden kočík a fusaky
od spoločnosti
kocikovo.sk

Pobyt v jednom 
z hotelov siete 
TRINITY Hotels

TOP
cena

TOP
cena

TOP
cena

Hotel SENEC – SENEC

www.hotelsenec.sk

Hotel SITNO – VYHNEwww.hotelsitno.sk

ATRIUM Hotel – NOVÝ SMOKOVEC

www.atriumhotel.sk

www.trinityhotels.sk

POUKAZ na 3-dňový pobyt s raňajkami 
pre 2 dospelé osoby a 2 deti do 12 rokov.
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Krok k samostatnosti
V  júli 2013 som sa ako štatutárna zástupkyňa 
materského centra prihlásila na kurz ponúkaný 
Úniou materských centier, o.z. pod názvom Krok 
k  samostatnosti. Prilákal ma, pretože jednou zo 
školiacich tém bolo vyjednávanie na samospráve. 
Ako štatutárna zástupkyňa som na úradoch často. 
Vnímala som to ako som veľkú príležitosť, ako sa 
zdokonaliť a naučiť niečo nové.

Počas dvoch mesiacov sme absolvovali tréningy 
v  pracovných skupinách, kde nás školiteľky - skú-
sené vedúce osobnosti Komunitného centra z Nitry 
- Mgr. Jana Andreasová s  kolegyňou Mgr. Beátou 
Dvořákovou naučili ako si pripraviť dobrý projekt, 
akým spôsobom komunikovať a  obhájiť si projekt 
a svoju prácu, ako jednať s úradmi či vyjednávať na 
samosprávach. Dostali sme nielen teoretické infor-
mácie, ale aj obrovskú pomoc v podobe wokrshopov 
na dané témy. Sami na sebe sme si vyskúšali vyjed-
návanie „u  primátora“, písanie projektu a  obhajo-
bu pred „donormi“, rečnícke zručnosti pri tvorbe 
úvodnej reči, verbálnu i  neverbálnu komunikáciu. 
Tento kurz bol pre nás nesmierne dôležitý, pretože 
nám ukázal, kde sme mali nedostatky a naučil nás, 
ako správne využívať poznatky a  skúsenosti, ktoré 
máme. Mne osobne dodal sebadôveru vo vlastné 
schopnosti a odvahu nebáť sa vystúpiť a ukázať, že 
nie sme „len“ matky na materskej dovolenke. Že 
materské centrá sú tu, pretože sú dôležitou súčas-
ťou života veľkej komunity – rodín s  malými deť-

mi. A oplatí sa bojovať za ich zachovanie, podporu 
a pomoc.
V súčasnosti pracujeme na SWOT analýzach a stra-
tegickom plánovaní. Chceme, aby si materské cen-
trá vedeli samé zadefinovať svoje potreby a silné aj 
slabé stránky, aby spolu s našou pomocnou rukou 
mohli rasť a  napredovať. Chceme hlavne komuni-
kovať a pomáhať tam, kde nás potrebujú. Únia ma-
terských je veľká, stabilná organizácia, ktorá práve 
pomocou, podporou, vzdelávaním a  informáciami 
dokáže pomáhať centrám. My, regionálne koordiná-
torky, sme tie, ktoré musia šíriť poslanie, ukázať po-
zitíva a starať sa o „svoje“ materské a rodinné centrá 
v regióne. Verím, že dokážeme využiť to, čo sme sa 
naučili. Že vrátime, čo sme dostali a budeme príno-
som pre organizáciu, ktorá nám dala svoju dôveru.

Mgr. Jana Sýkorová,
Regionálna koordinátorka Trenčianskeho kraja

Ing. R.Podoba, primátor mesta Handlová, 
reg.koordinátorka UMC Jana Sýkorová, 

M. Galbavá, MC Lienka
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Nové prírastky 
v rodine UMC

Rada by som vám predstavila nové materské cen-
trá, ktoré tento rok vstúpili do Únie materských 
centier.

MC Žabka v Starej Turej. Založili je v roku 2011. 
Dnes v  ňom kraľuje Dáška Lukáčová, ktorá má 
úžasné húževnaté žienky a  spoločne  ukazujú ma-
mičkám, že MC Žabka právom patrí do spoločen-
ského života mesta. Sídlia v areáli bývalej MŠ, kde 
majú problematické financovanie, no vďaka dob-
rým ľuďom, ktorí MC podporujú hlavne prostred-
níctvom asignácie 2% z daní, to dievčatá zvládajú. 
Majú spustené viaceré aktivity, napr. tvorivé diel-
ničky pre šikovné detičky, hudobné aktivity, burzy, 
prednášky, spoločné akcie pre rodiny. Maminky 
s  deťmi majú prístupné dve veľké, farebné herne 
s množstvom krásnych hračiek a aj napriek tomu, 
že MC je na poschodí, jeho členky si dali záležať 
na tom, aby sa k nim dostali aj maminky s kočíkmi 
a dali si vyrobiť pánovi stolárovi vstup pre kočíky. 
Držme im palce a prajeme im, aby sa v našej úniác-
kej rodine cítili dobre.

Druhým centrom, ktoré sa pripája k  UMC je MC 
Lienka Handlová. Lienka nie je nové centrum, len 
ako štatutárna zástupkyňa nastúpila do práce, MC 
zatíchlo. Nový vietor priniesla Monika Galbavá, kto-
rá sa s MCčkom presťahovala do nových priestorov, 
no mamy si nevedeli nájsť k nim cestu. Preto sme 
spoločne navštívili pána primátora mesta Handlová 
p. Rudolfa Podobu, aby sme ho požiadať o podporu 
mesta pre MC. Aj vďaka jeho prísľubu podpory sa 
môže štatutárnej zástupkyni ľahšie dýchať. Spus-
tila tvorivé dielničky a  oslovila ochotnú maminku 
z prievidzského MC Slniečko o pomoc pri spustení 
„Cvičenia rodičov s  deťmi na fitloptách“. Aj vďaka 
tejto spolupráci centier sa opäť otvárajú dvere pre 
maminky s deťmi a tie prichádzajú späť do mater-
ského centra a nachádzajú úžasný priestor pre seba 
a svoje dieťa.
Aj toto je cesta ako ukázať, že materstvo a aktivity 
s ním súvisiace sú nádhernou súčasťou života mat-
ky, kde sa môže plnohodnotne realizovať, nájsť nové 
priateľstvá, nemusí sa báť požiadať o pomoc, budo-
vať vzťah medzi sebou a dieťatkom. A nebáť sa byť 
ženou.
 

Mgr. Jana Sýkorová, 
Regionálna koordinátorka Trenčianskeho kraja.

Projekty UMC

AKO NA SVET INTERNETU?
To čo nám v mnohom pomáha a život zjednodušu-
je, nám na druhej strane spôsobuje riadne vrásky 
na čele. Internet je výborným zdrojom informácií, 
ale môže byť aj zdrojom veľkého nebezpečenstva - 
hlavne pre naše deti. 

Už naši predškoláci poznajúci zopár písmeniek doká-
žu úplne poľahky nájsť na internete svoju obľúbenú 
rozprávku. Postupným preklikávaním a hľadaním sa 
dokážu dostať na stránky, z obsahu ktorých nie sme 
práve nadšení. Zaručený spôsob asi neexistuje, ale 
niekoľko dobrých rád od známeho psychológa stojí 
za prečítanie. 
Asi nikdy nebudeme schopní udržať krok so svojimi 
deťmi, no zároveň musíme byť veľmi prezieraví a ve-
dieť, na čo naše deti počítač používajú. Neuspokojme 
sa s nutným minimom, ktoré o obsluhe počítača, či 
využívaní internetu vieme. Je veľmi veľa možností, 
počítačových kurzov, ako rozšíriť svoje vedomosti.
A čo tak, poprosiť vlastné deti, nech nás niečo naučia?
Asi nikto z nás by nedovolil svojej dcére alebo syno-
vi vojsť do obchodu s pornografiou či striptízového 
baru. Ale na internete stačí jeden klik. Preto je dobré 
občas skontrolovať zoznam posledných prezeraných 
stránok (história), aby ste vedeli, na čo sa pozerajú 
vaše deti, aké stránky navštívili či navštevujú. Je dob-
ré, ak sa detí opýtame, prečo si prezerali tieto stránky, 
čo ich na nich zaujalo, čo priviedlo k tomu, aby ich 
vyhľadali. Uvážlivý rodič si na ňu klikne preto, aby 
chránil svoje deti.
Každý tínedžer rád chatuje. A sociálne siete sú sta-
vané tak, aby dieťa ihneď zaujali. Dávajú im priestor, 
kde sa môžu rozprávať o tom, čo ich zaujíma, čo trá-
pi. Sú súčasťou nášho života, a preto by sme im ako 
rodičia mali venovať dostatok pozornosti. Keď si ako 
rodičia pozriete, na aké témy sa bavia vaše deti a čo 
hovoria, budete mať pravdivý obraz o tom, s čím sa 
potýka vaše dieťa každý deň, keď nie je doma. Kedysi 
sme po večeroch vyvolávali kamarátkam a  kama-
rátom a  pozorné rodičovské ucho mohlo zachytiť 
naše adolescentné trápenia. Účet za telefón rozhodol 
o dĺžke ďalších volaní. Dnes sa deti môžu súkromne 

