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Prí hovor 
 

Vý roc na  spra va o c innosti nas ej organiza cie je spra va predovs etký m o projektoch a kampaniach, ktore  

sme napí sali, odpracovali, zu c tovali, ale najma  premenili na zmýsluplnu  c innosť. 

K tomu vs etke mu vs ak predcha dzaju  stretnutia, telefona tý, diskusie o tom, kam sa chceme ako 

organiza cia posunu ť, ake  projektý bý boli pre na s a nas ich c lenov vý zvou. 

Nepí s eme tu tak o mnoz stve mravc ej pra ce aj na tý ch projektoch, ktore  neboli podporene ....aj tie musel 

niekto výpracovať, podať a býť sklamaný .  Je to vs ak bez na  su c asť z ivota neziskovký. Nepí s eme 

o drobný ch c innostiach pre na s s veľký m vý znamom, napr. stretnutie s veľvýslankýn ou s I rska. 

Rovnako sme sa zosieťovali pri zbere zubný ch kefiek, výtvorili fcb skupinu na ries enie adhoc u loh 

a zrý chlenie toku informa cií , výtvorili ro zne fcb su ťaz e na propaga ciu materský ch a rodinný ch centier.  

Spracovali sme anglicku  verziu histo rie Ú MC, programovej s truktu rý materský ch a rodinný ch centier na 

Slovensku, ako aj preklad c asti na s ho akreditovane ho kurzu Akade mie prakticke ho rodic ovstva pre 

zahranic ný ch partnerov. 

Žamý s ľali sme sa cez dotazní kový  prieskum nad inkluzí vným prí stupom a barie rami od priestorov, 

online prí stupnosť po nastavenie na vs tevní kov...jednoducho a ako býť leps í , kvalitnejs í  priateľskejs í  k 

vs etký m rodina m a ich deťom.  

Venovali sme more c asu zahranic ný m vzťahom a reprezentovali ÚMC a centra  v zahranic í . 

A za tý m vs etký m su  ľudia. 

Ď akujem vs etký m kolegýniam, kolegom, c lenka m, dobrovoľní kom, ktorí  su  nas í m najcennejs í m 

kapita lom, za ich kaz dodenne  pracovne  nasadenie a prí nos k nas im spoloc ný m u spechom. 

A v neposlednom rade vs etký m donorom, ktorí  veria na s mu poslaniu a aj vďaka nim výtva rame leps í  

svet okolo na s. 

 

        Son a Holí kova  

       Riaditeľka Ú nie materský ch centier 

 

 

 

 

 



  
 

 

Ú nia materský ch centier 
 

MATERSKÉ, RODINNÉ, KOMUNITNÉ CENTRÁ A INÉ PRO-RODINNÉ ORGANIZÁCIE  

„Je veľmi pekné, keď sa matky a otcovia vždy stretnú vo svojich vlastných skupinách. Zostáva tu 

možnosť, aby si matky aj otcovia povymieňali svoje skúsenosti s dieťaťom so svojej perspektívy. 

Takéto špecifické materské alebo otcovské skupiny slúžia aj vývinu tej ktorej novej roly a 

identifikácie sa s ňou. Je oveľa ľahšie stotožniť sa s novou rolou, keď človek zažije, že ostatné 

matky, prípadne ostatní otcovia, majú tie isté problémy, otázky a úvahy a zamestnávajú ich také 

isté úzkosti a starosti. Identifikácia s novou rolou cez materskú alebo otcovskú skupinu je preto 

veľkou pomocou a predpokladom pre upevnenie a prehĺbenie vlastnej individuálnej identity 

matky a otca.“1 

HISTÓRIA MATERSKÝCH CENTIER (VO SVETE) 

Materske  centra  vznikli v sedemdesiatých rokoch v Nemecku ako vedecko-sociologický  koncept. 

Sociolo govia navrhli projekt a sku s obne zaloz ili dve centra . Projekt skonc il a sami boli prekvapení , z e sa 

zac ali svojvoľne s í riť najprv do krají n za padnej Euro pý a ujali sa aj v ÚSA. Prve  materske  centrum 

v Nemecku zaloz ila v roku 1981 Hildegard Schloss. Rozhodla sa prenajať si pra c ovn u, napí sala inzera tý 

a c akala. A z ený naozaj zac ali na stretnutia chodiť. Ža roven  ju podporil aj Ďeutche Jugend Institut, ktore ho 

vý skum doka zal izola ciu mladý ch rodí n. Ďnes je v Nemecku výs e pa ťsto centier.2  

HISTÓRIA ÚNIA MATERSKÝCH CENTIER NA SLOVENSKU 

 Histo ria materský ch centier (MC) na Slovensku siaha do roku 1996, kedý sa zac ali viacere  skupinký 

mladý ch matiek zac ali streta vať a rozví jať predstavu vlastný ch materský ch centier v mieste svojho 

býdliska.  

Rok 2001 bol prelomový m, zakladanie materský ch centier z iniciatí v matiek sa s í rilo geometrický m 

radom. Jednotlive  materske  centra  spolu komunikovali spoc iatku neforma lne, no potreba spojenia do 

siete za u c elom vza jomne ho prepojenia, spozna vania sa a výs s ej organizovanosti  bola sta le naliehavejs ia 

a stala sa mottom prvej spoloc nej konferencie „Pomo z te, abý sme si mohli poma hať“  v roku 2001 v 

Poprade.  

Ú nia materský ch centier (ÚMC) bola zaregistrovana  ako obc ianske zdruz enie v lete 2003. Je 

celoslovenskou sieťovou organiza ciou,  takmer 60 riadných c lenský ch MC, 12 sýmpatizantov a viacero 

iniciatí v.   

Najvýs s í m orga nom Ú nie materský ch centier je Valne  zhromaz denie (VŽ) , ktore  tvoria c lenske  centra . VŽ 

sa streta va jedenkra t roc ne. Trojc lenna  Ďozorna  rada (ĎR) je volena  VŽ. 

                                                                    
1 BRISCH, K. H. 2011. Bezpečná vzťahová väzba. Trenčín : Výdavateľstvo F, Pro mente sana, 2011. 150 s. ISBN 978-80-88952-67-1 
2 ĎOLEŽALOVÁ, H. 2006. Nápadý pro maminký na mateřské dovolené. 3. výdanie. Praha :  Portál, 2006. 182 s. ISBN 80-7367-119-
0 



  
 

 

Ciele Ú MC 

 

S í ri koncept materske ho centra, ins piruje a podporuje vznik nový ch materský ch centier ako priestoru, v 

ktorom mo z u mamý aj so svojimi malý mi deťmi zmýsluplne prez í vať obdobie, kedý sa plne venuju  rodine 

– rozví jať sa, vzdela vať, pracovať na sebe a nacha dzať vľu dnu podporu vo svojej novej z ivotnej situa cii. 

Výtva ra funguju cu sieť, v ktorej udrz iava informovanosť materský ch centier, koordinuje spoloc ne  aktivitý 

a poma ha materský m centra m v nu dzi. Stara  sa o trvalu  udrz ateľnosť materský ch centier. 

Komunikuje s predstaviteľmi verejne ho z ivota, me diami, ostatný mi mimovla dnými organiza ciami na 

Slovensku i v zahranic í . Buduje tak va z nosť  a do verýhodnosť siete materský ch centier ako partnera pre 

celospoloc enske  diskusie a ries enie proble mov matiek v spoloc nosti. 

Poma ha pri ochrane pra v ma m, detí  a  rodí n. Poradenstvom, advoka ciou, publikac nou, informac nou a 

vzdela vacou c innosťou, organizovaní m spoloc enský ch a kultu rných podujatí  a  ich medializa ciou kra c a po 

ceste, na konci ktorej je kra sný cieľ: „Leps í  svet okolo, ktorý  su visí  s mamami, deťmi, rodinami“. 

Rozs irovanie c lenskej za kladne na Slovensku aj v zahranic í . Výtva rame miesto, kde sa matka a otec mo z e 

rozví jať, vzdela vať, aktí vne prez iť MĎ/RĎ s dieťaťom, zdieľanie materský ch a otcovský ch sku seností  , 

výstu piť zo socia lnej izola cie. 

Výtva ranie funguju cej siete, koordinovať spoloc ne  kampane, informovať c lenov o moz nostiach vza jomnej 

pomoci a podporý,  kreovanie legislatí vý pre zleps enie postavenia z ien-matiek. Venovať  sa osvete a 

vzdela vaniu z ien, udrz iavať preva dzku c lenský ch centier. 

Komunikovať so samospra vou, VÚ C aj ministerstiev. Lobovať u za konodarcov za do stojne  postavenie z ien-

matiek a rodí n s malý mi deťmi. Spolupracovať s me diami, partnermi a iný mi mimovla dnými 

organiza ciami na Slovensku aj v zahranic í . 

Chra niť pra va z ien, detí  a rodí n poskýtovať poradenstvo, vzdela vanie, publikac nu  a informac nu  c innosťou, 

organizovaní m spoloc ensko-kultu rných podujatí  zameraný ch na do stojne  postavenie z ien - matiek a na 

podporu rodinný ch hodno t. 

