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editorial
medzinárodný týždeň nosenia detí tento rok  oslavuje 
svoje 10-te narodeniny v medzinárodnom meradle. na 
slovensku sme 5 rokov pozadu. viete však, čo všetko sa 
za tých 5 rokov zmenilo?! všetko! alebo inak, to najpod-
statnejšie!
 pred spomínanými piatimi rokmi mtnd ani 
nebolo nejakou extra veľkou oslavou nosenia. ten príbeh 
asi už poznáte :) Zišlo sa pár mamičiek na námesti v 
spišskej novej vsi, prešli sa po meste, strávili spolu nejakú 
tú hodinku a rozišli sa. Ďalší rok sa zapojili mamičky aj z 
iných miest. potom vzniklo oZ nosma, ktoré tento rok 
oslavuje svoje 4té narodeniny.
 štyri roky aktívnej organizácie osláv nosenia ako 
je mtnd a druhým rokom aj etnd na slovensku, podpo-
ra poradkýň nosenia, edukácia... a výsledok? pred 10-timi 
rokmi ste kúpili šatku alebo nosič azda len v zahraničí 
alebo v jednom či dvoch e-shopoch u nás. pri inštruktáži 
nosenia či viazania sa pomoc vyhľadávala celkom prácne. 
na ulici bez kočíka ste vyzerali ako maximálny exot a pre 
ľudí bol takýto spôsob starostlivosti o dieťa maximalne 

nepredstaviteľný. podporu ste nemali takmer v nikom. 
pred 5-timi rokmi ste už aj na slovensku našli viac ako 
dva e-shopy a spoznali slovo poradkyňa nosenia či dojče-
nia. a dnes?
dnes je nosenie úplne bežnou súčasťou života takmer 
každého druhého rodiča. kto k nemu neinklinuje, pozná 
ho alebo o ňom aspoň počul a keby chcel, vie si dohľadať 
viac informácií či požiadať o radu a pomoc.
 Áno, nosenie oslavujeme len 5 rokov. no len za 
tých 5 rokov sme spoločne dosiahli nevídané a nepred-
staviteľné a z alternatívneho urobili niečo bežné. náš cieľ 
v oZ nosma je splnený už teraz s výdatnou pomocou 
všetkých vás, nadšencov nosenia. tento rok je pre nás 
preto naozaj veľmi významným a znamenitým.
 krásne ohlasy máme aj na náš magazín, ktorý 
pre zmenu oslavuje len 3-tie narodeniny. preto veríme, 
že aj toto číslo vám opäť prinesie ďalší rozmer sveta 
nosenia a doplní vám informácie, ktoré potrebujete!
 príjemné čítanie vám prajú vaše šéfredaktorky
  jana Felcanová a gabriela cabanová 
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Patrí 
novorodeniatko 
do šatky alebo do 
nosiča?

na trhu je k dispozícií veľmi veľa pomôcok na nosenie a vy-
znať sa v nich môže byť poriadne náročné. v podstate sa dajú 
rozdeliť do dvoch základných kategórií – šatky a ergonomic-
ké nosiče.   

pevne tkaná šatka je dlhodobo najodporúčanejším pomoc-
níkom pri nosení novorodencov. pre mnohých môže byť 
spočiatku strašiakom, ale kto ju raz vyskúšal, zistil, že to nie je 
žiadna veda. neprekonateľnou výhodou šatky je, že sa vždy 
dokonale prispôsobí bábätku aj telu rodiča. v každom mo-
mente vývoja poskytuje oporu od kolienka po kolienko a na 
celú výšku chrbátika, čím  zabezpečuje správnu ergonomic-
kú polohu. šatka je pružná, pevná, no zároveň dostatočne 
jemná, aby pri správnom uviazaní bábätku poskytovala isto-
tu a oporu, ale neobmedzovala ho. 

nosič sa mnohým budúcim 
rodičom zdá ako jednoduch-
šie a praktickejšie riešenie. 
keď si vyberiete typ nosiča 
vhodný pre novorodeniatko, 
buď obsahuje nejakú formu 
novorodeneckej vložky ale-
bo sa dá zmenšiť dostatočne 
na to, aby sa tam dalo vložiť 
drobné bábätko. 

