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Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 

 
Desať minút po polnoci na Nový rok 2007, keď vrcholili za 

burácania petárd a ohňostrojov oslavy príchodu nového roka, 
prišlo na svet prvé bábätko v Trenčíne. Jeho hrdou mamičkou 

sa stala Jana Lacková z Trenčína. Tá bola počas tehotenstva 

krátku dobu hospitalizovaná v trenčianskej nemocnici, ale keď 
sa jej stav upravil, vrátila sa opäť domov. Príchod svojho 

dieťatka mali Lackovci naplánovaný na prvý sviatok 
vianočný, no ich „darček“ si dal načas. Šťastná mama Jana pri 

tejto príleţitosti povedala, ţe „Lukáškovi sa na svet asi moc 

nechcelo, pretoţe termín pôrodu som mala ešte 25. de-

cembra. A tak nakoniec som však vianočné sviatky trávila 

doma“. Jej synček 52 cm dlhý a 3400 g váţiaci si vybral 
najlepší moţný 

termín, čo oce-
nil aj primátor 

Trenčína Ing. 

Branislav Cel-
ler, ktorý aj ten-

toraz tradične 
zavítal 5. januá-

ra 2007 do pô-

rodnice, aby 
odovzdal matke 

prvého novo-
rodenca trenčianskej nemocnice dar mesta Trenčín - zlatú 

retiazku s znamením kozoroţca. Návšteva sa o pár minút pre-

dĺţila, pretoţe Jana Lacková je zamestnankyňou Mesta Tren-
čín, keď pred odchodom na materskú dovolenku pracovala na 

útvare majetku mesta.  Keďţe Lukáško je uţ v poradí druhým 
dieťaťom Jany a jej manţela Romana, pôrod bol podľa šťast-

nej mamičky o poznanie lepší, ako ten prvý. „Neviem, ako 

prvý občan mesta Trenčín v roku 2007 Lukáš Lacko v náručí svojej mamy Janky privítal primátora 
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dlho pôrod trval, no šlo to celkom rýchlo,“ uviedla. Lukáško, 

váţiaci 3400 g a merajúci 52 cm, vďaka bezproblémovému 

pôrodu tak skoro o šesť hodín predbehol minuloročnú rekord-
manku Karin Horňáčkovú. Pri jeho príchode na svet bol aj 

otec Roman. „Veľmi mi svojou prítomnosťou pomohol, odpo-
ručila by som to všetkým mamičkám,“ tvrdí Jana Lacková. Ak 

podľa jej slov majú budúce mamičky partnera, ktorý by ich 

dokázal podporiť a myslia si, ţe by to pri pôrode zvládol, mali 
by ho mať pri sebe. Prvého tohtoročného občana mesta 

Trenčín v pôrodnici navštívil dňa 4. januára 2007 aj primátor 
Ing. Branislav Celler, ktorý mu daroval zlatý prívesok so 

znamením Kozoroţca. V prvý januárový deň sa v trenčianskej 

Fakultnej nemocnici narodili ešte dve bábätká, o 10,45 h sa po 
prvýkrát rozplakal malý Peter Barinec a o 21,00 h František 

Škoviera.  
Trenčianske noviny 10.01.2007 

Info 10.01.2007 

Pomocná evidencia 2/2/07, 11/1/07 
 

Mesto Trenčín získalo z grantového programu „Pozitívna 

energia pre šport“, ktorý administruje nadácia Pontis, finan-

čné prostriedky na projekt „Zóna aktívneho oddychu pri 

penzióne pre seniorov v Trenčíne“. Cieľom projektu bolo 
vybudovať pri Centre 

seniorov na Osvien-
čimskej ulici v Trenčíne 

zónu aktívneho oddy-

chu, ktorá bude vytvo-
rená v susedstve v sú-

časnosti rekonštruova-
ného objektu bývalej 

materskej školy. Zóna 

aktívneho oddychu bu-
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de pozostávať z hracej plochy pre petanque, viacúčelového 

mini ihriska a jogingového chodníka. V rámci vytvorenej zóny 

budú na viacerých miestach osadené aj lavičky určené na 
odpočinok jej návštevníkov. Celý projekt poslúţi k aktívnemu 

vyuţitiu voľného času seniorov a obyvateľov Sihote a prispeje 
k humanizácii sídliska. Hodnotiaca komisia zloţená z archi-

tektov, predstaviteľov Ministerstva školstva Slovenskej repu-

bliky, Slovenského olympijského výboru a zástupcov donora 
vyberala tie najkvalitnejšie projekty zo 111 ţiadostí. Uspelo 

14 ţiadateľov, medzi nimi aj projekt Mesta Trenčín. Roz-
hodujúcimi kritériami bolo celoročné vyuţitie športoviska, 

otvorenosť pre verejnosť, estetické, architektonické a environ-

mentálne hľadisko a zapojenie miestnej komunity do bu-
dovania a údrţby areálu. Projekt sa začne realizovať v apríli 

a dokončený by mal byť do septembra 2007. Celkové náklady 
na projekt sú 543 365 Sk, finančné prostriedky z grantového 

programu predstavujú 298 tisíc Sk. 

Pomocná evidencia 48/1/07 
 

Dňa 13. februára 2007 sa stalo občianske zdruţenie DEMY 
– Domov sociálnych sluţieb v Trenčíne bohatšie z predaja 

farebných záloţiek do kníh počas minuloročných troch ad-

ventných víkendov v hypermarkete TESCO v Trenčíne vo 

výške 75.175,- Sk, 

ktoré riaditeľovi 
DEMY Mgr. Tiboro-

vi Gavendovi pred 

klientmi a pracovník-
mi domova odovzdala 

zástupkyňa spoločnos-
ti TESCO Ţelmíra 

Gerová. V tomto prí-

pade išlo o zhodnote-
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nie celoslovenského projektu pod názvom „Pomôţte spolu 

s nami“ zameraného na podporu neziskových organizácií 

v lokalitách, kde TESCO pôsobí. Projekt v Trenčíne bol orga-
nizovaný Slovenskou humanitnou radou a spoločnosťou 

TESCO uţ po štvrtý raz. „S výsledkom zbierky sme veľmi 
spo-kojní a chcem poďakovať všetkým, ktorý sa o to zaslúţili, 

lebo sa ňou podporila kvalita ţivota 49 handicapovaných 

klientov zariadení. Získané peniaze budú pouţité na kúpu 
zdvíhacieho zariadenia pre imobilných klientov, aby sa mohli 

dostať z invalidného vozíka na lôţko“  povedal v tejto súvis-
losti riaditeľ DEMY Mgr. Tibor Gavenda. Zároveň však do-

dal, ţe predloţil na schválenie projekt realizácie zdvíhacieho 

zariadenia v objeme 500 tisíc Sk VÚC, pretoţe finančná čiast-
ka získaná zbierkou nepostačuje na vykrytie celkových 

nákladov.  
Vlastné poznámky 
 

Po predchádzajúcej porade  z dňa 2. februára 2007 riaditelia 

lôţkových  zdravotníckych zariadení v Trenčianskom kraji 

zváţili svoje moţnosti v oblasti redukcie a reprofilizácie 
zdravotníckych lôţok vo svojich nemocniciach a dňa 19. fe-

bruára 2007 ich spoločne zosumarizovali. Podľa vedúcej 
odboru zdravot-

níctva a humán-

nej farmácie 
Trenčianskeho 

samosprávneho 
kraja – Mgr. 