 

ÚMC je členom: 

Medzina rodnej siete materský ch centier | https://minemothercenters.org/  

The Human Safetý Net – nada cia poisťovne Generali| https://www.thehumansafetýnet.org/  

Radý vla dý pre neziskove  organiza cie | www.tretisektor.gov.sk 

Poradnej skupiný pri Splnomocnencovi vla dý pre Ro mske komunitý 

 

https://minemothercenters.org/
https://www.thehumansafetynet.org/
http://www.tretisektor.gov.sk/


  
 

 

 

ČLENOVIA ÚMC 2019  

Banska  Býstrica, RC Hviezdic ka 
Banska  Býstrica, MC Mamina 
Ba novce nad Bebravou, MC Anjelikovo 
Bratislava, RC Ďlha c ik 
Bratislava, RC Klbko 
Bratislava – RC Obla c ik 
Bratislava, RC Pres porkovo 
Bratislava, RC Ra c ik 
Galanta, RC Bambuľkovo 
Handlova , MC Lienka 
Hrin ova , MC Mravc ek 
Humenne , RC Malí c ek 
Kos ice – MC Lentika 
Kos ice – MC Pastierik 
Kos ice – RC Stonoz ka 
Levice, MC Medulienka 
Lipova , MC Nezbedko 
Liptovský  Mikula s , MC Žornic ka 
Malacký, MC Va nok 
Martin, RC Wings 
Mýjava, MC Pampu s ik 
Na mestovo, MC Ďrobc ek 
Nitra, MC Klokanc ek 
Niz na , MC Ďupajda 
Nova ký, MC Nova c ik 

Nove  mesto nad Va hom, MC Bambi 
Pezinok, MC MamaTataJa 
Poprad, MC Bambino 
Povaz ska  Býstrica, MC Vc ielka 
Pres ov, ROC Emerka 
Prievidza – MC Slniec ko 
Rohoz ní k, MC Kvietok 
Rovinka, RC Ďaisý 
Roz n ava, MC Medus ka 
Ruz omberok, MC Nevedko 
Sec ovce, MC Sovic ka 
Senec, RC Senecke  slniec ko 
Sereď, RC Mamaklub 
Stara  Tura , MC Ž abka 
Svit, RC Ako doma 
S aľa, MC Mamý mama m 
S amorí n, MC Babaklub 
Trenc ianske Teplice, RC Ovec ka 
Trenc í n, MC Srdiec ko 
Veľke  Ža luz ie – MC Bls ký 
Vra ble, MC Chroba c ik 
Žlate  Moravce, MC Mami-Oa za 
Žvolen, RC Rodinka 
Ž ilina, MC Leví k 
Ž ilina, MC Neza budka 

SYMPATIZANTI ÚMC 

Holic , CVC  
Moc enok, obec 
Nitra, Orechov dvor, Ins titu t dce r Ma rie pomocnice 
Pr erov, Ďuha Klub Rodinka 
Sereď, Hudram 
Sliac , MsKS 
S ajdí kove Humence,  TJ Kerko 

 

ČLENSKÝ / SYMPATIZANTSKÝ POPLATOK 

 

Rozhodnutí m Valne ho zhromaz denia zo dn a 29.9.2007 c lenske  MC platí  c lenský  prí spevok na rok 

vopred vo vý s ke  66,00 €. Sumu je moz ne  uhradiť do 31.12. dane ho roka a sýmpatizantska  organiza cia 

platí  sýmpatizantský  prí spevok na rok vopred vo vý s ke  33,00 €.  Sumu je moz ne  uhradiť do 31.12. 

dane ho roka. 

 



  
 

 

C í slo u c tu:  

2622844653/1100 – Tatrabanka 

IBAN:  SK14 1100 0000 0026 2284 4653 

V prí pade, z e si c lenske  MC nesplní  povinnosť zaplatiť c lenske  v stanovený ch termí noch, pos le mu VT 

upozornenie - vý zvu na zaplatenie.  

Ak si ani vtedý nesplní  svoju povinnosť, mo z e mu býť c lenstvo a vs etký vý hodý z neho plýnu ce (napr. 

prepla canie cestovne ho, tre ningý a p.) pozastavene . 

V odo vodnený ch prí padoch - financ ne  proble mý a pod., o ktorý ch musí  MC informovať, mo z e mu býť 

termí n zaplatenia odloz ený , stanovený  spla tkový  kalenda r resp. dohodnuta  ina  forma splatenia - je 

nutna  pí somna  z iadosť na adresu: umc@materskecentra.sk . 

 

Informa cie ako sa stať c lenom/sýmpatizantom a povinnosti c lenov su  dostupne  na 

https://www.materskecentra.sk/clenstvo-v-unii-materských-centier/. 

 

https://www.materskecentra.sk/clenstvo-v-unii-materskych-centier/


  
 

 

Komunikac ne  zdroje a publicita 

Ú MC a MC/RC/KC a í ne  navza jom komunikuju  najma  cez e-mailovu  konferenciu zriadenu  na dome ne 

ýahoo.com. Cez tento informac ný  kana l sa ries ia ro zne ota zký tý kaju ce sa preva dzký centier, informa cie 

o projektoch, grantoch, u spechoch, proble moch a pod. 

 

E- MAILOVA  KONFERENCIA |  materskecentra@yahoogroups.com 

• MC/RC/KC ma  po prijatí  za c lena Ú MC pra vo zaregistrovať minima lne do tejto konferencie.  

• Kaz dý  mail, ktorý  MC zo zapojenej adresý pos le, dostanu  vs etký MC/RC/KC zapojene  na 

konferenciu.  

• Ak je mail alebo reakcia na nejaku  mailovu  spra vu urc ena  iba jedne mu adresa tovi (konkre tnej 

osobe alebo MC), je potrebne  adresu prí jemcu ruc ne prepí sať. 

E – MAILOVA  POĎKONFERENCIA | milapremamu@yahoogroups.com 

• Na komunika ciu ku kampani Mí ľa pre mamu funguje samostatna  podkonferencia s na zvom 

milapremamu@ýahoogroups.com.  

• Slu z i ako komunikac ný  kana l pre MC zapojene  do kampane Mí ľa pre mamu. 

       

Webová stránka   

Ú MC ma  výtvorenu  vlastnu  webovu  stra nku www.materskecentra.sk.  

Sklada  sa z dvoch c astí : 

1. verejna  zo na - prí stupnej komukoľvek  

Prostrední ctvom www.materskecentra.sk sa mo z u zviditeľn ovať aj jednotlive  MC/RC/KC 

zasielaní m prí spevkov na adresu: sona.holikova@materskecentra.sk  

2. interna  - c lenska   zo na, do ktorej sa dostanu  iba c lenske  centra  na za klade hesla, ktore  

MC/RC/KC dostane od Soni Holí kovej po tom, c o sa stane riadným c lenom Ú MC.  

Ma  nasledovnu  formu: 

• banka za kladný ch dokumentov: komplet databa za kontaktov, Etický  ko dex, Infobalí c ek, 

Vnu torný  poriadok SR,  smernice Ú MC,  

• Valne  zhromaz denie: za pisnice & prezenta cie z Valný ch zhromaz dení  Ú MC 

 

 

 

http://www.materskecentra.sk/


  
 

 

ČASOPIS MATERSKÉ CENTRÁ 

 

Ú MC  pripravuje  vlastný  informac ní k - c asopis Materske  centra , do ktore ho mo z u MC/RC/KC prispievať 

zaují mavosťami zo svojich centier, prí behmi a tiez  sa zviditeľniť. Kaz de  MC/RC/KC dostane k dispozí cii 

vz dý cca 4 kusý tohto c asopisu pre vlastne  pouz itie. Na jdete tam aj novinký a aktualitý z iný ch centier a z 

Ú MC. Prí spevký posielajte na adresu sona.holikova@materskecentra.sk . 

V roku 2019 výs li 2 c í sla: 

Vs etký c í sla su  dostupne : https://www.materskecentra.sk/casopis-materske-centra/ 

                                                               

FACEBOOK 

 

Facebookove  stra nký administruje Son a Holí kova  

• Ú nia materský ch centier -  2 811 fanu s ikov https://www.facebook.com/materskecentra.sk 

• Mí ľa pre mamu –  2 512 fanu s ikov https://www.facebook.com/milapremamu 

• Vstu pte s dieťaťom – 884 fanu s ikov https://www.facebook.com/pg/vstuptesdietatom 

• Poradn a Ž ený z ena m – 312 fanu s ikov https://www.facebook.com/poradnazenýzenam 

 

INSTAGRAM 

 

Instagram Ú MC zaloz ila v ma ji 2019. 

Poc et sledovateľov: 124 

 

https://www.materskecentra.sk/casopis-materske-centra/
https://www.facebook.com/materskecentra.sk
https://www.facebook.com/milapremamu
https://www.facebook.com/pg/vstuptesdietatom
https://www.facebook.com/poradnazenyzenam
https://www.materskecentra.sk/wp-content/uploads/2019/10/Casopis-Materske-centra_UMC_2_2019.pdf?fbclid=IwAR0MFxiAxbNgwxCCsJerb8SYfgSG4517WGMKukSZcJInVwt9yGSn4GyHR8o
https://www.materskecentra.sk/wp-content/uploads/2019/09/Materske-centra_01_2019_web.pdf


  
 

 

    

                      
 

 
 

 

Vizua lne podkladý pre MC/RC/KC.  

