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CELOSLOVENSKÝ PROJEKT SPRIEVODCA PÔRODNICAMI 

„Všetci hovoria o starnúcej generácii,  

my chceme hovoriť o novom živote.“ 

 
 

Ďakujeme nadácii SPP za finančnú podporu, vďaka ktorej sme mohli v projekte Sprievodca 

pôrodnicami v roku 2012 pokračovať, a tiež ho rozšíriť o expertské hodnotenie.  

 

PROJEKT VZNIKOL V ROKU 2010 ako odpoveď na nedostatok informácii o kvalite zdravotnej 

starostlivosti na Slovensku. Pôrody sú najčastejšou príčinou hospitalizácie žien na Slovensku - 

narodenie dieťaťa na 2. mieste, spontánny pôrod na 3. mieste a pôrod cisárskym rezom na 8. mieste. 

Pre ženu ide o často jedinú hospitalizáciu v živote. Pri výbere pôrodnice však mamičky nemajú 

dostatok informácii ako si informovane vybrať pôrodnicu vyhovujúcu ich potrebám.   

VZHĽADOM NA INFORMAČNÚ ASYMETRIU, rozhodli sme sa pomôcť budúcim mamičkám 

priniesť novú kvalitu v hodnotení pôrodníc na interaktívnej stránke www.sprievodcaporodnicami.sk, 

ktorá je súčasťou najnavštevovanejšieho rodičovského portálu www.rodinka.sk.  

PROJEKT MAPUJE PONUKU ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ, kvalitu poskytovaných 

služieb a spokojnosť klientov. Informácie o kvalite a o tom, čo ženy v pôrodnici čaká, sú veľmi 

dôležité, pretože znižujú strach a zvyšujú dôveru v zdravotníkov. Tým aj zlepšujú proces a výsledky 

zdravotnej starostlivosti.  

Projekt sprievodca pôrodnicami okrem samotného mapovania situácie má ambíciu sa stať aj hnacím 

motorom v skvalitňovaní poskytovanej zdravotnej starostlivosti pred, počas a po pôrode, vytvárať 

podmienky na otváranie celospoločenskej diskusie „Ako sa rodia naše deti?“, edukovať o najnovších 

poznatkoch v oblasti perinatológie a zdôrazňovať právo matky, dieťaťa a rodín na bezpečný 

a dôstojný pôrod. 

 
 

http://www.sprievodcaporodnicami.sk/
http://www.rodinka.sk/
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Pri zostavovaní projektu sme sa zamerali na tieto HODNOTY: 

1. PODPORA RODINY 

Narodenie dieťaťa je udalosť, ktorá sa týka celej rodiny, nie len matky, otca a dieťa, ale i súrodencov 

či starých rodičov. Podporujeme ich súdržnosť pred, počas i po pôrode.  

2. EDUKÁCIA 

Kontinuálne informujeme širokú verejnosť, ale najmä rodičov o možnostiach voľby 

a prípadných  rizikách, ktoré sa môžu s pôrodom spájať s dôrazom na bezpečný a dôstojný pôrod.  

3. KLIENTSKÝ PRÍSTUP A ETIKA 

Podporujeme klientsky prístup a dodržiavanie morálnych a etických pravidiel pred, počas a po 

pôrode zo strany zdravotníckeho personálu i rodiny. Podporujeme dôstojné pôrody a s rešpektom k 

matke, otcovi a dieťaťu pred, počas a po pôrode. 

4. KVALITNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSLIVOSŤ 

Podporujeme moderné medicínske postupy pri pôrodoch, ktoré vedú k zvýšeniu bezpečnosti pôrodu 

a ktoré podporujú psychické i fyzické zdravie matky i dieťaťa. 

5. PODPORA SPOLUPRÁCE A KOMUNIKÁCIE  

Chceme vytvárať priestor pre dialóg medzi lekármi, rodičmi a širokou verejnosťou s cieľom riešiť 

problémy, ktoré sa týkajú pôrodu dieťaťa. Chceme byť mediátorom, ktorý pomáha hľadať riešenia 

a zlepšovať priebeh pôrodov pre rodičov i zdravotníkov. 

NAŠOU MISIOU 

je zvýšiť rešpekt k pôrodu, k novému životu a k privádzaniu dieťaťa na svet. Chceme informovať, 

podporovať a vzdelávať slovenské matky a ich rodiny o tom, ako prebieha prirodzený, bezpečný 

a dôstojný pôrod a vytvárať preň na Slovensku podmienky. Chceme byť mediátorom v komunikácii 

medzi rodičmi a perinatológmi. Prostredníctvom spätnej väzby mamičiek a odborného hodnotenia 

perinatológov chceme zlepšovať slovenské pôrodníctvo. 