Eleny Štefíko-

vej, MPH  - v 
rámci kraja na-

vrhujú redukciu 
66 lôţok, repro-

filizáciu 46 lô-



 811 

ţok a vyňať z lôţkového fondu kraja odporúčajú Nemocnicu 

pre obvinených a odsúdených v Trenčíne v počte 144  lôţok. 

V týchto údajoch je zahrnutý napríklad návrh riaditeľa Fakul-
tnej nemocnice v Trenčíne na zrušenie koţného oddelenia v 

počte 25 postelí, ktorý nahradí denný koţný stacionár  a 
chirurgické oddelenie v handlovskej nemocnici sa reprofiluje 

na oddelenie jednodňovej chirurgie. K úbytku lôţok by malo 

dôjsť v nemocniciach v Ilave, Myjave i v Povaţskej Bystrici.  
Nemocnice v Partizánskom, Bánovciach nad Bebravou, v No-

vom Meste nad Váhom a v Púchove uţ úpravy lôţkového 
fondu uskutočnili v minulom roku 2006 a ďalší priestor na 

redukciu lôţok nevidia. „Z tohto stretnutia spracujeme kom-

plexný návrh, ktorý predloţíme Ministerstvu zdravotníctva 
Slovenskej republiky ako výsledok oboch spoločných porád,“ 

konštatoval v závere predseda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH. Podobné objektivizo-

vané návrhy, ktoré zohľadňujú návrhy ministerstva, ale aj 

pripomienky samosprávnych krajov i konkrétnych zdravot-
níckych  zariadení  posielajú rezortu - podľa trenčianskeho ţu-

pana aj iné kraje, a je na ministerstve, aby rozhodlo, ako ďalej 
v optimalizácii siete. 

TSK 20.02.2007 

 
Od 1. do 14. februára 2007 trvala akcia Slovenského 

Červeného kríţa v spolupráci s Národnou transfúznou sluţbou 
v Trenčíne pod názvom Valentínska kvapka krvi. Akcia 

zameraná predovšetkým na získavanie prvodarcov, oslovila v 

tomto roku 760 záujemcov. Podľa vedúcej lekárky Národnej 
transfúznej stanice v Trenčíne MUDr. Nataše Chovancovej 

105 záujemcov nespĺňalo kritériá a tak krv darovalo 646 dar-

cov, čo je to nárast o 138 prvodarcov oproti minulému roku, 

kedy sa Valentínskej kvapky zúčastnilo iba 53 prvodarcov. 

Počas dvoch týţdňov darovávať krv chodili všetky vekové 
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kategórie i páry. Muţov bolo o 196 viac neţ ţien. Kvôli do-

brému skutku prišlo z Nemšovej do Trenčína aj dvanásť štu-

dentov Strednej odbornej školy sv. Rafaela. „V triede nás je 
iba dvanásť, ktorí máme uţ osemnásť rokov a môţeme 

darovať. Tak sme prišli všetci,“ uviedla študentka Beáta 

Krovinová. Krv bolo moţno darovať aj v priestoroch kina 

zábavno-obchodného centra MAX. V týchto priestoroch túto 

moţnosť vyuţilo 146 väčšinou mladých ľudí. Z darcov, ktorí 
sa v trenčianskej národnej transfúznej stanice zúčastnili 

Valentínskej kvapky vyţrebuje organizátor akcie Slovenský 
Červený kríţ v Trenčíne 57 výhercov vstupeniek na divadelné 

predstavenie. 

Trenčianske noviny 22.02.2007 
Pomocná evidencia 71/2/07 

 

Dňa 2. februára 

2007 po ukončení 
slávnostnej svätej 

omše celebrovanou 

nitrianskym die-
céznym biskupom 

Mons. Viliamom 
Judákom sa začalo 

v hospici rokovanie 

výročnej schôdze 
Spolku sv. Vojte-

cha. Rokovanie 
otvoril podpredseda Spolku sv. Vojtecha JUDr. Jozef Opa-

tovský. Správu o činnosti predniesol riaditeľ ThLic. Vendelín 

Pleva. Po skončení rokovania si členovia predsedníctva pre-
zreli priestory trenčianskeho hospicu v sprievode riaditeľa 

Refugia o.z. Ing. Vladimíra Chlebanu. 
Vlastné poznámky 
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Trenčianska nemocnica je jednou z mála pracovísk, kde sa 

na liečbu oxygénoterapiou pouţíva hyperbarická komora. Tá 

dokáţe simulovať prostredie s pretlakom porovnateľným s 15 
aţ 20 metrami pod vodnou hladinou. V pretlakovom prostredí 

sa dokáţe kyslík, ktorý pacient dýcha, lepšie rozpustiť v krvi a 
je tak lepšie rozvádzaný po tele k chorým orgánom. To 

následne spôsobuje ich lepšiu liečbu a hojenie rán. V 

minulosti sa takéto komory pouţívali najmä pre potápačov 
trpiacich chorobou z nedostatočnej dekompresie vznikajúcej 

pri ich náhlom vynorení. Viac ako štyri roky pouţívajú v 
Trenčíne túto technológiu, zatiaľ v provizórnych podmienkach 

nákladného auta. Oxygénoterapiou sa liečia rôzne choroby 

spôsobené cukrovkou, chronické vredy, otravy kysličníkom 
uhličitým, alebo inými plynmi. V priebehu roka sa pomocou 

hyperbarickej komory v trenčianskej nemocnici lieči do 70 
pacientov, ktorí musia viacnásobne absolvovať pobyt v 

uzavretej komore. Trenčianska nemocnica uţ v týchto dňoch 

buduje nové priestory pre hyperbarické centrum, v ktorom 
budú tri komory. Jednu z nich nemocnica zakúpila z 

moskovského vesmírneho centra, kde školia kozmonautov. 
Trenčianske noviny 28.02.2007 

Pomocná evidencia 83/2/07 

 
Usmernením Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy 

v Trenčíne boli upozornení chovatelia alebo vlastníci, ktorí 
zabíjajú ošípané na súkromnú domácu spotrebu na povinnosť 

nahlásiť domácu zabíjačku, odobrať vzorku na vyšetrenie na 

Trichinellu a zabezpečiť veterinárnu prehliadku. Podľa nej je 
povinný drţiteľ ošípanej nahlásiť domácu zabíjačku na Regio-

nálnu veterinárnu a potravinovú správu v Trenčíne, najmenej 
jeden pracovný deň vopred  Pri nahlásení je potrebné poskyt-

núť meno a adresu chovateľa, telefónne číslo, okres a plánova-

ný dátum zabíjačky. Na vyšetrenie Trichinelli chovateľ 
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odoberie vzorky bráničných pilierov z kaţdej polovice jatoč-

ného tela ošípanej, t.j. svalovinu bránice o veľkosti 5x5 cm, 

spolu dve vzorky. Je potrebné zabaliť ich do nepremokavého 
vrecka, ku ktorému sa pevne pripojí  správne vypísaný a pod-

písaný sprievodný doklad na laboratórne vyšetrenie vzorky. 
Pri zabíjaní viac ako jednej ošípanej sa vzorky z kaţdej 

ošípanej zabalia osobitne. V sprievodnom doklade na labo-

ratórne vyšetrenie vzorky musí byť uvádený dátum zabitia, 
adresa chovateľa, okres, telefonický príp. iný kontakt a podpis 

chovateľa. Odobraté vzorky je potrebné uskladniť v chlad-
ničke (nie mrazničke!) aţ do zvozu na laboratórne vyšetrenie. 