pri práve narodenom dieťatku sa však niekedy stane, že po 
umiestnení do nosiča je nespokojné, odtláča sa a plače. dô-
vodov na nespokojnosť bábätka môže byť viacero. od po-
treby dojčiť sa, cez pocit tepla až po vylučovanie, ale nieke-
dy je príčinou aj samotná nosiaca pomôcka. rodičia si túto 
nespokojnosť potom vysvetľujú, že ich dieťatko má problém 
s nosením ako takým. pritom ho len môže nosič tlačiť, príliš 
mu rozťahovať nožičky, rezať ho pod kolienkami, vystierať 

mu chrbátik alebo sa tvrdšie polstrovanie nedostatočne pri-
spôsobuje malému telíčku. jednoducho, ešte nie je na nosič 
pripravené.

      novorodenec môže mať 2,5 kg aj 4 kg, rozdiel-
nu schopnosť roznoženia aj zakrivenia chrbátika či 

svalového tonusu. 

všetky tieto špecifiká by sme mali rešpektovať a nenútiť die-
ťatko prispôsobiť sa nosiacej pomôcke, ale vybrať takú, ktorá 
nám umožní prispôsobiť ju malému telíčku a jeho prirodze-
nému vývoju a poskytnúť mu dokonalú a pritom nenásilnú 
oporu. 

nosiče sú bezpochyby veľmi praktickou pomôckou na nose-
nie. ak si zvolíme ten správny, 
tak sú aj veľmi pohodlné a 
veľa rodičov pri väčšom die-
ťatku preferuje práve nosiče. 
sú praktické, vzdušné, rých-
le a ani v zlom počasí, daždi 
alebo snehu sa nebojíte ich 
ušpinenia, na rozdiel od šat-
ky, ktorá sa na mokrom chod-
níku viaže komplikovanejšie. 
s ich používaním sa však 
netreba ponáhľať. novorode-

niatko patrí do šatky, kde dokáže najlepšie prospievať počas 
prvých týždňov a mesiacov svojho života. sami časom zistíte, 
aké sú vaše potreby, ako rodiča, čo vám a vášmu drobcovi 
vyhovuje a podľa toho budete vedieť vyskúšať a vybrať si zo 
širokej ponuky nosičov ten pravý.

slávka chlebová 
www.sestrice.com

dnes nám je už jasné, že bábätko po pôrode najlepšie prospieva, keď je v bezprostrednom fyzickom kontakte so svojou 
mamou a následne s otcom alebo inou blízkou osobou. veľa rodičov už preto nerieši otázku “nosiť ?”, ale pýtajú sa “v čom 
nosiť ?”.
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čím to je, že „pobyt“ dieťaťa na tele 
matky je tak veľmi dôležitou skúsenos-
ťou v jeho živote? 
novorodenec je veľmi zraniteľný a    
úplne závislý na starostlivosti okolitých 
osôb. po pôrode preň nastáva náročná 
adaptačná fáza. musí sa prispôsobiť 
na nové podmienky svojej existencie, 
ktoré sú výrazne odlišné od tých, ktoré 
zažíval v maternici. okrem nutnosti 
dýchať sám, prijímať potravu a tráviť, 
je ďalšou jeho úlohou vysporiadať sa 
s gravitáciou a obrovským priesto-
rom. Už nie je v bezpečnom, teplom 
a pokojnom prostredí. toto obdobie 
a nasledujúce tri roky sú pre neho a 
jeho budúcnosť veľmi dôležité a určité 
zážitky v mnohých ohľadoch rozhodu-
júce. 

rodiče se často ptají, kdy mohou za-
čít své dítě nosit. je to tak trochu zby-
tečná otázka. vždyť už své dítě nosí 
a ne málo. je to tedy jen otázka míry 
a prostředků. jako poradkyně nošení 
odpovídám, hlavně buďte se svým 
miminkem co nejvíce v kontaktu. 
nemusíte hned vázat šátek. dejte si 
své miminko na břicho, vezměte si je 
k sobě do postele. dopřávejte sobě i 
jemu tolik potřebný kontakt. 
nošení v šátku nebo nosítku přichází 
na řadu tehdy, když maminka potře-
buje něco udělat, vyrazit s miminkem 
ven (například k lékaři). kdo potřebu-
je nošení velmi brzo jsou rodiče, kteří 
už děti mají. ti brzo zjistí, že se jim 
šátek či nosítko hodí, když se věnují 
staršímu dítěti.
šátek na nošení je pro nošení nej-
menších dětí skvělou pomůckou. 