 

https://www.thehumansafetynet.org/


  
 

 

Prehľad aktiví t a projektov Ú MC 

Regionálne stretnutia 
 

 

V priebehu roka sme sa streta vali na regiona lných stretnutiach s nas imi c lenský mi MC/RC. Na  

jar sme uskutoc nili v priebehu mesiacov februa r a marec 2019 4 RS a to BA a TT kraj, TN a ŽA kraj, BB 

a NR kraj a KE a PO kraj. Prejedna vali sme prí pravý na MPM, reagovali na ota zký a da vali podnetý, ako 

výleps iť, c í m sa priblí z iť ku na vs tevní kom, prí padne ako sa výhnu ť nez iadu cim u toc ní kom. Vs etký 

organiza torký su  sí ce po MPM výc erpane , ale vz dý nanovo sa odhodlaju  zorganizovať pre matký v ich 

meste toto podujatie. Najva c s í  proble m pri vedení  centier zac í na býť klientela, pretoz e su c asna  

komerc na  a konzumna  doba zasiahla aj nas e aktí vne matký.  Sta le menej sa ich zapa ja do aktí vneho 

z ivota v centra ch.  

Na jesen  sme uskutoc nili 5 regiona lných stretnutí  (RS) s oveľa va c s ou u c asťou ako na jar. Stretlo 

sa na s pribliz ne 40 z ien z 23 materský ch a rodinný ch centier. Boli to mimoriadne prí jemne  a podnetne  

stretnutia:  

1) BA/TT kraj: Ra c ik, Ďlha c ik, Pres porkovo, Va nok, Obla c ik 

2) TN kraj – MC Srdiec ko Trenc í n, Anjelikovo Ba novce nad Bebravou, Slniec ko Prievidza, Nova c ik 

Nova ký,   

3) ŽA/BB kraj – MC Žornic ka Liptovský  Mikula s , Neza budka Ž ilina, Leví k Ž ilina, Ďupajda Niz na , 

Nevedko Ruz omberok 

4) KE/PO kraj – MC Bambino Poprad, Ako doma Svit, Stonoz ka,  Malí c ek Humenne  – rodila 

5) NR kraj – MC Klokanc ek Nitra,  Medulienka Levice, Chroba c ik Vra ble, Lapajko Veľký  Lapa s , 

Mamý mama m S aľa, Bambuľkovo Galanta, Bls ký Veľke  Ža luz ie. 

 

Stav centier: 

6) - 1/3 centier nema  financ ne  zaťaz enie na jmu a energií . Ostatne  sa boria s udrz ateľnosťou;  

7) - va c s ina zí skava financie na chod a re z iu MC/RC vďaka aktivita m, ktore  organizuju  vo svojich 

centra ch, asigna ciou 2% z daní , prí padne zí skavaní m malý ch grantov, ktore  su  ale takmer 

vý luc ne urc ene  na zaku penie pomo cok, c i zariadenia do MC/RC/KC; 

8) - proble m vidia MC/RC/KC v konzumnej spoloc nosti a strate zodpovednosti k dobrovoľní ctvu; 

c í m ďalej, tý m je pre vedu ce centier zloz itejs ie na jsť zodpovedne  matký, ktore  bý prijali c lenstvo 

v MC/RC/KC ako poslanie poma hať;  

9) - tiez  sa zmenili poz iadavký rodic ov, ktorí  vďaka „Mr.Googlu“  z iadaju  okrem pravidelný ch 

aktiví t aj stretnutia s odborní kmi;  najleps ie odborní kmi media lne zna mými  alebo so zvuc ný m 

menom – vý chodisko, ktore  navrhli viacere  centra  je výs kolenie vlastne ho tí mu ľudí  ÚMC, 

ktorý m bý sme pomohli s í riť ich predna s ký, zruc nosti a vedomosti, a tý m budovať ich meno, ale 

aj meno ÚMC; 

10) - jednoznac ne vní maju  potrebu platene ho c loveka v centre, ktorý  bý bol tva rou centra, staral bý 

sa o klientelu, informovanosť, bol bý v centre denne a vedel bý erudovane reagovať na 

poz iadavký rodic ov; 

11) - je potrebna  silnejs ia propaga cia.  MC/RC/KC nie len na Slovensku, ale aj na medzina rodnej 

u rovni, a za roven  postaviť pla n aktiví t, ktore  bý sa konali poc as cele ho roka a vývrcholili bý 

va c s í m podujatí m v jeden spoloc ný  den  – podobne ako MPM. Bude potrebne  sa viac zamerať na 



  
 

 

informovanie v oblasti prijí maní  za konov, ktore  mo z u spo sobiť va c s ie proble mý pre z ený, ako si 

predstavovali;  

12)  - osobný  postreh, ale aj spa tna  va zba od u c astní c ok RS – osobne   stretnutia su  mimoriadne 

do lez ite  a prí nosne , pretoz e na s nabí jaju  energiu, vďaka spoloc ne mu zdieľaniu a priateľstvu, 

ktore  vznika   a utuz uje sa pri kaz dom ďals om stretnutí . Úc í me sa jedna od druhej, poma hame si, 

vola me si a nebojí me sa zdieľať svoje radosti aj starosti. Keď nas e RS porovna me  so stretnutiami 

spred 2 rokov, kde sme boli naozaj frustrovane , z e nevieme zohnať peniaze, nevieme sa stretnu ť 

s poslancami, neviem pí sať projektý – mo z em skons tatovať, z e vďaka komunite, ktoru  sme si 

výbudovali, to uz  vieme. Sme silnejs ie, odolnejs ie, ale hlavne kompaktnejs ie v spolupra ci medzi 

centrami. 

13) - boli uskutoc nene  okru hle stolý, ktore  vývrcholili v decembri. Ries ili sme ota zký, ktore  boli 

poloz ene  na stretnutiach centier a pri komunikovaní  o problematický ch za konoch, ktore  mo z u 

priviesť z ený do hors ej situa cie poc as materskej dovolenký a rodic ovskej dovolenký; 

14) - je do lez ite  viesť tieto te mý aj naďalej a pracovať so s irs ou skupinou organiza cií , ktore  mo z u 

pomo cť výrovna vať tieto nerovnosti v postavení  muz ov a z ien.  

 

 

   

                                                                                                  

 

 

 

               

 

 

 

 

 



  
 

 

Valne  zhromaz denie 2019 

Valne  zhromaz denie je pre na s mila  povinnosť a moz nosť stretnu ť sa. 

  

PORADENSKÉ CENTRUM ŽENY ŽENÁM 

 

Kód projektu v ITMS2014+ : 312041T175 

Ďopýtovo orientovaný  projekt Obdobie realiza cie hlavný ch aktiví t projektu: 9/2019 – 12/2020 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Euro pskeho socia lneho fondu a Euro pskeho fondu 

regiona lneho rozvoja v ra mci operac ne ho programu Ľudske  zdroje. 

www.esf.gov.sk   www.emploýment.gov.sk  www.ia.gov.sk  

Cieľ projektu:   

C innosť Poradenske ho centra Ž ený z ena m. 

Ž ena m ohrozený m na silí m vedieť poradiť alebo aj odporuc iť odborní kov, kde na jdu pomoc. 

S í riť osvetu a zvýs ovať informovanosť verejnosti. Poskýtujeme bezplatne  socia lne, pra vne a 

psýchologicke  poradenstvo z ena m, ktore  zaz í vaju  doma fýzicke , psýchicke  alebo ekonomicke  na silie. 

http://www.esf.gov.sk/
http://www.employment.gov.sk/
http://www.ia.gov.sk/


  
 

 

 Poma hame tý raný m z ena m, ktore  chcu  zmeniť svoju situa ciu a hľada me pre nich vhodne  

ries enia. 

 Chra nime z ený, ktore  hľadaju  diskre tne miesto, kde maju  zaruc enu  anonýmitu. 

 Sme v kontakte s odborní kmi, ktorí  radia ako výstu piť z nekonec ne ho kruhu a radia z ena m, ako 

zac ať sta ť na svojich noha ch. 

 Ake  z ený hľadaju  nas u pomoc? 

Nas u pomoc hľadaju  z ený, ktore  zaz í vaju  vo svojom su kromí  na silie: fýzicke , psýchicke , financ ne , 

resp. ekonomicke  a sexua lne na silie. C asto su  zbite , je im v ich su kromí  nada vane , su  

poniz ovane , podcen ovane . Nemo z u disponovať vlastný mi financ ný mi prostriedkami, c asto trpia 

strachom z toho, z e ak z na silne ho vzťahu odí du, muz i si vezmu  ich deti, resp. nikto pri 

nastavovaní  kontaktu nebude hľadieť na to, c i deti boli u c astne  na silia a aký  vplýv ma  toto na 

ich ďals í  vý voj. Nemo z u si dovoliť pra vne sluz bý a boja sa, z e ak oslovia polí ciu, budu  ohrozene  

es te viac, nez  dnes.  