Pri pozitívnom výsledku vyšetrenia s nálezom Trichinelli bude 

Regionálna veterinárna správa v Trenčíne bezodkladne 
chovateľa informovať. V prípade, ţe chovateľ nie je 

o pozitívnom výsledku informovaný do troch pracovných dní, 
môţe povaţovať laboratórne vyšetrenie za vyhovujúce. 

Zabezpečiť veterinárnu prehliadku, t.j. povinnosť privolať 

veterinára na prehliadku ošípaných pri domácich zabíjačkách 
sa týka zvieraťa a produktov z neho len vtedy, ak sú uvádzané 

na trh za účelom predaja alebo spracovania v schválených, 
alebo povolených prevádzkarniach. To znamená v prípade, 

keď mäso nie je určené pre vlastnú spotrebu drţiteľa ošípanej.  

Info Trenčín 08.03.2007 
Pomocná evidencia 99/1/07 

 

Študentský parlament a Fakulta mechatroniky Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka v spolupráci s Národnou trans-
fúznou stanicou v Trenčíne sa zapojili do celoslovenskej akcie 

Slovenského Červeného kríţa „Študentská kvapka krvi“. 

Z prihlásených 109 študentov ich krv darovalo 89. Prvodarcov 
bolo 83 študentov. Získaná krv, podľa vedúcej lekárky Národ-

nej transfúznej stanice v Trenčíne MUDr. Nataši Chovancovej 
pomohla zabezpečiť šesť nemocníc v Trenčianskom kraji. 

Trendy č. 3/2007 
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Pomocná evidencia 97/1/07 

 

Pretrvávajúci nedostatok doktorov a sestier v nemocničných 
oddeleniach spôsobuje Trenčianskej fakultnej nemocnici v sú-

časnej dobe veľké problémy. Kvôli chýbajúcemu lekárovi 
musela nemocnica uţ uzavrieť koţné oddelenie, lebo 

predchádzajúca lekárka robí len súkromnú prax a nová sa 

zaškoľuje v Martine. Pacienti sú provizórne hospitalizovaní 
dočasne na infekčnom oddelení. Ak by prešla do platnosti 

plánovaná novela Ministerstva zdravotníctva Slovenskej repu-
bliky o maximálnom počte nadčasových hodín lekárov, mu-

sela by nemocnica nočné sluţby riešiť zriadením centrálneho 

príjmu. Podľa plánovanej novely zákona by nemal ročný počet 
nadčasových hodín lekára presahovať 150 aţ 200 hodín. 

Mnohí lekári v trenčianskej nemocnici však majú týchto hodín 
vyše tisíc, čo je alarmujúce. Riaditeľ nemocnice v Trenčíne 

vidí riešenie tejto situácie v redukcii lôţok niektorých 

nemocničných zariadení. V prípade schválenia novely zákona 
má však nemocnica pripravený plán centrálneho príjmu. Keď-

ţe je trenčianska nemocnica koncovou, všetky urgentné prípa-
dy záchranky aj integrovaného záchranného systému sa vozia 

práve sem a tak interné, úrazové, chirurgické či detské 

oddelenia sa v súčasnosti na nedostatok práce sťaţovať nemô-
ţu. Centrálny príjem by podľa riaditeľa mohol byť v novej 

budove chirurgie, kde by sa vyhradilo šesť aţ desať lôţok. 
Miesto súčasných tridsaťdva lekárov by tak mohlo slúţiť iba 

päť, čo by výrazne ekonomicky zlepšilo situáciu i nadbytok 

nadčasových hodín. Na príjme by podľa toho teda slúţil iba 
chirurg, úrazový chirurg, urológ, internista a pediater. Tí by sa 

o pacientov postarali cez noc a ráno by boli všetci prevezení 
na konkrétne oddelenia. Ak by sa nepodarilo zrealizovať túto 

variantu poslednou moţnosťou je práca lekárov na tri smeny, 

čo je podmienené potrebou väčšiemu počtu lekárov. Za súčas-
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ným stavom, kedy chýbajú lekári a tí čo sú, majú odslúţených 

enormné mnoţstvá nadčasov vraj môţe predchádzajúca re-

forma zdravotníctva. Súkromní lekári totiţ dnes nemusia 
slúţiť v nemocnici a nikto ich k tomu nemôţe prinútiť. Pritom 

táto prax by bola pre nich iba prínosom na skvalitnenie ich 
práce a výrazne by pomohla lekárom v nemocnici. Vstupom 

do Európskej únie prechádza nemocnica podľa riaditeľa na 

európske normy a musí zvýšiť aj počet sestier. Ich nedostatok 
je podľa riaditeľa nemocnice najciteľnejší v oddelení inten-

zívnej medicíny, no prevádzka iných oddelení vraj nie je ohro-
zená. Vďaka zredukovaniu nemocnice v Bánovciach nad Be-

bravou sa mnoho sestier presunulo do nemocnice v Trenčíne.  

Trenčianske noviny 04.04.2007  
 

Bývalý primár ortopedického oddelenia trenčianskej 
nemocnice v Trenčíne MUDr. Pavol Patro si odsedí dva roky 

vo väzení za trestný čin prijímania úplatku a inej nenáleţitej 

výhody. Rozhodol o tom 
dňa 22. marca 2007 Naj-

vyšší súd Slovenskej re-
publiky, ktorý zmenil 

rozsudok Špeciálneho 

súdu a skrátil dĺţku tre-
stu. MUDr. Pavol Patro 

zároveň dostal štvor-
ročný zákaz vykonáva-

nia činnosti a pokutu 600-tisíc Sk. Špeciálny súd pôvodne 

Patra odsúdil na 3,5-ročný trest odňatia slobody a šesťročný 
zákaz činnosti. Skutky spáchal v rokoch 2001 aţ 2005, keď si 

od viacerých pacientov vyţiadal úplatky celkove vo výške 
935-tisíc Sk, pričom išlo prevaţne o úplatky za operácie 

bedrových kĺbov. V rokoch 2002 aţ 2003 MUDr. Pavol Patro 

ako primár ortopedického oddelenia Nemocnice s poliklinikou 

MUDr. odchádza z budovy Najvyššieho súdu SR po vynesení rozsudku 
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v Trenčianskych Tepliciach ţiadal a prijímal úplatky od pa-

cientov za ortopedické operácie. Polícia z tohto obdobia zdo-

kumentovala 17 prípadov, v ktorých primár prijal úplatky vo 
výške 455-tisíc Sk. Nemocnica s poliklinikou v Trenčianskych 

Tepliciach sa neskôr v rámci reorganizačných zmien pričlenila 
k Nemocnici s poliklinikou v Trenčíne, kde sa stal MUDr. 