neonatológovia v južnej amerike zisti-
li zaujímavú skutočnosť. 
niektoré tamojšie nemocnice nema-
li dostatočné vybavenie, aby mohli 
zabezpečiť potrebnú starostlivosť o 
predčasne narodené deti. preto tech-
niku nahradili mamy. detičky, ktoré už 
nepotrebovali kyslík a infúznu terapiu, 
dali k ich mamám. bábo bolo schova-
né podobne ako klokanča. metóda sa 
nazýva klokankovanie a jej používa-
ním zaznamenali obrovské úspechy v 
starostlivosti o predčasne narodené 
bábätká.
výskumy potvrdili, že tieto bábätká 
prospievali lepšie ako ich spolubo-
jovníci v inkubátoroch. detičky, ktoré 
mali v blízkosti svoju mamu, si častejšie 
vyžadovali dojčenie, teplo mamy zo-
hrievalo malé bábätko, pohyby mamy 
ho upokojovali, bábätko mohlo svo-
ju energiu namiesto plakania využiť 
lepšie – na priberanie a rast. dýchacie 
pohyby mamy stimulovali dýchanie 
bábätka. tieto bábätká mali zazname-
naný nižší výskyt zástavy dýchania. 
mamičky mali svoje deti neustále na 
očiach, a nahradili tak akýkoľvek moni-
tor dýchania.
nosenie je pre tieto deti obrovským 

stejně tak ale dnes existují nosítka, 
která lze podobně jako šátek přizpů-
sobit velikosti novorozence. Firma 
storchenwiege, která je tradičním 
evropským výrobcem šátků na noše-
ní dětí, vyvinula právě takové nosít-
ko. Zádový panel, ve kterém je dítě 
umístěno, lze zkrátit tak, aby opěrka 
sahala dítěti po krček, látku je možno 
přitáhnout i u hlavičky dítěte a hlav-
ně lze plynule nastavit šíři látky mezi 
nožičkama dítěte. to je velmi důležité 
pro vyvíjející se kyčle, kterým nejlépe 
svědčí poloha, v níž má dítě nohy až 
po kolínko v nosíku, ale od kolena 
dolů s nima může volně pohybovat.
nosítko může mít oproti šátku i své 
výhody. jednou z nich je fakt, že v 
něm dítě může lépe pohybovat ruč-
kama. některé děti tuto volnost po-
hybu ocení. velkou výhodou může 

prínosom, pomáha im napredovať vo 
vývoji, či už telesnom alebo dušev-
nom. okrem materského mlieka je to 
to najlepšie, čo môžete svojmu dieťat-
ku poskytnúť.
šatka je pre dieťatko akousi imitáciou 
maternice. je v nej bezpečne a pevne 
uviazané priamo na tele matky, nemá 
starosť s gravitáciou, vníma jej teplo, 
vôňu, dych, hlas, tlkot srdca,.. aj preto 
pediatri odporúčajú matkám s nedo-
nosenými deťmi nosiť ich na svojom 
tele. Upevňuje sa tak aj pocit bezpe-
čia. dieťa sa nemusí trápiť so zvláda-
ním stresov a frustrácií, ktoré nevedú 
k tomu, že je odolnejšie, ale naopak, 
vyčerpávajú ho. organizmus v takých-
to podmienkach nie je schopný vložiť 
celú energiu do psychického zrenia a 
napredovania. ak je dieťa emocioná-
lne v pohode, cíti sa bezpečne a spo-
kojne, sú splnené všetky predpoklady, 
aby napredovalo vo vývine podľa svo-
jich možností. 

mgr. ing.  
katarína knížová, 

klinický psychológ, 
psychoterapeut

a andrea kundríková,
majiteľka e-shopu

www.nosime.sk

být nosítko při nošení dráždivých 
dětí, které se hodně vrtí a propínají. 
instalace je rychlejší a bederní pás 
miminko od počátku jistí, takže ani 
při silném kopání nožkama nevy-
padnou. další zřetelnou výhodu při-
náší nosítko ve velkých vedrech, kdy 
objektivně pokrývá menší množství 
tělo nosiče i děťátka. 
šátky a nosítka storchenwiege do-
váží do slovenské i české republiky 
už přes třináct let firma v bavlnce 
– a prodejce těchto nosítek na slo-
vensku najdete na našich webových 
stránkách www.storchenwiege.cz.

