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Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 
 
Prvým novonarodeným dieťaťom v trenčianskej nemocnici 

sa stala Karin 
Hornáčková, kto-
rá prišla na svet 
o 5,55 hod. Jej 
miery hmotnosť 
2150 gramov a 
dľžka 44 cm. 
Prišla na svet ci-
sárskym rezom 
a jej pobyt sa pre-
dĺžil pobytom 

v inkubátore. 
Rodičmi sú Slávka a Peter Hornáčkovi z Nového Mesta nad 
Váhom. Stalo sa už pravidlom, že novonarodené dieťa v tren-
čianskej nemocnici navštevuje aj primátor Mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler. Nebolo tomu inak ani v tento rok, keď dňa 
5. januára 2006 poželal dieťaťu a matke veľa zdravia a odo-
vzdal zlatú retiazku so znamením kozorožca. 

Trenčianske noviny 09.01.2006 
 

Nemocnica s poliklinikou v Trenčíne má od 11. januára 
2006 nového riaditeľa. Stal sa ním jej doterajší námestník pre 
liečebno-preventívnu starostlivosť a primár infekčného odde-
lenia MUDr. Martin Chren. Do funkcie ho vymenoval mini-
ster zdravotníctva Slovenskej republiky MUDr. Rudolf Zajac, 
ktorý tak vyhovel návrhu odstupujúceho riaditeľa trenčianskej 
nemocnice MUDr. Pavla Sedláčka. Ten požiadal ministra o 
uvoľnenie na výkon funkcie, keďže ho v decembrových voľ-
bách zvolili za trenčianskeho župana. Uvoľnenie na výkon 
funkcie znamená, že keď MUDr. Pavol Sedláček ako župan 

primátor Ing. Branislav Celler a šťastná mamička s dcérkou Karin 
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skončí za štyri roky, tak sa môže na riaditeľské miesto vrátiť. 
Nemocnicu s poliklinikou v Trenčíne MUDr. Pavol Sedláček 
opúšťa potom, čo jej 13 rokov riaditeľoval. 

Sme 11.01.2006 
 
Ortopedické oddelenie trenčianskej nemocnice sa v roku 

2005 skloňovalo zásluhou jeho bývalého primára MUDr. Pa-
vla Patra v mnohých médiách, ktorého polícia navrhla ob-
žalovať z 38 prípadov korupcie, keď si mal vyžiadať úplatky 
za operácie. Vyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii v decem-
bri 2005 ukončil vyšetrovanie korupcie a zdokumentoval            
38 prípadov žiadostí o úplatky v hodnote 1,22 milióna Sk. 
O to viac je potešujúce, že toto oddelenie sa stalo skon-
solidované, personálne stabilizované skonštatoval nový primár 
MUDr. Karol Gottschal, čo potvrdil aj nový riaditeľ ne-
mocnice MUDr. Martin Chren. Toto konštatovanie potvr-
dzujú aj zámery trenčianskych ortopédov. Do prístrojového 
vybavenia pribudol nový moderný prístroj Coblator na ošetro-
vanie chrupavky pri artroskopických operáciách, ktorý pracuje 
na princípe studenej koagulácie. Tento spôsob spomaľuje de-
generatívne procesy v kĺbe, predlžuje životnosť kĺbu, znižuje 
spotrebu liekov, odďaľuje ďalšie chirurgické riešenie a môže 
zabrániť totálnej endoprotéze. Prístroj patrí k štandardnému 
vybavenia pracovísk špecializujúcich sa na artroskopické 
operácie. A práve medzi takéto patrí už od roku 1993 tren-
čianska ortopédia. Zo všetkých operačných zákrokov tvoria 
artroskopické operácie viac ako polovicu. Ďalšia novinka v 
operačnom portfóliu trenčianskej ortopédie - artroskopická 
stabilizácia ramenného kĺbu pribudne od budúceho mesiaca. 
Operáciu uvedie operatér z vojenskej nemocnice v Olomouci. 
Na tento zákrok čakajú traja pacienti. Novým typom operácie 
sa stanú polovičné náhrady kolena, čo je tiež dôležitá novinka, 
vysvetlil MUDr. Karol Gottschal a pokračoval : „Ľudia majú 



 999 

postihnutú iba jednu polovicu kolena, väčšinou vnútornú. 
Nahradí sa vnútorná alebo vonkajšia časť, keď dôjde k zly-
haniu, lebo vždy protéza napokon zlyhá, potom sa môže uro-
biť jednoduchá revízna operácia, pre pacienta menej náročná. 
Túto metódu môžeme používať u mladších vekových kate-
górií.“ V období posledného polroka sa zvýšili počty operácií, 
pri ktorých pacientovi implantujú totálnu endoprotézu be-
drového kĺbu. Od júla 2006 túto operáciu budú vykonávať s 
pomocou počítačovej navigácie. Totálne endoprotézy kolen-
ného kĺbu vykonávajú v trenčianskej ortopédii štandardne od 
roku 1997, od februára 2006 začnú tiež využívať počítačovú 
navigáciu. „Implantácie totálnej endoprotézy kolenného a be-
drového kĺbu s pomocou počítačovej navigácie výrazne po-
máhajú operatérovi pri presnom za optimálnom usadením to-
tálnej endoprotézy, čo je efektívne pre pacienta. Ako pozitívne 
vníma primár skrátenie čakacej doby na operácie – pri ktorých 
sú implantované totálne endoprotézy kolenného alebo be-
drového kĺbu. Od prvého administratívneho úkonu sa pohy-
bujú od 6 do 8 týždňov. Čakacie lehoty na ostatné napríklad 
artroskopické operácie sú kratšie, v rozpätí troch až štyroch 
týždňov. Závisí to však aj od dohodnutého objemu ortope-
dických zákrokov s príslušnou poisťovňou. V Trenčíne sa pri-
pravujú na náročné revízne operačné zákroky po prípadnom 
zlyhaní totálnej endoprotézy kolena alebo bedra. Postupne 
prístrojovo vybavujú pooperačnú izbu, aby spĺňala štandardy 
európskej nemocnice. 

Trenčianske noviny 16.01.2006  
 
Dňa 22. januára 2006 nadránom zamrzol 30-ročný Peter 

z Prievidze. Ako k tomu všetko došlo, opísali Trenčianske no-
viny. Najviac ľudskosti v tú noc preukázali mestskí policajti. 
Hliadka prvýkrát našla Petra, keď ležal pred reštauráciou 
Mexiko v sobotu večer dňa 21. januára 2006 po 19,00 hodine. 
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Mladého bezdomovca odtiaľ odviezla do nemocnice sanitka a 
policajtov vtedy ani nenapadlo, že ho počas nočnej služby uvi-
dia ešte neraz. Ošetreného Petra v Nemocnici poslal chirurg 
do útulku. Sanitka ho tam priviezla niekedy po 20,00 hodine. 
Vrátnik Juraj Löbb však odmietol muža prijať. Muž ležal tento 
raz priamo pod cestným mostom a okoloidúci opäť k nemu 
zavolali mestskú políciu. Hliadka s prekvapením zistila, že ide 
o muža, ktorého videli večer pred Mexikom. Hoci vtedy na 
ňom bolo badať opilosť, teraz sa im javil celkom triezvy a 
normálne s nimi komunikoval. Prosil, aby ho hliadka vzala do 
útulku, aby bol aspoň v teple. Hliadka sa ešte pokúsila dovolať 
do útulku, čo sa im nepodarilo, pretože telefónne číslo uve-
dené na plote je neplatné. Vrátili sa teda k Petrovi a v tú noc sa 
pri ňom opäť zastavili ešte niekoľkokrát. Nosili mu horúci čaj 
a kávu. Do neďalekej miestnosti v pilieri mosta, kde bezdo-
movci prespávajú, ho neuložili, pretože Peter nemohol chodiť 
a oni sa obávali, že v prípade väčších zdravotných problémov 
by sa odtiaľ nedostal. Keď sa 
hliadka zastavila nadránom pri 
Petrovi poslednýkrát, fajčil 
a bol živý. Denná hliadka, 
ktorá vystriedala nočnú, však 
našla ráno muža už mŕtveho. 
Privolaný lekár skonštatoval 
smrť bez cudzieho zavinenia. 
Podľa trenčianskej mestskej 
polície zamrzli túto zimu v Trenčíne už traja ľudia. Samotní 
bezdomovci tvrdia, že ich bolo päť.  

Trenčianske noviny 30.01.2006 
Pomocná evidencia 43/1/06 
 
V Trenčíne bolo začiatkom roka 2006 evidovaných 45 ľudí 

bez prístrešia. V týchto extrémne chladných dňoch v mesiaci 
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január 2006 ich život bez pomoci bol ohrozený. Mesto Tren-
čín počnúc dňom 24. januára 2006 zabezpečilo pre nich 
v spolupráci s Katolíckou charitou, Okresným úradom práce 
a sociálnych vecí v Trenčíne a Odborom krízového riadenia 
Obvodného úradu v Trenčíne na prechodné obdobie, počas 
trvania veľmi nízkych, arktických teplôt dočasnú nocľaháreň. 
Tridsať lôžok s dekami boli pripravené v objekte bývalej 
Materskej školy Gagarinova na Osvienčimskej ulici v Tren-
číne. Toto predškolské zariadenie v závere roka 2005 Mini-
sterstvo školstva Slovenskej republiky na podnet Mesta Tren-

čín bolo vyňaté zo siete 
škôl a školských zaria-
dení. Objekt Mesto 
Trenčín v jarných me-
siacoch toho roku začne 
prestavovať na Cen-
trum pre seniorov, 
ktorý je v súčasnosti 
v zachovalom stave 
a nevyužívaný. Ľuďom 
bez prístrešia poslúžia 

pre účel ochrany počas studených nocí tri miestnosti, včítane 
WC a umývadiel na vykonanie základných hygienických po-
trieb. Ľuďom bez prístrešia bude poskytnutá vo večerných 
hodinách teplá polievka a ráno raňajky. „Pomoc ľuďom bez 
prístrešia zabezpečuje Mesto Trenčín z prostriedkov, ktoré sú 
v rozpočte určené na grantový program pre neštátne subjekty 
charitatívneho zamerania. Mesto poskytne Okresnému úradu 
práce a sociálnych vecí v Trenčíne zoznam ľudí bez prístrešia 
a v zmysle výzvy ministerky práce a sociálnych vecí Sloven-
skej republiky Ing. Ivety Radičovej pre mestské magistráty sa 
tak stane osobitným príjemcom pre dávky v hmotnej núdzi pre 
občanov pre prístrešia. Časť finančných prostriedkov za vy-
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danú stravu sa tak vráti do rozpočtu mesta,“ informovala špe-
cialistka Útvaru školstva a sociálnych vecí Mestského úradu 
v Trenčíne Ing. Dana Mikolášová. V súvislosti s otvorením 
dočasnej nocľahárne pre ľudí bez prístrešia bol prijatý 
nasledovný režim : 
- do nocľahárne môžu prísť ľudia bez prístrešia každý večer 

medzi 18,00 až 20,00 h. a kontakt s nimi budú zabezpečovať 
dve pracovníčky katolíckej charity; 

- od 20,00 h. cez noc až do rána o bezpečnosť týchto ľudí, 
prípadne obyvateľov okolitých bytoviek, budú zabezpečo-
vať dvaja vyčlenení inšpektori mestskej polície;  

- objekt musia ľudia bez prístrešku opustiť najneskôr o 8,00 h. 
ráno;  

- Dočasná nocľaháreň bude otvorená podľa vývoja počasia, 
pravdepodobne dva až tri týždne, prípadne podľa potreby aj 
v zostávajúcich zimných mesiacoch tohto roku.  

Lôžka a deky poskytol Odbor krízového riadenia Obvodného 
úradu v Trenčíne.  
     Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 68/1/06 
 

Dňa 26. januára 2006 predstavitelia firmy Tesco Stories, 
a.s. Bratislava, ktorých zastupovala manažérka oddelenia von-

kajších vzťahov z Cen-
trály Oľga Hrnčárová 
a riaditeľ Hypermaketu 
Tesco v Trenčíne Mgr. 
Marek Slanina za ú-
časti viceprimátora 
Mesta Trenčín Ing. An-
tona Boca odovzdali 
riaditeľovi Domova so-
ciálnych služieb Demy 
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v Trenčíne Mgr. Tiborovi Gavendovi peniaze, ktoré boli 
pochádzali z verejnej zbierky troch adventných víkendov, vrá-
tane štvrtkov a piatkov v poobedňajších hodinách uskutoč-
nenej v priestoroch hypermaketu Tesco v Trenčíne pod náz-
vom „Pomôžte spolu s nami“. Trojica dobrovoľníkov v špe-
ciálne označených vestách s názvom zbierky a s prenosnou 
urnou chodila vo vstupnej zóne po obchodoch a aktívne oslo-
vovali nakupujúcich ľudí. V Trenčíne túto činnosť vykonávali 
pracovníci a rodičia sociálneho zariadenia Demy. Dobro-
voľným darcom, ktorí vhodili do urny najmenej 50,- Sk, 
dostali za odme-
nu darček, kto-
rým bolo detské 
pexeso s motí-
vom zvierat. 
Tento darček da-
la vyrobiť spo-
ločnosť Tesco na 
svoje náklady 
v chránenej diel-
ni „Dúha“ vo 
Vranove nad To-
pľou. Riaditeľ Mgr. Tibor Gavenda poďakoval vo svojom prí-
hovore Slovenskej humanitárnej rade, Spoločnosti Tesco 
Stories a.s., že nezabudli na zariadenie DEMY v Trenčíne 
a opätovne ho zaradili do svojho projektu získania finančných 
prostriedkov na skvalitnenie starostlivosti o obyvateľov tohto 
zariadenia. Jeho poďakovanie patrilo aj všetkým nemenova-
ným darcom, ktorí svojimi korunkami prispeli k uvedenej 
čiastke finančných prostriedkov ako aj vlastným pracovníkom, 
ktorí sa aktívne zúčastňovali ako účastníci zbierky. Riaditeľ 
trenčianskeho Hypermarketu Tesco Mgr. Marek Slanina vyja-
dril názor, že je rád, keď sa spoločnosť angažuje v takýchto 

zľava – Mgr. Marek Slanina, Ing. Anton Boc, Mgr. Tibor Gavenda 
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oblastiach sociálnej pomoci a keď môže odovzdať takýto milý 
darček pre potreby detí. V rámci organizovanej akcie v ob-
chodných priestoroch Tesco na celom Slovensku bolo vyz-
bieraných 2.179.406,- Sk, čo v priemere na jednu organizáciu 
predstavuje sumu 59.000,- Sk. Vyjadril radosť nad tým, že 
v trenčianskom Hypermarkete Tesco bolo vyzbieraných viac 
prostriedkov ako je celoslovenský priemer. Viceprimátor Mes-
ta Trenčín Ing. Anton Boc poďakoval múdrym ľuďom a tvor-
com spomínaného projektu, ktorí vytvorili takúto humánnu 
myšlienku, aby finančný príspevok  pomohol chorým deťom. 
Potom Mgr. Marek Slanina a Ing. Anton Boc odovzdali sym-
bolický šek riaditeľovi sociálneho zariadenia DEMY Mgr. Ti-
borovi Gavendovi na sumu 92.615,- Sk. Na tlačovej besede 
Mgr. Tibor Gavenda uviedol, že finančné prostriedky získané 
zbierkou budú použité na nákup sprchovacieho vozíka do 
rehabilitačného bazéna. Umožní sa ním skvalitnenie práce 
obsluhujúceho personálu a zlepší sa aj postavenie klienta. 

Podľa informácie manažérky spoločnosti Tesco Oľgy Hrn-
čiarovej, v spolupráci s aktivistami vybraných neziskových 
organizácií a sociálnych zariadení bola táto verejná zbierka 
organizovaná vo všetkých 37 obchodných domoch Tesco 
v Slovenskej republike. Dobrovoľníci, väčšinou z radov štu-
dentov a rodičov chorých detí, oslovovali kupujúcich oblečení 
v nápadných vestičkách s logom zbierky. Na celom Slovensku 
sa im takto podarilo vyzbierať viac ako 2 milióny Sk.  Zbierka 
bola organizovaná už po tretíkrát. 

Info Trenčín 02.02.2006 
Pomocná evidencia 31/1/06, 40/1/06, 51/1/06 
 
Okolie Váhu je v zimnom období nádherné. Biely sneh, 

zamrznutá voda a zákutia, ktoré poznajú najmä psíčkari alebo 
zamilované páry, sú ako stvorené pre maliarovu paletu. Jed-
ným ani druhým dvojiciam sneh a mráz nevadia, hreje ich 
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pocit blízkosti partnera. Pri takejto idylke, na pravidelnej 
prechádzke pán H. so psom zablúdil v oblasti Zámostia až 
k prístavu Povodia Váhu, ale z toho, čo videl, mu zamrzol ús-
mev na tvári. Neďaleko brehu našiel provizórny stan a v ňom 
dvoch ľudí, 45-ročného Antona L. z Bratislavy a jeho družku, 
38-ročnú Júliu Sz., trvale bytom v Hornej Potôni. Pán H. sa 
nezmieril s apatiou oboch ľudí, veď v ten treskúci zimný ja-
nuárový deň sa teplomer nevyšplhal nad hodnotu  – 10 0C ani 
na pravé poludnie a celú vec nahlásil mestskej polícii. Druhý 
šok bol nachystaný pre policajtov a pracovníkov Útvaru škol-
stva a sociálnych vecí Mestského úradu v Trenčíne, keď sa 
dňa 20. januára 2006 prišli pozrieť na miesto činu. Z hrádze 
Váhu ďaleko za zadnou bránou Ozety či bránami ďalších fi-
riem, sídliacich v priemyselnej časti mesta Trenčín, zišli v zá-

ľahách snehu úhľadne vys-
túpaným chodníkom až tak-
mer k brehu a zistili, že 
v provizórnom prístrešku 
nežijú len dvaja bezdomov-
ci, ale pod srdcom ženy 
Júlie sa už pomaly k životu 
hlási i nový človiečik ! Jej 
termín pôrodu bol stano-
vený na prvú polovicu fe-

bruára 2006 ! Anton pri príchode nehlásených návštevníkov 
ani brvou nepohol a ďalej starostlivo rúbal drevo do piecky, 
jediného zdroja akého – takého tepla v širokom okolí. Pod no-
som zahundral - „Odtiaľto nás nedostanete, chcem byť so 
svojou ženou a ubytovanie pre dvojicu márne zháňam po ce-
lom Slovensku už takmer rok.“ Tá s očami plnými sĺz od-
mietla s kýmkoľvek komunikovať. Slabšie povahy by to mož-
no vzdali, ale vidieť plačúcu ženu vo vysokom štádiu tehoten-
stva znamenalo pre ľudí z mestského úradu nádej... Nádej, že 

teplo v stane zabezpečovali staré „peterky“ 
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nič nie je nemožné, ak sa objavia v očiach ľudí slzy!  Po chvíli 
pre návštevníkmi vyjavil osud ľudí, ktorí sa náhodou dali 
dohromady. Anton rád pozeral na dno pohárika a čím častej-
šie ho videl prázdny, tým viac v ňom stúpala agresivita. Ne-
čudo, že skončil za mrežami. Po prepustení sa muž zo severu 
Slovenska zaprisahal, že viac na pohárik nesiahne a vrátil sa 
do mesta zasľúbeného – do Bratislavy. Tu ho však v mieste je-
ho trvalého bydliska čakal vymenený zámok a nový majiteľ. 
Starší manželia, u ktorých som býval, zomreli a ich dedičia si 
vybehali na úradoch vymazanie môjho bydliska z úradných 
listín, bez známky emócií spriadal svoj príbeh Anton. Bez 
platných dokladov akoby prestal existovať. Keďže ho kvôli 
družke neprijali ani príbuzní, hoci otec dcéry, zostal s družkou 
sám. „Mám svoju hrdosť, ale aj keby 
nebolo Júlie, ako sa mám ukázať na oči 
dcére le-tuške, žijúcej v Prahe ?“ 
vypúšťa do mrazivého vzduchu otázku, 
na ktorú nechce odpoveď. Júlia si 
v živote, čo to preskákala. Matka dvoch 
detí, ktoré sú v opatere štátu, mala 
odjakživa túlavé topánky. Raz za čas sa 
objavila aj v rodičovskom dome, ale 
dlho tam nikdy nevydržala. Konflikty 
so sestrou, žijúcou tiež v rodičovskom dome, sa stupňovali 
a Júlia dnes tvrdí: „Domov už nikdy nepôjdem!“ Riešenie sa 
nakoniec vďaka pracovníkom Mestského úradu v Trenčíne 
našlo. Anton a Júlia dostali aspoň načas strechu nad hlavou. 
On v sociálnom dome Krištof v Trenčíne, ona v útulku pre 
tehotné ženy bez prístrešia na strednom Slovensku. Príbeh 
však ostáva bez záveru. Ľudia bez domova, bez dokladov, 
akoby ani neexistovali... Stretnú sa ešte, aby  sa spoločne 
postarali o to malé, ktoré sa čo nevidieť vypýta na svet ? 

