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PREDSTAVENSTVO ŽENSKÝCH KRUHOV 

 

Predsedníčka: Gabriela Janovičová, narodená 19.5.1966 v Smoleniciach, vydatá, 
matka troch detí. Svoj voľný čas venuje dobrovoľníckej práci v OZ Ženské kruhy. 
Má ukončené certifikačné kurzy v OZ Slovenské duly a OZ Mamila. Je 
certifikovanou dulou (podporná osoba počas tehotenstva, pôrodu a 
šestonedelia) a certifikovanou poradkyňou pri dojčení. Otázkam adresnej 
pomoci tehotným, rodiacim a dojčiacim ženám sa venuje už od roku 2009. V 
občianskom združení sa venuje administratíve, tvorbe článkov, besedám a 
komunikácii s jednotlivými  ženami a ich psychickej podpore. V roku 2013 sa 
stala Inšpirujúcou ženou Slovenska. 

 

 

 

Podpredsedníčka: Ing. Zuzana Krišková, PhD., narodená 8.7.1983 v 
Bratislave, vydatá, v súčasnosti na rodičovskej dovolenke s tromi deťmi. V 
roku 2006 ukončila štúdium v odbore Účtovníctvo a finančné riadenie na 
Fakulte hospodárskej informatiky na Ekonomickej Univerzite, kde ďalej 
pokračovala v doktorandskom štúdiu a v roku 2011 úspešne obhájila 
dizertačnú prácu na tému Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok  v 
účtovníctve vybraných subjektov verejnej správy. V združení má na starosti 
predovšetkým internú organizáciu a manažment ľudských zdrojov. Je 
koordinátorkou projektu Násilie, ktorý je zameraný na analýzu a syntézu 
poznatkov o násilnom a nerešpektujúcom správaní voči ženám v 
tehotenstve, pri pôrode a v šestonedelí na Slovensku a v tejto oblasti sa 
zapája aj do aktivít v zahraničí.  

 

 

Podpredsedníčka: Mgr. Miroslava Rašmanová, narodená 10.08.1983 v Nových 
Zámkoch, momentálne na materskej dovolenke. Vyštudovala odbor Filozofia 
so zameraním na etiku. V združení pôsobí od jeho počiatkov. K problematike 
tehotenstva a pôrodov sa dostala skrz osobné negatívne ako aj pozitívne 
zážitky a skúsenosti so starostlivosťou o tehotnú a rodiacu ženu. Hlavným 
predmetom záujmu v rámci združenia je sprístupňovanie informácií, ktoré 
môžu byť nápomocné ženám pri pôrode, a to prostredníctvom autorských 
článkov na webstránke www.zenskekruhy.sk. Rada by prispela k dosiahnutiu 
reálneho uplatňovania pacientskych práv žien rodiacich v nemocničných 
zariadeniach na Slovensku, ako aj skorý kontakt matky a dieťaťa 
bezprostredne po pôrode (bonding) vo všetkých slovenských pôrodniciach. 

 



 

 

1. Valné zhromaždenie 
2. Predstavenstvo 
3. Organizačný výbor 

 

HISTÓRIA, POSLANIE, CIELE 

     

Občianske združenie Ženské kruhy vzniklo v septembri 2011. Kladieme si za cieľ prinášať 
komplexný pohľad na tehotenstvo, pôrod a materstvo, ako na prirodzenú a dôležitú súčasť života 
ženy. Sme presvedčené, že toto obdobie by malo byť prežité, pokiaľ je to možné, pozitívne a bez 
pocitu straty kontroly nad vlastným telom.   

Informovaním žien o prirodzenom pôrode a zvyšovaním ich právneho povedomia v súvislosti s ich 
ľudskými, rodičovskými a pacientskymi právami, chceme dosiahnuť zmeny v týchto oblastiach: 

 
ĽUDSKO-PRÁVNA  

x zastaviť nerešpektujúce a násilné správanie voči žene a dieťaťu počas tehotenstva, pôrodu a 
šestonedelia v zdravotníckych zariadeniach  

x dosiahnuť, aby si žena mohla zvoliť okolnosti svojho pôrodu  
 
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ  

x priniesť prirodzené pôrody do slovenských pôrodníc  
x uviesť do praxe uplatňovanie vyhlášky o kompetenciách pôrodných asistentiek  
x dosiahnuť, aby boli lekárske zásahy počas tehotenstva, pôrodu a šestonedelia vykonávané v 

súlade so zásadami medicíny založenej na dôkazoch (Evidence Based Medicine)  
x rešpektovať potrebu intimity pri pôrode a zachovanie neoddeliteľnej jednoty matky a dieťaťa  