Pavol Patro sa stal primárom ortopedického oddelenia. Aj tam 

v rokoch 2004 a 2005 ţiadal a prijímal úplatky za ortopedické 
operácie. Polícia vďaka spolupráci s občanmi zistila, ţe 

v trenčianskej nemocnici MUDr. Pavol Patro prijal úplatky vo 
výške 425-tisíc Sk.  

Trenčianske noviny 04.04.2007 
 

Mestská krytá plaváreň v Trenčíne je pre nález améb od 13. 

marca 2007 zatvorená. Podľa riaditeľky Mestského hospodár-
stva a správy lesov v Trenčíne Ing. Eriky Vravkovej, na od-

stránenie améb uţ pouţili tri druhy odporučenej dezinfekcie, 
avšak pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 

v Trenčíne ich opäť našli. Ing. Erika Vravková povedala, ţe 

odbornú pomoc hľadajú aj u lekárov a biochemikov z celého 
Slovenska. Škody nemá Mestské hospodárstvo a správa lesov 

v Trenčíne vyčíslené, ale týţdenná strata na zisku predstavuje 
pribliţne 150 tisíc Sk. Z plavárne uţ odstránili sedem ton  

keramického piesku z filtrov. Zamestnanci plavárne neustále 

dezinfikujú bazény aj jeho okolie. Podľa vedúceho plavárne 
Jozefa Bereca bude dezinfekcia pokračovať aj tento týţdeň, v 

ktorom sa plaváreň určite neotvorí. Pracovníci Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne po výmene piesku a 

napustení bazéna znovu odoberú vzorky, ich prvé výsledky 

budú známe koncom týţdňa. Podľa riaditeľky Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne MUDr. Márie 

Štefkovičovej, PhD. MPH sa našlo viacero druhov améb, z 
nich dva môţu byť choroboplodné. Súčasne zdôraznila, ţe 

býva málo pravdepodobné, aby sa človek amébou nakazil. 
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Taktieţ informovala, ţe nejde o amébu Naegleriu fowleri, 

ktorá spôsobuje zápaly mozgových blán. Na Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne nebolo ţiadne 
ochorenie v súvislosti s návštevou krytej plavárne hlásené. 

Podľa riaditeľky ešte nie je známe, ako sa améby na plaváreň 
dostali. Nevylúčila, ţe ich zaniesli ľudia, ktorí nedodrţujú 

hygienické predpisy. Úrad skontroloval aj prívod pitnej vody, 

ktorou sa bazén napĺňa, tam améby nezistili. MUDr. Mária 
Štefkovičová, PhD. MPH uviedla, ţe treba dodrţiavať všeo-

becné zásady v prevencii amébových infekcií a to - dôkladne 
sa osprchovať pred vstupom do bazéna a pri odchode z neho, 

nevstupovať do bazéna s krémom a make-upom, udrţiavať v 

suchu a čistote kúpacie čiapky, okuliare a plavecké pomôcky, 
nosiť čistú a umývateľnú obuv a dodrţiavať pokyny očného 

lekára v prípade nosenia kontaktných šošoviek. Améby 
(meňavky) sú prvoky, z ktorých niektoré druhy vyvolávajú 

prevaţne u ľudí chronicky chorých a oslabených alebo osôb so 

zníţenou imunitou ochorenia dýchacích ciest, zápaly oka, 
ochorenia koţe. „Zápaly mozgových blán sa v našich pod-

mienkach nevyskytli,“ dodala MUDr. Mária Štefkovičová, 
PhD. MPH. 

Info Trenčín 04.04.2007  

Pomocná evidencia 176/1/07 
 

Fakultná nemocnica v Trenčíne bude mať provizórny heli-
port pre pristávanie vrtuľníkov. V prevádzke by mal byť asi o 

dva týţdne, informoval riaditeľ nemocnice MUDr. Martin 

Chren. “Je to nevyhnutné na zrýchlenie transportu pacientov 
v kritickom stave,“ povedal. Doteraz v areáli trenčianskej 

nemocnice vrtuľníky nemohli pristávať. Pacientov vo váţnom 
stave vozí sanitka na trenčianske letisko, kde ich prekladajú do 

helikoptéry, alebo naopak, sanitka musí ísť po pacienta na 

letisko. Voľné priestranstvo pri chirurgickom pavilóne, kde sa 
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bude nachádzať heliport, v týchto dňoch čistia robotníci. Od-

stránili stadiaľ kríky, pozbierať musia kamene a konáre. Na 

mieste zasejú trávnik, na ktorom vyznačia kríţ. Nemocnica 
vybuduje chodník k chirurgickému pavilónu a reflektor, ktorý 

bude osvetľovať plochu v prípade, ak priletí vrtuľník v noci. 
Časť areálu nemocnice lemuje vysoké stromoradie topoľov, 

ktoré bolo v minulých rokoch povaţované za problém pre 

pristávanie vrtuľníkov. Podľa riaditeľa stromy nebude 
potrebné vyrúbať, vrtuľník dokáţe v priestore manévrovať. S 

heliportom sa v minulosti uvaţovalo aj na streche chirur-
gického pavilónu, budova však nie je na to dimenzovaná. 

Nemocnica má záujem podľa jej riaditeľa získať prostriedky z 

eurofondov na postavenie novej budovy s operačnými sálami 
a heliportom na streche. 

Info Trenčín 19. apríla 2007 
Pomocná evidencia 191/1/07 

 

Začiatkom roka 2007 dostalo očné oddelenie Fakultnej 

nemocnice v Trenčíne unikátne prístroje, ktoré pomáhajú za-

chraňovať zrak. Podľa primára oddelenia MUDr. Jána So-

kolíka dostali od Ministerstva zdravotníctva Slovenskej repu-

bliky na operačnú sálu aj nový operačný mikroskop. Uţ sme 
jeden mali, no teraz môţeme operovať na dvoch stoloch a pri 

poruche máme náhradu. Nový mikroskop je podľa primára 

kvalitnejší a umoţňuje lekárovi lepšie operovať v zadnej 
oblasti oka. Operácie vo vnútri oka a na sietnici robí tren-

čianska nemocnica ako jediná v kraji. Operujeme najmä ľudí s 
cukrovkou. V posledných rokoch sa rozvinul spôsob operácií, 

ktoré aj im pomôţe lepšie vidieť. Pred dvadsiatimi rokmi sa 

takéto operácie vôbec nerobili a ľudia s cukrovkou mali 
predurčenú slepotu. Okrem pacientov s cukrovkou pomáha 

mikroskop aj pri úrazoch, pri ktorých je potrebná rekon-
štrukcia oka, pri odlučovaní sietnice či po zápaloch. Snaţíme 

sa zachrániť čo najlepšie videnie, bez operácie by pacient 
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nemal ţiadnu šancu. Keďţe očné oddelenie je spádovou oblas-

