
Stredná zdravotnícka škola C. Šimurkovej, 
Veľkomoravská 14, v Trenčíne 

                                   Výzva 
Týždeň výchovy k manželstvu a rodičovstvu                                                                                                                                                            

               Svetový deň predčasne narodených detí 
 
Stredná zdravotnícka škola C. Šimurkovej 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 19. – 23. novembra 2018 
 

" Týždeň výchovy k manželstvu a rodičovstvu " 
s pripomenutím si 

" Svetového dňa predčasne narodených detí " 
dňa 19. 11. 2018 

SZŠ Trenčín vyzýva: 
Stredné zdravotnícke školy v SR 

        stredné školy v Trenčianskom regióne 
k podporeniu tejto akcie. 
Počas týždňa budú žiaci informovaní o tejto problematike prostredníctvom: 

• rozhlasových relácií v  školskom  rozhlase  
• odborných prednášok a besied  s pozvanými odborníkmi z praxe z Pediatricko-

neonatologickej kliniky,   Gynekologicko–pôrodníckej kliniky a Úradu verejného 
zdravotníctva v Trenčíne 

            Prednášky budú zamerané na výchovu k manželstvu a rodičovstvu a problematiku      
            predčasne narodených detí 

• Súčasťou zdravotno-výchovnej aktivity bude pri vstupe do školy zhotovenie:   
      nástenky,  
      vytvorenie stuhy s detskými ponožtičkami, kde každá deviata bude purpurová na znak     

            toho, že na Slovensku každé deviate dieťa sa narodí predčasne                                                                                                                                       
Vyvrcholením organizovaných akcií bude: 

• pripínanie purpurových stužiek                                                                                                                
• zapálenie purpurových sviečok                                                                                                                
• rozdávanie letáčikov s problematikou predčasne narodených detí - zameranou hlavne 

na   
• prevenciu predčasných pôrodov                                                                                                                                     
• organizovanie spoločného stretnutia žiakov, zamestnancov školy s predčasne 

narodenými deťmi a ich rodičmi  
• žiačky školy spolu s "garantkou" akcie "Svetový deň predčasne narodených detí" na 

SZŠ  Trenčín RNDr. Jankou Gugovou a koordinátorkou "Výchovy k manželstvu a 
rodičovstvu"  na SZŠ Trenčín PhDr. Margitou Rybánskou, PhD. navštívia vo štvrtok  
16. novembra 2017     

      Pediatricko-neonatologickú a Gynekologicko–pôrodnícku kliniku FN v Trenčíne, kde  
      zapálením purpurových sviečok a pripnutím purpurových stužiek prednostom, 

lekárom, celému zdravotníckemu personálu, mamičkám a budúcim mamičkám si 
pripomenú  "Svetový deň predčasne narodených detí ". 

SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne organizuje túto akciu už  siemykrát. 
 
    



Problematika predčasne narodených detí je v posledných desaťročiach celosvetový 
problém. Na svete sa každé 10-te dieťa narodí predčasne, na Slovensku každé 9 - te. 
 
Je to veľká "záťaž " pre spoločnosť, ale hlavne pre rodinu. 
Zvýšenie počtu predčasne narodených detí je dôsledok rôznych faktorov - vyšší vek 
matiek, ich zdravotný stav, hormonálna antikoncepcia, životný štýl, životné prostredie...  
Cieľ projektu:  Zvýšiť povedomie o problematike predčasne narodených detí  
                           Predchádzať negatívnym javom, ktoré vedú k predčasnému pôrodu  
                           Hľadať možnosti pomoci rodinám s predčasne narodeným dieťaťom 
                           Propagovať Svetový deň predčasne narodených detí - 17. november  
                           Propagovať, podporovať a zúčastňovať sa aktivít OZ Malíček   
Našim zámerom je propagovať túto problematiku a vytvoriť povedomie o negatívnych 
javoch, ktoré vplývajú a vedú k predčasnému pôrodu. 
Nelichotivý demografický vývoj v posledných desaťročiach je veľkým apelom na zmenu 
stavu v prospech zdravých jedincov.  
V rámci " Týždňa výchovy k manželstvu a rodičovstvu" na našej škole, ale i v priebehu 
celého školského roku vedieme naše žiačky k zamysleniu sa nad touto problematikou 
prostredníctvom rôznych aktivít, ktoré  vyššie uvádzame. 
  
Všetky aktivity boli v minulosti propagované a prezentované v: 
-  v školskom časopise Cellula, ktorý sa zúčastňuje každoročne viacerých súťaži ( 1. 
    miesta v súťaži Žurnálový stetoskop, 1. miesta v celoštátnej súťaži časopisov SŠ a 
    VŠ - Štúrovo pero a iné popredné ocenenie) 
- v školskom rozhlase 
- TV Markíza,  TV TA3 
- v Trenčianskych novinách 
- v Učiteľských novinách zo dňa 5. február 2014 č. 1/2014 v článku " Týždeň o   krehkom živote" 
-  regionálnej Trenčianskej televízii 
- na webových stránkach : Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne 
                                          Asociácie SZŠ v SR 
                                          FN Trenčín 
- v Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorú vypracovala žiačka odboru zdravotnícky 
   asistent - je sama predčasne narodená, práca postúpila do regionálneho kola 
-  na Celoštátnej konferencii odborných učiteľov SZŠ v SR v Poprade v dňoch 
   23.- 24. 04. 2014, kde RNDr. J. Gugová prezentovala a propagovala výsledky našich 
   aktivít formou prezentácie a foto-dokumentácie. 
Nová aktivita v propagácii Svetového dňa predčasne narodených detí na stredných 
zdravotníckych školách sa stretla s veľkou odozvou a prísľubom ďalších škôl, že sa 
v budúcnosti zapoja do tejto aktivity. 
 
Bližšie informácie o aktivitách v predchádzajúcich rokoch, z ktorých môžete čerpať námety  a 
informácie pre Vašu činnosť, nájdete na webových stránkach: 
SZŠ Trenčín - www.szstn.sk 
OZ Malíček UNB Antolská 11, 851 07 Bratislava 5 - www.nasmalicek.sk 
V prípade, že Vaša škola sa do uvedenej akcie zapojí prosíme Vás o spätnú väzbu, aby sme 
informáciu o úspechu a rozšírení akcie poslali  OZ Malíček, ktoré  to zverejní v informáciách 
pre tlačovú agentúru SR. 
 
S pozdravom                                                              
 
         RNDr. Janka Gugová                                                          PhDr. Eva Červeňanová, PhD. 
              garant projektu              riaditeľka školy 
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