mgr. anna pohořálková, 
etnoložka a lektorka pořádající od roku 2013 
školení pro poradkyně nošení dětí v čr a sr

nosenie predčasne 
narodených detí
predčasne narodené deti a deti s 
rôznymi zdravotnými probléma-
mi majú často odlišné potreby v 
porovnaní s ostatnými. tieto deti 
museli z nejakého dôvodu pred-
časne opustiť bezpečné a teplé 
prostredie v brušku a toto obdo-
bie si potrebujú nahradiť týždňa-
mi, ba aj mesiacmi intenzívnej 
starostlivosti.

někdy je lepší 
nosítko

jeden krásný citát říká, že jsme se 
„narodili s hladovou kůží“. dotek, 
těsný kontakt s maminkou nebo 
tatínkem, čichové a zvukové vje-
my v bezprostřední blízkosti, to 
vše potřebuje novorozené mi-
minko k trvalému pocitu bezpečí 
a důvěry.
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pre nosiace mamičky je azda najnáročnejšie obdobie v starostlivosti o dieťatko čas, 
kedy už chodí, ale zároveň je ešte maličké na dlhšie prechádzky. často sa pýta na 
ruky, ale rovnako často sa dožaduje možnosti pohybu a chce preskúmať okolie. 

do šatky? do nosiča? bude spať? ne-
bude spať? je vonku blato? aký úväz 
zvoliť, aby sa šatka nemusela stále 
rozväzovať a o päť minút znova via-
zať? naviažem radšej teraz alebo po-
tom?
Zoznámte sa s  ring sling-om, malým 
pomocníkom pre tieto situácie! je to 
krátka šatka so všitými 2 krúžkami na 
jednom konci, v dĺžke od 1,6m až po 
2,1m. jednoducho sa používa, netre-
ba ho rozväzovať a je vďaka svojej 
veľkosti skladný. dieťatko doň môže-
te vkladať zvrchu aj zospodu a len za-
tiahnete pás šatkoviny pri krúžkoch. 
hotovo. keď sa malý chodec vypýta 
opäť na zem, jednoducho sa povolia 
krúžky a môže opäť objavovať. ne-
musíte ho za ten čas nikam odkladať, 
ani zametať okolité chodníky. 
milujú ho zvedavci, chodci, tande-

movo nosiaci a dojčiaci škriatkovia, 
zimní nosenci, vyberači z áut, príleži-
tostní nosenci a aj tatinovia! 
je vhodný na celé nosiace obdobie, 
od narodenia až do konca nosiaceho 
obdobia. jeho jedinou nevýhodou je, 
že pri nosení dochádza k jednostran-
nému zaťaženiu chrbta. Žiadna ne-
výhoda však nie je úmerná všetkým 
pozitívam, ktoré ponúka! preto pri 
jeho častom používaní odporúčam 
striedať strany a malého strašiaka 
bez problémov zaženiete do kúta. 
ako ho používať?
        pokiaľ to nie je váš zámer (použi-
tie pretočenia na chrbte pri viazaní), 
tak pozor na prevrátenie šatky.
    venujte dostatočnú pozornosť 
rovnomernému nariaseniu šatky v 
krúžkoch - lemy sa nesmú zamotať 
do šatky, inak sa vám nebudú dať po-

súvať v krúžkoch.
     pred vložením bábätka si pripravte 
kapsu a krúžky presuňte hore na ple-
ce. pri dotiahnutí sa krúžky posunú 
nižšie, v závislosti od váhy dieťaťa a 
hrúbky šatky. vo finále by mali krúžky 
skončiť na úrovni pazuchy. 
     po vložení bábätko dostatočne za-
kapsujte.
    šatka musí siahať od kolienka po 
kolienko, aby ho nerezala do stehien-
ka a nezačalo vystierať nožičky, čím 
sa vykapsuje.
     pri doťahovaní si voľný lem posuň-
te druhou rukou ku krúžkom a až po-
tom doťahujte.
     poZor aby pri doťahovaní dieťat-
ko nechytalo krúžky.
   šatku dostatočne rozprestrite na 
pleci, pre lepšie rozloženie váhy.
     ring sling si dostatočne dotiahni-
te, aby sa dieťatko od vás neodťaho-
valo. bude vás to nútiť odkláňať sa od 
neho, aby ste vyrovnali váhu a bude 
vás bolieť chrbát.
      vždy sa snažte o vzpriamené drža-
nie tela. vystrieť sa, plecia dole a do-
zadu, spevniť brucho, hlavu sa snažte 
držať vzpriamene, aby ste nezaťažo-
vali krčnú chrbticu.
      pozor, aby vás horný lem šatky ne-
rezal do krku a do pleca (do trapézo-
vého svalu). môžete ho vyhnúť von.
     ring sling s uviazaným dieťatkom 
môžete podľa potreby presúvať spre-
du nabok a dokonca až na chrbát.
   ťažšie detičky odporúčam nosiť 
vpredu alebo na chrbte, kvôli lepšie-
mu rozloženiu váhy.
ak by ste mali záujem dozvedieť sa 
viac, je tu pre  vás anakalis slovakia, 
ktorá sa špecializuje na viazanie rs a 
aj ich šitie. 

