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BÁBKY V NEMOCNICI
občianske združenie

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

POMÁHAME DEŤOM, ABY SA ZASA SMIALI
„Bábky dokážu u chorých detí často viac ako pilulky – vyčarovať úsmev,
zahnať smútok za domovom, pomôcť na chvíľu zabudnúť na bolesť a trápenie.“
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Zopár slov na úvod

Rok 2015 bol pre nás opet rokom udržiavacím. Pokračujeme v pravidelných návštěvách bratislavskej
nemocnice na Kramároch a navštěvujeme všechna dětská oddělení. Nově urologii a hematologii, diky
podpoře společnosti B Braun. Ostatní oddělení (onkohematologie, psychiatrie, neurológie, kožné,
chirurgia i ortopédia) nás už znají a vždy nás srdečně vítají. Janka Tothová rozšiřuje svůj repertoár
písniček o písničky pro větší děti. Je schopná zahrát nejrůznější styly a světové kapely a to má
u teenagerů velký úspěch. Daří se nám zvláště práce na psychiatrii. Tato oddělení jsou opravdu
takovými zapomenutými místy, kde děti moc vzruchů zvenčí nemají. A proto nás opravdu pokaždé
vítají s otevřenou náručí. Díky charismatickému Maťkovi Žákovi, hravé Jance Segešové a živoucímu
jukeboxu Jany Hladné se na oddělení všechny smutné tváře vždycky rozzáří a přijdou se podívat
i sestřičky, lékaři a terapeuti.
Bábky v nemocnici na Slovensku spolupracují úzce s Loutkami v nemocnici v Čechách, a tak letos
vzniklo česko-slovenské CD Dobra medicina, ktere obsahuje autorske pisnicky z predstaveni pro
deti. V dubnu 2015 se Praze v divadle Minor se uskutečnil koncert a detske odpoledne pro vsechny
pratele a darce obou sdruzeni.
Vzhľadom na to, že sme nezískali dostatok peňažných prostriedkov, nemohli sme si nechať vyrobiť
nové bábky, ale zahájili jsme pripravne práce. Doufáme, ze v roce 2016 bude mít premiéru nová
inscenace pro větší děti Bílá velryba podle Hermanna Melvila.
Tento rok nás podporila Kofola a B Braun. Celková čiastka bola postačujúca skutočne len na
vystupovania. Hrali sme i benefične.
Tešíme sa, že nasledujúci rok bude priaznivejší a dekujeme všem, kteří nás mají rádi.
Marka Míková
Štatutárny zástupca
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Poslanie a ciele organizácie
Občianske združenie BÁBKY V NEMOCNICI sa venuje práci na poli dramatoterapie s dôrazom
na využitie možnosti bábky a hudby a rozvíja spektrum aktivít v oblasti psychosocialnej starostlivosti.
Poslanie:
• Bábky v nemocnici - to je divadlo, ktoré sa snaží uľahčiť deťom pobyt v nemocnici.
• Prostredníctvom divadelných predstavení, hier a pesničiek pomáhame malým pacientom liečiť
sa.
• Otvára priestor pre komunikáciu a verbalizáciu momentálnej neľahkej situácie.
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Cieľová skupina:
Deti vo veku 2 – 18 rokov,
Rodičia hospitalizovaných detí,
Zdratovnícky personál,
Naším cieľom je:
• Bezprostredná komunikácia s deťmi prostredníctvom bábky a ich odpútanie od prežívania
reality choroby.
• Hľadanie nových ciest ako pomôcť hospitalizovaným deťom v procese liečby.
• Rozvoj spolupráce s ošetrujúcimi lekármi a rodičmi – posilnenie terapeutického významu
realizovaných návštev a divadelných predstavení.
Ako to robíme?

