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VYCHUTNÁVAM SI SPLNENÝ SEN

Sedela som dnes v dojiacom kresle, o ktorom sme donedávna len snívali
a naplno som si vychutnávala splnený sen. Je to taký úasný pocit, neviem to ani
opísa.

Ke sme zakladali nae emcéko, nae prvé stretnutia boli plné nápadov
a návrhov. Od zariadenia priestorov a po program. O vetkom sme snívali také
ivé sny, e bolo vemi ahké uveri im. A my sme im verue uverili a nikdy sme
sa nevzdali nádeje, e sa nám raz splnia.

A teraz som tu, sedím vo vysnívanom dojiacom kresle, pozerám na svoje dve
vytúené a vysnívané detiky a neviem sa nabai radosti z toho, e som
v naom milovanom Preporkove, v naom druhom domove.

Je tu vetko, o om sme s mamikami snívali. Dojiaca izbika s prebaovacím
pultíkom aký býva u detských lekárok  presne po takom sme túili. Je v nej aj
dojiace kreslo, na ktorom sme trvali, e ho musíme ma a teraz ho konene
môeme vyuíva. Ve kým sme zariadili Preporkovo do dnenej podoby, kadá
z leniek stihla medzitým privies na svet svoje druhé dieatko. Darmo, sme
ikovné !

A nie len to!!! Sme aj úasný tím mamiiek. Dnené divadielkové predstavenie
bolo absolútne dokonalé. Hrali ho nae mamiky, lenky. Scenár aj herecké
výkony boli fantastické, ité na mieru naim deom. Ve kto ich u lepie pozná,
ke nie ich vlastné mamiky. Jednoduchá zápletka so zvieratkami, ktoré
rozprávali vo veríkoch, pomedzi to spievali a na záver predstavenia si
s detikami aj zatancovali. Bolo to úasné !!! Presne o tomto sme na zaiatku
snívali !!!

Nu a tá príjemná atmosféra v Preporkove sa ani nedá vyjadri slovami. Pokoj
a pohoda ako doma v obývake v sobotu podveer.

Dnes som bola prvýkrát v Preporkove, odkedy sa nám narodila naa lienoka
Lenka a verue mi nebude stai obasná návteva Preporkova. Tú úasnú
energiu potrebujem dobíja astejie !!!

28.2.2007, Katka Králiková

Z A B RAT I E C H O D N Í KO V P O B Ú R I L O N A J M Ä
M AT K Y S D E  M I
Rozhodnutie staromestských poslancov o monosti zabra chodníky na severnej
strane Hviezdoslavovho námestia a Laurinskej ulici pobúrilo najmä matky s
malými demi. Letné sedenia majú zelenú na úkor chodcov.
Nespokojná matka Iva Kráová nám napísala, e rozhodnutie poslancov povauje
za grobianstvo. Miestni poslanci poda nej nemyslia na rodiny s koíkmi a
zdravotne postihnutých udí a ani na dámy chodiace v lodikách. Záujmy
skupiny kaviarnikov, ktorí sa kvôli svojmu biznisu drzo rozahujú na chodníkoch
pre chodcov, sú im prednejie, uviedla.
Katka Králiková z Materského centra Preporkovo je presvedená, e keby
poslanci mali malé deti a niekokokrát denne by mali problém dosta sa niekam s
koíkom, rozhodovali by o mnohých veciach inak. Oni nevedia, aké je to by
krehkým lovieikom, sedie v koíku, a necha so sebou natriasa a skáka po
otrasných chodníkoch a cestách. Oni nevedia, aké je to nepríjemné by malým
sladko spiacim bábätkom, ktorému skáe hlavika v koíku, kontatovala.
Reakcia jednej z alích mamiiek je nasledujúca: Boli sme na prechádzke a cítili
sme sa ako na prekákovej dráhe. A chodi s koíkmi po takom teréne je poriadne
namáhavé. o iné nám vak ostáva, ke bývame v Starom Meste? A ete aj z
môjho osobného pohadu. Viete si predstavi, aké je to namáhavé pre nevidiacich
a slabozrakých?
Podobné názory nám poslali aj alie lenky Preporkova - Miriam Vojtková, ale aj
Alexandra Mikulová. Tá s poutovaním kontatuje, e sa v prvom rade vylo v
ústrety retauraným zariadeniam a podnikateom. Obania poda nej zostali na
druhej koaji: Nehovoriac o tom, e v lete sa najuie centrum Bratislavy okrem
domácich chodcov zaplní aj skupinkami turistov, take prechod pre peích bude
aký. S takouto expanziou retauraných zariadení, ako matka
-Staromeanka tlaiaca koík, nemôem súhlasi. Ostáva mi naozaj len monos
hrkota s koíkom po nepríjemnej dlabe obchádzajúc retaurácie?
Mama dvoch malých detí Barbara Melíková nám napísala, e poslanci bu
nemajú deti, alebo u zabudli, ako sa tlaí koík po hrboatom povrchu. A
zárove sú ete dos mobilní, take tie nevedia, ako ako sa po hrboatom
chodníku chodí starím uom, ktorí sú asto odkázaní na pomoc paliky alebo
dokonca barlí. Páni poslanci asi zabudli, kto ich zvolil a lobing podnikateov má
silnejí vplyv ako zdravý rozum, dodala.
Staromestskí poslanci na marcovom zasadnutí nepodporili návrh poslanca
Radoslava tevíka (NF), aby na severnej strane Hviezdoslavovho námestia a na
Laurinskej ulici v úseku medzi Nedbalovou a Urulínskou zostal zachovaný
prechod pre chodcov v írke 3 metre od fasády. Naopak, na návrh poslanca
Ondreja Dostála (OKS) zruili doterajie obmedzenie, aby na Laurinskej ulici bol
zachovaný odstup 1,75 metra od fasád domov.
Bratislavské noviny, 12. 4. 2007

H ADÁM ZRAKOVO POST IHNUT ÝCH
RODIOV MALÝCH DETÍ ... KDE STE?

