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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ORGANIZÁCII:

Názov organizácie: Slovenské duly, o. z.

Adresa: Záhradná 75 / 5, 05911 Hozelec, okr. Poprad

Právna forma: Občianske združenie

Predmet činnosti: Vzdelávať, združovať a podporovať špeciálne vyškolené ženy / duly 
( v profesii dula), aby mohli byť oporou ženám počas tehotenstva, pôrodu 
a šestonedelia

IČO: 360 76 376

Dátum registrácie: 26. 11. 2004

Číslo účtu: 2623727213/1100

Banka: Tatra banka, a.s.

Štatutárny orgán: Predsedníčka OZ SD Mgr. Ľuba Lapšanská 
Tajomníčka OZ SD Ing. Andrea Kožíková
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2.  CHARAKTERISTIKA ORGANIZÁCIE

Občianske združenie Slovenské duly je nezisková 
organizácia, založená v roku 2004. Hlavnou činnosťou 
združenia je vzdelávať , združovať a podporovať 
špeciálne vyškolené ženy / duly (v profesii dula), aby 
mohli byť oporou ženám počas tehotenstva, pôrodu 
a šestonedelia.

OZ SD je členom medzinárodných organizácií ENCA 
( European Network of Childbirth Associations) 
a European Doulas. Združenie spolupracuje s 
ďalšími organizáciami, ktorých náplňou sú témy 
reprodukčného zdravia a témami zdravej rodiny na 
Slovensku i v zahraničí.

Aktívne aj pasívne sa zúčastňujeme konferencií, 
festivalov, kongresov, worshopov, ktoré podporujú 
pozitívne zmeny v systéme starostlivosti o matku 
a dieťa na Slovensku.
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3. CIELE ZDRUŽENIA – VÍZIA

Členky združenia OZ Slovenské duly prešli alebo 
aktuálne prechádzajú špeciálnym výcvikom, ktorý je 
v súlade s najnovšími výsledkami výskumov v oblasti 
starostlivosti o matku a dieťa. Takto vyškolené duly 
poskytujú špeciálnu starostlivosť tehotným ženám 
a ich partnerom. Cieľom je podporovať ženy, byť im 
nablízku odborne aj ľudsky, aby mohli svoje bábätká 
porodiť čo najjemnejším spôsobom, s pocitom 
bezpečia a dôvery.

Nosnou činnosťou OZ Slovenské duly je pripraviť 
ženy (profesionálne duly) na sprevádzanie pri 
pôrode. Pri pôrode dula dopĺňa starostlivosť 
zdravotníckeho personálu a tak spolu poskytujú 
kompletnú starostlivosť žene počas pôrodu a raného 
šestonedelia. 

Združenie sa taktiež venuje osvetovej činnosti 
v oblasti starostlivosti o matku a dieťa.
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4. ČINNOSŤ OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

• združenie každoročne organizuje kurz pre nové 
duly

• združenie nepretržite poskytuje podporu už 
vyškoleným/praktizujúcim dulám, poskytuje 
informácie, supervíziu

• združenie sa pravidelne podieľa na práci 
medzinárodných networkingových organizáciách 
združujúcich  NO pracujúce v oblasti politiky 
reprodukčného zdravia (ENCA,European Doulas) 
a ak to finančné možnosti združenia umožňujú, 
zúčastňuje sa výročných stretnutí ENCA

• združenie sa pravidelne zúčastňuje a pripravuje 
konferencie so zameraním na podporu žien 
a oblasti starostlivosti o matku a dieťa

V roku 2016 malo občianske združenie 58 aktívnych 
členiek. Členky združenia dodržiavajú Etický kódex 
a raz ročne sa stretávajú na valnom zhromaždení. 
Na valnom zhromaždení sme odsúhlasili, že platnou 
členkou združenia bude iba taká dula, ktorá zaplatí 
členský poplatok a aktívne pracuje.
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5. ČINNOSŤ ZDRUŽENIA V ROKU 2016

5.1. MEDZINÁRODNÉ

• ENCA Meeting sa konal v roku 2016 v dňoch 
8. – 10. apríla v Berlíne, kde sa členky nášho 
združenia nemohli z finančných dôvodov 
zúčastniť. S ENCA sme komunikovali písomne,  
vypracovanie Country reportu a slovenskej 
štatistiky/Hana Celušáková, preklad Pavlína Ilavská.