• Naša práca je založená na bezprostrednej komunikácii s deťmi prostredníctvom bábky a
odpútania detského pacienta od prežívanej reality choroby.
• Bábka sa stáva médiom, cez ktoré sa dá komunikovať aj neverbálne, vytvára priestor pre hru,
odbúrava bariéry hanblivosti a strachu, prináša smiech a uvoľnenie.
• Spolupracujeme s ošetrujúcimi lekármi, zdravotníckym personálom aj rodičmi, čím sa projekt
stáva formou arteterapie, s diferencovaným prístupom k deťom s rôznymi chorobami.
• Sledujeme trendy v oblasti dramatoterapie a psychosociálnej starostlivosti a snažíme sa ich
využívať pri realizácii našich návštev i príprave nových projektov.
• Prinášame deťom do nemocníc množstvo bábok – malých i veľkých, prinášame rozprávky a
pesničky, prinášame možnosť hrať sa a rozprávať. Javiskom sa môže stať aj nemocničná
postieľka.
• Nie je to obyčajné predstavenie – hráme sa s deťmi a pre deti. Otvárame priestor dôvery a
pochopenia - deti sa zapájajú do hry, našepkávajú, pomáhajú, vymýšľajú príbehy, hrajú s
bábkami a často sa zveria so svojím trápením.

Tak, toto je naša medicína….
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ĽUDIA
Organizačná štruktúra
Rada o.z.
Marka Míková, predsedníčka
Jana Segešová, podpredsedníčka
Hana, Grančičová, tajomníčka a konateľka
Kontrolné orgány združenia
Funkciu kontrolného orgánu vykonáva Snem
Snem / Valné zhromaždenie
Je vrcholným orgánom združenia, volí radu o.z., schvaľuje strategický plán činnosti združenia ,
kontroluje hospodárenie organizácie
Členovia združenia
Marka Míková, Jana Segešová, Hana Grančicová
Realizačný tím
Jana Segešová, Jana Hladná, , Martin Žák, Marka Míková,
Hana Grančičová, Alexandra Švolíková, Jakub Matějka a Silvia Salčíková.
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Realizačný tím
Marka Mikova - divadelna režiserka a babkoherečka
Vyštudovala DAMU - bábkarskú fakultu, odbor réžia - dramaturgia. Hrala princeznu Ruženku vo filme
Ako sa budia princezné. Pracovala v divadle Minor, v divadle Lampion v Kladne, v Tešínskom divadle Bajka,
v bábkovom divadle v nemeckom Ravensburgu. Pedagogicky spolupracuje aj na výučbe a inscenáciách
VOŠH a DAMU. Pravidelne zasadá v porotách významných festivalov bábkového divadla (napr. Loutkářská
Chrudim). Hrá a spieva v dámskej kapele Zuby nehty. Napísala tri knižky pre deti (Roches a Bzunda,
Knihafoss a JO537). Za posledné dve bola nominovaná na cenu Magnesia Litera.

Jana Segešova - babkoherečka
Je absolventkou bábkoherectva na DAMU v Prahe.
Od roku 1985 hrá divadlo pre deti, pripravuje projekty a spolupracuje s občianskymi združeniami, ktoré
tvoria pre deti. Od roku 1997 pracuje na ZUŠ v Bratislave a okolí. Pre žiakov režíruje ich predstavenia, ktoré
sú pre mladých hercov aj pre ich divákov dôležitým zážitkom. Dramatoterapiou sa približuje klientom v
sociálnom zariadení...Lepší svet (pracovné dielne pre mentálne postihnutých). Od konca 90. rokov je
členkou OZ Jablonka, v rámci ktorej robí na letných táboroch Ekorozprávky. Jana je zakladateľka divadla
Dunajka s 15-ročným pôsobením a divadla Svetlonos (1996 -2003). V roku 2000 hrala v slovenskom filme
„Krajinka“ (réžia M.Šulík).

Jana Tothova - spevačka, textarka, hudobnička
Od roku 1989 je členkou skupiny Tornádo Lue. Ako hosť účinkuje a hudobne sa podieľa na
predstaveniach divadla pre deti Dunajka.

8

Hana Grančicova - tanečnica a herečka
Hrala v amatérskom divadle Lucerna a neskôr profesionálne v bábkovom Divadle Minor - v predstaveniach
pre deti aj pre dospelých. Učila akrobaciu u Franka Towena, kde veľmi úspešne zužitkovala svoje
pedagogické nadanie a akrobatické skúsenosti. Ako asistentka Franka Towena vyučovala aj step a
jazzdance. Práci s deťmi sa venovala aj ako učiteľka v materskej škole.