Kde ste, zrakovo postihnutí mladí rodiia? Táto otázka ma zaína trápi ím alej,
tým viac. Hadám vás, udí v mladom veku, ijúcich napriek svojmu akému
zdravotnému postihnutiu plnohodnotným ivotom i u v rodine, práci alebo v
spolonosti.

Mám 30 rokov, som astne vydatá a s manelom máme dve deti, trojronú
dcérku a devämesaného syneka. Ke som mala 15 rokov, lekári mi zistili
diagnózu Stargardt's disease u nás známu skôr pod názvom Fundus
Flavimaculatus. Dovtedy som nemala iadne problémy s oami, prilo to náhle,
neakane a

nedá sa sa to zmeni. Je to nevylieitená choroba a ja postupne

strácam zrak.
Dnes u patrím medzi prakticky nevidiacich, no napriek tomu sa nevzdávam a
ijem vo svojom okolí vemi inným ivotom.

Popri riadnej starostlivosti

o domácnos a výchove svojich detí sa aktívne sa zapájam aj do innosti
materského centra vo svojom meste. To nae sa volá Rodinné centrum
Preporkovo.
Vemi ma vak trápi, e na Slovensku nepoznám udí v mojom veku s podobnou
diagnózou, alebo iným zrakovým postihnutím. Mám vea nápadov, na innosti,
ktoré by sme spolu organizovali, avak zatia som nenala takmer nikoho
s podobnou diagnózou, ako mám ja.
Svoju oporu som nala, ia, iba v zahranií, kontaktovaním sa s umi so
zrakovým postihnutím, s ktorými sa navzájom podporujeme. Nie je to vak koda,
e nieo také nie je aj na Slovensku? Mono sa mýlim a vy ma poteíte svojou
reakciou na tento lánok. V Únii nevidiacich a slabozrakých som sa toti stretla
väinou iba naimi skúsenejími seniormi a na webovej stránke www.netopier.sk
zasa len s demi a mládeou.
A o my, rodiia malých detí, mladí udia v produktívnom veku? Iste máme vea
povinností a saené podmienky, ale nemali by sme sa navzájom práve preto

spozna, pomáha si a podporova sa navzájom? Myslím, e by sa nám ovea
ahie ilo s naimi pecifickými problémami, keby sme si navzájom pomáhali.
Ako napríklad rieite v kadodennom ivote situáciu, ke chcete nakvapka
presný poet kvapiek lieku pre svoje choré diea? Ako prekonávate, alebo
udrujete rovnaké pracovné tempo so zdravými kolegami? Ako taktne vysvetlíte,
ke sa na vás v obchode niekto osopí, i nevidíte, ke nieo zhodíte? Myslím, e v
odpovediach na takéto nae mnohé otázky by sme nali vea spoloného....
Ak vás táto problematika zaujala, prosím ozvite sa mi prostredníctvom Rodinného
centra Preporkovo.
U teraz sa teím na stretnutie s Vami.

Katarína - Dominika Reinoldová, 17. 4. 2007

D E D E T Í B U D Ú S L ÁV I  V Z O O ,
A U PA R K U A P R E  P O R KO V E

Oslavy pri príleitosti Da detí sa budú kona cez víkend na viacerých miestach v
Bratislave. Organizátori iesteho roníka osláv v petralskom obchodnozábavnom centre Aupark subujú na sobotu najväiu akciu svojho druhu.
Poda PR a marketing Manager Auparku Lenky Majtánovej bude ústredným
motívom tohtoroných osláv cirkus, pre návtevníkov je pripravená cirkusová
mané, kolotoe, lanové atrakcie, zvieratá a rôzne súae. Chýba by nemalo ani
vystúpenie hudobných kapiel I.M.T. Smile a Gladiátor i autogramiáda televízie
JOJ. Na podujatí sa tento rok po prvýkrát predstaví Operané stredisko
Záchrannej zdravotnej sluby SR a Slovenský hasiský zbor.
Rodinné centrum Preporkovo na Grösslingovej ulici pripravuje na sobotu od
15:00 do 18:00 pre malých Staromeanov vo veku od jedného do troch rokov
program plný hier, napríklad Maujeme s prstíkami, Tancujeme s bublinkami i
Súa o najkrajie slnieko. Ako alej informovala hovorkya staromestského
miestneho úradu Alena Kopivová, súasou podujatia bude aj krst dvoreka,
ktorý vlastnorune a na vlastné náklady upravili rodiia.
V nedeu budú De detí oslavova aj v bratislavskej Zoologickej záhrade (ZOO),
program je pre návtevníkov pripravený od 9:00 do 18:00. Ako agentúru SITA
informovala pracovníka ZOO Silvia Piroková, pripravené sú ukáky udových
remesiel, animaný program Cestovnej kancelárie Bombovo, vystúpenie Majstra
N spojené s krstom zvieratka, vozenie na poníkoch, beseda s chovatemi, dojenie
Fun Kraviky, ako aj mnostvo hier, súaí a alích atrakcií.
PRAVDA, 30. 5. 2007

