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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 60 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).

Rizikovéfaktory
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 (1/3)

Nadácia Križovatka v roku 2019 podporila celkovo 32 nemocníc novými 
prístrojmi na monitorovanie dychu novorodencov.

Mesto Nemocnica
Dátum 
obdarovani
a

Revúca Nemocnica s poliklinikou n.o. Revuca 11.3.2019

Myjava Nemocnica s poliklinikou Myjava 5.4.2019

Košice Detská fakultná nemocnica Košice 10.4.2019

Prešov
Slovenská republika- Fakultná nemocnica 
s poliklinikou J.A. Reimana Prešov

11.4.2019

Komárno Nemocnica Komárno, s.r.o. 11.4.2019

Stará 
Ľubovňa

Ľubovnianska nemocnica, n.o.
15.4.2019

20.12.2019

Ružomberok
Ústredná Vojenská nemocnica SNP 
Ružomberok - Fakultná nemocnica

29.4.2019

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

29.4.2019

Rimavská 
Sobota

Svet zdravia, a.s. , Všeobecná nemocnica 
Rimavská Sobota

29.4.2019

Trebišov
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., - 
Svet zdravia a.s.

15.5.2019

Spišská Nová 
Ves

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

22.5.2019

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

22.5.2019

Kompachy Nemocnica Krompachy spol. s r.o. 22.5.2019



A.) Prehľad činnosti (2/3)

Nadácia Križovatka v roku 2019 podporila celkovo 32 nemocníc novými 
prístrojmi na monitorovanie dychu novorodencov.

Mesto Nemocnica
Dátum 
obdarovani
a

Bardejov NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 22.5.2019

Poprad Nemocnica Poprad a.s. 27.5.2019

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

28.5.2019

Lučenec
Všeobecná nemocnica s poliklinikou 
Lučenec n.o.

3.6.2019

Veľký Krtíš
Všeobecná Nemocnica s poliklinikou, 
n.o. , Veľký Krtíš

4.6.2020

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

5.6.2019

Dunajská 
Streda

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, 
a.s.

5.6.2020

Bratislava
Univerzitná nemocnica Bratislava, 
Nemocnica akad. L. Dérera

13.6.2019

Bratislava
Univerzitná nemocnica Bratislava, 
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

13.6.2019

Michalovce
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru 
Michalovce a.s.

17.6.2019

Banská 
Bystrica

FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica 18.6.2019

Považská 
Bystrica

Nemocnica s poliklinikou Považská 
Bystrica

26.6.2019

Martin Centrum pre deti a rodiny 27.6.2019



A.) Prehľad činnosti (3/3)

Nadácia Križovatka v roku 2019 podporila celkovo 32 nemocníc novými 
prístrojmi na monitorovanie dychu novorodencov.

Mesto Nemocnica
Dátum 
obdarovani
a

Vranov nad 
Topľou

Vranovská nemocnica, a.s., - Svet 
zdravia, a.s.

1.7.2019

Žilina Fakultná nemocnica s poliklinikou - Žilina 1.7.2019

Beladice Dominika Kovalčíková 19.7.2019

Bratislava
Univerzitná nemocnica Bratislava, 
Nemocnica Ružinov

28.8.2019

Topoľčany
Svet zdravia, a.s. , - Nemocnica 
Topoľčany

4.10.2019

Martin Univerzitná nemocnica Martin 5.10.2019

Nitra Fakultná nemocnica Nitra 7.10.2019

Nové Zámky
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové 
Zámky

7.10.2019



Finančné hospodárenie v roku 2019

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 = 202 151,30  €
Dary od právnických osôb = 10 930,00- €
Verejná zbierka – čistý výnos =   9 529,02  € 
Príspevky z podielu zaplatenej dane =  4 925,09 €
Úroky =  0,00 €



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

Darca Dátum 
prijatia daru

Hodnota
daru v €

Nádej z Bukózy, o.z. 12.2.2019 800,00

ZSOLTI CARS EXCLUSIVE, s.r.o. 12.2.2019 800,00

Podpora rozvoja v Púchove 14.2.2019 800,00

ALLYCOM, s.r.o. 7.10.2019 400,00

BTK - bývanie, teplo, klimatizácia, .r.o. 5.11.2019 1 600,00

Občianske združenie SOFTEC PRO 
SOCIETY o.z.

10.12.2019 2 400,00

OK SPOJ, s.r.o. 17.12.2019 400,00

TATRASVIT SVIT - SOCKS, a.s. 20.12.2019 690,00

P.K. SOLVENT s.r.o. 23.12.2019 1 920,00



E.) Prehľad o fyzických a právnických osobách, 
      ktorým nadácia poskytla prístroje Babysense na  
      verejnoprospešný účel, na ktorý bola založená (1/3)

Právnické osoby:

Nemocnica 
Dátum 
darovania

Počet 
monitorov

Hodnota v 
€

Nemocnica s poliklinikou, n.o. 
Revúca

11.3.2019 10 800,00

Nemocnica s poliklinikou Myjava 5.4.2019 10 800,00

Detská fakultná nemocnica Košice 10.4.2019 11 880,00

Slovenská republika- Fakultná 
nemocnica s poliklinikou J.A. 
Reimana Prešov

11.4.2019 14 1 120,00

Nemocnica Komárno s.r.o. 11.4.2019 10 800,00

Ľubovnianska nemocnica, n.o.
15.4.2019
20.12.201

9

4
10

320,00
800,00

Ústredná Vojenská nemocnica SNP 
Ružomberok - Fakultná nemocnica

23.4.2019 13 1 040,00

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

29.4.2019 5 400,00

Svet zdravia, a.s. , Všeobecná 
nemocnica Rimavská Sobota

29.4.2019 5 400,00

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, 
a.s., - Svet zdravia a.s.

15.5.2019 5 400,00

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

22.5.2019 5 400,00

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

22.5.2019 10 800,00

Nemocnica Krompachy spol. s r.o. 22.5.2019 5 400,00

Fyzické osoby (viď. príloha)



E.) Prehľad o fyzických a právnických osobách, 
      ktorým nadácia poskytla prístroje Babysense na  
      verejnoprospešný účel, na ktorý bola založená (2/3)

Právnické osoby:

Nemocnica 
Dátum 
darovania

Počet 
monitorov

Hodnota v 
€

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 22.5.2019 15 1 200,00

Nemocnica Poprad a.s. 27.5.2019 10 800,00

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

28.5.2019 15 1 200,00

Všeobecná nemocnica s poliklinikou 
Lučenec n.o.

3.6.2019 7 560,00

Všeobecná nemocnica s poliklinikou, 
n.o. Veľký Krtíš

4.6.2019 3 240,00

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

5.6.2019 10 800,00

Nemocnica s poliklinikou Dunajská 
Streda, a.s.

5.6.2019 5 400,00

Univerzitná nemocnica Bratislava, 
Nemocnica akad. L. Dérera

13.6.2019 10 990,00

Univerzitná nemocnica Bratislava, 
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

13.6.2019 10 990,00

Nemocnica s poliklinikou Štefana 
Kukuru Michalovce a.s.

17.6.2019 5 400,00

FNsP F.D.Roosevelta Banská 
Bystrica

18.6.2019 2 160,00

Nemocnica s poliklinikou Považská 
Bystrica

26.6.2019 10 800,00

Centrum pre deti a rodiny 27.6.2019 2 160,00

Fyzické osoby (viď. príloha)



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

Právnické osoby:

Nemocnica 
Dátum 
darovania

Počet 
monitorov

Hodnota v 
€

Vranovská nemocnica, a.s., - Svet 
zdravia, a.s.