ťou pre pribliţne 450-tisíc obyvateľov, má ako jediné okrem 

Prievidze dvadsaťštyrihodinovú pohotovostnú sluţbu. Popri 
novej technike sa tu podarilo po viacerých rokoch zriadiť aj 

dve nové špecializované ambulancie. Pôvodná príjmová 
ambulancia slúţi pre pacientov, ktorí sa prichádzajú objednať, 

alebo ich pošlú lekári z kraja na konzultácie. Odborná 

ambulancia pre cievne choroby oka je určená predovšetkým 
pacientom s cukrovkou a pre tých, ktorí majú očné kom-

plikácie pri vysokom tlaku. Jedna z nových ambulancií slúţi 
na diagnostikovanie a operácie ľudí s glaukómom. Ľudovo sa 

nazýva zelený zákal. Je to veľmi váţna choroba, ktorá sa nedá 

vyliečiť. Druhá nová ambulancia sa špecializuje na choroby 
detského veku a sleduje aj nedonosené deti, ktoré majú často 

problémy s videním. Okrem mikroskopu získalo oddelenie aj 
vlastný ultrazvukový prístroj, ktorý dokáţe vyšetriť oko i keď 

je zakrvácané. Predtým sme mali vyčlenený nejaký čas na 

röntgene, no teraz si pri rutinných vyšetreniach vďaka 
ultrazvuku vystačíme sami. Jednou z ďalších noviniek je 

digitálny fotoaparát, ktorý je umiestnený na štrbinovom 
mikroskope a lekári si tak môţu pomocou neho zaznamenať, 

čo vidia. Do ambulancie pre detské choroby oka pribudol 

Sinoptofor, ktorý umoţňuje zistiť rozsah škúlenia. Naj-
zaujímavejším prístrojom na očnom oddelení je Stratus OCT, 

ktorý dokáţe zobraziť sietnicu oka skoro ako histologický 
nález so všetkými vrstvami. Takto sa lekárom bez akých-

koľvek injekcií a rizika podarí odhaliť oveľa skôr rôzne 

poškodenia sietnice pri cukrovke, poškodení svetlom či u 
starších ľudí. Keďţe sietnica má desať vrstiev, voľakedy sa 

nedalo presne povedať, aké je poškodenie a ako bude choroba 
prebiehať. Zmeny na oku boli podľa primára viditeľné aţ po 

vpichnutí látky, ktorá spôsobila roztiahnutie ciev v oku. Teraz 

vidíme presne, čo sa v oku deje a aký je výsledok liečby. 
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Vďaka novému unikátnemu prístroju sa tak podarí zistiť ešte v 

raných štádiách, kedy pacienti vidia, rôzne vrodené choroby a 

ťaţké choroby a tým im zachrániť zrak. 
Trenčianske noviny 12.04.2007 

Pomocná evidencia 174/1/07 
 

Členov Republikovej rady Jednoty dôchodcov Slovenska 

pri ich rokovaní v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho 
kraja dňa 18. apríla 2007 prišiel pozdraviť aj podpredseda 

krajskej samosprávy PaedDr. Jozef Boţík. Pripomenul, ţe 
samosprávny kraj vynakladá ročne viac ako pol miliardy 

korún na sociálnu oblasť, 

ktorej dôleţitou súčasťou 
je aj starostlivosť o dô-

chodcov. Vyslovil obdiv 
seniorom z Jednoty dô-

chodcov, ktorí majú 

chuť, vôľu a entuziazmus 
angaţovať sa a robiť nie-

čo dobré pre ostatných 
ľudí. Ocenil by, keby sa 

vitalita a kreativita star-

ších preniesla aj na mladých ľudí v kraji.  Predseda Jednoty 
dôchodcov Slovenska RNDr. Kamil Vajnorský ocenil, ţe 

Trenčiansky samosprávny kraj  - popri tej starostlivosti o 
seniorov, ktorá mu vyplýva zo zákona - podporuje aj niektoré 

vzdelávacie, športové či turistické aktivity starších ľudí, 

napríklad vlaňajšie celoslovenské športové hry seniorov. „To-
to si veľmi ceníme a očakávame aj v budúcnosti takúto spo-

luprácu, najmä pri vyuţívaní voľného času seniorov,“ 
zdôraznil RNDr. Kamil Vajnorský. 

tsk.sk 
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Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek usporia-

dala v Trenčíne celoslovenský slávnostný seminár „Kvalitné 

pracovné prostredie - Pozitívne pracovné prostredie = 
Kvalitná starostlivosť o pacienta.“ Seminár 

sa konal pri príleţitosti Medzinárodného dňa 
ošetrovateľstva v rámci 3. ročníka medziná-

rodnej zdravotníckej a farmaceutickej výstavy 

Medipharm 2007 pod záštitou manţelky 
prezidenta Slovenskej republiky Silvie Gašpa-

rovičovej. Súčasťou programu bolo odovzdávanie ocenení 
Bieleho srdca na republikovej úrovni 35 ošetrovateľkám za 

významný prínos na poli ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie. 

Biele srdce sa stalo symbolom hodnôt ošetrovateľstva : vedo-
mostí, ľudskosti a starostlivosti. V závere podujatia pôrodné 

asistentky, sestry a ostatní účastníci vypustili balóniky (modré 
a ruţové), ktoré niesli heslo : Podporujeme prirodzený prie-

beh pôrodného procesu. Týmto aktom sa tak podporili 

spoločnú celosvetovú akciu pri príleţitosti osláv Medziná-
rodného dňa pôrodnej asistencie vyhlásenej Medzinárodnou 

radou pôrodných asistentiek s heslom Midwives keep birth 
normal (Pôrodné asistentky podporujú prirodzený pôrod). 

tasr.sk 02.05.2007 
 

Poslanci zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kra-

ja, ktoré sa konalo v stredu 25. apríla 2007, odporučili svojmu 
predsedovi MUDr. Pavlovi Sedláčkovi, MPH, aby rokoval s 

predsedom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
Richardom Demovičom o moţnosti zachovania patologicko-

anatomického pracoviska vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne 

ako aj nesúhlas s redukciou lôţkového fondu o 743 postelí, 
ktoré navrhlo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republi-

ky. Úrad je v zmysle zákona zodpovedný za výkony pitiev. 
Patologicko-anatomické pracovisko by mali zrušiť k 30. júnu 

2007. V informatívnej správe predloţenej odborom zdravot-
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níctva a humánnej farmácie Trenčianskeho samosprávneho 

kraja bolo konštatované, ţe zrušením pracoviska by vznikli 

problémy s prevozom tiel mimo územia Trenčianskeho kraja. 
Zároveň v celom Trenčianskom kraji nebude k dispozícii 

kompletné patologicko-anatomické oddelenie, ktoré by slúţilo 
ako školiace pracovisko pre vzdelávanie a prípravu lekárov v 

