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Milý rodičia, lekári, zdravotnícky
personál

Nadácia Križovatka vznikla v roku 2008 ako mimovládna nezisková
organizácia za účelom pomoci deťom ohrozených Syndrómom náhleho
úmrtia dojčiat (SIDS) a ako jediná v Slovenskej republike sa touto
problematikou zaoberá.
Syndróm náhleho úmrtia detí je diagnóza, ktorú lekári stanovia žiaľ až po
Smrti dieťaťa. Syndróm spôsobuje náhlu smrť aj celkom zdravých detí
zastavením dychu počas spánku, a to bez akýchkoľvek
predchádzajúcich príznakov.
Nadácia Križovatka s finančnou pomocou sponzorov, rodičov
a prispievateľov vo verejnej zbierke nakupuje prístroje, ktoré slúžia na
monitorovanie dychu novorodencov (monitory BABYSENSE II).
Monitory dychu sú jedinou dokonalou prevenciou Syndrómu – SIDS.
Tieto prístroje darujeme novorodeneckým oddeleniam na celom
Slovensku a zapožičiavame ich rodičom na domáce použitie.
Do dnešného dňa sme vybavili monitormi dychu 53 nemocníc na
celom území SR. Cieľom Nadácie Križovatka je zabezpečiť bezpečný spánok
každému bábätku na novorodeneckých oddeleniach, ako aj v
domácom prostredí.
Nadácia Križovatka v uplynulom roku opäť pomohla svojou činnosťou
ďalším nemocniciam, rodičom a ich bábätkám v predchádzaní
Syndrómu náhleho úmrtia dojčiat.

SIDS a monitor dychu (1/2)
SIDS (Sudden infant death syndrome) je
medzinárodné označenie pre „náhlu smrť
dieťaťa“
Spôsobuje náhlu smrť aj u úplne zdravých novorodencov zástavou dychu v spánku
(tzv. smrť v kolíske) – a to bez akýchkoľvek predchádzajúcich príznakov.
Postihuje deti v dojčenskom veku (t.j. do 1 roku).
Rizikové faktory
Príčina syndrómu nie je doteraz jasná. Na vzniku sa podieľa viac rizikových faktorov. Medzi
ne patrí:
●
Mäkké, polstrované, alebo plyšové predmety, ktoré môžu nejakým spôsobom
blokovať dýchacie cesty dieťaťa a spôsobiť tak udusenie (hračky, uteráky, kliny,
polohovadlá, nárazníky, klobúky, atď.).
●

Najrizikovejší je pritom spánok v polohe na brušku, kedy dochádza až k 80% úmrtí.
Postihuje deti v dojčenskom veku (tj. do 1 roka).

●

Fajčenie matky.

●

Nižšia pôrodná hmotnosť (nedonosené deti, dvojčatá a pod.).

●

Akékoľvek sťaženie dýchania dojčiat sa môže prejaviť ako rizikový faktor - napr.
prehriatie dieťaťa, prekážky v dýchacích cestách atď.

●

Tiež každé oslabenie detského organizmu (infekčné choroby, horúčky, vracanie) a
najmä choroby dýchacích ciest zvyšujú riziko SIDS.

SIDS a monitor dychu (2/2)
Monitor dychu
Babysense účinne chráni dieťa pred hrozbou SIDS
Monitory dychu Babysense I, II. 1 pro a 2 pro sú certifikované monitorovacie
zariadenia, ktoré trvalo detekujú dychové pohyby dieťaťa a pri zaznamenaní život
ohrozujúceho spomalenia, nepravidelnosti, zástavy či apnoe pauzy spustia zvukový a
optický alarm. Dokážu tak včas privolať pomoc a tým ochrániť život dieťaťa.
Zariadenie spúšťa alarm, ak sa dychový pohyb zastaví na viac ako 20 sekúnd, alebo ak
dychová frekvencia poklesne pod 10 nádychov za minútu.

A.) Prehľad činnosti (1/4)
Nadácia Križovatka v roku 2018 podporila celkovo 41 nemocníc novými
prístrojmi na monitorovanie dychu novorodencov.
Dátum
obdarovania

Mesto

Nemocnica

Dunajská
Streda

Nemocnica Dunajská Streda, a.s.

12.1.2018
3.12.2018

Topoľčany

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.

23.1.2018

Levice

Nemocnica Levice, s.r.o.

31.1.2018

Liptovský
Mikuláš

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr.
Ivana Stodolu

31.1.2018
16.7.2018

Žiar nad
Hronom

Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom, Svet
zdravia, a.s.

2.1.2018
23.5.2018
21.12.2018

Skalica

Fakultná Nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.

2.2.2018
6.12.2018

Michalovce

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru, a.s.

7.2.2018
5.12.2018

Trebišov

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

14.2.2018

Poprad

Nemocnica Poprad a.s.

16.2.2018
3.12.2018

Košice

Detská fakultná nemocnica Košice

21.2.2018
30.5.2018

Rožňava

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava,
a.s.

21.22018

Ružomberok

Ústredná vojenské nemocncia SNP
Ružomberok - Fakultná nemocnica

1.3.2018

Trenčín

Fakultná nemocnica Trenčín

26.3.2018
8.11.2018

A.) Prehľad činnosti (2/4)
Nadácia Križovatka v roku 2018 podporila celkovo 41 nemocníc novými
prístrojmi na monitorovanie dychu novorodencov.
Dátum
obdarovania

Mesto

Nemocnica

Považská
Bystrica

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

26.3.2018
4.12.2018

Martin

Univerzitná nemocnica Martin

26.3.2018

Žilina

Fakultná nemocnica Žilina

26.3.2018

Partizánske

Nemocnica na okraji mesta, n.o. Partizánske

4.4.2018

Bánovce nad
Bebravou

NEMOCNICA Bánovce - 3. súkromná
nemocnica, s.r.o.

4.4.2018

Zvolen

Nemocnica Zvolen, a.s.

Brezno

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.

23.5.2018

Banská Bystrica

FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica

26.5.2018
11.12.2018

Prešov

Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.
Reimana, Prešov

30.5.2018
27.11.2018

Košice

Nemocnica Košice - Šaca a.s. - 1. súkromná
nemocnica

30.5.2018
11.12.2018

Rimavská
Sobota

Svet zdravia a.s. - Všeobecná nemocnica
Rimavská Sobota

30.5.2018

Bojnice

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v
Bojniciach

31.5.2018
9.11.2018

Nitra

Fakultná nemocnica Nitra

21.5.2018
15.11.2018

21.6.2018
26.11.2018

A.) Prehľad činnosti (3/4)
Nadácia Križovatka v roku 2018 podporila celkovo 41 nemocníc novými
prístrojmi na monitorovanie dychu novorodencov.
Dátum
obdarovania

Mesto

Nemocnica

Trnava

Fakultná nemocnica Trnava

25.6.2018
21.12.2018

Spišská Nová
Ves

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves Svet zdravia, a.s.

16.7.2018
16.11.2018

Krompachy

Nemocnica Krompachy spol. s r.o.

16.7.2018

Kežmarok

NEMOCNICA Dr. Vojtecha Alexandra v
Kežmarku n.o.

16.7.2018

Bratislava

Univerzitná nemocnica Bratislava - Nemocnice
sv. Cyrila a Metoda

17.7.2018
12.12.2018

Svidník

Nemocnica arm. Generála L. Svobodu Svidník Svet zdravia, a.s.

27.7.2018

Medzilaborce

Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté
matky s deťmi

1.8.2018

Bratislava

Univerzitná nemocnica Bratislava - Nemocnica
akad. L. Dérera

8.8.2018

Humenné

Nemocnica A. Leňa Humenné - Svet zdravia
a.s.

Myjava

Nemocnica s poliklinikou Myjava

17.9.2018

Stará Ľubovňa

Ľubovnianska nemocnica , n.o.

1.10.2018
6.12.2018

Lučenec

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec,
n.o.

12.11.2018

Bratislava

Univerzitná nemocnica Bratislava - Nemocnica
Ružinov

16.11.2018

15.8.2018
26.11.2018

A.) Prehľad činnosti (4/4)
Nadácia Križovatka v roku 2018 podporila celkovo 41 nemocníc novými
prístrojmi na monitorovanie dychu novorodencov.
Dátum
obdarovania

Mesto

Nemocnica

Nové Zámky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

12.11.2018

Galanta

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta Svet zdravia, a.s.

29.11.2018

Komárno

Nemocnica Komárno, s.r.o.

