
Milí priatelia, 

     Dovoľte mi aspoň takto na diaľku Vás pozdraviť. Žiaľ, moje pracovné povinnosti sú 
niekedy neúprosne nepríjemné. Ich neúprosnú nepríjemnosť pociťujem zakaždým, keď sa 
nemôžem kvôli nim zúčastniť na takých pre mňa príjemných podujatiach, ako je vaše dnešné 
valné zhromaždenie Únie materských centier. 

     Nechcem v tejto chvíli hovoriť tak, ako by sa očakávalo od predsedníčky vlády. Napríklad 
požičať si slová Michela de Montaigna o tom, že  všetko v štáte závisí na výchove detí a 
starostlivosti o ne, ale  napriek tomu deti sú úplne bez uváženia ponechané napospas rodičom. 
Francúzsky filozof a renesančný spisovateľ Michel de Motaigne žil v polovici 16.storočia, 
preto nemal možnosť poznať činnosť materských centier. 

     Som presvedčená o tom, že keby žil v našom období, pochopil by, že u nás ani zďaleka 
deti nie sú bez uváženia nechané napospas rodičom.  Že ste tu vy, sú tu materské centrá, ktoré 
uvážlivo pomáhajú rodičom a deťom a prinášajú „uvážlivosť“ do vzťahu medzi rodičmi a 
deťmi. Vďaka vám za to. Bola som sa pozrieť aj do niektorých materských centier. Videla 
som ich prácu v  Rohožníku, Malackách, Stupave, Pezinku a Bratislave. Nesmierne ma práca 
mamičiek v týchto centrách oslovila. Mamičky si odovzdávajú vzájomne skúsenosti z 
výchovy, a tým pomáhajú nielen sebe, ale v konečnom dôsledku najmä deťom. Úžasné! 
Natoľko ma to inšpirovalo, že sme aj na Úrade vlády založili materské centrum. Hneď v 
prvých dňoch na Úrade vlády som si uvedomila, že k tým starým historickým priestorom by 
sa deti veľmi hodili, vdýchli by im život. A vzápätí som si uvedomila aj to, že na Úrade vlády 
pracuje veľa mladých ľudí, ktorí majú malé deti... 

     Budem sa naďalej usilovať pomáhať rodičom aj ako predsedníčka vlády. Snahou celej 
vlády je vytvoriť čo najlepšie podmienky pre rodičov, aby sa o svoje deti vedeli čo najlepšie 
postarať. To sa samozrejme týka biologických, adoptívnych i pestúnskych rodičov. Ďalšie 
kroky vlády v tejto oblasti sme rozvrhli do dlhšieho obdobia než je jeden rok. Postupne 
budeme zvyšovať materskú dávku aj dĺžku materskej dovolenky, predsavzali sme si, že v 
horizonte 3 rokov by materská dávka mala dosiahnuť 100 percent čistej mzdy a dĺžka 
rodičovskej dovolenky by mala byť jeden rok. Príslušný zákon je v Národnej rade SR. 

     Ďalšími krokmi vlády SR v tejto oblasti je úprava Zákonníka práce, ktorá pomôže zladiť 
povinnosti rodiča s prácou a tiež novela zákona o sociálnych službách. Ak by som chcela byť 
konkrétnejšia, napríklad v Zákonníku práce chceme okrem iného presadiť povinnosť 
zamestnávateľa ponúknuť matke, ktorá sa po materskej dovolenke vráti na pracovisko, 
rovnocenné miesto, aké mala pred odchodom na materskú. 

     V tomto roku sme navýšili  podporu rodinám o 80 miliónov eur, nižšiu sadzbu 
rodičovského príspevku sme zvýšili o 30 eur na 190 eur mesačne a mamičky, ktoré poberajú 
vyššiu sadzbu rodičovského príspevku 256 eur, ho budú dostávať aj naďalej. Okrem toho, 
príspevok priznávame aj pracujúcim mamičkám a zavádzame nový príspevok v prípade, že 
matka sa vracia do práce a svoje dieťa dá na opatrovanie. 

     Dovoľte mi na záver poďakovať sa vám za vašu prácu a zaželať vám v nej veľa úspechov.

Iveta Radičová
Predsedníčka vlády SR
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