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Čo zariadiť pred pôrodom? 
 

Zariadením niektorých vecí ešte pred samotným narodením bábätka si môžete ušetriť čas, ktorý 
potom venujete vášmu bábätku. Ak máte nárok na peňažnú podporu v materstve, tzv. materskú, je 
potrebné ju vybaviť 2 mesiace pred termínom pôrodu vyplnením formulára u vášho ošetrujúceho 
gynekológa. Na materskú totiž nastupujete už 6–8 týždňov pred pôrodom. Ak vám na materskú 
nárok nevznikol, po pôrode môžete požiadať na úrade práce o rodičovský príspevok, prípadne aj o 
pôrodné. 

 

Čo zariadiť po narodení bábätka: 
 
Narodenie dieťaťa je potrebné nahlásiť na matričný úrad, pod ktorý patríte. Po prijatí rodného listu je 
nutné do 8 dní kontaktovať vašu zdravotnú poisťovňu a dieťa tam zaregistrovať, poštou dostanete 
kartičku zdravotnej poisťovne. V prípade nenahlásenia dieťaťa vám hrozí pokuta.  
 
Čo zariadiť ďalej: 

 Registrácia u detského lekára (s novorodeneckou správou): detský lekár vykoná formálne 
prevzatia bábätka do starostlivosti, vykoná bežné vyšetrenie bábätka a objedná vás na 
ultrazvukové vyšetrenie bedrových kĺbov, ktoré prebieha v 6. týždni a potom v 3 mesiacoch. 
Pediater tiež stanovuje pravidelné návštevy s dieťaťom. 

 Prihlásenie na platbu komunálneho odpadu: toto prihlásenie sa vykonáva na mestskom 
úrade. 

 Oznámenie prenajímateľovi nehnuteľnosti: ak bývate v nájomnom byte, je potrebné 
informovať prenajímateľa o navýšení počtu osôb, ktoré v danej nehnuteľnosti bývajú. 

 Vybavenie finančných príspevkov: zažiadať si môžete aj o príspevok pri narodení dieťaťa, 
prídavok na dieťa a v prípade väčších finančných ťažkostí aj o sociálny príplatok a príspevok 
na bývanie. Všetky informácie a podmienky vám oznámi odbor sociálnej starostlivosti v 
mieste vášho bydliska. 

 Nahlásenie narodenia dieťaťa zamestnávateľovi: v prípade, že je rodič zamestnaný; buď 
zaslaním rodného čísla príp. kópie rodného listu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Starostlivosť o novorodenca: 
 
Každá nastávajúca mamička zháňa dlho pred narodením bábätka informácie o tom, čo všetko si pre 
svoje bábätko pripraviť a ako sa oň postarať čo možno najlepšie. V pôrodnici môže mamička získať 
cenné rady od detskej sestry, a to dvadsaťštyri hodín denne. Až po návrate domov sa pre mamičku 
začína rituál činností starostlivosti o novorodenca: 

 Kŕmenie - pre novorodené dieťatko je najvhodnejšia potrava materské mlieko. Bábätko treba 
dojčiť sedem- až desaťkrát denne, pričom čas dojčenia závisí od toho, ako často dieťatko 
papá. Ak mamička dojčiť nemôže, bábätko dostáva špeciálne upravené mlieko. Po každom 
naplnení bruška by si malo vo vhodnej polohe odgrgnúť. Niektoré deti v prvých dvoch až 
troch mesiacoch po jedle vracajú a takmer všetky niekoľkokrát denne štikútajú. Aj dobre 
prospievajúce bábätko stratí v priebehu troch dní v nemocnici časť svojej váhy, a to cca 10 
%. Do 14 dní od pôrodu by však malo dosiahnuť svoju pôrodnú váhu a postupne priberať. 
Váhu vášho bábätka by ste spolu s detským doktorom mali sledovať. Váhu môžete 
kontrolovať aj doma pomocou detskej váhy, a tým napríklad strážiť množstvo vypitého mlieka 
(vážiť pred a po dojčení). 

 Stolica bábätka je tekutá a rôznej farby, u dojčených najčastejšia žltá. Sledujte pravidelne 
počet stolíc za deň a dostatok premočených plienok. U dojčených detí je bežné, že nemajú 
stolicu aj niekoľko dní, tento prípad však vždy konzultujte s vaším pediatrom. Či má dieťa 
dostatok tekutín (mlieka) možno zistiť práve z počtu premočených plienok, ktorých by malo 
byť niekoľko za deň. 

 Koliky - bábätká často trápia koliky. A to ako deti kŕmené dojčenským mliekom, ktoré sa 
horšie trávia, tak aj deti kŕmené materským mliekom, do ktorého sa stravou matky dostávajú 
potraviny, ktoré nadúvajú a spôsobujú bolesti bruška. V oboch prípadoch je vhodné použiť 
probiotiká, kvapôčky na elimináciu plynatosti, masáže bruška a cvičenie podporujúce pohyb 
čriev. V prípade dojčenia je vhodné upraviť stravu mamičky, čo bude mať okamžitý efekt. 