1.7.2019
1.7.2019

5
20

400,00
1 600,00

Fakultná nemocnica s poliklinikou - 
Žilina

1.7.2019 10 800,00

Univerzitná nemocnica Bratislava, 
Nemocnica Ružinov

28.8.2019 10 800,00

Svet zdravia, a.s. , - Nemocnica 
Topoľčany

4.10.2019 5 400,00

Univerzitná nemocnica Martin 5.10.2019 10 990,00

Fakultná nemocnica Nitra 7.10.2019 22 1 760,00

Fakultná nemocnica s poliklinikou 
Nové Zámky

7.10.2019 20 1 600,00

SPOLU: 323 26
410,00

Fyzické osoby (viď. príloha)



F.) Celkové výdavky v členení podľa jednotlivých
     druhov činností nadácie, Zasadnutie správnej rady

NADÁCIA KRIŽOVATKA

Členenienákladovzarok2019

Popis: Čiastka v €

Nákladynasprávunadácie 64018€

Spotrebný materiál 203 €

Ostatné služby 3 623 €

Mzdové náklady - mzdy 43 471 €

Zákonné sociálne poistenie 14 928 €

Zákonné soc. náklady – tvorba sociálneho fondu 229 €

Zákonné soc. náklady – stravné 1 507 €

Ostatné dane a poplatky 57 €

Nákladynaúčelnadácie 114953€

Monitor dychu Babysense 54 308 €

Opravy a údržba 11 147 €

Náklady na reprezentáciu 915 €

Spotrebný materiál 1 241 €

Ostatné služby 14 493 €

Ostatné dane a poplatky 228 €

Plagáty, letáky, domena 32 621 €

SPOLUNÁKLADYZAROK2018 178 971€

Vyhotovil: Ing. Zuzana Tichá
Dňa: 24.4.2020



G.) Zmeny v nadačnej listine v roku 2019
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 nadačné imanie v
     hodnote 6.639,- €

K.) Nadácia Križovatka sa v roku 2019 zaregistrovala
      na prijatie 2% dane



Významný deň kedy Lekáreň Dr.Max a naša nadácia 
rozširujú svoje partnerstvo 24.02.2019

Lekáreň Dr.Max minulý rok podporil Nadáciu Križovatka finančným darom, 
vďaka ktorému smerovalo spolu 100 mimoriadne dôležitých a účinných 
pomôcok pri prevencii SIDS (monitor dychu) do desiatky slovenských 
nemocníc.

25.2.2019 je významným dňom pre nadáciu kedy Lekáreň Dr.Max a naša 
nadácia rozširujú svoje partnerstvo o ďalšiu aktívnu podporu.

Podporu lekární Lekáreň Dr.Max a ich nezištný vstup do projektu si úprimne 
vážime. Rozšírenie a prevádzku výpožičných miest pre monitory dychu 
vnímame ako výraznú podporu pri napĺňaní nášho poslania. Spojenie 
neziskovej organizácie s najsilnejšou spoločnosťou poskytujúcou lekárenskú 
starostlivosť na Slovensku zároveň vnímame ako prirodzenú a vychádzajúcu z 
rovnakého cieľa, ktorým je starostlivosť o ľudské zdravie. V našom prípade je 
to ochrana a bezpečnosť tých najzraniteľnejších osôb – detí a taktiež pomoc 
ich rodičom.

Lekárne Lekáreň Dr.Max budú v rámci charitatívneho projektu Mamička 
dýcham, pomáhať rodičom detí ohrozených syndrómom náhleho úmrtia 
dojčiat (SIDS). Spolupráca Lekáreň Dr.Max s Nadáciou Križovatka v aktuálne 
17 vybraných lekárňach naprieč Slovenskom spočíva v možnosti vypožičať si 
monitor dychu.

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.



Nadácia Križovatka v rádiu Regina
06.03.2019

Ďakujeme redaktorke Janke Bleyovej, p. Malaga za zdieľanie jej príbehu a v neposlednom 
rade nášmu novému partnerovi v projekte "Mamička dýcham" Lekáreň Dr.Max .

Príbeh mamičky p. Jany Malagi a jej malého synčeka Richarda:

10ks monitorov dychu do Nemocnice s poliklinikou v Myjave
05.04.2019

Dňa 5.4.2019 sme odovzdali dar 10ks monitorov dychu do Nemocnice s poliklinikou v Myjave 
vďaka Prvej Stavebnej Sporiteľni.
Monitor nemôže predísť nepravidelnému dychu či zástave, ale účinne a spoľahlivo kontroluje 
dýchanie dieťaťa a varuje rodiča v prípade jeho ohrozenia.

Ďakujeme za prijatie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.



Aj v Prešove dostali monitory dychu
05.04.2019

Dnes 5.4.2019 odovzdávanie v nemocnici Prešov.
Pokojný spánok nielen bábätiek, ale aj mamičiek v našej pôrodnici budú strážiť nové 
monitory dychu.

Monitor nemôže predísť nepravidelnému dychu či zástave, ale účinne a spoľahlivo 
kontroluje dýchanie dieťaťa a varuje rodiča v prípade jeho ohrozenia.
Ďakujeme za doterajšiu spoluprácu.

http://www.fnsppresov.sk/nemocnica/

Novorodenecké oddelenie ÚVN SNP Ružomberok dostalo 
monitory dychu

10.04.2019

Dňa 10.4.2019 sme odovzdali 13 nových monitorov
dychu Baby Sense v celkovej hodnote 1040 eur
Novorodeneckému oddeleniu ÚVN SNP Ružomberok,
ktoré boli zakúpené zo sponzorského daru spoločností
C&A Foundation 12ks a Rekohnal 1ks.
 
Tieto prístroje sa používajú na monitorovanie dychu
novorodenca. Cieľom je, aby každé novorodenecké lôžko
bolo vybavené monitorom, ktorý včas varuje zdravotnícky
personál v prípade, ak nastane spomalenie alebo
zástava dýchania, aby sa novorodencovi mohla poskytnúť
okamžitá pomoc. Obsahuje dve vysoko citlivé senzorové
podložky pre snímanie na celej ploche postieľky.

Srdečne ďakujeme sponzorom a vedeniu nemocnice ako
aj celému oddeleniu za milé prijatie.  



Monitory dychu v Košiciach vďaka Prvej stavebnej 
sporiteľni

10.04.2019

Dnes 10.4.2019 sme odovzdali dar 11ks monitorov dychu v Košiciach za prítomnosti 
zástupcu sponzora PSS a.s. Ing. Mareka Daridu.

Ďakujeme za prijatie MUDr. Jenčovi medicínskemu riaditeľovi a MUDr. Chovanovej ako aj 
celému oddeleniu DFN Košice.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Novorodenci v Komárne dostali nové monitory dychu 
Babysense

11.04.2019

Veľmi pekne ďakujeme za prijatie Komárne. Celý kolektív na novorodeneckom oddelení 
nám už niekoľko rokov pomáha v projekte “Mamička dýcham”.

Dnes 11.4.2019 sme obdarovali novorodenecké oddelenie 10ks monitormi dychu 
Babysense.
Prajeme veľa síl a úspechov vo vašej náročnej práci.



V Revúcej dostali monitory dychu Babysense ako dar
14.04.2019

Pediatricko-neonatologické oddelenie v Revúcej
dostalo od nás dar 10ks monitorov dychu
Babysense. Aj foto od primárky MUDr. Čepišákovej
z dnešnej hospitalizácie je dôkazom toho, že naše
monitory sú užitočné a tešíme sa, že vieme prispieť
k starostlivosti o tých najmenších.

Veľká vďaka pani primárka aj vášmu kolektívu
za vašu prácu. Malým pacientom a ich rodičom
veľa zdravia a trpezlivosti prajeme.
Určite radi pomôžeme aj nabudúce.