PRECHÁDZKA S KOÍKOM ALEBO
PREKÁKOVÁ DRÁHA?
Vdy som si svoju materskú predstavovala tak, e sa prechádzam s dieatkom
v koíku po parku a vetci mi ho obdivujú. ia tento sen sa mi akosi nedarí splni

. Aj dnes, vybrala som sa so svojimi demi na prechádzku ulikami Starého
Mesta v Bratislave a verue, viac sme obchádzali ako sa prechádzali.
Máme u vytipované tiché uliky, teda, relatívne tiché, po ktorých chodíme. Je na
nich irí chodník, take moja staria dcérka môe ís veda ma, ke tlaím
koík. asto sa nám vak stáva, e úseky cesty, kedy môeme ís veda seba sú
vemi krátke a preruované.
No ale dnes to u bol extrém. Len o sme vyli z domu, u sme museli zdola
prvú prekáku, dvorek pred naim bytovým domom bol totálne rozkopaný. Nu
výnimoná situácia a ochotní robotníci, ktorí mi preniesli koík (a skoro aj ma)
na nemohli pokazi náladu z krásneho poasia.
Vyli sme teda na nau ulicu a u sme museli ís po ceste, lebo bol rozkopaný
chodník. Odboili sme na aliu ulicu naej starej trasy a znova sme museli ís po
ceste a nie po chodníku, lebo na om parkovali autá. ia parkovali tak, e by
som okolo nich neprela ani s koíkom, nie to ete s dcérkou veda seba.
Samozrejme, zavadzali nám aj schodíky vystupujúce z domov, ale tie sú tam u
desaroia. Prekákou nám boli aj autá zaparkované jedno za druhým tak blízko,
e ke sme ich chceli obís, museli sme ís aj desa  pätnás metrov naspa. No
hrozné.
alia ulica vak bola azda najhoria. Na ceste a na jednom chodníku pri ceste
stáli tri obrovské autá. Chápem, ke sa stavia, potrebné sú aj eriavy, aj
mieaky aj bagre. A ani hluk sa nedá stlmi. Rýchlo sme ich obili, dcérka len tak
letela, o som ju ahala za ruku, aby sme boli ím skôr pre od toho rachotu.
O kadejakých rozbitých chodníkoch, schodíkoch a jamách na cestách sa radej
nebudem rozpisova.
A, ia, ani sen o obdivných pohadoch na moje deti sa mi nesplnil. Nie e by moje
deti nikto neobdivoval, to áno, ve sú úasné a krásne (ako vetky deti), ale na
ulici som sa s nejakou ohaduplnosou ia nestretla. Dôleitých manaérov, i
nahodené úradníky bu obchádzam ja, alebo zastanem, aby bolo jasné, e
neuhnem a musia ma obís oni. Keby len vedeli, ako ako sa tlaí koík domov,
ke v om reve bábätko a to druhé, trochu starie, je unavené a nevládze chodi.
Darmo, prechádzka s koíkom pre ma nie je ni iné, len prekáková dráha, na
ktorú potrebujem koíkový vodiský preukaz !
A viete, na o stále myslím, ke zdolávam tieto prekáky? Na Saskiu a Venetku
(a na alie úasné ienky z Únie materských centier), ktoré za nás pred politikmi
a rôznymi intitúciami bojujú boj o lepí ivot pre mamiky, detiky a rodiny.
Dievatá, akujeme vám, vaa práca je pre nás potrebná ako so !!!
Katka Králiková, 1. 6. 2006

AKO SME SI PREPOREK POKRSTILI,
VEKÉ PREKVAPENIE ZAILI A Ú ASNÚ
RADOS DETÍ VIDELI ...