Kalnište

Edukačné centrum Baby Kiss

3.12.2018
18.12.2018

Finančné hospodárenie v roku 2018
V súčasnej dobe sa veľmi ťažko získavajú finančné prostriedky na humánne účely.
Napriek tomu sa však nájdu ľudia, ktorí sú ochotní pomáhať a to nielen finančne,
ale aj poskytnutím pomocnej ruky pri riešení bežných problémov, ktoré
nepochybne patria k činnosti každej organizácie.
Prevencia Syndrómu náhleho úmrtia dojčiat nie je finančne podporovaná štátom,
práve preto je nutné, aby sa k tejto problematike zodpovedne postavili samotní
rodičia ako aj lekári oddelení pracujúcich s ohrozenými bábätkami. Financie
potrebné k realizácii nášho projektu získava nadácia z niekoľkých zdrojov: finančné
príspevky od fyzických osôb (rodičov) a organizácií. Našimi darcami v uplynulom
roku boli stovky drobných prispievateľov - rodičov, ktorí prispeli na nadačný účet
prostredníctvom bankových prevodov alebo poštových zloženiek, ale aj
hotovostnými darmi.
Naše poďakovanie ďalej patrí aj sponzorom , ktorí nám v uplynulom roku prispeli
finančne na nákup monitorov dychu a poskytli nám výrazné zľavy pri poskytovaní
svojich služieb.

B.) Správa nezávislého audítora vrátane ročnej
účtovnej
závierky (viď príloha)
C.) Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu
Dary od drobných prispievateľov = 174 246,90 €
Dary od právnických osôb = 57 855,- €
Verejná zbierka – čistý výnos = 210,53 €
Príspevky z podielu zaplatenej dane = 804,10 €
Úroky = 3,51 €

D.) Prehľad o darcoch, ak hodnota daru od toho
istého darcu presahuje 333 €
Darca

Dátum
prijatia daru

Hodnota
daru v €

23.1.2018

800,00

2.2.2018

400,00

Nadácia SPP

12.2.2018

1 200,00

Nadácia VÚB

15.2.2018

3 000,00

MARSANN IT, s.r.o.

16.3.2018

1 188,00

Keraming, a.s.

18.4.2018

495,00

VSH Development, a.s.

24.4.2018

1 188,00

Nadácia Jána Korca

28.5.2018

500,00

QUADMOTO, s.r.o.

19.6.2018

198,00

SFÉRA, a.s.

24.7.2018

495,00

CBA Slovakia, a.s.

6.8.2018

1 000,00

Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o.

9.8.2018

693,00

Content Agency s.r.o.

14.8.2018

3 416,00

TOPNAD, a.s.

21.9.2018

396,00

I.S.D.D. plus, s.r.o.

27.9.2018

495,00

KIK TEXTIL a NON FOOD, s.r.o.

3.10.2018

9 900,00

18.10.2018

500,00

9.10.2018

9 900,00

MIRAKL, a.s.

16.11.2018

9 900,00

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

19.12.2018

4 400,00

FAIRMARK SARL (C&A Foundation)

21.12.2018

5 000,00

TATRAVAGÓNKA, a.s.
Giesecke+Devrient Mobile Security
Slovakia, s.r.o.

Johns Manville Slovakia, a.s.
PPD Service, s.r.o.

E.) Prehľad o fyzických a právnických osobách,
ktorým nadácia poskytla prístroje Babysense na
verejnoprospešný účel, na ktorý bola založená (1/4)
Právnické osoby:
Nemocnica

Dátum
darovania

Počet
monitorov

Hodnota v
€

Nemocnica Dunajská Streda, a.s.

12.1.2018
3.12.2018

8
10

640,00
990,00

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.

23.1.2018

5

400,00

Nemocnica Levice, s.r.o.

31.1.2018

10

800,00

Liptovská nemocnica s poliklinikou
MUDr. Ivana Stodolu

31.1.2018
16.7.2018

6
9

480,00
720,00

1.2.2018
23.5.2018
21.12.2018

10
9
10

800,00
720,00
990,00

Fakultná nemocnica s poliklinikou
Skalica, a.s.

2.2.2018
6.12.2018

10
10

800,00
990,00

Nemocnica s poliklinikou Štefana
Kukuru Michalovce, a.s.

7.2.2018
5.12.2018

10
10

800,00
990,00

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

14.2.2018

7

560,00

Nemocnica Poprad a.s.

16.2.2018
3.12.2018

27
10

2 160,00
990,00

Detská fakultná nemocnica Košice

21.2.2018
30.5.2018

10
12

800,00
1 188,00

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory
Rožňava, a.s.

21.2.2018

8

640,00

1.3.2018

10

800,00

26.3.2018
8.11.2018

10
12

800,00
1 188,00

Všeobecná nemocnica Žiar nad
Hronom, Svet zdravia, a.s.

Ústredná vojenské nemocncia SNP
Ružomberok - Fakultná nemocnica
Fakultná nemocnica Trenčín

Fyzické osoby (viď. príloha)

E.) Prehľad o fyzických a právnických osobách,
ktorým nadácia poskytla prístroje Babysense na
verejnoprospešný účel, na ktorý bola založená (2/4)
Právnické osoby:
Nemocnica

Dátum
darovania

Počet
monitorov

Hodnota v
€

Nemocnica s poliklinikou Považská
Bystrica

26.3.2018
4.12.2018

8
10

640,00
990,00

Univerzitná nemocnica Martin

26.3.2018

10

800,00

Fakultná nemocnica Žilina

26.3.2018

15

1 200,00

Nemocnica na okraji mesta, n.o.
Partizánske

4.4.2018

5

400,00

NEMOCNICA Bánovce - 3. súkromná
nemocnica, s.r.o.

4.4.2018

5

400,00

21.5.2018
15.11.2018

5
15

400,00
1 485,00

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.

23.5.2018

4

320,00

FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica

23.5.2018
11.12.2018

8
10

640,00
990,00

Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.
Reimana, Prešov

30.5.2018
27.11.2018

15
10

1 200,00
990,00

Nemocnica Košice - Šaca a.s. - 1.
súkromná nemocnica

30.5.2018
11.12.2018

10
10

800,00
990,00

Svet zdravia a.s. - Všeobecná nemocnica
Rimavská Sobota

30.5.2018

5

400,00

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so
sídlom v Bojniciach

31.5.2018
9.11.2018

11
5

975,00
495,00

21.6.2018
26.11.2018

5
10

400,00
990,00

Nemocnica Zvolen, a.s.

Fakultná nemocnica Nitra

Fyzické osoby (viď. príloha)

E.) Prehľad o fyzických a právnických osobách,
ktorým nadácia poskytla prístroje Babysense na
verejnoprospešný účel, na ktorý bola založená (3/4)
Právnické osoby:
Nemocnica

Dátum
darovania

Počet
monitorov

Hodnota v
€

Fakultná nemocnica Trnava

25.6.2018
21.12.2018

5
5

495,00
495,00

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová
Ves - Svet zdravia, a.s.

16.7.2018
26.11.2018

4
10

377,00
990,00

Nemocnica Krompachy spol. s r.o.

16.7.2018

5

400,00

NEMOCNICA Dr. Vojtecha Alexandra v
Kežmarku n.o.

16.7.2018

6

480,00

17.7.2018
12.12.2018

19
10

1 520,00
990,00

Nemocnica arm. Generála L. Svobodu
Svidník - Svet zdravia, a.s.

27.7.2018

5

495,00

Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre
maloleté matky s deťmi

1.8.2018

1

69,13

Univerzitná nemocnica Bratislava Nemocnica akad. L. Dérera

8.8.2018

18

1 463,10

15.8.2018
26.11.2018

4
10

396,00
990,00

Nemocnica s poliklinikou Myjava

17.9.2018

7

560,00

Ľubovnianska nemocnica , n.o.

1.10.2018
6.12.2018

4
10

396,00
990,00

Všeobecná nemocnica s poliklinikou
Lučenec, n.o.

12.11.2018

5

495,00

Univerzitná nemocnica Bratislava Nemocnica Ružinov

16.11.2018

19

1 881,00

Univerzitná nemocnica Bratislava Nemocnice sv. Cyrila a Metoda

Nemocnica A. Leňa Humenné - Svet
zdravia a.s.

Fyzické osoby (viď. príloha)

E.) Prehľad o fyzických a právnických osobách,
ktorým nadácia poskytla prístroje Babysense na
verejnoprospešný účel, na ktorý bola založená (4/4)
Právnické osoby:
Nemocnica

Dátum
darovania

Počet
monitorov

Hodnota v
€

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové
Zámky

12.11.2018

17

1 683,00

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša
Galanta - Svet zdravia, a.s.

