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Ministerstvo zdravotníctva SR  
Limbová 2 
837 52 Bratislava 37 
V Trnave, dňa 20.4.2022 

 
 
Žiadosť o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
Ministerstvo zdravotníctva SR pre TASR uviedlo, že podpora dojčenia sa na Slovensku 
zlepšila: "MZ SR disponuje dátami v podpore dojčenia v SR, ktoré za obdobie rokov 2019 a 
2020 k termínu 10. februára 2021 vykazujú zlepšenie. Výlučné dojčenie sa zo 62 percent výlučne 
dojčených novorodencov zvýšilo na 67 percent. Systém rooming-in sa zo 65,5 percenta zvýšil 
na 68 percent,".  
V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás žiadame 
o sprístupnenie dole uvedených informácií.  Žiadame, aby ste na každú otázku aj podotázku 
odpovedali samostatne. Požadované informácie žiadame zaslať na emailové adresy 
zenskekruhy.oz@gmail.com a dojcenie@mamila.sk, a to aj v prípade, ak sú informácie 
zverejnené aj na iných miestach. V takomto prípade však žiadame aj o odkaz (link) na 
konkrétne miesto, kde je požadovaná informácia zverejnená.  

1) Z akých dát MZ SR v hore uvedenom citáte pre TASR čerpá? Akým spôsobom 
boli zbierané tieto dáta, aká bola použitá metodológia pri zbere dát, aká bola 
použitá metodológia pri vyhodnocovaní dát? Aká veľký je dátový súbor, 
z ktorého informácie vychádzajú? Z akého územia Slovenska pochádzajú tieto 
dáta? 

2) Žiadame o sprístupnenie správy alebo iného druhy výstupu, na základe ktorého 
MZ SR prezentovalo výsledky podpory dojčenia na Slovensku do médií. 

3) Ktorí ľudia sa podieľali na vypracovaní výsledkov, ktoré boli verejne 
prezentované. Aké je ich pracovné zaradenie a expertíza? 

4) Aká je definícia „výlučného dojčenia“, na ktorú sa odvoláva MZ SR? 
5) Ako je definovaný „systém roming in“, na ktorý sa odvoláva MZ SR? 
6) Aké zmeny mohli ženy v pôrodniciach zaznamenať od roku 2019 v oblasti 

neprerušovaného kontaktu koža na kožu po pôrode? Koľko percent žien zažilo 
neprerušovaný kontakt koža na kožu po vaginálnom pôrode, po cisárskom reze 
v rokoch 2018, 2019, 2020, a k termínu 10. 2. 2021. Za každé časové odbobie 
prosíme osobitný údaj, rozdelený podľa typu pôrodu.  

7) Aké zmeny mohli ženy v pôrodniciach zaznamenať od roku 2019 v oblasti 
ponechania ženy a bábätka v rovnakej izbe počas celého pobytu v pôrodnici? 
Koľko percent žien a detí bolo hospitalizovaných spolu na jednej izbe počas 
celej doby trvania hospitalizácie v rokoch 2018, 2019 a 2020 a k termínu 10. 2. 
2021. Za každé časové odbobie prosíme osobitný údaj, rozdelený podľa typu 
pôrodu (vaginálny a cisársky rez). 
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8) Aké zmeny mohli ženy v pôrodniciach zaznamenať od roku 2019 v oblasti 
podpory výlučného dojčenia, a teda nedokrmovania bábätiek umelým mliekom? 
Koľko percent novorodencov bolo dokrmovaných akýmkoľvek spôsobom 
počas pobytu v nemocnici v rokoch 2018, 2019 a 2020 a k termínu 10. 2. 2021. 
Koľko percent novorodencov nebolo vôbec dokrmovaných, a teda počas celého 
pobytu v nemocnici boli výlučne dojčených v rokoch 2018, 2019, 2020 a 
k termínu 10. 2. 2021. Za každé časové odbobie prosíme osobitný údaj. 

9) Zbiera alebo zbieralo ministerstvo informácie v súvislosti s BFHI aj priamo od 
žien? Ak áno žiadame o zaslanie informácii o tom, akého typu boli tieto 
informácie, ako boli tieto získavané a vyhodnocované. Žiadame tiež zaslanie 
výsledkov takéhoto zberu dát.  

10) Aké finančné prostriedky boli vynaložené na zber, analýzu a spracovanie dát, 
ktoré prezentovalo MZ SR do médií.   
 
 

 
 
S pozdravom 
 

                            
 
Zuzana Krišková  MUDr. Lucia Kantorová, 
Ženské kruhy       MAMILA, o. z. 
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