Nové monitory v Rimavskej Sobote
29.04.2019

Dňa 29.4.2019 prebehlo odovzdávanie daru do nemocnice s neonatologickým oddelením 
v Rimavskej Sobote vďaka anonymnému darcovi.
 
Monitor nemôže predísť nepravidelnému dychu či zástave, ale účinne a spoľahlivo 
kontroluje dýchanie dieťaťa a varuje rodiča v prípade jeho ohrozenia.

Ďakujeme pekne nemocnici za prijatie darov a taktiež ďakujeme anonymnému darcovi za 
úžasnú podporu ktorú si nesmierne vážime.



Novorodenci v Rožňave dostali nové monitory dychu 
Babysense

29.04.2019

Dňa 29.4.2019 sme obdarovali Nemocnicu s poliklinikou Rožňava a.s. 5ks monitormi 
dychu Babysense za pomoci anonymného darcu.
Veľmi pekne ďakujeme za prijatie a taktiež ďakujeme anonymnému darcovi za podporu 
projektu "Mamička, dýcham".

Prajeme veľa síl a úspechov vo vašej náročnej práci.

Nemocnica v Starej Ľubovni dostala monitory dychu
29.04.2019

Dňa  29.4.2019 sme odovzdali 4 monitory dychu
Babysense do Ľubovnianskej nemocnice,
ktoré boli zakúpené zo sponzorského daru
anonymného sponzora 3ks a verejnej zbierky
Nadácie Kriźovatka 1ks.

Srdečná vďaka.



Spoločnosť KiK organizuje verejnú zbierku pre Nadáciu 
Križovatka

16.05.2019

Ďakujeme spoločnosti KiK, ktorá organizuje
verejnú zbierku pre Nadáciu Križovatka.
Od 15. mája budú môcť zákazníci KiK-u prispieť
na dobrú vec.
 
Spoločnosť totiž vo všetkých predajniach spúšťa
verejnú zbierku, ktorej výťažok poputuje
na nákup detských monitorov dychu.

Ich použitie je osvedčenou formou prevencie
Syndrómu náhleho úmrtia dojčiat, ktorej
sa Nadácia Križovatka venuje už od svojho
vzniku v roku 2008. 

Aj vďaka nej sa tieto prístroje postupne
umiestňujú na novorodenecké oddelenia
nemocníc v rámci celého Slovenska.

Novorodenecké oddelenie NsP v Spišskej Novej Vsi 
dostalo monitory dychu

22.05.2019

Novorodenecké oddelenie NsP v Spišskej Novej
Vsi dostalo monitory dychu.

Dňa 22.5.2019 dostalo do daru päť monitorov
dychu Babysense 1 Pro, Novorodenecké
oddelenie – Nemocnice s poliklinikou
v Spišskej Novej Vsi – Svet zdravia a.s.,
od anonymného darcu.
 
Najúčinnejšou prevenciou je použitie
monitora dychu, ideálne takého,
ktorý je certifikovaný ako zdravotnícka
pomôcka. Monitor dychu je monitorovacie
zariadenie, ktoré neustále detekuje dychové
pohyby dieťaťa a pri zaznamenaní život ohrozujúceho spomalenia, nepravidelnosti, 
zástavy či apnoickej pauzy spustí zvukový a optický alarm. Dokáže tak včas privolať pomoc 
a tým ochráni život dieťaťa.



 Bábätká v Michalovciach budú strážiť monitory dychu 
Babysense

22.05.2019

Infektologické oddelenie NNG Michalovce prijalo dňa 22.5.2019 za prítomnosti riaditeľa 
nemocnice Ing. Mariána Haviernika, námestníčky pre ošetrovateľskú starostlivosť Mgr. 
Jany Čabrákovej, pána primára MUDr. Štefana Zambu a vedúcej sestry PhDr. Viery 
Ivankovej 5 ks monitorov dychu Babysense 1 Pro.
 
Ďakujeme veľmi pekne za prijatie darov a v neposlednom rade ďakujeme anonymnému 
sponzorovi za neustálu podporu.

Monitor dychu Babysense je zdravotnícka pomôcka a najlepšou voľbou pre ochranu detí 
ohrozených Syndrómom náhleho úmrtia dojčiat (SIDS).

Monitor nemôže predísť nepravidelnému dychu či zástave, ale účinne a spoľahlivo 
kontroluje dýchanie dieťaťa a varuje rodiča v prípade jeho ohrozenia.



Aj v Humennom dostali monitory dychu
22.05.2019

Dňa 22.5.2019 sme odovzdali Nemocnici A. Leňu
- Humenné 10 kusov nových monitorov dychu
BabySense, ktoré boli zákúpené od anonymného
darcu. Sme vďační za podporu darcov aj
za spoluprácu nemocnice na projekte
"Mamička dýcham".
 
Monitory kontrolujú dych novorodencov
a v prípade jeho zlyhania upozornia
na problémi zvukovým a svetelným signálom.

Ďakujeme anonymnému darcovi
za tak významnú podporu, ktorú
si veľmi vážime. Taktiež ďakujeme
celému kolektívu novorodeneckého
oddelenia za spoluprácu.

V Bardejove dostali monitory dychu Babysense ako dar
22.05.2019

Nemocnica v Bardejove dostala od nás dar
15 ks monitorov dychu Babysense vďaka
anonymnému darcovi.
 
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.

Malým pacientom a ich rodičom prajeme veľa zdravia a trpezlivosti.
Taktiež ďakujeme anonymnému darcovi za jeho štedrý dar.



Ďalšie život zachraňujúce monitory dychu v Nemocnici 
Trebišov
22.05.2019

Vďaka anonymnému darcovi nadácia odovzdala dňa 22.5.2019 5ks monitorov dychu 
nemocnici s poliklinikou v Trebišove.
 
Ďakujeme anonymnému darcovi za tak významnú podporu, ktorú si veľmi vážime. Taktiež 
ďakujeme celému kolektívu novorodeneckého oddelenia za spoluprácu.



V krompašskej nemocnici stráži každú detskú postieľku 
monitor dychu

24.05.2019

Od dňa 24.5.2019 v krompašskej nemocnici stráži každú detskú postieľku monitor dychu.
Novorodenecké oddelenie v Nemocnici Krompachy, člen skupiny AGEL, dostalo zásluhou 
dlhoročnej spolupráce s Nadáciou Križovatka a projektu „Mamička dýcham“ päť nových 
monitorov dychu.

Zdravotnícke zariadenie v spolupráci s nadáciou zabezpečuje i požičiavanie monitorov 
dychu pri odchode dieťatka z pôrodnice do domáceho prostredia.
Krompašská nemocnica už v predchádzajúcom období nadobudla zariadenia, ktoré slúžia 
na rozpoznanie porúch dýchania. Ak sa  dýchanie zastaví na viac ako 20 sekúnd, alebo sa 
frekvencia dychu zníži pod hranicu 10 dychov za 1 minútu, spustí sa zvuková a svetelná 
signalizácia monitoru. Samotný monitor dychu síce nedokáže zamedziť vzniku 
respiračných problémov, pripomenie však problém, čím sa môže dieťatko zachrániť.

,,Za nemocnicu, naše najmenšie deti a ich rodičov by sme chceli vyjadriť veľkú vďaku. 
Pozitívne vnímame a hodnotíme, ak nadácia v spolupráci s partnermi realizuje projekty 
súvisiace práve s neonatologickou starostlivosťou. Monitory využívajú všetky deti, rodičia 
si na ne zvykli a oceňujú ich praktický význam,“ povedala MUDr. Mária Bartošová, 
primárka novorodeneckého oddelenia.