29.11.2018

10

990,00

3.12.2018

10

990,00

18.12.2018

5

400,00

Nemocnica Komárno, s.r.o.
Edukačné centrum Baby Kiss

SPOLU:

Fyzické osoby (viď. príloha)

588

52 296,23

F.) Celkové výdavky v členení podľa jednotlivých
druhov činností nadácie, Zasadnutie správnej rady
NADÁCIA KRIŽOVATKA
Členenie nákladov za rok 2018
Popis:
Náklady na správu nadácie

Čiastka v €
55 561 €

Spotrebný materiál

1 088 €

Ostatné služby

6 430€

Mzdové náklady - mzdy

34 034 €

Zákonné sociálne poistenie

12 288 €

Zákonné soc. náklady – tvorba sociálneho fondu
Zákonné soc. náklady – stravné

183 €
1 428 €

Ostatné dane a poplatky

110 €

Náklady na účel nadácie

137 813 €

Monitor dychu Babysense

92 736 €

Opravy a údržba

10 216 €

Náklady na reprezentáciu

1 503 €

Spotrebný materiál

4 352 €

Ostatné služby

25 722 €

Ostatné dane a poplatky

438 €

Plagáty, letáky, domena

2 846 €

SPOLU NÁKLADY ZA ROK 2018

Vyhotovil: Ing. Zuzana Tichá
Dňa: 5.4.2019

193 374 €

G.) Zmeny v nadačnej listine v roku 2018
Bez zmeny

H.) Odmena za výkon funkcie správcu nadácie
Odmena je kompenzovaná prostredníctvom mandátnej zmluvy.
Uskutočňovanie tlačových konferencií pri príležitosti odovzdávania daru
nadáciou. Rozvoz monitorov dychu Babysense do nemocníc na celom území
SR ako aj jednotlivým rodinám s postihnutými deťmi. Dovoz monitorov zo
špedičnej služby do sídla nadácie, kde je nutné monitory pripraviť na
použitie do nemocníc, prípadne pre jednotlivcov. Dovoz monitorov k
servisnému technikovi v Brne. Dodávanie propagačných materiálov do
nemocníc na podporu informovanosti o SIDS.
Vykonávanie ďalších administratívnych prác, ktoré sú nutné pri vedení
nadácie.
V tejto činnosti je zahrnutá kompenzácia odmeny pre správcu nadácie.

I.) Nadácia Križovatka nedisponuje žiadnym
nadačným fondom
J.) Nadácia Križovatka má základné imanie v
hodnote 6.639,- €
K.) Nadácia Križovatka sa v roku 2018 zaregistrovala
na prijatie 2% dane

Odovzdávanie darov nemocniciam
Ďakujeme všetkým partnerom, darcom, sponzorom a dobrovoľníkom, ktorí
nás podporujú a vďaka ktorých pomoci môžeme napĺňať naše poslanie a
pomáhať deťom ohrozeným "Syndrómom náhleho úmrtia novorodenca SIDS"

Topoľčianska nemocnica dostala pre novorodencov
monitory dychu 23.01.2018
Novorodenecké oddelenie nemocnice Svet zdravia Topoľčany pod vedením primárky
MUDr. Ľubice Tarinovej dnes dostalo od Nadácie Križovatka päť monitorov dychu
Babysense II v celkovej hodnote 400 €, ktoré boli zakúpené z daru spoločnosti Karát n.f..
Tie kontrolujú dýchanie dieťaťa a varujú v prípade jeho ohrozenia. Nadácia chce takto
pomôcť predchádzať Syndrómu náhleho úmrtia dojčiat (SIDS). Monitory si môžu
mamičky z nemocnice aj požičať.
Darcovi ďakujeme za štedrý príspevok a nemocnici za doterajšiu spoluprácu pri
vypožičiavaní monitorov dychu na domáce použitie.

Liptovská Nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu
dostala monitory dychu 31.01.2018
Novorodenecké oddelenie Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v
Liptovskom Mikuláši pod vedením primárky MUDr. Miriam Krajčiovej dostalo dnes
31.1.2018 darom apnoe monitory. Odovzdali sme 6 ks monitorov dychu BabySense II
,ktoré boli zakúpené z darov spoločností Nadácia Reinhold a Carmen Würth 4 ks , HF
BUSINESS, s.r.o. 1 ks a Golem services s.r.o. 1ks.
Darcom ďakujeme za príspevky, vďaka ktorým sme mohli novorodenecké oddelelnie
obdarovať užitočnými pomocníkmi.
A kolektívu novorodeneckého oddelenia ďakujeme za dorerajšiu spoluprácu.

Novorodenecké oddelenie ÚVN SNP Ružomberok - FN
dostalo 10 monitorov dychu 31.01.2018
Dnes sme vďaka anonymnému darcovi obdarovali Novorodenecké oddelenie, ÚVN SNP
Ružomberok – FN
pod vedením primárky MUDr. Eleny Nemcovej užitočnými pomocníkmi. Novorodenecké
oddelenie dostalo 10 ks monitorov dychu Babysense II, kotré budú strážiť dych
novorodencov.
Kolektívu oddelenia srdečne ďakujeme ta doterašiu spoluprácu.

Neonatologické oddelenie nemocnice Levice dostalo
monitory dychu 01.02.2018
Neonatologické oddelenie Nemocnice Levice s.r.o. pod vedením primárky MUDr. Daniely
Virgovej dostalo darom apnoe monitory. Dňa 1.2.2018 sme darovali 10 ks monitorov
dychu BabySense II , ktoré boli zakúpené z daru spoločnosti BIOENERGY TOPOĽČANY
s.r.o., a z verejnej zbierky podporenej spoločnosťou AGEM COMPUTERS, spol.s r.o..
Srdená vďaza za podporu aj vrelé prijatie na nonatologickom oddelení.

Monitory dychu pre Skalických novorodencov 02.02.2018
Nadácia Križovatka darovala novorodeneckému oddeleniu skalickej nemocnice apnoe
monitory. Dňa 2. februára 2018 dostala FNsP Skalica od Nadácie Križovatka 10 monitorov
dychu BabySense II v hodnote 800 €. 5 monitorov dychu bolo zakúpených z daru
spoločnosti CRH a.s. a 5 ks z verejnej zbierky.

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach
dostala monitory dychu 07.02.2018
Neonatologické oddelenie Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s., pod
vedením MUDr. Dany Jurečkovej, PhD dostalo včera 7.2.2018, darom 10 monitorov
dychu BabySense II, kotré slúžia na monitorovanie dychu novorodencov ako prevecia
SIDS.
Ďakujeme za milé prijatie a za prehliadku úžasnej novej nemocnice. Tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu.

Nemocnica Poprad dostala 27 monitorov dychu 16.02.2018
Novorodenecké oddelenie a JIS Nemocnice v Poprade a.s., pod vedením MUDr. Lýdie
Beniakovej a MUDr. Antalíkovej
dostali darom 27 monitorov dychu BabySense II, ktoré boli zakúpené z finančných darov
darov spoločností Arprog, a.s., Poprad 2 ks, Tatravagónka, a.s., Poprad 10 ks, Norwit
Slovakia, s.r.o., Poprad 5 ks a z príspevku anonymného darcu bolo zakúpených 10 ks.
Ďakujeme nemocnici za srdečné prijatie a štedrým sponzorom za ich finančné dary.

Trebišovský novorodenci dostali nové monitory dychu
21.02.2018
Dňa 21.2.2018 sme stihli ešte obdarovať neonatologické oddelenie Nemocnice Trebišov
a.s., pod vedením primárky MUDr. Gabriely Dučovej. Darom dostali 7 monitorov dychu
Babysebse II.
Ďakujeme za milé prijatie.

Klinika neonatológie LF UPJŠ a DFN v Košiciach dostala
monitory dychu 21.02.2018
Klinika neonatológie LF UPJŠ a DFN v Košiciach pod vedením prednostu kliniky MUDr.
Petra Krcha, PhD. dostala dňa 21.2.2018 darom 10ks monitorov dychu Babysense II.
Ďakujeme za exkurziu po oddelení a milé prijatie.
Teším sa na ďalšie stretnutie a prajeme veľa úspechov vo vašej náročnej práci

NsP sv. Barbory v Rožňave dostala monitory dychu
21.02.2018
Dňa 21.2.2018 Detské oddelenie - neonatológie, Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory
Rožňava, a.s. pod vedením primárky MUDr. Márie Nemčekovej dostalo darom 8ks
monitorov dychu Babysenese II.
Ďakujeme za prijatie a tešíme sa na spoluprácu v projekte " Mamička dýcham "

Martinská nemocnica dostala nové monitory dychu
26.03.2018
Neonatologická klinika Univerzitnej nemocnice Martin pod vedením prednostu kliniky
prof. MUDr. Mirka Zibolena, CSc.
dostala darom 10 ks monitorov dychu BabySense II, ktoré boli zakúpené z daru
spoločnosti TEVA Pharmaceuticals Slovakia, s.r.o.
Ďakujeme za finančný dar a nemocnici za prijatie.