 Roc ne prejde poradn ou Ž ENY Ž ENA M pribliz ne 70 z ien, niekedý aj viac. Od jej otvorenia ich v 

nej nas lo pomoc 417. Ď als í mi klientami su  ich deti, rodic ia a iní  prí buzní  (cca 70 kontaktov 

mesac ne), ktorí  chcu  pomo cť, prí padne priatelia – vs etký m poskýtujeme informa cie, zahr n ame 

ich do siete pomoci. 

 Mnohe  z ený totiz  pocit bezpec ia nepoznaju . Vo svojom su kromí  zaz í vaju  napa tie, strach, su  

obmedzovane , je im ubliz ovane  fýzický. Boja sa o svoje deti, nemaju  dostatok prostriedkov, 

kontaktov a ani sí l, abý len tak odis li.  

 Pra ve nena padnosť priestorov a silna  z enska  solidarita je to, c o poradn u Ž ENY Ž ENA M odlis uje 

od iný ch odborný ch centier. Staviame na sile obýc ajnej ľudskosti, hľada me zdroje v .komunita ch  

Nas a ďals ia c innosť je zamerana  na zvý s enie informovanosti o predcha dzaní  vs etký ch foriem 

diskrimina cie a spo sobom ochraný pred n ou. Tieto informac ne  a osvetove  aktivitý realizuje vedu ca 

Poradenske ho centra Ž ený z ena m Idý Ž elinskej za organizac nej pomoci anima torký Janký Sý korovej. Tieto 

informac ne  a osvetove  aktivitý sme zrealizovali na stredný ch s kola ch, nakoľko pra ve tam sa zac í na te ma 

na silia ukazovať ako tabu, ktore  treba otvoriť na diskusiu.  S tudentov sme oboznamovali so za kladný mi 

pojmami na silia. Tý kalo sa to te m na silia pa chane ho na z ena ch v pa rovom vzťahu, mý tý a faktý, prí c iný 

na silia pa chane ho na z ena ch, formý, vzorce budu  poskýtovane   s irokej verejnosti. Tieto osvetove  aktivitý 

su  veľmi do lez ite  aj z pohľadu po sobenia na deti, pretoz e deti, ktore  zaz í vali na silie na svojich matka ch, sa 

mo z u výdať na cestu 

na silní ka, pra ve z 

do vodu vplývu take hoto 

vzoru pri ich vý chove. 

Chceme tak upozorn ovať na 

znaký, ktore  navonok nie su  

vidieť, avs ak pri 

opakovaný ch stretnutiach 

v s kole a vo svojom okolí , 

mo z u sa nauc iť odc í tať 

situa ciu v rodina ch a moz ne  

tý ranie z ien.  

 

 



  
 

 

UČENIE PRE ŽIVOT 

 

Bezplatný  program Úc enie pre z ivot je urc ený  pre znevý hodnene  a socia lne slabe  rodiný s deťmi vo veku 

0 – 6 rokov. Poc as 5 mesiacov sa rodiný raz do tý z dn a streta vaju  v materskom/rodinnom centre na 

workshopoch pod vedení m certifikovanej lektorký. Kaz de  stretnutie trva  2 – 3 hodiný, poc as ktorý ch sa 

rodic ia pomocou Montessori meto dý uc ia hravou formou postupne rozví jať zruc nosti, schopnosti a 

vedomosti svojich detí . 

Ide o spoloc ný  projekt s poisťovn ou Generali a nada cie The Human Safety Net (ďalej THSN). 

ŽAPOJENE  MC 

Materske  centrum Orechov dvor v Nitre 

Materske  centrum Neza budka v Ž iline  

Materske  centrum Nevedko v Ruz omberku 

Materske  centrum Ďupajda v Niz nej 

Materske  centrum Sovic ka v Sec ovce 

Materske  centrum Klokanc ek v Nitre 

Materske  centrum Medulienka, Levice 

Bakomi, Banska  S tiavnica  

 

Regionálne stretnutie The Human Safety Net (THSN) a Generali v Budapešti 

11. – 12. 3. 2019 

Účastníci: 
THSN: Francesca Vezzini, Patrick Hoffman (Global Programme managers) 
ÚMC: K. Scott, A. Ďobos ova  
Programový  partneri: Novak Ďjokovic fundation, ŽVEŽA PRIJATELJEV MLAĎINE LJÚBLJANA MOSTE-
POLJE, Big Brothers Big 
Sisters O sterreich 
Pomocne  organiza cie: EVPA – European venture philantropý association, Generali Volunteering manager 
 
Na toto stretnutie boli pozvane  vs etký spolupracuju ce neziskovký ako aj nas a ÚMC, ktore  spolupracuju  
v Euro pe s Generali a THSN na dvoch programoch: program pre rodiný a program pre novorodencov. Mali 
sme spoloc ne  aj oddelene  stretnutia. Na oddelenom stretnutí  s Francescou Vezzini (Programova  
riaditeľka) sme sa jeden druhe mu predstavili osobne, aj sme hovorili o nas ich organiza cia ch 
a programoch. V ra mci programov pre rodiný su  zapojene  tieto s ta tý a organiza cie: 
 
1. Novak Ďjokovic fundation Belehrad, Srbsko 
- Ide o organiza ciu, ktora  poskýtuje program na rozvoj zruc ností  v rannom detstve, rodic ovske  
vzdela vanie a nadobu danie rodic ovský ch kompetencií , pracuju  s deťmi 0-6, funguju  uz  11 rokov. 
- Program sa vola  Support not Perfection (Opora nie dokonalosť) pre rodic ov s deťmi od 0- rokov, 
- Robia mnoz stvo iný ch programov – projektov, napr. zamerane  na leps iu vý z ivu, renova cie s ko lok, 
pomoc ľuďom v tiesni, s kolenia uc iteľov, atď 
- Moz na  spolupra ca – Montessori, keďz e nemaju  sku senosť s deťmi od 3-6 r. 



  
 

 

- Web: https://novakdjokovicfoundation.org/all-projects/ 
 
2. ŽVEŽA PRIJATELJEV MLAĎINE LJÚBLJANA MOSTE-POLJE Ljubjana, Slovinsko 
- Ide o spoloc nosť, ktora  zdruz uje komplexne sluz bý a pomoc rodine, maju  mnoz stvo expertov 
a spolupracuju  aj s u radmi a socia lnými s ta tnými s truktu rami, boli zaloz ení  pred 60 rokmi, zdruz uju  
ostatne  neziskovký. Vs etký sluz bý poskýtuju  zdarma, venuju  sa deťom v stars om veku ale aj malý m, 
organizuju  letne  ta borý, ktore  utuz uju  vzťahý medzi odborní kmi aj na vs tevní kmi, celkovo maju  
v Slovinsku 3 kancela rie, ťaz kosti maju  so zmies aný mi rodinami (mix Juhosla vských na rodností ), ťaz kosti 
s Alba ncami a ich rec ou, v kaz dom centre maju  1 manaz e ra, 2 terapeutov, a niekoľko ďals í ch expertov 
Na jdete ich na webke: https://prijateljimladine.wixsite.com/zpmmoste/programs 
 
3. Big Brothers Big Sisters O sterreich 
- organizuju  mentorovacie programý pre 6-17 roc ne  deti a ich rodic ov, ide o znevý hodnene  rodiný, vedu  
podobný  program aj pre migrantov vek detí  6-10 r.,  
- su  18 mesta ch v celom Raku sku a venuju  sa 845 rodic om, s kolia aj deti osobitne, ďalej rodiný s jedný m 
rodic om, ktore  maju  financ ne  aj socia lne proble mý, uc ia ich socia lno-emociona lným zruc nostiam, ide 
hlavne o chlapcov vo veku 6-14 r. 
Web: https://bigbrothers-bigsisters.at/ 

 

V Bena tkach sa uskutoc nilo druhe  veľke  stretnutie za stupcov poisťovne Generali, jej nada cie The Human 

Safetý Net (THSN) a jej partnerov. Cieľom je výbudovať silnu  svetovu  sieť neziskoviek a firiem zo 

socia lneho sektora, abý sa zmaximalizoval dopad na cieľove  skupiný (novorodenci, rodiný a utec enci). 

Žu c astnilo sa ho temer 300 ľudí , z programu pre rodiný na s bolo okolo 80. Cele  stretnutie sa uskutoc nilo 

na ostrove Isola di San Servolo teda nebolo kam ujsť, len skoc iť do mora. Teraz je tam sí dlo International 

Úniversitý of Venice, pred tý m tam bola psýchiatricka  liec ebn a a es te predtý m kla s tor. Teda veľmi 

zaují mava  histo ria. Bolo to veľmi dobre zorganizovane . Stretnutie trvalo na ostrove 3 dni. Kaz dý  den  mal 

inu  te mu: Connect (spojenie), Share (zdieľanie) a Amplifý (zosilnenie) nas ej pra ce, siete a dopadu na nas e 

komunitý. Viac tu: https://www.thehumansafetýnet.org/ Predna s ký boli v moderný ch poslucha rn ach s 

obrovský mi obrazovkami a pohodlný m sedení m - ako v nas ich kina ch. THSN zastres uje 3 programý – pre 

https://novakdjokovicfoundation.org/all-projects/
https://prijateljimladine.wixsite.com/zpmmoste/programs
https://bigbrothers-bigsisters.at/


  
 

 

rodiný, pre novorodencov a pre utec encov so start-up. Ú nia materský ch centier je v programe pre rodiný, 

pretoz e spustila v novembri 2018 projekt Úc enie pre z ivot. Prezenta ciu o na s  predstavili v Bena tkach Mgr. 

