
Výročná správa za rok 2017 



O nás 
 

Malíček je občianske združenie, ktoré oficiálne vzniklo v apríli 2011 z iniciatívy rodičov na 

podporu predčasne narodených detí a ich rodín. 

 

Poslanie 
 

Z vlastnej skúsenosti vieme, že predčasné narodenie je pre rodinu i dieťa obrovská 

psychická záťaž a ani tá najlepšia zdravotná starostlivosť nedokáže zmierniť všetky jeho 

následky na psychiku a vzťahy v rodine.  

 

Informovaním verejnosti o problematike predčasného pôrodu, spoluprácou s 

perinatologickými centrami v SR a združovaním rodičov s predčasne narodenými deťmi 

sme mostom medzi nemocnicou a rodinami. Prispievame tak k zlepšeniu starostlivosti a 

zvýšeniu povedomia o nedonosených deťoch a ich rodín. 

 

Vízia 
 

Predčasne narodené dieťa a jeho rodina má v zdravotníckom zariadení vytvorený priestor 

pre spoznávanie sa a odborníci vnímajú prítomnosť blízkych ako najlepšiu starostlivosť o 

dieťa. Verejnosť má dostatok informácií o problematike predčasných pôrodov a jeho 

následkov a podporuje rodiny a komunitu. 
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Počet členov, ktorí uhradili členský poplatok na rok 2017: 67 

 

Ľudia 



Malíček vzdeláva 

Malíček vyberá a vysiela členov a odborníkov na špecializované kurzy a školenia: 

•  Laktačný kurz – profesionálne laktačné poradkyne 

•  Fundraising (získavanie finančných prostriedkov) Workshop, EFCNI, Mníchov 

•  Kompetentní v dobrovoľníctve, kompetentní v živote, medzinárodná konferencia 

 

Zároveň je organizátorom a partnerom na rôznych odborných i osvetových podujatiach: 

•  Nenoatologická  konferencia v Prešove 

•  Hlava, ramená, kolená, palce – odborná konferencia v Bratislave 

•  Týždeň výchovy k manželstvu 

•  Odborné prednášky a diskusie k Svetovému dňu Predčasne narodených detí - Stredná  

    zdravotnícka škola v Trenčíne a Košiciach, Evanjelické gymnazium a Gymnazium  

    Konštantinova v Prešove 

•  Odborná prednáška vrámci putovnej výstavy “Narodil sa bojovník” – Stredná zdravotnícka  

    škola v Rožňave a Košiciach 

 

 



Malíček pre rodiny a komunitu 

Aktívne sme sa zúčastnili celoslovenských akcií: 

•  ČSOB maratón – beh a charitatívna zbierka na rehabilitačné pobyty pre dvojičky z 

východného Slovenska a dievčatko zo stredného Považia (apríl, Bratislava) 

•  Dobrý festival – háčkovanie pre predčasniatka (jún, Prešov) 

 

Iniciovali a organizovali sme podporné stretnutia pre rodiny: 

•  Deň detí (máj, Bratislava - Rovinka) 

•  Deň detí (jún, Martin) 

•  Druhé stretnutie detí v Košiciach (august, Košice) 

•  Tvorivé dielne v Prešove (v priebehu roka) 

•  Putovná výstava Narodil sa bojovník (Žilina, Rožňava, Košice, Prešov, Nové Zámky) 

•  Internetová súťaž Fotosúťaž ku Dňu matiek 

•  Internetová súťaž Vianočná fotosúťaž 

•  Mikuláš na Martinskej neonatológii 

 

 



Malíček k Medzinárodnému dňu predčasne narodených detí (17. november) 

 

•  Benefičný koncert s odovzdávaním cien Purpurové srdce v Bratislave 

•  Benefičný koncert v Prešove 

•  Iluminácia budov na purpurovo:  

• Mestská radnica a Vodárenská veža v Prešove,  

• Divadelné námestie v Martine,  

• Nová budova SND v Bratislave,  

• Dóm sv. Alžbety a súsošie Immaculata v Košiciach, 

• Hodinová veža v Banskej Bystrici,  

• Mestská radnica v Trnave,  

• Divadlo Andreja Bagara a Chrenovský most v Nitre, 

• Mestský úrad v Nových Zámkoch 

•  Sväté omše za predčasniatka:  

• Kostol Krista Kráľa na sídlisku Sekčov v Prešove,  

• Kaplnka Božieho milosrdenstva Univerzitnej nemocnice v Martine 

•  Beseda Byť rodičom predčasniatka môže byť zábava 

•  Diskusiu s rodinami predčasniatok a výstava háčkovaných výrobkov v Prešove 

•  Pomáhajúci Pub kvíz  v Bratislave a Bruseli – spoluorganizovali s Janou Žitňanskou 

•  Odovzdávanie balíčkov po celom Slovensku vrámci projektu “Mamy mamám”  

 

 

 

 

 



Malíček a nemocnice 

Malíček spolupracuje so všetkými perinatologickými centrami na Slovensku a 

spoluprácu postupne nadväzujeme aj s oddeleniami Rizikových novorodencov. Účelom je 

zabezpečiť podporné aktivity pre personál, rodičov i deti (viď nižšie Malíček a projekty). 

