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Činnosť Materského centra Budatko, OZ 

 

 

Materské centrum Budatko (ďalej len MC) pôsobí v MČ Petržalka od r. 2007, vytvára priestor pre               

stretávanie, vzdelávacie a záujmové aktivity rodičov, ktorí sú s deťmi na rodičovskej dovolenke           

a mladých rodín s deťmi od 0 do 6 rokov, tehotné ženy. 

 

Rodičom počas rodičovskej dovolenky často chýba podpora v rôznych oblastiach. Našou          

činnosťou sa snažíme napĺňať poslanie a ciele materského centra: 

  

Poslanie a ciele združenia 

1. Občianske združenie vzniklo ako dobrovoľná záujmová organizácia. Združenie pracuje na základe 
dobrovoľnej, svojpomocnej činnosti svojich členov a snaží sa vytvoriť príjemný a bezpečný priestor pre 
vzájomné stretávanie sa predovšetkým mamičiek na materskej a rodičovskej dovolenke, ich detí a rodín. 

2. Cieľ om MC Budatko je: 

a. umožniť neformálne stretnutia, výmenu skúseností a nachádzanie nových priateľstiev medzi 
mamičkami a deťmi; 

b. vytvoriť podmienky pre sebarealizáciu ženy – matky, pomôcť zmierniť spoločenskú izoláciu 
rodičov na rodičovskej dovolenke; 

c. vytvoriť bezpečné, hygienicky nezávadné a esteticky príťažlivé prostredie pre rodičov s deťmi, 
kde sa budú hravou formou uskutočňovať aktivity zamerané na rozvíjanie pohybových 
schopností a manuálnych zručností, fantázie a tvorivého myslenia detí; 

d. umožniť rodičom s handicapovanými deťmi integráciu medzi rodiny bez zdravotného 
postihnutia; 

e. Za účelom dosiahnutia stanoveného cieľa vykonáva MC Budatko nasledovné aktivity: 

● vedenie a sprostredkovanie rôznych krúžkov a záujmových činností pre rodičov s deťmi; 
● vedenie a sprostredkovanie rôznych vzdelávacích programov a workshopov (medicína, 

ekonomika, psychológia, právo...), rôznych kurzov (výučba cudzích jazykov, PC, cvičenie, ručné 
práce...), rekvalifikačné kurzy a pod. pre rodičov; 

● poskytnutie neformálnych sociálnych služieb pre matky prevažne na materskej a rodičovskej 
dovolenke a pre rodiny s deťmi predškolského veku (dojčiaci kútik, prebaľovací kútik, 
krátkodobé opatrovanie detí, priestor pre hru a aktívne trávenie voľného času s dieťaťom a 
pod.); 

● organizovanie bazárov detského, materského oblečenia a materských potrieb; 
● organizovanie tvorivých dielní; 
● zriadenie knižnice a videotéky s rodičovskou a detskou tematikou; 
● vybudovanie moderného, hygienicky nezávadného ihriska; 
● prístup na internet pre členov; 
● sprostredkovanie stretnutí rodičom handicapovaných detí s ľuďmi s rovnakými problémami; 
● organizovanie kultúrnych a športových podujatí, výletov a táborov; 
● informačná, osvetová a príležitostná publikačná činnosť; 
● nadviazanie spolupráce s Úniou materských centier, inými MC na Slovensku a v zahraničí a inými 

organizáciami, ktoré majú v cieľoch činnosti organizácii pomoc a rozvoj kompetencií rodín s 
deťmi. 

Zdroj: Stanovy OZ MC Budatko 
 

 

 



 

 

Dobrovoľníci v MC Budatko 

 

V roku 2016 zabezpečovalo prevádzku MC Budatko 18 aktívnych členiek (z 24 členiek celkovo) a 