Info Trenčín 02.02.2006 
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Pomocná evidencia 51/1/06 
 
Najväčšie trenčianske sídlisko Juh zostalo bez odborných 

lekárov a ambulancií. Pracovisko Mestskej polikliniky Diag-
nostik Trenčín, ktoré zastrešovalo viac ako dve desiatky štan-
dardných ambulancií i odborných špecializovaných pracovísk 
už skončilo svoju činnosť k 31. decembru 2006. Väčšina leká-
rov pôsobiacich pod hlavičkou Mestskej polikliniky Diag-
nostik, s.r.o. Trenčín sa postupne sa odsťahovali a vytvorili 

nové pracoviská po 
celom  meste Tren-
čín. V budove zosta-
lo niekoľko ambu-
lancií lekárov, ktorí 
pôsobili samostatne – 
detská ambulancia, 
všeobecná, urologic-
ká a neurologická. 
Ako „eseročka“ osa-
mostatnila sa gyne-

kologická ambulancia. Sídlisko s takmer 20-tisíc obyvateľmi 
prišlo tak o internú ambulanciu. Koncentrácia ambulancií 
a prítomnosť napríklad sonografického prístroja, klinickej bio-
chémie i ďalšieho vybavenia sem lákala klientov nielen 
z Trenčína, ale i okolia. Za spúšťací moment likvidácie sa stali 
zmeny o prenájme nebytových priestorov v majetku mesta 
Trenčín pre zdravotné ambulancie, ktorým poslanci zdvihli 
cenu šesťnásobne, z 250,- Sk/m2 na 1500,- Sk/m2. Rokova-
niami sa podarilo posunúť termín začatia platenie zvýšeného 
nájomného na 30. jún 2006. Neistota, čo bude po tomto ter-
míne, mnohých lekárov posunula k rozhodnutiu odísť z južan-
skej polikliniky. Mesto Trenčín v mnohých prípadoch postu-
povalo ústretovo voči jednotlivcom i záujmovým skupinám, 
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ale osud zdravotnej starostlivosti obyvateľov sídliska Juh 
a nielen ich, mu zostal ľahostajný, napísal v interpelácii pri-
mátorovi Mesta Trenčín Ing. Branislavovi Cellerovi poslanec 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Ing. Milan Česal.  

Trenčianske noviny 31.01.2006  
Pomocná evidencia 45/1/06 
 
Stredisko leteckej záchrannej služby otvorila dňa 1. fe-

bruára 2006 na letisku v Janíkovciach pri Nitre letecká spo-
ločnosť Air Transport Europe Poprad. Slúžiť bude celému 
Nitrianskemu kraju a čiastočne aj Trenčianskemu, Trnav-
skému a Banskobystrickému. Oprávnená prvá pomoc a prevoz 
sa bude poskytovať bezplatne, hradiť ju bude zdravotná pois-
ťovňa. Posádka bude lietať na vrtuľníku Augusta A109K2 so 
zdravotníckym vybavením.  

www/tn.mesto.sk 
 
Na Juhu by mala zostať zachovaná zdravotná starostlivosť, 

zhodujú sa v tomto tvrdení nielen občania, lekári, ale i pred-
stavitelia Mesta Trenčín. Podľa viceprimátora Ing. Antona 
Boca mesto chce síce objekt predať, ale zároveň má emi-
nentný záujem, aby bolo využité len na zdravotnícke účely. 
Inzerujeme ponuku na odpredaj budovy s podmienkou 

zachovania zdravot-
níckej starostlivosti 
pre obyvateľov,“ 
informoval viceprimá-
tor. „Budeme len radi, 
keď sa nájde záujem-
ca, ktorý to bude ve-
dieť robiť a robiť do-
bre.“ Záujem o budo-
vu a prevádzkovanie 
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polikliniky už deklarovala spoločnosť Bio-fit, špecializujúca 
sa na pracovné lekárstvo. „Od 1. decembra máme aj štatút 
poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti ako polikliniky,“ 
vysvetľuje riaditeľ spoločnosti MUDr. Tibor Guštafík. Ako 
uviedol, pripravujú projekt zachovania a kontinuity zdra-
votníckeho zariadenia v plnej miere, aby na sídlisku Juh zos-
talo zachované centrum zdravotníckej starostlivosti. „Máme 
záujem, aby tu občania našli primárnu zdravotnú starostlivosť 
a špecializovanú, minimálne v tom rozsahu v akom bola, “ 
vyložil plány spoločnosti MUDr. Tibor Guštafík. „Chceme 
tu vytvoriť znovu polikliniku a nadviazať na činnosť kva-
litného centra diagnostiky, ktoré tu pôsobilo deväť rokov.“ 
Podľa neho je zámerom firmy otvoriť univerzálnu odbornú 
ambulanciu, rozšíriť odborné špecializované ambulancie, v 
ďalšom roku činnosti zriadiť aj ambulanciu jednodňovej 
chirurgie či vybudovať kongresovú sálu. „Predpokladali sme, 
že máme čas do konca júna, ale činnosť na Juhu skončila k 1. 
februáru a všetky aktivity sme museli výrazne zakcelerovať. 
Čím dlhšie bude takéto zdravotnícke zariadenie nefunkčné, 
tým viac bude strácať na bonite a kvalite.“ 

Trenčianske noviny 06.02.2006  
Pomocná evidencia 56/1/06 
 
Dňa 10. februára 2006 sa stretli na 13. ročníku „Ples ra-

dosti“ telesne handicapovaní ľudia na svojich vozíčkoch či 
barlami zo všetkých kútov Slovenska. Jeho otvorenie patrilo 
prívetivému príhovoru biskupského vikára Ladislava Vrá-
bela, no a potom už hudba pozvala všetkých do tanca. Tan-
coval sa valčík, moderné i klasické melódie na vozíčkoch. 
Nikomu vozíčky neboli na prekážku, skôr naopak dovoľovali 
odvážne tanečné kreácie. Tancovalo sa až do skorých ranných 
hodín. 

Trenčianske noviny 14.02.2006  



 1010 

Pomocná evidencia 70/1/06 
 
Viacerí trenčianski bezdomovci chodia oblečení slušne a 

pomerne čisto. Pre odevy si chodia do šatníka, ktorý pre-
vádzkuje diecézna katolícka charita na Námestí sv. Anny č. 20 
už takmer 10 rokov. Je to miesto, kde sa stretá ochota ľudí 
obdarovávať s nutnosťou byť obdarovaný. Okrem bezdomov-
cov tvoria klientelu aj mnohopočetné rodiny, osamelí rodičia a 
občania zo sociálne slabšieho prostredia. Šatstvo dostávajú od 
dobrovoľných darcov z Trenčína a okolia. Podľa pracovníčky 
charity Márie Gräffingerovej dostávajú aj veci od organi-
zátorov búrz. Ľudia dali predať veci a nevyzdvihli si ich. 
Šatstvo treba doniesť vyprané, vyžehlené. „Nežiadame doklad 
z čistiarne, lebo vieme, že pranie v nich je drahé. Je len 
dôležité, aby veci boli čisté, pretože my nemáme na pranie 
priestory ani ľudí a naši klienti, ktorí žijú na ulici si ich 
nemajú kde oprať.“ Potreba človeka bez strechy nad hlavou a 
vlastnej domácnosti je iná ako človeka, ktorý si môže veci 
oprať. Ten prvý ich bude nosiť aj dva roky, bezdomovec si 
namiesto prania príde vziať veci nové. „Ide o to, aby tu našiel 
veci, ktoré si môže rovno vziať a obliecť,“ pripomína Gräf-
fingerová. Najväčší záujem je v zimnom období naďalej o 
zimné bundy, rukavice, ponožky, čiapky, šály. Najviac sa 
potrebujeme pánske oblečenie, ktorého v šatníku máme stále 
málo. Keď niečo príde, všetko sa hneď minie. Naopak dám-
skeho oblečenie je  prebytok. Pre detské oblečenie chodia naj-
mä viacpočetné rodiny. O niektorých rodinách sa charita doz-
vedá od učiteliek niekedy dá avízo aj susedia. Nakontaktujeme 
sa na nich a posiela sa im balíček. Ešte sa nestalo, aby niekto 
pomoc charity odmietol. Ako uviedla Gräffingerová, nikto 
nemusí mať pocit, že by mal byť za to nejako extrémne 
vďačný. Zadarmo sme dostali, zadarmo dávame. Niektorí 
klienti sem chodia takmer každý deň. Z charity tvrdia, že sa 



 1011 

ešte nestretli s tým, že niekto s darovaným šatstvom kupčí. Ak 
je niekto hladný a zabezpečí si jedlo aj takým spôsobom, že 
nejaké veci predá, tak si vlastne pomôže. Aj takto bol splnený 
účel pomôcť. Za roky prevádzkovania šatníka sa jeho sor-
timent rozrástol. Sú tu aj veci dennej spotreby. Vedieme si v 
zošite prehľad ponuky a dopytu ľudí, ktorí potrebujú, alebo 
chcú darovať napríklad práčku, nábytok. Niekedy nemáme 
kde tieto veci skladovať, ale vieme obe strany navzájom na-
kontaktovať, dopĺňa Bernátková. 

Trenčianske noviny 20.02.2006 
Pomocná evidencia 87/1/06 
 
Počas trvania tohoročnej Valentínskej kvapky krvi pri-

chádzali do trenčianskej transfúznej stanice mnohí ľudia da-
rovať krv. Vďaka tejto akcii, na ktorej spolupracuje Slovenská 
transfúzna služba s Červeným krížom, pribudlo do nemocníc 
mnoho a mnoho litrov tejto životodarnej tekutiny. Od 1. do 14. 
februára 2006 darovalo v Trenčíne krv 418 darcov, z ktorých 
bolo 53 prvodarcov. V čase od 07,00 do 10,00 h. ráno sem pri-
chádzali muži i ženy a bohato zastúpené boli aj mladšie roč-
níky, o čom svedčí aj priemerný vek darcov, ktorý bol 25,9 
roka. Najstarším darcom bol 56-ročný muž a 18-ročná štu-
dentka bola naopak najmladšou darkyňou krvi. Spoločne da-
rovať krv sa rozhodli aj študenti z Domova mládeže na Sta-
ničnej ulici v Trenčíne, no i tak počet valentínskych odberov 
nepredčil ten minuloročný. V minulom roku 2005 sa Valen-
tínskej kvapky krvi zúčastnilo až 477 darcov, z ktorých bolo 
68 prvodarcov. Ako po minulé roky i tento rok bolo viac 
darcov spomedzi mužov, ktorých bolo o 140 viac ako žien. Na 
posledný deň valentínskej akcie prišlo darovať krv ešte 41 
záujemcov, no spomedzi nich splnilo požiadavku iba 33. Zo 
všetkých občanov, ktorí sa rozhodli darovať krv, je stále veľké 
percento tých, čo z nejakých dôvodov nesplnili podmienky pre 
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odobratie krvi. Podľa pracovníčky transfúznej stanice sú to 
často krátkodobé dôvody, ako nedávne prekonanie chrípky či 
herpesu, alebo nedodržaná doba od podstúpenia tetovania a 
pírsingu. Každý kto daroval krv, dostal originálnu pohľadnicu, 
ktorú pri tejto príležitosti vydal Slovenský červený kríž. Len 
pre zaujímavosť pri príležitosti 11. ročníka Valentínskej kvap-
ky krvi na Slovensku darovalo krv 9686 ľudí, z toho 2327 
prvodarcov. Oproti predchádzajúcemu kalendárnemu roku 
2005 bol to pokles, lebo vtedy darovalo krv 13 584 ľudí a z 
toho bolo 2680 prvodarcov. Predpokladá sa, že tohtoročnú 
akciu ovplyvnilo počasie. 

Trenčianske noviny 20.02.2006 
Sme 23.02.2006  
Pomocná evidencia 85/1/06 
 
Hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky nariadil na 

základe rozšírenia vírusu vtáčej chrípky do Európy dočasné 
mimoriadne núdzové opatrenia, ktoré boli doručené prijať 
v podmienkach všetkých miest a obcí. Spomínaným opatrením 
sa nariaďuje vlastníkom alebo držiteľom hydiny zabrániť pria-
memu a nepriamemu kontaktu voľne žijúcich vtákov, zvlášť 
vodného vtáctva s hydinou. Ďalej prísne dodržiavať nákup 
hydiny len z registrovaných fariem so stálym veterinárnym 
dozorom, minimalizovať počty ľudí, ktorí prichádzajú do sty-
ku s hydinou a dbať na správne používanie osobných 
ochranných pomôcok. Opatrenie prikazuje chovateľom hydinu 
nenapájať vodou zo zásobníkov povrchových vôd prístupných 
voľne žijúcemu vtáctvu a bezodkladne oznamovať prísluš-
nému orgánu veterinárnej správy akékoľvek znaky vtáčej 
chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí. 

Trenčianske noviny 02.03.2006  
 

Pobočka Diecéznej charity v Trenčíne pôsobí v meste už 
desať rokov, ale jej korene činnosti siahajú až do roku 1932. 
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Po druhej svetovej vojne, nástupom socialistického zriadenia 
bolo pôsobenie všetkých charitatívnych organizácií na Slo-
vensku prerušené. O činnosti a poslaní Diecéznej charity, cir-
kevnej neziskovej organizácie priblížila jej vedúca pani 
Gräffingerová. Po zamatovej revolúcie v novembri 1989 bola 
jej činnosť obnovená. Prvými krokmi činnosti obnovenej 
organizácie v Trenčíne bolo dobrovoľníkmi opatrovanie 
starých ľudí. Ďalším krokom bolo prevzatie činnosti šatníka, 
ktorým sa nazýva sklad šiat a v súčasnosti aj iných vecí dennej 
potreby od rôznych darcov, ktorý slúži pre potreby sociálne 
slabších ľudí. Činnosť bola neskôr rozšírená o opatrovateľskú 
službu, keď ľudia si želali opatrovanie aj kvôli poskytovaniu 
duchovnej služby. V súčasnosti sa tri pracovníčky starajú o 
osem klientov. Pomáhajú im v domácnosti, s nákupmi, pri 
príprave jedla, sprevádzajú ich k lekárovi. Stávajú sa takmer 
súčasťou ich rodiny. Často, ak ide o osamelých ľudí, aj ich 
jedinou blízkou osobou. Pomoc Charity v podobe sociálneho 
poradenstva vyhľadávajú osamelí rodičia, viacpočetné rodiny 
alebo bezdomovci. Často sú to aj starší ľudia, ktorí si nevedia 
pomôcť na úradoch a často sú bezradní, ak si majú vyplniť 
rôzne tlačivá, žiadosti. Vybavujú sa pre klientov aj splátkové 
kalendáre, keď im hrozia exekúcie. Pomáhajú pri ich nakon-
taktovaní na právnikov. Poradenstvo v Diecéznej charite je 
bezplatné. Snahou pracovníčok charity je zriadiť denné azy-
lové centrum pre bezdomovcov, ktoré by poskytovalo naj-
nutnejšiu strechu nad hlavou, ale poskytnúť im aj do vstup 
normálneho života. Jednou z takýchto ciest je hľadať možnosti 
platenej pracovnej činnosti, čím sa u nich postupne vytvárali 
pracovné návyky a tým návrat do života.  

Trenčianske noviny 27.02.2006  
Pomocná evidencia 102/1/06 
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Len jeden deň – 1. marca 2006 - trval neetický stav v tren-
čianskej nemocnici, keď na základe príkazu námestníka ria-
diteľa nemocnice MUDr. Miroslava Pavlíka, od poistencov 
Spoločnej zdravotnej poisťovne žiadala platby v hotovosti za 
vyšetrenia a zákroky, ktoré nepatrili medzi bezodkladné. Po 

tom, čo dňa 2. 
marca 2006 bol 
na koberci mi-
nistra zdravot-
níctva Slovenskej 
republiky MUDr. 
Rudolfa Zajaca 
riaditeľ trenčian-
skej nemocnice 
MUDr. Martin 
Chren, ten uznal 

protizákonnosť 
postupu a hrubé porušenie zákona a vyvodil z toho konzek-
vencie s tým, že uvoľnil MUDr. Miroslava Pavlíka z funkcie 
námestníka a voči lekárke MUDr. Karin Urbánkovej, ktorá sa 
vyjadrila pre média o platbách poistencov za lekárske oše-
trenie, bude začaté disciplinárne konanie. Námestník riaditeľa 
trenčianskej nemocnice MUDr. Miroslav Pavlík k svojmu roz-
hodnutiu pre média povedal, že postupoval presne podľa prí-
kazu riaditeľa nemocnice č. 2/2006 Necíti nejaký pocit viny, 
že by hrubo porušil zákon.  

