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Občianske združenie Ženské kruhy pôsobí na Slovensku už sedem rokov. Od svojho 

vzniku prešlo určitým vývojom a vyprofilovalo sa ako ľudskoprávna organizácia. 

Jedným z našich hlavných cieľov je posilniť ženy v ich kompetenciách a vytvoriť 

priestor ich skúsenostiam v rámci diskurzu nastavovania zdravotnej starostlivosti 

poskytovanej v tehotenstve, pri pôrode a v šestonedelí. Aj v roku 2018 sme pokračovali 

v aktivitách v súlade s napĺňaním tohto cieľa prostredníctvom aktivít, ktoré zhŕňame 

v tejto výročnej správe. Našou víziou je: “Aby rešpekt, dôstojnosť a slobodná voľba 

žien v tehotenstve a pri pôrode boli samozrejmosťou.“ 

 

Predstavenstvo 

Predsedníčka: Zuzana Krišková 

Podpredsedníčky: Gabriela Janovičová , Miroslava Kotríková-Rašmanová,  

Organizačný výbor: Gabriela Janovičová, Zuzana Krišková, Miroslava Kotríková 

Rašmanová, Katarína Bartoňová, Iveta Jančigová, Zuzana Bajkaiová, Xénia Michaličová 

Členská základňa v roku 2018: 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Advokačné aktivity 

Nemocnice priateľské k deťom – Baby Friendly Hospital Initative (BFHI) 
  
Pokračovali sme v požadovaní nápravy stavu, v ktorom sa ocitla Iniciatíva BFHI na Slovensku. 
Zúčastnili sme sa stretnutia na Ministerstve zdravotníctva, zaslali sme ďalšiu infožiadosť. 
 
Naďalej intenzívne spolupracujeme s partnerskou organizáciou MAMILA na tejto téme a to 
najmä formou Prieskumu podpory dojčenia v nemocniciach a organizačných stretnutí či 
školení. 

BFHI sa stala jednou z našich ťažiskových a dlhodobých tém a budeme sa jej venovať aj 
v nadchádzajúcom období. Od roku 2014, kedy sme sa problematikou BFHI začali zaoberať, 
sa nám podarilo prispieť nielen k prehodnoteniu a odobratiu certifikátov, ale tiež k zvýšeniu 
záujmu médií o túto tému (a tým aj zvýšeniu záujmu širšej verejnosti).  

V rámci BFHI naše združenie opakovane upozorňuje na stret záujmov, ktorý vzniká pri 
angažovaní firiem vyrábajúcich umelú výživu do finančnej podpory aktivít spojených s BFHI 
na Slovensku. Keďže sa jedná priamo o porušenie zásad Iniciatívy, aj v roku 2019 budeme 
upozorňovať na neprípustnosť finančnej podpory BFHI zo strany výrobcov umelej výživy.  

Personálne normatívy pre zdravotnícky personál v nemocniciach 
 
Ministerstvo zdravotníctva v roku 2018 pripravilo nové personálne normatívy pre nemocnice, 
ktorých následkom bude len zabetónovanie nevyhovujúceho stavu, kedy je aj na pôrodníckych 
oddeleniach a oddeleniach šestonedelia počet personálu nedostatočný. Keďže sa personálne 
obsadenie týchto oddelení priamo dotýka kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, 
vyjadrili sme verejne nesúhlas s navrhovanými normatívmi. Formou listu  sme informovali aj 
Ministerstvo zdravotníctva, že navrhované zmeny sú v rozpore so záujmami žien a detí. 

 
Pomoc konkrétnym ženám 
 
Prostredníctvom sociálnych médií a e-mailu sa na nás každoročne obracia množstvo žien so 
žiadosťou o konkrétne informácie ohľadom pôrodu, ktoré by im mohli pomôcť pri výbere 
nemocnice a okolností pôrodu. Odpovede na otázky, ktoré sú všeobecnejšieho 
charakteru, zverejňujeme prostredníctvom sociálnych médií, keďže môžu pomôcť 
viacerým ženám. 
 
S takouto otázkou sa na nás obrátila napríklad aj žena, ktorej bola neprávom zamietnutá 
žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa z dôvodu, že na vlastnú žiadosť opustila po pôrode 
nemocnicu. Keďže sme v minulosti podávali hromadnú pripomienku proti návrhu zákona, ktorý 
by takto trestal ženy za ich individuálne rozhodnutia ohľadne hospitalizácie, vypracovali sme 
aj návrh odvolania proti takémuto rozhodnutiu (ktoré je v rozpore so zákonom) a uverejnili sme 
ho na našej stránke. 