Monitory pomáhajú pri syndróme náhleho a neočakávaného úmrtia dojčiat v prvom roku 
života, ktorý postihuje väčšinou deti do šiesteho mesiaca života. Najčastejšie k nešťastiu 
dochádza počas spánku, preto sa ako preventívne opatrenie odporúča používať monitor 
dychu.



Ďalšie život zachraňujúce monitory dychu v Nemocnici 
Poprad
27.05.2019

Dňa 27.5.2019 prebehlo odovzdávanie daru v Popradskej nemocnici vďaka sponzorovi 
C&A Foundation.
 
Novorodenecké oddelenie a jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodenca, ktoré 
funguje v rámci Pediatrického oddelenia s JIS Nemocnice Poprad, a. s., pod vedením 
MUDr. Lýdie Beniakovej dostalo aj v tomto roku dar v podobe 10 ks monitorov dychu 
BabySense 1 Pro.

Nadácia Križovatka spolupracuje s Pediatrickým oddelením s JIS Nemocnice Poprad, a. s., 
už od roku 2010, kedy prvýkrát darovala monitory dychu Babysense. Oddelenie je pritom 
nezištne nápomocné pri realizovaní projektu zapožičania monitorov dychu aj na domáce 
použitie. Tento projekt nemocnica podporuje úspešne už niekoľko rokov, za čo jej patrí 
veľká vďaka. Do dnešného dňa mamičkám zapožičali 537 monitorov dychu.

Tieto prístroje sa používajú na monitorovanie dychu novorodenca. Cieľom je, aby každé 
novorodenecké lôžko bolo vybavené monitorom, ktorý včas varuje zdravotnícky personál 
v prípade, ak nastane spomalenie alebo zástava dýchania, aby sa novorodencovi mohla 
poskytnúť okamžitá pomoc. Obsahuje dve vysoko citlivé senzorové podložky pre 
snímanie na celej ploche postieľky.

Srdečne ďakujeme personálu novorodeneckého oddelenia za ich záslužnú prácu ako aj 
sponzorovi za jeho štedrý dar.



Novorodenecké oddelenie v Košiciach dostalo nové 
monitory dychu

29.05.2019

15 kusov monitorov dychu bolo odozvdaných dňa 29.5.2019 do nemocnice Košice - Šaca 
vďaka anonymnému darcovi.
 
"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. Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv je registrovaný 
ako zdravotnícka pomôcka," vysvetlila riaditeľka nadácie Táňa Tomasch.

Veľmi sa tešíme našej spolupráci a ďakujeme anonymnému darcovi za jeho štedrý dar.



Nemocnica v Lučenci obdržala monitory dychu
03.06.2019

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. obdržala dňa 3.6.2019 vďaka 
spoločnosti Zsolti Cars 7 ks monitorov dychu Babysense 1 Pro.
 
Odovzdávania sa zúčastnila za sponzora pani Mgr. Čeryová Ildikó a za VšNsP Lučenec 
riaditeľ MUDr. Hoffer Július, výkonná riaditeľka Ing. Pršebicová Daniela a vedúca sestra III. 
Detskej kliniky
SZU Mgr. Ďurišková Miroslava.

Nemocnici ďakujeme za prijatie daru a sponzorovi za štedrý príspevok. Tešíme sa na našu 
ďalšiu spoluprácu.

Monitory dychu vo Veľkom Krtíši vďaka ZSOLTI CARS EXCLUSIVE
04.06.2019

Monitory dychu vo Veľkom Krtíši vďaka ZSOLTI CARS EXCLUSIVE.
 
Dňa 4.6.2019 sme odovzdali dar 3 ks monitorov dychu vo Veľkom Krtíši za prítomnosti zástupcu 
spoločnosti ZSOLTI CARS EXCLUSIVE s.r.o., pani Mgr. Ildikó Čeryovej.

Nemocnici ďakujeme za prijatie daru a sponzorovi za štedrý príspevok. Tešíme sa na našu ďalšiu 
spoluprácu.



Galantská nemocnica dostala pre novorodencov monitory 
dychu

05.06.2019

Dňa 5.6.2019 Novorodenecké oddelenie Nemocnice Svet zdravia Galanta dostalo od 
Nadácie Križovatka desať monitorov dychu Babysense 1 Pro vďaka anonymnému darcovi.
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 domov.

„Monitory dychu nám pomáhajú v skoršom čase odhaliť u novorodenca problém s 
dýchaním. Kontrolujú ho a ak príde k jeho zlyhaniu, upozornia na to zvukovým a 
svetelným signálom,“ vysvetľuje riaditeľka Nemocnice Svet zdravia Galanta Alexandra 
Pavlovičová. Nemocnica už desať rokov monitory dychu v prípade záujmu požičiava aj 
domov mamičkám.

Nadácia Križovatka sa snaží monitormi BabySense vybaviť všetky pôrodnícke oddelenia a 
jednotky intenzívnej starostlivosti v nemocniciach na Slovensku. Riaditeľka nadácie Táňa 
Tomasch vysvetľuje, že monitory dychu sú jedinou účinnou pomôckou pri prevencii SIDS.

„Nepravidelné dýchanie alebo dokonca zástava dychu môže u dieťaťa nastať počas 
prvého roku života. V niektorých prípadoch zlyhanie dychu súvisí so SIDS, diagnózou, 
ktorú lekári stanovia žiaľ až po smrti dieťaťa,“ podotýka Tomasch s tým, že SIDS spôsobuje 
náhlu smrť aj u úplne zdravých novorodencov zástavou dychu v spánku, a to bez 
akýchkoľvek predchádzajúcich príznakov.

Príčina syndrómu nie je doposiaľ jasná, pravdepodobne ide o poruchu riadenia dychovej 
činnosti, ktorá vzniká už v tehotenstve. Medzi hlavné rizikové faktory patrí fajčenie matky 
i nižšia pôrodná hmotnosť dieťaťa.

„Aj akékoľvek sťaženie dýchania dojčiat sa môže prejaviť ako rizikový faktor, napríklad 
prikrývky alebo hračky cez tvár bábätka, prehriatie dieťaťa či prekážky v dýchacích 
cestách. Tiež každé oslabenie detského organizmu – infekčné choroby, horúčky či 
zvracanie – a najmä choroby dýchacích ciest zvyšujú riziko SIDS,“ vysvetľuje Táňa 
Tomasch.

Ďakujeme nemocnici za prijatie ako aj sponzorovi za jeho dar.



V Dunajskej Strede dostali monitory dychu Babysense ako 
dar

05.06.2019

5.6.2019 Nemocnica v Dunajskej Strede dostala od nás dar 5ks monitorov dychu 
Babysense 1 Pro vďaka anonymnému darcovi.  
 
Ťažiskovým zmyslom projektu “Mamička, dýcham” je pomáhať vybaviť slovenské 
nemocnice a ich pôrodnícke a novorodenecké oddelenia monitormi dychu Babysense. 
Cieľom je, aby bolo monitorom dychu vybavené každé lôžko pre novorodencov a dojčatá. 
Druhou časťou poslania projektu je zriaďovanie a prevádzka výpožičných miest pri 
novorodeneckých a pôrodníckych oddeleniach nemocníc, kde si rodičia novo narodených 
detí môžu pri odchode domov monitor dychu požičať, aby aj doma mohli pokojne spať s 
vedomím, že dych ich dieťatka stráži monitor dychu.

Spojením naších dvoch spoločností vznikla sponzorská spolupráca, kedy nadácia z 
poskytnutých finančných prostriedkov zakúpila 123ks monitorov dychu Babysense, ktoré 
v najbližšej dobe darujeme do nemocníc.

Veľká vďaka vášmu kolektívu za vašu prácu.
Malým pacientom a ich rodičom prajeme veľa zdravia a trpezlivosti.
Veľká vďaka patrí aj anonymnému sponzorovi za neustálu podporu.
Určite radi pomôžeme aj nabudúce.