špecializačnom odbore patologická anatómia, ktorých je v sú-

časnosti veľký nedostatok. V tejto súvislosti odporúčame 
zachovať toto pracovisko a vytvoriť optimálne podmienky na 

jeho prevádzkovanie. Poslanci zároveň schválili uznesenie, v 
ktorom nesúhlasia s redukciou lôţok v nemocniciach tak, ako 

to navrhuje ministerstvo zdravotníctva. V kraji je celkom 3 

171 lôţok, čo je o 292 viac ako nariaďuje právny predpis o 
minimálnom počte lôţok určených na poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti. V počte lôţok je však zarátaných aj 144 postelí 
Nemocnice pre obvinených a odsúdených v Trenčíne, ktoré 

ako špecifické ţiada samosprávny kraj vyňať z lôţkového 

fondu. Poslanci schválili materiál, v ktorom navrhujú zrušiť 
celkove 66 lôţok a ďalších 46 reprofilizovať. Trenčiansky 

samosprávny kraj nesúhlasí ani s redukciou lôţkového fondu o 
743 postelí, ktorú navrhlo ministerstvo zdravotníctva a 

povaţuje navrhovanú redukciu v počte 743 lôţok za 

neprimerane vysokú. Predseda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja MUDr. Pavol Sedláček v liste, napísal ministrovi 

zdravotníctva MUDr. Ivanovi Valentovičovi uviedol, ţe od 
roku 1998 v kraji zrušili 524 postelí a koeficient počtu lôţok 

na tisíc obyvateľov klesol zo 7,7 na súčasných 5,27 lôţok. 

Podľa názoru samosprávy rušenie lôţok by mohlo ohroziť 
dostupnosť a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti 

občanom Trenčianskeho kraja, ako aj viesť k ďalšiemu prehl-
bovaniu regionálnych rozdielov.  

Trenčianske noviny 03.05.2007 

Pomocná evidencia 221/1/07 
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Do druhého desaťročia svojej existencie vstúpila verejná 

finančná zbierka Deň narcisov v rámci Slovenska rekordne 

vyzbieranou finančnou sumou 20.678.000.- Sk. Táto skutoč-
nosť bola oznámená začiatkom mesiaca mája 2007. V tejto 

humanitnej akcii v piatok 13. apríla 2007 rozdávalo ţlté kviet-
ky v uliciach miest a 

obcí Slovenska viac 

ako trinásť a pol tisíca 
dobrovoľníkov. V 

Trenčíne sa tento rok 
zapojilo do zbierky 

okrem stálych spolu-

organizátorov, ktorý-
mi sú Miestny spolok 

Slovenského Červené-
ho kríţa pri Strednej 

zdravotníckej škole 

v Trenčíne, skauti a ţiaci štyroch stredných a štyroch základ-
ných škôl spoločne s Domovom mládeţe v Trenčíne, ktorí 

spoločne vyzbierali v Trenčíne finančnú čiastku viac ako 
323.000.- Sk, čo je o stotisíc viac ako v minulom roku 2006. 

Získaný čistý výnos zbierky sa v priebehu roka pouţije na 

programy a projekty Ligy proti rakovine, ako i na uspokojenie 
prijatých ţiadostí z celého Slovenska. Do termínu uzávierky 

prišli ţiadosti o podporu v celkovom objeme cez 10,5 milióna 
Sk. Ţiadosti boli rozčlenené do troch tradičných kategórií a to 

prevencia, informovanosť a poradenstvo, psychosociálna po-

moc a starostlivosť o onkologických pacientov a ich rodiny a 
klinické a výskumné projekty. O ţiadostiach a pridelení časti 

finančných prostriedkov vyzbieraných v Deň narcisov bude 
rozhodovať Generálna rada Ligy proti rakovine. 

Trenčianske noviny 10.05.2007  

Pomocná evidencia  249/1/07 
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Ţiaci základných škôl ročníkov 1. – 4. a 5. – 6. Trenčian-

skeho okresu sa stretli na okresnom kole súťaţe Hliadok mla-

dých zdravotníkov dňa 4. mája 2007, teda v deň, keď si naša 
spoločnosť pripomenula Medzinárodný deň Červeného kríţa. 

Súťaţilo spolu šesťdesiat detí v dvanástich druţstvách, ktoré 
preukázali dobré znalosti zo  zdravotníctva, Slovenského 

červeného kríţa a darcovstva krvi. Ďalšími disciplínami bola 

praktická resuscitácia dieťaťa a dospelej osoby a praktické 
poskytovanie prvej pomoci. Ţiaci 1. aţ 4. ročníka museli uká-

zať poskytnutie prvej pomoci pri bezvedomí a pri vykĺbení 
lakťa. Ţiaci 5. aţ 9. ročníka museli ukázať ako ošetriť trţnú aj 

reznú ranu a popáleninu. Zo štyroch druţstiev v kategórii 

mladších ţiakov sa na 1. mieste umiestnilo druţstvo zo Zá-
kladnej školy Dlhé Hony v Trenčíne a z pomedzi ôsmich 

druţstiev starších ţiakov zvíťazilo druţstvo zo Základnej ško-
ly v Soblahove. 

Trenčianske noviny 09.05.2007 

Pomocná evidencia 249/1/07 

 

V bazéne Strednej stavebnej školy v Trenčíne sa uskutočnil 
v sobotu 12. mája 2007 druhý ročník celoslovenského pláva-

nia astmatikov. I tento rok bola spoluorganizátorom akcie na 
podporu prevencie astmy Základná škola v Trenčianskej Tur-

nej. Podľa riaditeľky Beáty Sabovej škola akcia bola propa-

govaná v základných školách v Trenčíne a okolí. Cieľom bolo 
podľa nej nielen urobiť niečo pre svoje zdravie, ale aj zaplávať 

stanovenú vzdialenosť, keď deti do desať rokov plávali desať 
metrov, staršie deti päťdesiat metrov a dospelí sto metrov. 

Kaţdému úspešnému plavcovi bol  zapísaný bod. Školy s 

najväčším počtom získaných bodov dostanú malé lipky, ktoré 
si zasadia vo svojich areáloch škôl ako symboly zdravého 

ţivotného prostredia. I tento rok sa plávanie na podporu pre-
vencie astmy uskutočnila v spolupráci s detskou alergolo-

gičkou MUDr. Darinou Tylandyovou. Prítomné deti si spolu 
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s rodičmi mohli dať zmerať kapacitu pľúc, ktorej nízke 

hodnoty signalizujú začiatok choroby astmy. Podľa slov 

alergologičky je astma závaţným chronickým ochorením 
dýchacích ciest. Najvhodnejším športom pre astmatikov je 

plávanie a vodné športy. Začiatky choroby sa prejavujú 
suchým záchvatovým kašľom, pískaním v pľúcach a sťaţe-

ným dýchaním. Vodné športy umoţňujú dychovú rehabi-

litáciu. Dieťa sa naučí pravidelne dýchať a uvolnia sa mu 
hrudné svaly. Astma je podľa lekárky vyvolaná alergickým 

zápalom a vyţaduje dlhodobú liečbu. Vďaka moderným lie-
kom sú veľmi dobré výsledky a dieťa môţe zostať aj bez 

ťaţkostí.  