(nikto ich nepočuje a nevidí) spojiť s kýmkoľvek a na 
akokoľvek dlho chcú, pritom ich priatelia nemusia 
byť tými, za ktorých sa pokladajú.
Počítače by nikdy nemali byť v detských izbách. Mali 
by byť na mieste, kde sa zdržuje viac členov rodiny. V 
miestnosti kadiaľ ostatní stále prechádzajú a môžu vi-
dieť, čo je na obrazovke. Znamená to, že naše deti až 
príliš chránime? Nie. Žiadne dieťa nechce, aby jeho 
rodičia zasahovali do súkromia a  jeho priateľských 
vzťahov. Dieťa sa však s oveľa menšou pravdepodob-
nosťou zapojí do nejakej pochybnej diskusie, keď vie, 
že okolo môže každú chvíľu prejsť jeho rodič.
Je dobré, ak si s  dieťaťom vopred dohodneme čas 
strávený pri hre či obľúbenej rozprávke a ohraničíme 
ho neúprosným hlasom zvonenia. Dieťa tak vie, že je 
koniec a nemôže posúvať čas neustálym drankaním 
„ešte chvíľku“, „ešte neskončila rozprávka“...
Dieťa, ktoré v predškolskom veku sedí pred TV alebo 
počítačom viac ako 3 – 4 hodiny denne urobí v prie-
mere o 40 000 motorických pohybov menej ako dieťa, 
ktoré sa hrá, behá, skáče a venuje sa iným činnostiam, 
ako pohodlnému sedeniu v kresle a sledovaniu roz-
právok či hraniu počítačových hier. To môže v  bu-
dúcnosti veľmi výrazne ovplyvniť jeho ďalší rozvoj. 
Počítače neodídu, a je len na nás aké spôsoby nájde-
me, aby naše deti pracovali s  počítačom bezpečne. 
Vyžaduje si to však náš čas a záujem.
Jednou z možností, kde sa dozvedieť viac, je program 
Ovce.sk, ktorý prinášajú jednotlivé materské centrá 
po celom Slovensku.

Ing. Jana Tuhá
Regionálna koordinátorka Žilinského kraja
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Projekty UMC

Srdce na dlani do Únie 
materských centier

Koncom roka 2013 hostilo Ministerstvo zahranič-
ných vecí a  európskych záležitostí SR ďalší ročník 
podujatia Dobrovoľník roka pod záštitou podpredse-
du vlády a ministra zahraničných vecí a európskych 
záležitostí SR Miroslava Lajčáka. Toto podujatie 
pripravuje občianske združenie C.A.R.D.O., ktoré-
ho poslaním je rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku 
a v zahraničí.
Komisia vyberala víťazov v  dvanástich kategóriách 
spomedzi viac ako 130 nominácií, ktoré predložili 
zástupcovia mimovládnych organizácií. Na sláv-
nostnom podujatí boli prítomní poslanci, zástupco-
via štátnych inštitúcií a miestnej samosprávy, ako aj 
predstavitelia mimovládnych organizácií z  prostre-

dia rozvojovej spolupráce a  humanitárnej pomoci. 
Medzi ocenenými v kategórii „Dobrovoľník v oblasti 
práce s deťmi a mládežou“ bola aj „naša“ riaditeľka 
Únie materských centier - PhDr. Soňa Holíková. Sr-
dečne jej gratulujeme!!!
Ocenenie odovzdávala europoslankyňa Katarína 
Neveďalová, ktorá oceneným dobrovoľníkom po-
núkla možnosť zúčastniť euronávštevy v  Bruseli. 
Pekný zážitok spolu so zaujímavými ľuďmi – pro-
fesorov zo stredných škôl, Jednoty dôchodcov či 
mladých študentov.

Mgr. Jarmila Jahodová Námestie Grand Place zapísané do svetového 
kultúrneho dedičstva UNESCO.

Parlamentárium. Ineraktívna výstava o EÚ.

Mozaika centier

Diagnóza: Homo 
OtecKUS MajstrovníčKUS

To, že sa rodičia so starostlivosťou o deti delia sys-
témom fifty-fifty je všetkým jasné. Dnešní otecko-
via malých dojčiat vedia svoje pokladíky prebaliť, 
nakŕmiť, uspať, kočíkovať, zháňať plienky a urobiť 
všetko, aby ich polovičky boli spokojné.  Dnešní 
oteckovia detí predškolského veku naučia deti 
„mobilovať“, „tabletovať“, aha - pardón bicyklovať, 
milovať hory a športy. Často však učiť bicyklovať, 
športovať, alebo chodiť na dlhé prechádzky plynulo 
prechádza do kompetencie mamičiek. Ak nechce-
me oteckov úplne odtrhnúť od diania, musíme im 
dať do kompetencie aj naozaj zmysluplne využitý 
voľný čas. 

A tak sme minulý rok v RC PREŠPORKOVO roz-
behli vďaka podpore mestskej časti Staré mesto - 
projekt „Stavebníček“, kde sme ockom umožnili byť 
opäť deťmi v hre s vlastnými deťmi a pripomenuli 
im aké to bolo, keď si oni stavali rôzne stavebnice. 

Bolo milé pozorovať ako ockovia spolu s deťmi tvo-
ria tie najčudesnejšie, ale zároveň efektívne hrady, 
zámky, stavby, žeriavy, čokoľvek, čo cez ich bystré 
hlavičky prešlo. Aj tým si oteckovia uvedomili svoju 
dôležitú úlohu pri výchove našich detí. 
Potešení týmto zaujímavým experimentálnym 
projektom, sme si trúfli na ďalší „oteckus“ pro-
jekt - Majstrovníček. Zistili sme, že  naše mestské 
deti majú len veľmi málo možností stretnúť sa 
zoči - voči s praktickým „kufríkom” plným nára-
dia, s ktorým si každý majster vie rady. Vedeli sme 
však, že naši manželia sa na takého majstra vedia 
za vhodných podmienok zmeniť švihnutím prútika. 
Majtrovníček, podporený Magistrátom mesta Bra-
tislava Grant PPP a voľný čas, je zameraný na otec-
kov, ktorí môžu deťom odovzdať mnoho skúseností 
z rôznych oblastí, ktoré sami ovládajú, je postavený 
na variabilite povolaní našich manželov, ale najmä 
učí o čare opravovania starých vecí, možnosti recyk-
lovať rôzne materiály, dávať im novú tvár, vymýšľať 
a majstrovať nové užitočné a funkčné veci. Nech žije 
Homo Oteckus Majstrovníčkus!
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Mozaika centier