Katarí na Scott a Mgr. Jurajom Mikus om PhĎ., ktorý  pracuje na Úniverzite Komenske ho a zastres uje 

meranie a hodnotenie dopad projektu.   

Predstavili sme sa na Trhu zručností, kde sme prispeli svojí m know-how v oblasti Budovania komunity. 

Riaditeľka ÚMC p. Holí kova  napí sala list partnerom, ktorý  im za stupkýn a ÚMC K.Scott prec í tala a doplnila 

odpoveďami priamo z c lenský ch MC/RC.  

Silný  moment  

Musí me výzdvihnu ť jednu vetu, ktoru  nas a riaditeľka spomenula a vs etci partneri potvrdili z praxe, z e je 

pravdiva : Byť dobrým rodičom, chcete byť či máte dostatok finančných prostriedkov, alebo nie. Na to 

su hlasne ký vali hlavou ľudia z Únicef Vietnam, z Argentí ný – rodiný zo slamov, utec enci z nada cie La Ruche 

z Francu zska i prisťahovalci z Kolumbie, ktorí  us li pred obc ianskou vojnou do S vajc iarska, pracovní ci 

Generali z Chorva tska ale aj Centrum pre 3 zdravie a rozvoj detí  z Talianska. Teda rozvinute  i chudobne  

krajiný potvrdili tento vý rok. Preto je potrebne  výtrvať v nas ej c innosti, ktora  ma  sta le zmýsel. 

Bavte sa spolu!  

Humor a za bava je do lez ita  pre rodic ov, ktorí  maju  proble mý a poc u vaju  len sťaz nosti na seba alebo svoje 

deti. Janet Thiemann z Eltern AG z Nemecka odporu c a toto: vs etci rodic ia su  rockove  hviezdý, tí  so silou 

nastoliť zmenu a ota c ať veci k leps iemu, zaslu z ia si minima lne kvet a hlavne su  dobrí  v  tom, c o robia v 

pra ci.  

 

Budujte komunitu!  

Teda kontakt nekonc í  po kurze. Žapa jajte rodic ov do ostatný ch aktiví t, alebo ich o nich informujte. Pracujte 

a výtva rajte si spolu vzťah a priateľstvo.   

Walk the talk! To, c o s kolí te aj sami robte a buďte pre ostatný ch prí kladom, ktorí  mo z u nasledovať.  

Prekvapenie a vý letý. Tieto pricha dzaju  vz dý keď sa dosiahne nejaký  mí ľnik- ako odmena.  

Sku s ajte vz dý niec o nove  - ine . Nech to nie je rutina a to iste .  

Opatera detí , ak rodic ia chodia s nimi na kurz. Je dobre  vz dý dopredu napla novať aktivitý pre deti, abý sa 

obe skupiný mohli su strediť a uc iť spoloc ne v ra mci svojich rovesní kov.  

Princí p EAST (Easý- ľahký , Attractive-atraktí vný, Social-spoloc enský , Timelý-vc asný ), teda abý sme udrz ali 

dospelý ch v nas ich kurzoch, mali bý býť jednoduche , bez zbýtoc ný ch preka z ok, atraktí vne materia lý a 

sluz bý, zaoberajte sa opatrne spoloc enský mi vplývmi, sledujte docha dzku a okamz ite reagujte na 

neprí tomnosť, buďte proaktí vni a sledujte na výký u c astní kov – spo sobý spra vania sa.  

Nastavte spoloc ne rodic ovske  sľubý a predsavzatia  

Predstavujte svoje programý a aktivitý v komunita ch – uví tanie do z ivota, den  matiek,  

Buddý sýste m – teda mať kamara ta – buddýho, ktorý  mi v ťaz ký ch momentoch pomo z e, nejde o lektora c i 

mentora, ale o c loveka, ktorý  ma  osobnu  sku senosť s rovnaký m proble mom  



  
 

 

Videa  a fotký v materia loch pouz í vajte autenticke  z va s ho centra, pozití vne a s ťastne  za berý, zabudnite na 

Google obra zký  

Ocenenia a prekvapenia po urc itom c ase, alebo nastavte sýste m odmien  

Menej výuc ovania a viac tre novania  

Poskýtnite rodic om bezpec ne  prostredie, kde cí tia do veru a rovnosť  

Nepouz í vajte prí lis  odborný /technický  jazýk, komunikujte jednoducho  

Poskýtnite rodic om aj osobne  za z itký c i sku senosti, hovorte vetu: Keď som ...., keď moja dce ra/mo j sýn ...  

Netreba z iadne s pecia lne hrac ký c i pomo cký.  

Základom starostlivej opatery sú: 1. pozorovanie a odpovedanie na pohýb, zvuký, gesta  a verba lne 

poz iadavký dieťaťa 2. c í tanie a cha panie na znakov dieťaťa 3. výsvetlenie, c o dieťa potrebuje alebo chce 4. 

odpovedať primerane, vz dý rovnako, la skavo a podľa oc aka vania dieťaťa. 

 

UČENIE PRE ŽIVOT  – TÁBOR PRE RODINY 

 

Vďaka The Human Safetý Net sme v RS Kľac no 

zorganizovali ta bor na celý  tý z den  spolu s rodinami, 

ktore  navs tevovali program Úc enie pre z ivot v 

materský ch centra ch Vc ielka, Povaz ska  Býstrica, 

Neza budka, Ž ilina, Slniec ko, Prievidza, Nevedko, 

Ruz omberok, Ďupajda, Niz na  a Nitra. 

Pris la za nami aj RTVS, ktora  nakru tila reporta z  

o nas om programe Úc enie pre z ivot do spra v. 

 

 

 

Projekt Úc enie pre z ivot sme zac ali v novembri 2018 a zac iatký boli veľmi ťaz ke , nakoľko s takou 

cieľovou skupinou, s akou teraz pracujeme sme nemali predtý m z iadne sku senosti. Snaha donora bola sa 

orientovať na c o najchudobnejs ie rodiný v nas om okolí , výtiahnuť tieto rodiný z ich denný ch proble mov 

a nasmerovať ich pozornosť na najmens ie deti, ako sa im venovať a ako je to do lez ite  pri ich ďals om 

vý voji.  Rok 2019 znamenal veľa zmien v nas ej pra ci a pra ci lektoriek, ktore  vedu  kurzý Úc enia pre z ivot. 

V rokoch 2018/19 sme pracovali v 6 mesta ch, Žac í nali sme v Bratislave, kde sa vs ak v nas ich centra ch 

a okolí  nenacha dzali rodiný, ktore  bý bolo moz ne  zaradiť do bezplatný ch kurzov. V Povaz skej Býstrici 

a Prievidzi sme pracovali az  do augusta 2019, ale taktiez  sme tieto lokalitý opustili. V septembri 2019 

sme ku po vodný m – Ruz omberok - MC Nevedko, Niz na  - MC Ďupajda, Ž ilina - MC Neza budka, pribrali 

ďals ie, a to: Nitra – MC Orechov dvor, Nitra – MC Klokanc ek, Ďra z ovce, Sec ovce – MC Sovic ka, Levice – MC 

Medulienka, Banska  S tiavnica – MC Bakomi. V su c asnoti pracujeme v 8 mesta ch a v niektorý ch 

prí padoch aj vo výlu c ený ch komunita ch, ako je to v Nitre – Orechov dvor, Ďra z ovce, Ž ilina – Komunitne  



  
 

 

centrum, Levice – Komunitne  centrum. Úc í me sa nový m komunikac ný m a motivac ný m zruc nostiam, 

nakoľko v socia lne slabom prostredí  je motiva cia uc enia detí  veľmi ní zka. Ide o neusta le 

povzbudzovanie, ale pritom nenechať sa zatiahnuť psýchický do proble mov, ktore  nie su  ries iteľne . 

V c ase koroný bola nas a pra ce v tý chto lokalita ch veľmi vý znamna , pretoz e bez vedenia lektoriek, ktore  

mali neusta le kontakt s rodinami, nepredli sa u plne do vzduchopra zdna bez pomoci z vonku. Neusta le 

im boli poskýtovane  telefonicke  poradenstva , ako pracovať s deťmi, ale aj prakticke  pracovne  listý, 

doruc ovane  zavesení m na kluc ký dverí , prí padne plotu. Pri znovu zavedení  kurzov navs tevovaný ch 

fýzický ale aj tak pocí tili lektorký pokles za ujmu zo straný matiek na ďals ie vzdela vanie. Preto sme veľmi 

radi, z e sme zahrnutí  v tomto projekte a aj touto cestu výslovujeme veľmi Ď AKÚJEME: 

Katarí ne Jarinovej, Janke Tuhej, Katarí ne Scott, Andrei Ďobos ovej, Mirke Tarajovej, Katarí ne Vojtelovej, 

Beate Ďvor a kovej, Silvii Mokris ovej, Martine Ballovej S lapa kovej, Ivetke Chovanovej. 

