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S predsedníčkou občianskeho združenia Veroni-
kou Hrkľovou sme sa stretli v priestoroch, v kto-
rých sú otvorené nielen dvere, ale hlavne srdcia 
pre deti a mamičky z celého Martina. Nachá-
dzajú sa na Ulici Aurela Stodolu č. 25 a na ich 
začiatku bola so svojím nadšením sama. Teraz 
má okolo seba 9-členný kolektív žien, ktoré sa 
aktívne zapájajú do činnosti klubu.

Veľa rodín – silný argument
Útulné priestory, v ktorých momentálne Občian-
ske združenie Turiec pre deti má svoje pôsobis-
ko, si prenajalo od mesta Martin. Jeden z mno-
hých argumentov pre ich sformovanie bol aj 
ten, že Veronika Hrkľová už sedem rokov býva 
na tomto sídlisku a bola presvedčená o tom, že 
práve tu, kde je veľa mladých rodín, takéto za-
riadenie chýba. Ako spomína, zasadla rodinná 

V klube majú pre všetky deti 
otvorené nielen dvere, ale aj srdce
Keď sa do života dostáva nápad, ktorý prináša ovocie, je to vždy 
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o klub Občianskeho združenia Turiec pre deti.

rada a na nej padlo rozhodnutie uskutočniť nie-
čo nielen pre seba, ale pre všetkých. V dnešnej 
dobe nezvyčajné a odvážne rozhodnutie.

Prvé peniaze na zriadenie klubu išli priamo 
z rodinnej pokladničky. Nebolo ich málo, lebo 
vyhradený priestor nebol v najlepšom stave. Ši-
kovné ruky manžela a rodinných priateľov sa 
postarali o opravy. Združeniu sa podarilo pre-
najať aj vedľajší priestor, ten momentálne pri-
pravujú na rozšírenie svojich aktivít, ale aj ka-
pacity pre deti. Teraz sú totiž ich podujatia po-
četne obmedzené. „Napríklad, na obľúbenom 
Drobčekove sa mohlo zúčastniť iba desať detí,“ 
hovorí V. Hrkľová.

Prichádzajú s nápadmi, no aj si zacvičia
Klubovňa slúži naozaj všetkým, kto o návštevu 
prejaví záujem. Stretávajú sa tu mamičky, ktoré 
si vymieňajú medzi sebou skúsenosti, nápady, 
ale aj recepty, a dokonca majú čas, kým sa deti 
spolu hrajú, spoločne si aj zacvičiť. 

O tom, že pred nikým nezatvoria dvere, svedčí 
aj skúsenosť spred pár mesiacov, keď na dve-
re klubu zaklopali tri rómske deti a začlenili sa 
medzi ostatné. Spoločne si kreslili, čítali knižky 
a hrali sa.

„To je len jedna skúsenosť, ako sa dajú cez 
dobré myšlienky aj tieto deti prijať do spoloč-

nosti. Máme veľa plánov. Napríklad, čoskoro 
by sme chceli hravou formou učiť deti anglič-
tinu,“ spresňuje predsedníčka.

No snažia sa pritiahnuť do svojich priestorov 
aj školopovinnú mládež, ktorá má v klube svoj 
kútik, kde sa môžu zahĺbiť do knižiek a encyk-
lopédií, alebo pracujú na školských projektoch. 
Momentálne iniciátorka klubu pracuje na tom, 
aby sa ponuka pre mládež rozšírila a staršie de-
ti sa nemuseli bezcieľne túlať po sídlisku, ale 
zmysluplne využívať čas, keď je vonku naprí-
klad nepriaznivé počasie.

Hľadajú sponzorov
Klubovňa je otvorená aj pre sponzorov, ktorí by 
boli ochotní prispieť na chod zariadenia, keďže 
občianske združenie ako nezisková organizácia 
nemá možnosť spoplatňovať svoju činnosť a je 
odkázané iba na dobrovoľný alebo sponzorský 
príspevok. Samozrejme, mamičky, ktoré tento 
klub navštevujú, prispievajú aj nejakým eurom 
na prevádzku, ale na dobrovoľnej báze.

Veronika Hrkľová po večeroch sedí pri po-
čítači a snaží sa oslovovať sponzorov, alebo 
hľadá granty, ktoré by zariadeniu mohli byť 
nápomocné. Nie vždy sa dostaví úspech, a tak 
sú vďační za každú podporu. V minulosti im po-
mohlo aj mesto dvoma dotáciami, ale aj výbor 
mestskej časti, keď oslovili poslancov. Mesto im 
vyšlo v ústrety aj prenájmom vonkajších priesto-
rov, kde vzniklo a postupne sa dobudováva det-
ské ihrisko. Je to neustála práca, ktorú na prvý 
pohľad ani nevidieť, ale zaberá veľa času.

Prišli k nim aj ukrajinské deti
Klub aktívne spolupracuje aj s inými inštitúcia-
mi, v rámci spolupráce ponúkajú napríklad vy-
stúpenia detičiek na ich akciách. Aj teraz majú 
výstavu v Turčianskej knižnici, kde predstavujú 
svoje práce.

Úspešne nadviazali aj spoluprácu s ukrajin-
skými mamičkami a ich deťmi. Spočiatku ne-
smelé a ustráchané deti zapadli do kolektívu 
a dnes sú na nerozoznanie od ostatných de-
tí, aj keď prežívajú vojnu v ich pôvodnej vlasti. 
Mamičky si tu prevetrajú hlavu, zacvičia a majú 
priestor na relax. Ako povedala Veronika Hr-
klová, najskôr neverila, že táto spolupráca bude 
taká úspešná. Deti dnes rozprávajú čistou slo-
venčinou a sú aj v tom príkladom pre naše deti.

Pripravujú burzu oblečenia
Ako sme sa dozvedeli, plánov tu majú veľa. Te-
raz sa pripravujú na burzu detského obleče-
nia a obuvi, ktorá bude v marci. Veria, že pôjde 
o užitočnú akciu, lebo dnes treba obracať kaž-
dé euro. Šetria sa nielen peniaze, ale aj životné 
prostredie. O aktivitách, ktoré klub organizuje, 
sa viac možno dozvedieť aj na sociálnych sie-
ťach a webovej stránke https://www.turiecpre-
deti.sk/.
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Deti a ich mamičky sa 
majú v klube úžasne.
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