Neonatologická klinika SZU v Banskej Bystrici dostala 
monitory dychu

18.06.2019

Neonatologická klinika SZU pri FNsP F. D. Roosevelta
v Banskej  Bystrici dostala monitory dychu.
Dňa 18.6.2019 sme odovzdali dva nové monitory
dychu Babysense 1 Pro, Neonatologickej klinike
Rooseveltovej nemocnice.
 
Monitory boli zakúpené zo sponzorského daru
spoločnosti TELEFON s.r.o.

Ďakujeme sponzorovi a kolektívu nemocnice
za prijatie.

Nadácia Križovatka v televízii Markíza
26.06.2019

Reportáž na Markíze, ktorá bola odvysielaná dňa 26.6.2019 za účasti riaditeľky Nadácie 
Križovatka Táni Tomasch.
 
V Žilinskej nemocnici dohliadajú na deti ďalšie novodobé prístroje, ktoré kontrolujú 
dýchanie bábätiek a pomáhajú tak predchádzať nebezpečnej diagnóze SIDS (syndróm 
náhleho úmrtia dojčaťa).

SIDS sa diagnostikuje zväčša do 1 roka života "Nie je to samotný záchranca čiže je nutné, 
keď sa spustí alarm, aby buď zdravotný personál alebo mamička dieťatko buď 
resuscitovala alebo minimálne vzala na ruky" upozorňuje riaditeľka nadácie Táňa 
Tomasch s rozhovore s Markízou.

V Žiline už vyše 11 rokov čelia diagnóze špeciálnymi prístrojmi, ktoré už využilo tisícky 
rodičov a bábätiek.

Ďakujeme TV Markíza za sprostredkovanie reportáže a personálu Žilinskej nemocnici za 
tak obetavú prácu.



Považská Bystrica obdržala 10 monitorov dychu
26.06.2019

Dňa 26.6.2019 sme odovzdali novorodeneckému oddeleniu nemocnice s poliklinikou 
Považská Bystrica 10 monitorov dychu Babysense v celkovej hodnote 800,- €, ktoré boli 
zakúpené vďaka sponzorskej spolupráci so spoločnosťou GIMAX Group (Podpora v 
Púchove).
 
Nadácia Križovatka je nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2008 s cieľom pomáhať 
deťom ohrozeným „Syndrómom náhleho úmrtia dojčiat SIDS“. Hlavným cieľom projektu 
„Mamička, dýcham“ je pomáhať vybaviť pôrodnícke a novorodenecké oddelenia 
slovenských nemocníc monitormi dychu Babysense.

Novorodenecké oddelenie NsP úspešne podporuje tento projekt už niekoľko rokov a 
taktiež pomáha pri realizácii projektu zapožičania monitorov dychu aj na domáce 
použitie. 

Veľmi pekne ďakujeme nemocnici za prijatie darov a srdečne ďakujeme GIMAX Group za 
ich podporu, ktorú si nesmierne vážime.



Nový strážcovia v žilinskej nemocnici
26.06.2019

Dňa 26.6.2019 Nadácia Križovatka v spolupráci s Prvou stavebnou sporiteľnou darovala 
novorodeneckému oddeleniu žilinskej nemocnice 10 kusov nových monitorov dychu 
BabySense 1 Pro.
 
Nadviazali sme tak na úspešnú spoluprácu, ktorá trvá od roku 2008. „Za 11 rokov sme od 
nadácie získali už 52 životne dôležitých monitorov dychu. Dávame ich priamo do 
postieľok novorodencov, aby sme zvýšili bezpečnosť pri ohrození syndrómom náhleho 
úmrtia dojčiat. Ide o nesmierne významnú pomoc pre našich najmenších pacientov, preto 
si túto nezištnú podporu veľmi vážime a ďakujeme nadácii a jej partnerom," uviedol 
ekonomický riaditeľ Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina Peter Braška.

Príčina syndrómu náhleho úmrtia dojčiat zatiaľ nie je jasná, pravdepodobne ide o 
poruchu dýchania, ktorá vzniká už v tehotenstve a podieľa sa na nej viac rizikových 
faktorov, napríklad aj fajčenie matky, nižšia pôrodná hmotnosť nedonosených detí alebo 
dvojčiat, rovnako však aj rôzne oslabenia detského organizmu a choroby dýchacích ciest. 
Podľa slov primárky novorodeneckého oddelenia FNsP Žilina poskytuje nemocnica 
mamičkám možnosť požičať si monitor dychu aj po skončení hospitalizácie. „V spolupráci 
s Nadáciou Križovatka sme BabySense poskytli už do dvetisíc domácností, takže pacientky 
si bábätká priniesli z domov a mohli pokojne spať s vedomím, že monitor stráži ich 
dýchanie aj naďalej," dodala primárka K. Jackuliaková.

Ďakujeme veľmi pekne sponzorovi a taktiež žilinskej nemocnici za skvelú prácu a prijatie 
monitorov.



35 kusov monitorov dychu pre nemocnice Svet zdravia
01.07.2019

Dňa 1.7.2019 Nadácia križovatka darovala 20 kusov monitorov dychu v hodnote 1600 eur 
novorodeneckému oddeleniu Nemocnice Svet zdravia - Vranov nad Topľou.
 
Z tohto počtu bolo 10 kusov od neziskovej organizácie Nádej z BUKÓZY a 10 kusov od 
anonymného sponzora.

22.5.2019 na infektologickom oddelení Nemocnice novej generácie v Michalovciach 
obdržali 5 ks monitorov dychu od anonymného darcu.

22.5.2019 neonatologické oddelenie Nemocnice Svet zdravia Humenné dostalo 10 ks 
monitorov dychu od anonymného darcu.

Monitor dychu Babysense je zdravotnícka pomôcka a najlepšou voľbou pre ochranu detí 
ohrozených Syndrómom náhleho úmrtia dojčiat (SIDS).

Monitor nemôže predísť nepravidelnému dychu či zástave, ale účinne a spoľahlivo 
kontroluje dýchanie dieťaťa a varuje rodiča v prípade jeho ohrozenia.

Ďakujeme veľmi pekne nemocniciam za prijatie darov a sponzorom za ich dlhodobú a 
úžasnú podporu



Nadácia Križovatka v rádiu RÁDIO PLUS - Nitra
07.10.2019

Nadácia Križovatka v rádiu RÁDIO PLUS - 105,9 FM. Nové informačné rádio, ktoré sa v 
Nitre stalo 1.7. o 17. hodine 2014 realitou.
 
Dňa 7.10.2019 sme odovzdali 22 ks monitorov dychu do oddelenia neonatológie vo 
Fakultnej nemocnici Nitra vďaka sponzorom C&A Foundation (20 ks) a reštaurácii Stará 
Kotolňa (2 ks).

Ďakujeme veľmi pekne sponzorom za aktívnu podporu pri projekte "Mamička, dýcham" a 
nemocnici za prijatie darov.
V neposlednom rade ďakujeme rádiu RÁDIO PLUS - 105,9 FM.

Video - Fakultná nemocnica Nitra dostala darom 22 ks 
monitorov dychu

07.10.2019

Dňa 7.10.2019 sme odovzdali 22 ks monitorov dychu do oddelenia neonatológie vo 
Fakultnej nemocnici Nitra vďaka sponzorom C&A Foundation (20 ks) a reštaurácii Stará 
Kotolňa (2 ks).
 
Ďakujeme veľmi pekne sponzorom za aktívnu podporu pri projekte "Mamička, dýcham" a 
nemocnici za prijatie darov.



