
 

    

Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 
 

                                    
Týždeň výchovy k manželstvu a rodičovstvu                                                                                                                                                            

               Svetový deň predčasne narodených detí 
 

Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne v spolupráci s: 

 Občianskym združením Malíček  

 Fakultnou nemocnicou v Trenčíne s Klinikou  pediatrie a neonatológie 

                                                                    s Gynekologicko-pôrodníckou klinikou 

 

organizuje v čase   od 13. – 16. novembra 2017 

 

" Týždeň výchovy k manželstvu a rodičovstvu " 

s pripomenutím si 

" Svetového dňa predčasne narodených detí " 

dňa 16. 11. 2017 

 

Harmonogram  -  program - Organizačné zabezpečenie 

 dňa 16. 11. 2017  

 
Stredná zdravotnícka škola 

 
 8,00 - 8,45 Spoločenská sála  

                               Prednáška  a diskusia zameraná na výchovu k manželstvu a rodičovstvu 

          PhDr. Margita Rybánska, PhD. a pracovníčka z RÚVZ v Trenčíne   

 8,50- 9,30   Spoločenská sála 

                                Prednáška a diskusia zameraná na problematiku rizík predčasných pôrodov 

                                MUDr. Radovan Gajdošík z Gynekologisko-pôrodníckej kliniky FN Trenčín           

 9,15 - 9,30  Príchod hostí, mamičiek s predčasne narodenými detičkami - stretnutie s p. 

riaditeľkou PhDr. Evou Červeňanovou, PhD. a vedením školy 

 9,25 - 9,35  Relácia v Školskom rozhlase zameraná na Svetový deň predčasne   

                    narodených detí 

 9,35 - 9,55  Pripínanie purpurových stužiek pedagógom, THP zamestnancom školy,              

                     žiakom   

 9,50 - 10,45 Spoločenská sála  

 Privítanie, predstavenie hostí 

 Krátky kultúrny program žiakov SZŠ Trenčín - PhDr. M. 

Rybánska, PhD. 

 Svetový deň predčasne narodených detí -  RNDr. Janka 

Gugová 

            Predstavenie predčasne narodených detičiek a ich        

            mamičiek – ich krátke vyznania 

 Občianske združenie Malíček - Mgr. Ľubica Kaiserová, 

štatutár OZ a predsedníčka Výkonnej  rady - príhovor 

 Odborná prednáška spojená s diskusiou zameraná na 

problematiku predčasne narodených detí - MUDr. Pavol 

Šimurka, PhD.  prednosta Pediatricko-neonatologickej 

kliniky  z FN v Trenčíne 



 

    

 Poďakovanie - Ukončenie akcie na pôde SZŠ Trenčín 

 

 

Súčasťou zdravotno-výchovnej aktivity bude zhotovenie:   

 nástenky  

 vytvorenie stuhy s detskými ponožtičkami, kde každá             

deviata bude purpurová na znak  toho, že na Slovensku   

každé deviate dieťa sa narodí predčasne  ( M. Rybánska )                                                                                                                                    

Vyvrcholením organizovaných akcií bude: 

 pripínanie purpurových stužiek                                                                                                                

 zapálenie purpurových sviečok                                                                                                                

 rozdávanie letáčikov s problematikou predčasne narodených detí - zameranou hlavne 

na prevenciu predčasných pôrodov                                                                                                                                     

 

 

 

Fakultná nemocnica Trenčín 

 

 

 11,20 - 12,15 Svetový deň predčasne narodených detí vo FN Trenčín 

 

 

 Stretnutie zamestnancov Pediatricko-neonatologickej 

kliniky a Gynekologicko–pôrodníckej kliniky  s 

garantkou projektu RNDr. J. Gugovou a žiačkami SZŠ 

Trenčín, kde zapálením purpurových sviečok 

a pripnutím purpurových stužiek a rozdávaním letáčikov 

prednostom, lekárom, celému zdravotníckemu 

personálu, mamičkám a budúcim mamičkám si 

pripomenú  "Svetový deň predčasne narodených detí ". 

 Odovzanie darčekov nedonoseným detičkám na oddelení      

         ( chobotničky...  ) a ich mamičkám ( srdiečka... ) 

       

 

 Poďakovanie a ukončenie akcie na pôde FN Trenčín 

 

Časový harmonogram sa budeme snažiť dodržať, ale môžu sa vyskytnúť menšie disproporcie, 

za čo sa dopredu ospravedlňujeme.  

 

 

Organizačné zabezpečenie akcie Svetový deň predčasne narodených detí. 

 

RNDr. Janka Gugová - garant projektu SDPND na SZŠ Trenčín 

PhDr. Margita Rybánska, PhD. - koordinátor Výchovy k manželstvu a rodičovstvu na SZŠ     

                                                    Trenčín 

 

 

   