Fakultná nemocnica Trenčín tiež dostala nové monitory
dychu 26.03.2018
Klinika pediatrie a neonatológie Faktultnej nemocnice Trenčín pod vedením prednostu a
primára MUDr. Pavla Šimurka PhD.
dostala darom monitory 10 ks monitorov dychu BabySense, ktoré boli zakúpené z darov
spoločností: ZTS-Kabel, s.r.o., 3 ks, z daru pána Ondreja Markoviča, MBA 1 ks a z
príspevku anonymného darcu bolo zakúpených 6 ks.
Ďakujeme darcom za podporu a nemocnici za dlhoročnú spoluprácu.

Monitory dychu sme odovzdali aj v Považskej Bystrici
26.03.2018
Novorodenecké oddelenie, Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici pod vedením
primárky MUDr. Moniky Mokrášovej dostalo darom 8 ks monitorov dychu BabySense ,
ktoré boli zakúpené z daru spoločnosti: PSL, a.s., 6 ks a z daru pána Marcela Ondráša 2
ks. Ďakujeme štedrým darcom, a nemocnici za spoluprácu a milé prijatie.

Nové monitory dychu pre Žilinské bábätká 27.03.2018
Dnes sme odovzdali novorodeneckému oddeleniu Fakultnej nemocnice s poliklinikou
Žilina 15 kusov nových monitorov dychu BabySense II v hodnote 1.200 €, ktoré boli
zákúpené z darov spoločností Xenex, s.r.o. a KROS,a.s.. Sme vďační za podporu darcov aj
za spoluprácu neocnice na projekte "Mamička dýcham".
Monitory kontrolujú dych novorodencov a v prípade jeho zlyhania upozornia na
problémy zvukovým a svetelným signálom.

Bánovecké bábätká budú strážiť nové monitory dychu
04.04.2018
V stredu 4.4.2018 sme detskému oddelenie s novorodeneckými lôžkami Nemocnici
Bánovce pod vedením primára MUDr. Daniela Haláka odovzdali päť monitorov dychu v
celkovej hodnote 400 eur, ktoré boli zakúpené zo sponzorského daru Nadácie VÚB.
Prístroje nemôžu predísť nepravidelnému dychu či zástave, ale účinne a spoľahlivo
kontrolujú dýchanie dieťaťa a varujú rodičov v prípade jeho ohrozenia.

Nemocnica na okraji mesta v Partizánskom dostala
monitory dychu 04.04.2018
Detské oddelenie, Svet zdravia a.s., - Nemocnice na okraji mesta, n.o. v Partizánskom pod
vedením primárky MUDr. Janky Hudecovej dostalo dnes 4.4.2018 darom 5 ks monitorov
dychu BabySense , ktoré boli zakúpené zo sponzorského daru Nadácie VÚB.
Ďakujeme sponzorovi ako aj nemocnici za prijatie.

Topoľčianska nemocnica dostala ďalšie monitory dychu
04.04.2018
Pediatrické oddelenie - Svet zdravia a.s., - Nemocnice Topoľčany pod vedením primárky
MUDr. Marty Moravčíkovej dostalo dnes 4.4.2018 darom 5 ks monitorov dychu
BabySense , ktoré boli zakúpené zo sponzorského daru Nadácie SPP.
Ďakujeme sponzorovi a kolektívu nemocnice za prijatie.

Neonatologická klinika Rooseveltovej nemocnice v
Banskej Bystrici dostala monitory dychu 23.05.2018
Dňa 23.5.2018 sme opäť odovzdali osem nových monitorov dychu Babysense
Neonatologickej klinike Rooseveltovej nemocnie pod vedením prednostiky kliniky MUDr.
Jany Nikolinyovej. Monitory boli zakúpené so sponzorskách darov spoločnosti ALL TRANS, s.r.o. a anonimného darcu.
Ďakujeme za prijatie a sponzorom za štedré dary.

Detské oddelenie nemocnice vo Zvolene dostalo monitory
dychu 23.05.2018
Nezabudli sme ani na detské oddelenie nemocnice vo Zvolene, kde sme dňa 23.5.2018
odovzdali päť monitorov dychu Babysense I. Tieto monitory boli zakúpené zo
sponzorského daru Nadácie VÚB.
Ďakujeme za príspevok a skvelé prijatie.

Nemocnica s poliklinikou v Brezne tiež dostala nové
monitory dychu 23.05.2018
Aj Detské oddelenie Nemocnice s poliklinikou v Brezne, pod vedením primára MUDr.
Norberta Surového dostalo darom štyri monitory dychu Babysense. Tieto monitory boli
zakúpené z darov Nadácie centra pre filantropiu - 2 ks a spoločnosti ALOSS, s.r.o. - 2 ks.
Ďakujeme sponzorom za ich príspevky a nemocnici za prijatie. Všetkým prajeme veľa
úspechov.

Svet zdravia, a.s.- Všeobecná nemocnica v Žiari nad
Hronom dostala monitory dychu 23.05.2018
Dňa 23.5.2018 sme obdarovali deviatimi monitormi dychu Babysense II Svet zdravia, a.s.
Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom. Monitory dychu boli zákúpené so
sponzorských darov spoločností: Nadácia VÚB - 5 ks, Fagor Ederlan Slovensko, a.s. Žiar
nad Hronom - 2 ks a OfficeLand, s.r.o. 2 ks.
Ďakujeme sponzorom za podporu a nemocnici za prijatie. Tešíme sa na budúce
stretnutie a prajeme všetkým veľa úspechov.

Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
dostala nové monitory dychu 30.05.2018
Novorodenecké oddelenie - Nemocnice Košice Šaca a.s. 1. súkromnej nemocnice pod
vedením primárky MUDr. Slávky Virágovej, PhD. dostalo dňa 30.5.2018 darom desať
monitorov dychu BabySense I, ktoré boli zakúpené zo sponzorského daru Nadácie VÚB ( 9
ks) a spoločnosti Ametys, s.r.o. Košice (1 ks).
Ďakujeme za milé prijatie , tešíme sa zo spolupráce, ktorá už niekoľko rokov úspešne
funguje. Sponzorom ďakujeme za štedrý dar.

Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN v Košiciach dostali
nové monitory dychu 30.05.2018
Dvanásť monitorov dychu bolo odovzdaných Klinike detí a dorastu LF UPJŠ a DFN v
Košiciach pod vedením prednostky kliniky doc. MUDr. Ingrid Schusterovej, PhD. Monitory
dychu BabySense 1 Pro boli zakúpené zo sponzorského daru spoločnosti VSH
Development, a.s.
Ďakujeme sponzorovi za štedrý dar a nemocnici za prijati

Aj v Prešove sme darovali nové monitory dychu 30.05.2018
Perinatologické centrum – neonatológia FNsP J.A. Reimana v Prešove pod vedením
primárky MUDr. Ivety Revákovej
dostalo darom apnoe monitory. Dňa 30.5.2018 sme odovzdali 15 monitorov dychu
BabySense II, ktoré boli zakúpené z daru spoločnosti TEVA Pharmaceuticals Slovakia,
s.r.o. 13 ks a z verejnej zbierky Nadácie Križovatka 2 ks.
Ďakujeme za prijatie a spoluprácu.

Nemocnica v Rimavskej Sobote dostala monitory dychu
30.05.2018
Pediatrické oddelenie Nemocnice v Rimavskej Sobote pod vedením primárky MUDr.
Danky Dragijskej dostalo darom apnoe monitory. Dňa 30.5.2018 sme odovzdali päť
monitorov dychu BabySense I, ktoré boli zakúpené zo sponzorského daru Nadácie VÚB.
Ďakujeme za milé prijatie a za sponzorský dar.

Nemocnica s poliklinikou v Prievidzi so sídlom v Bojniciach
dostala monitory dychu 31.05.2018
Nemocnica s poliklinikou v Prievidzi so sídlom v Bojniciach dostala dňa 31.5.2018 darom 6
monitorov dychu BabySense I a 5 monitorov dychu BabySense 2 Pro , ktoré boli zakúpené
zo sponzorských darov Nadácie VÚB (6 ks) a spoločnosti Keraming, a.s. (5 ks).
Ďakujeme za milé prijatie a sponzorom za podporu.

Novorodenecké oddelenie nemocnice v Trnave dostalo
monitory dychu 25.06.2018
Dňa 25.6.2018 sme odovzdali päť monitorov dychu Babysense II novorodeneckému
oddeleniu Fakultnej nemocnice v Trnave. Ďakujeme za podporu a Nadácií Jána Korca za
finančný dar.

