
VÝROČNÁ SPRÁVA 2021

(Edukačné centrum Baby kiss, Kalnište 160 08701 Kalnište, IČO 51740842)

Základné údaje a vznik

Edukačné centrum Baby kiss (EC Baby kiss) vzniklo v roku 2018 a ponúka vzdelávanie 

budúcim rodinám a rodičom vo forme zaujímavých prednášok a kurzov. Prvotným cieľom 

založenia Edukačného centra Baby kiss bolo pomáhať čerstvým mamičkám najmä v oblasti 

dojčenia a starostlivosti o novorodenca. Postupne sa však edukácia rozšírila o ďalšie odbory, 

ktoré úzko súvisia s primárnou prevenciou v rodine. Dnes už edukačné centrum okrem 

samotnej pomoci pri dojčení, ponúka komplexný kurz prípravy na tehotenstvo, pôrod a 

následnú starostlivosť o matku a novorodenca ako aj poradenstvo pre matky/rodičov/rodiny 

zo sociálneho znevýhodneného prostredia vrátane príslušníkov MRK a migrantov. Budúci 

rodičia tak čerpajú informácie priamo od špecialistky vo svojom odbore, teda od 

novorodeneckej sestry, laktačnej poradkyne, gynekologickej sestry, pôrodnej asistentky, 

fyzioterapeutky a psychologičky, sociálnej poradkyne.

Edukačné centrum Baby kiss sa snaží spolupracovať s rôznymi odborníkmi z praxe, ktorí 

stavajú na vedecky overených informáciách a snažia sa neustále vzdelávať a rozvíjať. Medzi 

edukáciami môžu záujemci nájsť aj kurz prvej pomoci pre novorodencov a deti, ktorú vedú 

záchranári, či kurzy nosenia a šatkovania, prvých príkrmov, plávania s deťmi, výberu 

autosedačiek a iných, na ktorých prednášajú špecialisti na danú problematiku.

Hlavnou filozofiou nášho edukačného centra je dať rodine priestor pre vzdelávanie, ktoré je 

postavené na odborných základoch a ponúkať také alternatívy, ktoré z nich vychádzajú. 

Snažíme sa o to, aby sa rodičia vyhli zavádzajúcim informáciám, vedecky neovereným 

trendom, či tápaniu v nevedomosti, ktorá je často krát riešená nekritickým vyhľadávaním 

informácií na internete, vo verejnom aj online priestore. Víziou je tiež vytvoriť komunitu 

rodičov, ktorí majú snahu posúvať sa ďalej, získavať nové informácie a „robiť rodičovstvo 

lepšie“. 



V roku 2021, sme sa však rozhodli svoju činnosť rozšíriť aj na MRK komunity a rodiny 

s rôznymi sociálnymi a zdravotnými problémami, pri ktorých sme pomáhali a edukovali 

nielen v štandardných edukáciách, ale aj s vybavením rôznych potvrdení dokladov aj v oblasti

finančnej gramotnosti, kariérneho a osobnostného poradenstva, do nášho tímu sme prijali aj 

kolegov s perfektnými znalosťami rómskeho jazyka, sociálnej prace, finančnej gramotnosti, 

s komunitnou špecializáciou. Veľakrát museli sme pomáhať rodinám aj materiálne, dovozom 

rôznych potravín hygienických pomôcok, a pomôcok starostlivosti o dieťa.

Súčasťou nami poskytovaných služieb je tiež pomoc a podpora prisťahovalcov a migrantov 

z Ukrajiny, nakoľko štatutárka združenia je pôvodom z Ukrajiny a dlhodobo sa venuje 

dobrovoľníckej práci s touto cieľovou skupinou – a to tiež v spolupráci s inými organizáciami

a združeniami a komunálnou sférou.