ďalších 18 dobrovoľníčok vypomáhalo. Okrem týchto osôb nám v rámci veľkých akcií jednorazovo 

vypomáhali externí dobrovoľníci - rodinní príslušníci a známi jednotlivých členiek či 

dobrovoľníčok a dobrovoľníci oslovení na konkrétnu akciu cez Bratislavské dobrovoľnícke 

centrum, s ktorým sme v roku 2016 začali spolupracovať. V roku 2016 sme mali tri aktivačné 

pracovníčky z Úradu práce na 4 hodiny denne v pracovných dňoch. Dve aktivačné pracovníčky v 

období január - jún 2016, jednu aktivačnú pracovníčku v období november - december 2016. Tieto 

pracovníčky vykonávali upratovacie práce (upratovačka) a dozor v herničke a tvorivé dielne pre 

deti (opatrovateľky). Činnosť MC z 98% zabezpečujú samotné členky (nie prizvaní externisti) a to 

bez nároku na honorár, v čase keď nemáme aktivačné pracovníčky. Na každodennom chode MC 

sa aktívne podieľa v priemere 7 ľudí. Všetko každodenné úsilie a život pre centrum sa dá len 

ťažko vyjadriť číslami.  Za bezproblémovým chodom MC Budatko v roku 2016 je viac než 3000 

dobrovoľnícky odpracovaných hodín,  ktoré dobrovoľníci venovali na úkor svojho voľného času. 

Venovali ich upratovaniu priestorov, udržiavaniu okolia, príprave a realizácii programu a projektov, 

vedeniu aktivít, herní, ale i administratívnej činnosti, správe priestorov a webstránky, propagácii 

MC a podobne. 

 

Personálne zabezpečenie prevádzky MC Budatko v roku 2016 

 

Aktívne členky, dobrovoľníčky 36 Celoročne – každý mesiac 
Príležitostní dobrovoľníci 27 príležitostne 

Aktivačné pracovníčky 3 7 mesiacov do roka 
Lektorky 10 celoročne 

 

K 31.12.2016 má MC Budatko 24 členiek. 

 

 

Priestorové vybavenie 

 

MC Budatko od 1.12.2011 užíva priestory v budove MŠ Holíčska 30, ktoré má v prenájme od MČ 

Petržalka. Od 1.12.2016 nám bol predĺžený nájom na ďalších 5 rokov - do 30.11.2021.  Budovu 

spravuje Stredisko služieb školám. MC Budatko užíva 8 miestností o rozlohe približne 243m2. 
Údržbu objektu zabezpečujú dobrovoľnícky členky MC v spolupráci so správcom objektu. 
 

So súhlasom správcu budovy využívame priľahlú terasu o rozlohe cca 108 m2. Pokračujeme v 

starostlivosti o predzáhradku aj rastliny, zasadené v betónových kochlíkoch, ktoré lemujú hranice 

terasy. V interiéri sme počas roka nahradili zničený koberec v priestoroch obývačky, inštalovali 

sme bojlery na teplú vodu v kuchynke a v priestoroch WC s detským umývadielkom a vymenili sme 

žiarovky a neónové trubice za efektívnejšie LED-svietidlá s vyššou svietivosťou.  

 



Za rok 2015 sme v roku 2016 uhradili nedoplatok na energiách v hodnote 383,81 EUR, keďže sa 

energie rozpočítavaju percentuálne podľa podielu prenajatých priestorov k celej budove a k 

celkovej spotrebe budovy.  

 

 

Finančná správa 

 

Náklady na správu priestorov a vonkajších priestorov, aktivity, vybavenie priestorov atď. hradí MC 
Budatko z členských a dobrovoľných príspevkov, grantov, sponzorských príspevkov a 2% z daní 
z príjmov fyzických a právnických osôb. Od 1.12.2016 miestni poslanci schválili návrh o 
symbolickom nájomnom pre MC Budatko a tak od tohto termínu platí nájomné v hodnote 1 EUR 
ročne, čo je pre centrum veľká pomoc. Okrem tejto finančnej pomoci materské centrum 
nepoberá žiadne iné pravidelné dotácie. MC Budatko nemá zamestnancov v pracovnom pomere, 
práce spojené s prevádzkou MC sú zabezpečované dobrovoľníčkami a ich rodinnými príslušníkmi, 
prípadne aktivačnými pracovníkmi. 
 

Hlavné príjmy MC Budatko: 
• členské a dobrovoľné príspevky z herní, aktivít, krúžkov 
• granty a sponzorské príspevky, 
• 2% z daní z príjmov fyzických a právnických osôb. 
 