Martin Žak - babkoherec a dramatoterapeut
Vyštudoval VŠMU v Bratislave, odbor bábkoherectvo. Od roku 2005 aktívne hráva divadlo pre deti po celom
Slovensku. V roku 2008 založil Divadlo Agape zamerané na deti a mládež. Pracuje s Rómskymi deťmi v
Plaveckom Štvrtku, tiež aj s mentálne postihnutými mužmi ako dramatoterapeut v DSS a ZPB MEREMA v
Modre. Jeho zameranie je sociálne. Verí, že láska a radosť sa môžu dostať všade, preto chce byť ich poslom.
Keď sa deti smejú, sú to tie najkrajšie chvíle v živote človeka.

Alexandra Švolikova
vyštudovala Strednú umelecko-priemyselnú školu v Bratislave a Bábkové výtvarníctvo a technológiu na
pražskej DAMU. Okrem voľnej tvorby a rôznych realizácií ako interiér knižnice v Lounech, alebo
meditatívneho priestoru na barokovej fare sa po skončení škôl venuje scénografii. Spolupracovala s
divadlami HaDivadlo v Brne, Minor v Prahe, Radosť v Brne, Buchty a loutky, Loutky v nemocnici, těšínské
divadlo Bajka atď. Od roku 1995 sa venuje aj knižnej grafike a ilustrácii. Pracuje ako výtvarná a technická
redaktorka v knižnom vydavateľstve Argo v Prahe.

Jakub Matějka
Od založenia zabezpečuje produkciu, fundraising a marketing občianskemu združeniu Bábky v nemocnici.
Venuje sa projektom nezávislého divadla, realizoval mnoho kultúrnych a arteterapeutických projektov a
charitatívych akcií v spolupráci s nadáciami ako Člověk v tísni, Slunečnice - nadácia Heleny Houdovej,
Nadace Vize 97 Dagmar a Václava Havlových a ďalších. Ich domovská agentúra HAPPY END Production
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je tiež spoluorganizátorom festivalu …příští vlna/next wave… a podieľa sa aj na realizácii veľkých kulúrnych
akcií ako je Pražské Quadriennale. Majú za sebou 13 rokov pôsobenia na scéne českej a európskej kultúry a
neziskového sektoru. Jakub je zároveň riaditeľom festivalu ...příští vlna/next wave.

Silvia Salčíková
Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Fakultu hospodárskej informvatiky v odbore Účtovníctvo
a audtítorstvo. V súčasnosti sa venuje vedeniu účtovníctva ziskových i neziskových jednotiek a poskytuje
konzltácie neziskovým jednotkám pri vyúčtovní grantových programov. Pôsobí zároveň ako štatuárny
zástupca občianskeho združenia UV, o.z., ktorého cieľom je podporiť kultúrne a environmentálne cítenie
ľudí na Záhorí.
Od októbra roku 2013 vedie účtovníctvo a stará sa o vyúčtovania grantov i nášho občianskeho združenia.
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Čo hráme
Obyčajne hrávame v dvojčlennych tímoch. Niekedy hráme pre skupinu detí v herni, inokedy aj pre
jedného detského pacienta na nemocničnej posteli. Návštevy sú časovo odlišné – keď hrávame na
jednotlivých izbách, stravíme na jednom oddelení celé popoludnie. Najčastejšie naše návštevy
zakladáme na spievaní pesničiek na prianie a potom rozvíjame konkrétny príbeh s bábkami s
ohľadom na vek a chorobu dieťaťa.