Vlastné poznámky 
 
Po všetkých peripetiách, ktoré nastali s poisťovňami začiat-

kom mesiaca marca 2006, prevažná väčšina lekárov v Tren-
čianskom kraji už podpísala alebo v najbližších dňoch podpíše 
zmluvy so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Prezident Re-
gionálnej lekárskej komory v Trenčíne MUDr. Ján Sokolík 

vstup do nemocnice 
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uviedol, situácia v kraji nie je tak vypuklá ako napríklad 
v Bratislave. Lekári za neakútne vyšetrenia poplatky nevy-
berajú, prípadne pacientom odporúčajú, aby prišli neskôr. 
Niektorí lekári sa stretli aj s návrhom pacientov, že si menší 
poplatok uhradia sami. Dňa 2. marca 2006 sa uskutočnilo 
stretnutie s vedením Všeobecnej zdravotnej poisťovne v 
Trenčíne, kde sa po dlhých rozhovoroch dohodlo, že zmluvy 
podpíšu. Lekári však nie sú spokojní s navýšením sumy v 
zmluve. Zmluvy nemusia podpísať niektorí lekári špecialisti, 
ako napríklad oční lekári či internisti, ktorí majú v navr-
hovanej zmluve len päťpercentné navýšenie bodovaných vý-
konov. Byť nezmluvným lekárom znamená riskovať stratu 
klientely, keď pacient prejde k lekárovi, u ktorého mu bude 
zákrok hradiť poisťovňa. Treba vyzdvihnúť fakt, že lekári by 

spoplatnili iba odkladnú 
zdravotnú starostlivosť. 
Zubní lekári takto fun-
gujú desať rokov a niko-
ho to netrápi. Momentál-
ny humbug okolo pois-
ťovní môže fakt, že väč-
šina pacientov je práve 
vo Všeobecnej zdravot-
nej poisťovni. Keby bolo 

vo všeobecnej napríklad len 30 % pacientov, tak by sa nič 
nedialo a pacient by šiel k tomu lekárovi, ktorý má zmluvu s 
jeho poisťovňou. V ten istý deň sa dohodla aj Spoločná zdra-
votná poisťovňa s Nemocnicou v Trenčíne. Riaditeľ tren-
čianskej pobočky Spoločnej zdravotnej poisťovne Vladimír 
Oslanec povedal, že poisťovňa navrhla zvýšený objem fi-
nancií a riaditeľ MUDr. Martin Chren na jej návrh pristúpil.  

www/tn.mesto.sk 
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Trenčianska nemocnica s poliklinikou dňa 14. marca 2006 
podpísala ročnú zmluvu so Spoločnou zdravotnou poisťovňou. 
Ako informoval riaditeľ nemocnice v Trenčíne MUDr. Mar-
tin Chren, poisťovňa pristúpila na zvýšený objem financií pre 
nemocnicu na šesť miliónov Sk mesačne s tým, že zmluvu 
budú môcť upraviť, pokiaľ by sa v najbližších mesiacoch zis-
tilo, že nemocnici poskytnuté financie nestačia. „Závisí to aj 
od možnosti poisťovne, no budeme sa snažiť vyjsť nemocnici 
v ústrety,“ povedal riaditeľ trenčianskej pobočky Spoločnej 
zdravotnej poisťovne Vladimír Oslanec.  

www/tn.mesto.tn 
 
Noc z 20. na 21. marca 2006 bola poslednou, ktorú mohli 

ľudia bez prístrešia využiť na prespanie v dočasnej provi-
zórnej nocľahárni, ktorú pre nich počas tohoročnej tuhej zimy 
od 24. januára 2006 zabezpečilo Mesto Trenčín v objekte bý-
valej Materskej školy Trenčín, Gagarinova ulica. Počas tohto 
obdobia bolo zaevidovaných 116 nocľažníkov, z ktorých bolo 
63 s posledným trvalým bydliskom v Trenčíne. Priemerne v 
nocľahárni s tridsiatimi lôžkami prespávalo 18 občanov. Na 
tento účel vyčlenilo Mesto Trenčín 100.000,- Sk. Všetky pros-
triedky boli vynaložené na úhradu energií, stravu, dezinfekciu 
a jednorázové príbory a taniere. Do realizácie projektu sa 
zapojilo 40 dobrovoľníkov z Katolíckej charity v Trenčíne.  

Pomocná evidencia 141/1/06 
 
Vo štvrtok dňa 30. marca 2006 sa konalo na Špeciálnom 

súde v Pezinku súdne pojednávanie s bývalým primárom 

ortopedického oddelenia trenčianskej nemocnice MUDr. 
Pavlom Patrom, ktorý bol obžalovaný z viacnásobnej korup-
cie. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry MUDr. Pavla 
Patra obžaloval v januári 2006 z prijímania úplatku a inej 
nenáležitej výhody. Skutkov sa mal dopustiť za obdobie  ro-
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kov 2001 až 2005. Od viacerých pacientov si mal žiadať 
niekoľkotisícové úplatky prevažne za operácie bedrových kĺ-
bov. Vyšetrovanie potvrdilo spolu až 38 úplatkov v celkovej 
výške 1,2 milióna Sk. MUDr. Pavla Patra zadržala polícia pri 
preberaní úplatku 25. apríla 2005. K ďalším obvineniam po-
mohla spolupráca občanov, ktorí sa nebáli obrátiť na políciu či 
priamo na Úrad boja proti korupcii. Obvinený ortopéd po-
žiadal súd, aby sa celé pojednávanie konalo v jeho ne-
prítomnosti a samosudca Špeciálneho súdu jeho požiadavke 
vyhovel. Na pojednávaní odznel iba záznam z jeho výpovede 
pred vyšetrovateľom. Primár sa priznal, že od viacerých pa-
cientov prebral peniaze, nikdy si ich však nepýtal. „Pacient sa 
ma na sumu pýtal, ja som súhlasil,“ vysvetlil pred políciou v 
súvislosti s jedným konkrétnym prípadom. Dodal, že na sume 
sa vždy dohodli. Svoje konanie oľutoval, avšak zdôraznil, že 
bedrové kĺby by operovali, aj keby pacienti nezaplatili. „Poku-
šenie prijať peniaze bolo značné. Veľmi to ľutujem a budem 
sa snažiť toho vyvarovať,“ odpovedal na otázku vyšetrovateľa, 
prečo bral úplatky. Hlavné pojednávanie samosudca prerušil 
až do 10. apríla 2006, kedy bude na výsluch predvolaných 14 
svedkov. Obžalovanému lekárovi hrozí až päťročné väzenie.  

Trenčianske noviny 03.04.2006  
Pomocná evidencia 179/3/06 

 

Zamestnanci Nemocnice s poliklinikou 
v Trenčíne oznámili dňa 4. apríla 2006 
prostredníctvom predsedu odborového 
zväzu nemocnice MUDr. Daniela Jan-
du, že sa pridávajú k štrajku zdravot-
níkov. Zamestnanci si zvolili štrajkový 
výbor a zhodli sa na tom, že budú pro-
testovať formou ostrého štrajku, teda pos-
kytovaním len akútnej zdravotnej sta-
rostlivosti a v priebehu stredy a štvrtka 
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budú získavať zoznam štrajkujúcich. Trenčianski zdravotníci 
by do ostrého štrajku mali vstúpiť od 10. apríla 2006. 
Protestujúci zamestnanci nemocnice budú označení. V Ne-
mocnici s poliklinikou v Trenčíne pracuje okolo 1 300 ľudí. 
Dôvodom ostrého štrajku je skutočnosť, že zdravotníci nedos-
tali odpoveď na svoje požiadavky, ktoré adresovali 28. marca 
2006 predsedovi Vlády Slovenskej republiky Mikulášovi Dzu-
rindovi. Zdravotníci žiadali zastavenie transformácie verej-
ných zdravotníckych zariadení na obchodné spoločnosti 
a okamžité a primerané zvýšenie platov. Ďalej žiadali zabez-
pečiť dostupnosť zdravotníckych služieb každému pacientovi 
a doplniť chýbajúce zdroje zdravotných poisťovní zo štátneho 
rozpočtu. Zdravotníci sa domáhali aj zmeny pracovnoprávnej 
legislatívy, ktorá im umožní presadiť hospodárske a sociálne 
práva. 

www/tn.mesto.sk 
Trenčianske noviny 10.04.2006 
Pomocná evidencia 200/1/06 
 
V trenčianskej Nemocnici s poliklinikou sa ostrý štrajk 

oficiálne začal dňa 12. apríla 2006 o 15,30 hod. I napriek to-
muto štrajku nemocnica bude i naďalej poskytovať kompletnú 
zdravotnú starostlivosť. Konkrétne o tom povedal predseda 
štrajkového výboru MUDr. Rudolf Lintner, že nechcú z 
pacientov robiť rukojemníkov, nechcú, aby pacienti štrajk 
nepocítili. Súhlas so štrajkom podpísalo 95 % lekárov a 80 % 
stredného zdravotného personálu nemocnice. V nemocnici po 
16 hodine neboli vyvesené transparenty, v jednotlivých pavi-
lónoch neboli oznámenia o štrajku, ani štrajkujúci zamestnanci 
nemocnice neboli označení zelenou visačkou. 

www/tn.mesto.sk 
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Žltý narcis pripnutý na oblečení ako symbol boja proti ra-
kovine sa stal dňa 7. apríla 2006 opäť tradičným koloritom 
slovenských miest a obcí, teda i mesta Trenčín. Dobrovoľníci 
Ligy proti rakovine, ktorá v tento deň organizovala už 10. ju-
bilejný Deň narcisov pod názvom „Vďaka, že už desať rokov 
držíme spolu“, ponúkali v uliciach miest umelé alebo živé 
kvietky za ľubovoľný príspevok. Výťažok zbierky je určený 

na pomoc onkologic-
kým pacientom a na 
získanie prostriedkov 
umožňujúcich včas 
informovať o tom, ako 
predchádzať zákerné-
mu ochoreniu. Do 
zbierky občania pris-
pievali hotovosťou 
priamo do červenej 
pokladničky s označe-
ním Deň narcisov 

2006, poslaním finančného daru na účet v bankovom ústave, 
poslaním ľubovoľnej SMS na číslo 848 a to u oboch mobil-
ných operátorov v čase od 20. marca do 17. apríla 2006.  Do 
najväčšej celonárodnej zbierky na pomoc onkologickým pa-
cientom sa i tento rok zapojil už po siedmykrát ako spolu or-
ganizátor Miestny spolok Slovenského Červeného kríža pri 
Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne, ktorá zostavila 26 
hliadok rozmiestnených na území Trenčína, Nemšovej, No-
vého Mesta nad Váhom a Svinnej. Aby sa zamedzilo zneužitiu 
zbierky, boli tento rok všetci dobrovoľníci označení jednotne 
bielymi tričkami s nápisom „Vďaka, že už 10 rokov držíme 
spolu“. Každý, koho dobrovoľníci stretli, bol obdarený malým 
narcisom, ktorý si mohol pripnúť na oblečenie. Vďaka neľa-
hostajným ľuďom sa študentom v priebehu tohto dňa vyz-

dobrovoľníčky z SZŠ navštívili aj Ing. B. Cellera 
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bierať 139.755,- Sk. Finančný príspevok bol dobrovoľný, no 
bolo vidieť, že ľudia prispievali aj keď nedostali narcis. 
Okrem študentov boli do akcie zapojené aj dva zbory Slo-
venského skautingu, ktorý aktivizoval 22 dobrovoľníkov, ktorí 
rozdali 1200 kusov narcisov a vyzbierali viac ako 33.000,- Sk. 
Dobrovoľníci, ktorí mali oblečené biele tričká na chrbte s 
názvom kampane „Vďaka, že už 10 rokov držíme spolu“ nav-
štívili aj kancelárie Mestského úradu v Trenčíne, ktorého pra-
covníci a príležitostní klienti prispeli  hotovosťou. Do akcie 
bolo zapojených v rámci Slovenska približne 13.000 dobro-
voľníkov, ktorých zastrešovalo 478 zmluvných spoluorgani-
zátorov, medzi nimi základné a stredné školy, miestne orga-
nizácie Slovenského Červeného kríža, kultúrne strediská, 
kluby dôchodcov, skautské zbory a mnohí ďalší. Štatisticky sa 
do akcie zapojilo na Slovensku 325 škôl, 19 pobočiek Ligy 
proti rakovine, 48 skautských zborov a 88 ostatných sub-
jektov. 

www/tasr 07.04.2006 
 
Loďka s piatimi mladými mužmi sa dňa 1. mája 2006 pre-

vrátila na rieke Váh v Trenčíne. Jednému sa podarilo doplávať 
na breh, ďalší sa utopil a troch zachránili trenčianski hasiči. 
Mládenci vo veku od 16 do 23 
rokov boli v noci na podujatí na 
ostrove v Trenčíne. Keď sa ráno 
vracali, našli pod železničným 
mostom drevený čln aj s veslami. 
Piati nastúpili do loďky a roz-
hodli sa plaviť po rieke. Ďalší 
dvaja kamaráti ich nasledovali po 
hrádzi. Asi po 500 metroch do 
člna začala natekať voda a pred 
stavidlami sa prevrátil. Kamaráti 
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privolali pomoc. Trenčianski hasiči dostali hlásenie o 6.12 h a 
už o dve minúty boli podľa veliteľa zásahu Pavla Rapana pri 
vode. Na hladine videli troch chlapcov, ako sa držia pre-
vráteného člna. Spustenie záchranárskeho člna by trvalo nie-
koľko minút. Pavol Rapan okamžite zhodil zo seba odev, 
obliekol si záchrannú vestu, plávacie plutvy a pripevnený na 
lanko sa vrhol do studenej vody. Jeden z mladých mužov mu 
začal plávať oproti. Nebol čas spúšťať čln na vodu. Bolo to 
dosť urgentné. Tí chlapci boli dosť unavení, podchladení, za-
čínali prepadať panike, povedal po zásahu Rapan. Druhý hasič 
Miroslav Benko si nadbehol loďku po prúde a plával k ďal-
ším dvom chlapcom, ktorí boli asi sto metrov od brehu. Silný 
prúd ich vliekol k nebezpečným stavidlám. Jeden z topiacich 
sa mal nohu v sadre a v ruke držal barly. Zobral som toho so 
zlomenou nohou, druhého som požiadal, aby sa poriadne 
chytil a chalani nás vytiahli k brehu, povedal záchranár. Pod-
chladených a šokovaných mladíkov odviezla do nemocnice 
záchranka. Chalani sa rozhodli člnkovať, po pár sto metroch 
im začala tiecť do člna voda a prevrátili sa. Jeden ponoril 
hlavu a už sa nevynoril, povedal ich kamarát Matúš Palo, 
ktorý bol svedkom nešťastia a privolal pomoc. Vravel, že 
kamaráti chceli pred stavidlami pristáť pri brehu a ďalej 
pokračovať na sídlisko Juh. Priznal, že mali vypité. Mladým 
mužom zachránil životy rýchly zásah hasičov. Ak by sa aj 
udržali na člne, blížili sa k stavidlám. Mohli prepadnúť dole 
stavidlami, čo nebolo až tak ďaleko, nejakých 200 - 300 
metrov. Keby sa aj neutopili, tak sa tam mohli zraniť, povedal 
Benko. Prevrátenú loďku voda pritlačila o stavidlá, potom 
zmizla pod hladinou, pravdepodobne ju rozlámalo. Po uto-
penom 20-ročnom mladíkovi hasiči včera dopoludnia pátrali 
na člne a pri brehoch Váhu. 

www/sme.sk 02.05.2006 
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Dňa 9. mája 2006 sa uskutočnil snem Okresnej organizácie 
Jednoty dôchodcov Slovenska v Trenčíne za bohatej účasti  
členov a prizvaných hostí, ktorým sa zhodnotilo trojročné 
volebné obdobie. Správu o činnosti predniesol  predseda orga-
nizácie  Ing. Jozef Miklóš, v ktorej  sa sústredil do akej miery 
sa podarilo splniť stanovené úlohy. V priebehu troch rokov sa 
podarilo : 
- založiť tri nové základné organizácie v Hornej Súči dve a na 

Svinnej jednu, 
- organizovať každým rokom spoločenské a kultúrne 

podujatia v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených 
síl Slovenskej republiky, 

- zlepšiť spoluprácu so starostami obcí podporou činnosti. 
Na záver oficiálnej časti rokovania snemu prevzali 

najaktívnejší členovia ocenenia. 
Vlastné poznámky 
 
Začiatok mája 2006 bol dôležitý pre žiakov základných škôl 

z Trenčianskeho a Novomestského okresu, ktorí navštevovali 
vo svojej škole zdravotnícky krúžok. Reprezentanti trinástich 
základných škôl sa stretli dňa 10. mája 2006 v telocvični 
Základnej školy Trenčín, Novomestského ulica, ktorá býva už 
tradične miestom každoročnej súťaže „Hliadok mladých 
zdravotníkov“. Šesť skupín prvého stupňa a desať skupín 
druhého stupňa na jednotlivých stanovištiach si preverovalo 
teoretické vedomostí o Červenom kríži, darcovstve krvi, ale aj 
praktické znalosti pri obväzovaní rany, fixovaní zlomeniny či 
resuscitácie. Vďaka poctivej príprave viaceré družstvá súťažné 
disciplíny odviedli takmer na profesionálnej prvej pomoci. 
Problémy im nerobilo ani oživovanie, ktoré predviedli na 
figuríne – „resuscitačnej Anči“. Dve družstvá z Dolnej Súče si 
na súťaž vyrobili aj tričká s veľkým červeným krížom a 
farebnou sanitkou. Minuloroční víťazi a pre tento rok opäť 
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favoriti z Motešíc zostavili tento rok dve hliadky mladých 
zdravotníkov. I keď si žiaci vytiahli pre nich nešťastnú jed-
notku a pred súťažou mali veľkú trému, svoje vedomosti opäť 
obhájili a obe družstvá sa umiestnili na prvých miestach. 
Vybojovali si tak postup do oblastného kola Hliadok mladých 
zdravotníkov v Považskej Bystrici. Medzi družstvami prvého 
stupňa na druhom mieste sa umiestnila Základná škola 
Trenčín, Dlhé Hony a na treťom mieste sa umiestnili žiaci zo 
Základnej školy Soblahov. V súťaži družstiev druhého stupňa 
na druhom mieste sa umiestnili žiaci z hostiteľskej Základnej 
školy Trenčín, Novomeského ulica a na treťom mieste sa 
umiestnili žiaci zo Základnej školy Čachtice. 