Fixné výdavky MC Budatko: 
• január-november 2016: 483,05 EUR mesačne prevádzkové náklady (nájomné 221,01, energie 

262,04 EUR) 
• december 2016: 294,18 EUR mesačne prevádzkové náklady (nájomné 0,08 EUR, energie 294,10 

EUR)  
• cca. 30 EUR mesačne poplatky za telekomunikačné služby (telefóny, wifi) 
• cca. 16 EUR mesačne odvoz odpadu - v priemere 4x do mesiaca 
 
Variabilné výdavky MC Budatko: 
• údržba, opravy a rekonštrukcia interiéru, 
• spotrebný materiál a občerstvenie, odmeny pre deti počas akcií, tvorivé akcie 
• hračky, didaktické a športové pomôcky, montessori pomôcky, tlač letákov 
 
 
 

Programová správa 
 

Pravidelné činnosti 
 

MC Budatko bolo v roku 2016 pre verejnosť otvorené v každý pracovný deň v dopoludňajších 

hodinách a štyri krát do týždňa v popoludňajších hodinách podľa počtu aktívnych dobrovoľníkov. 

V tomto čase bola rodičom a deťom k dispozícii herňa, krúžky, montessori herňa, tvorivé aktivity 

a/alebo iné akcie.  Priemerná  návštevnosť  je uvedená v grafe.  V júli, auguste a prvej polovici 

septembra fungovalo Budatko v prázdninovom režime - konali sa len nepravidelné akcie, podľa 

dispozícií dobrovoľníkov. Program počas roka zabezpečili aktívne členky MC a dobrovoľníci bez 

nároku na honorár alebo nepravidelne aktivační pracovníci v spolupráci s Úradom práce, viď 

príloha Návštevnosť Budatka. 



 

Vzdelávacie, pohybové a tvorivé aktivity pre rodičov a deti prebiehajú v MC celoročne (okrem 

letných a zimných prázdnin). Našou cieľovou skupinou sú rodičia na rodičovskej dovolenke a deti 

od 6 mesiacov do 6 rokov, snažilky a tehotné ženy. 

 

Ponuka pravidelného programu v roku 2016: 

● Baby play - herňa pre bábätká, klasická herňa, montessori herňa 

● Cvičenia pre deti na fitloptách, Hocus Lotus, Kindermusik, a pod. 

● Cvičenia pre dospelých - tanec s bábätkom v šatke, cvičenia pre snažilky, tehotné ženy 

● Pravidelné montessori popoludnia a dopoludnia pre deti 

● Pravidelné odborné prednášky a semináre pre dospelých s detskou psychologičkou a s dulou 

● Pravidelné stretnutia s rodičmi z náhradných rodín, organizované OZ Úsmev ako dar 

● Pravidelné podporné skupiny dojčenia a nosenia 

● Burzička detského oblečenia 

● Tvorivé dielne pre deti, tvorivé dielne pre dospelých 

● Krúžky:  
 

 
Krúžok 

 
Odporúčaná veková skupina 

Počet lekcií v 
týždni / 

počet detí 
Cvičenie na fitloptách pre bábätká Matky s deťmi od 6 mes. do 1 roku  2 / 10 

Cvičenie na fitloptách pre deti 1-2 roky Matky s deťmi od 1 do 2 rokov 4 / 10 
Tancuj, spievaj, dupitkaj Matky s deťmi od 2 do 3 rokov   3 / 10 

Ľudovienka Matky s deťmi od 1 do 4 rokov 2 / 10 
Hocus Lotus Angličtina Matky s deťmi od 2 do 3 rokov 2 / 8 
Hocus Lotus Nemčina Deti od 3 do 6 rokov 1 / 14 

Kindermusik Matky s deťmi od 1,5 roka do 3 
rokov 

3 / 11 

Tanec s bábätkom v šatke Matky s dojčatami 1 / 6 
Cvičenie pre snažilky Ženy 1 / 5 
Cvičenie pre tehuľky Tehotné ženy 1 / 10 

Cvičenie na prevenciu plochých nôh Deti od 3 do 7 rokov 1 / 12 
Kurz háčkovaných hračiek Dospelí  1 / 6 

Cirkus Kus Matky s deťmi od 3 do 6 rokov 1 / 11 
 

Krúžky sa konajú cca 4 -5 x do roka. 