Monitory dychu pre Kliniku novorodencov, detí a dorastu
Fakultnej nemocnice v Nitre 25.06.2018
Klinika novorodencov, detí a dorastu – Fakultnej nemocnice v Nitre dostala dnes
25.6.2018 darom 5 ks monitorov dychu BabySense I , ktoré boli zakúpené zo
sponzorského daru spoločnosti Giesecke+Dervient Mobile Security Slovakia, s.r.o.
Ďakujem za prijatie vedeniu nemocnice, zdravotníckemu personálu a sponzorovi za
finančný dar.

Novorodenecké oddelenie
nemocnice v Trnave dostalo
monitory dychu 29.06.2018
Dnes sme v nadácií privítali vzácnu návštevu,
Janu Malaga CEO Content agency s.r.o. s jej
synčekom Riškom.
Počas semifinále štvrtého ročníka ankety
BLOGER ROKA® bolo v rámci SMS hlasovania
od verejnosti odovzdaných 19 092 hlasov,
vďaka čomu organizátor súťaže, Content
agency, venoval Nadácii Križovatka darčekový
šek na 3 416 Eur.
Obrovské prekvapenie a nesmierna radosť, že
práve naša malá a v podstate neznáma nadácia
bola obdarovaná.
Vďaka súťaži BLOGER ROKA® budú slovenské
pôrodnice dovybavené 35 monitormi dychu.
Veľká vďaka vám všetkým, ktorí ste nám dali
šancu a takýmto spôsobom nás opäť posúvate
ďalej.

Novorodenecké oddelenie NsP v Spišskej Novej Vsi
dostalo monitory dychu 16.07.2018
Novorodenecké oddelenie – Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi – Svet zdravia
a.s., pod vedením primárky MUDr. Jany Kačmárovej dostalo darom dňa 16.7.2018 štyri
monitory dychu. Monitory dychu BabySense II a BabySense 2 Pro boli zakúpené zo
sponzorských darov pána Henricha Hadušovského 1 ks a spoločnosti Marsann IT, s.r.o.,
Bratislava 3 ks.
Ďakujeme sponzorom a vedeniu nemocnice a celému oddeleniu za prijatie.
Tešíme sa na našu spoločnú spoluprácu v projekte "Mamička dýcham".

Novorodenecké oddelenie nemocnice v Krompachoch
dostalo monitory dychu 16.07.2018
Novorodenecké oddelenie - Nemocnice v Krompachoch spol. s.r.o pod vedením primárky
MUDr. Márie Bartošovej dostalo darom dňa 16.7.2018 päť monitorov dychu Babysense
II., ktoré boli zakúpené z príspevku anonymného darcu.
Ďakujeme sponzorovi a kolektívu nemocnice za prijatie.

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku dostala
monitory dychu 16.07.2018
Novorodenecké oddelenie – Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku pod vedením
MUDr. Kamily Potočnej
dostalo darom dňa 16.7.2018 šesť monitorov dychu BabySense I, ktoré boli zakúpené zo
sponzorského daru Nadácie SPP - 4 ks a spoločnosti Hotel Solisko s.r.o. - 2 ks.
Ďakujeme sponzorom a vedeniu nemocnice ako aj celému kolektívu novorodeneckého
oddelenia za prijatie.

Liptovská Nemocnica s
poliklinikou MUDr. Ivana
Stodolu dostala nové
monitory dychu 16.07.2018
Dňa 16.7.2018 novorodenecké oddelenie
Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr.
Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši pod
vedením primárky MUDr. Miriam Krajčiovej
dostalo darom 9 ks monitorov dychu
BabySense I, ktoré boli zakúpené zo
sponzorských darov Nadácie SPP - 6 ks a
spoločnosti Fiving s.r.o., 3 ks.
Ďakujeme sponzorom za štedré dary a
veľmi
pekne
ďakujeme
personálu
nemocnice za milé prijatie.

Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU nemocnice Sv.
Cyrila a Metoda v Bratislave dostala monitory dychu
17.07.2018
Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU Univerzitnej nemocnice v Bratislave pod vedením
prednostky Doc. MUDr.Dariny Chovancovej, CSc. dostala dňa 17.7.2018 darom devätnásť
monitorov dychu Babysence, kotré boli zakúpené z darov spoločností: 3 ks VARANASI
s.r.o., 1 ks Zdravie.sk, 5 ks Patrik Masár - Meat Express a 10 ks zakúpené z príspevku
anonymného darcu.
Ďakujem celému oddeleniu za prijatie a jeho pomoc pri projekte " Mamička dýcham". V
neposlednom rade veľmi pekne ďakujeme sponzorom za ich štedré finančné dary.

Novorodenecké oddelenie nemocnice vo Svidníku dostalo
monitory dychu 24.07.2018
Dňa 24.7.2018 sme odovzdali Novorodeneckému oddeleniu – Nemocnice arm. Generála
L.Svobodu vo Svidníku – Svet zdravia a.s., pod vedením MUDr. Oľgy Lombartovej päť
monitorov dychu Babysense, ktoré boli zakúpené zo sponzorského daru spoločnosti
Marsann IT, s.r.o., Bratislava.
Ďakujeme sponzorovi za fin.dar a vedeniu nemocnice ako aj celému kolektívu za pomoc
pri projekte "Mamička dýcham

Novorodenecké oddelenie Nemocnice akad. L. Dérera v
Bratislave dostalo monitory dychu 08.08.2018
V utorok 8.8.2018 dostalo novorodenecké oddelenie Nemocnice akademika Ladislava
Dérera - Univerzitnej nemocnice v Bratislave pod vedením primárky MUDr. Jany Čajkovej
darom osemnásť monitorov dychu Babysense. 15 monitorov dychu BabySense II a 3
monitory dychu BabySense V, kotré boli zakúpené zo sponzorských darov.
3 ks BabySense V darovala zdravotná poisťovňa DÔVERA, 5 ks BabySense II Patrik Masár Meat Express a 10 ks BabySense II od anonymného darcu .
Ďakujeme sponzorom za ich štedrosť a nemocnici za prijatie a doterajšiu spoluprácu.

Nemocnica A.Leňu v Humennom dostala darom monitory
dychu 20.08.2018
Novorodenecké oddelenie Nemocnice A. Leňu v Humennom – Svet zdravia a.s., pod
vedením primárky MUDr. Márie Vasilovej dostalo darom štyri monitory dychu BabySense
2 Pro , ktoré boli zakúpené zo sponzorských darov spoločností: Peter Paluch KEEPERsport
- Relax centrum 1 ks, Kvetinárstvo Oreško s.r.o., 1 ks a z verejnej zbierky Nadácie
Križovatka 2 ks.
Ďakujeme za podporu v projekte "Mamička dýcham" a sponzorom za ich štedrosť.

Nemocnica s poliklinikou v Myjave dostala monitory
dychu 17.09.2018
Detsko – dojčenecké oddelenie a novorodenecké oddelenie Nemocnice s poliklinikou v
Myjave pod vedením primára MUDr. Vladimíra Noska dostalo darom dňa 17.9.2018 šesť
monitorov dychu Babysense, ktoré boli zakúpené z daru spoločnosti SAMIK, občianske
združenie.
Ďakujeme občianskemu združeniu SAMIK za štedrý dar a personálu nemocnice za milé
prijatie.

Nemocnica vo Vranove nad Topľou dostala nové monitory
dychu 26.09.2018
Neonatologické oddelenie Nemocnice Vranov nad Topľou – Svet zdravia a.s., pod
vedením MUDr. Jany Jenčovej
dostalo darom päť monitorov dychu Babysense I, ktoré boli zakúpené z darov
spoločností TIMED, s.r.o. - 3 ks, EXO TECHNOLOGIES, spol.s.r.o. - 1 ks a ASSYX, spol. s.r.o.
1 ks.

Ľubovnianska nemocnica dostala nové monitory dychu
01.10.2018
Detské oddelenie s novorodeneckým úsekom Ľubovnianskej nemocnice n.o. pod
vedením primárky MUDr. Jany Maďarovej dostalo dňa 1.10.2018 darom štyri monitory
dychu Babysense 2 pro, kotré boli zakúpené zo sponzorksého daru spoločnosti MARSANN
IT, s.r.o..
Ďakueme spoločnosti MARSANN IT, s.r.o. za štedrý príspevok a personálu nemocnice za
prijatie a skvelú spoluprácu na projekte "Mamička dýcham".