VÍZIA 

Do roku 2015  sa chceme stať projektom, ktorý je dôveryhodným zdrojom informácií pre  budúce 

matky i verejnosť, chceme sa stať lídrom v poskytovaní informácií o pôrodniciach, slovenskom 

pôrodníctve a spôsobe vedenia pôrodu. Tieto informácie vytvárame v spolupráci so slovenskými 

odborníkmi v oblasti perinatológie a v spolupráci s mamičkami. Chceme vytvoriť portál, vďaka 

ktorému si slovenské ženy dokážu zodpovedne vybrať kde a ako chcú svoje dieťa porodiť.  
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PRACOVNÁ SKUPINA SPRIEVODCU PÔRODNICAMI 

 

Ing. Peter Pažitný, Msc. (HPI) 

je zakladajúcim partnerom a riaditeľom Health Policy 
Institute a Central & East European Health Policy Network.  

Zaoberá sa zdravotnou politikou a ekonómiou 
zdravotníctva. 

  

 

MUDr. Hnilicová Silvia (HPI) 

je senior analytička Health Policy Institute. Venuje sa 
najmä kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti a 
Health Technology Assessment. 

 Je odborným garantom projektu Sprievodca pôrodnicami. 
Je tvorcom a koordinátorom  expertského hodnotenia. 

  

 

Mgr. Celušáková Hana (rodinka.sk) 

Je klinická psychologička, psychoterapeutka, dlhodobo sa 
venuje tehotným ženám a matkám. 

 Je odborným garantom projektu Sprievodca pôrodnicami.  

  

 

Ing. Pavlíková Eva (rodinka.sk) 

Je šéfredaktorkou portálu rodinka.sk – babetko.sk - 
internetovom denníku o bábätkách, deťoch a ich rodičoch.  
Je mediálnym guru projektu Sprievodca pôrodnicami. 

  

 

Mgr. Skybová Katarína (HPI) 

Je mediálnym garantom projektu Sprievodca pôrodnicami.  

Koordinuje a monitoruje mediálne výstupy projektu. 
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PROJEKT SPRIEVODCA PÔRODNICAMI V ROKU 2012 

V roku 2012 sa nám podarilo podstatne rozšíriť rozsah projektu. Mapovanie pôrodníc v roku 2012 

sme rozšírili o hodnotenie odborníkov a hodnotenie služieb poskytovaných pôrodnicami. Pôrodnice 

aktualizovali a rozšírili dostupné informácie  a spolu s dotazníkom spokojnosti od rodičiek sme získali 

tri okruhy informácií, ktoré má mamička k dispozícii pri voľbe vhodného zdravotníckeho zariadenia.  

1. HODNOTENIE EXPERTOV 

V roku 2012 sme rozšírili posudzovanie pôrodníc o expertské hodnotenie indikátorov medicínskej 

kvality jednotlivých pôrodníc.  Podrobným štúdiom literatúry v zahraničí sme identifikovali 30 

parametrov kvality relevantných v slovenských podmienkach.  

Vybrali sme 15 odborníkov v oblasti perinatológie, medzi ktorými boli hlavný odborník pre odbor 

gynekológia a pôrodníctvo, predseda gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti, členovia 

perinatologického výboru, hlavný odborník pre neonatológiu, hlavné osobnosti postgraduálneho 

vzdelávania v gynekológii a pôrodníctve a neonatológii, odborníci zo zahraničia - z Českej republiky 

a z USA, ktorí mali skúsenosť s prácou na Slovensku, ako aj v zahraničí v odbore gynekológia 

a pôrodníctvo.  
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Hodnotenie realizujeme v spolupráci s týmito kapacitami:  

ABECEDNÝ ZOZNAM ODBORNÍKOV  

1. MUDr. Ladislav Balík 

2. Prof. MUDr. Miroslav Borovský, PhD. 

3. MUDr. Vladimír Cupaník CSc. 

4. MUDr. Branislav Čižmár, PhD. - USA 

5. Prof. MUDr. Ján Danko, PhD. 

6. MUDr. Dušan Frič, PhD. 

7. Doc. MUDr. Darina Chovancová, PhD. 

8. MUDr. Peter Kaščák, PhD. 

9. Doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc. 

10. MUDr. Peter Krcho, PhD. 

11. Doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc. 

12. MUDr. Marián Tholt 

13. Doc.  MUDr. Jozef Záhumenský, PhD. – Česká republika 

14. Prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. 

 

Pomocou Delphi metódy 

v dvoch kolách sme, 

z pôvodných 30 indikátorov, 

identifikovali 10 

najrelevantnejších 

indikátorov.  