Trenčianske noviny 31.05.2006 
Pomocná evidencia 295/1/06 
 
Na celkovej ploche 1 610 m2 sa tento rok predstavilo na 

medzinárodnej výstave „Medipharm 2006“ 82 vystavova-
teľov zo Slovenska a Českej republiky, ktorí vo svojich 
expozíciách prezentovali diagnostické a terapeutické prístroje 
a zariadenia, laboratórnu techniku, stomatologické prístroje a 
materiály a farmaceutické produkty. V porovnaní s minulým 
rokom išlo o nárast počtu vystavovateľov o 40 % a obsadenej 
výstavnej plochy až o 52 %. Z tohto titulu boli priestory 
výstavy rozšírené o jeden pavilón. Organizátorov potešila pod-
pora a účasť ministra zdravotníctva Slovenskej republiky 
MUDr. Rudolfa Zajaca. Myšlienku zorganizovať špecia-
lizovanú trojdňovú výstavu spojenú s početnými odbornými 
podujatiami privítali aj dnešní odborní garanti – Slovenská 
lekárska spoločnosť, Slovenská lekárnická komora, Slovenská 
komora sestier a pôrodných asistentiek, Asociácia súkromných 
lekárov Slovenskej republiky, Asociácia nemocníc Slovenska, 
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, asis-
tentov, laborantov a technikov, Lekárska fakulta Univerzity 
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Komenského, Trenčianska stomatologická akadémia sústav-
ného vzdelávania a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v 
Trenčíne. Vďaka ich úzkej spolupráci bol aj v tomto roku 
pripravený kvalitný odborný sprievodný program, ktorého 
súčasťou bolo „odborné podujatie Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky“ za osobnej účasti ministra zdravot-
níctva MUDr. Rudolfa Zajaca, „Spoločné sympózium Sloven-
skej epidemiologickej asociácie, Slovenskej spoločnosti  
všeobecného lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti 
a Asociácie súkromných lekárov Slovenskej republiky“, „5. 
odborná konferencia Sekčnej komory medicínsko-technických 
pracovníkov“, „2. Trenčiansky stomatologický kongres“ a se-
mináre „Informačné komunikačné technológie v zdravotníckej 
praxi“ a „Vodcovstvo v ošetrovateľstve.  Dňa 11. mája 2006 
sa uskutočnila na výstavisku Trenčín mesto módy  v rámci 
výstavy „Medipharm 2006“ tlačová beseda ministra zdra-
votníctva Slovenskej republiky MUDr. Rudolfa Zajaca. Za 
svoj neúspech v kresle ministra zdravotníctva Slovenskej re-
publiky považuje šéf rezortu MUDr. Rudolf Zajac nedo-
končenie transformácie koncových nemocníc. MUDr. Rudolf 
Zajac pozitívne hodnotil bezproblémovú a úspešnú trans-
formáciu zdravotných poisťovní na akciové spoločnosti. Opäť 
však zdôraznil, že ak má zdravotníctvo fungovať, koncové, 
teda najväčšie a fakultné nemocnice sa budú musieť zmeniť na 
obchodné spoločnosti. Nie kvôli privatizácii, ale kvôli tlaku na 
ich hospodárnosť. ďalej sa úspešne podarilo oddlžiť zdravot-
níctvo, pričom od roku 2003 klesol dlh z 25,8 mld. Sk na 2,1 
mld. Sk ku koncu júna minulého roku. Oddlžovaním bola po-
verená štátna akciová spoločnosť Veriteľ, ktorá s 20 mld. Sk 
oddlžila celkové pohľadávky v hodnote 33 mld. Sk. Ako ko-
mentoval spoluautor reformy Peter Pažitný, Akciová spoloč-
nosť Veriteľ bola najtransparentnejším spôsobom oddlženia.              
V súčasnosti je firma v likvidácii a vymožené pohľadávky 
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prešli do správy Slovenskej konsolidačnej. Úspechom reformy 
bol podľa ministra vznik troch ústavov srdcovocievnych 
chorôb. Za vlajkovú loď reformy označil MUDr. Rudolf Zajac 
„Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou“, ktorý 
vznikol po prijatí reformných zákonov. Podľa ministra dov-
tedajšia kontrola v zdravotníctve, ktorú malo na starosti práve 
ministerstvo, nebola dostatočná ani kvalitná. Efektívne musí 
pracovať aj systém zdravotníctva, pričom jedným z krokov 
bolo aj zavedenie poplatkov za služby súvisiace s posky-
tovaním zdravotnej starostlivosti. Bez neho si totiž pacienti 
podľa ministra nedokázali uvedomiť hodnotu služieb v zdra-
votníctve a dopyt po zdravotníckych službách vysoko pre-
vyšoval finančné zdroje, pričom išlo často o zbytočné náv-
števy lekárov, vyšetrenia aj predpísané lieky. Ministerstvo 
zdravotníctva Slovenskej republiky od roku 2002 pripravilo 
spolu 303 právnych noriem, z čoho bolo 14 zákonov a 25 
noviel. Šesť reformných zákonov podľa Zajaca prenieslo roz-
vinutú záchrannú zdravotnú službu. Na základe udelených po-
volení je dosiaľ záchrankami pokrytých 98 % územia Slo-
venska. Za úspešnú označil Zajac aj liekovú politiku, lebo sa 
podarilo spomaliť tempo nárastu výdavkov na lieky, zdroje sa 
hospodárnejšie využívajú a zmenila sa aj štruktúra spotreby 
liekov. Podarilo sa presadiť vyššie rozpätie kapitačnej platby, 
diferencovanie úhrad za výkony a zaviesť nové platby za vý-
kony jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Cenová tvorba 
bola zavŕšená od mája 2006, kedy prestala platiť štátna regu-
lácia väčšiny cien zdravotných výkonov. Upozornil na sku-
točnosť, že štát vzdeláva lekárov len veľmi málo pre slo-
venské nemocnice, viac nachádzajú mladí absolventi lekár-
skych fakúlt svoje uplatnenie v zahraničí. Pri ďalšom vzde-
lávaní  lekárov musia sa finančne podieľať aj samotní lekári. 
Treba riešiť generačný problém a postupne nahrádzať starých 
lekárov mladými a umožniť atestácie 
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Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 255/1/06 
 
Vysoký krvný tlak je v súčasnosti jednou z chorôb, ktoré 

rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú zdravotný stav obyvateľ-
stva, jeho mortalitu, invaliditu a celkové náklady na zdra-
votnícku starostlivosť. Potvrdil to predseda Slovenskej ligy 
proti hypertenzii MUDr. Štefan Farský, ktorý pripomína, že 
podľa všeobecne známych údajov by sa účinnou kontrolou 
hypertenzie dal znížiť výskyt mozgovocievnych chorôb o 
zhruba 40 %, srdcové zlyhania až o 50 % a ischemickej 
choroby srdca o asi 20 %. Pri príležitosti Svetového dňa hy-
pertenzie pripravila Slovenská liga proti hypertenzii so spo-
ločnosťou Hartmann - Rico bezplatné meranie tlaku v desia-
tich slovenských mestách. Koncom 20. týždňa v mestských 
lekárňach boli pripravení odborníci, ktorí záujemcom bezplat-
ne odmerali tlak a zároveň im aj poskytli potrebné informácie. 
Túto príležitosť okrem obyvateľov Trenčína mali obyvatelia 
Banskej Bystrice, Bratislavy, Košíc, Levíc, Martina, Nitry, 
Považskej Bystrice, Prešova a Žiliny.  

Vlastné poznámky 
 
Zanedlho sa objaví na slovenskom trhu nový typ toaletného 

papiera. Jednu vrstvu bude tvoriť klasický papier, na druhej 
bude nanesená mikro vrstva z výťažku liečivých rastlín, ktoré 
pomáhajú pri liečbe hemoroidov. „Pri každom použití papiera 
sa človek zároveň ošetrí,“ uvádza objaviteľ myšlienky bio-
chemik a poslanec trenčianskeho mestského zastupiteľstva 
Ing. Milan Česal. Svoj prvý patent podal pred dvadsiatimi 
rokmi. Do dnešného dňa ich má desať. Niektoré sa týkajú 
priamo oblasti klinickej biochémie, iné pomáhajú v medicíne a 
majú svoju využiteľnosť i v kozmetike. „Mám patent, podľa 
ktorého sa vyrába jeden liečebný kozmetický prípravok na 
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ošetrenie hemoroidov. Je založený na prírodnej báze z ex-
traktov rastlín – dubovej kôry, nechtíka lekárskeho, myšieho 
chvosta a ďalších. Napadlo mi, že by bolo zaujímavé vy-
myslieť aj inú formu a spôsob nanášania masti, alebo emulzie, 
pretože klasický spôsob aplikácie prináša určité nepohodlie,“ 
objasňuje princíp patentového nápadu. Rozmýšľal, ako by to 
bolo jednoduchšie. Riešenie našiel v nanesení mikro vrstvy 
liečivých rastlín na toaletný papier. „Je to iba použitie iného 
nosiča pre liečivý extrakt z rastlín,“ skromne komentuje pod-
statu geniálneho nápadu, ktorý môže priniesť úľavu takmer 
miliónu ľudí. Namiesto masti je nosičom papier. Pri každom 
použití sa človek zároveň aj ošetruje. Tento zatiaľ posledný 
nápad si dal patentovať pre Slovensko a Česko. Nikto po-
dobný výrobok – liečivý toaletný papier, podľa jeho zistení, 
zatiaľ nevyrába. Myšlienku ponúkol dvom slovenským výrob-
com. Tí zareagovali okamžite. „Prví sa mi ozvali zo Žiliny.“ 
Ako dostať liečivé extrakty priamo na papier bola už zále-
žitosť technológov firmy. Prípravy na výrobu toaletného pa-
piera trvali približne rok a v minulom týždni vyrobili prvých 
10-tisíc kusov kotúčikov testovacej série. Ako vysvetľuje Ing. 
Milan Česal použitie papiera je iba doplnkom ku klasickej 
liečbe hemoroidov. Zdôrazňuje však jeho preventívny výz-
nam. „Má hojivé, proti krvácajúce a liečebné účinky, presne 
ako masť alebo emulzia. Dlhodobým používaním sa môže 
stabilizovať stav a priebeh ochorenia.“ Podstata liečivého toa-
letného papiera vyzerá nesmierne jednoducho. Na podiv ta-
kéto riešenie predtým nikoho nenapadlo, alebo nápad ne-
dotiahol k jeho praktickému využitiu.  

Trenčianske noviny 03.05.2006  
 
Dňa 15. mája 2006 sa uskutočnila vo vestibule Kultúrneho 

a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky 
vernisáž výstavy Modrý gombík,  zorganizovaná v spolupráci 
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s Unicef Slovensko, ktorá predznamenáva kampaň za zbierku 
na pomoc deťom v 50 slovenských mestách a obciach. Jej 
otvorenie v Trenčíne uskutočnil primátor Mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler a zástupkyňa UNICEF Slovensko MUDr. 
Ingrid Kopčová. Unicef, nositeľ Nobelovej ceny mieru, je 
jedinou špecializovanou agentúrou na pomoc deťom a jedinou 
v rámci Organizácie spojených národov, ktorá je financovaná 
výlučne z dobrovoľných príspevkov jednotlivcov, prípadne in-
štitúcií a vlád. Preto sa UNICEF pravidelne obracia na verej-
nosť so žiadosťou o podporu projektov na pomoc deťom. Cie-
ľom kampane je sústrediť dostatočné finančné prostriedky na 
pomoc osirelým deťom v africkej Ugande. Zo 16 miliónov de-
tí tejto krajiny ich 2 milióny žijú bez rodičov – za podmienok, 
ktoré sú v našom prostredí nepredstaviteľné... Zbierka  pomô-
že do života projektu, ktorý konkrétnej skupine detí zabezpečí 
základné potraviny, naučí ich hospodáriť a starať sa o súro-
dencov a poskytne im základné vzdelanie a lekársku starost-
livosť. Niet pochýb, že tak spoločne pomôžeme deťom prežiť. 
Symbolom zbierky, Gombík – symbolizuje zemeguľu, detstvo 
a spájanie, podobne ako je narcis symbolom Ligy proti ra-
kovine.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 251/1/06, 252/1/06 
 
V utorok 16. mája 2006 sa v salóniku hotela Tatra v Tren-

číne konal seminár „Moc a bezmocnosť v spolužití mužov 
a žien“ s významným švajčiarskym psychiatrom a psycho-
analytikom MUDr. Andreasom Benzom z Zürichu. Jeho cie-
ľom bolo oboznámiť odbornú verejnosť z oblasti psychiatrie s 
hypotézami maďarskej psychoanalytičky Lillian Rotter, ktorá 
sa už v 30-tych rokoch 20. storočia zaoberala vplyvom sexua-
lity na vzťahy medzi oboma pohlaviami. Upozornila v nich na 
skrytý pocit mužov, ktorí sa vo vzťahu k ženám cítia menej 
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mocní, čo niekedy kompenzujú prehnaným mocenským pos-
tojom voči ním. Podľa MUDr. Andreasa Benza, ženy však 
majú nad mužmi oveľa väčšiu moc, ako sa doposiaľ myslelo, 
takže by s ňou mali narábať obozretne. Švajčiarsky odborník 
sa netajil svojím vrelým vzťahom k Slovensku. Ako v úvode 
prednášky vtipne poznamenal: Rozhodol som sa, že si Slo-
vensko adoptujem. MUDr. Jozef Hašto, primár psychiatric-
kého oddelenia trenčianskej nemocnice, ktorý seminár mode-
roval, mu kompliment vrátil želaním, aby si zasa Slovensko 
osvojilo jeho.  

Trenčianske noviny 22.05.2006  
Pomocná evidencia 276/1/06 
 
Dve stovky klientov zo siedmich zariadení sociálnych slu-

žieb Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 31. mája 2006 
predstavilo v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky v galaprograme Trenčiansky Omar. 

Deti, mladí ľudia 
aj dospelí s men-
tálnym alebo te-
lesným postihnu-
tím sa predstavili 
s divadelnými, 

muzikálovými, 
folklórnymi alebo 
speváckými vys-
túpeniami. Po 
slávnostnom úvo-
de, v ktorom vys-

túpil podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 
PaedDr. Jozef Božik sa rozbehol takmer trojhodinový mara-
tón vystúpení. Sociálne zariadenie zo Slávnice sa predstavilo 
s divadelnou hrou „Zhŕňajová nevesta“. Domov sociálnych 

klienti zo Slávnice prekvapili 
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služieb Demy v Trenčíne sa prezentoval paródiou „O Shrekovi 
a princeznej Fione“. Ako informovala vedúca odboru sociálnej 
pomoci Trenčianskeho samosprávneho kraja Teresa Pavlás-
ková, v pôsobnosti krajskej samosprávy je desať domovov so-
ciálnych služieb, ktoré sa starajú približne o 800 klientov. 
Krajská samospráva na prevádzku vynakladá na domovy so-
ciálnych služieb a 17 domovov dôchodcov 450 miliónov Sk 
ročne. 

Trenčianske noviny 07.06.2006 
 

Nemocnica s poliklinikou 
v Trenčíne sa od 1. júna 2006 
zmenila na fakultnú nemoc-
nicu, o čom rozhodlo Minis-
terstvo zdravotníctva Sloven-
skej republiky novou zriaďo-
vacou listinou. Podľa nej no-
vý názov zdravotníckeho za-
riadenia bude znieť Fakultná 

nemocnica Trenčín. Od tohto času sa zmenia aj názvy od-
delení nemocnice na kliniky. Trenčianska nemocnica sa stáva 
veľkým doškolovacím strediskom, zatiaľ pre stredný zdravot-
nícky personál.  Znamená to väčšiu spoluprácu s Trenčianskou 
univerzitou Alexandra Dubčeka, ktorá ponúka študijné progra-
my ošetrovateľstvo a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdra-
votníctve. Tieto zmeny by mali v najbližšej budúcnosti pocítiť 
aj pacienti, lebo tým, že stredný zdravotnícky personál si bude 
zvyšovať svoju odbornú úroveň, bude sa zvyšovať aj kvalita 
zdravotnej starostlivosti. 

Trenčianske noviny 31.05.2006  
Pomocná evidencia 294/2/06 
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Dňa 7. júna 2006 bol ukončený 29. ročník Akadémie tre-
tieho veku, celoživotného vzdelávania starších ľudí v Tren-
číne, na ktorom sa podieľali lekári, sociálni pracovníci, mest-
skí policajti a ďalší. Zhodnotenie uplynulého ročníka vo svojej 
správe predniesol predseda organizácie Ing. Jozef Miklóš. Pri 
tejto príležitosti bolo odovzdaných 120 seniorom osvedčenia. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 9. júna 2006 sa uskutočnila v Trenčíne 2. pracovná 

konferencia mamológov pod názvom „Mammo Trend´2006“ 
spojená s „Považským 

rádiognostickým 
dňom“, ktorej usporia-
dateľom bola Tren-
čianska univerzita 
Alexandra Dubčeka 
s Rádiologickou klini-
kou s.r.o v Trenčíne. 
Prítomných hostí pri-
vítala zástupkyňa ria-
diteľa Ústavu zdra-

votníctva a ošetrovateľstva Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka h. prof. MUDr. Jana Slobodníková, CSc. na ktorú 

nadviazal  s pozdravom predseda Trenčian-
skeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Se-
dláček, MPH, ktorý okrem iného pozitívne 
hodnotil, že touto konferenciou sa zakladá no-
vá tradícia v období, keď Nemocnica s poli-
klinikou v Trenčíne sa stala nemocnicou fa-
kultnou. S pozdravom vstúpil aj prorektor 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. RNDr. 
Juraj Slabeycius, DrSc., ktorý vyjadril ocenenie h. prof. 
MUDr. Jane Slobodníkovej, CSc. za úsilie vynaložené úsilie 

MUDr. P. Sedláček, MPH 

hon. prof. MUDr. J. Slobodníkov, CSc,  
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pri konštituovaní Ústavu zdravotníctva a ošetrovateľstva ako i  
aktivity vedeckej činnosti, čo umožnilo aj dnešné stretnutie 
odborníkov z oblasti mamológie. Okrem nich ešte s pozdrav-
nými príhovormi vystúpili primár Rádiologickej kliniky Uni-
verzity Karlovej v Prahe doc. MUDr. Ján Daneš, CSc., hlav-
ný odborník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 
pre rádiológiu MUDr. Víťazoslav Belan, CSc. a prezident 
Slovenskej rádiologickej spoločnosti MUDr. Ján Grunt. Po 
tomto úvodnom vstupe odznelo dvadsať odborných predná-
šok, ktorý sa svojím obsahom dotýkal noviniek v mamodiag-
nostike, v digitalizácii mamografie, v preventívnom mamogra-
fickom programe Slovenskej republiky a jeho realizácii v pra-
xi, ako aj o psychologických aspektoch ochorení prsníka. 

Vlastné poznámky  
Pomocná evidencia 328/1/06 
 
Absolventi Univerzity tretieho veku Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka pred slávnostným odovzdaním osvedčení 
o ukončení štúdia na jednom zo svojich posledných stretnutí 
pokrstili Zborník prác študentov Univerzity tretieho veku. 
V zborníku sú prezentované seminárne práce z psychológie 
osobnosti, vývinovej psychológie a psychológie, teda témy, 
s ktorými sa študenti oboznamovali v druhom ročníku. Práce 
najskôr verejne prezentovali pred svojimi spolužiakmi, vzá-
jomne sa ich oponovali a spoločne o nich diskutovali.  