 

 

Mesačná návštevnosť MC Budatko - herňa a aktivity 
 
Mesačná návštevnosť MC Budatko dospelých (modrou) a detí (červenou) v roku 2016: 

Mesiac Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec Spolu 

Dospelí 280 620 630 471 789 391 163 181 491 730 693 265 5´704 

Deti 302 623 639 490 779 423 170 170 531 790 744 282 5´943 

 

 



 

 

 

Akcie materského centra vo vnútri i vonku 
 

Prehľad akcií v r. 2016 
 

Akcia Dátum Miesto Poč et termínov / detí 
Burza detských a tehotenských 
vecičiek, hračiek a športových 

potrieb 

20.2.2016 
28.5.2016 

22.10.2016 

Budatko 1 x 25 
1 x 22 
1 x 24 

Montessori dopoludnia a 
popoludnia na rôzne témy 

28.1.2016 
29.1.2016 
18.2.2016 
19.2.2016 
17.3.2016 
18.3.2016 
14.4.2016 
15.4.2016 
19.5.2016 
20.5.2016 
8.6.2016 

11.8.2016 
20.9.2016 
6.10.2016 

20.10.2016 
24.11.2016 
15.12.2016 

Budatko 
 

1 x 19 
1 x 7 
1 x 19 
1 x 8 
1 x 17 
1 x 5 
1 x 5 
1 x 11 
1 x 7 
1 x 15 
1 x 18 
1 x 26 
1 x 29 
1 x 26 
1 x 21 
1 x 28 
1 x 18 

Fašiangový karneval 4.2.2016 Budatko 1 x 21, 1 x 21 
Nebezpečné hry 3.3.2016 Budatko 1 x 18 

Jarné ateliérové fotenie 6.3.2016 Budatko 1 x 12 
Burza detských kníh 12.3.2016 Budatko neevidované 

Veľkonočná schovávačka 22.3.2016 Budatko 1 x 37 
Workshop Montessori pomôcok 16.4.2016 Budatko 1 x 11 

Divadielko O strapatom 
Anjelikovi 

21.4.2016 Budatko 1 x 22 

Montessori popoludnie s Peťou 27.4.2016 Budatko 1 x 15 
Budatko beh 3.5.2016 Budatko 1 x 56 

Športovanie a relax v DTV 4.5.2016 DTV, Poloreckého ul. 1 x 8 



Narodeninový začarovaný piknik 21.5.2016 Lúka pri horárni 1 x 266 
Na palube Jednorožca 29.5.2016 Sad Janka Kráľa neevidované 

Divadielko v záhrade DTV 14.6.2016 DTV, Poloreckého ul. 1 x 9 
Ufúľané hry 5.5.2016 

29.6.2016 
Budatko 1 x 13, 1 x 14 

1 x 12, 1 x 13 
Návšteva hasičov na Čapajevovej 10.3.2016 

15.3.2016 
5.4.2016 

19.4.2016 
26.4.2016 
16.5.2016 
26.5.2016 
2.6.2016 
6.7.2016 

Čapajevova ul. 1 x 28 
1 x 25 
1 x 30 
1 x 16 
1 x 14 
1 x 11 
1 x 12 
1 x 12 
1 x 11 

Vodné hry 1.6.2016 
8.6.2016 

15.6.2016 
23.6.2016 
28.6.2016 
19.7.2016 
25.8.2016 

Budatko 1 x 24 
1 x 24 
1 x 10 
1 x 17 
1 x 12 

1 x 18, 1 x 17, 1 x 17 
1 x 10 

Deň otvorených dverí v Dome 
tretieho veku 

14.9.2016 DTV, Poloreckého ul. 1 x 5, 1 x 5 

Hľadanie pirátskeho pokladu 18.9.2016 Areál hotela Pressburg, 
Tematínska ul. 