Budatkáči a nenásytná 
húsenička

Už dávno poznám knihu o  nenásytnej húseničke 
– v  angličtine. Keď som ju však zazrela v  kníhku-
pectve v slovenčine, hneď bolo jasné, že bez nej ne-
odídem. Reakcia mojich detí nesklamala. Okamžite 
sa do knižky zamilovali. Čítali sme ju stále dokola 
a  veľmi rýchlo ju vedeli naspamäť. Táto kniha je 
úžasná. Dokáže zaujať deti v rôznom veku. V krát-
kom a výstižnom texte ich oboznámi s počítaním, 
dňami v týždni, ovocím, vývinovými štádiami mo-
týľa či základmi zdravej výživy.   Ponúka aj krásne 
obrázky – veď ju napísal výtvarník . No skrátka 
čoskoro nám už nestačilo, len čítanie a púšťali sme 
sa do ďalších aktivít inšpirovaných touto knižkou. 
Vyrobili sme si z  filcu vajíčko, húseničku, kuklu 
i motýľa, vymaľovávali omaľovánky, vyrábali vlast-
né knižky o  húseničke, raňajkovali žemličky so 
zeleninou poukladané do tvaru húsenice a kopu 
ďalších aktivít. No a  vtedy som si povedala, že si 
predsa taký poklad nemôžeme nechať len pre seba. 
A už sa v mojej hlave rojili nápady ako by sme sa 
mohli s nenásytnou húseničkou podeliť aj s ostatný-
mi deťmi v Budatku. Keďže sa venujem montessori 
pedagogike, hneď mi napadali aj aktivity v  tomto 
duchu. A  tak vo štvrtok 24.10. som sa s  knižkou 
v  ruke posadila pred zvedavé očká a  nedočkavé 

ušká detí. Spolu s húseničkou vyrobenou z obalu od 
vajíčok sme si najskôr prečítali knihu. A potom už 
na deti čakalo 10 rôznych aktivít. Každý si mohol 
nájsť úlohu, ktorá ho práve zaujala. Veľkému záuj-
mu sa tešila napr. zmyslová krabica – nádoba napl-
nená farebnými cestovinami, v ktorých sa ukrývali 
rôzne húseničky, motýliky a pod. Detské ručičky sa 
s  pôžitkom zabárali do tohto materiálu, presypali 
ho či naberali lyžicou. Chuťové bunky zas otestova-
li kúsky ovocia či zeleniny, ktoré jedla aj húsenič-
ka v knižke. Deti ich chutnali so zavretými očkami 
a hádali, čo to vlastne jedia. Hlávky si ponamáhali 
pri zostavovaní húseničky z vrchnáčikov od pet fliaš 
podľa predlohy, pri skladaní puzzle motýľa, počíta-
ní ovocia, ktoré húsenička popapala či zoraďovaní 
vajíčka, húseničky, kukli a  motýľa podľa toho ako 
sa motýlik vyvíja. Prstíky si precvičili pri navliekaní 
ovocia a  všetkého možného čo v  knižke popapala 
i prevliekaní húseničky cez list. Očká pomáhali pri 
triedení podľa farby. Umelecké sklony zas uspoko-
jilo vytváranie húseničky odtláčaním korkových 
zátok. Domov si všetci odniesli ešte húseničkovú 
omaľovánku. Strávili sme s nenásytnou húseničkou 
pekné a podnetné poobedie. Dúfam, že čoskoro na-
trafím na ďalšiu výbornú knižku, ktorá ma inšpiruje 
k podobnému popoludniu.

Mgr. Katarína Beberová
členka MC Budatko

WWW.RTVS.SK

 OD 5. APRÍLA 

NAJLEPŠIE VÍKENDOVÉ RÁNA

MALÍ VEĹKÍ PRIATELIA

*A ICH SMAJLIFÓN

 KAŽDÝ VÍKEND

Trpaslíci sú detským formátom, ktorý svojou dramatur-
giou, obsahom, ale aj vizuálnym stvárnením zapadá do 
súčasného detského sveta. Tvorivý tím Trpaslíkov nech-
ce deťom, zvyknutým na špičkové technológie, tablety 
a smartfóny ponúknuť detský svet ich rodičov, ktorý 
nikdy nevideli, aj preto je sedem trpaslíkov umiestne-
ných do mobilu a každý z nich má jedinečný charakter.

Či už si obľúbite CHICHOTA VESELÉHO, EMO TIKO-
NA SMUTNÉHO, PUSU BOŽTEKOVÚ, SMAJLU PRE-

KVAPENÚ, KULIHO OKULÁRA, SVÄŤA DOBRÍKA  
ČI ANJELINKU ČERTÍKOVÚ, V KAŽDOM Z NICH  
SI NÁJDETE SVOJHO VLASTNÉHO HRDINU  
A KAMARÁTA.

Od 5. apríla sa Vám budú pravidelne každú sobotu  
a nedeľu ráno prihovárať na Jednotke. Čaká na vás 
sedem televíznych minižánrov - kvíz, sitkom, helpline, 
talkšou, tanec, spev a rozprávka. Trpaslíci sa vás už  
nevedia dočkať, milé deti!Materské centrá / apríl 201416



S ADHD
si tykám

Dilemy rodičov Dilemy rodičov

ADHD (z  angl. Attention Deficit Hyperactivity Di-
sorder) – je vrodená porucha s deficitom pozornosti, 
hyperaktivitou a impulzivitou. Deti s ADHD nemajú 
aktivity nadbytok, ale majú nedostatočne vyvinutú 
schopnosť aktivitu mozgu regulovať. Majú vývojovú 
poruchu sebakontroly, čo laicky hodnotíme aj ako 
slabú pevnú vôľu, ktorá však nie je dôsledkom morál-
neho zlyhania. Nakoľko mozog detí s ADHD dozrieva 
oneskorene a nerovnomerne aj sebakontrola sa rozvíja 
nedostatočne a prejavuje sa: Narušenou schopnosťou 
sústrediť sa (dieťa zaujíma všetko, okrem toho, čo 
práve má robiť*, vyzerá, že vôbec nepočúva*, treba ho 
často napomínať, aby dokončil začatú prácu *)
Hyperaktivitou (nevydrží v pokoji*, stále niekam od-
bieha*, neustále sa s niečím hrá*)
Impulzivitou (koná skôr, než myslí*, nemá zábrany*, 
reaguje podľa prvého dojmu*)

Základné rady rodičom pre výchovu 
dieťaťa s ADHD

 ✓ Poskytnite dieťaťu bezprostrednú a konkrétnu 
spätnú väzbu na jeho správanie. Pokiaľ dieťa 
porušuje pravidlá, upozornite ho bezprostredne 
a jasne. Zachovajte pokoj a zrozumiteľne mu vy-
svetlite, čo sa vám nepáči na jeho správaní. Vy-
hnite sa slovám „Si neposlušný, si neporiadny“, 
namiesto toho použite „ Vadí mi, nepáči sa mi, 
že máš v izbe neporiadok“. Tým neodsudzujeme 
dieťa, iba vyjadrujeme svoje pocity.

 ✓ Chváľte dieťa čo najčastejšie. Hľadajte situácie, 
za ktoré môžete dieťa pochváliť, pohladiť. „Ak 
pochválime dieťa za to, že si píše domácu úlohu, 
vydrží pri nej dlhšie, ako keď ho pokarháme za to, 
že od nej odišiel.“ Väčší účinok má nepravidelne 
poskytovaná pochvala, než keby ju malo vždy.

 ✓ Používajte pochvalu namiesto trestu. Pokiaľ 
dieťa robí niečo zle, najprv jeho správanie skús-
te zmeniť po dobrom. Keď poslúchne, pochváľte 
ho za to. Vyhrešte ho až vtedy, keď nereaguje na 
pobádanie ku zmene. Trest by mal byť mierny 
a zriedkavejší než pochvala. Dieťa rýchlo a citlivo 
pochopí, že je kritizované, ale obsah prednášky 
mu zväčša úplne unikne. Preto menej karhajte 
a poučujte, ale bezprostredne konajte.

 ✓ Zviditeľnite čas. Deti s  ADHD nevnímajú čas 
rovnako ako deti bez ADHD. Na to, aby boli 
schopné dodržiavať časové limity, potrebujú vi-
zualizáciu. Napr. nastaviť budík, aby vedeli koľko 
času im zostáva na dokončenie úlohy.

 ✓ Konkretizujte pravidlá aj problémy. Pracovná 
pamäť býva u  detí s  ADHD narušená, preto je 
dobré fyzické konkretizovanie pravidiel. Napr. 
kartičky na stole s  pokynmi. „Neodchádzaj od 
stola*, Vetu dopíš až do konca*“ Čím viac to 
bude dieťaťu nenásilne pripomínané, tým skôr 
sa prispôsobí. Ak je problémom napr. uprato-
vanie vecí, môžeme to nakresliť na kartičku ako 
strašidlo s nápisom ADHD. Tým zdôrazníme, že 
problém nevychádza zo zlého správania dieťaťa, 
ale z ADHD, za ktoré nemôže.