Je to obligátna fráza, ale Deti sú zmyslom náho ivota!!! Pre ne urobíme
nemoné. Vzdáme sa vetkého, kariéry, slobody a koníkov, prijmeme fyzickú
boles a psychickú únavu, len aby sme videli záblesk iskriiek v ich oiach.
A potom zistíme, e deti nás nechcú o ni pripravi. Chcú s nami preíva vetko
spolu, nechcú, aby sme sa nieoho vzdali, len chcú by pri tom, ke sa z nás
stanú astní a spokojní udia  rodiia. No nemilovali by ste ich za to ete viac?
A práve preto sa my, mamiky a oteckovia realizujeme v materských centrách.
Lebo práve tam nachádzame svoje skryté talenty, neobjavené hobby a netuené
monosti sebarealizácie tak potrebnej pre duevnú pohodu kadého z nás.
Robíme to pre nae deti, aby nás o najmenej videli nervóznych a podrádených,
aby mohli by stále s nami, aj ke sa im práve nevenujeme. Ve oni nepotrebujú
vodi za ruiku, oni potrebujú vidie cestu, smer. A my, v materských centrách
im ukazujeme, e cesta  hoc ako kukatá  vedie k vekej radosti zo ivota.
O Kubkovej radosti ...
Vemi rada spomínam na krásne veci a úasné záitky. Stále dookola sa vraciam
k situáciám, ke som bola nadmieru astná, dojatá. K verajiemu Du detí na
dvoreku v Preporkove sa budem vraca donekonena. Na neopísatenú
obrovskú rados malého Kubka z dareka, ktorý dostal, nikdy nezabudnem. Vetci
sme z neho boli dojatí, ako sa nádherne teil, výskal od radosti, skákal a pial
s obrovskou radosou z dareka  reklamného pravítka od sponzora, ktoré bolo
v balíku aj s inými, detskejími darekmi. Boe, deom urobi rados je tak
krásne, tak jednoduché! Oni sa dokáu tei z takých malikostí ! lovek by im
potom doniesol modré z neba, len aby tú rados videl a zail o najastejie. U
chápem, preo moja svokra kupuje naim deom stále nejaké dareky. Tá
fantastická rados z prekvapenia, to nadenie a úprimná vanos stojí za vetky
peniaze sveta !
O starostovom prekvapení pred zaiatkom akcie
Nae Rodinné centrum Preporkovo sa môe pyne pochváli tým, e ho naa
mestská as Bratislava  Staré Mesto tedro podporuje. Nie len, e nám na dobu
neuritú poskytla ideálne priestory za symbolický 1 korunový nájom a hradí za
nás celoroné energie, ale nás aj osobne podporuje ná starosta. My máme
astie na dobrých starostov, aj pred vobami sme mali, a aj teraz po vobách
máme starostu, ktorý nás úasne podporuje a teí sa z naej aktivity. Prajem
takého starostu kadému materskému centru !
Teraz si predstavte situáciu. Je hodina pred zaatím podujatia De detí na
dvoreku v Preporkove. Niektoré mamiky ete so tetcom v ruke
domaovávajú pieskovisko. Iné mamiky s rukami nad hlavou pripevujú rôzne
dekorácie a balóny na výzdobu dvoreka. alie mamiky balia deom dareky.
Iné zas v kuchynke servírujú koláe, zapájajú aparatúru (a zisujú, e nefunguje
a treba bea do obchodu kúpi baterky do mikrofónu  naastie ich iiel kúpi
skvelý otecko Peo, za o mu akujeme !). Ani nae skvelé dobrovoníky
nezaháali! Fúkali balóny a pomáhali kde sa dalo.
Ke tu zrazu, do týchto vrcholiacich príprav voiel ná starosta, ktorý sa s nami
po zvolení ete nestihol stretnú osobne. S otvorenými ústami a prekvapením
v oiach som zrazu poúvala, ako nám hovorí: Priiel som skôr, aby som vám

pomohol nieo aké poprenáa, ve vy ste mamiky, tak aby ste sa
nenamáhali.  udia moji, v ivote som nebola viac prekvapená a dojatá !!! Ná
starosta nám chce aj osobne pomôc!!! A verue aj pomohol, hoci sme od oku
ani nevedeli o da robi takému vzácnemu hosovi. Ukázali sme mu celé
Preporkovo, rozprávali som mu o vetkom, o robíme v Preporkove, o naich
lenoch, aktivitách, projektoch a videli sme, aký je rád, e nám to tak skvele
funguje ! Bol to úasný pocit ! o viac si môeme pria !!!
O premenenom dvoreku ...
Hne ako sme pred dvoma rokmi získali nae krásne priestory Preporkova,
zaali sme túi aj po priahlom dvoreku, ktorý k nim fyzicky, ale nie papierovo
patrí. Trvalo nám vemi dlho, kým sme ho dostali. Na tento dvorek toti chodia
deti z materskej kôlky, ale len doobeda. Dohodli sme sa s riaditeom a kôlkou,
e poobede budeme tento dvorek vyuíva my a za odmenu ho
zrevitalizujeme.
Prvá obhliadka dvoreka ukázala, e je v dezolátnom stave. Zhnité
a spráchnivené pne zrúbaných stromov tam boli uprostred, priamo vo výke
naich detí. Vetko edé, pinavé a smutné.
Hne ako to bolo moné zorganizovali sme Dvorbrigádu a vetko, o sa dalo
vyhodi sme vyhodili. Výdatne nám pomáhali nai manelia, oteckovia! Cmuk za
to! Pozametali sme vetok piesok, ktorého je v pieskovisku zbytone vea.
Skontrolovali sme vetko, o sa dá opravi a spísali vetko, o tam chceme
dokúpi, vymeni a zmeni. A potom sme dlho rozoberali, ako to tam vetko
skrálime ...
Krásne sny. A my sme ich zaali postupne premiea na skutonos !
Po dvoch týdoch sa ná dvorek zmenil na nepoznanie ! Nae ikovné mamiky
vymaovali vetko, o sa vymaova dalo, a razom sa zo sivého  pouijem silný,
ale opisný výraz - väzenského dvora stála farebná oáza pre tebotavé detiky.
Zatia sme nemohli vyzdobi dvorek kvetmi a zeleou, ale aj to príde. Andrejka
u má krásne plány a my u teraz vidíme, ako to tam bude vetko prekvita do
krásy.
No, a ako dopadol ná De detí ?
No úasne ! Prilo detí tak akurát, aby to nebola davová akcia. Darmo, v sobotu
poobede je na De detí vea akcií, tá naa vak bola zameraná peciálne pre
najmenie detiky. A tie sa tam cítili fantasticky. A ich rodiia tie. Deti sa hrali na
pieskovisku, mýkaky boli stále obsadené, pripravené stoly s tvorivými dielami
boli naplno vyuité. Deti maovali prstíkmi, fúkali so peciálnymi fixkami na triká
rôzne obrázky, tancovali s bublinkami a hlavne, detiky si veselým rituálom
krstu pokrstili svoj dvorek, ktorý od teraz budú môc vyuíva kadé
popoludnie.
V úasnej atmosfére otvárania darekov mi zrazu zazvonil mobil.
Môj manel, ktorí bol so starou dcérkou u svojich rodiov (dcérka bola chorá
a nemohla ís do kolektívu detí, o mi je nesmierne úto) mi volal, e na opanom
konci Bratislavy prí. Ja, celá astná a rozradostená som pyne hlásila, e
v centre mesta je krásne slnené poasie. Na to sa rozfúkal silný vietor, rozvíril