Spoločnosť KIK štedro obdarovala našu nadáciu 04.10.2018
Spoločnosť KiK oslavuje úspešných 10 rokov na slovenskom trhu, rovnako ako aj nadácia
mala tento rok svoje 10.narodeniny. Krásna zhoda ako aj úžasný počin od tejto
spoločnosti, ktorá dňa 4.10.2018 odovzdala prostredníctvom konateľa firmy pána
Šatného šek na sumu 9.900 €.
Odovzdanie šeku ako aj tlačová konferencia za účasti novinárov sa odohrala v
priestoroch hotela Roset Boutique na Štúrovej ul. Ďakujeme za milé prijatie a
spoločnosti KIK za ich charitatívny počin. Monitory, ktoré zakúpime z daru budú
rozdelené do nemocníc po celom území SR a o ich odovzdávaní vás budeme informovať.

Fakultná nemocnica Trenčín dostala nové monitory dychu
08.11.2018
Dňa 8.11.2018 sme odovzdali 12 ks monitorov dychu BabySense 2 Pro. Klinika pediatrie a
neonatológie - Faktultnej nemocnice Trenčín pod vedením prednostu a primára MUDr.
Pavla Šimurku PhD. dostala darom apnoe monitory, ktoré boli zakúpené z darov
spoločností: Ing. Peter Kločanka- Multi sport 1 ks, SFÉRA, a.s. 5 ks, QUADMOTO, s.r.o. 2
ks, Miloš Kiačik elektro-emko s.r.o. 1 ks, DAMITO, s.r.o. 3 ks

Nemocnica s poliklinikou v Prievidzi so sídlom v Bojniciach
dostala nové monitory dychu 08.11.2018
Novorodenecký úsek detského oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Prievidzi so sídlom v
Bojniciach pod vedením primárky MUDr. Aleny Pillarovej dostalo darom apnoe monitory.
Dňa 8.11.2018 sme odovzdali 5 monitorov dychu BabySense 2 Pro , ktoré boli zakúpené
zo sponzorských darov spoločností: TOPNAD,a.s., 4 ks a Pavol Šiška - Všeobecné
technológie General Technologies 1 ks.

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Nových Zámkoch
12.11.2018
Neonatologická klinika Fakultnej Nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch pod
vedením primárky MUDr. Klaudii Demovej, PhD. dostalo darom apnoe monitory. Dnes
12.11.2018 sme odovzdali sedemnásť monitorov dychu BabySense 2 Pro, ktoré boli
zakúpené z darov spoločností: Termálne kúpalisko Podhájska 7 ks, Content agency s.r.o.,
10 ks.
Odovzdávania sa zúčastnil za termálne kúpalisko Podhájska Ing. Barcaj.
Ďakujeme pani Malaga z Content agency, kde v súťaži BLOGER ROKA 2018 bol v sms
hlasovaní vyzbieraný výťažok, za ktorý sme nakúpili monitory dychu, ktoré postupne
darujeme do nemocníc na území SR.
Ďakujeme za prijatie a sponzorom za finančný dar.

Všeobecná nemocnica v Lučenci dostala monitory dychu
12.11.2018
Neonatologické oddelenie – Všeobecnej nemocnice s poliklinikou v Lučenci n.o. pod
vedením primára MUDr. Oleksandra Dobrovanova, MBA dostalo darom apnoe monitory.
Dnes 12.11.2018 sme prvýkrát zavítali s darom do Lučenca a odovzdali sme päť
monitorov dychu BabySense 2 Pro, ktoré boli zakúpené zo sponzorského daru
spoločnosti CBA Slovakia.
Na predávaní daru bola prítomná aj zástupkyňa sponzora pani Semelbaverová.
Ďakujeme sponzorovi za štedrý dar, nemocnici za prijatie a radi sa stretneme opäť

Nemocnica vo Zvolene dostala ďalšie monitory dychu
15.11.2018
Novorodenecké oddelenie - Nemocnice Zvolen, člen skupiny AGEL pod vedením
primárky MUDr. Oľgy Švecovej dostalo darom apnoe monitory. Dňa 15.11. 2018 sme
odovzdali 15 monitorov dychu BabySense 2 Pro , ktoré boli zakúpené zo sponzorských
darov spoločností: CBA Slovakia 5 ks, Content agency s.r.o. 10 ks.
Srdečne ďakujeme sponzorom za ich štedrosť a personálu nemocnice za milé prijatie.

Nemocnica Ružinov dostala darom ďalšie monitory dychu
19.11.2018
Novorodenecké oddelenie - Nemocnice Ružinov - Univerzitnej nemocnice v Bratislave,
pod vedením primárky MUDr. Evy Bielikovej dostalo darom apnoe monitory. Dňa
19.11.2018 sme odovzdali 19 monitorov dychu BabySense 2 Pro, ktoré boli zakúpené z
darov spoločností: I.S.D.D. plus s.r.o. 5 ks a Content agency s.r.o. 14 ks.
Veľmi pekne ďakujeme sponzorom a za prijatie na oddelení celému kolektívu
novorodeneckého oddelenia.
Veľmi pekne ďakujeme sponzorom za štedré príspevky a celému kolektívu
novorodeneckého oddelenia za milé prijatie.

Nemocnica akademika Ladislava
Dérera v Bratislave dostala
monitory dychu 21.11.2018
Vďaka spoločnosti Dr.Max nadácia odovzdala dňa
21.11.2018 prvých 10ks monitorov dychu z celkového
počtu 100ks novorodeneckému oddeleniu Nemocnice akademika Ladislava Dérera v Bratislave
pod vedením primárky MUDr. Jany Čajkovej.
Ďakujeme spoločnosti Dr.Max za tak významnú
podporu, ktorú si veľmi vážime.
Celému kolektívu novorodeneckého oddelenia
ďakujeme za podporu pri projekte "Mamička
dýcham"

Vďaka spolupráci s Dr.MAX darujeme slovenským
nemocniciam 100 monitorov dychu 21.11.2018
Spoločnosť Dr.Max a Nadácia Križovatka sa spojili, aby spolu pomáhali nemocniciam a
rodičom detí, ktoré sú ohrozené „syndrómom náhleho úmrtia dojčiat – SIDS“.
Významným partnerstvom, ktorého výsledkom je nákup 100 monitorov dychu, prispela
spoločnosť Dr.Max k cieľu Nadácie Križovatka, ktorá sa snaží vybaviť týmito
zdravotníckymi pomôckami pôrodnícke oddelenia a jednotky intenzívnej starostlivosti v
nemocniciach na celom Slovensku.
Spolu 100 mimoriadne dôležitých a účinných pomôcok pri prevencii SIDS smeruje vďaka
podpore lekární Dr.Max do desiatky slovenských nemocníc. Spojenie neziskovej
organizácie s najsilnejšou spoločnosťou poskytujúcou lekárenskú starostlivosť na
Slovensku je prirodzená a vychádza z rovnakého cieľa, ktorým je starostlivosť o zdravie
pacientov.
„Podporu od veľkej a silnej spoločnosti, akou je Dr.Max, si nesmierne vážime. Vďaka ich
daru sme o krok ďalej v našom poslaní, ktorým je pomáhať vybaviť nemocnice daným
prístrojom. Takisto je našou snahou a cieľom uľahčovať prácu zdravotníckemu personálu
pri ich náročnom povolaní, akým starostlivosť o novonarodené dieťa aj jeho matku
bezpochyby je,“ uvádza Táňa Tomasch, riaditeľka neziskovej organizácie Nadácia
Križovatka.
Pri identifikácii desiatky slovenských nemocníc, z ktorých každá získa vďaka daru Dr.Max
10 monitorov dychu BabySense, vychádzali zástupcovia Nadácie Križovatka z aktuálnej
potreby, dlhoročných skúseností a nastavenej spolupráce s vybranými zdravotníckymi
zariadeniami.

Nemocnica vo Zvolene dostala ďalšie monitory dychu
15.11.2018
Našim najmenším pacientom a ich mamičkám už slúži 10 nových monitorov typu
Babysense. Tie sme dostali od Nadácie Križovatka a spoločnosti MIRAKL a.s., ktorá
na Slovensku zastrešuje lekárne Dr. Max.
Za spoločnosť MIRAKL našu nemocnicu navštívila a monitory odovzdala Dana
Svatková: „Profesionálna starostlivosť o zdravie pacientov je základným pilierom
každodennej práce a služby, ktorú denne poskytujeme širokej verejnosti. Pomoc
nemocniciam a ich najmenším pacientom je pre nás preto celkom prirodzená. Teší
nás, že môžeme podporiť starostlivosť o zdravie tých najzraniteľnejších aj za bránami
lekárni."
„Chceli by sme sa veľmi pekne poďakovať za nové monitory dychu, ktoré opäť zlepšia
starostlivosť o našich najmenších pacientov. Teraz už každé dieťatko u nás
hospitalizované má v postieľke apnoe podložku, či je pri mamičke alebo na oddelení.
Monitor dychu spoľahlivo odhalí náhlu zástavu dychu a pri rýchlom poskytnutí prvej
pomoci môžeme bábätko zachrániť. Mamičky sú spokojnejšie, lepšie spia, tým sa aj
laktácia rozvíja rýchlejšie a na druhej strane aj práca zdravotníckeho personálu je
uľahčená," uviedla primárka neonatológie Iveta Kostelníková.