Dotazníky na zistenie údajov 

z pôrodníc boli rozoslané na 

54 pôrodníc.  

 

 

Ďalším postupom bude spracovanie údajov a ich vyhodnotenie prostredníctvom Tlačovej konferencie 

naplánovanej na začiatok februára 2013. 
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2. HODNOTENIE SLUŽIEB 

V roku 2012 sme zahrnuli do hodnotenia pôrodníc aj  ponuku služieb. Na jednotlivé pôrodnice boli 

rozoslané podrobné dotazníky s otázkami týkajúcimi sa všetkých oblastí poskytovaných 

zdravotníckych, ako aj nadštandardných služieb. Dotazník je veľmi rozsiahly a je priložený v prílohe. 

Všetky informácie boli preklopené do elektronickej podoby a sú dostupné verejnosti on-line na 

Sprievodcovi pôrodnicami.  Čitatelia tam nájdu podrobné informácie o službách ako i poplatkoch 

a možnostiach, ktoré majú v jednotlivých pôrodniciach.  

Identifikácia a hodnotenie služieb jednotlivých pôrodníc má oceniť snahu zdravotníkov zlepšovať 

poskytované štandardné a  extra služby našim mamičkám. Hodnotenie služieb má zároveň definovať 

a  motivovať pôrodnice k poskytovaniu „zlatého štandardu“ služieb – malo by sem patriť napr. 

umožnenie doprovodu počas pôrodu, možnosť spoločného ubytovania rodiny na šestonedelí a pod. 

Tieto budú súčasťou vyhodnotenia na tlačovej konferencii na začiatku februára 2013. 

3. HODNOTENIE MAMIČIEK 

V roku 2012 sme pokračovali 

v podpore hlasovania mamičiek 

dotazníkovou metódou na 

internetovej stránke 

www.sprievodcaporodnicami.sk .  

Ako vyplýva z výskumov, 

spokojnosť inej mamičky je jedným 

z najdôležitejších rozhodovacích 

faktorov pri voľbe pôrodnice.  

Spolu s minulým rokom sa nám 

podarilo osloviť relevantnú skupinu 

mamičiek a máme okolo 6000 hlasovaní mamičiek (stav k 1. novembru 2012).  

Vyhodnotenie najlepších pôrodníc znovu pripravujeme na február 2013.   

http://www.sprievodcaporodnicami.sk/
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KONFERENCIE 

Keďže si uvedomujeme potrebu edukácie odbornej, ako i laickej verejnosti, zúčastnili sme sa v tomto 

roku niekoľkých konferencií odborníkov pracujúcich s touto skupinou poberateľov zdravotnej 

starostlivosti. 

1. XIX. kongres SGPS 

Termín:  31. máj - 2. jún 2012 Miesto: Bratislava 

Koordinátor: prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc. 

Na konferencii sme boli predsedajúcim vyzvaní k diskusii o perinatálnych výsledkoch. 

 

Analýza perinatálnej starostlivosti v SR za rok 2011 

Termín: 22.-23. jún 2012 Miesto: Trstená 

Koordinátor: doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.,  MUDr. Marián Tholt 

 

10. celoslovenská konferencia sestier a  pôrodných asistentiek  

V októbri sme sa zúčastnili aj na 10. celoslovenskej konferencii sestier a  pôrodných asistentiek 

v Novom Smokovci, kde sa naša prednáška stretla s veľkým úspechom. 
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Okrem týchto konferencií sme mali aktívnu účasť na 

konferencii v Trnave Fifth symposium of public 

health, nursing, social work and laboratory-

investigating methods  s medzinárodnou účasťou 

v anglickom jazyku, kde sme boli predstavení v paneli 

manažmentu v zdravotníctve ako výnimočný projekt 

prenosu teoretických poznatkov monitorovania 

kvality zdravotnej starostlivosti do praxe. Bola 

nasledovaná bohatou a plodnou diskusiou. 
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PRIEVODCA PÔRODNICAMI V MÉDIÁCH V ROKU 2012  

Od mája 2012 bolo projektu venovaných množstvo mediálnych výstupov. 

 Viac ako 70 reklamných rádiových spotov  

 51 článkov o projekte v tlačených a online médiách po celom Slovensku 

 5 televíznych relácií 

 2 rozhlasové relácie 

 Reklamné bannery počas celého roka na stránkach www.hpi.sk, www.rodinka.sk 

 Inzercie v časopise Mama a ja počas celého roka 

Na medializácii projektu neustále pracujeme, pretože vďaka médiám dokážeme doručiť naše 

posolstvá a informovať a vzdelávať verejnosť . 