22 monitorov dychu vo Fakultnej nemocnici Nitra vďaka 
C&A Foundation a reštaurácii Stará Kotolňa

07.10.2019

Dňa 7.10.2019 sme odovzdali 22 ks monitorov dychu do oddelenia neonatológie vo 
Fakultnej nemocnici Nitra vďaka sponzorom C&A Foundation (20 ks) a reštaurácii Stará 
Kotolňa (2 ks).
 
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. Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv je registrovaný 
ako zdravotnícka pomôcka.

Tento monitor si môžete zapožičať na oddelení neonatológie vo Fakultnej nemocnici Nitra 
po dobu 6 mesiacov.
Dobu požičania je možné predĺžiť v kooperácii s Nadáciou Križovatka.

Ďakujeme veľmi pekne sponzorom za aktívnu podporu pri projekte "Mamička, dýcham" a 
nemocnici za prijatie darov.



Video zo slávnostného odovzdávania monitorov dychu vo 
fakultnej nemocnici Nové Zámky

07.10.2019

Video zo slávnostného odovzdávania monitorov dychu vo fakultnej nemocnici Nové 
Zámky
 
Video zo slávnostného odovzdávania monitorov dychu Babysense 1 Pro, ktoré prebehlo 
dňa 7.10.2019 vo fakultnej nemocnici s poliklinikou FNsP Nové Zámky.

Ďakujeme Fakultnej Nemocnici s Poliklinikou Nové Zámky za prijatie  darov a sponzorovi 
C&A Foundation za neustálu podporu, ktorú si nesmierne vážime.



Nemocnica v Nových Zámkoch obdržala monitory dychu 
vďaka C&A Foundation

07.10.2019

Dňa 7.10.2019, fakultná nemocnica s poliklinikou FNsP Nové Zámky dostala do daru 20 
kusov monitorov dychu Babysense 1 Pro. Za tento dar veľmi pekne ďakujeme sponzorovi 
C&A Foundation.
 
Klinika sa zapojila do projektu „Mamička, dýcham“, ktorého zmyslom je pomáhať vybaviť 
slovenské nemocnice monitormi dychu. Cieľom projektu je, aby bolo monitorom dychu 
vybavené v nemocniciach každé lôžko pre novorodencov a dojčatá. Riaditeľka Nadácie 
Križovatka Táňa Tomasch pri odovzdávaní daru povedala, že nadácia sa snaží podporovať 
všetkých tých, ktorí poskytujú starostlivosť o novorodencov a dojčatá. Neonatologická 
klinika v Nových Zámkoch má 45 lôžok, z ktorých je každé zabezpečené monitorovaním. 
Na úsekoch starostlivosti o fyziologických novorodencov a u novorodencov, ktorí boli na 
jednotách intenzívnej starostlivosti a sú už stabilizovaní pred prepustením, keď sa 
mamičky zaúčajú do starostlivosti sú monitory dychu vynikajúci pomocníci.

Ako každá technika aj táto sa časom poškodzuje, je preto nevyhnutné ju meniť za novú. 
„Chcem sa poďakovať Nadácii Križovatka a sponzorom, ktorí každoročne prispievajú na 
nákup monitorov dychu. Pre Neonatologickú kliniku je to cenný dar. Každé bábätko, ktoré 
u nás na oddelení leží má monitor dychu, bohužiaľ sa aj kazia, takže výmena je potrebná. 
Sme preto vďační za každý nový a funkčný monitor dychu,“ dodala primárka 
Neonatologickej kliniky MUDr. Klaudia Demová, PhD.

Neonatologická klinika zabezpečuje starostlivosť novonarodeným detičkám na všetkých 
úrovniach, podľa ich zdravotného stavu. Pre každé dieťatko je v postieľke pripravený 
monitor dýchania, ktorý sleduje dýchacie pohyby a pri ich vynechaní spustí zvukový 
alarm. Je to rovná platňa umiestnená pod bábätkom. Monitor dychu nielen stráži zástavu 
dychu, ale tiež nepravidelnosti dychu dieťatka a okamžite spustí alarm, aby tak privolal 
pomoc. Všetky mamičky pred odchodom do domáceho prostredia absolvujú kurz 
praktického oživovania novorodenca pri neočakávanom zlyhaní životných funkcií a 
dostanú takzvanú KARTU PRVEJ POMOCI, ktorú na klinike pripravili pre tento účel. Pozrieť 
si ju môžete na webovej stránke kliniky venovanej rodičom.

Monitor dychu si môžete zapožičať aj vo Verejnej lekárni Fakultnej nemocnice s 
poliklinikou Nové Zámky.

Ďakujeme Fakultnej Nemocnici s Poliklinikou Nové Zámky za prijatie darov a za neustálu 
podporu.



Lekáreň Dr.Max dnes 16.10.2019 otvára dve nové lekárne
16.10.2019

Lekáreň Dr.Max dnes 16.10.2019 otvára
dve nové lekárne, ktoré sa nachádzajú
v Prievidzi a Zvolene, kde v spolupráci
s našou nadáciou budeme vypožičiavať
monitory dychu.

Nové ako aj predošlé výpožičné miesta
si môžete prezrieť na našej stránke:
www.nadaciakrizovatka.sk/vypozicne-miesta
 

Ďakujeme lekárňam Lekáreň Dr.Max
za aktívnu spoluprácu a podporu,
ktorú si nesmierne vážime.

Nadácia Križovatka v Medihum
22.10.2019

Nadácia Križovatka v Medihum - zdravotnícke
potreby, pomôcky a lekárske prístroje.

Čomu sa vaša nadácia venuje a pre koho
je určená? 
Nadácia Križovatka je mimovládna nezisková
organizácia. Od svojho založenia v roku 2008
šíri ako jediná v SR povedomie o Syndróme
náhleho úmrtia dojčiat (SIDS) a o možnostiach 
ochrany ohrozených detí do 1 roku veku.
 
Vďaka darcom a sponzorom pomáha
vybaviť slovenské nemocnice a pôrodnice
monitorom dychu Babysense, ktorý je registrovaný
na Ministerstve zdravotníctva SR ako zdravotnícka pomôcka a prešiel niekoľkoročnými 
klinickými testami.

Viac sa môžete dočítať na stránkach:
www.medihum.sk/nadacia-krizovatka

Ďakujeme pekne Medihum za uverejnenie článku o Nadácii Križovatka, veľmi si to 
vážime.



V spolupráci s KiK organizujeme verejnú zbierku pre 
projekt "Mamička, dýcham"

27.10.2019

Verejná zbierka sa koná od 12. apríla 2019 do 30. marca 2020 a jej 
zmyslom je zhromaždenie finančných prostriedkov pre projekt "Mamička, 
dýcham". Jeho cieľom je vybaviť slovenské nemocnice a ich pôrodnícke a 
novorodenecké oddelenia monitormi dychu Babysense pre každé lôžko / 
bábätko.
Verejná zbierka sa koná od 12. apríla 2019 do 30. marca 2020 a jej 
zmyslom je zhromaždenie finančných prostriedkov pre projekt "Mamička, 
dýcham". Jeho cieľom je vybaviť slovenské nemocnice a ich pôrodnícke a 
novorodenecké oddelenia monitormi dychu Babysense pre každé lôžko / 
bábätko. Ďalej zapožičanie monitorov dychu na nevyhnutne nutné obdobie 
rodinám zo sociálne ohrozených skupín. Monitor dychu Babysense je 
certifikovaný ako zdravotnícka pomôcka a je jedinou ochranou detí 
ohrozených Syndrómom náhleho úmrtia dojčiat (SIDS). Tým, že v prípade 
dychovej zástavy alebo život ohrozujúceho spomalenia dychu spustí 
zvukový a optický alarm, dokáže k dieťaťu včas privolať pomoc a tým mu 
umožní zachrániť život.

