
ŽENY V KOMUNITE
 

ALEBO 
OD AKTIVIZMU K PROFESIONÁLNEJ PRÁCI V KOMUNITÁCH

 
 

Konferencia je  otváracou konferenciou projektu Ženy v komunite,  v  ktorom bude 
Únia materských centier mapovať aktívne ženy na Slovensku a ich smerovanie k tomu, 

aby boli  bez predsudkov pri j ímané v komunitách.  
 

Projekt rôznymi spôsobmi reflektuje,  koľko energie musia ženy vynaložiť ,  
aby sa v komunite stal i  rešpektovanými,  aby práca,  ktorú vykonávajú,  mala pre ostatných

hodnotu,  aby im bolo umožnené sa spolupodieľať  
na rozhodovaní o smerovaní komunity,  o rozdeľovaní zdrojov,  ktoré má.  

 
Konferencia mapuje príbehy žien,  ktoré zakladali  materské centrá a ako sa posúvali  vďaka

aktívnemu pôsobeniu v nich vo svojom profesionálnom živote.  
 
 

Na konferencii  vystúpia ženy,  ktoré poznajú históriu materských centier – Rut Kolínská ,
zakladateľka Sítě materských center z  Českej  republiky a  Elena Bakošová ,  jedna zo

zakladateliek Únie materských centier Slovenska.  Taktiež t ie,  ktoré prebudovali  svoje centrá
na bezpečné ženské domy ako Apolónia Sejková ,  a lebo t ie,  ktoré zakladali  prvé portály pre

mamy a deti  -  Eva Pavlíková .  Niektoré z nich prešli  do lokálnej  polit iky,  ako Lenka Antalová –
Plavúchová ,  a lebo t ie,  ktoré založi l i  Sieť  rómskych materských centier ako Beáta Berkyová.

 

 

15. marca 2022
 utorok  od 9:00 -13:00

NA CELOSLOVENSKÚ ONLINE KONFERENCIU 
POD ZÁŠTITOU 

PREZIDENTKY  SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
ZUZANY ČAPÚTOVEJ

 

 

SRDEČNE  VÁS  POZÝVAME 
 

 

Konferencia Ženy v komunite je realizovaná s podporou:

„Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“.
www.norwaygrants.sk
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9 :00 –  9:15      Otvorenie konferencie 
 
 

9 :15   -   9 :45      O čom je projekt Ženy v komunite  
                          Daniela Konečná,  Ida Želinská   

      
 

9 :45  – 10:45     20 rokov materských centier v  Čechách a na Slovensku                           
         Ruth Kolínská,  Elena Bakošová

 
10:45 –11 :45    Materské centrá ako odrazové mostíky 

                                  k  inej  práci  pre komunity  
                      -z materského centra do lokálnej  polit iky   

                                  Lenka Plavúchová Antalová
                       -   z  materského centra do biznis sféry  
                           Mária Ondračková,  Eva Pavlíková      

                       -   z  materského centra k pomoci iným ženám 
                     Apolónia Sejková

 
11 :45  -12:45     Kam kráčajú materské centrá ?  

                  Silvia Mokrišová,  Beáta Berkyová,  Lenka Černáková
 

12 :45  – 13:00   Záver konferencie 
                      Zora Kalka Pauliniová

              
 
 

 
 

PROGRAM 
 

Podujatie moderuje:
Zora Kalka Pauliniová
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Daniela Konečná vyštudovala ekonómiu a keď sa jej narodilo 6 dieťa, založila prvé
materské centrum v Nitre, ktoré vedie dodnes. V roku 2012 prevzala štafetu jednej zo
štatutáriek  Únie materských centier a stala sa riaditeľkou centra ekonomiky a projektov,
V súčasnosti aktívne koordinuje projekty Učenie pre život  a Ženy v komunite. 

 

 

Ida Želinská je sociálna poradkyňa a analytička. Pre Úniu materských centier
realizovala projekt poradenského centra pre ženy, zažívajúce násilie Ženy ženám, projekt
Dieťa v súdnom konaní. Patricipuje na projektoch Učenie pre život a Ženy v komunitách. 

 

 

Rut Kolínska založila hnutie materských centier v ČR a iniciovala založenie Sítě mateřských
center. Ako genderová expertka je od r. 2002 členkou Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů
a predsedkyňou Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života. Je nositeľkou ceny
Žena Európy 2003 a titulu sociálna inovátorka 2005 od švajčiarskej Schwabovej nadácie. V r. 2015,
2018 a 2019 bola zaradená medzi 25 TOP žien Českej verejnej sféry. 

 

 
 

 

 

 

 

Elena Bakošová  spolu Evou Fiedlerovou je zakladateľkou Únie materských centier.
Počas jej pôsobenia v únii bola spoluautorkou mnohých projektov a kampaní, vďaka
ktorým sa na Slovensku  výrazne zmenilo postavenie žien na materskej dovolenke.

 

 

Eva Pavlíková je zakladateľkou materského centra Bábätko v Bratislavskej Petržalke.
Ešte pred ním však založila prvý portál s informáciami pre rodičov na materskej
dovolenke www.babatko.sk, neskôr www.rodinka.sk. 
 

 

 

Apolónia Sejková je zakladateľkou prešovského materského centra Mymamy, ktoré sa
postupne menilo na občianske združenie, pomáhajúce ženám, ktoré v partnerských a
intímnych vzťahoch zažívajú násilie a v súčasnosti vedie bezpečný ženský dom. 

 

 

Beáta Berkyová sa spoločne s Mariou Oláhovou cez prácu s rómskymi deťmi vo
folklórnych súboroch prepracovali k práci s rodinami a založili sieť rómskych materských
centier. 
 

 

 

Lenka Plavúchová Antalová pôsobila v materskom centre Ráčik v Bratislavskej mestskej
časti Rača. Spolukoordinovala projekt Komunity priateľské k deťom. Neskôr vstúpila do
lokálnej politiky a dnes pôsobí ako viceprimátorka Bratislavy. 
 

 

 

Silvia Mokrišová je iniciátorkou a spoluzakladateľkou Materského centra Sovička           
 v Sečovciach, ktorého súčasťou je aj komunitná záhrada, plná interaktívnych prvkov.
Neskôr v centre začala realizovať projekt Učenie pre život aj vo vylúčenej komunite
Jastrabie. 

 
Zora Kalka Paulíniová je trenérkou, facilitátorkou a konzultantkou, ktorá sa dlhodobo
venuje participatívnym procesom na miestnej, národnej i medzinárodnej úrovni v témach
verejných politík, ako aj zapojenia rôznych skupín do verejných priestorov a života
spoločnosti. 

 

Lenka Černáková je štatutárnou zástupkyňou Materského centra Prešporkovo     
v bratislavskom Starom Meste. Prešporkovo má za sebou úspešné projekty na podporu
pohybu, zachovávanie tradícií a rôzne workshopy obohacujúce nielen deti, ale aj rodičov. 

 

 

Mária Ondráčková spoluzakladala Martinské rodinné centrum v Martine, kde pôsobila 16
rokov. V súčasnosti  vedie školu angličtiny /Helen Doron English/. Venuje sa aj práci s
mladými dobrovoľníkmi v medzinárodnom prostredí organizácie AFS Intercultural
Programs.
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