piesok po celom dvoreku a ja som rýchlo hadala mikrofón, aby som hostí
varovala, e sa blíi búrka.
Za 15 minút sme celý dvorek presunuli do vnútorných herní Preporkova. Vetci
oteckovia pomáhali, nosili laviky, hraky, mýkaky do vnútra a verue, hoci u
bolo bol hodinu pred koncom akcie, nikto sa nezberal domov. Deti sa hne
udomácnili v herni a rodiia, celý spokojní si posadali na gaue a so zákuskom od
mamiky Andrejky (ktorá napiekla dobroty, ale nemohla prís ) v ruke akali na
silnú búrku, alebo aspo na ohlásený dá. No, zopár kvapiek aj spadlo, ale
naastie, iadna búrka neprila a tak po vye hodine od oficiálneho ukonenia
podujatia sa pomaly zaali nai hostia pobera domov. Nabalili sme ich ete
pikótkami od sponzora a vetci odchádzali astní a vaní za krásne
popoludnie, ktoré sme pre nich a hlavne, pre ich deti, urobili.
My sme ete ostali upratova, a samozrejme aj premiestova nábytok  Ve
zaala výnimoná letná sezóna! Do tohto, znova pracovného, prostredia k nám
ete na záver zavítala naa krstná mama, poslankya mestskej asti Staré Mesto,
pani Leoviová, aby nám zapriala vea úspechov a vychutnala si s nami aspo
tú skvelú after atmosféru, kee celý de sobáila mladomanelov a skôr
nemohla prís. Jej nadenie pre nae Preporkovo, rados z naej práce a slová
chvály sú pre nás vekým povzbudením do alej innosti.
Z tejto akcie máme úasne dojmy a ostanú nám krásne spomienky.
... a u pomaly zaíname pripravova skvelé podujatie De otcov
v Preporkove, ktorá bude v nedeu, 17.júna 2007 od 15.00 hod.  a kde inde,
ke nie na dvoreku PREPOREKU !

Katka Králiková, 2. 6. 2006

PREPORKOVO PLNÉ DOBROVONÍKOV
V sobotu, 29. septembra 2007 sa vaka Nadácii Pontis uskutonila v Rodinnom centre
Preporkovo fantastická revitalizaná akcia s dobrovoníkmi z rôznych významných
firiem v rámci podujatia Naa Bratislava. Hlavnou úlohou bolo zrevitalizova ná
vytúený dvorek. Dobrovoníci maovali, istili, rozoberali a natierali, umývali, v tali
a opravovali vetko, na o sme sa len pozreli. Vaka vekému potu dobrovoníkov sa
vytvorili skupinky pracujúce nie len vonku, na dvoreku Preporeku, ale aj vnútri,
v priestoroch Preporkova, ktoré túobne akali na vyistenie pred otvorením novej
sezóny.

Pri zrode projektu NAA BRATISLAVA stála skupina firiem Engage, ktorá podporuje
dobrovoníctvo svojich zamestnancov.
Engage je medzinárodná sie, na Slovensku zatia zdruuje 10 renomovaných spoloností:
Accenture, Allen & Overy Bratislava, Citi, DLA Piper, Hewlett-Packard Slovakia, IBM
Slovakia, KPMG Slovensko, Linklaters Bratislava, Philip Morris Slovakia a VÚB banku.
Komunitným partnerom skupiny Engage na Slovensku je Nadácia Pontis.
Tieto spolonosti sa rozhodli vyzva svojich zamestnancov, aby sa zapojili do
komunitných aktivít v rámci projektu. Podujatie je vak otvorené i alím podnikateským
subjektom. Tímy zloené zo zamestnancov firiem si budú môc vybra, v ktorej oblasti
chcú dobrovone pomôc.
Do Rodinného centra Preporkovo sa prihlásili tímy z firiem Hewlett Packard, Tatra banky,
a.s., Citi, DLA Piper a IBM. Vetci prili plní elánu a chuti pomôc nám, mamikám na
materskej dovolenke, ktoré vedieme Rodinné centrum Preporkovo.
Na tejto fantastickej akcii som sa síce nezúastnila, hoci srdcom som bola pri tom. Verím
vak, e o tom, aké to bolo hovoria za vetko priloené fotky.

Dovote mi preto, aby som sa aspo takto, verejne, poakovala ...

Milí vetci,
ponúc Nadáciou Pontis,
cez nae úasné lenky, predovetkým nové tatutárne zástupkyne Lenku Giaovú a
Ivanku Královú
a po najdôleitejích udí a to dobrovoníkov z rôznych významných firiem,
ke sme pred dva a pol rokom zakladali materské centrum s mamikami na materskej
dovolenke, boli sme plné elánu a nadenia pre dobrovonícku prácu. Chceli sme zlepi
ivot mamiiek na materskej dovolenke v naej komunite, chceli sme urobi nieo pre
seba a hlavne, mali sme víziu "zmeni svet okolo nás".