1 x 214 

Mini športový deň 22.9.2016 
30.9.2016 
7.10.2016 

14.10.2016 
21.10.2016 
11.11.2016 
18.11.2016 
25.11.2016 
13.12.2016 

Budatko 
 

1 x 21 
1 x 20 
1 x 13 
1 x 16 
1 x 15 

1 x 11, 1 x 12 
1 x 13 
1 x 18 
1 x 12 

Medzinárodný deň nosenia 3.10.2016 
4.10.2016 

Budatko 1 x 6, 1 x 16, 1 x 5 
1 x 5, 1 x 3, 1 x 7 

Deň otvorených dverí 10.10.2016 Budatko 1 x 21, 1 x 24 
Detská Halloween Party 12.10.2016 Budatko 1 x 35 

Preteky odrážadiel 20.10.2016 Budatko 1 x 20 
Nosičská burza 4.11.2016 Budatko 1 x 8 

Vianočné fotografovanie 4.11.2016 Ateliér 1000+1 noc 1 x 19 
Lampiónový sprievod 10.11.2016 Budatko 1 x 43 

Predajná montessori výstava a 
Handmade burza 

26.11.2016 Budatko 1 x 43 

Párty so Santom 2.12.2016 Budatko 2 x 29 
Zdobenie stromčeka a 

medovníčkov s dôchodcami 
8.12.2016 DTV, Poloreckého ul. 1 x 8 

Deň otvorených dverí v PSC 
Impulz - Workshop výroby sviec 

12.12.2016 PSC Impulz, ZŠ 
Turnianska 

1 x 8 

 

 



 

Projektová správa 

 
1. Obnova herničky 

grant z magistrátu hlavného mesta Bratislavy – dotácia vo výške 500,- Eur 
  

Zámerom projektu bolo oživenie herničky s cieľom zvýšiť záujem o ňu ako o priestor na vhodné 

trávenie spoločného času rodiny, respektíve rodiča s dieťaťom. Existujúce hračky v herničke boli 

v rôznom stave, niektoré boli pokazené, iné nekompletné, poškodené či opotrebované. Vďaka 

dotácii sa nám podarilo vyradiť a vymeniť všetky nevyhovujúce či nekompletné hračky. Všetky 

vyradené hračky sme pretriedili: významne poškodené alebo pokazené sme vyhodili, hračky ktoré 

boli však len opotrebované či chýbal dielik a podobne, sme darovali do čakární detských ordinácií 

alebo na charitu. 
 

Popis finančného využitia dotácie: 1. Hračky do herne - 468,63 EUR.  

2. Loptičky do guľôčkového bazéna - 31,37 EUR 

 
2. Rodinný deň spojený s hľadaním pirátskeho pokladu 

grant z grantovej výzvy “Rozprúdime regióny” nadácie ZSE – dotácia vo výške 750,- Eur 
  

Vďaka projektu sme naplánovali a zorganizovali masovú akciu “Hľadanie pirátskeho pokladu”, 

ktorá sa uskutočnila v nedeľu 18.9.2016 v poobedných hodinách. Akcia sa konala na brehu jazera 

Veľký Draždiak, zapojilo sa do nej 27 dobrovoľníkov, nie len z materského centra ale aj 

prostredníctvom iniciatívy “týždeň dobrovoľníctva”, organizovaný Bratislavským dobrovoľníckym 

centrom. Na akcii sa zúčastnilo takmer 450 účastníkov, z toho 225 detí. Vďaka grantu sme pokryli 

náklady na prenájom trampolíny, skákacieho hradu, na nákup materiálu na stanovištia a na tvorivé 

dielne, na divadielko a na odmeny pre deti.  
 

Popis finančného využitia dotácie: 1. Prenájom skákacieho hradu a trampolíny - 200 EUR  

2. Divadelné predstavenie - 135 EUR 

3. Odmeny pre deti - 238,76 EUR 

4. Materiál na prípravu stanovíšť - 93,30 EUR 

5. Materiál na prípravu tvorivých dielní - 82,94 EUR 

 

3. Teplá voda v Budatku 

grant zo zamestnaneckej výzvy nadácie ESET - dotácia vo výške 399,- Eur 
  

Cieľom projektu bolo zabezpečiť teplú vodu v umývadlách materského centra. Z dôvodu čakania 

na výsledok predĺženia prenájmu sa s montážou čakalo až do novembra. Následne bolo zistené 

problematické umiestnenie jedného z umývadiel, preto boli zakúpené a nainštalované len dva 

namiesto pôvodne žiadaných troch bojlerov. Vďaka akciovým cenám sme ich dokázali zakúpiť za 

nižšiu ako bežnú cenu. Jeden bojler bol namontovaný do kuchyne pod drez, na drezové dvierka 

bola nalepená detská poistka. Druhý bojler bol namontovaný do priestorov umývarky s detským 

umývadlom a dobrovoľníkovi, ktorý ho inštaloval, sa podarilo napojiť bojler nielen do 

štandardného umývadla, ale aj do detského umývadielka, ktoré sa nachádza o meter ďalej. K 

bojleru bola zakúpená skrinka, namontovaná pod umývadlo a zabezpečená detskou poistkou. 