Zoznam nemocníc, s ktorými sme nadviazali spoluprácu: 

 Novorodenecká klinika M. Rusnáka LF SZU a UN, Bratislava (od roku 2016) 

• Neonatologická klinika JLF UK a UN Martin (od roku 2016) 

• Perinatologické centrum – oddelenie neonatológie FNsP J.A.R. Prešov (od roku 2016)  

• Klinika neonatológie LF UPJŠ a DFN Košice (od roku 2016)  

• Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky (od roku 2016) 

• Neonatologická klinika SZU,  FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica (od roku 2017) 

• Novorodenecké oddelenie, UNB Nemocnica akad. L. Dérera Bratislava (od roku 2016) 

• Novorodenecké oddelenie, Nemocnica A. Leňa Humenné (od roku 2016) 

• Novorodenecké oddelenie FN Nitra (od roku 2017) 

• Pediatrické oddelenie, Nemocnica Poprad (od roku 2017) 

• Detské oddelenie, Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota (od roku 2017) 

• Novorodenecké odd. FNsP Žilina (od roku 2017) 



Malíček a projekty 

Fotoaparát 

Fotku bábätka s informačnou kartičkou o malíčku prinesie ošetrujúci lekár mamičke 

ihneď po stabilizovaní bábätka. Zároveň poskytne aj základné informácie o stave 

dieťatka.  

Aj v roku 2017 sme pokračovali v spolupráci s doterajšími partnerskými nemocnicami a 

rozšírili prenájom fotoaparátov do ďalších pracovísk. Spolu sme odovzdali 1150 

fotopapierov do 7 nemocníc, z čoho 878 mamičiek sa tešilo prvej fotke bábätka. 

Nemocnica 

 

Počet odoslaných fotopapierov 

 

Počet odovzdaných fotiek 

mamičkám 

Bratislava, Antolská 350 310 

Bratislava, Kramáre 200 181 

Humenné 100 83 

Košice 200 80 

Martin 50 48 

Nové Zámky 150 86 

Prešov 100 90 



Malíček a projekty 

Mamy mamám 

Zmena stratégie na odovzdávanie balíčkov pre mamy v období medzinárodného dňa 

predčasne narodených detí (november – december) sa strela s pozitívnym ohlasom. Aj 

tento rok sme pokračovali v odovzdávaní počas tohto obdobia.  

Balíček pozostáva z drobností, ktoré šikovné mamy, tety, kamarátky vyrobia. Tie majú 

mamu podporiť a pripomenúť jej, že v tejto neľahkej situácii nie je sama. 

Počet balíčkov rozoslaných do nemocníc počas  

roka 2017: 211ks  Nemocnica Počet balíčkov 

Banská Bystrica 20 

Bratislava, Antolská 28 

Bratislava, Kramáre 10 

Humenné 10 

Košice 30 

Martin 20 

Nitra 15 

Nové Zámky 20 

Poprad 15 

Prešov 25 

Rimavská Sobota 12 

Žilina 6 



Malíček a projekty 

Háčkujeme cestičku do života 
 

Háčkujeme výrobky pre bábätká na oddelenia Rizikových novorodencov na východnom 

Slovensku (Prešov, Košice, Humenné, Poprad a Rimavská Sobota).  

 

Odovzdaných bolo 200 balíčkov - deky, sovičky, chobotničky, čiapočky a ponožky 

Viac ako 500 sovičiek bolo rozdaných verejnosti. 

 

Projekt  bol pripravený v spolupráci s Centrom voľného času sv. Jana Pavla II. v Prešove.  

Do projektu boli zapojení aj študenti Fakulty zdravotníctva v Prešove a dobrovoľníci zo 

Strednej zdravotníckej školy v Prešove a Košiciach. 
 

 

 



Malíček a projekty 

Bez kufríka neodídem 

Nie každé dieťa má to šťastie, že sa narodí do rodiny, ktorá sa o neho chce a môže 

postarať. Takéto detičky (či už sú predčasne narodené alebo nie) pobudnú istý čas na 

oddeleniach nemocnice, kým sa dostanú do novej alebo náhradnej profesionálnej 

rodiny. A keďže za sebou už majú istú históriu, ktorá nie je zaznamenaná, rozhodli sme 

sa pripraviť drobčekovi kufrík na nový štart do života.  

V roku 2017 sme odovzdali 90 kufríkov do 6.tich nemocníc, v ktorých sestričky a lekári 

môžu zaznamenať úspechy a úsmevné situácie bábätka. 

 

 

  

Nemocnica Počet kusov 

Bratislava, Antolská 10 

Bratislava, Kramáre 20 

Košice 10 

Martin 10 

Nové Zámky 20 

Prešov 20 



Malíček na internete 

www.nasmalicek.sk 

- Nové príbehy predčasniatok 

 

www.facebook.com/nasmalicek 

-súťaže:  

-Foto súťaž ku dňu matiek 

-Vianočná fotosúťaž 2017 

-vývoj sledovanosti stránky (prírastok 1075 sledovateľov, čo je nárast o viac 

ako 46% za rok) 

 

 

 

http://www.nasmalicek.sk/
http://www.facebook.com/nasmalicek


Partneri a sponzori 



 
korešpondenčná adresa: 

Krásnohorská 11 

851 07 Bratislava-Petržalka 

 

    

 
IČO: 42 254 141 

DIČ: 2023736385 

 

číslo účtu: 2921862077/1100 

 

Telefón: +421 948 129 985 

 

www.nasmalicek.sk 

info@nasmalicek.sk 

www.facebook.com/nasmalicek 

 

 

 

 

Komunitné centrum 

Vyšehradská 25 

851 07 Bratislava-Petržalka 

 

Kontakt 


