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Medzinárodný deň materských centier 10.10.2015 

Tlačová správa, 2.10.2015   

 

Únia materských centier organizuje počas druhého októbrového týždňa 

6.ročník Medzinárodného dňa materských centier. Spolu s 28 materskými 

a rodinnými centrami chce prispieť k zviditeľneniu práce materských centier 

na Slovensku. 

10.10.2015 je celosvetovo uznávaný ako Medzinárodný deň materských centier a chceme povzbudiť 

ľudí, ktorí váhajú, aby objavili svet materských centier.  

Cieľom kampane je, aby počas otvorených dní prišli rodičia, deti, budúci rodičia, ale aj predstavitelia 

miest a obcí a cez vlastný zážitok a skúsenosť zistili, prečo rodiny potrebujú svoju „verejnú obývačku“ 

priateľskú k deťom, aby sa komunitný, susedský život stal reálnym.  

Únia materských centier tento rok pripravila pre rodiny z materských centier trojdňový pobyt od 9.- 

11. 10.2015 v Rekreačnom stredisku Kľačno, kde na nich čakajú športové hry, Divadlo Svetielko, 

zážitkové workshopy, výmena skúseností, zábava a relax. 

Materské a rodinné centrá na Slovensku, zastrešené Úniou materských centier, pripravili 

bohatý program a svoj sviatok oslavujú rozprávkami, koncertami, tvorivými dielňami či ukážkami svojej 

činnosti a na deti čakajú Rozprávka o vlkovi a siedmich kozliatkach, Kocúr v čižmách, O kohútikovi 

a sliepočke, dni otvorených dverí, rozprávková párty a kampaň bude sprevádzať aj benefičný koncert 

v Prešove v ROC Emerka, kde vystúpia Katka Knechtová, Hrdza, Free Voices a Duo Farsa. 

Partneri kampane: 

 
Banská Bystrica, Materské centrum Mamina  
Bratislava -  RC Dlháčik, RC Klbko, RC Macko, RC Prešporkovo 
Galanta, Rodinné centrum Bambuľkovo  
Handlová, Materské centrum Lienka 
Hriňová, Materské centrum Mravček 
Košice - Materské centrum Smajlík 
Košice - Materské centrum Stonožka  
Levice, Materské centrum MEDULIENKA  
Malacky, Materské centrum Vánok 
Martin, Rodinné centrum Wings 
Nitra, Materské centrum Klokanček 
Nižná, Materské centrum Dupajda 
Považská Bystrica, Materské centrum Včielka 
Prakovce, Materské centrum Harmónia 
Prešov, Rodinné a oddychové centrum Emerka  
Prievidza, Materské centrum Slniečko 
Revúca, Materské centrum Gombíkovo 
Rožňava, Materské centrum Meduška  
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Sereď, Rodinné centrum MAMA klub 
 Trenčianske Teplice, Rodinné centrum Ovečka 
 Veľké Zálužie, Materské centrum Blšky 
 Vranov nad Topľou, Materské centrum Slniečko                     
 Zlaté Moravce, Materské centrum MAMI - OÁZA 
 Žilina, Materské centrum Levík 
 Žilina, Materské centrum Nezábudka 
 
Mediálny partner kampane:  
 

 

 

Kontakt pre médiá: 

Daniela Konečná, 0915/930833, umc@materskecentra.sk 

www.materskecentra.sk 

www.facebook.sk/uniamaterskychcentier 
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