Ciele a aktivity združenia

Ciele OZ:

a) podporovať a vzdelávať modernú rodinu,

b) rozvíjať vedomosti a zručnosti,

c) zvýšiť kvalitu rodiny a jej prínos pre spoločnosť,

d) prispieť k rozvoju vedomostného rastu rodičov,

e) cez rodinu uspokojovať potreby detí.

Za účelom naplnenia tohto cieľa bude občianske združenie najmä

- organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávacie, športové, spoločenské a kultúrne 

aktivity a podujatia, semináre a školenia,

- realizovať publikačné a konzultačné aktivity, výskumy, prieskumy a kampane,

- tvorba odborných a strategických dokumentov,

- administrácia, implementácia alebo multiplikácia programov,

- presadzovať legislatívne zmeny na regionálnej a celoštátnej úrovni a

- uskutočňovať iné podporné aktivity prospievajúce k rozvoju modernej rodiny.



Vedenie združenia a tím spolupracovníkov

Vedenie združenia:

Mgr. Oľga Haleková - zakladateľka EC Baby kiss - novorodenecká sestra, laktačná 

poradkyňa, odborná poradkyňa

Bc. Lucia Haleková – spoluzakladateľ – marketing, projektový a finančný manažér 

Mgr. et mgr. Lucia Hovancová - spoluzakladateľ – gynekologická sestra, tréner plávania 

Tím spolupracovníkov a dobrovoľníkov:

Mgr. Mária Kovalová - gynekologická sestra - špecialistka 

Mgr. Zlata Šebešová – marketing 

Mgr. Dušan Kraus – záchranár - zakladateľ OZ Prvá pomoc v praxi. 

Bc. Miroslava Pištejová – záchranár – spoluzakladateľ – OZ Prvá pomoc v praxi 

Mgr. Gabriela Germušková – psychológ

Mgr. Mária Novaková - fyzioterapeut                                                                                          

Mgr. Katerína Sotáková – finančná gramotnosť, cvičenie, sociálna práca 

Natália Vasočáková – masér 

Mgr. Júlia Miženková – novorodenecká sestra, tréner plávania

Mgr. Antónia Hnátová - novorodenecká sestra

Bc. Andrea Gavrunová - sociálna práca, komunikácia s marginalizovanými rómskymi 

komunitami, kvalifikovaný zamestnanec so širokým odborným profilom v otázkach MRK

Mgr. Kateryna Verstiuk – učiteľ – tréner plávania

Bc. Krístina Gladišová – tréner plávania



Najdôležitejšie aktivity v roku 2021

Typ služby Počet klientov, ktorým sme pomohli

Prednášky kurzu prvej pomoci 102

Komplexná predpôrodná príprava 320

Individuálna edukácia (prispôsobená 

potrebám a situácii klienta) 

96

Odborné edukačné webináre 513

Kurzy nosenia a šatkovania 64

Kurzy baby plávania 123

Vyzbierali sme a darovali rôznorodú 

materiálnu pomoc

196

Pomoc a asistencia rodinám s predčasne 

narodenými deťmi

44

Pomoc a asistencia rodinám s mŕtvo-

narodenými deťmi 

9

Pomoc a asistencia matkám, pri 

utajených/anonymných pôrodoch 

8

Podpora matiek pri spontánnych a umelých 

potratoch

10

Pomoc a asistencia rodinám detí 

s vývinovými chybami

28

Pomoc chudobným a sociálne 

znevýhodneným rodinám

61

Pomoc rodinám prisťahovalcov/migrantov z

Ukrajiny

??46

Pomoc dysfunkčným rodinám pri riešení 

psychologických prolémov

28

Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých



Ročná účtovná uzávierka s prehľadom príjmov, výdavkov, majetku a záväzkov je prílohou 

tohto dokumentu.

Za rok 2021 OZ Baby kiss nevyberalo 2% z dane.

V Kalništi, dňa 31.12.2021

Mgr. Oľga Haleková

Štatutárny orgán

Príloha: Účtovná závierka za rok 2021