,,Minulý rok sa nám čiastkou 9 900 eur podarilo podporiť nákup 100 
nových monitorov dychu. Tie boli umiestnené na novorodenecké oddelenia 
v pôrodniciach po celom Slovensku. Cieľom do budúcna však je, aby nimi 
bolo vybavené každé lôžko v slovenských pôrodniciach. Aj tento rok sme 
sa preto rozhodli podporiť verejnú zbierku a veríme, že sa nám vďaka nej 
podarí zachrániť stovky detských životov. Zbierka pre Nadáciu Križovatka 
bude prebiehať vo všetkých predajniach KiK na Slovensku. V každej 
predajni bude umiestnená zabezpečená pokladnička, do ktorej budú môcť 
zákazníci vhadzovať hotovosť vo výške, akú sami uznajú za vhodnú,“ 
uviedol konateľ spoločnosti KiK v Česku a na Slovensku Martin Šatný.

Výťažok zo zbierky aj tentoraz slúži na nákup detských monitorov dychu, 
ktoré sú najlepšou prevenciou pred Syndrómom náhleho úmrtia (SIDS). 
Monitory sú následne umiestnené na novorodenecké a neonatologické 
oddelenia nemocníc podľa reagiónu v ktorom bola zbierka uskutočnená.

Touto cestou spoločnosť KiK pomáha tým, ktorí ju najviac potrebujú - 
novorodencom a ich mamičkám, ktoré vďaka monitorom dychu dokážu 
pokojne spať s pocitom, že ich dieťatko je v poriadku.

Viac o zbierke ako aj mapu pokladničiek si môžete pozrieť TU.

Veľmi pekne ďakujeme spoločnosti KiK za spoluprácu, ktorú si nesmierne 
vážime a tešíme sa našej budúcej spolupráci.



Časť I, SIDS - Syndróm náhleho úmrtia dojčiat
30.10.2019

Časť I, SIDS - Syndróm náhleho úmrtia dojčiat:

 
„Syndróm náhleho úmrtia dojčiat patrí aj po rokoch výskumov, ktoré narábajú so 
spoľahlivými dátami k jednej z nevysvetliteľných záhad nie len medicíny, ale v zásade aj 
samotného bytia. Nepredvídateľné úmrtia detí vo veku do jedného roka života sú nočnou 
morou zdravotníkov, predovšetkým však rodičov. Nie len z hľadiska ľudskej tragédie, ale aj 
z hľadiska prevencie. Syndróm postihuje všetky deti na svete v každej krajine, populácii, 
rodine a spoločnosti bez ohľadu na socioekonomické faktory či zdravotný stav. Presne 
tento moment nedovoľuje modernej medicíne predvídať náhle úmrtia dojčiat, pretože 
pred, počas ani po udalosti nie je možné z dostupných informácii určiť príčinu tejto 
tragédie.“   Vysvetľuje PhDr. Martin Ballay.

„Zdravé, šťastné a spokojné dieťa zaspí a o niekoľko hodín zomrie bez zjavných príčin či už 
vnútorných, alebo vonkajších. V realite je nemysliteľné, aby rodič strážil dieťa 24 hodín 
denne bez prestávky. Z tohto dôvodu sa ako účinná prevencia náhleho úmrtia dojčiat javí 
zariadenie, monitorujúce dych dieťaťa, ktoré bdie nad našimi najväčšími hodnotami.“    
Dodáva PhDr. Martin Ballay, MPH, MBA - námestník riaditeľa nemocnice pre 
ošetrovateľskú starostlivosť.

Ďakujeme veľmi pekne pánovi Martinovi Ballayovi za priblíženie problematiky o 
Syndróme náhleho úmrtia.



Časť II, Monitor dychu
31.10.2019

Časť II, Monitor dychu:

„Zariadenia umožňujúce nepretržité monitorovanie dychu detí počas spánku, ktoré 
zároveň dokážu varovať okolie pred zmenami v dychovej frekvencii, sú v tomto okamihu 
pravdepodobne jediným dostupným a spoľahlivým technickým riešením prevencie, 
syndrómu náhleho úmrtia dojčiat. Rozšíreným a dostupným riešením sú aktuálne 
elektrické senzorové podložky, vkladajúce sa do postieľky dieťaťa pod základný matrac. 
Naše zručnosti a osobné skúsenosti nás presviedčajú, že lepší princíp prevencie proti 
tomuto zákernému strašiaku sme nateraz ako ľudstvo nevymysleli. Technický pokrok 
umožňuje, aby boli senzory umiestňované aj do oblečenia dieťaťa či priamo do postieľky, 
princíp monitoringu však ostáva nezmenený.“   Vysvetľuje PhDr. Martin Ballay.

„Zariadenie musí byť vždy správne užívané a udržiavané, aby mohlo byť spoľahlivé. S 
rozširovaním týchto pomôcok vo svete klesá aj ich cena a to na úroveň, ktorú si vzhľadom 
na riziko následkov určite môže dovoliť každý. Preventívne programy vládnych i 
mimovládnych panelov vo svete, umožňujú zvýšiť dostupnosť týchto zariadení. 
Zariadenie pre monitorovanie dychu dieťaťa počas spánku by malo byť štandardnou 
výbavou vítania nového života podobe ako perinka, postieľka, kočík či iné doplnky v 
starostlivosti o dieťa. Nesmieme však zabúdať na to, že byť včas upozornení je iba jedna 
časť riešenia. Tou ďalšou a nemenej dôležitou je poskytnutie prvej pomoci v prípade, že 
náhla udalosť nastane. Stav povedomia budúcich rodičov o prevencii náhlych úmrtí ich 
detí je zodpovednosťou nás všetkých.“   Dodáva PhDr. Martin Ballay, MPH, MBA - 
námestník riaditeľa nemocnice pre ošetrovateľskú starostlivosť.

Ďakujeme veľmi pekne pánovi Martinovi Ballayovi za informácie ohľadne monitorov 
dychu.



Spolupráca Nadácie Križovatka so spoločnosťou KiK
06.11.2019

Verejná zbierka sa koná od 12. apríla 2019 do 30. marca 2020 a jej zmyslom je 
zhromaždenie finančných prostriedkov pre projekt "Mamička, dýcham". Jeho cieľom je 
vybaviť slovenské nemocnice a ich pôrodnícke a novorodenecké oddelenia monitormi 
dychu Babysense pre každé lôžko / bábätko. Ďalej zapožičanie monitorov dychu na 
nevyhnutne nutné obdobie rodinám zo sociálne ohrozených skupín.
 
Monitor dychu Babysense je certifikovaný ako zdravotnícka pomôcka a je jedinou 
ochranou detí ohrozených Syndrómom náhleho úmrtia dojčiat (SIDS). Tým, že v prípade 
dychovej zástavy alebo život ohrozujúceho spomalenia dychu spustí zvukový a optický 
alarm, dokáže k dieťaťu včas privolať pomoc a tým mu umožní zachrániť život.



Výpožičné miesta v Dr.Max
08.11.2019

Výpožičné miesta v nemocniciach a lekárňach Dr.Max:

aby mohli mamičky a oteckovia novo narodených detí aj doma pokojne spať, potom, čo 
tento pocit zažili v nemocnici, kde dych ich dieťatka strážil monitor dychu, pomáhame 
zriaďovať a prevádzkovať výpožičné miesta pri oddeleniach nemocníc a lekárňach 
Dr.Max. Monitory dychu sú vypožičané na nevyhnutne dlhý čas ohrozenia dojčaťa.
 
V súčasnej dobe je na Slovensku 60 výpožičných miest v nemocniciach a lekárňach 
Dr.Max. Od roku 2008 sme prostredníctvom výpožičných miest vypožičali vyše 25000 
monitorov dychu.