Vďaka zmenám v projekte pri jeho realizácii nebola vyčerpaná celková žiadaná suma. Zvyšná suma 



bola vrátená na účet nadácie.  
 

 

 

Popis finančného využitia dotácie: 1. Bojler Dražice TO 5 IN - 75,90 EUR  

2. Bojler Dražice TO 10 IN - 78,40 EUR 

3. Skrinka pod umývadlo - 35 EUR 

4. Detské poistky - 7,98 EUR 

5. Montážny materiál - 60,83 EUR 

 

4. Indoorové ihrisko a športové piatky v Budatku 

grant z magistrátu hlavného mesta Bratislavy – dotácia vo výške 600,- Eur 
  

Cieľom projektu bolo vytvoriť deťom a rodinám indoorové ihrisko aspoň raz za týždeň, aby mali 

napriek sychravým a nepríjemným mesiacom možnosť vybehať sa, vyskákať a vyšantiť. Zároveň 

bol nafukovací hrad k dispozícii aj mimo týchto termínov. Deti, ktoré prišli na akciu “Športový 

mini-deň”, dostali na konci drobnú odmenu za účasť. Z finančného príspevku magistrátu sme 

zakúpili nafukovací skákací hrad pre deti, ktorý budeme používať aj v ďalších rokoch pri rôznych 

indoorových a outdoorových príležitostiach. Ďalej sme k nemu zakúpili tri gymnastické podložky, 

ktoré slúžili na elimináciu úrazov pri šmýkaní a vystupovaní či zostupovaní z hradu. Zvyšné 

financie sme použili na nákup odmien pre deti, ktoré sa zúčastnili športových dní. Spolu sme 

zrealizovali  12 športových dní, z toho jeden pre škôlkarov zo susednej MŠ Holíčska 30. Celkovo 

navštívilo športové dni spolu  317 detí a 181 dospelých, z toho 252 detí v sprievode 171 dospelých 

a 65 detí - škôlkarov v sprievode 10 pedagógov.  
 

 

Popis finančného využitia dotácie: 1. Skákací hrad Jungle Fun - 396 EUR 

2. Gymnastické podložky IKEA - 3 x 29,99 EUR 

3. Odmeny pre deti - 114,03 EUR  

 

 

5. Zelená škola - grant pre materskú školu Strečnianska 2 v Petržalke 

grant z grantového programu nadácie Volkswagen – dotácia vo výške 2000,- Eur 
  

Grant bol určený na vzdelávanie detí formou hry a zábavy o životnom prostredí a o jeho šetrení. 

Aktivity boli určené pre deti a rodičov a priateľov MŠ Strečnianska. Na projekte spolupracovalo aj 

Materské centrum Budatko, v rámci projektu zabezpečilo prednášku o nakladaní s odpadmi a 

pomohlo pri revitalizácii škôlkarskeho ihriska. Takisto dobrovoľníci z materského centra pomohli 

spropagovať projekt Zelená škola medzi návštevníkmi MC. 

 

Popis finančného využitia dotácie: 

Škôlka nákupila baner, vyvýšené záhony pre 7 tried na výsadbu záhradiek, náradie, 

zeminu, byliny, rastliny, recyklačné nádoby, terárium pre slimáky, motýliu záhradu, herbáre 

stromy, kríky na revitalizaciu ihriska. 

 

6. Spolu zdoláme náš Olymp - grant pre materskú školu Strečnianska 2 v Petržalke -  

grant zo zamestnaneckého programu SPP - dotácia vo výške 700,- Eur. 

 

MC Budatko spolupracovalo na revitalizácii ihriska - natierali sme preliezky a propagovali projekt. Z 



grantu sa nakúpili farby na maľbu herných prvkov, dve slnečné markízy ako clony na ihrisko a 

odmeny pre deti na olympiádu. 