5.2. SLOVENSKO

• Sprievodca pôrodnicami 2016, príprava kriterií 
s GPS, formálne i neformálne diskusie, tlačová 
konferencia/Hana Celušáková.

• Premietanie filmu Micropôrod v rámci Festivalu 
Ekotopfilm a vo viacerých mestách Slovenska, 
spojený s besedou, aktivita v spolupráci s OZ 

Ženské kruhy / Zuzana Bajkaiová, Gabriela 
Janovičová

http://www.ekotopfilm.sk/movie/mikroporod/

• Moderovaná relácia “Vitaj doma rodina” v rádiu 
Lumen, na tému: „Kto je dula a ako môže žene 
pomôcť“, rozhovor s dulou Luciou Kubíny

http://www.lumen.sk/relacie/moderovane-relacie/
vitaj-doma-rodina-pondelok.html?page=2#archiv



<< späť na obsah

VÝROČNÁ SPRÁVA 2016  |  8

• Podcast Mária Šmýkala s Ľubou Lapšanskou

https://www.mixcloud.com/mariosmykal/
podcast-m%C3%A1ria-%C5%A1m%C3%BDkala-s-
%C4%BEubou-lap%C5%A1anskou/

• Rozhovor s dulou Ľubou Lapšanskou v rámci 
Slovenského vysielača

https://www.youtube.com/
watch?v=KOovOXPpkdg

• Prednáška na konferencii Neonatologická sestra 
na tému „Kto potrebuje dulu?”/ XII. Celoslovenská 
konferencia sekcie sestier pracujúcich v 
neonatológii Poprad 6.-7.11.2014/ zverejnenie 
prednášky v roku 2016/ Ľuba Lapšanská

http://www.neonatologickasestra.sk/docs/
pp2014/38_Kto_potrebuje_dulu_Lapsanska_
PP2014.pdf
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5.2.1. ZÁPADNÉ SLOVENSKO

• Hanusove dni „Porodiť a zabudnúť“/Hana 
Celušáková

http://www.hanusovedni.sk/archiv/porodit-a-
zabudnut/

• Premietanie filmu „Before I met you“ súkromná 
akcia s autorkou filmu/Hana Celušáková

• Festival Slovanské dni v Pezinku/ Paulína Ilavská, 
Martina Slezáková

Občianske združenie Slovenských dúl sa v dňoch 
29.-30. apríla 2016 zúčastnilo akcie Slovanské dni 
v Pezinskom Zámockom parku. Organizátori festivalu 
nám ponúkli priestor so stánkom, ktorého fungo-
vanie zabezpečili Paulína Ilavská a Martina Slezáková. 

V našom stánku sme informovali hostí o fungovaní 
občianskeho združenia a o tom ako vyzerá práca duly. 
V rámci programu sme dostali aj priestor na pred-
nášku, ktorú si pripravila Paulína Ilavská. Prednáška 
bola rozdelená na viacero častí. V prvej časti sa 
venovala zvykom a tradíciám ohľadom tehotenstva a 
pôrodu v časoch minulých na Slovnesku. Druhá časť 
voľne prešla k predstaveniu práce duly v súčastnosti, 
po ktorej nasledovala plodná diskusia. Prednášky sa 
zúčastnilo okolo 30 návštevníkov.

• Prednáška sestrám na neonatologickým sestrám 
a PA v Trenčíne /Gabriela Janovičová
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5.2.2. STREDNÉ SLOVENSKO

• „Rozhovory s dulou“ - v rámci COOLTAJNER akcie 
kultúrne leto v Považskej Bystrici/Zuzana Bašková 
Burinová

• príprava prednášky “Analýza perinatálnej 
úmrtnosti v Trstenej” /Hana Celušáková

• V rámci týždňa rešpektu k pôrodu prednáška 
“Zdravie z prírody pre matku a dieťa” /Lucia Kubíny, 
Petra Slamová

• Príspevok na konferencii „Keď sa narodíš, máš 
žiť v rodine“, organizovaná OZ Návrat, s cieľom 
neopúšťania detí po narodení /Lucia Kubíny, Petra 
Slamová

• Diskusia na tému “Pôrod v rukách ženy” v rámci 
festivalu 9 dní o tom… /Lucia Kubíny, Petra 
Slamová

• Prednáška na tému „Úloha otca pri pôrode“ v rámci 
festivalu 9 dní o tom… /Michaela Pražienková

• Prednáška na homeopatickej konferencii na tému 
„Duly, tehotenstvo, šestonedelie“/ Irena Pena-
Strohlein

