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11_Činnosť Klubu matiek v KS Žarnovická 7 za rok 2020 

 

V roku 2020 bola činnosť klubu matiek prerušená v marci 2020 vyhlásením núdzového stavu, 

od 11. marca bol Klub matiek uzavretý až doteraz. V januári bolo v klube 63 návštev 

mamičiek s dieťaťom, vo februári 41, začiatkom marca 5 návštev.  

Vzhľadom na odporúčania RÚVZ sme činnosť klubu neobnovili ani v letnom období, 

rodinám bolo odporúčané využívať na trávenie voľného času pobyt v prírode, prípadne 

v komunitnej záhrade, počas leta a začiatkom jesene aj na detských ihriskách.  

Nikto z matiek, ktoré klub navštevujú počas celého roka nekontaktoval pracovníkov úradu 

s nejakým svojím podnetom, prípadne nápadom na realizáciu nimi navrhnutej aktivity. Prístup 

návštevníkov klubu je pasívny, užívateľský, bez proaktivity a participácie. Oddelenie pre 

sociálne veci plánuje po skončení pandémie urobiť výrazné zmeny vo fungovaní klubu. 

Iniciatívou pracovníkov bude vybudovať v jeho priestoroch svojpomocné skupiny matiek 

s participatívnym prístupom k aktivitám pre začleňovanie detí do troch rokov veku. 

 

Z analýzy vyplýva, že najväčšia návštevnosť bola druhý rok po otvorení, potom mala 

klesajúci trend. Minulý rok bol špecifický, neprítomnosť rodín v Klube bola spôsobená 

mimoriadnou situáciou. Keďže návštevnosť klesala postupne za tri nasledujúce roky po roku 

2016 kedy dosiahla svoje maximum, dospeli sme s kolegyňami k resumé, že sa dá 

predpokladať, že ženám mohol chýbať klasický rámec svojpomocných skupín, ktoré toto 

zoskupenie nemalo. Podľa slov správkyne Kultúrneho strediska Žarnovická a bývalej 

kolegyne oddelenia pre sociálne veci pani Aleny Repovej klub bol zameraný užívateľsky – 

ženy prišli so svojimi deťmi, deti sa pohrali, nechali vyložené hračky, úradom platený 

zamestnanec ich potom vydezinfikoval a upratal. Druhý deň mohli bez akejkoľvek 

participácie či už finančnej alebo programovej prísť znovu a urobiť to rovnako. Zo skúseností 

neziskových organizácií, ktoré založili najrôznejšie svojpomocné skupiny je známe, že 

združenia takýchto typov, kde prijímatelia nie sú vťahovaní do spoluzodpovednosti majú 

tendenciu ku klesajúcemu záujmu. Dôvodom je, fenomén vyplývajúci z podľa Maslowovej 

teórie potrieb podľa ktorej najvyššie postavenými z prirodzených potrieb osobnosti človeka sú 

potreba sebarealizácie a potreba úcty, uznania a spolupatričnosti. Vedenie klubu skĺzlo do 

spotrebiteľského rámca a tieto najvýznamnejšie potreby rodín neboli saturované.  

 

Tak ako sme písali v predchádzajúcom maily nikto z matiek, ktoré klub navštevujú počas 

celého roka nekontaktoval pracovníkov úradu s nejakým svojím podnetom, prípadne nápadom 

na realizáciu nimi navrhnutej aktivity. Prístup návštevníkov klubu je pasívny, užívateľský, 

bez proaktivity a participácie. Oddelenie pre sociálne veci plánuje po skončení pandémie 

urobiť výrazné zmeny vo fungovaní klubu. Iniciatívou pracovníkov bude vybudovať v jeho 



priestoroch svojpomocné skupiny matiek s participatívnym prístupom k aktivitám pre 

začleňovanie detí do troch rokov veku. Akonáhle sa začne priaznivo vyvíjať situácie 

s ústupom pandémie plánujeme nakontaktovať inšpiratívne subjekty, ktoré majú 

s organizovaním tejto skupiny skúsenosti a jednať s nimi o možnostiach spolupráce.  

 

 

 

 

  

 

Spracovala: Dana Ölvecká, január 2021 

Podklady: SO, Mgr. Hana Štetinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návštevnosť Klubu matiek na Žarnovickej_2015-2020 

  

Návštevnosť 

2015 

Návštevnosť 

2016 

Návštevnosť 

2017 

Návštevnosť 

2018 

Návštevnosť 

2019 

Návštevnosť 

2020 

január 8 58 60 73 66 63 

február 29 78 57 62 55 41 

marec 56 49 37 48 31 5 

apríl 30 42 38 17 33   

máj 20 40 27 26 78   

jún 0 23 13 16 1   

júl 4 14 6 0 0   

august 10 25 2 0 0   

september 20 20 42 14 19   

október 26 54 58 45 34   

november 12 40 75 44 62   

december 32 15 28 38 4   

ročne 

celkom 247 458 443 383 383 109 

 

 

 

Spracovala: Dana Ölvecká, január 2021 

Podklady: SO 