anka kališová

www.facebook.com/anakalis.sk

malý škriatok, 
veľký pomocník!
Ring Sling 

 čo vám napadne pod slovom tandem? Zoskok padákom či 
bicykel? dojčenie? to je už bližšie :) tandemovo sa dá dojčiť, 
ale aj nosiť. Zaujala vás myšlienka tandemového nosenia? čo 
to vlastne je?

tandemové nosenie znamená, že jeden nosiaci nosí naraz 
dve deti. nemusia to byť len dvojičky, môžu sa takto nosiť 
aj súrodenci, medzi ktorými je pomerne malý vekový roz-
diel. takéto nosenie vám môže neuveriteľne uľahčiť váš 
každodenný život: budete mať dve voľné ruky aj keď práve 
budete odovzdávať svojim deťom seba, svoju lásku, nehu a 
pozornosť; vyhnete sa žiarlivostným scénam, môžete dojčiť 
„za pochodu“, dostanete sa rýchlo kamkoľvek, zároveň si 
takto zacvičíte, budete na seba hrdí, čo všetko ste zvládli. 
keď sa vám ešte aj podarí uspať dve deti naraz počas robe-
nia domácich prác, budete sa cítiť ako kráľovná/kráľ. 
ak použijete vhodné pomôcky na nosenie a použijete ich 
správne, tak aj tandemové nosenie môže byť príjemné a 
môžete pri ňom zažiť veľa krásnych láskyplných chvíľ, na 
ktoré budete navždy spomínať. 
 

tandemové nosenie nemusíte výluč-
ne kombinovať s rôznymi nosiacimi 
pomôckami, ale ušiť si ho doslova na 
mieru!
pri rôznych kombináciách nosiacich 
pomôcok máte akoby vždy dvoje 
ramenné popruhy, aj dva bedrové 
pásy. je to jednak namáhavejšie pri 

samotnom zapínaní či viazaní a taktiež 
máte na sebe viac vrstiev, ktoré vám 
môžu byť nepohodlné alebo vás môžu 
tlačiť. výnimkou sú len kombinácie 
nosiča s nosičom onbuhimo, ktorému 
absentuje bedrový pás alebo rôzne 
variácie úväzov pri šatke, kde využi-
jete naviazanie priamo na ramenné 
popruhy nosiča alebo prvú šatku.
jednoducho, rýchlo a komfortne!
to je azda najlepšia definícia a výhoda 
tandemového nosiča. pozostáva totiž 
zo „základného“ ergonomického no-
siča, na ktorý sa priamo upína druhý 
nosič bez ramenných popruhov a 
skráteného bedrového pása prispô-
sobeného tak, aby sa polstrovaná 
časť neprekrývala s prvým nosičom. 
oproti onbuhimo ho samostatne síce 
nosiť neviete, no pri tandemovom 

nosení mu absentujú ďalšie ramen-
né popruhy, ktoré musíte mať na 
sebe navrstvené. „Základný“ nosič je 
samozrejme plne využiteľný aj bez 
druhého upínacieho a jeho popruhy 
sú špeciálne polstrované, aby posky-
tovali maximálny komfort aj pri nosení 
dvoch detí.
takto môžete nosiť či už dvojčatá, deti 
s menším vekovým rozdielom alebo 
na príležitostné ponosenie aj deti s 
väčším vekovým rozdielom.
tandemové nosiče aj v súčasnosti 
nájdete len v zopár e-shopoch. práve 
kvôli vášmu dopytu sme ho aj my 
v moyo zaradili do našej ponuky a 
ušijeme vám ho presne podľa vašich 
preferencií a potrieb.