• Prednáška  “Bonding a mother friendly hospital 
na Slovesnku” v rámci týždňa rešpektu k pôrodu/ 
Petra Slamová

5.2.3. VÝCHODNÉ SLOVENSKO:

• Prednáška na konferencii Neonatologická sestra 
„Kto potrebuje dulu?”/ XII. Celoslovenská konfer-
encia sekcie sestier pracujúcich v neonatológii 
Poprad 6.-7.11.2014/ Ľuba Lapšanská

http://www.neonatologickasestra.sk/docs/
pp2014/38_Kto_potrebuje_dulu_Lapsanska_
PP2014.pdf
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• Festival Drienok leto 2016, prednášky, stánok OZ 
Slovenské duly/ Ľuba Lapšanská, Paulína Ilavská, 
Michaela Chlebanová

„Na Drienku nebudú chýbať ani slovenské duly, ktoré 
pomáhajú s prípravou na pôrod a sprevádzajú ženy 
pri pôrodoch už viac ako 10 rokov. Ich prioritou je 
starostlivosť o tehotnú ženu, rodiacu mamičku a jej 

novorodeniatko počas výnimočného obdobia tak, 
aby spolu prežili čo najkaršie chvíle zrodenia. Dula 
pri pôrode vytvára čo najpríjemnejšie prostredie 
a poskytuje podporu a porozumenie. „Čím viac 
chvály a povzbudenia sa dostane rodičke, tým viac 
lásky a trpezlivosti bude mať ona pre svoje bábätko.“ 
Marshall H. Klaus (americký pôrodník).
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STRETNUTIA V RODINNÝCH A MATERSKÝCH 
CENTRÁCH

• RC v Liptovskom Mikuláši /Zuzana Andrejčáková

• RC Macko v Bratislave Dúbravke /Marta Babincová

• MC Bambuľkovo Galanta/ Irena Dobrovoľná

• MC Jahôdka v Lučenci/ Iveta Dojčiarová

• RC v žilinskej diecéze / Barbora Gondová

• RC v Gelnici /Michaela Hladtová

• MC Bambino Spišská Nová Ves/Michaela Hvastová

• MC Bambi v Novom Meste nad Váhom/ Michaela 
Chlebanová

• MC Srdiečko v Čachticiach / Michaela Chlebanová

• RC vo Vrbovom / Michaela Chlebanová

• MC Meduška v Rožňave/ Jana Ivanecká

• MC Delfínik Košice/ Jana Ivanecká

• RC v Senici /Dušana Kišoňová

• MC Budatko v Bratislave Petržalke /Lýdia 
Koncsolová

• Farské spoločenstvo Trnávka Bratislava/ Andrea 
Kožíková

• MC Mamina v Banskej Bystrici /Lucia Kubíny

• RC v Malackách /Ivana Kučerová

• RC Košice/ Svetlana Nováková

• MC v Žiline /Zuzana Ondrušeková

• MC v Banskej Bystrici/Michaela Pražienková

• RC v Prešove/ Zuzana Roháčková
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5.3. AKTIVITY PRE DETI A MLÁDEŽ 

• JUNIOR Festival pre deti (ZŠ a SŠ)/Zuzana 
Bajkaiová

• V rámci pedagogickej činnosti vedenia študentov 
strednej školy v Považskej Bystrici píšu študenti 
projekty v rámci SOČ na témy: „Dojčenie ako 
norma“, „Bocian deti nenosí - pôrod ako strašiak 
alebo krásny zážitok“/Zuzana Bašková Burinová

• Vzdelávací program „Ako prichádzame na svet“ 
hravou formou pre deti v MŠ /Irena Dobrovoľná

• Prednáška pre ZŠ „Prvá menštruácia, cyklus ženy“ 
v Banskej Bystrici/ Petra Slamová
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ČLÁNKY

• rozhovor v časopise dieťa 05/2016 / https://
www.facebook.com/zuzana.bajkaiova/
posts/1238463332866146/   Zuzana Bajkaiová

• pôrodné príbehy do časopisu Zem a vek 12/2016 /
Zuzana Bajkaiová

• https://zdravie.aktuality.sk/clanok/1734/celime-
rastucej-epidemii-chorob/  Zuzana Bajkaiová

• http://ciernalabut.sk/1193/klucova-pre-porod-je-
psychicka-pohoda/  Hana Celušáková

• http://zurnal.pravda.sk/fenomen/clanok/404119-
prve-sekundy-po-narodeni-posledna-sanca-na-
zdravy-zivot/  Hana Celušáková