Zistili sme, e práca v prospech iných udí nám prináa ten vytúený "dobrý pocit z
vykonanej práce", ktorý sa nedá vyísli iadnou sumou, opísa iadnym slovom.
Rados v oiach detí prichádzajúcich do Preporkova a ich zúfalý pla pri odchode nám
bol balzamom na duu za nespoetné mnostvo energie, ktorú sme vloili do náho
Preporkova.
Vaa pomoc je pre nás nie len pomocou fyzickou, ktorú sme práve v tomto termíne, pred
otvorením novej sezóny najviac potrebovali, ale hlavne úasným zadosuinením a
prejavom uznania naej práce, snahy a asto krát aj obety na úkor svojich rodín. Sme
úprimne dojaté, e ste si vybrali práve nae Preporkovo a prili pomôc práve nám,
mamikám na materskej dovolenke, ktoré popri starostlivosti a výchove svojich detí chcú
urobi nieo aj pre svoje okolie.
Ja osobne som sa tohto úasného podujatia nemohla zúastni, pretoe som bola v
Tatrách na dvojdovom Valnom zhromadení Únie materských centier, ktorej lenom je
aj nae Preporkovo. Napriek tomu som bola mysou v Preporkove a verte, e som mala
slzy v oiach od astia, e nae Preporkovo je plné úasných udí, ktorí sa neboja práce,

a chcú pomáha aj bez nároku na odmenu a spolu s nami dokáza, e svet je krásny a
e sa oplatí robi astnými udí okolo seba.
V mene nás, leniek zakladajúcich Rodinné centrum Preporkovo Vám vetkým krásne
prekrásne akujem a posielam vrelé objatia !
Katka Králiková, 1. 10. 2007

RODINNÉ CENTRUM PREPORKOVO 
MIESTO RELAXU AJ AKTIVITY PRE
RODINY S MALÝMI DEMI

RODINNÉ CENTRUM PREPORKOVO JE MIESTO V MESTSKEJ  ASTI
BRATISLAVA - STARÉ MESTO, KDE MÔE PRÍS

KADÝ, KTO MÁ DETI A

CHCE S NIMI, ALEBO V ICH PRÍTOMNOSTI STRÁVI

PRÍJEMNÉ CHVÍLE VO

VO NOM, ALEBO ORGANIZOVANOM PROGRAME PO  AS PRACOVNÝCH DNÍ.

Mnohé eny sa v dnenej dobe stávajú mamikami vo svojich najaktívnejích
rokoch ivota. Odchádzajú zo zamestnania, kde pracovali s plným nasadením a
zostávajú na materskej dovolenke. Ich ivot sa absolútne zmení. Vetko sa toí
len okolo dieatka a domácnosti. Nemôu chodi nikam bez detí. Nie len, e na
mnohé miesta sa s demi jednoducho nemôe, alebo nedá ís, ale aj preto, e bez
deti by mamika mnohokrát ani nechcela ís. asto sa preto mamiky saujú na
stereotyp, sociálnu izoláciu a nepochopenie zo strany okolia.
V zmysle pokynov v lietadlách Najprv sa pripúta rodi, potom diea sa
snaia pomáha mamikám na materskej dovolenke a tým pádom aj deom,
hlavne materské centrá.
V materských centrách sa mamiky stretávajú s pochopením svojho okolia,
získavajú v nich vea cenných rád, informácii, skúseností a svojim spôsobom aj
relaxu. Môu si oddýchnu fyzicky aj psychicky a stále by so svojim dieatkom.
Z týchto potrieb bolo v marci 2005 zaloené mamikami na materskej dovolenke,
aj obianske zdruene Rodinné centrum Preporkovo v Bratislave  Starom
Meste.
Po vzore iných materských centier v Bratislave a na celom Slovensku vznikla
potreba zriadi materské centrum aj v centre Bratislavy, kde sú rodiia s malými
demi azda najviac ochudobnení o prírodu, parky a detské ihriská. Obzvlá
v zime nemajú malé deti miesto, kde by sa hrali, nakoko v centre mesta sa
málokedy udrí sneh v parkoch, a do blata a kaluí mamiky svoje deti nerady
púajú. Nehovoriac o tom, e malé detiky, ktoré ete nevedia chodi môu
zmeni domáce prostredie jedine za prechádzku v koíku. Aj to sú dôvody, pre
ktoré bolo zaloené materské centrum v Starom Meste.
Odhodlané

a nadené

mamiky

na

materskej

dovolenke

sa

podujali

vybudova obianske zdruenie, ktorému dali výstiný názov  Preporkovo, aby
vetkým bolo jasné, e je to v centre Bratislavy a urené hlavne pre deti.
Cieovou skupinou Rodinného centra Preporkovo sú rodiny s demi od
narodenia do iestich rokov. Samozrejme, vítané sú aj starie deti, ale treba si
uvedomi, e zariadenie a hraky v Preporkove sú urené pre deti do 6 rokov,
take tie starie deti u nemusia zauja.
Po dvoch rokoch prevádzkovania sa Preporkovo stalo stabilným miestom pre
rodiny s malými demi. Najdôleitejou zmenou v novej sezóne je, e Preporkovo