barbora hurajová
www.moyobaby.com

Tandem
akú pomôcku zvolíte je na 
vás, dá sa to kombinovať 
rôzne:
1. jedna dlhšia šatka
2. dve šatky
3. šatka a nosič
4. dva nosiče
5. šatka a ring sling
6. dva ring sling-y 
7. nosič a ring sling
8. onbuhimo + 
šatka/nosič/ring sling 

videá ako nosiť (aj tande-
movo) nájdete v našom 
e-shope 
www.nosimevsatke.sk 
v sekcii videÁ. 
viac o tandemovom nosení a jeho výhodách sa dočítate v 
sekcii nosenie detí.

mgr. petra kubíková
nosiaca maminka, poradkyňa pri nosení detí, 

lp o.z. mamila a majiteľka e-shopu 

Specialny tandemovy nosic

Fotoroko

https://nosimevsatke.sk/index.php%3Froute%3Dproduct/category%26path%3D69
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s príchodom chladnejších dní nosiace maminky riešia, ako nosiť svoje dieťatko, aby mu bolo príjemne teplúčko.

hlavná zásada znie, že tepelne naj-
výhodnejšie je nosiť novorodenca a 
malé bábätko čo najbližšie k telu tak, 
aby bolo medzi maminkou a dieťat-
kom čo najmenej vrstiev oblečenia, 
aby sa mohli navzájom hriať. preto 
je ideálne zapnúť sa do spoločného 
vrchného oblečenia – či už do mikiny,
bundy alebo kabáta špeciálne vyro-
beného na nosenie (sú doplnené o 
rozširujúcu vsadku na nosenie
a ďalšími vychytávkami) alebo do 
bežnej bundy s ušitou vsadkou na 
nosenie.
Zaspalo vám neplánovane dieťatko 
doma v šatke a vy potrebujete ísť 
von? 
nevadí, nemusíte ho budiť, špeciálne 
obliekať ako do kočíka. oblečiete si 
bundu na nosenie, zapnete sa spolu 
a idete :).
spoločné zapnutie tiež oceníte, keď v 
zime vojdete s dieťatkom do vyhria-
teho obchodného centra, nemusíte 
ho vyzliekať, aby sa nespotilo. buď 
rozopnete len vsadku, alebo zhodíte 
spoločnú vrchnú vrstvu.
na trhu je dnes už celkom slušný 
výber oblečenia na nosenie. líši sa 
najmä prepracovaním,
použitým materiálom a dizajnom.
čo si vybrať?

na teplejšiu jeseň postačí nosičská 
mikina alebo sveter, či kardigán na 
nosenie. keď sa ochladí, oceníte soft-
shellovú bundu či kabátik.
teplejšiu zimu v meste veľa nosiacich 
mamičiek zvládne aj so softshellovou 
bundou či kabátom doplneným no-
sičskou mikinou, alebo teplým svet-
rom. niekto sa zas nechce vrstviť, tak 
si zvolí jednu vrstvu - zimnú bundu či 
kabát (napr. od angel Wings).
na silnejšie zimy v podhorských ob-
lastiach či na lyžovačkách oceníte veľ-
mi teplé prepracované zimné kabáty 
napr. od diva milano (vhodné až do 
-35 °c), super aj pre veľké „zmrzlinky“.
existujú aj ochranné kapsy, ktorý-
mi zakryjete dieťa v šatke či nosiči. 
tepelný komfort je ale nižší, dieťatko 
je potrebné teplejšie obliecť. je to va-
rianta vhodnejšia už pre samostatne 
chodiace odrastené batoľa.
nosiť dieťatko v zimnom overale na 
bunde je skôr krajné riešenie - 
oveľa horší tepelný komfort, horšie sa 
viaže, dieťa sa zvykne šmýkať.
šatka či ergonomický nosič je tiež 
vrstva, ktorá trošku môže zahriať. 
niektoré maminky rady siahajú v zime 
po šatkách s prímesou vlny.
na zlepšenie tepelného komfortu je 
ideálne obliecť dieťa do funkčného 

oblečenia. bodynko doplníme pan-
čuškami alebo legínkami a ponož-
tičkami. máme výborné skúsenosti s 
materiálom outlast©, ktorý je vhodný 
aj pre veľmi citlivú pokožku. dobre 
poslúži aj merino (nie pre atopikov), 
moira a pod.  výborným doplnkom na 
zateplenie dieťaťa je kukla (ochráni aj 
krk a ramená, dá sa prípadne doplniť 
zimnou čiapkou), vlnené ponožky, 
teplé capačky, návleky na nožičky 
(bavlnené alebo vlnené) a nákrčník 
pre dieťa maminku (ak ho nemá vaša 
bunda alebo nosíte v kapse).
ako nadojčiť v šatke vonku v zime? 
roláky či tričká na dojčenie sú ideál-
nym teplým riešením.