Perinatologické centrum FNsP J.A.Reimama v Prešove
dostalo nové monitory dychu 30.11.2018
Dnes 30.11.2018 sme odovzdali Perinatologickému centru FNsP J.A. Reimana v Prešove
desať monitorov dychu Babysense 2 Pro v celkovej hodnote 990,-€. Odovzdávania sa
zúčastnila regionálna riaditeľka spoločnosti Dr.MAX Jana Majerníková . Za prítomnosti
námestníka nemocnice Mareka Paľa ich prevzala primárka Perinatologického centra J. A.
Reimana Prešov Iveta Reváková.
Spoločnosť Dr.Max a Nadácia Križovatka sa spojili, aby spolu pomáhali, nemocniciam a
rodičom detí, ktoré sú ohrozené „Syndrómom náhleho úmrtia dojčiat - SIDS“. Významné
partnerstvo, ktorého výsledkom je nákup 100 monitorov dychu prispela spoločnosť
Dr.Max k cieľu Nadácie Križovatka, ktorá sa snaží vybaviť týmto zdravotníckymi
pomôckami všetky pôrodnícke oddelenia a jednotky intenzívnej starostlivosti v
nemocniciach na celom území Slovenskej republiky.
Ďakujeme nemocnici ako aj celému oddeleniu za doterajšiu spoluprácu.

Nemocnica Ružinov dostala darom ďalšie monitory dychu
19.11.2018
Dňa 30.11.2018 sme odovzdali 10 monitorov dychu BabySense 2 Pro v celkovej hodnote
990,- € Novorodeneckému oddeleniu Nemocnice s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta – Svet
zdravia, a.s., ktoré boli zakúpené zo sponzorského daru spoločnosti KiK textil a Non-food
spol. s r.o..
Spoločnosť KiK v tomto roku venovala 9 900 € a pridala sa tak k projektu , ktorý má za
cieľ pomáhať všetkým mamičkám a ich bábätkám. " Zámerom nadácie je postupne
vybaviť monitormi dychu všetky novorodenecké oddelenia na Slovensku a my sme radi,
že môžeme byť súčasťou tejto bohumilej činnosti. Projekt nás okamžite oslovil aj kvôli
tomu, že našimi zákazníkmi sú predovšetkým mamičky s deťmi a týmto im môžeme
aspoň časť ich podpory vrátiť späť,“ vraví p.Šatný.

Nemocnica s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi dostala
nové monitory dychu 03.12.2018
Novorodenecké oddelenie – Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi – Svet zdravia
a.s., pod vedením primárky MUDr. Jany Kačmárovej dostalo darom monitory dychu.
Dňa 3.12.2018 sme odovzdali 10 monitorov dychu BabySense 2 Pro , ktoré boli zakúpené
pre potreby Novorodeneckého oddelenia – Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi
– Svet zdravia a.s., zo sponzorského daru MIRAKL, a.s., ktorá na Slovensku zastrešuje
lekárne Lekáreň Dr.Max .
„Profesionálna starostlivosť o zdravie pacientov je základným piliérom každodennej
práce a služby, ktorú denne poskytujeme širokej verejnosti. Zároveň je to jedna z našich
základných hodnôt, na ktorej staviame a s akou pristupujeme k našej práci. Podpora
projektu Nadácie Križovatka, ktorej cieľom je ochrana a bezpečnosť tých
najzraniteľnejších osôb - detí a pomoc ich rodičom, je pre nás preto úplne samozrejmá a
veľmi si spoluprácu vážime,“ hovorí Andrej Križan, komerčný riaditeľ Dr.Max.

Novorodenecké oddelenie Nemocnice v Dunajskej Strede
dostalo darom monitory dychu 03.12.2018
Dňa 3.12.2018 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie 10 ks monitorov dychu BabySense 2
Pro v celkovej hodnote 990,- €, ktoré boli zakúpené pre potreby Novorodeneckého
oddelenia – Nemocnice s poliklinikou v Dunajskej Strede z daru spoločnosti MIRAKL, a.s.,
ktorá na Slovensku zastrešuje lekárne Dr. Max.
Nadácia Križovatka spolupracuje s novorodeneckým oddelením už od roku 2008 kedy
prvýkrát darovala monitory dychu Babysense. Novorodenecké oddelenie a jeho kolektív
je nezištne nápomocný pri realizovaní projektu zapožičania monitorov dychu aj na
domáce použitie.
Tento projekt nemocnica podporuje úspešne už niekoľko rokov, za čo jej patrí veľká
vďaka.

Ďalšie život zachraňujúce monitory dychu v Nemocnici
Poprad 03.12.2018
Novorodenecké oddelenie a jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodenca
Nemocnice v Poprade a.s., pod vedením MUDr. Lýdie Beniakovej a MUDr. Anny
Antalíkovej dostalo od Nadácie Križovatka do daru 10 ks monitorov dychu Baby Sense 2
Pro v celkovej hodnote 990,-€, ktoré boli zakúpené zo sponzorského daru spoločnosti KiK
Textil a Non-food spol. s r.o.
Nadácia spolupracuje s popradskou nemocnicou už od roku 2010, kedy jej darovala
monitory dychu Babysense prvýkrát. Novorodenecké oddelenie a jeho kolektív je
nezištne nápomocný pri realizovaní projektu zapožičania monitorov dychu aj na domáce
použitie. Tento projekt nemocnica podporuje úspešne už niekoľko rokov.
V projekte „Mamička dýcham“ bolo novorodeneckému oddeleniu, Nemocnice Poprad
a.s., darovaných do dnešného dňa celkovo 39 monitorov dychu.

Novorodenecké oddelenie Nemocnice v Dunajskej Strede
dostalo darom monitory dychu 03.12.2018
Pokračujeme s darmi pre nemocnice a tentokrát s naším novým partnerom, ktorý sa
rozhodol podporiť nás - spoločnosťou Lekáreň Dr.Max. Dar sme odovzdali nemocnici v
Komárne. Nemocnica dostala 10 nových monitorov dychu Babysense 2 pro v celkove
hodnote 990 €..

Novorodenci v Považskej Bystrici dostali nové monitory
dychu 04.12.2018
Nadácia Križovatka darovala Novorodeneckému oddeleniu Nemocnice s poliklinikou
Považská Bystrica 10 monitorov dychu Babysense 2 Pro v celkovej hodnote 990,-€, ktoré
boli zakúpené z finančného daru spoločnosti KiK Textil a Non-food spol. s.r.o.
Nadácia Križovatka je nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2008 s cieľom pomáhať
deťom ohrozeným „Syndrómom náhleho úmrtia dojčiat SIDS“. Spoločnosť KiK v tomto
roku finančne podporila nadáciu v jej snahe vybaviť apnoe monitormi pôrodnícke
oddelenia v nemocniciach a jednotky intenzívnej starostlivosti na celom území Slovenska.
Novorodenecké oddelenie úspešne podporuje tento projekt už niekoľko rokov a taktiež
pomáha pri realizácii projektu zapožičania monitorov dychu aj na domáce použitie.
Srdečne ďakujeme za podporu v skvalitnení starostlivosti o tých najmenších a tešíme sa
na ďalšiu spoluprácu.

Neonatologické oddelenie v Michalovciach dostalo darom
apnoe monitory 05.12.2018
Neonatologické oddelenie, Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach,
a.s., pod vedením primárky MUDr. Dany Jurečkovej, PhD dostalo darom apnoe monitory.
Dňa 5.12. 2018 odovzdávame 10 monitorov dychu BabySense 2 Pro, ktoré boli zakúpené
zo sponzorského daru spoločnosti KiK Textil a Non-food spol. s r.o. .
Srdečná vďaka.

Navštívili sme aj super majiteľov obchodu Bábätko v
Michalovciach 05.12.2018
Pri návšteve východného Slovenska sme včera okrem Starej Ľubovne navštívili aj super
majiteľov obchodu Bábätko v Michalovciach, ktorí chcú podporiť myšlienku projektu
"Mamička dýcham" a v ich predajni nájdete naše monitory dychu.
Ďakujem za milé prijatie a teším sa na našu spoluprácu.