Trenčianske noviny 14.06.2006  
Pomocná evidencia 330/2/06 

 

Prekrásna modrá obloha a na ňom po ňom prechádzajúce sa 
teplom vyžarujúce slniečko privítalo dňa 15. júna 2006 účas-
tníkov jubilejného 15. ročníka podujatia „Farbičky – Čarbič-
ky“ v priestoroch sociálneho zariadenia DEMY v Trenčíne. 
Riaditeľ hosťujúceho zariadenia Mgr. Tibor Gavenda úvo-
dom vyjadril radosť z toho, že na toto podujatie prijali poz-
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vanie kamaráti z Domova sociálnych služieb Dolný Lieskov, 
Domova sociálnych služieb Adamovské Kochanovce, Špeciál-
nej základnej školy V. Predmerského Trenčín, Domova so-
ciálnych služieb Karola Matulaja Bratislava, Domova so-
ciálnych služieb Domino Prievidza a Chráneného bývania 
Trenčín - Juh. Po tomto úvode všetky deti postupne prešli pri-
pravenými výtvarnými dielňami, kde pripravovali pracovné 
tašky z papiera, maľovali na výkresy, maľovali na kachličky, 
kreslili na betónovú stenu, pra-
covali s hlinou na hrnčiarskom 
kruhu, pripravovali rôzne šper-
ky, náramky a náhrdelníky 
a podobne. Po obede čakalo na 
deti prekvapenie, ktoré pre 
nich pripravila svojím vystú-
pením skupina historického 
šermu „Blúdni rytieri“ z Bec-
kova. 

Vlastné poznámky 
 
Masáž srdca a dýchanie z úst do úst na figuríne si mohli 

vyskúšať Trenčania v stredu 14. júna 2006 na Mierovom ná-
mestí. Okrem toho im premerali tlak, či množstvo vydycho-
vaného CO. Podujatie pripravila pri príležitosti Svetového dňa 
darcov krvi Národná transfúzna služba v spolupráci so Slo-
venským červeným krížom a Regionálnym útvarom verejného 
zdravotníctva v Trenčíne. I v tento deň bola čakáreň Národnej 
transfúznej služby v Trenčíne plná bezpríspevkových darcov 
krvi, kde bol od 07,00 do 17,00 hod. Deň otvorených dverí. 
Využili ho deviataci zo Základnej školy Trenčín, Novo-
meského ulica, ktorí sú členmi zdravotníckeho krúžku a tiež 
študenti Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne. Laboranti a 
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zdravotní asistenti z tretieho ročníka sa zoznámili nielen s od-
berom krvi, ale aj s jej spracovaním.  

Trenčianske noviny 21.06.2006  
Pomocná evidencia 342/2/06 
 
Dňa 23. júna 2006 sa uskutočnila v Trenčíne 35. celoštátna 

konferencia sociálnych sestier a pracovníkov, ktorá mala za 
úlohu bilancovať uplynulé ročné obdobie. 
Po slávnostnom otvorení konferencie pred-
sedníčky sekcie Marty Majeríkovej roko-
vanie konferencie pozdravili poslanec Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky Ing. Mi-
lan Rehák, podpredseda Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja PaedDr. Jozef Božik 
a poslankyňa Európskeho parlamentu 
MUDr. Helena Belohorská, ktorí s uzna-

ním hodnotili prácu sociálnych sestier. Je to často práca, pri 
ktorej iný človek potrebuje pomoc inej osoby, lebo sám si 
nevie pomôcť. Na konci 
tejto cesty však osoby 
poskytujúca túto pomoc 
nenachádza v spoloč-
nosti ocenenie. Preto 
i dnešná konferencia by 
mala byť zlomom, aby 
sa jednak podmienky 
pre činnosť sociálnych 
sestier zlepšili a znížila 
hladina chudobných občanov, čo je v podstate úlohou 
spoločnosti reprezentovanej parlamentom, vládou a ostatnými 
inštitúciami. Na rokovaní konferencie vystúpili so svojimi 
odbornými prednáškami : 
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1. Riešenie zdravotnej a sociálnej problematiky v rámci 
Európskej únie – MUDr. Irena Belohorská, poslankyňa 
Európskeho  parlamentu 

2. Pôsobnosť Trenčianskeho samosprávneho kraja v zdra-
votnej a sociálnej sfére – MUDr. Pavol Sedláček, MPH, 
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

3. Psychosociálna starostlivosť o dieťa po úmrtí člena ro-
diny – PhDr. Mária Macková, Lekárska fakulty Masa-
rykovej univerzity v Brne 

4. Psychologické problémy onkologických pacientov – 
MUDr. Ľubica Švancárková, Liga proti rakoviny v Bra-
tislave 

5. Problematika detí náhradnej výchovy – doc. MUDr. 
Jozef Mikloško, PhD., prezident nadácie Úsmev ako dar 

6. Asertívne správanie sociálneho a zdravotníckeho pra-
covníka – Mgr. Mária Rigóová, vysokoškolský pedagóg 

7. Občan v sociálnej politike – Ing. Viera Tomanová, vy-
sokoškolský pedagóg 

8. Novela zákona o sociálnom poistení – JUDr. Ivan Krá-
lik, riaditeľ Sociálnej poisťovne v Trenčíne 

9. Pandémia chrípky – MUDr. Mária Štefkovičová, MPH, 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne 

Vlastné poznámky  
Pomocná evidencia 327/1/06  

 
Mesto Trenčín venuje trvalú 

podporu zlepšovania podmienok 
vo vzdelávaní mládeže, starost-
livosti o prestárlych občanov, 
v športovaní mládeže, dospelých 
a podobne. Toto konštatovanie 
nie je len v rovine slovného vy-
hlásenia, ale je potvrdené aj 

strihanie stuhy Gabrielou Hubínskou 
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praktickými činmi s ktorými sa dennodenne stretávame. Na-
posledy sme sa stali svedkom milej udalosti dňa 11. júla 2006, 
na ktorej sa odovzdávala do užívania nová bezbariérová kú-
pelňa v Dome opatrovateľskej služby na Piaristickej ulici 
v Trenčíne. Symbolickú stuhu otvorenia prestrihla poslankyňa 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Gabriela Hubínska. 
Vstup do modra ladenej kúpeľne s dvomi sprchami, s odkla-
dacím priestorom, umývadlom, WC a priestorom pre hygie-
nickú očistu zamestnancov pôsobil veľmi príjemne. Riaditeľka 
zariadenia JUDr. Fischerová pri tejto príležitosti uviedla, že 
„dôvodom pre vybudovanie bezbariérovej kúpelne bola sku-
točnosť, že v zariadení sa hygienická očista klientov sa vy-
konávala v nevyhovujúcich podmienkach. Stavebné úpravy 
trvali až šesť mesiacov a to jednak preto, lebo projekt sta-
vebných úprav nebol úplný (museli vykonávať dodatky k ne-
mu) a potom do priestoru novej kúpelne sa museli dotiahnuť 
všetky inžinierske siete. Náklady stavebných úprav predsta-
vovali sumu 250 tisíc Sk, ktoré poskytlo mesto Trenčín.  

Vlastné poznámky 
 
Dňa 18. júla 2006 týždni navštívili pracovníci Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne mestskú plaváreň na 
Mládežníckej ulici a v plaveckom bazéne našli riasy. Bolo 
nariadené bazén vypustiť, vyčistiť a vydezinfikovať. Také je 
nové nariadenie. Voda, v ktorej sa vyskytujú riasy, nie je 
škodlivá. Vznik rias je bežný jav, stačí dať v lete do misky 
vodu a za nejaký čas sa tam objavia riasy. Prevenciou proti 
vytváraniu rias je pravidelné ošetrovanie chemickými prí-
pravkami. Ich zvýšený výskyt podporujú vysoké teploty.  Sta-
novisko k výskytu rias vyjadril vedúci plavárne Jozef Berec 
takto : „O vodu sa staráme, pridávame prípravky, ale napriek 
tomu sa pri takýchto vysokých denných teplotách riasy v kúte 
plavecké bazéna rozšírili. Po vyčistení bazén začali večer 
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napúšťať. Na napustenie celého bazénu treba 1750 m3 a trvá to 
26 hodín. Tieto sanačné práce nie sú lacný špás, lebo náklady 
na vypustenie, vyčistenie a opätovné napustenie stáli 120.- Sk. 
Počas dvojdňovej odstávky bazéna znížili aj vstupné na pla-
váreň. Pre budúcnosť takáto situácia riešiť potápačmi, aby sa 
pre neškodné riasy nemusel vypúšťať celý bazén. Tohtoročnú 
sezónu si vedúci plavárne pochvaľoval, veď po vlaňajšom 
mizernom lete má plaváreň každý deň rekordnú návštevnosť.  

Trenčianske noviny 26.07.2006  
 
Vo Fakultnej nemocnici Trenčín pribudne verejný inku-

bátor, teda miesto pre anonymné odloženie novorodencov. 
Vybuduje ho trenčianska nemocnica spolu s Mestom Trenčín. 
Poslanci na jeho zriadenie vyčlenili z rozpočtu 250-tisíc Sk. 
Pôvodne lekári novorodeneckého oddelenia s primárkou 
MUDr. Erikou Oríškovou oslovili občianske združenie 
Šanca pre nechcených. Vlani na sklonku roka 2005 odo-
vzdalo združenie do užívania sedem ďalších hniezd záchrany 
v siedmich slovenských mestách. Snahou primárky bolo, aby 
bol medzi nimi aj Trenčín. Po rokovaní s nimi bola daná 
odpoveď, že hniezd záchrany je v okolí už dosť. Od nového 
roku 2006 vstúpila do platnosti novela zákona o zdravotnej 
starostlivosti. Podľa nej môže zdravotnícke zariadenie ústav-
nej starostlivosti, ktoré prevádzkuje novorodenecké oddelenie, 
zriadiť na účely záchrany novorodencov verejne prístupný 
inkubátor, kam možno novorodenca odložiť. Preto začali ko-
nať a obrátili sa so svojim zámerom aj na predstaviteľov mesta 
Trenčín. Poslanci prostriedky schválili a verejný inkubátor sa 
začne budovať pravdepodobne v septembri 2006. Umiestnený 
bude v detskom pavilóne areálu nemocnice. Je dobre prístupný 
a menej frekventovaný, čím bude zabezpečená vyhovujúca 
anonymita pre matku. Hniezda záchrany sú v súčasnosti 
budované Občianskym združením Šanca pre nechcených v 
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Bratislave, Bratislave - Petržalke, Trnave, Žiline, Nových 
Zámkoch, Prešove, Nitre, Ružomberku, Banskej Bystrici a 
Košiciach.  

Trenčianske noviny 09.08.2006 
Pomocná evidencia 460/2/06 
 
Hospic Milosrdných sestier a Domov dôchodcov JOB pre 

starých a chorých ľudí v Trenčíne navštívil dňa 13. júla 2006 
zástupca Združenia katolíkov Nemecka Renovabis Martin 
Lenz. Počas svojej návštevy ho sprevádzal výkonný riaditeľ 
Refugia Trenčín Ing. Vladimír Chlebana. Prezrel si kom-
pletné zariadenie a prevádzku zariadenia a rokoval o pod-
mienkach darovania finančných prostriedkov, za ktoré by si 
Refugium zakúpilo úžitkové motorové vozidlo pre zabez-
pečenie prevádzky celého zariadenia. Prostriedky, ktoré budú 
čoskoro predisponované do Trenčína, sú z darov pre Reno-
vabis „solidárna akcia nemeckých katolíkov s ľuďmi v stred-
nej a východnej Európe“ a z finančnej podpory nemeckej bis-
kupskej konferencie. Martin Lenz konštatoval, že prispieva-
telia pre Renovabis majú záujem lepšie poznať našu krajinu, a 
preto nevylučuje ani možnosť, že čoskoro navštívia toto neš-
tátne zariadenie, aby sa na vlastné oči presvedčili, do čoho in-
vestovali svoje finančné dary a prostriedky. 

Trenčianske noviny 06.09.2006  
Pomocná evidencia 512/1/06 
 
Kultúrne centrum Dlhé Hony v Trenčíne dňa 6. septembra 

2006 sa stalo miestom slávnostného otvorenia jubilejného 20. 
ročníka Akadémie tretieho veku – celoživotného vzdeláva-
nia seniorov. Preto i jeho začiatok bol oproti predchádzajúcim 
začiatkom iný, lebo v jeho úvode vystúpila s pozdravnou 
básňou seniorka Božena Porubanová a duo flautistiek zo 
Základnej umeleckej školy v Trenčíne z triedy učiteľa Adám-
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ka. Prítomných hostí a poslucháčov pozdravil predseda Kraj-
skej a okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Ing. 
Jozef Mikloš a vyzval prítomných, aby tým, ktorí opustili 
rady seniorov, venovali minútovú spomienku ticha. V sláv-
nostnom prejave Ing. Jozef Miklóš sa vrátil do roku 1986, 
kedy na podnet vtedajšej primárky geriatrického oddelenia 
MUDr. Ruth Kratinovej vznikla táto ušľachtilá myšlienka 

vzdelávať obča-
nov seniorského 
veku. Jej humán-
na myšlienka sa 
mohla realizovať 
len za dobrej spo-
lupráce s kolektí-
vom lekárov 

a zdravotných 
sestier. Je prav-
dou, že začiatky 
vzdelávania ne-
boli ľahké a mali 

celkom inú organizáciu, keď školenia neboli pravidelné, usku-
točňované v rôznych priestorových podmienkach, nie v takom 
rozsahu poslucháčov a aj prednášky mali inú formu. Zvrat vo 
vzdelávaní seniorov nastal v roku 1992, keď bola založená 
mestská a okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska 
v čele s MUDr. Ruth Kratinovou a nadviazala sa spolupráca s 
vedením Mesta Trenčín, ktoré poskytlo bezplatné užívanie 
priestorov Kultúrneho centra Dlhé Hony. V oveľa väčšom roz-
sahu umožnilo vedenie trenčianskej nemocnice jej lekárom 
vzdelávať občanov a poskytovať im viac informácií o udržo-
vaní zdravia v seniorskom veku. V neposlednom rade i väčšou 
aktivitou občianskeho združenia Jednoty dôchodcov sa zvýšil 
záujem poslucháčov účasťou na prednáškach a seminároch, 
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ktorý sa pohyboval vždy nad sto poslucháčov. V závere svoj-
ho príhovoru zaželal prednášateľom ako aj poslucháčom do-
brú pohodu pri získavaní vedomostí v novom ročníku Aka-
démie tretieho veku. Oficiálna časť programu bola ukončená 
odovzdaním pamätných listov zakladateľom, prednášateľom, 
orgánom a organizáciam, ktoré v uplynulom dvadsaťročnom 
období vyvinuli nemalé úsilie, aby vzdelávanie seniorov malo 
potrebnú kvalitu a kvantitu. 

Vlastné poznámky 
 
Začiatkom septembra 2006 navštívili Územný spolok Slo-

venského Červeného kríža profesionálni pracovníci Čínskeho 
Červeného kríža. V Trenčíne sa zastavili počas poznávacieho 
výletu po Slovensku, aby sa oboznámili s miestnymi pomermi 
Červenom kríži. Číňania majú niekoľkoročnú spoluprácu s 
trebišovskou organizáciou. „Zámerom bolo spoznávanie pos-
lania Červeného kríža v oboch krajinách, ktoré je diametrálne 
odlišné,“ uviedla prezidentka Slovenského Červeného kríža 
PhDr. Helena Kobzová. Zásadný rozdiel podľa nej spočíva v 
tom, že Čína financuje všetky aktivity svojho Červeného krí-
ža, pričom u nás štát platí iba služby, ktoré si od Slovenského 
Červeného kríža objedná. „V Číne sa Červený kríž nevenuje 
bezpríspevkovému darcovstvu krvi, ako je tomu u nás. 
Vzhľadom na ich podmienky sa zameriava hlavne na krízový 
manažment. Preto sa venuje najmä prevencii AIDS a vtáčej 
chrípky, a pretože krajina je na podstatne inej úrovni, dôležité 
sú aj opatrenia na zabezpečenie čistoty vôd. Keďže krajina má 
viac ako miliardu obyvateľov, miestny Červený kríž je 
pripravený aj na pohromy, záplavy a nečakané udalosti, pri 
čom mu pomáhajú hlavne vybudované sklady humanitárnej 
pomoci,“ uviedla PhDr. Helena Kobzová. Ďalej dodala, že 
Červený kríž v Číne nemá zariadenia opatrovateľskej služby 
pre starých ľudí. Je tam iný spôsob života. Viaceré rodiny žijú 
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spolu a neexistuje problém, že by sa deti nechceli postarať o 
starých rodičov.  