• http://tehotenstvo.rodinka.sk/sprievodca-
porodnicami/  Hana Celušáková

• http://tehotenstvo.rodinka.sk/rodime/duly-a-
porodne-asistentky/preco-matky-rodia-s-dulami/   
Andrea Kožíková

• http://najmama.aktuality.sk/clanok/245492/
dula-o-situacii-v-nasich-porodniciach-je-smutne-

ze-musime-hovorit-o-pravach-zeny-pri-porode/       
Zuzana Ondrušeková

• http://babetko.rodinka.sk/zo-zivota/vase-pribehy/
starnem-a-co-je-zvlastne-paci-sa-mi-to/  
Ľuba Lapšanská

• http://babetko.rodinka.sk/zo-zivota/vase-pribehy/
nakupujeme-level-tretie-dieta/komentare/  
Ľuba Lapšanská

• http://babetko.rodinka.sk/zo-zivota/rodicovske-
skusenosti/ze-zaspi-na-prechadzke-sen-kazdej-
matky/   Ľuba Lapšanská

• Články na matervia.sk/ Miroslava Sivá

• Pravidelné články v časopise Vitalita /Ľuba 
Lapšanská

• https://www.naturprodukt.sk/files/addons/
magazine/32/attachment/Lekaren-jar-2016-web-
final.pdf (Kto je dula)/   Martina Slezáková

• https://www.naturprodukt.sk/files/addons/
magazine/33/attachment/Lekaren-leto-2016%20
OK.PDF (Dojcenie) /   Martina Slezáková

• https://www.naturprodukt.sk/files/addons/
magazine/34/attachment/Lekaren-jesen-2016-web.
pdf (Nosím, nosíš, nosíme) /   Martina Slezáková
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ČLÁNKY VO „VITALITA“ ZA ROK 2016
 
2016-1 Teraz musíš jesť za dvoch! 1. časť stravovanie 
2016-2 Keď mama živí dieťa 2. časť 
2016-3 I mamy (sa) milujú O sexe počas tehu a po pôrode 
2016-4 A just  je to zázrak O tehotenstve 
2016-5 Musíme naučiť naše deti ľúbiť O materinskej láske 
2016-6 Zabudnite na neplodnosť... O hormonálnej príprave žien na tehotenstvo 
2016-7 Možné či nemožné – polohy pri pôrode O polohách pri pôrode v nemocniciach 
2016-8 Maternica – a jej návrat v cykle života O zavinovaní maternice 
2016-9 Prsia – symbol lásky a bezpečia O dojčení na verejnosti 
2016-10 Placenta - koláč pre dieťatko Povery o placente
2016-11 Sekcia, dojčenie, pôrodnica = Bermudský trojuholník Základné rady o dojčení tesne po sekcii 
2016-12 ...a možno i Vaši starí rodičia sa narodili doma... O dôvodoch prečo ženy rodia doma 
2017-1 Rodičovské  paradoxy doby Prečo to mamy robia tak extrémne 
2017-2 Mliečny liek od mamy O liečivých účinkoch MM aj z minulosti 
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6. PROJEKT V RÁMCI PROGRAMU  
DOBRÉ SRDCE – NADÁCIA TATRA BANKY, A.S

Nadácia Tatra banky, a.s. podporuje projekty, ktoré 
predložia jej zamestnanci. Zamestnanec navrhne 
projekt, do ktorého je osobne zainteresovaný, alebo 
na ktorom mu osobne záleží. 

V roku 2016 sa nám podarilo opätovne získať finančné 
prostriedky, rozhodli sme sa podporiť vzdelávanie 
a vypracovali sme projekt s cieľom vylepšiť kurz pre 
nové duly ako aj ostatné vzdelávacie aktivity OZ 
Slovenské duly. 

Z projektu sa nám podarilo zafinancovať nový 
Notebook pre riaditeľku združenia, zároveň aj  1TB 
externý disk, kde sú uložené všetky dokumenty 
OZ Slovenské duly tak, aby ich zdieľanie v prípade 
potreby bolo bezpečné a jednoduché. V rámci 
projektu sme zabezpečili aj darčekové predmety, 
ktoré budú použité na propagáciu nášho združenia. 
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7. PROJEKT PRE SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ ŽENY

Členky združenia OZ Slovenské duly Lucia Kubíny a 
Petra Slamová, poskytujú prípravu na pôrod ženám, 
ktoré si z finančných dôvodov nemôžu dovoliť 
komerčný kurz. Projekt je podporený mestom Banská 
Bystrica. 