 
VEREJNÁ MIENKA  

x zbúrať mýtus, že žena nevie porodiť bez aktívnych lekárskych zásahov  
x zbúrať mýtus, že fyziologický pôrod je nepríjemný a nebezpečný zážitok, nevyhnutne 

sprevádzaný bolesťou  
x podporiť ženy vo viere vo vlastné telo a svoje dieťa  

 

ŠTRUKTÚRA ORGANIZÁCIE: 

Organizácia prešla v roku 2013 významnou reštruktualizáciou. Bolo potrebné vytvoriť nové 
stanovy,  zmeniť orgány a organizáciu práce združenia. Táto potreba vyplynula z požiadaviek 
aktívnych členiek, nakoľko predošlá štruktúra nevyhovovala našim súčasným potrebám. Vznikli dve 
úrovne členstva – aktívne a čestné.  

 
Naším cieľom je vytvoriť širokú člensku základňu, ktorá dopomôže k  stabilite a profesionalizácii 

združenia. Zároveň chceme vytvoriť efektívny spôsob riadenia a rozhodovania, ktorý bude promptne 
reagovať na potreby združenia alebo vzniknuté situácie. Nové stanovy sú platné od 5.12.2013. 

 
Vnútorná štruktúra OZ Ženské kruhy je podľa platných stanov nasledovná:  
Orgánmi združenia sú:  

 
 



 

 

AKO CHCEME DOSIAHNUŤ	  ZMENU 

 
O zlepšenie situácie vo všetkých troch cieľových oblastiach (ľudsko právna, zdravotná starostlivosť, 

verejná mienka) sa snažíme prostredníctvom aktivít rozdelených do troch základných oblastí:  
 
I. Presadzovanie systémových zmien v zdravotnej starostlivosti poskytovanej tehotným a rodiacim 

ženám 

x aktívnym vstupovaním do legislatívnych procesov zabezpečujúcich práva tehotných a 
rodiacich žien  

x komunikáciou s relevantnými orgánmi štátnej správy (napr. MZ SR, MPSVR SR)  
x spoluprácou s pôrodnými asistentkami (SKSaPA) s cieľom podporiť ich kompetencie  

 
II. Zvyšovanie povedomia verejnosti o tehotenstve, prirodzenom pôrode a o starostlivosti o matku 

a dieťa: 

x prevádzkovaním webovej stránky www.zenskekruhy.sk  
x spracovávaním relevantných tém v podobe autorských článkov a štúdií a ich sprístupnením 

verejnosti 
x organizovaním besied, workshopov, konferencií a šírením informácií prostredníctvom 

newslettera  
x spoluprácou s domácimi a zahraničnými organizáciami  
x vytváraním komunity, ktorej členky navzájom zdieľajú svoje skúsenosti, cenné informácie a 

rady  
x pomenovaním a jasným vymedzením sa voči násiliu a nerešpektovaniu ľudských práv ženy a 

dieťaťa počas tehotenstva, pôrodu a šestonedelia  
x vypracovaním súboru práv, ktoré tvoria „respectful maternity care“ – rešpektujúcu zdravotnú 

starostlivosť a následnými cielenými aktivitami rozšírením týchto práv do povedomia 
spoločnosti 
 

III. Poskytovanie adresnej pomoci tehotným a rodiacim ženám  

x vypracovaním právnej analýzy a príručky s právami a právnymi postupmi na zabezpečenie ich 
ľudských, rodičovských a pacientskych práv napríklad:  
- právo na včasné, presné a zrozumiteľné informácie o účele, povahe a rizikách lekárskych 

zákrokov  
- právo odmietnuť navrhovaný liečebný postup, ak nie je v súlade s potrebami a 

presvedčením žien  
- právo rozhodovať o svojom tele, pôrode a dieťati  

 
x s trvalými fyzickými následkami (napr. bolesti po nástrihu hrádze)  
x s psychickými následkami (napr. postraumatická stresová porucha PTSD) 

 
 
 

 



 

 

NAŠE AKTIVITY V ROKU 2013 

 
V roku 2013 sme nadviazali na našu predchádzajúcu činnosť, posilňovali sme predovšetkým 

osvetovú činnosť, komunitné aktivity, advokáciu a začali sme prípravy na rozvoj výskumných aktivít. Za 
najvýznamnejšie projekty, ktoré sme realizovali v roku 2013, považujeme tieto: 
 
 
1. Prevádzkovanie webovej stránky združenia www.zenskekruhy.sk a facebookovej 

skupiny „OZ Ženské kruhy“ 
 
Stránka napĺňa ciele združenia v mnohých bodoch:  

x Uverejňujeme pôrodné príbehy, ktoré majú za cieľ posilniť ženy pri ich rozhodovaní a ukázať 
im, že pôrod môže byť aj krásny zážitok.  

