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Návrh na ocenenie mesta Sered' pre kolektív 
- -

;iESTSKÝ ÚRAD 

1 SEREĎ 

Dátum: 2 8 -09- 2Ql6 
. e navrhovateľa: --Milan Buch rí·:~:ciz-rJIJJJ 12 01 r; Č'1du 

spi„u : 

Meno a priezvisko: Bc. Anton Dúbravec ľ11loh) / I \)ha• ujo: v~-

ÚdaJ 

Kontaktná adresa a telefón:    

Podpis  
Údaje o navrhovanom: 

 
  

- Názov: OZ Rodinné centrum MAMA klub Sereď 
- Oblasť činnosti: práca s rodinnou a deťmi 
- Termín začatia: 6.9.2006 
- Vedúci kolektívu - meno a priezvisko: Ing. Hana Masaryková, 

Bc.Pavlína Karmažínová 

- Zakladajúci členovia: Bc. Jana Javorová, Mgr. Katarína Valábeková, 
Mgr. Zuzana Gašparíková, Bc. Pavlína 
Kannažínová, PhDr. Zuzana Macurová 

- Členovia: PhDr. Zuzana Macurová, Diana Eliášová, Martina Francová, 
Mgr. Silvia Nagyová, Mgr. Lucia Kurbelová, PhDr. Viktória 
Šunderlíková, Lenka Barienčíková, Ing. Hana Masaryková, 
Bc. Pavlína Karmažínová 

Názov ocenenia, na ktoré je kolektív navrhovaný: 
- Cena mesta Sereď 

Zdôvodnenie návrhu (podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti, výpočet 
dosiahnutých úspechov, prípadné ocenenia či vyznamenania, ktoré už kolektív 
dostal, úspechy doma i v zahraničí): 

Občianske združenie Rodinné centrum MAMA klub oslávilo v septembri svoje 
1 O .výročie založenie, pri tejto príležitosti navrhujem oceniť kolektív za 
doterajšie pôsobenie v meste Sereď. 

6. septembra to bolo presne desať rokov existencie. Desať rokov 
dobrovoľníctva, desať rokov nezabudnuteľných zážitkov, desať rokov aktivít 
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venovaných deťom aj rodičom, desať rokov priateľstiev, ktoré si deti častokrát 
odnášajú z centra do škôlok a škôl. Z najstarších ,,mamaklubáckych" detí, ktoré 
boli pri zrode materského centra sú dnes starší žiaci a stredoškoláčky. 

MAMA klub prešiel počas svojich desiatich rokov obrovskými zmenami. S 
narastajúcim počtom rodín sa pred siedmimi rokmi zväčšovali priestory na 
Garbiarskej ulici. Zároveň sa stali členmi Únie materských centier a začali 
organizovať veľké verejné akcie ako Míľa pre mamu, či Medzinárodný deň 
materských centier. Pred štyrmi rokmi sa presťahovali do nových a opäť 
väčších priestorov na Jesenského ulici. V tom čase začali pripravovať viac 
aktivít zameraných nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov a vznikla potreba 
premenovať sa z materského centra na rodinné centrum. 
Minulý rok sa MAMA klub opäť vydal novou cestou a zriadil pod svojimi 
krídlami Detské opatrovateľské centrum Stonožka, čím chcel vyjsť v ústrety 
rodičom, ktorí si aktívne hľadali prácu, alebo sa potrebovali vrátiť do 
zamestnania skôr, než ich dieťa mohlo byť umiestnené v MŠ. 

Z akcií a podujatí v meste, ktoré pravidelne organizujú spomeniem tie naj : 

- Mikuláš v DK, kde býva návštevnosť cca 400 osôb 
- Karneval v DK súčasťou cca 400 osôb 
- Míľa pre mamu, kde v roku 2016 bolo skoro 1200 účastníkov 
- Deň detí- Rozprávkový les v parku s návštevnosťou cca 600 ľudí 
- Lampiónový sprievod atď. 

Pravidelné aktivity v priestoroch MAMA klubu tiež praskali vo švíkoch. 
Hudobná škola Y AMARA otvorila až dva paralelné kurzy pre deti a kurz 
cvičenia na fit loptách tiež bežal trikrát do týždňa. Rodinná angličtina, 

Montessori dielničky, kurz predškolskej prípravy, či kreatívne dielne pre deti aj 
mamy sa tiež tešili veľkému záujmu. 

V roku 2015 svojimi aktivitami urobili radosť vyše 2500 deťom, rodičom, 
starým rodičom, a tým prispeli svojou troškou k budovaniu pevnejších vzťahov 
v meste Sereď. 

Prispeli k spoločenskému a kultúrnemu vyžitiu rodín, k výchove a vzdelávaniu 
detí aj žien na rodičovskej dovolenke. 




