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Únia materských centier

Poslanie

• dosiahnuť úctu a uznanie materstva   v spoločnosti,

• spoluvytvárať podporujúce podmienky pre materstvo

• v najvyššom záujme dieťaťa, matky a rodiny



Sieť materských a rodinných centier v SR
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Únia materských centier

Poslanie

• Dosiahnuť úctu a uznanie materstva v spoločnosti, 
spoluvytvárať podporujúce podmienky pre materstvo 
v najvyššom záujme dieťaťa, matky a rodiny

Cieľová 
skupina

• Materské a rodinné centrá

• Počet členov : 65

• Počet sympatizantov : 12

Právna 
subjektivita

• Občianske neziskové združenie



Čo robí Únia materských centier?

pomáhajú a podporujú začínajúce MC a MC v núdzi (podporné listy
na miestne samosprávy, poskytovanie vzdelávania a poradenstva za
symbolické sumy, manuál pre prácu s dobrovoľníkmi)

komunikujú s predstaviteľmi verejného života, médií, ostatnými MVO
na Slovensku i v zahraničí a zvyšujú tak povedomie o MC a o situácii
matiek na Slovensku

na nediskriminačnom základe pomáhajú pri ochrane práv a zlepšení
situácie všetkých matiek a to najmä poradenstvom, informačnou
a vzdelávacou činnosťou, organizovaním kultúrnych podujatí.



Čo robí Únia materských centier?

Šíri myšlienku MC /RC 

 vzdeláva v oblasti manažmentu dobrovoľníkov, písania projektov, 
komunikačných zručností, PR, v práci s komunitou, v legislatíve    

udržiava informovanosť svojich členov (www.materskecentra.sk, 
časopis Materské centrá, vnút. e-konferencia)

http://www.materskecentra.sk/


Členovia ÚMC – materské a rodinné centrá

- samostatné občianske neziskové združenia

- vznikajú „zdola“ spravidla z podnetu a záujmu 
rodičov

- nie sú napojené na rozpočty  štátu, miest a obcí

- manažment vykonávaný na DOBROVOĽNÍCKOM 
základe

- poskytujú služby pre širokú verejnosť



Míľa pre mamu 10.5.2014

• 1609 metrov dlhý pochod pre svoju mamu

• Poďakovanie za dobrovoľnícku prácu žien - matiek v materských a 
rodinných centrách, ktoré počas svojej rodičovskej dovolenky 
nezištne pomáhajú svojej komunite vytvárať bezpečný priestor 
pre rodiny s malými deťmi. 

27 543



Míľa pre mamu je to, čo 70 organizátorov v 61 
mestách spojilo na celom Slovensku aj v 
zahraničí.

BRATISLAVSKÝ KRAJ
•Bratislava - ÚMC, MC Budatko, RC Dlháčik, MC Klbko, RC 
Kramárik, RC Macko, RC Obláčik, RC Prešporkovo, RC Ráčik, 
MC Podunajské Biskupice
•Bernolákovo, KC Prístav
•Lozorno, MC Muška
•Malacky, MC Vánok
•Pezinok, CENTRUM PRE RODINU (MaMaTaTaJa)
•Rohožník, MC Kvietok
•Senec, MC Senecké Slniečko

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

NITRIANSKY KRAJ
•Levice, MC Medulienka
•Lipová, MC Nezbedko
•Nitra, MC Klokanček
•Pukanec, MC Pukanček
•Šaľa, MC Mamy mamám
•Veľké Zálužie, MC Blšky
•Vráble, MC Chrobáčik
•Zlaté Moravce, MC Mami-Oáza
•Žitavany, ZŠ J.V. Šimka

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

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
•Banská Bystrica - MC Hviezdička, MC Mamina, MC Mostík
•Brezno, MC Slniečko - centrum
•Hriňová, MC Mravček
•Lučenec, MC Jahôdka
•Nová Baňa, MC Gašparko
•Opatovská Nová Ves, RC Štvorlístok
•Revúca, MC Gombíkovo
•Sliač, MsKS
•Šávoľ, OZ Františka Suláka
•Žarnovica, Centrum voľného času

ŽILINSKÝ KRAJ
•Dolný Kubín, MC Píšťalka
•Liptovský Mikuláš, MC Zornička
•Martin, Rodinné centrum
•Námestovo, RC Drobček
•Nižná na Orave, MC Dupajda
•Ružomberok, MC Nevedko
•Žilina - MC Levík, MC Nezábudka

KOŠICKÝ KRAJ
•Košice - MC Smajlík, RC Stonožka
•Prakovce, MC Harmónia

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

ZAHRANIČIE
•Česká republika - Přerov, MC Duha klub - Rodinka
•Írsko - Dublin, MC Obláčik
•Srbsko - Báčsky Petrovec, MC Srdce



ROK 2014



Verejná zbierka ĎAKUJEM, ŽE SI MAMA! 

Materské centrá fungujú na báze vzájomného pochopenia, pomoci a 
z toho prameniaceho entuziazmu tieto potreby naplniť. 

Kúpou usmievavého slniečka v cene 1,- € sa môžete zapojiť do celoslovenskej 
zbierky "Ďakujem, že si mama" a podporiť tak činnosť materských a rodinných 
centier na celom Slovensku. 

Za vyzbierané peniaze centrá môžu nakúpiť hračky, športové vybavenie, knihy, 
materiál na tvorivé dielne a kurzy, ale aj zaplatiť nájom a energie.



SMS zbierka v tvare: 

DMS MAMA 877



Televízny spot ku Dňu matiek

• Mária Čírová

• Marián Mitaš

• Robo Papp

• Jana Hubinská

• Richard Stanke

• Zuzana Vačková

• Samuel Tomeček

• Jana Brisudová

• Marika Topoľská

Magdaléna Rothová
Lenka Černáková
Zuzana Macurová
Dana Valková
Jana Hrehorová
Soňa Holíková



Mamy mamám.                   Deti mamám.



Deň pre mamy







TV spot na podporu verejnej zbierky- Petra Polnišová



TV spot vysielaný v RTVS s podporou umelcov



Marián Mitaš a jeho videoželanie mamám



ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM
Míli pre mamu 2014