 Pupok -  je potrebné nechať po odstrihnutí pupočnej šnúry zahojiť. Kým zvyšná časť 
pupočnej šnúry sama odpadne, nekúpte bábätko (iba utierajte vatovým tampónom 
namočeným do vody). Vyvarujte sa namočeniu zvyšného pahýľa. Toto miesto možno podľa 
potreby utierať liehom. 

 Pokožka a kúpanie – pokožka bábätka sa začne po niekoľkých dňoch lúpať. Ide o úplne 
prirodzený jav, ktorý nevyžaduje žiadnu špeciálnu starostlivosť. Ak je pokožka veľmi suchá a 
citlivá, môžete použiť špeciálne detské šetrné krémy/ olejčeky na premastenie pokožky. Hoci 
je detská pokožka veľmi citlivá, je žiaduce ju postupne v krátkych intervaloch vystavovať 
slnečnému žiareniu na tvorbu dostatočného vitamínu D. Ak to nie je možné, je doktorom 
tento vitamín predpísaný vo forme kvapiek. Pred kúpaním bábätka vždy dobre zateplite 
miestnosť. Dieťatko netreba kúpať každý deň, každý druhý úplne postačí, poumývať treba 
denne kožné záhyby za ušami, na krku, pod pažami a slabinami. Mydlo použite raz, prípadne 
dvakrát týždenne. Po kúpeli bábätku poriadne vysušte uši a všetky kožné záhyby. 

 Spánok - potreba spánku sa u detí veľmi líši. Niektoré z nich obdobie od dojčenia k dojčeniu 
prespia a iné akoby stále poplakávali a vrtia sa. Je dôležité naučiť sa dieťatku a jeho 
potrebám načúvať. Ak malé bábätko plače a krúti sa, určite ho niečo trápi. Môže to byť 

https://www.babyweb.sk/Clanky/a3723-Biele-zlato.aspx
https://www.alza.sk/maxi/vahy/18857694.htm
https://www.babyweb.sk/Clanky/a2113-Spanok-dietata.aspx
https://www.babyweb.sk/Clanky/a3580-K-uspesnemu-dojceniu-moze-prispiet-aj-detoxikacia.aspx


 
 

tlačiaci vzduch v žalúdku alebo v črevách, mliečko zo žalúdka mu špliecha do pažeráka 
alebo sa možno len málo napapalo. Novorodenca nikdy nenechávajte v postieľke plakať viac 
než desať minút. V náručí sa určite upokojí skôr. 

 Polohovanie bábätka - polohu bábätka meňte. Nejaký čas môže spať na ľavom či pravom 
boku, ak si po jedle odgrglo, môže ležať aj na chrbte; neodporúča sa ukladať bábätko na 
spánok do polohy na brušku, čo však neznamená, že by dieťa nemalo ležať na brušku 
vôbec! Aspoň dvakrát denne by malo počas bdenia ležať pod dozorom rodičov v tejto polohe, 
nezabúdajte na dôležitosť tzv. pasenia koníkov/ baránkov, aby mohlo posilňovať dôležité 
svaly na chrbte a šiji a postupne sa tak dostať do ďalšej vývojovej fázy. Spočiatku stačí len 
niekoľko minút, postupne čas zvyšujte. Mnoho detí začne pri ležaní na chrbátiku preferovať 
jednu stranu pri otáčaní hlavičky, čo môže mať vplyv na tvar lebky. Rovnako tak ležanie iba 
na chrbte môže ľahko deformovať hlavičku, takže odporúčame striedavo dieťaťu hlavičku 
obracať či polohovať na bok. Menšia deformácia hlavičky je prirodzená a postupne sa sama 
spraví. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ako by sa o seba mala starať mamička: 
 
Dôležitosť pohody mamičky po pôrode je v poslednej dobe viac zdôrazňovaná. Má totiž zásadný 
vplyv na pohodu bábätka aj celej rodiny. Preto nezabudnite rozmaznávať aj seba. Okrem spánku 
(odporúčame spať vždy, keď bude spať aj bábätko) je dôležitý aj pitný režim, a to zvlášť pri dojčení. 
Pred každým dojčením si prineste pohár vody a tú počas dojčenia či po ňom vypite. Ak sa cítite 
doma stiesnene, vyrazte von! Žiadne obmedzenie vás doma nedržia. Ak sa cítite dobre, choďte na 
kratšiu prechádzku. Čerstvý vzduch bude príjemný vám aj bábätku. Po šestonedelí sa nezabudnite 
objednať aj ku gynekológovi na kontrolu. Dbajte na zdravú stravu a osobnú hygienu. 

 
Informácie k starostlivosti o bábätko i o seba/ mamičku po pôrode nájdete v knihách  

(k dispozícii aj u nás v domčeku), na našich stretnutiach, poradia vám aj skúsenejšie mamičky. 
 

Spracovala: Mgr. Hana Liptáková, júl 2019 
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