x Píšeme o témach, o ktorých sa ťažko a málo hovorí, napr. prirodzený potrat, pôrod mŕtveho 
bábätka. Ponúkame tak priestor na zdieľanie pre ženy s takouto skúsenosťou.  

x Píšeme autorské a odborné články z oblasti tehotenstva a pôrodu, napr. o prevencii nástrihu, 
vaginálnom pôrode po cisárskom reze. Vydali sme ebook s názvom: Porovnanie pôrodníc 
podľa miery nástrihov a cisárskych rezov, ktorého autorkou je Zuzana Lafférsová. Ebook 
rozprúdil debatu o vysokej miere nástrihov a cisárskych rezov na Slovensku. 

 
 

x Uverejňujeme krátke videá spoločností One World Birth a Face of Birth, ku ktorým sme 
vytvorili slovenské titulky. Videá prinášajú rozhovory so svetoznámymi odborníkmi na rôzne 
témy súvisiace s tehotenstvom a pôrodom. 

x Informujeme o aktivitách združenia, plánovaných besedách, uverejňujeme krátke správy so 
zaujímavosťami z jednotlivých besied. 

x Vo facebookovej skupine (cca 1100 členiek a členov) poskytujeme priestor na zdieľanie, 
vymieňanie skúseností a informácie, otvárame diskusie na (aj) tabuizované témy, napr. 
nástrih hrádze a jeho dopad na dlhodobé zdravie ženy, kvalita starostlivosti o rodiacu ženu 
v slovenských pôrodniciach, pôrodnícke praktiky v rozpore s odporúčaniami WHO a iné. 



 

 

V roku 2013 sme podľa google analytics mali nasledovnú návštevnosť: 

 2012 2013 

Návštevy: 61 378 75 530 

Jedineční návštevníci: 34 464 43 388 

Zobrazenie stránky: 161  690 149  760 

 

Naším cieľom bolo v roku 2013 zdvojnásobiť návštevnosť stránky. Žiaľ, tento cieľ sa nám splniť 
nepodarilo. Naďalej sa budeme snažiť zvýšiť návštevnosť stránky a zlepšiť propagáciu združenia. 
Plánujeme pokračovať vo využívaní sociálnych sietí, predovšetkým Facebooku. Náš cieľ zdvojnásobiť 
počet „lajkov“ na našej fanúšikovskej stránke sa nám splniť podarilo. Na konci roka sme mali takmer 
1000 „lajkov“, pričom na konci roka 2012 ich bolo takmer 400. Tento viac než dvojnásobný nárast nás 
mimoriadne teší a veríme, že trend bude naďalej pokračovať a na konci roka 2014 sa nám opäť 
podarí toto číslo zdvojnásobiť. Začali sme využívať aj propagácie formou newslettra. Administráciu 
stránky nám aj v roku 2013 zabezpečovala naša členka Andrea Laca.  

 

2. Vstúpili sme do legislatívneho procesu s cieľom chrániť ženské práva 
 

x V spolupráci so združením Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) a ďalšími 
mimovládnymi organizáciami sme podali hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona, 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách, ktorý sprísňoval pravidlá 
registrácie dieťaťa narodeného mimo zdravotníckeho zariadenia. Návrh podmieňoval zápis 
takýchto detí predložením lekárskej správy o ukončení tehotenstva pôrodom, čím sa dostal 
do rozporu s viacerými ľudskoprávnymi štandardmi, najmä však s právom (ženy) kontrolovať 
svoje zdravie a telo. V rozporovom konaní boli naše pripomienky uznané a diskriminačné 
časti z novely zákona vypustené.  
 

x V spolupráci s  Poradňou pre občianske a ľudské práva a ďalšími 3 MVO sme pripravili 
kolektívnu pripomienku k návrhu vyhlášky MZ SR, ktorá zavádza jednotný vzor písomného 
informovaného súhlasu pacienta a pacientky so sterilizáciou.Ten má byť preložený do ôsmich 
jazykov národnostných menšín. Kritika bola zameraná na fakt, že popri preklade tlačiva sa 
treba zamerať najmä na zlepšovanie priamej komunikácie lekárov a lekárok 
smerom k pacientom a pacientkám pri poskytovaní informácií o lekárskych zákrokoch, 
vrátane zákroku sterilizácie. Konečné rozhodnutie k návrhu vyhlášky ešte nepadlo.  
 

x Zúčastnili sme sa rozporového konania na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny k 
návrhu zákona o príspevku pri narodeni dieťaťa, na ktoré nás prizvala Poradňa pre občianske 
a ľudské práva.  
 

x V spolupráci so združeniami Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) a Právnou poradňou 
pre občianske a ľudské práva sme na konci roka 2013 podali ministerstvu 
zdravotníctva hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej 



 

 

starostlivosti, ktorú podporilo (počas vianočných sviatkov) takmer 1400 osôb. Ministerstvo 
pripomienku neakceptovalo, na začiatku roka 2014 sa uskutočnilo rozporové konanie, ktoré 
sa skončilo rozporom. 