 ✓ Dbajte na dôslednosť, aby dieťa malo istotu, že 

pravidlá platia stále rovnaké. Dôležité je, aby sa 
na tom zhodli obaja rodičia. V ideálnom prípade 
aj starí rodičia a učitelia.

 ✓ Predvídajte problémové situácie. Pred krízový-
mi situáciami ako (nákupy, reštaurácia, kostol, 
návšteva), si vopred stanovte 1- 3 pravidlá sprá-
vania sa. Dohodnite si odmenu, ale aj trest. Počas 
aktivity dieťa chváľte, ak zásady dodržiava.

 ✓ Nepovažujte problémy dieťaťa za svoje osobné 
zlyhanie. Ak nedokážete vyhrať v „súbojoch“ so 
svojím dieťaťom, neobviňujte sa. Zostaňte pokoj-
ní, reagujte s humorom, choďte sa rozdýchať do 
vedľajšej miestnosti, ale nevnímajte to ako zlyha-
nie.

 ✓ Zmierte sa s  tým, čo sa už stalo a  plánujte 
optimisticky. Každý deň si nájdite chvíľku na 
zhodnotenie dňa. Zhrňte si spoločne, čo sa mu 
podarilo a čo nie. Hľadajte spôsoby, ako nevhod-
né správanie napraviť. Zhodnoťte aj svoje vlastné 
správanie voči dieťaťu a navrhnite zmeny. Ubez-
pečte sa, aby dieťa zaspávalo s dobrým pocitom 
a pochvalou a nie s pocitom viny.

 ✓ Myslite na budúcnosť. Neznižujte nároky na 
dieťa a  nerezignujte na jeho výchovu. Neustá-
le buďte pre svoje dieťa príkladom. Zachovajte si 
odstup od problémov a čistú hlavu, iba tak docie-
lite, že budete nad vecou, konať pokojne a dieťa 
dosiahne v živote viac, ako keď rezignujete.

 ✓ Oslovte odborníkov. Efektívna liečba ADHD 
zahŕňa spoluprácu nielen rodiča a učiteľa, ale aj 
psychológa, špeciálneho pedagóga, či detského 
psychiatra.

 ✓ Nájdite si čas na seba a svoju regeneráciu. Iba 
pokojný a  vyrovnaný rodiť môže byť pre svo-
je dieťa oporou a  vzorom. Doprajte si víkend 
bez detí*, relaxujte*, nájdite si čas na pravidelné 
spoločenské, či športové aktivity*, zúčastnite sa 
podporných terapeutických skupín pre rodičov*, 
podeľte sa o  povinnosti s  partnerom, aby mal 
každý čas na koníčky*, vyhýbajte sa návykovým 
látkam*, hľadajte podporu u svojich priateľov, ho-
vorte s nimi o svojich problémoch*

Niekoľko mýtov o ADHD
Mýtus 1 Ochorenie ADHD neexistuje, sú to jedno-
ducho nevychované deti. Tento mýtus sme vyvrátili 
už v úvode. I keď dve deti môžu mať na pohľad rov-
naké prejavy správania, pri odbornom vyšetrení sa 
preukážu odlišné príčiny. Keby sme tieto deti liečili 
rovnako ako deti s ADHD, ich správanie sa nezmení.
Mýtus 2 Keď sa dieťa dostatočne unaví, bude po-
kojnejšie. Deti s ADHD nemajú sebakontrolu a teda 
nie sú schopné odpočívať podľa potreby. Nakoľko ich 
dostatočne vyčerpáva ich hyperaktivita, nie je vhodné 
nadmerne ich fyzicky zaťažovať s cieľom „vybiť ener-
giu“. Aj keď šport im vo všeobecnosti prospieva, pre 
mnohé deti môže byť kolektívny šport a akceptovanie 
kolektívnych pravidiel obtiažne, preto sú vhodnejšie 
individuálne športy ako napr. atletika, či plávanie.
Mýtus 3 Dieťa by nemalo vedieť, že ide o ochorenie, 
bude sa na to vyhovárať. Malo by vedieť informácie 
primerané jeho veku a  chápania. V  istých ohľadoch 
mu to uľahčí život, že za niektoré prejavy svojho sprá-
vania skutočne nemôže a že rodič o tom aj vie. Pokiaľ 
sa v  príznakoch ADHD nájde aj rodič, že prežíval 
v detstve niečo podobné, je dobré sa s tým dieťaťu zve-
riť a podporiť ho tým, že viete, čo vaše dieťa prežíva 
a poradiť mu, ako ste sa s tým vysporiadali v detstve 
vy.
Mýtus 4 Lieky menia osobnosť dieťaťa. Lieky neme-
nia osobnosť ani povahu ani inteligenciu. Nemajú za 
cieľ dieťa utlmiť, ale naopak podporiť jeho schopnosť 
sústrediť sa a tým zlepšiť podmienky na prácu v škole, 
či doma.
Mýtus 5 Dieťa s  ADHD potrebuje zaradenie do 
špeciálnej školy. Včas podchytené deti špeciálnym 
pedagógom a  odborníkmi dokážu zvládať rovnaké 
množstvo učiva ako deti bez ADHD. Prospešný je 
malý kolektív, vyučovanie štrukturované do kratších 
časových úsekov, jasné a jednoduché inštrukcie, pros-
tredie, kde je čo najmenej rušivých elementov a mož-
nosť častejšieho kontaktu s učiteľom.
Voľne spracované podľa knihy ADHD, Porucha po-
zornosti s hyperaktivitou, Galén 2009

Autori: MUDr. Michael Goetz, MUDr. Petra Uhlíková
Spracovala: PhDr. Zuzana Macurová
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Dilemy rodičov

Čo sa stane
s láskou po svadbe
Túžba po romantickej láske je v  nás všetkých a  po 
celé stáročia. Píšu o  nej básnici, nakrúcajú sa celo-
večerné filmy. Po čom vlastne túžime? Čo pre nás 
čarovné slovo láska znamená?
Túžime po láske. Milovať a byť milovaný je podstatou 
šťastného života. Mať výbornú prácu, koníčky, priate-
ľov...to áno. Ale každého to raz dobehne. Búšenie srdca, 
motýle v žalúdku a túžba ostať spolu navždy. Zamilo-
vali ste sa. Svet je krajší ako včera a ostatní sú podivíni, 
ktorí nikdy nič také nezažili, len vám závidia. S odstu-
pom času vieme, že človek, ktorý je zamilovaný trpí ilú-
ziou, že milovaná osoba je dokonalá. Chyby, ktoré vidí 
naše okolie, prehliada a pevne verí, že im sa spoločným 
úsilím a láskou podarí prekonať aj zložité situácie, ktoré 
život prinesie. Táto zaľúbenosť trvá, podľa odborníkov, 
približne 2 roky (v tajných vzťahoch o čosi dlhšie ). 
Zaľúbenosť od lásky rozoznáte – zaľúbenosť vás zasiah-
ne, je tu a užívate si ju. 
Láska nás stojí námahu, je to rozhodnutie, prejav vôle 
a treba na nej pracovať. 
Manželstvo, partnerstvo, deti...a už je to tu. Prekáža 
vám drôtenka v  umývadle, špáradlá v  obývačke ale-
bo, ako píše Gary Chapman, prichádzajú spory, ktoré 
sa sústredia okolo takých vecí, ako ktorým smerom sa 
odmotáva toaletný papier a či poklop na WC má byť 
hore alebo dole.
Vitajte vo svete skutočného manželstva!
Po celý čas by ste si však mali vedieť prejaviť lásku. Aj 
keď je láska nesmierne dôležitá, len ťažko sa dá pocho-
piť. Na pomoc nám prichádza Gary Chapman, man-
želský poradca so svojím návodom na tajomstvo lásky, 
ktoré pretrvá: 5 jazykov lásky.
Na úvod sa musíme spoznať. Ani po desiatich rokoch 
manželstva nemusíme poznať svojho partnera.  „Váš 
citový jazyk lásky a jazyk lásky vášho partnera sa 
môžu líšiť tak, ako sa líši angličtina od čínštiny.“ Ak 
si chceme porozumieť, musíme sa naučiť hovoriť 
jazykom lásky nášho partnera. Každý človek má iný 
jeden primárny jazyk lásky, na ktorý je najviac citli-
vý. Ak chceme, aby nám partner porozumel, naučme 
sa prejavovať lásku v jeho jazyku. Predídeme veľkým 
nedorozumeniam. 
Jazyky lásky: 
1. Slová uistenia 
2. Pozornosť 
3. Darčeky 
4. Skutky služby 
5. Fyzický kontakt