Čo všetko detským pacientom ponúkame:
Príbehy o žabiakoch (jar, leto, jeseň, zima)
Psíček a mačička (O pyšnej nočnej košieľke)
Rozprávka o chorom Budulínkovi
O choré kvetinke
O sliepočke a kohútikovi
Africká nemocnica
Rozprávka o neposlušnej ponožke a ako to bolo ďalej ...
O veľkej repe

Taktiež si môžeme čítať knižky, spievať pesničky, maľovať alebo sa len tak rozprávať...
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Spolupracujúce nemocnice v roku 2015
Detská fakultná Nemocnica s poliklinikou Kramáre – Bratislava
Nemocnica svätého Cyrila a Metoda – Bratislava
Za spoluprácu na jednotlivých oddeleniach osobitne ďakujeme:
- primárovi detskej kliniky FN Trnava MUDr. Stanislavovi Križanovi,
- hovorkyni DFNsP Bratislava Dane Kamenickej,
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Finančná sprava, využitie finančných prostriedkov
Vykaz zisku a strat za rok 2015
Označenie Názov položky

Stav v €

A. Náklady
A518 Služby celkovo

4588,63

A518.1 Honoráre

4 010,00

A518.2 Propagácia a ostatné služby

578,63

A549 Iné ostatné náklady

4,00

A. Náklady celkovo

4592,63
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B. Výnosy
B.662 Prijaté príspevky od iných organizácií
B.665 Prijaté z podielu zaplatenej dane
B. Výnosy celkovo

4780,00
102,63
4882,63

C. Výsledok hospodárenia pred zdanením 290,00
D. Výsledok hospodárenia po zdanení 290,00

Financovanie v roku 2015

Štruktúra hlavných príjmov nášho združenia v roku 2015:
Druh/prispievateľ
Dar od spoločnosti Kofola

Výška v €
4 000,00

Finančný dar od spoločnosti B Braun Medical
(nevyplatený v roku 2016)

780,00

Prijmy z prijatého podielu zaplatenej dane

102,63
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Referencie
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,,V Univerzitnej nemocnici sv. Cyrila a Metoda / Antolská 11, 851 01 Bratislava/ - na Klinike pre deti
a dorast Andreja Getlíka sú deti na oddeleniach : väčšie deti, menšie deti a JIS
Sú tu deti s rôznymi diagnózami, časté sú operácie krčných a nosných mandlí, urologické
operácie...
V utorok je operačný deň a práve v tento deň prichádzajú poobede na našu detskú kliniku Bábky v
nemocnici, aby potešili a zabavili deti, pomáhajú im prekonávať bolesť, smútok stres ....
Svojím programom vedia vyčariť na detských tvárach úsmev , radosť a smiech , čo je pre
hospitalizované deti tá najlepšia medicína !
-----------------------------------Pozdravujú pedagógovia z nemocničnej školy na Antolskej

O našom združení z Facebooku a www
Katarina Tomankova
super že ste a držím palce, aby ste fungovali este dlhooo! je to urcite spestrenie a potecha pre deti v
nemocniciach.

Vierka Pavlovičová
Ležala som s malým na Kramároch a milé tetušky nás naozaj rozveselili. Malý bol nadšený. Je to
úžasné a má to zmysel.
Michaela Slobodová
Stretla som vás na Kramároch, keď som bola za svojou dcérkou na neurológii. Moc ďakujem za
poctivú a veľmi potrebnú prácu. Priniesli ste deťom do nemocnice slniečko.
Mirka Hrušková
Ďakujem, že robíte to, čo robíte. Je to super, že sa nájdu takí obetaví ľudia. Držím palce, nech máte
veľa síl a energie, ako i podporovateľov.
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Zakladné údaje organizácie
Bábky v nemocnici, občianske združenie
Teplická 9, 831 02 Bratislava
info(@)babkyvnemocnici.sk
zaregistrované dňa: 26.8.2010
pod č.j. VVS/1-900/90-35941
IČO: 42180805
Účet vedený v Fio Banke a.s. 2900184270/8330
zbierka
Fio Banka, a.s. 2500184263/8330
Kontaktné údaje
Marka Míková
Predsedníčka o.z.
Tel. +420 776 58 68 57
marka.mikova(@)babkyvnemocnici.sk
produkcia, propagácia, fundraising
Jakub Matějka
Tel. + 420 603 864 595
jakub.matejka(@)babkyvnemocnici.sk
Skype: matejkaj
www.babkyvnemocnici.sk • www.facebook.cz/babkyvnemocnici
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