AXESS 

 

AXESS – Acquisition of keý competences in economic and social sustainabilitý – Kompetencie pre socia lnu 

a ekonomicku  udrz ateľnosť je projekt, vďaka ktore mu sa mo z u matký v materský ch a rodinný ch centra ch 

vzdela vať vo vs etký ch oblastiach digita lnej gramotnosti. Projekt bol napla novaný  na obdobie 2017-2019 

a vznikol ako reakcia na nepriaznive  s tatisticke  ukazovatele o digita lnej gramotnosti ľudí  na Slovensku. 

Koordina torka projektu: Mgr. Katarí na Scott  

Rok 2019 bol rokom ukonc enia tohto projektu. Žac iatkom roka Jan – Mar 2019 prebiehala u prava webký 

www.axesslearning.eu, hľadanie chý b, testovanie linkoov, dopl n anie a aktualizovanie textu, odkazov a 

obra zkov na webke projektu, pokrac ovala u c asť na pravidelný ch skýpe porada ch.  Pokrac oval aj preklad 

textov napr. tlac ove  spra vý, Top 5 kľu c ový ch faktov, Axess pracovný  zos it, prezenta cia projektu a text ku 

videu na projektovom ýoutube kana li, certifika tu za u c asť na workshopoch, prí padove  s tu die, c la nký do 

ro zných online me dií , dotazní ka spa tnej va zbý. Tiez  sme spolupracovali pri tvorbe prezenta cie pre nas ich 

c lenov poc as VŽ v Ľubietovej 27. 4. 2019, kde prebehli aj dva workshopý (Projektový  manaz ment v kocke 

– ako výhľadať vý zvý, ako zac ať, tipý a triký, Participa cia – otvorene  zdroje vzdela vania, samovzdela vanie 

sa doma resp. udrz iavanie sa vo forme poc as MĎ. Tu sme aj splnili projektovu  podmienku dodať daný  

poc et u c astní kov z cieľovej skupiný. Katarí na Scott koordinovala tak spolu s Ainovou  etapu Pilotovania 

online vzdela vacej platformý AXESS, ktora  zahr n ala:  

- s kolenie Projektový  manaz ment v Ž iline pre lí derký nas ich MC a RC (20.-22.6. 2019) 

- Workshop a predna s ka v Ž iline – Vzdela vaní m k trvalo udrz ateľne mu rozvoju (5. ju na 2019) 

- Workshop a predna s ka v Niz nej  -  Pracovne  prí lez itosti na socia lných sieťach (13. ju na 2019) 

- Workshop a predna s ka Kos iciach - Vzdela vaní m k trvalo udrz ateľne mu rozvoju (11. ju na 2019) 

V ma ji 2019 boli pripravene  

vs etký spra vý, dokladý a 

formula re na ukonc enie 

predposlednej fa zý projektu a 

pokrac ovalo testovanie modulov 

online aj offline, vý pomoc pri 



  
 

 

prekladoch ohľadom disemina cie na EPALE a zber dotazní kov spa tnej va zbý od c leniek nas ich MC a RC.  V 

ju li a auguste boli spracovane  odpovede a vý sledký boli zahrnute  do spra vý pre macedo nskeho 

koordina tora tejto c asti projektu. Ú MC teda pripomienkovala a v ra mci spa tnej va zbý komentovala modulý 

Ďigita lne zruc nosti, Pracovne  prí lez itosti na socia lných sieťach a Kreatí vne výuz itie digita lných 

technolo gií . Splnili sme ďals iu podmienku v projekte a dodali 104 odpovedí  v ra mci etapý testovania a 

valida cie vzdela vacej platformý Axess. Projekt AXESS pozosta va z 8 partnerov zo 7 euro pských krají n 

(Belgicko, Gre cko, Taliansko, Macedo nsko, Rumunsko, Slovensko, S panielsko). 

V septembri sa uskutoc nilo posledne  stretnutie partnerov projektu vo Sva tom Jure, na ktorom sme 

ukonc ili a uzavreli vs etký chý baju ce detailý naprí klad ako pra va na pouz ite  obra zký, sche mý, videa  a 

výbrane  textý, prepojenie s Pinterestom a iný mi popula rnými zberný mi porta lmi a zostavili sme fina lnu 

verziu dokumentu Sprievodca pre s koliteľov platformý Axess.  Teda vs etký ch 10 modulov bolo funkc ný ch 

a preloz ený ch, doplnene  o aktua lne informa cie, vs etký linký funkc ne  a ukonc ene  nahra vanie vs etký ch 

dokumentov (slovní ký, prezenta cie, videa , Top 5 faktov, tlac ove  spra vý, informa cie o partneroch, atď.), teda 

produkt Axess bol uvedený  do preva dzký. Sme projektom zaviazaní  tu to platformu udrz iavať vo 

funkc nosti es te po dl z ku ďals í ch dvoch rokov. 

  

V okto bri prebehlo multiplikac ne  stretnutie v Kľac ne poc as MĎMC. Jeho organiza ciou a výkonaní m v 

riadnom poc te u c astní kov sme splnili poslednu  podmienku danu  zmluvou o projekte. Poc as neho ste mali 

moz nosť si výsku s ať platformu a pozrieť si modulý a informa cie v nich. Ainova tiez  zorganizovala v 

Bratislave informac ný  semina r v spolupra ci so Slovenský m spolkom kniz ní c a knihovní kov (SSKK) a s 

podporou Centra vedecko technický ch informa cií  (CVTI). Medzina rodný  projekt AXESS podporený  z 

programu Erasmus+ sa venoval zvý s eniu digita lných zruc ností  obc anov, s pecia lne z ien pred na vratom do 

pracovne ho pomeru. Vý sledkom projektu je voľne dostupna  vzdela vacia platforma, na ktorej si 

za ujemcovia mo z u osvojiť, zopakovať, zvý s iť digita lne zruc nosti, ako aj ine  zruc nosti podporene  

digita lnými zruc nosťami. 

V období  od novembra 2019 az  do janua ra 2020 sme s Ďanielou Konec nou ukonc ili aj financ nu  a u c tovnu  

stra nku tohto projektu – ako kaz dý  projekt stojí  na pevný ch da tumoch a tie sa musia res pektovať. 

Spolupra cou na tomto projekte sme sa veľa nauc ili o Otvorený ch zdrojov vzdela vania, ako sa daju  výuz iť 

a kde sa nacha dzaju . Žosta va uz  len býť do sledný  a na jsť si c as a vo ľu sa prelu skať samos tu diom aj 

pomocou tejto platformý. Verí m, z e si na jdete c as kliknu ť na niektore  modulý c i videa .   

 

 



  
 

 

ERASMUS+ RODIČOVSTVO AKO MOTIVÁCIA K CELOŽIVOTNÉMU VZDELÁVANIU 

 

Parenthood as motivation for lifelong learning in Mother Centres 

Erasmus+ 2019-1-CŽ01-KA204-061445 

Trvanie projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2022 

 

Zapojené krajiny 

Sí ť pro rodinu, Praha, C esko, https://sitprorodinu.cz/ 

Ú nia materský ch centier, Bratislava, Slovensko,  

Bundesverband der Mu tterzentren, Limburg, Nemecko, https://www.muetterzentren-bv.de/ 

Javni zavod Mala ulica Center za otroke in druzine v Ljubljani, Slovinsko, https://www.malaulica.si/en/ 

  

 

    

 

 

Cieľ projektu 

Cieľom projektu je tvorba metodiký pre materske  centra  spojena  s kra tkou histo riou materský ch centier 

a najma : 

Porovnanie su c asne ho stavu materský ch centier v kaz dej zu c astnenej krajine vra tane na rodný ch 

s pecifí k 

Prí lez itosti na spolupra cu na euro pskej u rovni - spoloc ne  te mý a za ujmý, kampane 

Prí kladý osvedc ený ch postupov nielen v oblasti vzdela vania dospelý ch v materský ch centra ch 

 

V novembri 2019 sa uskutoc nilo u vodne  stretnutie k projektu – v Prahe. 
 