Trenčianske  noviny 13.09.2006  
Pomocná evidencia 518/1/06 

 

Predlžený víkend a pekné jesenné počasie 16. septembra 
2006 vyplnilo osemdesiat telesne postihnutých  na jubilejnom 
10. ročníku športových hier telesne postihnutých Trenčian-
skeho kraja, ktoré sa uskutočnili v športovom areáli Základnej 
školy Trenčín, Hodžova ul., nad ktorými prevzal záštitu pri-
mátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. Športové hry orga-
nizačne pripravila prvá základná organizácia č. 17 Sloven-
ského zväzu telesne postihnutých v Trenčíne. Ich tradícia pre-
trváva už 18 rokov s malými prestávkami. Športové dopo-
ludnie sa nieslo v znamení motta „za rok mobility pracovnej 

sily“ vyhláseného pre 
tento rok Európskou 
úniou. Pri slávnostnom 
nástupe pretekárov pri-
vítala členka Okresnej 
rady Slovenského zväzu 
telesne postihnutých 
v Trenčíne Ing. Mária 
Barišová vzácnych hostí 
– predsedníčku Ústred-
nej rady Slovenského 

zväzu telesne postihnutých Ing. Moniku Vráblovú, pred-
sedníčku Krajského centra Slovenského zväzu telesne postih-
nutých v Trenčíne Mgr. Janku Masárovú, predsedu Okresnej 
rady Slovenského zväzu telesne postihnutých v Trenčíne a 
predsedu usporiadajúcej organizácie Pavla Mrákavu, pred-
sedu Okresnej rady Slovenského zväzu telesne postihnutých 
Nového Mesta nad Váhom Jozefa Burzu, Okresnej rady Slo-
venského zväzu telesne postihnutých v Myjave Zlaticu Ze-
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manovú, viceprimátora Mesta Trenčín Ing. Antona Boca, 
dlhodobo uvoľneného poslanca Mesta Trenčín Branislava 
Zubričaňáka a všetkých súťažiacich pretekárov. Športom bo-
lo vyplnené sobotné dopoludnie, na ktoré nadviazalo kultúrne 
popoludnie, v ktorom 
vystúpil folklórny sú-
bor Trenčan. Činnosť 
Slovenského zväzu 
telesne postihnutých 
a športových hier 
zhodnotil vo svojom 
príhovore predseda 
Okresnej rady Slo-
venského zväzu te-
lesne postihnutých v 
Trenčíne Pavol Mrákava a poďakoval všetkým, ktorí sa o do-
brý priebeh podujatia zaslúžili, sponzorom a členom organi-
začného štábu. K slávnostnému dňu prispeli aj vystúpenia 
prítomných hostí. Vyvrcholením športového dňa bolo odo-
vzdanie rezortných vyznamenaní, ktoré udelila Ústredná rada 
Slovenského zväzu telesne postihnutých svojím zaslúžilým 
členom :  
Ďakovný list SZTP bol udelený – Janke Drgovej, Ľudmile 
Janovskej, Eliške Veľkej a Oľge Žakechovej; 
Medaila 2. stupňa – strieborná bola udelená – Ľudovítovi 
Beňadikovi, Viliamovi Nagyovi, Anne Pastierikovej, Fran-
tiškovi Perglerovi; 

Športový komisár Ing. Milan Nemec vyhodnotil súťaž v 
šiestich športových disciplínach a tí najlepší boli odmenení 
diplomom a vecnými cenami. Z výsledkovej listiny : 
A) Strela na bránku : 1. Blahová z Horného Srnia 
         2. Strechová z Melčíc - Lieskového 
             3. Frýdecká z Trenčianskej Teplej 
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B)  Hod do tigrovej tlamy :  1. Pecháčová z Horného Srnia 
                                            2. Kvasnica z Nového Mesta n/V 
                                            3. Markechová M.  z H. Stredy 
C)  Hod krúžkami : 1. Hrnčar  z Trenčína 
    2. Makovcová z Horného Srnia  
    3. Strechová z Melčíc – Lieskového 
D) Hod do koša :    1. Makovcová z Horného Srnia  
                                2. Strechová z Melčíc - Lieskového 

3.Markechová M.  z Hornej Stredy 
E) Hra v kolky :  1. Markechová M. z Hornej Stredy 

2.Burza Jozef  z  Nového Mesta n/V. 
3.Kiral z Hornej Stredy 

F) Hod šípkami :     1. Lodek z Myjavy 
                                2. Holcová z Trenčianskej Teplej 
                                3. Kiral z Hornej Stredy 
Za celkovú víťazku vyhlásili Vieru Makovcovú z Horného 
Srnia. 

Bolo to radosti z pekných výsledkov. Všetci víťazi z rúk 
športového komisára Ing. Milana Nemca, predsedu základnej 
organizácie č. 17 Pavla Mrákavu a predsedníčky Krajskej 
rady Slovenského zväzu telesne postihnutých v Trenčíne Mgr. 
Janky Masárovej. Symbolickú štafetu športových hier pre 
rok 2007 prevzala Základná organizácia Slovenského zväzu 
telesne postihnutých v Myjave. Spoločenské posedenie pri 
reprodukovanej hudbe spestrila bohatá tombola. Športové hry 
sú zamerané zapojenie telesne postihnutých do spoločenského 
života, umožnia im vzájomné obohatenie sa o skúsenosti, ra-
dosti i starosti a poskytne im určitý druh zábavy. Tento cieľ sa 
organizátorom podarilo naplniť. Vďaka patrí primátorovi 
Mesta Trenčín Ing. Branislavovi Cellerovi, súboru Trenčan, 
primátorovi mesta Nemšová Jánovi Minďárovi, vedeniu Zá-
kladnej školy na Hodžovej ulici v Trenčíne a vďačným spon-
zorom. BOST SK a.s. Trenčín, Slovex Alfa s.r.o. Trenčín, 
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Timo Slovakia s.r.o Melčice Lieskové, Generali poisťovňa a.s 
Trenčín, Jablonex Slovakia s.r.o. Trenčín, Slovenská spori-
teľňa a.s. Trenčín, Pekáreň Marienka Trenčín, Hypermarket 
TESCO a.s Trenčín, N.R.C. Hydroizolácie a.s Trenčín, RONA 
LR. CRYSTAL Lednické Rovne, SPP a.s. Bratislava. 
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomohli zabezpečiť toto 
podujatie.  

Pavol Mrákava 
 

Materské centrum 
Srdiečko v Trenčíne 
oslávilo v sobotu 23. 
septembra 2006 svoje 
druhé narodeniny. 
„Pracujeme vďaka 
podpore mesta Tren-
čín, sponzorov Tren-
čianskej nadácie i Eu-
rópskeho sociálneho 
fondu Equal,“ pove-

dala pracovníčka Materského centra Srdiečko Emília Hrom-
níková. Slnečné počasie pripravilo tie najvhodnejšie pod-
mienky, aby tí najmenší so svojimi rodičmi vychutnali oslavy. 
Po krátkom oficiálnom úvode sa deti mohli blázniť na nafu-
kovacom hrade, kreslili na chodník, svoje nadanie uplatnili 
v tvorivej dielničke a vyhrávala im aj muzička „Polianka 
ansambl“. Najväčší ohlas malo u detí vystúpenie Divadielka 
pani Hofmanovej s výberom z Dobšinského rozprávok naz-
vaným Z rozprávky do rozprávky. 

Info 28.09.2006 
Pomocná evidencia 558/1/06 
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Vo výstavnej miestnosti na Mierovom námestí č. 16 v Tren-
číne predstavila dňa 5. októbra 2006 Bc. Anna Vojtechová 
z Krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slo-
venska v Trenčíne putovnú výstavu fotografií pod názvom 
„Cesta svetla 2005“. Vo svojom príhovore uviedla, že „je sna-
hou prostredníctvom výstavy priblížiť problematiku zrakovo 
postihnutých občanov. V roku 2005 sa uskutočnil 2. ročník 
tejto fotografickej súťaže, do ktorej sa zapojilo 14 autorov s 33 

fotografiami. Súťažilo sa 
v troch kategóriach – čierno-
bielej, farebnej a digitálnej fo-
tografii. Ďalej upozornila, že 
spomedzi súťažných fotogra-
fií bola ocenená aj fotografia 
pod názvom Stomatológ od 
trenčianskeho autora Stani-
slava Sokola, ktorá bola aj 

vystavená“. 
Vlastné poznámky 
 
Organizácia postihnutých chronickými chorobami tren-

čianskeho regiónu organizovala za podpory Mesta Trenčín dňa 
12. októbra 2006 Deň zdravého srdca. Tento rok to bol už 
štvrtý ročník a v tradícii chce pokračovať aj počas rokov 
ďalších. Občania a návštevníci Trenčína mohli v tento deň, v 
čase od 11.00 do 15.00 h. zastaviť v Kultúrnom a metodickom 
centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky a dať si pros-
tredníctvom systému PharmVital zmerať krvný tlak, telesný 
tuk, zistiť hladinu glukózy, cholesterolu a triglyceridov. Re-
gionálny ústav verejného zdravotníctva v Trenčíne ponúkol v 
rámci prevencie pre fajčiarov spirometrické vyšetrenie. Štu-
denti Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne v spolupráci so 
Slovenským Červeným krížom predviedli ukážku prvej po-

zľava Jana Pavlovičová, Terézia Fuleková, Bc. Anna Vojtechová 



 1046 

moci a ponúkli náučnú literatúru. Keďže príčinou ne-
priaznivého zdravotného 
stavu obyvateľstva je aj 
nesprávne stravovanie, 
tak študenti zo Združenej 
strednej školy hotelových 
služieb a obchodu v Tren-
číne pripravili ochutnáv-
ku jedál zdravej výživy. 
Pre mnohých konzumen-
tov bola inšpiráciou na 
zmenu stravovacích návykov. Akcie sa už tradične zúčastnili 
aj výrobcovia produktov zdravej výživy s ponukou predaja 
potravín zo sóje, vitamínov, čajov, bylinných extraktov a 
literatúry. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 12. októbra 2006 privítal predseda krajskej organizácie 

Jednoty dôchodcov v Trenčíne Ing. Jozef Mikloš vyše stovky 
účastníkov 2. ročníka krajského a 5. ročníka okresného náuč-
ného turistického zrazu členov Jednoty dôchodcov Slovenska 
Trenčianskeho kraja. Účastníkov zrazu pozdravila spevácka 
skupina Stankovčanka. Po pozdravoch hostí – Ing. Marty 

Šajbidorovej z Tren-
čianskeho samospráv-
neho kraja a Branisla-
va Zubričaňáka 
z Mestského úradu 
Trenčín organizátori 
podujatia ocenili ďa-
kovnými listami desiat-
ku aktivistov podieľa-
júcich sa na rozmanitej 

jedným z ocenených bol Pavol Mičo z Trenčína 
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činnosti pre dôchodcov. Počasie podujatiu žičilo, a tak účas-
tníci podujatia sa rozdeliac sa dvoch skupín navštívili pamä-
tihodnosti mesta Trenčín – Trenčiansky hrad, hotel Tatra 
s rímskym nápisom, vodníka Valentína a po obedňajšej sieste 
sa poklonili pri pamätníku na Brezine padlým v druhej 
svetovej vojne. O starostlivosti Mesta Trenčín o lesopark Bre-
zina sa zoznámili v stredisku Mestského hospodárstva a sprá-
vy mestských lesov na Brezine. Záver patril opäť spoločnému 
stretnutiu v Kultúrnom centre Dlhé Hony v Trenčíne, kde 
v kultúrnom programe vystúpila tanečno-spevácky skupina 
Vena pri Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne a speváckej 
skupine Stankovčanka. 

Vlastné poznámky 
 

V utorok 3. októbra 2006 sa na sútoku potoka Teplička a 
rieky Váh pri zimnom štadióne v Trenčíne sa našlo päť uhy-
nutých kačíc, o ktorých zber sa postarali veterinári. MVDr. 
Dagmar Kopřivová z Regionálnej veterinárnej a potravi-
novej správy v Trenčíne konštatovala, že o ďalšie dva dni pri 
obhliadke daného miesta už ďalšie uhynuté kačice nenašli. 
Príčinou uhynutia kačíc v Trenčíne nebola vtáčia chrípka, čo 
potvrdili predbežné vyšetrenia Národného referenčného labo-
ratória Výskumného ústavu vo Zvolene. Ešte pred týmto 
zistením miestni rybári tvrdili, že pred dvoma týždňami našli 
štyri uhynuté kačice a dve objavili aj 22. septembra 2006. Na 
tom istom mieste objavili pred dvoma mesiacmi 17 uhy-
nutých kačíc. Kačice vtedy zabila baktéria Clostridium per-
fringens typ A. Tá sa však našla nielen v kačiciach, ale aj vo 
vode, ktorej kvalita z mikrobiologického hľadiska vykazovala 
značné fekálne znečistenie. Príčinou znečistenia mohli byť 
uhynuté ryby či iné živočíchy, ktoré sa v horúčavách pri 
brehu rozkladali a hnili. 

Info 12.10.2006  
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Pomocná evidencia 600/1/06 
 
Upozorniť verejnosť na problematiku duševného zdravia a 

pomôcť ľuďom s duševnými poruchami pri začlenení do spo-
ločnosti bolo cieľom celonárodnej kampane a finančnej zbier-

ky Dni nezábu-
diek, ktorá sa ko-
nala od stredy 11. 
do piatku 13. októ-
bra 2006. V 42 slo-
venských mestách 
ponúkalo 2300 
dobrovoľníkov ne-
zábudky ako sym-
boly zraniteľnosti 
ľudskej duše spolu 
s letáčikmi o cie-

ľoch kampane. Kúpou tohto kvietku ľudia prejavili solidaritu s 
tými, ktorí trpia duševným ochorením. Tretí ročník kampane 
organizovala Liga za duševné zdravie v spolupráci s Úniou 
materských centier, organizáciami pacientov a príbuzných, ne-
ziskovými organizáciami, vybranými školami, centrami pe-
dagogicko-psychologických poradní a regionálnymi úradmi 
verejného zdravotníctva. Podľa slov pracovníčky trenčian-
skeho Materského centra Srdiečko Emílie Hromníkovej sa v 
Trenčíne do zbierky zapojilo 115 dobrovoľníkov zo Strednej 
priemyselnej školy stavebnej, Strednej umeleckej školy, Stred-
nej sociálno-pedagogickej školy a zo Združenej strednej školy 
hotelových služieb a obchodu. Spolu sa im počas troch dní po-
darilo vyzbierať 90-tisíc Sk. Vyzbierané peniaze sú určené na 
podporu denných stacionárov, chránených dielní, pracovných 
miest a miest na bývanie pre ľudí s duševným ochorením, ako 
aj na oblasť prevencie. Kampaň bola súčasťou Týždňa dušev-
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ného zdravia, ktorý sa koná pri príležitosti Svetového dňa du-
ševného zdravia pripadajúceho na 10. október.  

Trenčianske noviny 18.10.2006  
Pomocná evidencia 601/2/06 

 

Dňa 12. októbra 2006 privítal predseda krajskej organizácie 
Jednoty dôchodcov v Trenčíne Ing. Jozef Mikloš vyše stovky 
účastníkov 2. ročníka krajského a 5. ročníka okresného 

náučného turistické-
ho zrazu členov 
Jednoty dôchodcov 
Slovenska Tren-
čianskeho kraja. 
Účastníkov zrazu 
pozdravila spevácka 
skupina Stankov-
čanka. Po pozdra-
voch hostí – Ing. 
Marty Šajbidoro-

vej z Trenčianskeho samosprávneho kraja a Branislava Zu-
bričaňáka z Mestského úradu Trenčín organizátori podujatia 
ocenili ďakovnými listami aktivistov podieľajúcich sa na roz-
manitej činnosti pre dôchodcov. Počasie podujatiu žičilo a tak 
účastníci podujatia sa rozdeliac sa dvoch skupín navštívili 
Trenčiansky hrad, hotel Tatra s rímskym nápisom, vodníka 
Valentína a po obedňajšej sieste sa poklonili pri pamätníku na 
Brezine padlým v druhej svetovej vojne a o starostlivosti Mes-
ta Trenčín o lesopark Brezina sa zoznámili v stredisku Mest-
ského hospodárstva a správy mestských lesov. Záver patril 
opäť spoločnému stretnutiu v Kultúrnom centre Dlhé Hony 
v Trenčíne, kde v kultúrnom programe vystúpila tanečno-spe-
vácky skupina Vena pri Strednej zdravotníckej škole v Tren-
číne a speváckej skupine Stankovčanka. 

Vlastné poznámky 

účastníci stretnutia navštívili Trenčiansky hrad 
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V utorok 17. októbra 2006 odštartovala celoslovenská ve-
rejná zbierka pod názvom „Biela pastelka“. Únia slabo-
zrakých a nevidiacich Slovenska ju organizuje tento rok už po 
piatykrát. V tento deň dobrovoľníci, najmä z radov mládeže v 
približne 100 mestách a obciach celého Slovenska, teda aj v 
Trenčíne ponúkali biele pastelky za minimálne 20 Sk. Po 
ostatné dni, až do ukončenia zbierky 30. novembra, môžu dar-
covia prispievať priamo na účet zbierky alebo zaslaním SMS 
na špeciálne číslo. Biele pastelky sa stali ústredným motívom 
sveta nevidiacich. Ako informovala vedúca Krajského stre-
diska Únie slabozrakých a nevidiacich v Trenčíne Bc. Anna 
Vojtechová, zbierka je zameraná na podporu programov pre 
nevidiacich a slabozrakých občanov. Verejnou zbierkou sa 
snažíme získať finančné prostriedky na rozvoj a realizáciu 
špeciálnych programov, kde sa nevidiaci učia chodiť s bielou 
palicou, čítať Braillovo slepecké písmo, variť a starať sa o 
vlastnú domácnosť, využívať počítač a internet. Snažíme sa 
upozorňovať na problémy nevidiacich a slabozrakých občanov 
a získať podporu na ich riešenie.“ Pri príležitosti zbierky sa 
konali rôzne sprievodné aktivity.  

Trenčianske noviny 18.10.2006  
Pomocná evidencia 606/1/06 

 
Klub dôchodcov na Dlhých Honoch v Trenčíne pod vede-

ním svojej vedúcej p. Pavlíkovej pripravil dňa 19. októbra 
2006 pre svojich členov hodnotný program pri príležitosti 
„Mesiaca úcty k starším“. K hojnom počte prítomným senio-
rom sa prihovoril poslanec Mestského zastupiteľstva v Tren-
číne Ing. Ján Krátky, aby ich zoznámil s niektorými aktuál-
nymi informáciami rôzneho obsahu, ktoré sa uskutočňujú 
a plánujú v najbližšom období na území mesta Trenčín. 
V kultúrnej časti programu vystúpili deti z Materskej školy na 
Legionárskej ulici, žiaci zo základnej umeleckej školy, fol-
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klórna skupina Dubienka z Dubodiela a členka klubu Mária 
Šípková s prednesom vlastných básní. No nezostalo len pri 
plánovanom programe, lebo pre členov  po jeho skončení sa 
na chvíľu zastavil čas pri speve a dišputách v družnom ko-
lektíve. 