 

 

 

https://zenskekruhy.sk/odpoved-ministerstva-na-nasu-ziadost-o-informacie-k-bfhi/
https://zenskekruhy.sk/odpoved-ministerstva-na-nasu-ziadost-o-informacie-k-bfhi/
https://www.mamila.sk/pre-matky/nemocnice
https://www.mamila.sk/pre-matky/nemocnice
https://zenskekruhy.sk/navrh-novych-personalnych-normativov/
https://zenskekruhy.sk/navrh-novych-personalnych-normativov/
https://zenskekruhy.sk/list-ministerstvu-zdravotnictva-personalne-zabezpecenie-porodnic/
https://zenskekruhy.sk/list-ministerstvu-zdravotnictva-personalne-zabezpecenie-porodnic/
https://zenskekruhy.sk/ambulantny-porod-ako-neprist-o-prispevok-pri-narodeni-dietata/
https://zenskekruhy.sk/ambulantny-porod-ako-neprist-o-prispevok-pri-narodeni-dietata/


 

 

Mediálne výstupy 

Blogy 

Na našom blogu v Denníku N sme pokračovali v uverejňovaní textov. Reagovali sme napríklad 
na hodnotenie pôrodníc ženami, ktoré je znevažované ako príliš subjektívne a bezvýznamné.  
 
V blogu Dokážu ženy zhodnotiť pôrodnicu? sme vysvetlili, prečo je hodnotenie nemocníc 
ženami dôležité a ako ho nastaviť tak, aby nevypovedalo iba o subjektívnych preferenciách, 
ale dokázalo poskytnúť objektívny obraz o kvalite poskytovania zdravotnej starostlivosti v 
jednotlivých zariadeniach. 
 
Začali sme tiež s publikovaním série blogov Skryté utrpenie žien. Prvá séria, pozostávajúca 
zo štyroch blogov, bola venovaná zdravotným problémom po rutinnom nástrihu hrádze.  
 
V blogoch sme tiež uverejnili našu reakciu na pripravované personálne normatívy pre 
nemocnice.  

 
 
Masmediálne výstupy 
 
V čoraz väčšej miere sme oslovované ako expertky v oblasti aktivizmu za práva žien pri pôrode 
aj samotnými médiami.  
 
V Hospodárskych novinách vyšiel rozhovor s predsedníčkou Zuzanou Kriškovou. V rádiu 
Regina sme sa zúčastnili diskusie s prezidentkou Slovenskej komory sestier a pôrodných 
asistentiek.  
 
V TV Bratislava sa Zuzana Krišková v rámci rozhovoru vyjadrila k téme Ako sa rodí v 
slovenských pôrodniciach. Pre portál Aktuality.sk sme poskytli vyjadrenie v článku 
rozoberajúcom práva žien pri pôrode. Poskytli sme tiež rozhovor pre časopis Mama a ja, ktorý 
sa zaoberal rovnakou témou. 
 
Teší nás, že slovenské médiá sa čoraz viac zaoberajú témami spojenými s pôrodníctvom, a že 
tie sa čoraz viac dostávajú do povedomia verejnosti. Nie sú už v takej miere vytláčané na okraj 
záujmu, do sféry časopisov určených výhradne pre tehotné ženy a matky. Dúfame, že tento 
trend bude zachovaný aj v nasledujúcom období. Kvalita zdravotnej starostlivosti poskytovanej 
v tehotenstve, pri pôrode a v šestonedelí, ako aj dodržiavanie práv žien pri pôrode, sa týkajú 
celej spoločnosti.  
 
Naše združenie bolo kontaktované aj zahraničnými novinárkami. Poskytli sme vyjadrenia pre 
článok týkajúci sa neoprávneného zadržiavania žien v nemocniciach a tiež pre 
článok venovaný násiliu pri pôrode. 
 

 

 