Hostila na s Sí ť pro rodinu v Prahe. 
 

https://sitprorodinu.cz/
https://www.muetterzentren-bv.de/
https://www.malaulica.si/en/


  
 

 

 
 
V kancela rii – Sí ť pro rodinu, Truhla r ska  ul., Praha 

   
 
 
MC v centre Prahý pri Vltave 

 
 

 
 

PROJEKT MPSVR 

 

V roku 2019 sme dota ciou z MPSVR mohli rozpru diť diskusiu o nerovnomernom odmen ovaní  z ien a 

muz ov, na zvý s enie informovanosti o predcha dzaní  vs etký ch foriem  rodovej nerovnosti,  hľadanie 

do vodov a ries ení  tejto skutoc nosti. Priemerný  hrubý  mesac ný  plat muz ov tvorí  1 068 eur, pric om z ený v 

priemere zarobia 829 eur. Pri porovnaní  platov je priemerna  hodinova  mzda u slovenský ch muz ov 7,17 

eura, zatiaľ c o u nez nejs í ch polovic iek je to 5,88 eura za hodinu. Ž ený oc aka vaju  niz s ie za robký, uz  keď na 

pracovný  trh vstupuju . Tieto rozdielý výcha dzaju  z rodový ch stereotýpov, ktore  es te sta le v nas ej 



  
 

 

spoloc nosti  pretrva vaju . Ď als í m do vodom je materska  dovolenka, keď z ený osta vaju  doma a muz i 

pokrac uju  v karie rnom raste. Úskutoc nili sme okru hlý sto l na tieto te mý so za stupkýn ami verejnej spra vý 

aj obc ianských zdruz ení . Je to zac iatok v diskusii na tu to te mu. Vďaka podpore Ministerstva pra ce, 

socia lných vecí  a  rodiný SR sme tiez   realizovali stretnutia so za stupkýn ami MC/RC v kaz dom kraji, abý 

sme informovali a nas tartovali verejný  dis kurz o rozdielnom odmen ovaní  muz ov a z ien. Pla nujeme 

pracovať na osvete a facilitovaní  ro zných stretnutí  v oblasti obhajobý z enský ch pra v a  ins pirovať aktí vne 

subjektý k  výuz itiu projektov orientovaný ch na podporu pra ce z ien s malý mi deťmi a za roven  zvý s iť 

za ujem o materske  centra , ktore  budu  mo cť poskýtovať ďals ie sluz bý pre z ený. 

V posledný ch rokoch vzniklo mnoz stvo projektov a sýste mov, ktore  maju  pomo cť z ena m s malý mi deťmi 

zosu ladiť pra cu a rodinu. 

Mohli bý sme tlieskať a hovoriť, z e ideme dobrý m smerom. 

Ale – keď budeme, ako odborní ci, k sebe fe roví  – musí me povedať aj to, z e niekedý napriek snahe, napriek 

kvalitný m podkladom, napriek dostatku zdrojov sa c asto stane „niec o“, c o situa ciu es te viac skriví . Ďobre  

a zdrave  je, keď o proble moch doka z eme hovoriť. Odborne a presne. 

O tom, ako sa nastavuju  mechanizmý na zní z enie diskrimina cie z ien na pracovnom trhu? Ako tieto 

na stroje su visia a ovplývn uju  rodinný  z ivot? Ake  skupiný z ien osta vaju  nedotknute ? Ako výzeraju  

kontrolne  mechanizmý kľu c ový ch na strojov? 

Tu - okru hlý sto l k tý mto te mam aj za u c asti MPSVR SR, Koordinac no-metodicke  centrum, Slovenske  

na rodne  stredisko pre ľudske  pra va. 

 

KONFERENCIA ORBIS CIVITATES 

Poc as roku 2019 sme sa zu c astnili niekoľký ch konferencií , napr. aj Orbis Civitates – Stupavska  

konferencia organiza cii obc ianskeho sektora. 

Podtitul konferencie odkazuje na stupavsku  tradí ciu stretnutí  za stupcov 

obc ianských organiza cii a hnutí , ktora  za sadný m spo sobom formovala 

dianie v mimovla dnom sektore. Výtvoril sa tak priestor, kde sme mohli 

ako nezikovký formulovať svoj postoj a za roven  prí sť s poz iadavkami a 

ries eniami pre udrz ateľnu  budu cnosť otvorenej a demokratickej 

spoloc nosti. 

Konferencia bola venovana  rozvoju a c innosti obc ianskeho sektora. 

Ú c astní kom sa prihovorila prezidentka Slovenskej republiký Žuzana 

C aputova , ktora  výzdvihla vý znam obc ianskej spoloc nosti pri 

posiln ovaní  obc ianských slobo d.  



  
 

 

KONFERENCIA SAMOSPRÁVA PRE ĽUDÍ – ĽUDIA PRE SAMOSPRÁVU 

 

Samospra va pre ľudí  - Ľudia pre samospra vu. Konferencia pod gesciou Splnomocnenca pre rozvoj 

obc ianskej spoloc nosti so zaují mavý mi te mami, napr. participatí vný 

rozpoc et ako na stroj zmocn ovania, komunitne  organizovanie ako cesta z 

výlu c enia a mnohe  ine . 

 Na konferencii sme sa nielen veľa dozvedeli, ale stretli sme i  starý ch aj 

nový ch zna mých. Na fotke za stupkýne Ú nie ro mských materský ch centier a 

Ú nie materský ch centier. 

 

 

 

 

POHODA S PEPCOM 

 

 

V roku 2019 sme nadviazali spolupra cu s firmou 

Pepco, vďaka ktorej sa na m podarilo výnoviť 

viacero MC/RC nový mi doplnkami, na býtkom c i 

hrac kami. 

Ža roven  sme sa ako Ú MC prezentovali na 

festivale POHOĎA. Poc as 3 dní  sme zorganizovali 

niekoľko workshopov pre deti s podte mou 

„envirotematika“. Ža stupkýne Ú nie materský ch 

centier – Katarí na Jarinova  z MC Neza budka, 

Ž ilina, Vlasta Tvrdon ova  z MC Srdiec ko, Trenc í n 

a  Janka Sý korova  z MC Slniec ko, Prievidza 

predstavili meto du montessori na workshopoch 

s na zvami: Prec o si ma me chra niť svoju galaxiu?, S Vlastou v  lese, Tvorí me recýklovane. Tu to spolupra cu 

obe straný výhodnotili ako u spes nu . O workshopý bol za ujem a tento druh propaga cie nas ej c innosti je 

vý zvou do ďals í ch rokov.  

Vďaka financ nej a nefinanc nej podpore a pomoci spoloc nosti Pepco sme nielen mohli uskutoc niť 

vzdela vací  program na festivalu Pohoda, ale mohli sme výbrať 3 materske /rodinne  centra , ktore  najviac 

potrebovali pomoc s inova ciou a výleps ení m svojich priestorov. Vý ber bol prerokovaný  aj so 

za stupkýn ou spoloc nosti. Boli výbrane  tieto: Rodinne  centrum Ako doma zo Svitu,  Materske  centrum 

Sovic ka zo Sec oviec a Martinske  materske  centrum. Tieto si mohli spraviť na kup tovaru a z financ nej 

podporý si výleps ili, skra s lili priestorý svojich centier. 



  
 

 

                

  

Viacere  MC/RC mali moz nosť výnoviť si priestorý vďaka 

podpore financ nej aj nefinanc nej podpore PEPCO. 

 

  

 

 

 

MÍĽA PRE MAMU 

 

 

https://www.facebook.com/materskecentra.sk/videos/2240676459311973/ 

Na Slovensku a v zahranic í  vs etký mamý sveta  uctilo 26 531 u c astní kov Mí le pre mamu 2019 

Podujatia sa uskutoc nili 11.ma ja v tý chto mesta ch a obciach: 

 

Ba novce nad Bebravou MC Anjelikovo 

Banska  Býstrica - RC Hviezdic ka, MC Mamina; 

Bratislava - Ú nia materský ch centier, RC Pres porkovo; 

Brezno - mesto 

Ďetva - Centrum Studnic ka; 

Galanta - RC Bambuľkovo; 

https://www.facebook.com/materskecentra.sk/videos/2240676459311973/


  
 

 

Handlova  - MC Lienka 

Hrin ova  - MC Mravc ek 

Humenne  - RC Malí c ek 

Kos ice - MC Lentilka 

Kos ice - MC Pastierik 

Kos ice - RC Stonoz ka 

Levice - MC Medulienka 

Lipova  - MC Nezbedko 

Luc enec - MC Jaho dka 

Malacký - MC Va nok    

Martin - RC Wings 

Moc enok - Obec 

Na mestovo - RC Ďrobc ek 

Nitra - MC Klokanc ek 

Niz na  - MC Ďupajda 

Opatovska  Nova  Ves - RC S tvorlí stok 

Poprad - MC Bambino 

 

         

Povaz ska  Býstrica - MC Vc ielka 

Prievidza - MC Slniec ko 

Rohoz ní k - MC Kvietok 

 

Ruz omberok - MC Nevedko 

Sec ovce - MC Sovic ka  

Senec - RC Senecke  Slniec ko 

Senica - MC Stonoz kine slniec ka 

Sereď - Hudram 

Sliac  - MsKS 

Sobrance - mesto 



  
 

 

Svit - RC Ako doma 

S ajdí kove Humence - TJ Kerko 

S aľa - MC Mamý mama m 

S enkvice Adamkovo - centrum detí  

Trenc ianske Teplice - RC Ovec ka 

 

Trenc í n - MC Srdiec ko 

Veľke  Ža luz ie - MC Bls ký 

Vra ble - MC Chroba c ik 

Žlate  Moravce - MC Mami-Oa za 

Žvolen - RC Svet rodiný 

Ž iar nad Hronom - MC Ú lik 

Ž ilina - MC Neza budka 

Ž itavaný - ŽS  J.V.S imka Ž itavaný 

 

 

Žahranic ie 

Br eclav - IQ Roma 

Ďublin - Slovak Centre 

Pr erov - Ďuha Klub Rodinka          

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDZINÁRODNÝ DEŇ MATERSKÝCH CENTIER 

 

Na Slovensku svoje dvere otvorili: MC Sovic ka v Sec ovciach, MC Ž abka v Starej Turej, MC Va nok v 

Malacka ch, MC Anjelikovo v Ba novciach nad Bebravou, MC Vc ielka v Povaz skej Býstrica, MC Ďupajda v 

Niz nej na Orave, MC Neza budka v Ž iline, MC Žornic ka v Liptovskom Mikula s i, MC Srdiec ko v Trenc í ne, MC 

Leví k v Ž iline, MC Malí c ek v Humennom, MC Slniec ko v Prievidzi, RC Bambuľkovo v  Galante, MC Bls ký vo 

Veľkom Ža luz í , RC Ďaisý v Rovinke, MC Medulienka v Leviciach a RC Ďlha c ik Bratislava.  