 

 

7. 2% darované za rok 2015 

Naši sympatizanti nám v roku 2016 venovali 2% zo svojích daní z príjmov v celkovej hodnote 

2´151,95 EUR. Prijaté financie sme použili na: 

1. 312 EUR bolo použitých na zakúpenie germicídneho žiariča. 

2. 379,06 EUR bolo použitých na opravy havarijného stavu toaliet. 

3. 699,12 EUR bolo použitých na narodeninovú oslavu “Začarovaný narodeninový piknik”  

4. 588,49 EUR bolo použitých na nové hračky, knižky, pomôcky na krúžky 

5. 173,28 EUR bolo použitých na údržbu a drobné opravy v interiéri materského centra. 

Všetkým darcom srdečne ďakujeme. 

 

 

 

Spolupráca s ďalšími inštitúciami 

 
Medzinárodný deň materských centier  

V roku 2010 medzinárodná sieť materských centier MINE vyhlásila 10. október za medzinárodný 

deň materských centier. Na počesť MDMC sme zorganizovali dňa 10.10.2016 deň otvorených 

dverí, na ktorý sme pozvali aj miestnych poslancov, pána starostu a prednostu. V rámci tohto dňa 

sme záujemcom ponúkli ukážky krúžkov, tvorivých dielní, práce v montessori kútiku, voľný vstup 

do herničky, na trampolínu, či na jazykové hodiny pre dospelých. 

 

Inštitúcie v pôsobnosti MČ Petržalka 

- ZŠ Dudova 2 - pomáha pri organizovaní športových podujatí poskytnutím žiakov i 

pomôcok. 

- Dom tretieho veku - zorganizoval nám počas roku vo svojich priestoroch na Polereckého 

ul.  viacero tvorivých dielničiek a zážitkových dní - športový a relaxačný deň, deň v záhrade 

s divadielkom, veľkonočné tvorivé dielničky, deň otvorených dverí, vianočné tvorivé 

dielničky.  

- PSC Impulz - zorganizoval nám Workshop výroby vianočných sviec 

 

Bratislavské dobrovoľnícke centrum 

Od apríla 2016 sme začali intenzívne spolupracovať s Bratislavským dobrovoľníckym centrom, 

absolvovali sme vstupné pohovory a už v máji 2016 sme využili pomoc prvých externých 

dobrovoľníkov pri akcii Začarovaný narodeninový piknik. Vďaka spolupráci s BDC sme dokázali 

zastrešiť dobrovoľníkmi aj ďalšiu veľkú akciu - Hľadanie pirátskeho pokladu, takisto menšie 

interiérové akcie - Halloween, Santa Claus Party a dorovoľníci nám pomohli aj s výzdobou centra. 

Celkovo nám v roku 2016 jednorazovo vypomohlo 23 dobrovoľníkov. 

V rámci slávnostného oceňovania dobrovoľníkov Srdce na dlani, ktoré organizuje Bratislavské 

dobrovoľnícke centrum, sme nominovali našu dlhoročnú členku a bývalú štatutárku p. Martinu 

Kočí, za jej dlhodobý prínos pre Budatko.  

  



Iné inštitúcie 

- Úsmev ako dar - v priestoroch MC Budatko organizujú pravidelné stretnutia náhradných 

rodín 

- Chcem nosiť - v priestoroch MC Budatko organizujú pravidelné stretnutia nosiacich matiek 

- Mamila - v priestoroch MC Budatko organizovali pravidelné stretnutia dojčiacich matiek 

- Ženské kruhy - propagácia v priestoroch MC Budatko, Budatko je členom. 

- Malíček - v priestoroch MC Budatko zorganizovali stretnutie, propagácia 

- Všestranko  - spolupráca na projektoch MŠ a dary pre Budatko 

- súkromné materské školy na území Petržalky a Starého Mesta mali možnosť v júli sa 

odprezentovať na Prezenácii súkromných materských škôl a zariadení 

 

Regionálne médiá: 

- Petržalské noviny - poskytujú nám zadarmo priestor na propagáciu akcií, články o našich 

podujatiach, a zníženú cenu za reklamu. 