 
 

3. Ako dobrovoľníčky sme zorganizovali veľa akcií, ktorých cieľom bolo dvíhanie 
povedomia o prirodzenom pôrode a ľudských právach v tehotenstve a pri pôrode.  
 
x Zorganizovali, alebo spoluorganizovali sme 10 premietaní filmov (Sloboda pre 

pôrod/Freedom for birth, Podoby pôrodu/Face of birth), ktoré sme na Slovensko priviezli a 
zabezpečili preklad titulkov. Premietali sme aj slovenský film o prirodzenom pôrode Zuna. 
Premietania sa konali 3x v Bratislave, 2x v Banskej Bystrici, v Žiline, Šali, Malackách, Leviciach a 
v Sazdiciach. 
 

x Zorganizovali sme 3 verejné diskusie/besedy v Bratislave, Banskej Bystrici a v Žiline s 
pôrodnými asistentkami (aj zo zahraničia) a workshop počas týždňa venovaného rešpektu pri 
pôrode: „Nerušiť prosím – rodím!“ v Bratislave.  
 

x Každé 2 mesiace organizujeme tzv. „Babinec“ spojený s besedou, premietaním filmu alebo 
maľovaním kamienkov. Cieľom týchto akcií je vytvoriť priestor, kde sa naše členky 
a sympatizantky môžu stretnúť, diskutovať a vymieňať si informácie – zatiaľ len v Bratislave, 
ale plánujeme rozšíriť túto aktivitu aj na Banskú Bystricu a Košice. Keďže počas bežných dní 
sa stretávame len vo virtuálnom priestore – na internete, tieto akcie s možnosťou osobného 
stretnutia sú pre nás veľmi dôležité a motivujúce.  
 

x V spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) sme sa už 
druhýkrát zúčastnili medzinárodnej konferencie Midwifery Today. V roku 2013 v Belgicku 
naša členka Iveta Jančigová tlmočila pre 2 pôrodné asistentky zo SKSaPA a 3 akademičky 
z Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine. Dojmy z konferencie v roku 2013, sme publikovali v 
článku na našej webstránke. 14. decembra sa v Žiline uskutočila beseda s pôrodnými 
asistentkami a pedagogičkami, ktoré sa zúčastnili konferencie, aby sa s odbornou aj laickou 
verejnosťou podelili o svoje dojmy a zaujímavé informácie z odboru. Táto aktivita sa 
uskutočnila vďaka podpore spoločnosti Siemens s.r.o. 
 

x Tento rok sme mali zastúpenie aj na medzinárodnej konferencii „Human Rights in Childbirth“, 
na ktorej vystúpila naša členka Iveta Jančigová s príspevkom venovaným prípadu slovenskej 
ženy, ktorej ľudské práva boli pri pôrode hrubo porušené. Bola to tiež skvelá priležitosť na 
získanie kontaktov na zahraničné organizácie venujúce sa podobnej problematike. Za 
najvýznamnejší prínos považujeme zriadenie HRIC East European Branch, ktorej sme sa stali 
členkami. Koordinátormi sú Donal Kerry (Maďarsko) a Zuzana Candigliota (Česká Republika) 
a v skupine sú aktivstky najmä z Chorvátska, Maďarska, Poľska a Českej Republiky. Veríme, že 
tieto kontakty nám do budúcna pomôžu pri získavaní „know-how“ ako riešiť problémy, ktorým 
budeme čeliť pri advokácii práv žien pri pôrode a v tehotenstve. Správa z tejto konferencie 
bola zverejnená na našej webstránke. 

http://www.zenskekruhy.sk/napisali-sme/item/277
http://www.zenskekruhy.sk/akcie/ako-bolo/item/280-midwifery-today-2013
http://www.zenskekruhy.sk/akcie/ako-bolo/item/287-beseda-o-medzinarodnej-konferencie-s-pa
http://www.zenskekruhy.sk/napisali-sme/item/299-hric-pripadova-studia-slovensko
http://www.zenskekruhy.sk/napisali-sme/item/299-hric-pripadova-studia-slovensko
http://www.zenskekruhy.sk/akcie/ako-bolo/item/279-hric-2013





























