pri výbere oblečenia na nosenie vždy 
zohľadňujte, aký ste vy a vaše dieťatko 
tepelný typ. 
keď si nebudete vedieť dať rady, ob-
ráťte sa na nás, radi vám pomôžeme.

barbora vajová, 
e-shop ekodieta.sk

ako na nosenie v chladnejšom počasí

stále priveľa informácií o obliekaní? pozrime sa naň spoloč-

ne v skratke cez obrázky s rýchlymi tipmi a odporúčaniami a 

zažeňme strach zo zimy ako z veľkého strašiaka, pri ktorom je 

nosenie buď príliš komplikované alebo úplne nemožné. verí-

me, že po tejto dvojstrane sa chladnejších dní, ba dokonca ani 

studenej zimy už nebudete vedieť dočkať ;)

Obliekanie
v

skratke

nová  „módna“ kolekcia pre nosiace maminy angel Wings je naozaj 

neodolateľná. ak učarovala aj vám, príďte si ju k nám pokojne po-

zrieť,  naživo, ohmatať a vyskúšať. aby ste nemuseli jazdiť do čiech, 

naskladnili sme množstvo produktov už teraz.  alebo ušetríte aspoň 

na poštovnom ;) priamo na sklade či hneď k odberu máme aj množ-

stvo iných produktov a doplnkov na zimu!

ešte meteorológovia predpovedajú teplé dni, ale určite je lepšie pri-

praviť sa aj na tie chladnejšie. sme vám k dispozícií pre akýkoľvek do-

pyt či informácie.

štefan a táňa, www.babysatky.sk

5. elegantný Zimný 

kabÁt

Zima.

krásny ženský strih - 

zabudnite na nosiace 

„vrecia“!

nosenie skôr menších detí, 

ktoré ešte samostatne 

nechodia.

oblečte dieťatko pokojne 

ako seba - viď bod 4.

3. štýlový kabÁtik

jeseň, teplejšia zima.

podobne ako cardigan, 

je univerzálnejší a lepšie 

sa s nim pracuje vďaka 

gombíkom a 

uväzovaciemu pásu.

nepoužíva princíp všitej 

vsadky.

nemá možnosť nosenia na 

chrbte.

1. vak alebo ochrannÁ 

kapsa

neskorá jeseň, zima.

výhodná pre chodcov, 

tatinov a iných členov ro-

diny, ktorí nemajú nosiacu 

bundu.

horší tepelný komfort.

dieťa musí byť dnu dobre 

oblečené.

4. prešívanÁ bUnda

Zima.

nosenie skôr menších detí, 

ktoré ešte samostatne 

nechodia.

oblečte dieťatko pokoj-

ne ako seba alebo do 

funkčného prádla a zakryte 

mu časti, ktoré vytŕčajú 

z nosiča/šatky - kukla, 

nákrčník, návleky, vlnené 

topánočky.

2. cardigan a svetríky

skorá jeseň, nosenie v 

byte, spodná vrstva pod 

tenšiu bundu.

s cardiganom sa oproti 

svetríku, mikine či bunde 

lepšie pracuje, keďže 

nemusíte zapínať zips od-

spodku, ale len jeden 

gombík navrchu.

je univerzálnejší vzhľadom 

na veľkosť dieťaťa.
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nielen
ale aj pri otcovi

prvým najbližším človekom pre die-
ťatko je aj vždy bude mamina. deväť 
mesiacov s ňou doslova žilo jej život a 
vnímalo celú jej podstatu. otcov hlas a 
dotyky (prípadne starších súrodencov) 
sú hneď druhé, s ktorými prichádza do 
kontaktu už v brušku. tento kontakt 
by sa mal preto udržiavať a posilniť aj 
mimo neho. 
bonding bezprostredne po narodení 
už ani dnes nie je výsadou mamičiek, 

výhody nosenia pozná v sú-
časnosti už takmer každá ma-
mina. pri vytváraní zdravej 
vzťahovej väzby však nesmie-
me zabúdať ani na tatinov, 
ktorí sú taktiež veľmi podstat-
ným činiteľom.