1) FACEBOOKOVÁ KAMPAŇ - vytvorenie FB stránky Sprievodcu pôrodnicami, zbieranie 

priaznivcov, propagácia myšlienky a informácií relevantných k téme. 

 

2) VYTVORENIE SAMOSTATNEJ SEKCIE INFORMÁCII na tehotenstvo.sk o Sprievodcovi 

pôrodnicami v rubrikách: 

 Humanizácia pôrodníctva (41 článkov: 8 článkov v tomto roku) 

 Pôrodnice pod lupou (21 článkov, z toho 3 v tomto roku) 

 Všetko o sprievodcovi pôrodnicami (8 článkov) 

http://www.hpi.sk/
http://www.rodinka.sk/
http://tehotenstvo.sk/
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3) TLAČOVÁ SPRÁVA 9. 5. 2012 

Priestor pre zlepšenie slovenských pôrodníc je i v prvých minútach po pôrode 

Televízie: 

21. 5. TV BRATISLAVA 12. 6.  DÁMSKY KLUB 

  

22. 6. TV RUŽINOV 17. 5. 2012 HLAVNE SPRÁVY MARKÍZA 

  
 

4) MEDIÁLNA KAMPAŇ 24. 9. 2012: Aj vám zobrali dieťa po pôrode?  

 

 

 

  

http://www.tvba.sk/tv-relacie/beseda-o-/kvalita-porodnic/
http://www.stv.sk/online/archiv/damsky-klub?date=2012-06-12&id=49431
http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/radime-vam/oteckovia-chcete-pomoct-zene-pri-porode-pripravte-sa-nan.html
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TLAČOVÉ MATERIÁLY, TLAČOVÁ SPRÁVA A BANNERY 

Vizitky pre mamičky, pôrodné asistentky, pediatrov a gynekológov 

Formát vizitky ponúka k založeniu do peňaženky a neskoršiemu využitiu, na rozdiel od 

letákov nie je taký veľký a nezvádza k vyhodeniu. 

 

Bannery na rodinka.sk a spriatelených weboch 

Sprievodca pôrodnicami je on-line aplikácia, preto dôležitou súčasťou komunikácie projektu 

sú bannerové kampane. 

   

 

Výzva na hodnotenie pôrodnice 
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Kampaň Aj vám zobrali dieťa? 

 

 

 

 

 

 

 

Tlačová správa (v prílohe). 
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ZHRNUTIE MEDIÁLNYCH VÝSTUPOV: TELEVÍZIE, RÁDIÁ, PRINT, ONLINE 

Rádio 
Slovenský rozhlas  - máj 2012 - Nočná Pyramída 

Rádio Anténa – november 2012 

Reklamný priestor: 70 spotov v Jemných melódiách 

TV 
TVBA - 21.5., 16.00 – relácia „Kvalita pôrodníc“ 

RTVS  - jún 2012 – Dámsky klub 

Bardejovská televízia – 15.5. 

TV Ružinov – 22.6., 16.00 

Markíza – Hlavné správy – odpoveď na otázku (Hanka) 

Print 
48 výstupov v celoslovenských aj regionálnych médiách 

Online 
Reklamné bannery na www.hpi.sk, www.tehotenstvo.sk 

Newsletter HPI na viac ako 2500 adries 

Redakčné články na www.rodinka.sk 

Facebook – HPI, Sprievodca pôrodnicami, rodinka.sk 

 

LINKY VÝSTUPOV  

http://zdravie.pravda.sk/zdrava-rodina/clanok/14343-ako-sa-rodia-slovaci/ 

http://aktualne.atlas.sk/matkam-sa-nepaci-konanie-porodnic-prve-minuty-po-porode/slovensko/zdravotnictvo/ 

http://tehotenstvo.rodinka.sk/sprievodca-porodnicami/vsetko-o-sprievodcovi-porodnicami/priestor-pre-zlepsenie-

slovenskych-porodnic-je-i-v-prvych-minutach-po-porode/ 

http://tehotna.blogspot.com/2012/05/sprievodca-porodnicami.html 

http://www.trnavadnes.com/sprava/16619/mamicky-mozu-aj-v-tomto-roku-hodnotit-porodnice-