Spoznajte seba a svojho partnera
1. Slová uistenia
Slovný kompliment alebo slová ocenenia sú mocnými 
komunikátormi lásky.
„Si majster sveta v robení palaciniek!“, „V tom obleku 
vyzeráš super!“
Lásku radi prijímate slovne, a to komplimentmi, oce-
ňovaním a povzbudzovaním. Máte radi, ak vám part-
ner „dodá odvahu“ . Od partnera potrebujete počuť 
niečo príjemné, potešujúce, láskavé. 
Keď prosíme, uisťujeme partnera v jeho schopnostiam. 
Keď vyžadujeme, sme stáva sa z nás despota.
2. Pozornosť
Peniaze, dom, dovolenka, šperky – týmto vás partner 
nepoteší? Chcete, aby vám partner venoval dostatok 
času. Nie popri sledovaní televízie jednoslovne odpo-
vedať partnerovi áno/nie/uhm/paráda. Potrebujete byť 
spolu, spoločnú aktivitu, plnohodnotný rozhovor. Dia-
lóg je pre vás dôležitý, aby ste sa cítil milovaní. 
Pozemský čas stratil 
3. Darčeky
Prijímanie darčekov je pre vás primárnym jazykom lás-
ky. Cítite sa hlboko milovaní, ak partner zo služobky 
prinesie malú pozornosť. Je pre vás dôležité dostávať 
dary k sviatkom, narodeninám, výročia a, samozrejme, 
vo všedné dni. Nemusia byť drahé. Maličkosti, kvety...
to všetko vás uistí v pocite byť milovaný.
The gifts need not be expensive or elaborate; it‘s the 
thought that counts.
4. Skutky a služby
Poteší vás, keď váš partner urobí pre vás službu. Keď 
vám uvarí jedlo, umyje riad, povysáva, vymaľuje izbu, 
pohrabe lístie, cítite, že ste milovaní. Poteší vás papie-
rové srdiečko a v ňom odkaz pre partnera „Dnes ti pre-
javím lásku tým, že...“? Tak toto je váš primárny jazyk 
lásky.
5. Fyzický kontakt
Ak je vašim primárnym jazykom lásky dotyk, tak milu-
jete objatia, držanie za ruky, bozkávanie, túlenie, milo-
vanie. Ak chcete prežívať lásku naplno, potrebujete mať 
milovanú osobu fyzicky vedľa seba. 

Podľa Chapmana nie je dôležité, aby partneri boli z 
rovnakej skupiny. Nemusia hovoriť rovnakým jazy-
kom, ale mali by jazyku toho druhého rozumieť. Stačí 
teda pochopiť, že pre vás je dôležité, aby ste sa na ulici 
držali za ruku a pokosením trávnika vám prejavuje vr-
chol lásky k vám aj keď to z úst vypustí len na Vianoce. 
Nie sme dokonalí a robíme chyby. Odpustenie je ces-
tou lásky.

Autor: G. Chapman: Päť jazykov lásky
Spracovala: S. Holíková
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Zdravie Zdravie

Žiadna žena si nezaslúži 
byť týraná

Násilie v blízkych sociálnych vzťahoch
Príbeh
Ot: Boli ste teda zúrivý, že nebola doma a nepripravi-
la večeru pre vás a vášho syna?
Od: Áno.
Ot: Čo sa v ten večer odohralo?
Od: Hm, prišla okolo deviatej večer. Kričal som na 
ňu, ako si to predstavuje chodiť domov takto ne-
skoro…Zatvorila sa v kuchyni…Zúrivý som otvoril 
dvere a vkročil do kuchyne…
Ot: Čo sa stalo následne?
Od: Udrel som ju. Do hlavy. Bol som mimo. Pritlačil 
so ju k stene. Potom padla na zem a ja som ju kopol. 
Bolo to hrozné.
Ot: Ohlásila tento incident vaša žena polícii?
Od: Nie.
Ot: Na ďalší deň vaša žena odišla?
Od: Áno. Prišiel som z práce domov a žena aj deti 
boli preč.
Ot: Ak by ostala doma, zbili by ste ju opäť?
Od: Áno.

Čo je to?
Násilie páchané na ženách je azda najviac zahan-
bujúcim porušovaním ľudských práv a slobôd. Ne-
pozná žiadne hranice. Je prítomné všade vo svete, 
v  každej kultúre. Vzhľadom na fakt, že je v  našej 
spoločnosti stále prítomné, môžeme len ťažko ho-
voriť, o dosiahnutí pokroku v zrovnoprávnení muža 
a ženy.
Násilie sa vyskytuje tiež medzi štyrmi stenami, 
v domnelej predstave bezpečia rodiny, manželstva. 
V  bezpečnom kruhu rodiny či ostatných blízkych 
sociálnych vzťahoch dochádza najčastejšie k  fyzic-
kému násiliu, znásilneniu alebo inému sexuálnemu 
násiliu. Manželstvo a  partnerstvo nie sú vždy len 
miestom blízkosti, lásky, dôvery, harmónie, ale tiež 
miestom sporov, nenávisti a násilia.
Násilie je akceptované väčšinovou mužskou popu-
láciou. Muži sa snažia mať kontrolu nad ženami 
a akýmikoľvek prostriedkami chcú dosiahnuť mo-
censkú prevahu.
Ženy postihnuté násilím sú rôzneho veku, pochá-
dzajú z každej sociálnej triedy, majú rôznu úroveň 
vzdelania, príjem, národnosť, etnickú alebo nábo-
ženskú príslušnosť. Násilie v  blízkych sociálnych 
vzťahoch bolo dlhý čas súkromnou záležitosťou. 
Postupom času sa toto vnímanie začína meniť, do-
máce násilie je verejnou témou. Treba si uvedomiť, 
že nejde o klasické rodinné spory či bežné konflikty 
vo vzťahu, ale o závažný trestný čin, za ktorý pácha-
telia musia prevziať zodpovednosť a niesť následky.

Čo zažívajú ženy v násilných vzťahoch?
Násilie, ktorému sú ženy vystavované, má rôzne 
podoby - fraktúry, modriny, bodné rany, tržné rany, 
vybité zuby, znásilnenie, vyhrážanie sa smrťou či 
vražda.
Prejavuje sa urážkami, ponižovaním, obmedzo-
vaním pohybu a  spoločenského života. Špehova-
nie a chorobná žiarlivosť sú na dennom poriadku. 
Mnohé ženy nemajú vlastný príjem, nedisponujú 
peniazmi, nemajú prístup k bankovému účtu a kaž-
dý výdavok musia s mužom konzultovať.
Kontakty a vzťahy s  rodinou a priateľmi sú prísne 
kontrolované, obete tak majú obmedzené možnosti 

pomoci. Ženy sú zastrašované a izolované, nevidia 
zo svojej situácie žiadne východisko.
Etapy odlúčenia a rozvodu sú pre ženy obzvlášť ne-
bezpečné. Dochádza k násiliu častejšie a vo vyššej 
intenzite. Vo forme prenasledovania, vyhrážania 
a fyzických útokov pokračuje dokonca aj po odlúče-
ní partnerov či rozvode. V násilných vzťahoch majú 
obzvlášť ťažkú situáciu ženy so zdravotným znevý-
hodnením. Sú bezmocné a závislé na svojom part-
nerovi. Práve závislosť im často bráni žiadať pomoc 
a z násilného vzťahu a vymaniť.