je od 1.októbra 2007, kedy zaala po lete a teplých doch, nová sezóna, otvorené
kadý de doobeda od 9.00 do 12.00 a poobede od 15.00 do 18.00 hod. a okrem
tátnych sviatkov a kolských prázdnin, kedy bude zatvorené, bude takto
otvorené celú sezónu, teda od 1.10.2007 do 31.5.2008. Po tomto termíne prejde
Preporkovo znova do prázdninového reimu a nebude tak asto otvorené.
Preporkovo v týchto mesiacoch preíva svoj obrovský programový boom,
starí aj noví lenova, teda mamiky na materskej dovolenke, ktoré svoju
kreativitu chcú vyui nie len pre svoje deti, ale aj pre irokú komunitu
staromestských rodiov a deti, pripravili bohatý program.
Poda prieskumov uskutonených v roku 2006 je najiadanejí program
urený pre deti. Mnohí rodiia, takmer 90%, majú doma internet a teda si dokáu
vetky potrebné informácie vyhada na tam, preto nie je veký záujem
o program pre dospelých. Napriek tomu sú isté oblasti, v ktorých je stále o om
hovori, stále sa o ui a o tieto témy je záujem aj zo strany rodiov.
Napriek tomu vak a u 80% opýtaných rodiov prevláda záujem o program
a aktivity pre deti. A preto sa Preporkovo zameriava so svojim programom
hlavne na svojich najmeních návtevníkov.
Ponúka Cvienie pre deti a mamiky na fitloptách, ktoré je rozdelené poda
veku detí do dvoch skupín, aby bolo cvienie o najviac prispôsobené veku
dieatka a jeho motorickým schopnostiam. Detiky sú vak stále príli maliké na
to, aby cviili samé a preto cviia s mamikou, alebo nie raz aj s oteckom. Na
tento úel Preporkovo zakúpilo fitlopty, rehabilitanú zostavu a rôzne iné
pomôcky na cvienie pre deti.
Záujem je aj o psychoprofylaxiu pre tehotné eny, poas ktorej sa taktie
vyuívajú pomôcky na cvienie ako sú karimatky alebo fitlopty. Od novej sezóny
ponúka Preporkovo okrem psychoprofylaxie aj gravidjogu pre tehotné eny a pre
eny, ktoré sa snaia otehotnie.
Naalej pokraujú pravidelné stretnutia kadú stredu dopoludnia v Tvorivých
dielach pre najmeních, ktoré vedú ikovné mamiky.
Od novej sezóny otvorilo Preporkovo kurz Mini Balerínka urený pre malé
dievatká od 3 do 4 rokov, ktoré túia by baletkami. O tento kurz je obrovský
záujem, najviac sa vetci teia na pripravované vystúpenie malých baletiek, ktoré
bude 12. decembra 2007.

Nová sezóna priniesla viacero alích nových aktivít pre deti. Jednou z nich je
aj krúok Energia von!, ktorý prebieha kadý tvrtok pre deti a u samotný
názov hovorí, e poas krúku sa deti vea pohybujú, zabávajú a organizovanými
hrami si vybíjajú energiu ... a to pod vedením odborných lektoriek.
V Preporkove sa obnovil aj English Family Club, ktorý je urený na
stretávanie

rodiov

vychovávajúcich

svoje

deti

bilingválne

v anglickom

a slovenskom jazyku. Stretnutia sú kadú poslednú stredu v mesiaci a sú
v anglickom jazyku.
Novinkou, ktorú Preporkovo ponúka je aj Klub pre vetky oi, ktorý vznikol
na podnet aktívnej lenky Preporkova, prakticky nevidiacej mamiky dvoch detí.
V rámci tohto klubu majú rodiia monos zúastni sa prednáok a odborných
diskusií, ktoré zaujmú nie len zrakovo postihnutých rodiov, ale aj vetkých
ostatných rodiov malých detí. Jedným z cieov Klubu pre vetky oi je nenásilnou
formou integrova zrakovo postihnutých rodiov do spolonosti iných rodín
s malými demi.
V rámci beného roka ponúka Preporkovo aj mnoho zaujímavých prednáok
a diskusií, pravidelné Preporkovské bazáriky, vzdelávacie kurzy pre rodiov,
veselé stretnutia so ivými zvieratkami a predovetkým zábavné podujatia pre
deti. Jedným z najbliích podujatí bude v sobotu, 8. decembra 2007 dopoludnia
Veselý Mikulá.
Preporkovo vak nie je len formálna, dobre fungujúca intitúcia. Sú to udia,
ktorí robia z Preporkova príjemné miesto, vekú detskú izbu, kde sa stretávajú
vetky deti. Vekou oporou Preporkovu je predovetkým samospráva mestskej
asti Bratislava  Staré Mesto, ktorá Preporkovu bezplatne poskytla priestory.
Vaka tejto podpore môu mamiky na materskej rozvíja svoje schopnosti,
vedomosti, zdiea s ostatnými mamikami svoje skúsenosti a robi nieo
zmysluplné pre svoje okolie. Vetky aktivity v Preporkove, vrátane útovníctva,
upratovania, prevádzky, vedenia krúkov, kurzov a podujatí robia mamiky na
materskej dovolenke popri starostlivosti o svoju domácnos, výchove svojich detí,
na úkor svojho voného asu a to bez nároku na odmenu a dobrovone. Robia to
vak s láskou, s nadením a ochotou zlepi svet okolo seba.
Od 1. februára 2006 je Rodinné centrum Preporkovo lenom Únie
materských centier, ktorá zastreuje, chráni a pomáha vye 80 materským
centrám na celom Slovensku. Vaka tomuto lenstvu majú materské centrá

ancu zapoji sa do celoslovenských aktivít a kampaní Únie materských centier
a pomôc tak meni svet tak, aby bol lepí pre mamy, pre deti a pre rodiny.