- Naše novinky - uverejňovali zadarmo články súvisiace s činnosťou MC Budatko  

 

 

 

Propagácia MC 

 

Pravidelné zverejňovanie programu MC Budatko: 
 

www.budatko.sk, facebook Materské centrum Budatko 
mailing mcbudatko@gmail.com, info@budatko.sk 
www.sdetmi.sk  
www.kamsdetmi.sk  
www.rodinne-pasy.sk 
www.nasenovniky.sk 
www.petrzalskenoviny.sk  
Petržalské noviny 
Naše novinky 
 

Návštevnosť web stránky www.budatko.sk - porovnanie rok 2015 a 2016 
 

január 4993 klikov   6230 klikov 
február 4268 klikov   5974 klikov 
marec 3957 klikov   5340 klikov 
apríl 3322 klikov   5129 klikov 
máj 3221 klikov   4812 klikov 
jún 1603 klikov   3229 klikov 
júl 1098 klikov   2537 klikov 
august 1971 klikov   2667 klikov 
september 3709 klikov   6350 klikov 
október 4137 klikov   6030 klikov 
november 4739 klikov   4980 klikov 
december 2271 klikov   2926 klikov 
 

 

 

http://www.budatko.sk/
mailto:mcbudatko@gmail.com
http://www.sdetmi.sk/
http://www.sdetmi.sk/
http://www.kamsdetmi.sk/
http://www.rodinne-pasy.sk/
http://www.nasenovniky.sk/
http://www.petrzalskenoviny.sk/
http://www.budatko.sk/


 

 

 

 

 

 

 

Plán aktivít na rok 2017 
 

Rozvojové aktivity: 

- Občianska participácia na dianí v MČ Petržalka - spolupráca na podujatiach Na palube 

Jednorožca, Dni Petržalky, Petržalský Piknik, prednáška o prijímaní do MŠ a iné. 

- Nový koberec do priestorov cvičebne, stierka - zveľadenie priestorov po 5 rokoch 

- Nové úložné priestory na odľahčenie kancelárskych priestorov a priestorov tvorivých dielní 

 

Projektové aktivity: 

- Vyhľadávanie donorov a grantových výziev na podporu aktivít MC s cieľom skvalitniť 

a sprístupniť aktivity pre rodiny s deťmi, zveľadenie vonkajších priestorov 

- Spolupráca s neziskovými a ďalším organizáciami v oblasti primárnej sociálnej prevencie, 

vzdelávania a voľnočasových a kultúrnych aktivít pre rodiny s deťmi. 

- Pomoc s grantami materským školám 

 

Programové aktivity: 

- Pravidelné herne, baby play, montessori kútik. 

- Tvorivé dielne pre deti do 3 rokov a deti od 3 rokov. 

- Krúžky pre deti i dospelých. 

- Vzdelávanie dospelých – prednášky. 

- Montessori popoludnia. 

- Pravidelné podporné skupiny dojčenia a nosenia 

- Tradičné sezónne akcie pre rodiny s deťmi: 

 Maškarný bál 

              Hľadanie veľkonočných vajíčok 

 Narodeninový piknik 

Športový deň 

 Preteky odrážadiel 

 Budatko beh 

 Hráme sa s vodou 

 Na palube jednorožca v spolupráci s MČ Petržalka 

 Petržalské dni v spolupráci s MČ Petržalka 

 Hľadanie pirátskeho pokladu 

 Burzičky 

 Halloweenský karneval 

 Lampiónový sprievod 

 Mikuláš v Budatku 

 Pečenie Vianočných medovníkov 



 a iné podľa možností dobrovoľníčok 

 

 

 

Kontakty 2016 

 
www.budatko.sk 

mcbudatko@gmail.com 
 
Mária Vlčková 

Tel.: 0950 512 759 

(predsedníčka – štatutárna zástupkyňa) 

Kompetencie:  komunikácia s MČ Petržalka, prezentácia MC, prevádzka MC, chod Budatka, akcie, 

program, granty, aktivačné práce, pokladnica 

 

Katarína Vavreková 

Tel.: 0949 764 099 

(1. podpredsedníčka – štatutárna zástupkyňa) 

Kompetencie: web, chod Budatka, akcie, program, krúžky 

 
Martina Kočí 

Tel.: 0949 764 049 

(2. podredsedníčka, štatutárna zástupkyňa) 

Kompetencie: prevádzka MC, program, web, fb 

mailto:mcbudatko@gmail.com
mailto:mcbudatko@gmail.com
mailto:mcbudatko@gmail.com