Formy násilia
Fyzické násilie
Sácanie, kopanie, udieranie, hádzanie predmetov, 
ťahanie za vlasy, bitie päsťami, udieranie hlavy o ste-
nu, pálenie cigaretou, atakovanie zbraňami, pokusy 
o vraždu, vražda.
Sexuálne násilie
Za sexuálne násilie považujeme všetky skutky, ktoré 
sú nátlakové a vynútené – znásilnenie, pokus o zná-
silnenie, pohlavné zneužívanie, sexuálne obťažo-
vanie, všetko konanie, ktoré predstavuje zásah do 
dôstojnosti a slobody obete.
Psychologické a emocionálne násilie
Hanlivé komentáre, že žena je bezcenná, škaredá 
alebo zbytočná, kričanie, odmietanie spoločného 
dialógu, bránenie v kontakte s priateľmi a rodinou. 
Ponižovanie pred deťmi, demolácia cenných osob-
ných predmetov.
Obťažovanie a teror (stalking)
Neustále telefonovanie, volanie v  noci, výhražné 
listy, špehovanie a sledovanie v práci či doma. Táto 
forma násilia je často v réžii ex-partnera, ktorý ne-
prijal rozchod/odlúčenie.
Ekonomické násilie
Odmietanie prístupu k  účtu, odmietanie prístupu 
k peniazom, kontrola výdavkov.
Nezriedka ide o kombináciu hore spomínaných fo-
riem násilia, nedejú sa izolovane.

Špirála násilia
Násilie v blízkych sociálnych vzťahoch je začarova-
ný kruh. Obete trpia a  dúfajú, že sa situácia zlep-

ší. Sú to však len klamné nádeje. Obete zotrvávajú 
v  násilnom vzťahu v  priemere sedem rokov, kým 
sa odhodlajú o  pomoc požiadať. Na začiatku špi-
rály násilia je často ponižovanie a  diskriminácia. 
Je sprevádzané sľubmi a dohodami, ktoré nebývajú 
dodržané.
Páchatelia často svoje násilnícke správanie osprave-
dlňujú a bagatelizujú. Pripisujú obeti vinu: „Provo-
kovala si ma!“, „Vedela si veľmi dobre, že ma nesmieš 
opustiť!“. Vyhovárajú sa na stres v práci alebo na to, 
že veľa pili. Inokedy sú deti príliš hlasné. Páchate-
lia násilných trestných činov si nájdu vždy dôvod 
a príležitosť. Takzvané „provokácie“ často predsta-
vujú len to, že žena príde neskoro domov z práce, 
má vlastný názor, navštívila svoju kamarátku alebo 
kritizovala svojho muža.

Následky násilia
Následkami domáceho násilia obete (vrátane detí) 
trpia celý život.
K dôsledkom fyzického násilia (jazvy, zlomené reb-
rá, chýbajúce zuby, vnútorné zranenia, znížené vní-
manie zrakom či sluchom a i) sa pridružujú násled-
ky psychologické. Tie sa v plnom rozsahu prejavujú 
o niekoľko rokov neskôr a sú obzvlášť deštruktívne 
(depresia, úzkosť, nočné mory, poruchy spánku 
a  stravovania, pocit viny a hanby, nízke sebavedo-
mie, strata sebadôvery, zničený obraz o svete a člo-
veku).
Ženy trpia konštantným neutíchajúcim napätím 
a problémami s koncentráciou. Stratili vieru v samé 
seba a  v  každodennom živote fungujú často len 
s  ťažkosťami. K  psychickému a  fyzickému násiliu 
sa často nabaľuje sociálna izolácia. Páchatelia kon-
trolujú každý krok, obetiam bránia stretávať sa so 
známymi a priateľmi.
Mnohé štúdie dokazujú, že zážitok sexuálneho ná-
silia vedie k hlbokej traume. Ženy, ktoré boli vysta-
vené takýmto zážitkom často pociťujú intenzívne 
pocity bezmocnosti a bezradnosti. Boli znásilňova-
né opakovane alebo pravidelne. Okrem fyzických 
zranení sú výsledkom psychické a psychosomatické 
ochorenia.
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Dieťa ako tichý svedok
Deti a dospievajúci prežívajú dlhú dobu to ako otec 
matku zneužíva, ponižuje a zastrašuje. Pri pohľade 
na násilníckeho otca a poníženú matku sa cítia byť 
bezmocní, ale tiež zodpovední a  vinní za to čo sa 
matke deje. Často chcú matku ochrániť a  zastaviť 
otca, sú vystavené riziku, že sa tiež stanú obeťou 
útoku. Často sa boja zasiahnuť, a  preto cítia pocit 
viny alebo vidia, v akom je matka stave a prebera-
jú zodpovednosť za starostlivosť a ochranu svojich 
súrodencov.
Štúdie dokazujú, že deti sú často sexuálne zneužíva-
né alebo je im ubližované tým istým mužom, ktorý 
ubližuje ich matke. U detí pochádzajúcich z  rodín 
postihnutých domácim násilím je možné pozorovať 
ťažkosti so spánkom, komplikácie v škole, agresivi-
ta, úzkosť či trauma.
Dievčatá sa identifikujú so svojou týranou matkou, 
neskôr tiež trpia násilie vo svojich vlastných vzťa-
hoch. Chlapci, ktorí sa identifikujú s páchateľom, sú 
často v nebezpečenstve, že násilie budú používať na 
dosiahnutie a presadzovanie svojich potrieb.
Na spracovanie nepríjemných skúsenosti potrebujú 
ženy a deti kvalifikovanú pomoc a podporu. Prežiť 
násilie je vždy bolestivá skúsenosť.

Prečo ženy zotrvávajú 
v násilných vzťahoch?
Pre obete je sa veľmi ťažké z násilného vzťahu oslo-
bodiť. Mnohé znášajú násilné správanie niekoľko 
rokov. Situáciu považujú za bezvýchodiskovú, pre-
tože:
 - sú na partnerovi finančne závislé
 - boja sa, že im bude odopretý styk s dieťaťom
 - dúfajú, že sa situácia zlepší, bude opäť pokoj
 - cítia sa byť zodpovedné za rodinu a vzťah, pripi-

sujú si vinu
 - mnohé prežívajú osobné zlyhanie, s  rodinou či 

známymi o trápení nehovoria
 - strach zo situácie, čo môže po rozvode či odlúče-

ní ex-partner spôsobiť
 - cítia sa byť bezmocné, žijú v  sociálnej izolácii 

a úzkosti

U  týraných žien býva často pozorované správanie, 
ktoré je známe ako „Štokholmský syndróm“. Obeť 
solidarizuje s  násilným partnerom, s  cieľom spo-
ločne prežiť a zvládnuť situáciu, v ktorej sú od seba 
vzájomne závislí. Bez cudzej pomoci je takmer ne-
možné z násilného vzťahu ich vyslobodiť.

Klišé a predsudky
Násilie páchané na ženách je vnímané ako indi-
viduálny problém konkrétnej ženy. Je vnímané 
v  kontexte individuálnej situácie obete a  páchate-
ľa. Predsudky a mýty o typicky ženskom a typicky 
mužskom podmieňujú a podporujú mužské násilie 
namierené voči ženám. Skrz tieto predsudky a mýty 
cítia páchatelia domáceho násilie oprávnenosť voči 
žene sa násilne správať. V mnohých prípadoch im 
nehrozia žiadne sankcie. Často sa uvádza, že násilie 
je prítomné len v dysfunkčných rodinách, že alko-
hol je príčinou. Mnohí ľudia si myslia, že násilie je 
prechodná strata kontroly, „pošmyknutie“ alebo že 
na vine sú samotné týrané ženy, ich konanie, postoje 
a vzhľad provokujú k násiliu.
V  skutočnosti tyrani pochádzajú z  rôznych pro-
fesií či sociálnych vrstiev a alkohol nie je ospra-
vedlnenie. Niektorí násilie páchajú keď sú pod 
vplyvom alkoholu, iní keď sú triezvi. Opitosť je iba 
výhovorka.
Násilie nie je zvyčajne strata kontroly nad samým 
sebou. Násilie v blízkych sociálnych vzťahoch je plá-
nované a zámerné konanie. Jeho cieľom je obeť kon-
trolovať, ponižovať a ovládnuť. Použitie sily pritom 
nesúvisí so správaním obete. Muži, ktorí pri svojich 
partnerkách „strácajú nad sebou kontrolu“, sú často 
tí, ktorí na verejnosti pôsobia pokojným a vyrovna-
ným dojmom.
Žiadna žena si nezaslúži byť zneužitá, vždy existuje 
k násiliu alternatíva.
V prípade potreby sa neváhajte obrátiť na Alianciu 
žien Slovenska alianciazien@alianciazien.sk