Trenčianske noviny 16.05.2007 
Pomocná evidencia 256/3/07 

 
Priestor pred Kultúrnym a metodickým centrom v Trenčíne 

sa v stredu 16. mája 2007 dopoludnia zaplnil desiatkami 

mladých ľudí 
z DEMY, ale aj ďal-

ších sociálnych zaria-
dení, ktoré riadi Tren-

čiansky samosprávny 

kraj, určených pre de-
ti a mladých ľudí 

s mentálnym postih-
nutím a poruchami 

správania na otvorení 

obľúbeného podujatia 
Farbičky – čarbičky, ktoré kaţdoročne organizuje Domov 

sociálnych sluţieb DEMY v Trenčíne. Farbičky – čarbičky,  
dnes uţ tradičné podujatie, sa po prvý krát konalo v roku 

1992. Od svojho počiatku v sebe nieslo myšlienku socializácie 

a integrácie detí a mladých ľudí s mentálnym postihnutím do 

otvorenie podujatia predsedom TSK MUDr. Pavlom Sedláčkom, MPH 
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ţivota spoločnosti. Organizátori tvorivé výtvarné dielne orga-

nizovali  tento rok uţ po šestnásty krát a jeho otvorenia sa 

zúčastnil predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 
MUDr. Pavol Sedláček, MPH, riaditeľ Úradu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Ing. Dušan Lobotka a zástupkyňa 
riaditeľa Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja JUDr. 

Ľudmila Sedláčková.  Pri výtvarných aktivitách sa opäť stre-

tli handicapované a intaktné deti a mladí ľudia, ktorí sa lepšie 
dokáţu vyjadriť pomocou výtvarných prostriedkov neţ pomo-

cou slov. Deti a mládeţ 
si s pomocou svojich 

vychovávateľov a star-

ších priateľov vytvorili 
mnoţstvo drobností 

a darčekov z papiera, 
hliny, goráliek a iných 

materiálov. Okrem sa-

motných výtvarných 
dielní v sebe dvojdňové 

„Farbičky“ skrývajú aj mnoţstvo ďalších sprievodných po-
dujatí. 

Vlastné poznámky 
 

Dlhodobá spolupráca Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka a Fakultnej nemocnice v Trenčíne za podpory Tren-
čianskeho samosprávneho kraja a Mesta Trenčín priniesla svo-

je ovocie v podobe zriadenia prvých troch kliník – očnej, 
chirurgickej a psychiatrickej, z pôvodných oddelení vo Fa-

kultnej nemocnici v Trenčíne. Cieľom týchto kliník bude nie-

len poskytovanie zdravotnej starostlivosti občanom, ale aj za-
bezpečovanie klinickej praxe pre študentov Ústavu zdravot-

níctva a ošetrovateľstva Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka. Na slávnostnom zhromaţdení Fakultnej nemocnice 

v Trenčíne dňa 15. mája 2007 za účasti predsedu Trenčian-
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skeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka a primá-

tora Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera rektor Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dubčeka Dr.h.c. doc. Ing. Ju-

raj Wagner, PhD. odovzdal spolu s riaditeľom Fakultnej 

nemocnice v Trenčíne MUDr. Martinom Chrenom pove-
rovacie dekréty prednostom kliník – chirurgickej doc. MUDr. 

Chlapíkovi, PhD., očnej doc. MUDr. Jánovi Sokolíkovi, 

CSc. a psychiatrickej MUDr. Jozefovi Haštovi. Na 
slávnostnom zhromaţdení podpísali rektor Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka Dr.h.c. doc. Ing. Juraj 

Wagner, PhD.  s riaditeľom Fakultnej nemocnice v Trenčíne 

MUDr. Martinom Chre-

nom Zmluvu o zriadení 
výučbových základní. 

Zmena oddelení na kli-
niky si podľa riaditeľa 

Fakultnej nemocnice 

MUDr. Martina Chrena 
nevyţiadala ţiadne fi-

nančné náklady, iba orga-
nizačno-personálne kroky. 

Vznik kliník by sa mal podľa riaditeľa nemocnice odraziť i na 

kvalite poskytovanej ošetrovacej i zdravotnej starostlivosti, a 
to v snahe personálu i lekárov sa ďalej vzdelávať. „Pred-

nostovia kliník musia byť aj pracovníci univerzity. Budú sa 
určitým úväzkom podieľať na vedecko-výskumnej i 

výchovno-vzdelávacej činnosti,“ zdôraznil rektor Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka Dr.h.c. doc. Ing. Juraj Wagner, 
PhD., ktorý vidí budúcnosť nemocnice  aj vo vzdelávaní  

pracovníkov zdravotníctva. Podľa riaditeľa Ústavu zdravot-
níctva a ošetrovateľstva doc. MUDr. Jána Bielika, CSc. 

dominantnú časť praktickej výchovy študentov bakalárskeho 

štúdia bude realizovaná v priestoroch fakultnej nemocnice. 

primár doc. MUDr. Chlapík, CSc.  peberá poverovací dekrét  
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Päťstopäťdesiat študentov denného a externého štúdia má 

okrem ošetrovateľstva v študijnom programe aj laboratórne 

vyšetrovacie metódy. Do budúceho školského roka je 
prihlásených ďalších 250 uchádzačov. Predpokladá sa, ţe v 

priebehu roka sa budú otvárať ďalšie kliniky a okrem 
bakalárskeho štúdia stredného zdravotného personálu moţno 

sa otvorí aj magisterské štúdium. Všetko však závisí od 

dovzdelávania odborných garantov, ktorí ich budú viesť. I keď 
nie je známy verdikt 

akreditačnej komisie, 
ktorá zasadala 26. aprí-

la 2007, rektor Tren-

čianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka 

Dr.h.c. doc. Ing. Juraj 
Wagner, PhD. verí, ţe 

univerzita bude uţ v 

druhom kole prijíma-
cieho konania, ktoré sa 

uskutoční koncom  mesiaca augusta 2007, na základe ktorého 
bude prijímať ţiakov aj na magisterské štúdium. „Na základe 

prieskumu má asi päťdesiat externistiek a okolo tridsať 

denných študentov záujem pokračovať aj v magisterskom 
štúdiu. 

Vlastné poznámky  
 

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín 

č. 2/2004 o poskytovaní dotácií z rozpočtu  Mesta Trenčín 

ţiadosti o poskytnutie dotácie prerokovala Komisia sociálnych 
vecí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a odporučila primá-

torovi mesta pridelené dotácie nasledovným subjektom :   
1. Organizácia postihnutých chronickými chorobami, Ul. 

Hodţova 2201/94, Trenčín na prevádzkové náklady – 70 

tis. Sk 

podpis zmluvy o spolupráci zľava – Dr.h.c. doc. Ing. J. Eagner, PhD.,                          

MUDr. Martin Chren 
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2. Slovenský zväz telesne postihnutých , Prvá ZO č. 17, 

Jesenského 8, Trenčín na dopravu - 30 tis. Sk 

3. Asociácia zdravotne postihnutých, Ul. Bezručova 1012, 
Trenčín na rehabilitačné sluţby ţiakom, prevádzkové 

náklady  cenného stacionára - 80 tis. Sk   
4. Jednota dôchodcov na Slovensku, Ul. Bezručova 28,  

Trenčín na prenájom priestorov, dopravné na zájazd, kan-

celárske potreby - 25 tis. Sk                                                                                  
5. Občianske zdruţenie Ars Vivendi, Ul. Palackého 21, 

Trenčín na nákup materiálu pre tvorivé dielne pre klientov 
v Dennom psychiatrickom stacionári – 20 tis. Sk 

6. Zdruţenie kresťanských seniorov  Slovenska, Šoltésovej 

5, Trenčín na prenájom priestorov a jubilantov - 10 tis. Sk              
7. Občianske zdruţenie Materské centrum Srdiečko, Ul. 