ale často ho suplujú z rôznych dôvo-
dov aj tatinkovia alebo v ňom po ma-
mine pokračujú, aby bolo dieťatko ne-
pretržite v kontakte s tými najbližšími. 
a keďže vieme, že šatka či nosič nie sú 
len „nejakými“ nástrojmi či výstrelka-
mi novej doby, ale pomôckami, ktoré 
tento kontakt zabezpečia aj pri akých-
koľvek denných úkonoch, sú dobrými 
pomocníkmi aj pre tatinov.

šatka je taká ženská!

Áno. mnoho mužov sa na ňu tak po-
zerá. pre mnohých je až príliš kompli-
kovaná. muži sú vo väčšine prípadoch 
pragmatici. potrebujú veci vyriešiť 
rýchlo a čo najjednoduchšie. výnim-

kou nie je ani nosenie. aj to im však 
ponúka riešenie!
pre novorodenca je ideálna šatka, no 
existujú aj alternatívy v podobe no-
sičov. dnes už je výber skutočne rôz-
norodý a prispôsobený požiadavkám 
kohokoľvek, kto sa rozhodne nosiť.

najlepším ukazovateľom je 
vlastná skúsenosť.

pomôžte prvý krát tatinovi naviazať 
svojho potomka. oxytocín už zariadi 
všetko ostatné! doposiaľ sme sa ešte 
nestretli so žiadnym oteckom, ktorý by 
už po prvom nosení nezistil, o čom to 
je a prečo má nosiť aj on. aj pre mužov 
je najsilnejším argumentom vlastná 
skúsenosť, nie len slová. 
radi vám pomôžeme aj my - či už pri 
výbere nosiacej pomôcky alebo akej-
koľvek informácie!

michaela balážová
www.primame.sk

nenechajte si ani 
tento rok ujsť 

jedinečný nosiaci 
festival na strednom 

slovensku!
príďte sa osobne spoznať s majiteľmi 
slovenských e-shopov, priamo vyskú-
šať či rovno kúpiť šatky, nosiče, nosiace 
doplnky alebo oblečenie.
čakajú na vás aj naše poradkyne, ktoré 
vám pomôžu s nosením buď osobne 
alebo prostredníctvom workshopov. 
a v neposlednom rade obľúbená tom-
bola!
sledujte našu fb stránku/mtndsloven-
sko, aby vám nič neušlo!
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mtnd a etnd bratislava
eliterka
aletyja
nosíme deti trnava
nosíme v nesvadoch
nosíme v nových Zámkoch
nosíme v galanta
nosíme deti modra
podporna skupina nosenia a dojcenia pre poprad a okolie
nosíme deti v prešove
nosenie deti v košiciach
nosíme deti v trenčíne a okolí
nosíme a dojčíme v lučenci
nosíme deti v bardejove
nosíme deti v ružomberku a okolí
nosíme v piešťanoch

vydavateľ: 
občianske združenie nosma, rudlovská cesta 46, 974 01 
banská bystrica. 
ičo: 42392748, kontakt: 0902/180 167, 
www.nosma.sk, Facebook/mtndslovensko
publikácia k medzinárodnému týždňu nosenia detí na 
slovensku. vychádza raz ročne. 
nepredajné.

nÁjdi si svojU skUpinU 
na FacebookU
(zoznam regionálnych skupín zapojených do  mtnd 2018)

nosíme v Žiari nad hronom a okolí
nosíme naše deti v dubnici nad váhom a okolí
nosíme naše deti v šali a okolí
nosiace mamicky hlohovec a okolie
nosíme deti v dk a okolí
nosíme v banskej bystrici
nosíme naše deti - humenné a okolie
mamin uzlik 
mamou prirodzene
podporná skupina dojčenia a nosenia trebišov, sečovce a okolie
nosíme deti na spiši
nosenie detí a kontaktné rodičovstvo pezinok a okolie
nosíme deti v partizánskom
nosime v nitre
nosíme deti v martine a okolí
nosíme naše deti v Žiline a v okolí
nosime naše deti v írsku 
nosíme naše deti (celá sr)
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