„Nový sociálny projekt MC Mamina pre tehotné ženy 
v Banskej Bystrici.“

Práve na túto skutočnosť reaguje projekt MC Mamina, 
ktoré v spolupráci so Slovenskými dulami a za 

finančnej podpory mesta Banská Bystrica, pripravilo 
v roku 2016 projekt bezplatnej prípravy na pôrod 
a rodičovstvo pre ženy, ktoré by si to inak nemohli 
dovoliť.

Kurz je prioritne určený pre ženy v hmotnej núdzi. 
Je však otvorený aj pre budúce mamičky, ktoré do 
tejto kategórie nespadajú, ale z rôznych dôvodov si 
komerčný kurz dovoliť nemôžu – slobodné matky, 
mnohopočetné matky, študentky. Nechceme tieto 
ženy vystavovať zbytočnému stresu a tak pri zápise do 
kurzov nie sú potrebné žiadne doklady potvrdzujúce 
ich sociálnu situáciu, hovoria organizátori. Jedná sa 
o štandardný kurz, pozostávajúci z desiatich stretnutí. 
Teoretická príprava pokrýva priebeh tehotenstva 
a pôrodu, informácie o dojčení, ako aj nácvik 
základných zručností v starostlivosti o novorodenca. 
Okrem teoretickej časti budú náplňou tiež relaxačné 
cvičenia, cvičenie na fitlopte, gravidjoga, dychové 
cvičenia a iné.“

http://bbonline.sk/novy-socialny-projekt-mc-
mamina-pre-tehotne-zeny-aj-v-banskej-bystrici/
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8. VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Valné zhromaždenie prebehlo v dňoch 12. – 
13.11.2016, v Banskej Bystrici. 

Na valnom zhromaždení sme odsúhlasili viacero 
zásadných zmien v našom združení:

• odsúhlasili sme zmenu sídla OZ, z bratislavského 
do prešovského kraja

• zvolili sme novú tajomníčku združenia. Martina 
Šanková, ktorá túto funkciu zastávala od roku 
2015, sa funkcie vzdala z rodinných dôvodov. Na 
VZ sme do tejto funkcie zvolili Andreu Kožíkovú

• riešili sme finančnú stránku združenia, na VZ v roku 
2015 sme za účelom zlepšenia finančnej situácie 
združenia odsúhlasili dočasne vyššie členské 
poplatky (60 EUR ročne) a zároveň sme platenie 
členského príspevku stanovili ako podmienku 
členstva v združení a využívaní výhod s tým 
spojenými. Nakoľko sa finančná situácia oproti 
roku 2015 zlepšila, členské príspevky sme znížili o 
polovicu (30 EUR ročne), povinnosť platby ostala. 
Máme určenú členku združenia, ktorá platby 
členského kontroluje. 

Ďalej sme sa venovali týmto bodom programu:

• pravidelné informovanie slovenských nemocníc o 
platných členkách združenia OZ Slovenské duly, 
ktoré sú povinné dodržiavať etický kódex (1 x 
ročne)

• odsúhlasili sme novú formu členstva OZ – člen 
sympatizant (platnosť od roku 2017)

• v oblasti činnosti združenia sme sa venovali 
predmetu činnosti popôrodnej duly, zabezpečenie 
spolupráce s inými OZ a  informovanosť dúl 
v oblasti pomoci ženám v ťažkých životných 
situáciách (potraty, pôrod mŕtveho dieťatka)
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9. PODHÁJSKA

Na jar 2016 sa uskutočnil spoločný „dulí víkend“ 
v Podhájskej. Od piatku večera do nedeľného 
popoludnia sme mali krátky program a priestor na 
vzájomné spoznávanie sa a diskusie. 

V programe odzneli prednášky na tému:

• Bonding – matkina náruč po pôrode/ Gabika 
Janovičová

• Aromaterapia v dulej praxi – Dó Terra/ Zuzka 
Bajkaiová

• Limbický odtlačok/ Zuzka Bajkaiová

• Moje skúsenosti s VBAC/ Andrea Kožíková

• Premietanie filmu Podoby pôrodu a diskusia

• Zdieľanie osobných skúseností

Spoločný víkend priniesol veľa pozitívneho. Vymenili 
sme si skúsenosti pri sprevádzaní mamičiek, venovali 
sme sa dulám, ktoré s aktívnou činnosťou začínajú. 
Boli by sme veľmi rady, ak by sa takýto spoločný 
víkend podarilo zorganizovať aspoň 1x ročne. Vďaka 
patrí Irene Dobrovoľnej. 
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10. VZDELÁVANIE

Rok 2016 bol veľmi bohatý na kvalitné nadstavbové 
vzdelávanie. Členky nášho OZ sa zúčastnili dvoch 
veľmi významných vzdelávacích aktivít. 