Univerzitná nemocnica v Martine dostala nové monitory
dychu 05.12.2018
Nadácia Križovatka v spolupráci so spoločnosťou KiK Textil a Non-Food s.r.o. tento rok
darovala slovenským pôrodniciam a novorodeneckým oddeleniam 100 kusov monitorov
dychu v hodnote 9 900,- EUR. 10 kusov pribudlo aj na Neonatologickú kliniku JLF UK a
UNM.
Neonatologická klinika v Martine rodičom umožňuje zapožičanie prístroja aj do
domáceho užívania. „Škála dôvodov, kedy sa rodičom odporúča prenajať si monitor
dychu, je široká. Ak ide o nezrelé dieťa, ak sa vyskytol syndrómom náhleho úmrtia u
súrodenca, ak má dieťa chronické pľúcne ochorenia. Časť rodičov si zadovažuje monitor
aj preventívne,“ tvrdí prof. Zibolen a dodáva, že dnes už nie je problém zakúpiť si svoj
vlastný monitor. Univerzitná nemocnica v Martine mesačne sprostredkuje zapožičanie
priemerne 20 kusov monitorov na dobu pol roka. Vo veľkej väčšine ide o malých
pacientov, ktorí boli hospitalizovaní na jednotke intenzívnej starostlivosti.
Zámerom nadácie je postupne vybaviť monitormi dychu všetky novorodenecké
oddelenia na Slovensku. „Sme radi, že môžeme byť súčasťou tejto činnosti. Projekt nás
okamžite oslovil aj kvôli tomu, že našimi zákazníkmi sú predovšetkým mamičky s deťmi a
týmto im môžeme aspoň časť ich podpory vrátiť späť,“ vysvetľuje Martin Šatný, konateľ
spoločnosti KiK Textil a Non-Food s.r.o.

Ľubovnianska nemocnica dostala mikulášsky darček
06.12.2018
Mikuláška nádieľka sa rozdávala aj v Starej Ľubovni. Dnes 6.12.2018 sme odovzdali
novorodeneckému oddeleniu Ľubovnianskej nemocniece desať monitorov dychu
Babysense 2 Pro v celkovej hodnote 990,-€. Odovzdávania sa zúčastnila regionálna
riaditeľka spoločnosti Dr.MAX Jana Majerníková .
Spoločnosť Dr.Max a Nadácia Križovatka sa spojili, aby spolu pomáhali, nemocniciam a
rodičom detí, ktoré sú ohrozené „Syndrómom náhleho úmrtia dojčiat - SIDS“. Významné
partnerstvo, ktorého výsledkom je nákup 100 monitorov dychu prispela spoločnosť
Dr.Max k cieľu Nadácie Križovatka, ktorá sa snaží vybaviť týmto zdravotníckymi
pomôckami všetky pôrodnícke oddelenia a jednotky intenzívnej starostlivosti v
nemocniciach na celom území Slovenskej republiky.

Mikulášska nádielka v Skalickej nemocnici 06.12.2018
Neonatologické oddelenie skalickej nemocnice pod vedením primára MUDr. Juraja Rišku
doslo 6.12.2018 darom 10 apnoe monitorov . Monitory dychu BabySense 2 Pro v
hodnote 990 € boli tentokrát zakúpené vďaka veľkorysej podpore spoločností KIK Textil a
Non-food spol. s r.o.
Do konca roku 2018 poputujú monitory aj do ďalších slovenských nemocníc. Zámerom
nadácie je postupne vybaviť monitormi dychu všetky novorodenecké oddelenia na
Slovensku.

Neobišli sme s darom ani Kliniku novorodencov, detí a
dorastu v Nitre 07.12.2018
Mikuláša na Oddelení neonatológie zastúpil spevák Kuly, ktorý odovzdal
neonatologickým pacientom Chobotničky, ktoré zachraňujú život detičkám a pomáhajú
pri liečbe.
Je to zvláštne, ale je to tak. Ide o detičky predčasne narodené, detičky s ochorením
srdiečka a ďalšími problémami, kvôli ktorým musia byť umiestnené v inkubátoroch a
napojené na rôzne hadičky. A práve tie im zamestnávajú ručičky. Chápadlá chobotnice
odpútali pozornosť detí od hadičiek a taktiež im pripomínajú pupočnú šnúru, ktorú držali
v bruchu matky a materiálom (mäkkou pleteninou) matkinu maternicu. Takže majú na
deti upokojujúce účinky.
Vedci dokázali, že deti s chobotničkami mali pravidelný srdečný tep, lepšie dýchali a mali
vyššiu hladinu kyslíka v krvi. A to veľmi prospieva pri ich liečbe. Tento projekt sa začal v
Dánsku a teraz je rozšírený po celej Európe. Rozšíril sa aj do našej nemocnice, nielen
vďaka Kulymu, ale aj vďaka ľuďom, ktorým táto myšlienka je blízka (speváčka Tina a
pod.). Veľký kus práce bol v neposlednom rade v rukách Júlie Šrámekovej (Pajuškovo),
práve ona chobotničky, ktoré sme pacientom odovzdali, vytvorila. Tento rok bol Mikuláš
veľmi štedrý aj vďaka Nadácii Križovatka a spoločnosti KIK. Vďaka nim, sme prijali 10
monitorov dychu BabySense.Nadácia Križovatka je mimovládna nezisková organizácia,
ktorá vznikla v roku 2008 s cieľom pomáhať deťom ohrozeným „Syndrómom náhleho
úmrtia dojčiat SIDS“. Nadácia sa snaží vybaviť monitormi BabySense všetky pôrodnícke
oddelenia v nemocniciach a jednotky intenzívnej starostlivosti na celom území Slovenskej
republiky.
Monitor dychu BabySense je historicky prvým výrobkom na svete tohto druhu. Po dobu
30 rokoch svojej existencie prešiel mnohými úpravami a je neustále modernizovaný tak
aby spĺňal náročné klinické skúšky.
Veľká vďaka všetkým

Novorodenci v Šaci dostali nové monitory dychu 11.12.2018
Pokojný spánok nielen bábätiek, ale aj mamičiek v našej pôrodnici budú strážiť nové
monitory dychu BabySense 2 Pro.
Monitor nemôže predísť nepravidelnému dychu či zástave, ale účinne a spoľahlivo
kontroluje dýchanie dieťaťa a varuje rodiča v prípade jeho ohrozenia.
Monitory darovala novorodeneckému odd. Nadácia Križovatka zo sponzorského daru
spoločnosti KiK Textil a Non-food spol. s r.o.

Novorodenecká klinika Nemocnice sv. Cyrila a Metoda
dostala nové monitory dychu 12.12.2018
Novorodenecká klinika - M. Rusnáka SZU a UNB, Nemocnice sv. Cyrila a Metoda pod
vedením prednostky Doc. MUDr. Dariny Chovancovej, CSc. dostala darom apnoe
monitory.
Dňa 12.12.2018 sme odovzdali 10 monitorov dychu BabySense 2 Pro , ktoré boli
zakúpené zo sponzorského daru spoločnosti KiK textil a Non-food spol. s r.o.
Veľmi pekne ďakujeme.

Novorodenecká klinika Nemocnice sv. Cyrila a Metoda
dostala nové monitory dychu 12.12.2018
Novorodenecká klinika - M. Rusnáka SZU a UNB, Nemocnice sv. Cyrila a Metoda pod
vedením prednostky Doc. MUDr. Dariny Chovancovej, CSc. dostala darom monitory
dychu.
Dňa 12.12 .2018 sme odovzdali 10 ks monitorov dychu BabySense 2 Pro , ktoré boli
zakúpené pre potreby Novorodeneckej kliniky - M. Rusnáka SZU a UNB, Nemocnice Cyrila
a Metoda z daru spoločnosti MIRAKL, a.s., ktorá na Slovensku zastrešuje Lekáreň Dr.Max

Aj v Humennom dostali monitory dychu 12.12.2018
Novorodenecké oddelenie – Nemocnice A. Leňu v Humennom – Svet zdravia a.s., pod
vedením primárky MUDr. Márie Vasilovej dostalo darom monitory dychu.
Dňa 12.12.2018 sme odovzdali 10 monitorov dychu BabySense 2 Pro v , ktoré boli
zakúpené pre potreby Novorodeneckého oddelenia – Nemocnice A.Leňu v Humennom –
Svet zdravia a.s., zo sponzorského daru spoločnosti MIRAKL, a.s., ktorá na Slovensku
zastrešuje lekárne Lekáreň Dr.Max

Neonatologická klinika SZU v Banskej Bystrici dostala
darom apnoe monitory 13.12.2018
Neonatologická klinika SZU pod vedením prednostky MUDr. Jany Nikolinyovej dostala
darom apnoe monitory a to 10ks, ktoré zakúpila spoločnosť KiK.
Ďakujeme za doterajšiu úžasnú spoluprácu.
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