  
 

 

Ú nia materský ch centier uz  tradic ne zorganizovala ví kendový  pobýt RS Kľac no tentokra t zameraný  na 

sebapozna vanie, arteterapiu ako aj relax v prí rode s teambuildingový mi aktivitami. 

V tomto roku sa o niec o viac vďaka koordina cii Katarí ný Jarinovej pripojili aj zahranic ne  MC. Materske  

centrum Centro de Madres v  Argentí ne osla vilo tento sviatok vý stavou fotiek z aktiví t a pra ce v centre. 

Materske  centrum Centar Ža Majke „ PLAMEN“ Žavidovic i v Bosne 

podľa slov Senadý Omerovic  Ďz ankic  uz  19 rokov bojuje 

s  mnohý mi býtostný mi, legislatí vnými, c i „povojnový mi“ 

proble mami v krajine 10.10.2019 zorganizovali veľke  stretnutie 

priamo v materskom centre s oslavou a pohostení m pre z ený 

s deťmi. 

Rodinne  centrum ELKI Bruneck v Severnom Tirolsku ( ITA ) si tiez   

zorganizovali v za hrade, na ktoru  su  veľmi hrde , stretnutie a 

jednoducho oslavovali spoloc ne s nami. 

Materske  centrum Aurora Mine v Srbsku okrem obc erstvenia, na ktore  prispel kaz dý  na vs tevní k svojou 

pra cou, potes ili svojich rodic ov pesnic kami, resp. c í taní m rozpra vok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDZINÁRODNÁ SIEŤ MATERSKÝCH CENTIER (MINE) 

 

V roku 2019  pres la organiza cia mnohý mi pla novaný mi zmenami. Bol to pre MINE bu rlivý  rok, i keď 

inak, nez  si mnohe  z na s predstavuju . 

23.janua ra 2019 sa pod vedení m konzultantký s pecialistký Lizý Baranýai konalo v Budapes ti pracovne  

stretnutie v u zkom kruhu boardu , aj za u c asti Slovenska . Stretnutiu predcha dzali osobne  informac ne  

telefona tý s kaz dou c lenkou boardu a pres tudovanie vs etký ch výz iadaný ch materia lov a dokumentov 

MINE od zaloz enia organiza cie, ktore  spracovala. A zac ala boardu otva rať oc i. 



  
 

 

Pouka zala na mnoz stvo pra ce a úspechov za 19 rokov, o ktorej ale poriadne nikto nevie. Predloz ila 

vý zvý na zmený v organiza cii (nejasne  s truktu rý v organiza cii, slabe  fungovanie pra ce siete, chý baju ce 

strate gie, neurc ita  nejasna  udrz ateľnosť z dlhodobe ho hľadiska ), odporuc ila procesý.  

Vý sledkom stretnutia boli  navrhnute  procesý na zmený, vznik pracovnej skupiný , ktora  hneď zac ala 

realizovať niektore  navrhnute  kroký, výtvorenie dotazní ka, ktorý   ste mali moz nosť tiez  výplniť  a tiez  

vznik ví zie na webku To empower & connect mothers in a caring comunnity worldwide 

Kompletnu  spra vu zo stretnutia si mo z ete prec í tať na : www.materskecentra.sk  

 

V priebehu roka sa postupne pokrac ovalo v pra ci na ďals í ch Lizou navrhnutý ch krokoch, najma  za webke 

a spracova vaní  dokumentov a materia lov pre novu  stra nku. Žaku pila sa Žoom miestnosť a pracovna  

skupina sa pravidelne virtua lne streta vala. Kaz dý  prvý  piatok v mesiaci mal i board zoom stretnutia, v ma ji 

2019 sa konalo i pracovne  stretnutie boardu v Nemecku.  

Na jar 28.4.- 5.5.2019 sa s financ nou podporou mesta Stuttgart a Obc ianskou nada ciou mesta Stuttgart 

konala vý stava k projektu Unser Raum – Náš prostor. V su c asnosti – do 1.septembra prebiehaju  online 

stretnutia ako reflexna  /pomocna  skupina pre z ený, ktore  vedu  materske  centra  a nesu  ro zne druhý 

zodpovednosti s tý m spojene .  

http://www.materskecentra.sk/


  
 

 

V okto bri 2019 ( 25.-29.10.) sa opa ť v Budapes ti uskutoc nilo Vý roc ne  stretnutie c lenov MINE. Spolu so 

Slovenskom sa zu c astnilo ďals í ch 12 krají n – Nemecko, Maďarsko , Argentína, Brazília, Kanada, 

Taliansko ( južné Tirolsko ), Bulharsko, Srbsko, Bosna, Holandsko, Rakúsko.  Po dlhej dobe konec ne 

stretnutie viacerý ch ( i nový ch ) krají n, pretkane  bohatý m programom. 

 

 

Liza Baranyai obozna mila vs etký ch prí tomný ch s ví ziami a cieľmi res trukturaliza cie organiza cie, 

pouka zala na uz  splnene  u lohý. Žapojila na s do diskusie, rozdelení  do pracovný ch skupí n sme ries ili ro zne 

u lohý , absolvovali sme workshopý. Vý sledký zapracovala do strate gií  na posilnenie organiza cie. 



  
 

 

 

 

 

Hlavný m programom bolo Valne  zhromaz denie – okrem schvaľovania spra v bol i volebný  rok boardu. 

Ža ujemkýne o post sa mohli nahla siť vopred. Okrem bý valý ch c leniek boardu sa prihla sila es te Penný 

Kerrigan z Kanadý. Jej ví ziou je zaloz iť  v Kanade materske  centra  a sieť. Board bol jednohlasne zvolený  : 

Renate Stein, Ingrid Bregenzer, Emese Dömösi, Andrea Laux a Penny Kerrigan.  

 



  
 

 

Sprievodný  program bol bohatý  na na vs tevý materský ch centier v Budapes ti, stihli sme tri s ro zným 

konceptom . Spoznali sme projekt Mother Nature, ktorý  Emese prezentovala aj  v Ž iline na konferencii 

Láskavo do života v 2018. 

Presta vký boli obohacuju ce o nove  tva re, kontaktý, sku senosti z vonka... Priestor i na poďakovanie sa za 

prí spevký do časopisu Materské centrá... 

 

 

 

 

 

 

 

V ra mci zaloz enia novej webovej stra nký 

https://minemothercenters.org/ sme intenzí vne 

pracovali  na novom logu .  

Stretnutie bolo plodne . Aj vďaka tomu naprí klad 

sme nadviazali spolupra cu s troma organiza ciami 

z tý chto krají n na spoloc ný ch projektoch. Pra ca 

v a s MINE sa zac í na pribliz ovať predstava m Ú MC 

Viac si mo z ete pozrieť na FB: 

https://www.facebook.com/mothercenters/  

a tiez  mo z ete svojimi novinkami prispievať 

v skupine MINE_GROÚP  https://www.facebook.com/groups/minemothercenters/ 

 

 

 

 

https://minemothercenters.org/
https://www.facebook.com/mothercenters/
https://www.facebook.com/groups/minemothercenters/


  
 

 

FINANČNÁ SPRÁVA 

 

 

      

účet náklady ÚMC SPOLU DAŇOVÉ NEDAŇOVÉ 

501 Materiál 35 426,79 8 910,61 26 516,18 

512 Cestovné 6 422,62 238,71 6 183,91 

518 Služby 55 849,85 3 773,50 52 076,35 

521 Mzdy 26 130,86 1 041,74 25 089,12 

524 Odvody 8 594,49 528,11 8 066,38 

543 odpísané pohľ. 0,00 0,00 0,00 

549 bankové popl. 241,68 0,00 241,68 

546 Dar iným org. 5 425,00 0,00 5 425,00 

  SPOLU náklady 138 091,29 14 492,67 123 598,62 

       

       

účet výnosy ÚMC SPOLU DAŇOVÉ NEDAŇOVÉ 

602 tržby služby 14 646,43 14 046,43 600,00 

604 tržby tovar 432,00 432,00 0,00 

643 odpis pohľad. 149,69   149,69 

662 príspevky od org. 26 999,23 0,00 26 999,23 

664 členské 3 663,00 0,00 3 663,00 

665 2% z daní 2 500,18   2 500,18 

667 zbierky 1 426,00 0,00 1 426,00 

691 Dotácie 89 472,55 0,00 89 472,55 

  SPOLU výnosy 139 289,08 14 478,43 124 810,65 

       

       

  hospodársky výsledok  1 197,79 -14,24 1 212,03 

 

 


