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BAMBINO v Poprade 
– najstaršie materské centrum na Slovensku 
Na začiatku bola túžba 
niekoľkých mamičiek mať 
pekný, bezpečný a zábavný 
priestor pre svoje deti. Miesto, 
kde by sa mohli stretávať, 
vymieňať si skúsenosti či 
načerpať energiu potrebnú 
na zvládanie mamičkovských 
starostí i radostí. Túžba sa 
vďaka entuziazmu mamičiek 
zhmotnila do zriadenia MC 
BAMBINO – neziskového 
občianskeho združenia, ktoré 
v tomto roku podporila aj 
NADÁCIA DALKIA SLOVENSKO.

Rozhovor nám poskytla pani Radoslava 
Slavkovská, štatutárna zástupkyňa MC 
BAMBINO.

Môžete nám v krátkosti charakte-
rizovať vaše materské centrum?
MC BAMBINO vzniklo ako prvé materské 
centrum na Slovensku v roku 1998 
v Poprade svojpomocou iniciatívnych 
žien – matiek – predovšetkým 
na materskej a rodičovskej dovolenke. 
Uskutočňujú sa tu voľné i organizované 
zábavy zamerané na hru, pohyb, tvorivosť, 
ponúkame relaxáciu a rozptýlenie.
Okrem voľnočasových aktivít rozvíjame 
aj dobrovoľníctvo, podieľame sa na organi-
zovaní rôznych kultúrno-spoločenských 
akcií v spolupráci s mestom.

Prečo práve materské centrum?
Pretože mamičky na materskej a rodičovskej 
dovolenke a ich deti prechádzajú 
jednotným stereotypom a niektoré 
sa denne stretávajú aj s finančnými 
a rodinnými problémami. Mnohokrát 
nemajú možnosť sa porozprávať a poradiť. 
Prostredie centra im ponúka priestor 
i čas na vzájomné konzultácie medzi 
sebou, ale aj na stretnutie s odborníkmi 
z rôznych oblastí. MC BAMBINO vzniklo 
aj preto, aby mamičky a ich deti dostali 
priestor na relax, rozvíjanie sociálnych 
vzťahov, na detské hry, priestor 
na sebarealizáciu vlastných nápadov 
i na učenie detičiek.

Aké aktivity centrum ponúka? 
Aktivity sú pestré tak pre deti, 
ako aj pre mamičky. Máme napríklad 
projekt Ekogarda. Tú tvorí šesťdesiat 
detí od desiatich do pätnástich rokov, 
ktoré sa starajú o ihrisko vybudované 
pri BAMBINE. Zapájame sa aj do celo-
slovenských akcií, ako je „Dovoľte 
mi vstúpiť s dieťaťom“ alebo „Míľa pre 
mamu“. Pripravili sme muzikály Ema, 
Kozliatka, Farby, kde sa zapojili deti 
a dospelí zo škôl a združení. Samozrejme, 
medzi pravidelné aktivity a kurzy patrí 
cvičenie mamičiek s deťmi, tvorivé 

dielne, jazykové kurzy, rôzne druhy
poradenstva a mnoho iných aktivít.

Ako ste sa dozvedeli 
o našej nadácii?
O NADÁCII DALKIA SLOVENSKO sme 
sa dozvedeli z internetovej stránky 
Dalkie, pretože sme hľadali možnosti, 
ako získať prostriedky na špecifické 
detské ihrisko. Viac informácií sme 
potom získali od zamestnancov 
Dalkie Poprad a.s.

Na čo sa použije finančný 
dar z nadácie?
Finančné prostriedky plánujeme 
využiť na stavbu špecifického detského 
ihriska pre deti od jedného do piatich 
rokov, ktoré by slúžilo pre verejnosť 
a návštevníkov centra. Po vyše ročnej 
námahe a zháňaní potrebných povolení 
a vyjadrení od kompetentných 
sme oficiálne dostali stavebné povolenie 
až tento rok v apríli. Momentálne práve 
spoločnosť Dalkia Poprad pracuje 
na výmene vonkajšieho rozvodu tepla 
a v júli by sme mohli začať s realizáciou 
výstavby. Vaše finančné prostriedky 
použijeme na gumenú plochu 
pod šmýkačku, hojdačku a okolo 
pieskoviska, na nákup piesku a farieb.