https://dennikn.sk/blog/1188758/dokazu-zeny-zhodnotit-porodnicu/
https://dennikn.sk/blog/1188758/dokazu-zeny-zhodnotit-porodnicu/
https://dennikn.sk/blog/1261496/skryte-utrpenie-zien-po-porode-som-mala-bolesti-ako-keby-do-mna-niekto-vrazal-noz/
https://dennikn.sk/blog/1261496/skryte-utrpenie-zien-po-porode-som-mala-bolesti-ako-keby-do-mna-niekto-vrazal-noz/
https://dennikn.sk/blog/1302171/papier-znesie-vsetko-navrh-novych-personalnych-normativov-mz-sr/
https://dennikn.sk/blog/1302171/papier-znesie-vsetko-navrh-novych-personalnych-normativov-mz-sr/
https://zenskekruhy.sk/v-hospodarskych-novinach-vysiel-rozhovor-zuzanou-kriskovou/
https://zenskekruhy.sk/v-hospodarskych-novinach-vysiel-rozhovor-zuzanou-kriskovou/
https://zenskekruhy.sk/radio-regina-prava-zien-pri-poskytovani-predporodnej-starostlivosti/
https://zenskekruhy.sk/radio-regina-prava-zien-pri-poskytovani-predporodnej-starostlivosti/
https://zenskekruhy.sk/video-boli-sme-diskutovat-v-tv-bratislava/
https://zenskekruhy.sk/video-boli-sme-diskutovat-v-tv-bratislava/
https://zenskekruhy.sk/video-boli-sme-diskutovat-v-tv-bratislava/
https://zenskekruhy.sk/video-boli-sme-diskutovat-v-tv-bratislava/
https://www.aktuality.sk/clanok/562563/porody-po-slovensky-prve-a-posledne-slovo-ma-lekar-nie-matka/
https://www.aktuality.sk/clanok/562563/porody-po-slovensky-prve-a-posledne-slovo-ma-lekar-nie-matka/
https://www.apnews.com/a3e7b6cbd5a54edf83eac4720ec49597?fbclid=IwAR16k-saGcW9dGA_AzmDJQ4JQis9VwwrcheD2zduj4Z3bmZAT52s38h0vFU
https://www.apnews.com/a3e7b6cbd5a54edf83eac4720ec49597?fbclid=IwAR16k-saGcW9dGA_AzmDJQ4JQis9VwwrcheD2zduj4Z3bmZAT52s38h0vFU
https://newsmavens.com/special-review/914/when-gynecologists-gaslight-women
https://newsmavens.com/special-review/914/when-gynecologists-gaslight-women


 

Workshopy a komunitné aktivity 

Spolu s občianskym združením Občan, demokracia a zodpovednosť Ženské kruhy 

zorganizovali v Bratislave diskusiu k téme porušovania ľudských práv žien na Slovensku. 

Zúčastnili sa jej ľudskoprávne aktivistky a zástupkyne a zástupcovia mimovládnych 

organizácií, akademickej obce, odbornej verejnosti a ministerstva zdravotníctva.  

Na pôde tejto diskusie sme odprezentovali aj našu novú publikáciu Ženy-Matky-Telá II. 

Usporiadali sme tiež workshop Ženy ženám v Trnave. Zúčastnili sa ho pôrodné asistentky, 
ženy, duly, laktačné poradkyne. Jeho cieľom bolo spoločne popísať stav práv žien pri pôrode 
na Slovensku, pomenovať ich potreby a prostriedky akými je možné ich naplniť. 
 
Na konferencii pôrodných asistentiek vo Zvolene vystúpila predsedníčka združenia Zuzana 
Krišková s prezentáciou a príspevkom o právach žien pri pôrode. 
 
Zuzana Krišková moderovala diskusiu o pôrodoch na Slovensku na festivale Pohoda. Tu si 
môžete vypočuť záznam z diskusie. 
 
V bratislavskom Lamači, v Banskej Štiavnici a v Piešťanoch sme sa zúčastnili premietania 
filmu Medzi nami, spojeného s diskusiou. 
 

Stránka Ženské kruhy 

V roku 2018 prešla stránka www.zenskekruhy.sk kompletnou premenou. Vďaka tomu získala 
nielen novší a prehľadnejší vzhľad, ale vyriešili sme aj mnohé technické problémy, ktoré sa 
opakovane vyskytovali na starej verzii stránky. 

Spustili sme tiež stránku www.podporabondingu.sk, na ktorej môžete nájsť súhrn informácií 
týkajúcich sa kontaktu koža na kožu a tiež prehľad výsledkov, ktoré priniesol Prieskum 
podpory dojčenia. 
 

Vzdelávanie 

Pre naše aktívne členky je tiež dôležité neustále vzdelávanie sa. Každý rok sa zúčastňujeme 
konferencií a odborných prednášok na témy, ktoré sú dôležité pri našej ďalšej činnosti.  

Na jeseň 2018 sa Zuzana Krišková a Miroslava Rašmanová zúčastnili konferencie so 
švédskou výskumníčkou Kerstin Uvnäs Moberg zameranej na úlohu oxytocínu pri pôrode.  
Zuzana Krišková sa v rámci vzdelávania pod odborným vedením zúčastnila semináru Trauma 
a disociácia v Brne. 