NILS BERGMAN

Víkend 19-20/11/2016 v Žiline patril Nilsovi 
Bergmanovi.  Jeho výskum dokazuje: jediné, čo dieťa 
pre zdravý vývoj potrebuje je prostredie. A tým 
prostredím je telo matky.

Hlavný odkaz Nilsa Bergmana: Nulová separácia. 

Konferenciu organizovalo OZ Mamila.

KRÍZOVÁ INTERVENCIA – KURZ PRE ĽUDÍ 
PRACUJÚCICH S BUDÚCIMI MAMAMI

OZ Slovenské duly 14.5.2016 v Poprade organizovalo 
kurz krízovej intervencie. 

V praxi sa duly stretávajú i s náročnými situáciami, 
kedy klientka -mamička potrebuje špecifický 
typ podpory. Pre lepšie pochopenie a zároveň 
profesionálnejšie a ľudskejšie zvládnutie týchto 
ťažkých chvíľ sa duly téme venovali celé dva dni. 
Stratu dieťatka, narodenie chorého bábätka či 
rozvrátenie emócií mamičky (z akéhokoľvek dôvodu)  
dokážu duly  „podržať,  empaticky uchopiť a zdieľať“ a 
zároveň odporučiť klientke v prípade potreby ďalšiu 
odbornú pomoc. 
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KURZ PRE NOVÉ DULY

Naše OZ každoročne organizuje kurz pre nové duly. V roku 2016 bol záujem 
mimoriadne veľký, o štúdium sa uchádzalo 55 žien, z nich sme po splnení 
podmienok (vypracovanie motivačných listov, osobný výberový pohovor) vybrali 
18 žien, ktoré sa od septembra 2016 začali  pripravovať na prácu duly.
Zvýšený záujem o kurz nás mimoriadne teší.
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11. ŠTATISTIKA PRÁCE DÚL

Naše občianske združenie každoročne monitoruje 
záujem o služby duly. Najmä teda o sprevádzanie 
pri pôrode. Záujem neustále rastie. V roku 2016 sme 
svojimi aktivitami oslovili viac ako 3000 žien. Veľmi 
výrazne sa zvýšili aktivity aj na regionálnej úrovni. 
Opätovne aj tento rok vzrástol počet žien, ktoré 
oslovili dulu so žiadosťou o poskytnutie jej služieb, 
ako aj počet žien sprevádzaných dulou pri pôrode.  

Pozitívny vývoj možno vidieť aj zo štatistických 
údajov. Prehľad svojich aktivít odovzdali všetky 
aktívne členky združenia. 

Vo výročnej správe pravidelne zverejňujeme výsledky 
tejto štatistiky. Hlavné zistenia za rok 2016:

• počet pôrodov sprevádzaných dulou v roku 2016 
vzrástol, aj keď počet dúl, ktorým aktuálne rodinná 
situácia dovoľuje pri pôrodoch sprevádzať klesol

• podiel pôrodov sprevádzaných dulou, ktoré končia 
cisárskym rezom je dlhodobo na veľmi nízkej úrovni

• ženy, ktoré sú pri pôrode sprevádzané dulou 
uprednostňujú pôrod bez epidurálnej analgézie (EDA)

• Služby duly vyhľadávajú prvo ako aj viac rodičky
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12. FINANČNÁ SPRÁVA

Príloha tejto výročnej správy. 

13. 2% DANE 

V roku 2016 sme získali z 2% z daní cca 750 EUR, tieto 
boli použité zabezpečenie chodu združenia. 

14. ZÁVER 

Všetky finančné prostriedky boli v roku 2016 
vynaložené na splnenie cieľa, pre ktorý bolo 
občianske združenie zriadené a zeregistrované.

15. KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Názov združenia: Slovenské duly, o. z.

Adresa: Záhradná 75 / 5, 05911 Hozelec, okr. Poprad

Kontaktná osoba: Ľuba Lapšanská

Tel:0903 213 593

Email: dulaluba@gmail.com

web: www.duly.sk