 Autor: Mgr. Matúš Ferenčík
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Právna poradňa Právna poradňa

Zákon č.  36/2005 Z.z. 
o  rodine v  znení neskor-
ších predpisov upravuje 
v § 72 a 73 možnosť aj po rozvo-
de manželov žiadať o  akúsi for-
mu výživného, a  to o  Príspevok 

na výživu rozvedeného manžela. Ak zaniká man-
želstvo rozvodom, zanikne aj vzájomná vyživovacia 
povinnosť medzi manželmi upravená v § 71 zákona 
o  rodine. Táto forma vyživovacej povinnosti me-
dzi rozvedenými manželmi je však odlišná od vy-
živovacej povinnosti za trvania manželstva, keďže 
manželia už spolu nežijú, a teda nezdieľajú spoloč-
né náklady na domácnosť, rôzne hmotné, kultúrne 
a iné potreby. Musí ísť o stav, že jeden z manželov 
nie je schopný sám sa živiť. Neschopnosť sa môže 
u  rozvedeného manžela prejaviť napr. v  dôsledku 
pokročilého veku, choroby či pracovnej neschop-
nosti, ktorá sa môže prejaviť s  ťažkosťami zaradiť 
sa do pracovného procesu, nakoľko počas trvania 
manželstva napr. nebol/a v pracovnom procese, sta-
ral/a sa iba o deti, chod domácnosti a časom došlo 
k strate kvalifikácie. Rozvedený manžel, ktorý nie je 

je možné uplatniť v prípade, ak oprávnený manžel 
má majetok, ktorý by tento primeraný rámec znač-
ne presahoval.

V prípade, že on/ona sama tieto schopnosti a mož-
nosti nemá a  je odkázaný/á sama na príspevok na 
výživu, v takom prípade vyživovacia povinnosti ne-
vznikne. Už samotný názov piateho oddielu zákona 
o rodine hovorí, že ide a má ísť o príspevok na vý-
živu tzn., že vyjadruje akési pravidlo obmedzenosti 
čo sa rozsahu/výšky výživného voči rozvedenému 
manželovi týka. Bude záležať na predložených dô-
kazoch oprávňujúcich určitú navrhnutú výšku prí-
spevku ako aj na celkovom objektívnom zhodnotení 
a  vyhodnotení týchto skutočností súdom. Platenie 
príspevku sa uskutočňuje ako iné formy platenia 
výživného, určením výšky mesačnej dávky, ktorá sa 
platí v  pravidelne sa opakujúcich mesačných dáv-
kach v termínoch určených súdom.

Trvanie tejto povinnosti je zákonom daná na dobu 
najdlhšie piatich rokov, ktorá sa začína počítať odo 
dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu o  rozvode 

schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého 
manžela, aby mu prispieval na primeranú výži-
vu podľa svojich schopností, možností a majet-
kových pomerov. Zákon uvádza, že môže požia-
dať. Z dikcie zákona teda vyplýva, že ak o tento 

druh príspevku nepožiada, nevznikne mu ani 
vyživovacia povinnosť. V prípade, že by nenastala 

vzájomná dohoda bývalých manželov o výške prí-
spevku, nastupuje súd a  ten na návrh niektorého 
z manželov môže určiť rozsah príspevku na výživu. 
Prihliada sa pritom aj na príčiny, ktoré viedli k roz-
vratu vzťahov medzi manželmi. Ak by sa nároku 
na výživné domáhal manžel, ktorý sám zapríčinil 
rozvrat manželstva, bolo by priznanie tohto nároku 
v  rozpore s  dobrými mravmi. Aby bola naplnená 
podstata vyživovacej povinnosti medzi rozvedený-
mi manželmi, musí byť daná schopnosť/možnosť 
toho manžela voči ktorému nárok na poskytnutie 
príspevku na výživu smeruje, sám tento príspevok 
podľa svojich schopností a  možností poskytovať. 
Prípady, kedy po rozvode manželstva a  následné-
ho vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva 
zostane majetok, nie je rozvedený manžel povinný 
zabezpečiť si primeranú výživu speňažením tohto 
majetku, ktorý mu má slúžiť na zabezpečenie pri-
meranej životnej úrovne, (napr. ide o byt, v ktorom 
býva), ak ten druhý manžel má možnosti a schop-
nosti príspevok na výživu poskytovať. To však nie 

manželstva. Vo výnimočných prípadoch môže súd 
túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému 
súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvo-
dov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, 
najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v kona-
ní o rozvod manželstva zverené do osobnej starost-
livosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným 
stavom alebo o  manžela, ktorý má sám dlhodobo 
nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú 
opateru.

Zánik nároku na príspevok sa viaže na nasledov-
né prípady:
1) ak oprávnený manžel je schopný sám sa živiť.
2) ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo. 
Uzavretím nového manželstva totiž nastupuje 
v zmysle zákona o rodine vzájomná vyživovacia po-
vinnosť medzi manželmi. Pretrvávanie vyživovacej 
povinnosti z predchádzajúceho manželstva v takom 
prípade stráca opodstatnenie.
3) ak povinný ako aj oprávnený manžel zomrie. 
Vzhľadom na osobnú povahu tejto vyživovacej po-
vinnosti, táto neprechádza na dedičov.
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Príspevok na výživu
rozvedeného manžela.

zvedavÉ 
– a preto kráča inou cestou, 
akou by chceli dospelí.

NeodBYtNÉ 
– potrebuje počuť odpovede, 
a preto sa neustále pýta.

pravdovravNÉ 
– nahlas a pred všetkými 
povie, že cisár je nahý.

milUJúCe 
– nadovšetko ľúbi svojich rodičov 
a bezvýhradne im dôveruje.

Vyberte sa s časopisom DIEŤA inou cestou a objavíte nový svet.

SVET VAŠICH RODIČOVSKÝCH KOMPETENCIÍ
pozostávajúci z pestrej mozaiky vašej prvoradej rodičovskej 
zodpovednosti za dieťa – jeho zdravie, výživu, výchovu... za celý jeho svet. 

Čítajte Dieťa a otvorí sa vám nový pohľad na mnohé vaše rodičovské otázky. 
Tešíme sa na spoločnú cestu a hľadanie odpovedí.

Pridajte sa k nám na www.facebook.com/mesacnikDieta
Využite zvýhodnené predplatné – zaplatíte za 10 čísel Dieťaťa a získate 
celoročné predplatné 12 čísel. Objednávku na predplatné mesačníka 
Dieťa nájdete na www.dieta.sk

AKÉ JE 

Súť
a
ž

  p
re predpla

t
it

eľov

1,80 €
ročník XX

2014
3

v á š  S p r i e v o D c a  S v e T o m  T e h o T e n S T v a ,  r o D i Č o v S T v a  a  D e T S T v a

www.dieta.sk
www.facebook.com/mesacnikDieta

teHoteNSKÉ KilÁ 
koľko ich pribrať?
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Ako sA vyvíjA dIEťAtko
prVÉ Tri MeSiace ŽiVoTa

oČkoVanie 
Čo by stE mALI 
vEdIEť prEd 

oČkovAním dIEťAťA

TehoTenSTVo
vItAmíny Aj 

v tAbLEtkách?

Aj dvojroČné 
dEtI môžu mAť 
psorIázu

LIEČIť sopLíky
homEopAtIou

kým ho prIhLásItE  
nA kLAvír ČI gItAru

škôLkA 
prE mALých 
AutIstov

opustEné dIEťA
A vzťAhová 
  vÄzbA

ako

hudbA v žIvotE dEtí 

?
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Koníček prácou
Dodnes si spomínam na ra-

dostný pocit, keď som si ešte 
ako študentka vysokoško-
láčka našla svoje prvé 
ozajstné zamestnanie. 