?q=bratislava&PHPSESSID=68812a6a9841c9d252d5a119596eef1b 

http://www.slovenskypacient.sk/clanok/881/zdravie:-mamicky-mozu-aj-v-tomto-roku-hodnotit-porodnice 

http://www.24hod.sk/mamy-by-zmenili-pristup-porodnic-tesne-po-porode-cl194638.html 

http://feminity.zoznam.sk/c/858012/slovenske-porodnice-v-com-robia-chyby 

http://fit.server.sk/spravy/matkam-sa-nepaci-konanie-porodnic-po-porode/ 

http://www.zdravie.sk/sz/content/683-48387/mamy-by-zmenili-pristup-porodnic-tesne-po-porode.html 

http://www.teraz.sk/slovensko/mamicky-mozu-aj-v-tomto-roku-hodnoti/7633-clanok.html 

http://www.hpi.sk/
http://www.tehotenstvo.sk/
http://www.rodinka.sk/
http://zdravie.pravda.sk/zdrava-rodina/clanok/14343-ako-sa-rodia-slovaci/
http://aktualne.atlas.sk/matkam-sa-nepaci-konanie-porodnic-prve-minuty-po-porode/slovensko/zdravotnictvo/
http://tehotenstvo.rodinka.sk/sprievodca-porodnicami/vsetko-o-sprievodcovi-porodnicami/priestor-pre-zlepsenie-slovenskych-porodnic-je-i-v-prvych-minutach-po-porode/
http://tehotenstvo.rodinka.sk/sprievodca-porodnicami/vsetko-o-sprievodcovi-porodnicami/priestor-pre-zlepsenie-slovenskych-porodnic-je-i-v-prvych-minutach-po-porode/
http://tehotna.blogspot.com/2012/05/sprievodca-porodnicami.html
http://www.trnavadnes.com/sprava/16619/mamicky-mozu-aj-v-tomto-roku-hodnotit-porodnice-?q=bratislava&PHPSESSID=68812a6a9841c9d252d5a119596eef1b
http://www.trnavadnes.com/sprava/16619/mamicky-mozu-aj-v-tomto-roku-hodnotit-porodnice-?q=bratislava&PHPSESSID=68812a6a9841c9d252d5a119596eef1b
http://www.slovenskypacient.sk/clanok/881/zdravie:-mamicky-mozu-aj-v-tomto-roku-hodnotit-porodnice
http://www.24hod.sk/mamy-by-zmenili-pristup-porodnic-tesne-po-porode-cl194638.html
http://feminity.zoznam.sk/c/858012/slovenske-porodnice-v-com-robia-chyby
http://fit.server.sk/spravy/matkam-sa-nepaci-konanie-porodnic-po-porode/
http://www.zdravie.sk/sz/content/683-48387/mamy-by-zmenili-pristup-porodnic-tesne-po-porode.html
http://www.teraz.sk/slovensko/mamicky-mozu-aj-v-tomto-roku-hodnoti/7633-clanok.html
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http://tehotenstvo.rodinka.sk/sprievodca-porodnicami/vsetko-o-sprievodcovi-porodnicami/priestor-pre-zlepsenie-

slovenskych-porodnic-je-i-v-prvych-minutach-po-porode/ 

http://m.webnoviny.sk/zdravie/mamy-by-zmenili-pristup-porodnic-tesn/496676-clanok.html4 

http://vybrali.sme.sk/c/Priestor-pre-zlepsenie-slovenskych-porodnic-je-i-v-prvych-minutach-po-porode-Vsetko-o-

Sprievodcovi-porodnicami-Sprievodca-porodnicami-TehotenstvoRodinkask/hlasy/ 

http://195.46.72.16/free/jsp/search/view/ViewerPure.jsp?Document=..%2F..%2FInput_text%2Fonline%2F12%2F05%2Ftba

w599412317.dat.1%40Fondy&QueryText= 

http://spravy.pozri.sk/clanok/Mamy-by-zmenili-pristup-p%C3%B4rodnic-tesne-po-p%C3%B4rode/174957 

http://www.apotheka.sk/webnoviny/4216/mamy-by-zmenili-pristup-porodnic-tesne-po-porode 

http://www.plusky.sk/zdravie/mamy-by-zmenili-pristup-prodnic-tesne-po-prode/ 

http://www.netky.sk/relax/pre-zeny 

http://www.nasarodina.sk/article.php?sid=8913 

http://www.dia.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=391:doleitos-prvych-minut-po-

narodeni&catid=1:aktuality&Itemid=2 

http://www.slovenskypacient.sk/clanok/881/zdravie:-mamicky-mozu-aj-v-tomto-roku-hodnotit-porodnice 

http://www.matervia.sk/odkazy-a-clanky/ 

http://www.webnoviny.sk/zdravie/mamy-by-zmenili-pristup-porodnic-tesn/496676-clanok.html?from=panel_imgarticle 

http://www.femme.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4662:sprievodca-po-
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