Tento trend by sme chceli udržať aj v nasledujúcich rokoch. Zabezpečenie vzdelávania 
aktívnych členiek vyžaduje finančné zdroje: cestovné, ubytovacie náklady. Podporu 
vzdelávania aktívnych členiek považujeme za cennú investíciu do ich schopností. Odmenou 
nám je lepšia orientácia v jednotlivých témach a získavanie know-how. Za náklady na 
vzdelávanie považujeme tiež nákup odbornej literatúry, sprístupnenie online kurzov 
a podobne. Je veľmi dôležité, aby sme aj v budúcnosti dokázali aktívnym členkám zabezpečiť 
prístup k aktuálnym informáciám a zvyšovali tak kvalitu výstupov združenia. 

 

https://zenskekruhy.sk/prezentacia-publikacie-zeny-matky-tela-ii/
https://zenskekruhy.sk/prezentacia-publikacie-zeny-matky-tela-ii/
https://zenskekruhy.sk/diskusia-a-workshop-zeny-zenam-v-trnave/
https://zenskekruhy.sk/diskusia-a-workshop-zeny-zenam-v-trnave/
https://zenskekruhy.sk/konferencia-porodnych-asistentiek-porodna-asistencia-sanca-na-zmenu/
https://zenskekruhy.sk/konferencia-porodnych-asistentiek-porodna-asistencia-sanca-na-zmenu/
https://zenskekruhy.sk/diskusia-na-pohode-kedy-budu-na-slovensku-nemocnice-priatelske-k-detom-a-matkam/
https://zenskekruhy.sk/diskusia-na-pohode-kedy-budu-na-slovensku-nemocnice-priatelske-k-detom-a-matkam/
https://zenskekruhy.sk/diskutovali-sme-v-banskej-stiavnici/
https://zenskekruhy.sk/diskutovali-sme-v-banskej-stiavnici/
https://zenskekruhy.sk/premietanie-filmu-medzi-nami-diskusia-v-piestanoch-vo-februari-2018/
https://zenskekruhy.sk/premietanie-filmu-medzi-nami-diskusia-v-piestanoch-vo-februari-2018/
http://www.zenskekruhy.sk/
http://www.zenskekruhy.sk/
https://zenskekruhy.sk/vysledky-prieskumu-podpory-dojcenia-na-slovensku-v-rokoch-2017-2018/
https://zenskekruhy.sk/vysledky-prieskumu-podpory-dojcenia-na-slovensku-v-rokoch-2017-2018/
https://zenskekruhy.sk/vysledky-prieskumu-podpory-dojcenia-na-slovensku-v-rokoch-2017-2018/
https://zenskekruhy.sk/vysledky-prieskumu-podpory-dojcenia-na-slovensku-v-rokoch-2017-2018/


 

Facebook 

 
Facebooková stránka Ženských kruhov presiahla v roku 2018 hranicu 7 000 sledovaní. 
Príspevky uverejňované prostredníctvom facebooku majú narastajúcu mieru zdieľaní 
a interakcií, takže prostredníctvom sociálnych médií sa nám darí zasiahnuť čoraz väčší okruh 
ľudí.  

 

Fundraising  

V roku 2018 sme pokračovali v aktívnom zabezpečovaní finančných zdrojov potrebných pre 

chod združenia (fundraisingu), a to žiadosťami o jednorazové alebo pravidelné finančné dary 

prostredníctvom portálu darujme.sk.  Dary od jednotlivcov a jednotlivkýň predstavujú spolu 

s príjmom z podielu dane najvýznamnejší príjem občianskeho združenia.  

Preto sme sa aj v roku 2018 zamerali predovšetkým na získavanie týchto zdrojov. Získavanie 

dostatočných finančných zdrojov je zároveň jednou z priorít, ktorú si naše združenie kladie aj 

na nadchádzajúce obdobie. Aj napriek tomu, že nejde o hlavnú náplň našej činnosti, naše 

ďalšie pôsobenie si vyžaduje nemalé finančné zdroje. Tie si musíme aktívne zabezpečovať či 

už cez individuálnych darcov a darkyne, pravidelné členské príspevky, 2% z daní alebo formou 

grantov poskytovaných na konkrétne aktivity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Podrobný rozpis výnosov, nákladov, ako aj ďalšie informácie o stave majetku 

a záväzkov sa nachádzajú v prílohe tejto výročnej správy v Účtovnej závierke 

 

V roku 2018 malo občianske združenie viaceré druhy príjmov – peňažných prostriedkov, 

s ktorými sme mohli nakladať na naplnenie svojich cieľov. Príjem z tzv. 2% (podiel na dani 

z príjmov), ktorý predstavoval viac ako 5500 EUR, čím sa naďalej potvrdil stúpajúci trend 

z predchádzajúcich rokov. Vzhľadom na charakter tohto príjmu je však veľmi ťažké 

analyzovať, čo prispieva k rastúcemu trendu. Predpokladáme, že k rastu prispieva naša 

rozpoznateľnosť medzi ľuďmi, ktorí týmto spôsobom oceňujú pôsobenie Ženských kruhov.  