Otvorené od 1.októbra 2007 do 31. mája 2008 (okrem tátnych sviatkov a kolských
prázdnin):
Pondelok od 9.00 do 12.00 a od 15.00 do 17.00 hod.
Utorok

od 9.00 do 12.00 a od 15.00 do 18.00 hod.

Streda

od 9.00 do 12.00 a od 15.00 do 18.00 hod.

tvrtok

od 9.00 do 12.00 a od 15.00 do 18.00 hod.

Piatok

od 9.00 do 12.00 a od 15.00 do 18.00 hod.

Katarína Králiková, 1. 10. 2007

INTERNET MENÍ, ZLEPUJE PRÁCU ,
IVOT AJ MATERSKÚ 

V naom Rodinnom centre Preporkovo máme internet zapojený vaka
spolonosti Slovak Telecom od júna 2006. Odvtedy si mnohé mamiky
pochvaujú túto aliu slubu pre nich, ktorú môu vyui poas hry svojho
dieatka v materskom centre.
Mamiky najastejie vyuívajú internet na vyhadávanie informácii a na
vybavenie e-mailov.
Nie raz sa nám vak stalo, e sa na nás mamiky obrátili s prosbou, aby sme ich
nauili pracova na poítai, ovláda Word, Excel, prácu s internetom
a elektronickou potou.
Samozrejme, kadej mamike sme radi vyhoveli. Nie len preto, e na tento úel
máme zriadený internet a aj tudovu v Preporkove, ale hlavne preto, e my
mamiky si navzájom rady pomáhame, nezitne a ochotne. Bez problémov si
dohodneme dni, kedy sa stretneme a kedy prebieha vyuovanie. Obrovskou
a vemi chválenou výhodou je práve fakt, e dieatko sa môe hra v herni pod
dozorom opatrovateky, babiky alebo otecka, kým sa mamika uí pracova
s poítaom.
Mnohým mamikám ná internet pomohol vea vecí vybavi, kúpi i preda
obleenie pre dieatko.

V posledných mesiacoch sa vak astejie stretávame s tým, e si cez internet
mamiky hadajú prácu alebo privyrobenie si poas rodiovskej dovolenky.
Jedna mamika, Elenka K. (30 r.) si u prácu nala. Samozrejme, nebolo to ahké,
ale vaka informáciám, ktoré cez internet nala a monosti zasla svoj ivotopis
a iados do zamestnania sa jej to nakoniec podarilo. Vemi jej taktie pomohlo to
mnostvo uitoných rád a informácií o tom, ako napísa ivotopis, ako uspie na
prijímacom pohovore a podobne, ktoré nala na internete.
alia mamika, naa lenka Andrejka B. (35 r.) si v súasnosti prostredníctvom
internetu prácu intenzívne hadá. oskoro jej koní rodiovská dovolenka a do
svojho pôvodného zamestnania sa vemi nechce vráti, kee si poas
rodiovskej dovolenky zvýila vzdelanie a hadá si prácu v inej oblasti.
Mnohé nae mamiky si vaka poítau a prístupu na internet udrali svoje
vedomosti z oblasti informatiky a do zamestnania sa neboja vráti. Práve naopak,
poas rodiovskej dovolenky sa ich vedomosti v tejto oblasti  a aj v mnohých
alích  niekokonásobne zlepili. Vaka materskému centru, vaka internetu,
vaka spolonosti Slovak Telecom !

Katarína Králiková, 2.11.2007

DO PREPORKOVA SA DOBROVONÍCI
Z PONTIS- U VRÁTILI, ABY ZNOVA
POMOHLI.

V piatok, 16. novembra 2007 sa v Rodinnom centre Preporkovo, Bratislava 
Staré Mesto uskutonila alia skvelá upratovacio-opravovacia brigáda pod
zátitou nadácie Pontis.
Prilo ... dobrovoníkov z firiem ... a s úsmevom na tvári nám pomohli ...

.... umy okná v Dojiacej izbike a v tudovni
... prebrúsi a natrie stenu na chodbe
... prebrúsi a natrie komodu na pomôcky do Tvorivých dielní
... prebrúsi a natrie detské stoliky
... namontova laná na fitlopty
... namontova veiak na chodbu (ten sa teraz v zime mimoriadne zíde! )
... namontova poliku a obraz
... nalakova lavice

... a hlavne vytvori úasný pocit spolupatrinosti ...

... za ktorý sme mimoriadne vaní !!!

V tomto období, kedy vrcholia prípravy na vianoné podujatie, a máme stále
vea rôznych povinností vo vzahu k útovníctvu, podaným projektom
a sponzorom je pre nás táto dobrovonícka akcia hrejivým balzamom na dui. Je
fantastické vedie, e niekomu na nás záleí a tak, e príde, obetuje svoj voný
as, vyhrnie si rukávy a pustí sa do fyzickej práce, ktorá by nám mamikám na
materskej dovolenke trvala mnohonásobne dlhie. ako je vyjadri pocity vaky.
lovek by tých udí najradej vyobjímal od radosti !!!

Katarína Králiková, Ivana Králová a Lenka Giaová, 16. 11. 2007