Bola som v treťom ročníku 
na Ekonomickej univerzite 

a  zamestnala som sa ako refe-
rentka v  menšej príjemnej firme, kde nás bolo asi 
dvadsať. Natrafila som na úžasný kolektív, práca 
ma bavila, kariérne som rástla, aj školu som zvlá-
dala bez väčších ťažkostí. Pekné časy...Potom prišiel 
ten správny čas ísť na materskú dovolenku, po nej 
hneď na druhú, pre mňa ešte krajšie časy. Môžem 
úprimne povedať, že ja som si túto časť života užila 

s obrovskou radosťou. A nielen zo samotných detí. 
Vďaka nim som na malom sídlisku, na ktorom ži-
jem, spoznala mnoho nových ľudí, vyformovala sa 
medzi nami krásna zohratá partia, spoločné výlety, 
vlastný program, jednoducho čas šiestich rokov na 
materskej ma ovplyvnil po sociálnej, aj po ľudskej 
stránke v mnohom.
Po kolobehu plienok, varenia, ihriska, poobedného 
spánku som sa ani nenazdala a podávala som mlad-
šiemu prihlášku do škôlky. V pôvodnom zamestna-
ní som mala pripravené miesto, dokonca som mala 
nastúpiť na pozíciu vedúcej oddelenia. Očakávala 
som ten pocit šťastia, že sa môj život opäť trochu 
zmení, že sa budem do práce tešiť až sa všetko tro-
chu zabehne. Ten pocit nenastal po mesiaci, ani po 
troch, dokonca ani po pol roku. Každý deň som po-
zerala do steny v kancelárii a uvažovala nad tým, či 

Príbehy zo života Príbehy zo života

toto je to, čo ma napĺňa a robí šťastnou. K tomu sa 
pridružili nepríjemné pocity nestíhania práce, ne-
stíhania domácnosti a málo času stráveného s rodi-
nou.
Rýchlosť a  stres, do toho choré dieťa, služobka do 
Varšavy. Brrr!
Po pár mesiacoch takéhoto naháňania som si pove-
dala dosť. Chce to niečo iné. Počas mojej materskej 
sme s  manželom kúpili starú chalupu na Myjav-
ských kopaniciach. Postupne sme ju začali upravo-
vať a ja som sa dostala k svojej novej záľube - ma-
ľovaniu nábytku. Pamätám si prvé nesmelé pokusy 
s  akrylovými farbami, veľa skúšania, študovania 
návodov na internete, pokusov i omylov. Nakoniec 
som objavila skvelé farby – Chalk Paint od Annie 
Sloan, s  ktorými pracovať je doslova radosť. Naj-
bližšieho predajcu tejto značky som našla až v Ra-
kúsku, kde som  absolvovala kreatívny workshop 
k technikám práce s týmito farbami. Postupne som 
sa pustila do renovácie starého kredenca, pár sto-
ličiek som zachránila  spred kontajnera, pár stolov 
našla na povale... Teraz si už na úpravy vyberám len 

zachovalé kusy nábytku, ktoré nevyžadujú zdĺhavé 
čistenie a brúsenie. Časom som si vypracovala svoj 
vlastný štýl, niekedy trochu ošúchaný, inokedy čistý 
a hladký. Opäť sa cítim slobodne a robím to, čo ma 
skutočne baví a napĺňa – vdychujem starým ošú-
chaným kusom nábytku nový život, píšem ich nový 
príbeh a to je, verte mi, skutočne krásny pocit. Veľ-
mi ma tešia reakcie prvých zákazníkov, že niektoré 
veci sú krajšie v skutočnosti ako na fotke. Keď vidím 
ich reakcie nadšenia, tak ma to povzbudzuje k ďal-
šej práci. S  manželom, ktorý ma vo všetkej mojej 
činnosti maximálne podporuje, sa snažíme vybudo-
vať si meno a kvalitnú značku na trhu. Pomaly sa to 
rozbieha, tak držte palce, aby sa nám to skutočne 
podarilo. Môžete nám pomôcť aj vy, ak si vyberiete 
niečo z nášho výkladu, alebo sa len podelíte o kon-
takt so svojimi známymi 

Eva Kyselovičová
Bratislava – Rača
+421 911 823 317

www.NaVidieku.sk/vidiecky-nabytok
www.facebook.com/NaVidieku
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Na kvások: 40 g droždia, 100 ml vlažného mlieka, 
1 lyžičku kryštálového cukru
Na cesto: 250 g hladkej múky, ½ lyžičky sódy bi-
karbóny, 50 g práškového cukru, 150 g masla alebo 
rastlinného tuku, 1 žĺtok, 200 g ríbezľového alebo 
marhuľového džemu na potretie, soľ
Na plnku: 200 g orechov, 100 g práškového cukru
Na polevu: 100 g čokolády na varenie, 40 g stuže-
ného tuku
Na posypanie: 50 g posekaných orechov, 50 g po-
sekaných sušených brusníc.
Postup:
Z  droždia, mlieka a  cukru pripravíme kvások. 
Necháme ho vykysnúť na teplom mieste. Preosia-
tu múku zmiešame so sódou bikarbónou, soľou 
a s cukrom. Pridáme zmäknutý tuk, žĺtok, nakys-
nutý kvások a  vypracujeme vláčne cesto a  hneď 
s ním pracujeme.
Cesto rozdelíme na tri časti. Prvú časť cesta roz-
vaľkáme na veľkosť plechu a  pomocou valčeka 
prenesieme na suchý plech. Natrieme džemom 
a posypeme polovicou zmesi orechov a práškové-
ho cukru. Zakryjeme rozvaľkanou druhou časťou 
cesta, znova natrieme džemom, posypeme zvyš-
nými orechmi a cukrom a zakryjeme rozvaľkanou 

treťou časťou cesta. Prikryjeme utierkou a nechá-
me hodinu kysnúť. Vrch popicháme vidličkou 
a pečieme v predhriatej rúre asi 15 min. pri teplote 
180 ° C.
Pripravíme čokoládovú polevu:
Čokoládu s tukom rozpustíme v horúcom vodnom 
kúpeli a dohladka vymiešame. Mierne teplý kor-
pus natrieme tenkou vrstvou džemu a  necháme 
vychladnúť. Potom rezy polejeme čokoládovou 
polevou a posypeme zmesou posekaných orechov 
a sušených brusníc.

Prajem Vám dobrú chuť! 
Janka z MC Dupajda

30 dkg hladkej múky
10 dkg práško vého cukru
5 dkg palmarínu (môže byť aj viac)
1 malá lyžička sódy
1 polievková lyžica medu
2 celé vajíčka
Vypracujeme cesto, rozdelíme ho na polovicu 
a upečieme.

Plnka:
1 liter mlieka
3 zlaté klasy
2 lyžice hladkej múky
25 dkg kryštálový cukor
2 vanilky
Uvariť, do vychladnutého pridať 1 palmarín, roz-
mixovať a plniť.

Dobrú chuť praje Anička z MC Slniečko 
Vranov nad Topľou.

Orechový koláč 
pre svokra

Medový krémeš

Recepty

Finančná istota  
pre vaše deti

Detské investičné životné 

poistenie pre zdravie  

a dôchodok

možnosť výberu z dvoch poistných 
 y

dôb - do 18. roku alebo do 25. roku 

života dieťaťa

poistenie pre deti už od 0 rokov
 y

široká paleta poistení
 y

automatická ochrana dieťaťa  
 y

v prípade smrti poistníka

zvýhodnené mesačné poistné
 y

atraktívne bonusy pre dospelú osobu 
 y

aj poistené deti

Život sa  
mení rýchlo.

Stavebné sporenie Krôčik

zdarma balík poistenia v spolupráci  

 y
s Wüstenrot poisťovňou, ktorý vám 

poskytuje poistnú ochranu počas 6-tich 

rokov trvania zmluvy o stavebnom spore-

ní (max. do 18. roku dieťaťa), a to:

poistenie zákonného zástupcu dieťaťa 
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Život sa  
mení rýchlo.

komplexná ponuka poistenia nehnuteľnosti,  • 
domácnosti a zodpovednosti za škodu
stavebné sporenie a úvery na bývanie• 

www.wuestenrot.sk 
infolinka: 0800 111 123 alebo 02/578 89 901
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