Zároveň sme zaznamenali výrazný nárast v príjmoch z darov od fyzických aj právnických 

osôb, ktoré boli vo výške viac ako 12 000 EUR, čo predstavuje nárast o viac ako 3 500 EUR 

oproti roku 2017.  

Taktiež sa nám podarilo získať grant od Nadácie Volkswagen Slovakia vo výške 996 EUR 

a grant od Nadácie pre deti Slovenska (grantový program poisťovne Dôvera) vo výške 

1000 EUR, ktorý bude použitý v roku 2019 na vzdelávanie pôrodných asistentiek.  

Členské príspevky priniesli 230 EUR a výnosy z činnosti a predaja brožúrky Bonding – matkina 

náruč po pôrode boli vo výške 124 EUR.   

 

Náklady občianskeho združenia dosiahli v roku 2018 takmer 26 000 EUR. Ako nezisková 

organizácia nedosahujeme zisk, ten bol teda vo výške 0. Všetky prostriedky, ktoré neboli 

minuté v roku 2018, sme presunuli do roku 2019. Celková suma alokovaná na použitie do roku 

2019 presiahla 7 800 EUR. Ide predovšetkým o prostriedky určené na realizáciu projektov: 

podpora kontaktu koža na kožu, pokračovanie vo výskumných aktivitách a šírenie 

povedomia o dodržiavaní ľudských práv žien pri pôrode. Projekty na rok 2019 sú tvorené 

z príspevkov fyzických osôb vo výške viac ako 4800 EUR, projekt bonding tvorí 586 EUR 

a podiel na dani z príjmov tvorí viac ako 2400 EUR.  

 

Finančne kryté náklady boli oproti roku 2017 výrazne vyššie - o viac než 17 000 EUR. Tento 

výrazný nárast nákladov považujeme za pozitívny. Podarilo sa nám zrealizovať niekoľko 

významných projektov (ako je napr. tlač publikácie). Zároveň sme naplnili náš záväzok z roku 

2017 a zlepšili podmienky na prácu (prenájom pracovného miesta v coworkingovej kancelárii), 

a pokryli sme významnú časť nákladov, ktoré boli predtým  vykrývané dobrovoľnícky 

a z osobných zdrojov našich členiek a dobrovoľníčok. Priblížili sme sa tým k naplneniu cieľa 

pokrývať ich výdavky z finančných zdrojov združenia. 

 

Dobrovoľnícka práca však naďalej tvorí podstatný vklad do činnosti združenia. 

Občianske združenie Ženské kruhy dosiahlo pozoruhodné výsledky len vďaka dobrovoľníckej 

práci našich členiek, podporovateliek a podporovateľov. Táto dobrovoľnícka práca predstavuje 

často expertnú prácu, pri ktorej sú kladené vysoké nároky na kvalitu. Výstupy sú zväčša 

výsledkom tímovej práce, ktorá je často sťažená tým, že komunikácia členiek a členov tímu je 



 

obmedzená na virtuálny priestor, a ktorá si vyžaduje flexibilitu a vysokú mieru sebadisciplíny, 

ako aj vynikajúce komunikačné zručnosti.  

Práca odvedená dobrovoľníčkami (predovšetkým ženami), predstavuje nielen zdroj pre 

občianske združenie, ale aj vynaloženú prácu, teda náklady. Dobrovoľnícka práca presiahla 

400 hodín, pričom značná časť z tohto množstva predstavovala expertnú prácu. Ak by sme 

túto prácu mali finančne ohodnotiť a reálne ju zaplatiť, potrebovali by sme viac než 4 000 EUR. 

V roku 2018 sme pokračovali v klesajúcom trende množstva odpracovaných dobrovoľníckych 

hodín (približne o 200 hodín). Avšak, keďže bol tento pokles vyvážený zvýšením platenej 

práce, ide o pozitívny vývoj. V roku 2019 chceme naďalej intenzívne pracovať nielen na 

zvýšení finančných príjmov a zlepšovaní pomeru platenej vs. neplatenej práce, ale tiež získať 

nové dobrovoľníčky, investovať do ich vzdelania a motivovať ich k práci pre občianske 

združenie.  

 

Všetkým našim dobrovoľníčkam a dobrovoľníkom patrí obrovská vďaka, že svoj voľný 

čas venovali občianskemu združeniu Ženské kruhy.  
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