Pozrite si našu aktuálnu ponuku výpožičných miest na Slovensku v spolupráci s Lekárňami 
Dr.Max:
www.nadaciakrizovatka.sk/vypozicne-miesta

Podporu lekární Lekáreň Dr.Max a ich nezištný vstup do projektu si úprimne vážime a 
tešíme sa našej spolupráci.



Svetový deň predčasne narodených detí
17.11.2019

Dnes 17.novembra je veľký deň, kedy si pripomíname nielen Deň boja za slobodu a 
demokraciu, ale taktiež Svetový deň predčasne narodených detí.

Na Slovensku sa ročne narodí 57 tisíc detí a z toho každé 11-te dieťa príde na svet 
predčasne.

 
Aj preto ďakujeme všetkým ľudom za podporu pri projekte "Mamička, dýcham", ktorým 
zmyslom je pomáhať vybaviť slovenské nemocnice a ich pôrodnícke a novorodenecké 
oddelenia monitormi dychu Babysense, ktoré môžu predísť úmrtiu predčasne 
narodených detí a ktoré sú najviac ohrozené SIDS (syndróm náhleho úmrtia).

Význam fialovej farby počas Svetového dňa predčasne narodených detí:

Deti s ENPH (extrémne nízka pôrodná hmotnosť) a VNPH (veľmi nízka pôrodná hmotnosť) 
môžu byť veľmi krehké. Kedže ešte nemajú úplne vyvinutú pokožku, môže im byť cez kožu 
vidno cievy. To dodáva predčasne narodeným bábätkám oranžovo-fialovú farbu a teda 
táto farba je používaná ako symbol sviatku.



Ďakujeme všetkým fanúšikom za podporu a prajeme 
krásne predvianočné obdobie

06.12.2019

Dávať a nečakať dar. Taký je hlavný zmysel sviatku svätého Mikuláša, biskupa, ktorý 
pripadá na 6. decembra.

Na Slovensku i v okolitých krajinách sa na tento sviatok tešia najmä deti, pre ktoré je deň 
sv. Mikuláša symbolom sladkostí, ovocia a iných darčekov. Mikuláš sa narodil na južnom 
pobreží Malej Ázie pravdepodobne v treťom storočí. Pochádzal z bohatej rodiny, najprv 
sa stal diakonom a kňazom, neskôr bol biskupom.
Biskup Mikuláš hlásal evanjelium, pomáhal biednym, chorým a trpiacim a preslávil sa 
milosrdenstvom a dobročinnosťou. Počas života ho už nazývali otcom sirôt, vdov a 
chudobných.

Svätý Mikuláš sa stal viacnásobným patrónom, boli mu zasvätené mnohé kresťanské 
chrámy vo svete. Jeho meno nesú viaceré mestá a kostoly aj na Slovensku.

Ďakujeme všetkým fanúšikom za podporu a prajeme krásne predvianočné obdobie.

Taktiež prajeme úprimnú sústrasť pozostalým rodinám v Prešove.



Verejná zbierka KiK a výpožičné miesta v lekárňach 
Lekáreň Dr.Max

19.12.2019

Verejná zbierka v spolupráci s KiK stále pokračuje do 30. marca 2020 a jej zmyslom je 
zhromaždenie finančných prostriedkov pre projekt "Mamička, dýcham". Jeho cieľom je 
vybaviť slovenské nemocnice a ich pôrodnícke a novorodenecké oddelenia monitormi 
dychu Babysense pre každé lôžko / bábätko.

 
Výťažok zo zbierky aj tentoraz slúži na nákup detských monitorov dychu, ktoré sú 
najlepšou prevenciou pred Syndrómom náhleho úmrtia (SIDS). Monitory sú následne 
umiestnené na novorodenecké a neonatologické oddelenia nemocníc podľa reagiónu v 
ktorom bola zbierka uskutočnená.

Touto cestou spoločnosť KiK pomáha tým, ktorí ju najviac potrebujú - novorodencom a 
ich mamičkám, ktoré vďaka monitorom dychu dokážu pokojne spať s pocitom, že ich 
dieťatko je v poriadku.

Mapa pokladničiek v predajniach KiK:
www.nadaciakrizovatka.sk/verejna-zbierka

Lekárne Lekáreň Dr.Max v rámci charitatívneho projektu Mamička dýcham, pomáhajú 
rodičom detí ohrozených syndrómom náhleho úmrtia dojčiat (SIDS). Spolupráca Lekáreň 
Dr.Max s Nadáciou Križovatka v aktuálne 17 vybraných lekárňach naprieč Slovenskom 
spočíva v možnosti vypožičať si monitor dychu.

Výpožičné miesta:
www.nadaciakrizovatka.sk/vypozicne-miesta



Posledné odovzdávanie darov v roku 2019 patrí 
Ľubovnianskej nemocnici

20.12.2019

Dňa 20.12.2019 sme odovzdali naše posledné dary v tomto roku Babysense 1 Pro do 
Ľubovnianskej nemocnici vďaka spoločnosti BTK, ktorá sa zaoberá realizáciou 
nízkoenergetických stavieb.

Babysense 1 Pro je bezdotykový monitor dychu vybavený jednou senzorovou podložkou a 
dizajnovo atraktívnou kontrolnou jednotkou so zvukovým a svetelným signalizačným 
alarmom.
 
Je určený na detekciu dychových nepravidelností a zástav dychu (tzv. apnoe). Monitor 
dychu je v súčasnosti jedinou účinnou pomôckou v boji proti syndrómu náhleho úmrtia 
SIDS u detí v období prvého roku ich života.
Monitor dychu Babysense 1 Pro identifikuje vzorce dýchania vášho dieťaťa, ktoré sú 
prenášané do kompaktného mikroprocesora, umiestneného v kontrolnej jednotke 
prístroja.
Ak z akéhokoľvek dôvodu nie je detekované dýchanie po dobu dlhšiu ako 20 sekúnd, 
alebo ak sa zníži počet dychov na menej ako 10 dychov za minútu, je spustený akustický a 
vizuálny alarm.

Ďakujeme pekne nemocnici v Starej Ľubovni za prijatie daru a v neposlednom rade 
spoločnosti BTK, kvôli ktorej bolo možné zrealizovať odovzdávanie daru.

Prajeme krásne prežité sviatočné obdobie v kruhu najbližších.
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F.) 





Ostatné informácie : 

- Účtovná jednotka vzhľadom na charakter svojej činnosti nemá žiadne náklady 
na výskum a vývoj. 

- Účtovná jednotka nenadobudla ani nedisponuje žiadnymi vlastnými akciami 
- Účtovná jednotka nemá žiadne organizačné zložky v zahraničí
- Účtovná jednotka nie je významných zamestnávateľom a jej vplyv na 

zamestnanosť je minimálny.
- Činnosť účtovnej jednotky má pozitívny vplyv na životné prostredie
- Účtovná jednotka nie je vystavená žiadnym významným rizikám a neistotám vo 

svojej činnosti. Vzhľadom na krízovú situáciu vyvolanú prítomnosťou COVID-19 
a jej negatívneho vplyvu na ekonomické prostredie spoločnosti , sa môžu 
dočasne znížiť príjmy Nadácie, či už vo forme príspevku 2 % DzP alebo darov od 
fyzických a právnických osôb.  Takéto dočasné zníženie príjmov Nadácie by 
malo za následok dočasne zníženú aktivitu v oblasti podpory  cieľových skupín 
Nadácie. Nadácia bude však aj počas tohto obdobia šíriť osvetu  a podporovať 
projekty na prevenciu SIDS. 

- Hospodársky výsledok účtovnej jednotky z roku 2019 bude preúčtovaný na 
nerozdelený zisk minulých období. 

- Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka 
nenastali žiadne iné udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné 
uviesť vo výročnej správe.
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