Alfonz Bučko 
 

Mesto Trenčín aj v roku 2006 zriadi dočasnú nocľaháreň 
pre ľudí bez prístrešia. V súčasnosti je ukončený vý-
ber lokality na umiestnenie unimo buniek, ku ktorým budú v 
prípade potreby napojené inžinierske siete. V rozpočte mesta 
sú na tieto práce pripravené 2 milióny Sk. V Trenčíne je 
približne 42 občanov bez prístrešia, z toho 25 s trvalým 
pobytom, alebo posledným pobytom v meste Trenčín. Za-
čiatkom roka 2006 mesto Trenčín otvorilo dočasnú 
nocľaháreň s tridsiatimi lôžkami na prespanie v priestoroch 
bývalej Materskej školy na Osvienčimskej ulici, ktorá sa už 
v tento rok použiť na tento účel použiť nedá, pretože objekt sa 
čoskoro stane centrom seniorov. Podľa slov Ing. Daniely 
Mikolášovej, špecialistky odboru školstva a sociálnych vecí 
Mestského úradu v Trenčíne má mesto Trenčín náhradnú 
alternatívu v priestoroch Mestského hospodárstva a správy 
lesov na Soblahovskej ulici, kde chceme zriadiť nocľaháreň  
pre 30 občanov bez prístrešia. Kapacita miest na prespanie 
kopíruje evidovaný počet bezdomovcov v meste. Ing. Daniela 
Mikolášová konštatovala, že presný počet ľudí bez prístrešia 
sa nedá určiť, pretože niektorí z tých, ktorým sa pomohlo 
počas posledného zimného obdobia mohli zomrieť, alebo odiš-
li do iných miest. Ťažko preto povedať či tu bude nárast alebo 
úbytok. Mesto Trenčín plánuje otvoriť novú dočasnú noc-
ľaháreň okamžite, ako nastanú extrémne silné mrazy, pretože 
priestory budú pripravené, aby sa občania mohli ubytovať. 
Z rozpočtu mesta boli pre chod nocľahárne vyčlenených 300 



 1052 

000 Sk. Na poriadok a prevádzku bude dohliadať mestská 
polícia. 

Info Trenčín 26.10.2006  
Pomocná evidencia 626/1/06 

 

Evidovaná nezamestnanosť v Trenčianskom okrese počas 
mesiaca  september 2006 po prvý raz od roku 1990 klesla pod 
tri percentá. Po Bratislave s dvoma percentami je druhou 
najnižšou na Slovensku. Podľa slov riaditeľa Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne Ing. Branislava Hor-
níka, nezamestnanosť v Trenčíne dosiahla hranicu, kedy úrad 
eviduje len nezamestnateľných. Od polovice októbra 2006 už 
neevidujú ani čerstvých absolventov škôl. Ing. Branislav Hor-
ník vidí za znížením nezamestnanosti príchod investorov, roz-
voj služieb a podnikov s desiatkami zamestnancov. Mnohí 
z regiónu tiež odchádzajú za prácou do neďalekej Českej 
republiky. Najviac ľudí pracuje v tradičnom strojárskom od-
vetví. Zahraničné firmy, ktoré zamestnávajú stovky pracov-
níkov na jednoduché manuálne práce za nízke mzdy, vytvárajú 
podľa Ing. Branislava Horníka obmenu pracovných pozícii. 
Spoločnosti s počtom nad 1 000 zamestnancov majú vlastnú 
dopravu a ľudí zvážajú za prácou aj 50 kilometrov od domova. 
Trenčín sa tak stáva miestom, kde ľudia za prácou dochádzajú. 
Ďalej treba povedať, že okrem dopravnej infraštruktúry sú 
veľkou výhodou trenčianskeho regiónu tradične vzdelaní ľu-
dia. V súčasnosti mesto Trenčín buduje priemyselnú zónu, v 
ktorej by mali nájsť uplatnenie výhradne ľudia s vyšším vzd-
elaním, produkujúci výrobky s vyššou pridanou hodnotou. 
Podľa trenčianskeho primátora Ing. Branislava Cellera ďalšie 
montážne haly už v regióne nemajú perspektívu. Treba však 
usmerniť stredné školy, aby vzdelávanie zamerali požiadavky 
trhu. Nezamestnanosť klesá v celom Trenčianskom kraji, v 
septembri dosiahla 5,66 %. Po Trenčíne, kde je nezamest-
nanosť 2,96 %, nasleduje Ilava s 3,75 % a Púchov s 4,13 % 
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nezamestnanosťou. Na chvoste kraja je Partizánske s evi-
dovanou nezamestnanosťou 9,08 %.   

Info Trenčín 26.10.2006  
Pomocná evidencia 626/1/06 

 
Občianske združenie Refugium v Trenčíne z finančnej pod-

pory nemeckej biskupskej konferencie zakúpilo nové úžitkové 
vozidlo, malý transportér pre potrebu prevádzky celého zaria-
denia občianskeho združenia, t.j. pre vlastnú činnosť Hospicu 
Milosrdných sestier, Domova dôchodcov JOB, ako aj s mož-
nosťou poskytovať ostatné zdravotnícke a sociálne služby pre 

široký okruh ob-
čanov odkázaných 
na pomoc iných. 
Bližšie o tejto sku-
točnosti informo-
val riaditeľ ob-
čianskeho združe-
nia Refugium Ing. 
Vladimír Chle-
bana – „V mene 
Hospicu Milosrd-
ných sestier bol 

spracovaný projekt a žiadosť o pomoc a podporu, ktorým sme 
oslovili združenie Katolíkov Nemecka – Renovabis. Odpoveď 
nás milo prekvapila, pretože s kladným vyjadrením bol prilo-
žený návrh zmluvy o realizácii predmetného projektu. Až pod-
písaním darovacej zmluvy štatutárov oboch zmluvných strán 
(za Renovabis Martin Lenz, za Refugium Ing. Vladimír 
Chlebana) nadobudla táto zmluva konkrétnu podobu, keď za 
finančný dar bolo zakúpené spomenuté vozidlo. Za túto nezišt-
nú pomoc vyjadrujem poďakovanie  v mene svojom ako aj 
v mene všetkých klientov.“ Pri tejto príležitosti treba zdôraz-
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niť, že významnými podporovateľmi Hospicu Milosrdných 
sestier – prevádzkovateľa o.z. Refugium bola v roku 2006 
Liga proti rakovine, ktorá prispela finančnou čiastkou 100 tis. 
Sk na dovybavenie potrebným zariadením zdravotníckych po-
môcok a Mesto Trenčín, ktoré prispelo finančnou čiastkou               
1,5 mil. Sk na doplatok kúpnej ceny objektu. 

Vlastné poznámky 
 
Problematikou maloletých utečencov a postupmi a opa-

treniami v najlepšom záujme detí sa zaoberala konferencia, 
ktorá sa uskutočnila 27. októbra 2006 v Kultúrnom a meto-
dickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Dôvo-
dom stretnutia partnerov - Úradu práce, sociálnych vecí a ro-
diny, jeho Ústredia, cudzineckej polície a neštátnych sub-
jektov venujúcich sa maloletým bez sprievodu bolo podľa ve-
dúceho oddelenia sociálno-právnej ochrany a sociálnej pre-
vencie Karola Dubčíka, zlepšenie koordinácie, toku infor-
mácií a vybavovania agendy. Ďalším dôvodom konferencie 
bola dostavba Detského domova v Hornom Orechovom, ktorá 
začala na jeseň 2005. Odovzdanie ukončenej stavby bolo 
naplánované na 20. októbra 2006. Momentálne sa už sťahuje 
nábytok a do dvoch týždňov bude domov pripravený prijímať 
nových utečencov. Pôvodná kapacita domova bola šestnásť 
miest, no podľa vedúceho oddelenia sa dalo v predošlých 
priestoroch umiestniť iba dvanásť detí. Posledným dôvodom 
zvolania konferencie bola skutočnosť, že dňom 1. septembra 
2006 sa Detský domov pre maloletých bez sprievodu trvalo 
oddelil od Detského domova v Zlatovciach a získal tak právnu 
subjektivitu. Bolo konštatované, že počet maloletých utečen-
cov má v posledných rokoch klesajúcu tendenciu, no i napriek 
tomu naša krajina je podľa Karola Dubčíka pre utečencov 
stále tranzitnou krajinou a máloktorí z nich u nás hľadajú 
trvalý pobyt. Detský domov slúži na to, aby počas tolero-
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vaného pobytu boli doriešené všetky okolnosti týkajúce sa 
maloletého. „Maloletý môže mať niekde rodinu, s ktorou sme 
schopní mu zabezpečiť zlúčenie, môže sa chcieť vrátiť do 
vlasti, či hľadať trvalé riešenie na našom území,“ tvrdí a do-
dal, že tolerovaný pobyt trvá od 180 dní do osemnásteho roku 
veku utečenca a počas neho má rovnaké práva ako naše deti. 
Keďže prístavbou sa kapacita zariadenia výrazne zvýšila, je 
nutné aj zvýšenie počtu pracovníkov z pôvodných deväť na 
dvadsaťsedem. „Personálne to ešte nie je dobudované. Súvisí 
to s druhom práce, ktorý si vyžaduje empatiu a nesie so sebou 
aj zdravotné riziká,“ vysvetľuje. I keď všetci maloletí absol-
vujú vstupnú zdravotnú prehliadku, nemôžu sa podľa Karola 
Dubčíka odhaliť všetky choroby, no zatiaľ nemali našťastie 
žiaden prípad prenosu infekcie závažnejšieho charakteru. Po 
rozsiahlej prístavbe priestory pôvodnej budovy zariadenia sú 
určené na karanténu o kapacite osem osôb. V objekte prístav-
by budú umiestnené tri skupiny po desať maloletých, z kto-
rých bude jedna čisto ženská. Prístavbou sa v domove výrazne 
zlepšia aj voľnočasové aktivity, lebo okrem samostatných 
WC, spŕch a kuchynského kúta bude mať každá skupina aj 
svoju spoločenskú miestnosť, keď predtým bola na túto čin-
nosť určená len jedna miestnosť. Okrem toho bude k dispo-
zícii aj veľká spoločenská miestnosť a uvažuje sa aj o kaplnke. 
Jediný domov pre maloletých bez sprievodu na Slovensku po 
prestavbe prichýli až 38 detí. 

Trenčianske noviny 08.11.2006  
 
Dňa 17. novembra 2006 otvoril predseda 

Spoločnosti Downov syndróm na Slovensku 
Ing. Róbert Lezo putovnú výstavu obrazov 
a prác ľudí postihnutých chorobou Downov 
syndróm. Vo svojom príhovore spomenul, že 
„táto výstava začala svoju púť v Prahe a po 

Ing. Róbert Lezo 
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poslednej svojej repríze v Snine dorazila do Trenčína a po nej 
budú nasledovať ďalšie slovenské mestá Piešťany, Bratislava. 
Expozícia výstavy v Trenčíne sprístupnila 140 prác z 1500 pri-
hlásených exponátov. 
Všetky obrazy boli 
krásne a ťažká bola 
úlohu poroty, aby vy-
brala tie najkrajšie. Po-
žiadal o prepáčenie, ak 
neboli niektoré práce 
zverejnené.“ Prestrih-
nutím symbolickej stu-
hy  viceprimátorom 
Mesta Trenčín Ing. 
Antonom Bocom a predsedom Spoločnosti Downov syndróm 
na Slovensku Ing. Róbertom Lezom bola výstava sprístup-
nená. Otvorenie výstavy osviežili v krátkom kultúrnom pro-
grame Monika Velasková, súrodenci Lezovi, deti zo Špe-
ciálnej základnej školy v Trenčíne a súbor Lupienok z Tren-
čianskej Teplej. 

Vlastné poznámky 
 
Benefičný koncert v Trenčíne, ktorý sa uskutočnil dňa             

13. novembra 2006 v Kultúrnom a metodickom centre Ozbro-
jených síl Slovenskej republiky bol poriadaný v jednom z de-
siatich miest na Slovensku, kde sa nachádzajú Hniezda zá-
chrany, alebo je plánované zriadiť Náruč záchrany. Finan-
covanie Náručí  záchrany sa bude zabezpečovať netradične 
a formou z predaja starého papiera a z koncertov. Mottom ce-
lého projektu je „Vymeníme starý papier za nový život“. Na 
koncerte vystúpilo veľa známych osobností a spevákov ako 
Sisa Sklovská, Katka Hasprová, Zuzka Maurery, Mirka Par-
tlová, Maria Eliášová, Tanečné divadlo Mystic a ďalší. Pro-
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jekt, ktorý je pokračovaním Hniezd záchrany, chce pomôcť 
ženám v krízových situáciách. K dnešnému dňu bolo na 
Slovensku podľa prezidentky občianskeho združenia Šanca 
pre nechcených Anny Ghannamovej vybudovaných desať 
hniezd záchrany - anonymných inkubátorov pre nechcené a 
narodené deti. Za rok existencie zachránili už deväť ľudských 
životov. Novým projektom pod názvom Náruč záchrany bude 
nielen život, ale aj materinskú lásku vybudovaním azylových 
domov pre matky s deťmi.  

Trenčianske noviny 08.11.2006  
 
Medzi Mestom Trenčín a občianskym združením Centrum 

pre rodinu bola  prvá základná zmluva o spolupráci podpísaná 
11. februára 2004. V zmluve bola zapracovaná suma 100 tisíc 
Sk na vstupné náklady na zriadenie ubytovne pre občanov, 
ktorí sa náhle ocitli bez prístrešia. Pod bodom 3) v spomínanej 
zmluve tri sa zmluvné strany dohodli, že občianske združenie 
Centrum pre rodinu sa zaväzuje Mestu Trenčín poskytnúť 
bezplatne k dispozícii 10 miest v zariadení sociálny dom 
Krištof pre potreby zariadenia mesta Trenčín na obdobie 10 
rokov. Od tohto základného dokumentu sa odvíjali všetky fi-
nančné dotácie, ktoré Mesto Trenčín poskytlo občianskemu 
združeniu Centrum pre rodinu resp. sociálnemu domu Krištof. 
Každá dotácia bola poskytnutá na základe Všeobecne záväz-
ného nariadenia Mesta Trenčín o poskytovaní dotácií a prešla 
rokovaním komisie sociálnych vecí pri mestskom zastupi-
teľstve. Ku každej dotácii boli riadne spracované zmluvy, kde 
bolo jasne uvedená adresnosť, komu a na čo sa dotácia dáva, 
ako sa má zúčtovať a podobne. V roku 2004 bolo pre občian-
ske združenie Centrum pre rodinu priznaných vstupných 100 
tisíc Sk, ďalej 250 tisíc Sk na prevádzku sociálneho domu 
Krištof a na prevádzku sociálneho taxíka 80 tisíc Sk. V roku 
2005 na prevádzku sociálneho taxíka 590 tisíc Sk. V roku 
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2006 komisia sociálnych vecí nepriznala nič, pretože ob-
čianske združenie Centrum pre rodinu nepredložilo žiadny 
projekt, týkajúci sa činnosti žiadateľa nároku o dotácie. Podľa 
všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín o poskyto-
vaní dotácií musí byť projekt súčasťou žiadosti o dotáciu. 
Mesto, ešte hradilo v januári 2006 elektrickú energiu za pred-
chádzajúce obdobie vo výške 198 296 Sk. Mesto Trenčín 
navyše v januári 2004 odpredalo občianskemu združeniu Cen-
trum pre rodinu objekt, v ktorom sídli sociálny dom Krištof za 
symbolickú jednu slovenskú korunu. Čuduj sa svete. lebo 
občianske združenie Centrum pre rodinu v súčasnosti už nie je 
majiteľom objektu. Podľa výpisu z katastra nehnuteľností sa 
stala vlastníkom iná fyzická osoba. Stalo sa totiž to, že pred-
chádzajúca štatutárka Oľga Löbbová zobrala úver bez vedo-
mia predstavenstva, spravila záložnú zmluvu na objekt, ale 
úver nesplácala. Nový štatutár Miroslav Ferianc nevedel vy-
dokladovať či finančné prostriedky z úveru boli použité 
v prospech občianskeho združenia Centrum pre rodinu. Čle-
novia sociálnej komisie pri mestskom zastupiteľstve na mimo-
riadnom rokovaní vyzvali štatutára občianskeho združenia 
Centrum pre rodinu, aby vypracoval ozdravný projekt. Na-
priek prísľubu sa nič také neudialo. Za takéhoto skutkového 
stavu by bolo zo strany Mesta Trenčín hazardom, ak by pou-
kázalo finančné prostriedky daňových poplatníkov v prospech 
občianskeho združenia Centrum pre rodinu. Mesto Trenčín 
poskytne akémukoľvek subjektu dotáciu len vtedy, keď je 
v súlade so všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní 
dotácií. V prípade, že občianske združenie Centrum pre rodinu 
prevedie objekt, v ktorom sídli sociálny dom Krištof späť do 
vlastníctva mesta Trenčín za jednu slovenskú korunu, Mesto 
Trenčín prevezme všetky záväzky a bude sociálny dom 
Krištof prevádzkovať. 

Info Trenčín 23.11.2006  
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Pomocná evidencia 657/1/06 
 
Dňa 18. novembra 2006 zavítala do centra sociálnych 

služieb DEMY v Trenčíne návšteva Marka Smita z Holan-
dska, ktorý je špecialistom na pomôcky pre zdravotne postih-
nutých. Okrem toho priviezol klientke centra Katke Savkovej 
špeciálny invalidný vozík. Katka trpí mozgovou obrnou a je 
odkázaná na pomoc najbližších či už doma alebo v zariadení 
sociálnych služieb Demy. Pôvodný vozík, ktorý mala Katka 
už päť rokov, poznamenalo jeho každodenné používanie. 
Okrem toho stal sa podľa Marka Smita nevyhovujúcim, pre-
tože Katka vyrástla a je vo vozíku schúlená a kriví si chrbát. 
Nemôže v ňom dobre sedieť a stabilizáciu jej telíčka zabez-
pečujú už nevhodné upínacie body. V novom vozíku, ktorý jej 
Mark upravil presne na mieru, sa aj podľa jej súhlasnej sig-
nalizácie cítila dobre. „Premenila sa nám na dámu,“ povedal 
Mark, keď po prvýkrát preložili Katku do nového vozíka. 
Okrem vozíka pre Katku priviezol Mark z Holandska aj me-
chanické zdvíhacie zariadenia, dekubitné matrace, vankúše na 
sedenie pre klientov zaria-
denia a ďalšie pomôcky. 
Riaditeľ DEMY Mgr. Ti-
bor Gavenda sa darom po-
tešil a skonštatoval, že vo-
zíkov by sa im zišlo viac. 
„Aspoň štyri pre našich 
imobilných klientov, preto-
že z terajších 25 klientov 
majú až dve tretiny pohybové problémy.“ Využijú aj dve 
zdvíhacie plošiny, pretože doteraz tu vôbec takúto pomôcku 
nemali a pri manipulácii s klientmi sa museli pracovníci spo-
ľahnúť len na vlastné sily. „Je to pre nás ohromná pomoc, u 
nás sú tieto veci dosť drahé. Starnú nám klienti, ale aj 
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personál, a je problém ich prepravovať.“ Zlepšenie očakávajú 
aj od transportného systému, ktorý by chceli vybudovať na 
budúci rok. Už teraz upravujú priestory, rekonštruujú sociálne 
zariadenia a izby, kadiaľ povedie závesný transportný systém. 
Ako povedala koordinátorka Fondu Klaun Ing. Jana Se-
dláčková, po návšteve v DEMY v máji 2006 prisľúbili Holan-
ďania, že sa u nich poobzerajú po veciach, ktoré by deťom 
pomohli. A svoje sľuby splnili. Všetky pomôcky, ktoré Mark 
priviezol, sú darmi holandských spoločností, ktoré spolupra-
cujú s Fondom Dr. Klaun. „Fond za takmer dva roky spolu-
práce rozdal takmer 150 zdravotníckych pomôcok, 40 elektric-
kých skútrov, 58 invalidných vozíkov, 11 špeciálnych bicy-
klov a 37 ďalších pomôcok rôzneho druhu,“ uviedla Ing. Jana 
Sedláčková. 

Trenčianske noviny 29.11.2006 
Pomocná evidencia 696/1/06 

 

Dňa 1. decembra 2006 si pripomenuli klienti Hospicu Milo-
srdných sestier a stacionára JOB, zriadený občianskym zdru-
žením Refugium a veriaci z mestskej časti Trenčín – Kubra 
prvé výročie tohto ojedinelého sociálneho zariadenia v Tren-
číne, ktoré od tohto času začali prijímať prvých klientov. 
Podujatie bolo o to slávnostnejšie, pretože pri tejto ho príle-
žitosti navštívil nitriansky biskup Mons. Viliam Judák a od-
slúžil ďakovnú svätú omšu. Keďže bolo na začiatok advent-
ného času, pán biskup na začiatku svätej omše posvätil ad-
ventné vence. V slávnostnej homílii konštatoval, že „naše 
stretnutie s Bohom nemôže byť v očakávaní strachu a úzkosti, 
pretože na konci svojej životnej cesty sa stretneme s tým, 
ktorý je našim Otcom a ktorý chce byť našou odmenou. Na 
druhej strane sledujeme, že veľa ľudí nerozmýšľajú, že ich 
život raz skončí a že sa budú za svoj život zodpovedať. Tvá-
rime sa akoby sme mali tu na tejto zemi zostať naveky. Náš 
život je uponáhľaný a nemáme čas sa zastaviť a uvedomiť si 
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túto skutočnosť. Toto zariadenie nie je len miestom, kde sa 
čaká na smrť, ale je aj miestom, kde všetkých čaká na 
stretnutie s Pánom, čo už sa tak 
stalo v 90 prípadoch, kedy naši 
bratia a sestry opustili naše ra-
dy.“ Po záverečnom požehnaní 
poďakoval riaditeľ občianskeho 
združenia Refugia Ing. Vladimír 
Chlebana biskupovi Mons. Vi-
liamovi Judákovi za jeho osobné 
pričinenie o to, aby toto zaria-
denie úspešne plnilo stanovené 
ciele. Na záver potom biskup 
Mons. Viliam Judák spolu so 
správcom Trenčianskej farnosti 
Mgr. Milan Kupčíkom posvätil 
dodávkové vozidlo, ktoré darovalo Združenie Katolíkov 
Nemecka – Renovabis. 

Vlastné poznámky 
 
V nedeľu dňa 3. decembra 2006 sa uskutočnil v Sloven-

skom národnom divadle slávnostný galavečer, na ktorom boli 
vyhlásené výsledky 4. etapy súťaže „Samospráva a Sloven-
sko bez bariér 2005 – 2006“. Tento projekt Samospráva 

a Slovensko bez bariér sa 
uskutočňovali mestá obce a 
župy pod záštitou vysokých 
ústavných činiteľov a európ-
skeho komisára za Sloven-
skú republiku Jána Figeľa. 
Záštitu nad slávnostným Ga-
lavečerom prevzala mini-
sterka práce, sociálnych vecí 
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a rodiny Slovenskej republiky Viera Tomanová. Ceny súťaže 
boli udeľované v dvoch hlavných kategóriách a to v kategórii 
obec, mesto, samosprávny kraj a v kategórii donor, alebo 
médium. Výsledky hodnotila komisia zložená z členov Správ-
nej rady „Účtu Slo-
vensko bez bariér“ 
a nezávislých odbor-
níkov a udelila nas-
ledovné ocenenia :  
- Hlavnú cenu v ka-

tegórii „obec, 
mesto získalo 
mesto Martin. 
Ďalšie tri ceny 
bez uvedenia po-
radia získalo mes-
to Trenčín, Veľký Krtíš a Prešov.  

- Čestné uznania získali mestá Pezinok, Liptovský Mikuláš, 
Nitra, Partizánske, Levice a Žilinský samosprávny kraj.  

Cenu udelenú mestu Trenčín dňa 3. decembra 2006 v Slo-
venskom národnom divadle prevzal v zastúpení primátora 
predseda prvej základnej organizácie Slovenského zväzu pos-
tihnutých v Trenčíne Pavol Mrákava. Mesto Trenčín prihlá-
silo do tejto súťaže tieto stavebné akcie, ktoré umožnili telesne 
postihnutým občanom ľahší prístup do jednotlivých objektov : 
- bezbariérový prístup občanom do Klientskeho centra Mest-

ského úradu v Trenčíne prostredníctvom osobného úradu; 
- bezbariérový prístup občanom v budove Mestského úradu 

v Trenčíne; 
- bezbariérové WC v budove Mestského úradu v Trenčíne; 
- bezbariérový prístup a osobný výťah pre žiakov v Základnej 

škole Trenčín, Be-zručova ulica; 

bezbariérové WC na Sládkovičovej ulici v Trenčíne 
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- bezbariérový prístup veriacich do kostola sv. Rodiny 
v sídlisku Trenčín – Juh; 

- realizácia troch kruhových objazdov 
s bezbariérovým prístupom občanov; 

- bezbariérový prístup do obchodno-
zábavného centra MAX v Trenčíne; 

- bezbariérový prístup k Infokiosku 
mesta Trenčín; 

- bezbariérová kúpeľňa v Zariadení 
opatrovateľskej  služby v Trenčíne; 

- bezbariérový prístup do verejného 
WC na Sládkovičovej ulici. 
Info Trenčín 07.12.2006  
Pomocná evidencia 702/1/06, 711/1/06 
 
Nadácia Slovenskej sporiteľne podporila celkovou sumou 

400 tisíc Sk desať chránených dielní zo všetkých regiónov 
Slovenska. Grantový projekt mal za cieľ zvýšiť zamestnanosť 
a sociálne začlenenie zdravotne postihnutých občanov a pod-
poriť verejno-prospešné aktivity v regiónoch. O grant Nadácie 
Slovenskej sporiteľne na rozvoj činnosti chránených dielní, 
ktorý bol vyhlásený v júni 2006 sa uchádzalo 64 subjektov. Na 
základe návrhu nezávislej komisie rozdelila správna rada 
nadácie 400 tisíc Sk medzi desať chránených dielní zo všet-
kých regiónov. O podporu mohli žiadať už existujúce chrá-
nené dielne alebo záujemcovia o zriadenie chráneného praco-
viska či chránenej dielne. Finančná podpora bola určená na 
vybavenie pracovísk potrebným zariadením, na výchovné po-
radenstvo pre vychovávateľov a asistentov, na spoluúčasť pri 
tvorbe zácvikového pracovno–rehabilitačného programu pre 
potenciálnych zamestnancov a na výmenu informácií s ďal-
šími subjektami pôsobiacimi v oblasti zamestnanosti zdra-
votne postihnutých občanov. Podporu Nadácie Slovenskej 

bezbariérový Infokiosk 
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sporiteľne získali nasledujúce chránené dielne a pracoviská :  
Svitanie – ZPMP Malacky, o. z. (výroba darčekových 
predmetov, kníhviazačstvo, výroba pozdravov z ručného pa-
piera), Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým 
na Slovensku – Chránená dielňa v Humanitnom centre 
v Rusovciach (výroba darčekových predmetov z pálenej hli-
ny, kníhviazačstvo, výroba pozdravov z ručného papiera), KT 
- Design Studio, Holič (výroba a šitie textilných  hračiek), 
Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne (edu-
kačno–rehabilitačné centrum poskytujúce masáže, zábaly, vo-
doliečbu), Liprex, Liptovský Mikuláš (výroba sezónnych 
predmetov), Občianske združenie „Žiarsko“, Slaská (výro-
ba dekoratívnej keramiky a textilných výrobkov), Výroba 
cestovín Pohorelá, Združenie Effeta, Nitra (prevádzka kni-
hárskej dielne), DOZA, výrobné družstvo, Sobrance (šitie 
pracovných odevov) a Občianske združenie Barlička, Pre-
šov (výroba propagačných predmetov). „Verím, že podpora 
chránených dielní Nadáciou Slovenskej sporiteľne prispeje 
k zlepšeniu pracovných podmienok pre zdravotne postihnu-
tých a k ich kvalite života,“ konštatovala riaditeľka úseku 
komunikácie a sponzoringu Slovenskej sporiteľne Danica 
Lacová.   

Vlastné poznámky  
  

V Trenčíne sa zdržovalo približne 42 občanov bez prístre-
šia, z toho 25 s trvalým pobytom, alebo posledným pobytom. 
Mesto plánovalo otvoriť novú dočasnú nocľaháreň okamžite, 
ako nastanú extrémne silné mrazy. S ohľadom na blížiace sa 
vianočné sviatky umožnilo ľudom bez prístrešia uľahčiť tieto 
dni a tak od soboty 23. decembra 2006 otvorilo nocľaháreň 
s kapacitou 30 miest v areáli svojej rozpočtovej organizácie 
Mestské hospodárstvo a správa lesov na Soblahovskej ulici. 
Ľuďom v núdzi boli poskytnuté skladacie lôžka a deky, ktoré 
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poskytol odbor krízového riadenia Obvodného úradu 
v Trenčíne. Prevádzková doba v nocľahárni bude od 19,00 h 
a skončí nasledujúci deň ráno o 7.00 h. Okrem priestorov na 
spanie budú mať muži a ženy k dispozícii jedáleň a oddelené 
WC a sprchy. Priestory prevádzkovalo Mesto Trenčín pros-
tredníctvom svojej organizácie Sociálne služby Mesta Tren-
čín. Bezpečnosť a poriadok v objekte zabezpečovali pracov-
níci mestskej polície. Klienti nocľahárne musia rešpektovať 
zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov. Nemierne 
požívanie alkoholu je aj jediný dôvod, pre ktorý potenciálny 
záujemca nebude do nocľahárne prijatý. Pobyt v nocľahárni je 
bezplatný. Mesto Trenčín ponúkne jeho klientom vždy teplý 
čaj a pečivo, na štedrý deň kapustnicu a koláče. „Nocľaháreň 
bude otvorená podľa počasia minimálne do 2. januára 2007 
a potom vždy počas zimných mesiacov, ak teplota v nočných 
hodinách klesne pod hranicu mínus 5 0 C,“ povedala              
Ing. Daniela Mikolášová, špecialistka Útvaru školstva a so-
ciálnych vecí Mestského úradu v Trenčíne. Na chod 
nocľahárne Mesto Trenčín vyčlenilo zo svojho rozpočtu 300 
tisíc Sk.  

Vlastné poznámky  
 

Aj tento rok pripravila Verejná knižnica Michala Rešetku 
pre deti z Detského domova Lastovička z Jilemnického ulice 
v Trenčíne kultúrne  posedenie spojené aj s programom pri 
príležitosti príchodu sv. Mikuláša. O ten sa postarali deti zo 
Základnej umeleckej školy v Trenčíne, ktoré im zahrali a 
zaspievali. Od pracovníčok knižnice dostali všetky „lastovi-
čiatka“ pekné darčeky a tí najmenší za ne poďakovali zareci-
tovaním básničiek. K obdarúvaniu sa pripojila aj predsedníčka 
Krajskej únie žien v Trenčíne PhDr. Jana Jablonská, ktorá 
deťom priniesla niekoľko vedomostných hier. V závere stret-
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nutia si všetci spoločne zaspievali Tichá noc, svätá noc a 
pustili sa do pripraveného občerstvenia. 

Trenčianske noviny 20.12.2006 
 

Dočasná nocľaháreň, ktorú Mesto Trenčín otvorilo v pred-
večer Štedrého dňa na okraji mesta, zostala zatiaľ takmer 
prázdna. Do piatku v nej prespalo najviac päť bezdomovcov. 
Jeden zo správcov nocľahárne Jozef Kűrty povedal, že sa me-
dzi ľuďmi bez prístrešia asi ešte nerozniesla správa, že ju už 
otvorili v nových priestoroch - v areáli Mestského hospodár-
stva a správy lesov Trenčín, vedľa cesty do obce Soblahov. 
Kapacita zariadenia je 25 miest, otvorené je od pol 8 večer do 
siedmej hodiny rannej. Pred odchodom z nocľahárne dostane 
ubytovaný chlieb s maslom a čaj. V nocľahárni sa nesmie 
fajčiť a požívať alkoholické nápoje. Podľa Kűrtyho chodia 
sem niektorí premrznutí bezdomovci do nocľahárne už pod 
vplyvom alkoholu, no vyhodia iba tých agresívnych. Na 
poriadok počas noci dohliada aj mestský policajt. „Bezdo-
movci sú väčšinou vďační, že sú v teple. No prekáža im, že 
ich ráno vyháňame,“ uviedol správca. 

Na Štedrý deň mali nocľažníci dostať sľúbenú kapustnicu, 
ale zostalo bez nej, lebo primátor Ing. Branislav Celler ju 
všetku rozdal už počas vianočného obeda pre bezdomovcov na 
Mierovom námestí. Nakoniec si 24. decembra cestu do býva-
lej stolárskej dielne našiel jeden muž. Vo štvrtok večer               
28. decembra prišli ako prví Ivan (49) a jeho družka Viera 
(45). Ivan sa vyjadril, že medzi bezdomovcami sa správa rý-
chlo roznesie a nocľažníkov pribudne. Na ulici je už desať 
rokov, dostal sa tam pre nezhody s matkou a „kriminál“. Noc-
ľaháreň zriadenú v unimobunkách si pochvaľuje. „Je tu spr-
cha, aj prať sa dá. Čo je výhoda, že keď sa túlam po ulici, 
môžem chodiť v čistom.“ Podľa Ivana je súčasné dočasné bý-
vanie lepšie ako to vlani, v bývalej materskej škole na Os-
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vienčimskej ulici, kde sa za ubytovanie navyše platilo. Ivan 
uviedol, že minulú zimu mu vybavili sociálne dávky a hneď 
mu ich zobrali za prespanie v nocľahárni. Správcovi Kűrtymu 
jeden z 24 nocľažníkov z minulej zimy povedal, že tento rok 
určite nepríde, pretože mu zobrali na dávkach deväťtisíc za tri 
mesiace. To vraj mohol mať s kamarátmi kráľovský nájom a 
bez ranného vyhadzovania. K spomínaným dávkam sa vyja-
drila pracovníčka útvaru školstva a sociálnych vecí Mestského 
úradu v Trenčíne Ing. Daniela Mikolášová, keď povedala, že 
im siahali na dávky, ale určite to nebola uvádzaná suma, 
pretože toľko ani nedostávajú. Taktiež o tom všetci vopred ve-
deli, nakoľko podpisovali zmluvy. Tento rok podľa jej slov sa 
za pobyt platiť nebude. Nocľaháreň nebude cez deň otvorená, 
podľa Mikolášovej bude aj túto zimu režim nezmenený. Mesto 
s charitou pripravuje na ďalšiu zimu projekt na vybudovanie 
celoročnej nocľahárne. Tá súčasná bude otvorená vždy počas 
zimných mesiacov, ak teplota v noci klesne pod hranicu - 5 0 
C. Na chod nocľahárne Mesto Trenčín vyčlenilo zo svojho 
rozpočtu 300-tisíc Sk. V Trenčíne je podľa informácií mest-
ského úradu približne 42 občanov bez prístrešia, z toho 25 s 
trvalým pobytom alebo posledným pobytom v krajskom 
meste. 

Trenčianske noviny 10.01.2007  
Pomocná evidencia 3/1/07 
 
Podľa jedinečného patentu biochemika Trenčana Ing. 

Milana Česala pribudne na slovenskom trhu ďalší výrobok s 
názvom Harmony Lady. Prvým bol toaletný papier Hemeroll. 
Princíp patentu spočíval v tom, že na jednu stranu papiera je 
nanesená výrobnou technológiou mikrovrstva z výťažku 
liečivých rastlín, ktoré pomáhajú pri liečbe hemoroidov. „Pou-
žívanie pomáha najmä pri ťažkostiach pri hemoroidoch. Takto 
sa pri každom použití papiera, človek zároveň ošetrí,“ uvádza 
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objaviteľ myšlienky. Ďalší výrobok je založený na zhodnom 
princípe ako predchádzajúci. Uvedie ho na trh zase ďalší 
výrobca. „Tento produkt je určený pre dámy. Povrchová vrst-
va je napustená výťažkom liečivých rastlín. V tomto prípade 
sú použité iné, ako pri prvom produkte. V liečivej vrstve je 
alchemilka žltozelená, má veľmi priaznivé účinky pri liečbe 
vonkajších gynekologických ťažkostí, nechtík, ktorý má ho-
jivé účinky a myší chvost lekársky, ktorý má dezinfekčné 
účinky. Ing. Milana Česala vždy bavilo bádať a objavovať, 
hľadať novátorské riešenia. Svoj prvý patent podal pred dvad-
siatimi rokmi, do dnešného dňa ich má desať. Niektoré sa tý-
kajú priamo oblasti klinickej biochémie, iné pomáhajú v me-
dicíne, ako napríklad liečebný kozmetický prípravok na oše-
trenie hemoroidov. Je založený na prírodnej báze z extraktov 
rastlín – dubovej kôry, nechtíka lekárskeho, myšieho chvosta a 
ďalších. Ďalšie našli svoje využitie aj v kozmetike. Roz-
mýšľal, ako zjednodušiť ošetrovanie hemoroidov. „Napadlo 
mi, že by to bolo zaujímavé vymyslieť aj inú formu a spôsob 
nanášania masti, alebo emulzie, pretože klasický spôsob apli-
kácie prináša určité nepohodlie,“ objasňuje princíp patento-
vého nápadu. Riešenie našiel v nanesení mikrovrstvy liečivých 
rastlín na toaletný papier. „Je to iba iné použitie nosiča pre 
liečivý extrakt z rastlín. Namiesto masti je to papier.“ Pri kaž-
dom použití sa zároveň človek aj ošetruje. Tento nápad si dal 
patentovať pre Slovensko a Česko. Myšlienku ponúkol dvom 
slovenským výrobcom. Doteraz nikto podobný výrobok – lie-
čivý toaletný papier pre široké vrstvy – nevyrába. Podobnou 
technológiou výroby by mohli na našom trhu pribudnúť aj 
ďalšie produkty, napríklad hygienické papierové vreckovky s 
liečivých vrstvami kamiliek či repíka. „Je to už len techno-
logická záležitosť,“ uvádza skromne autor patentu Ing. Milan 
Česal. 

Trenčianske noviny 10.01.2007  
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Pomocná evidencia 8/1/07 
 
Na detskom oddelení trenčianskej Fakultnej nemocnice 

vládol počas Silvestra na Nový rok pokoj. Hospitalizované 
bolo iba jedno 16-ročné dievča, podľa slov zástupcu primára z 
požitia alkoholu. Na oddelení úrazovej chirurgie neriešili tak-
tiež nič neobvyklé. Ako uviedol primár MUDr. Ján Pavlovič, 
Silvester bol dňom ako každý iný počas víkendu. Mali sme tu 
iba bežné prípady ako opitých, porezaných či padnutých. Je-
diným vážnym prípadom bol poranený 27-ročný muž z 
Trenčianskych Teplíc, ktorému vybuchla v ruke guľová pyro-
technika. Po prevoze do Bratislavy podstúpil plastickú ope-
ráciu, podľa všetkého mu zostanú trvalé následky. Na oddelení 
ARO nemali taktiež žiadne vážnejšie prípady. Podľa primára 
MUDr. Dušana Gašu, jeho oddelenie malo na Silvestra 
príjem troch opitých a nadrogovaných dievčat. 

Trenčianske noviny 10.01.2007  
 