Hviezdoslavova 6, Trenčín na  prevádzkové náklady 
a materiálno technické zabezpečenie sluţieb, aktivít a 

podujatí organizovaných materským centrom – 80 tis. Sk 

8. Zväz sluchovo postihnutých – ZO nedoslýchavých, Ul. 
Bezručova 101, Trenčíne na prevádzkové náklady, reha-

bilitačné procedúry, druţobné stretnutie členov organizácií 
trenčianskeho kraja pri príleţitosti zaloţenia organizácie –  

60 tis. Sk  

9. Slovenská spoločnosť celiatikov, pobočka Trenčín, Du-
klianskych hrdinov 24, Trenčín na vydávanie informačných 

materiálov, osvetová aktivita, účasť a prezentácia na Dňoch 
zdravia, osvetové podujatia pri príleţitosti 4 roč. medzi-

národných dní celiakie - 30 tis. Sk                                                          

10. Krajské centrum – Asociácia nepočujúcich, Ul. Bezru-
čova 1012 Trenčín na nájomné, energie - 120 tis. Sk     

11. Základná organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých, 
Ul. Dolný Šianec 1, Trenčín na projekt „Riešenie a zvláda-

nie záťaţových situácií vyrovnávanie sa so zrakovým 

postihnutím“ – 20 tis. Sk 
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12. Zväz diabetikov Slovenska, Základná organizácia, Ul. Be-

zručova 1012, Trenčín na prevádzkové náklady - 60 tis. Sk 

13. Klub abstinentov, Ul. Palackého 21, Trenčín - Prevencia 
drogovej závislosti 2007 na prenájom, propagačný materiál, 

školenie, reţijné náklady – 18. tis. Sk 
14. Občianske zdruţenie Nie si sama, Ul. Kubranská, Trenčín 

na prevádzkové náklady a činnosť - 60 tis. Sk 

15. Svojpomocný klub stomikov ILCO, Ul. M. Rázusa č. 36, 
Trenčín na  rehabilitačne rekondičný pobyt – 30 tis. Sk 

Info Trenčín 31.05.2007 
Pomocná evidencia 300/1/07 

 

Poslednými prednáškami primárky geriatrického oddelenia 

Fakultnej nemocnice 

v Trenčíne MUDr. 

Terézie Drobnej „Zá-

vraty a pády“ a PhDr. 

Janky Márie Jablon-

skej „Príčiny syndro-

mu vyhasnutia v ţivo-
te človeka“ dňa 6. júna 

2007 bol ukončený  
v Kultúrnom centre 

Dlhé Hony v Trenčíne 

jubilejný 20. ročník celoţivotného vzdelávania seniorov 
Akadémia tretieho veku. V hodnotení uplynulého ročníka 

uviedol predseda Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov 
v Trenčíne Ing. Jozef Miklóš, ţe : 

- nastúpená cesta celoţivotného vzdelávania seniorov 

v Trenčíne pred dvadsiatimi rokmi sa ukázala byť 
cieľavedomou, perspektívnou a pre seniorov zaujímavou; 

- v zimnom a letnom semestri Akadémie tretieho veku, ktoré 

prebiehali v období od 6. septembra 2006 do 6. júna 2007 
odznelo 23 prednášok v desiatich konzultačných dňoch; 

záver patril oceneniu frekventantov Akadémie tretieho veku  diplomami 
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- na prednáškach sa zúčastňovalo priemerne 80 aţ 90 členov, 

čo potvrdzuje, ţe témy svojou aktuálnosťou boli zvolené 

dobre. 
Po príhovoroch hostí odovzdali organizátori cca sto 

poslucháčom Akadémie tretieho veku „Osvedčenie“ o absol-

vovaní školského roka 2006/2007 a v kultúrnom programe 
vystúpili ţiaci Základnej umeleckej školy v Trenčíne a čle-

novia Detského folklórneho súboru Radosť z Trenčína. 
Vlastné poznámky 

 

Obradná miestnosť mesta Trenčín dňa 14. júna 2007 bola 
miestom, kde sa stretli 36 

bezplatní darcovia krvi, aby 
z rúk zástupcov Slovenského 

červeného kríţa prevzali 

z nich dvaja diamantovú 
a 34 zlatú Janského plaketu. 

Úvod slávnostného poobedia 
patril privítaniu ocenených 

tajomníčkou Zboru pre ob-

čianske záleţitosti pri Mestskom úrade v Trenčíne pri Bc. Ele-

nou Gabajovou a slávnostnému príhovoru prednostom Ing. 

Františkom Sádeckým. No a potom uţ z rúk zástupkyne 
miestnej organizácie Slovenského Červeného kríţa v Trenčíne 

MVDr. Koppiovej prebehlo oceňovanie bezplatných darcov 

krvi. Prvými odmenenými boli diamantoví darcovia krvi 
Boţena Ďurcová a Peter Hopko a potom uţ nasledovali zlatí 

darcovia krvi.  
Vlastné poznámky  

Boţena Ďurcová preberá diamantovú medailu prof. J. Janského 
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Na Ulici knieţaťa Pribinu, v blízkosti cestného mosta, v 

piatok 15. júna 2007 ráno vyhorela prízemná budova známa 
ako sociálny dom Krištof. Poţiar nahlásili hasičom o 03,

00
 h 

rannej. Podľa veliteľa zásahu Antona Toráka, keď prišli na 
miesto, objekt bol uţ v plameňoch, horela strecha, ktorá sa 

neskôr zrútila dovnútra. Zásah bol náročný, pretoţe bola tma a 

silné zadymenie. Kvôli mreţiam na oknách sa hasiči nemohli 
hneď dostať do 

budovy, museli 
ich najskôr od-

strániť. Poţiar 

likvidovali ha-
sičské jednotky 

z Trenčína 
i Dubnice, cel-

kom 11 hasi-

čov, ktorých 
neskôr vystrie-

dali čerstvé po-
sily. Po štyroch 

hodinách hasiči kontrolovali situáciu a dohášali menšie lo-

ţiská ohňa, ktoré tleli pod preborenou strechou. „Celý objekt 
sme prezreli, ale nikoho sme v objekte nenašli,“ skonštatoval 

Torák. Čo bolo príčinou poţiaru, sa vyšetruje. Podľa vyja-
drenia hasičov poţiaru predchádzala explózia, lebo spôsobený 

tlak rozbil okná na budove z vnútra a sklo zasypalo chodník na 

druhej strane cesty pred kinom Hviezda. Budova naposledy 
slúţila ubytovňa pre ľudí v núdzi, prevádzkovaná občianskym 

zdruţením Centrum pre rodinu. V budove bývali uţ iba dvaja 
obyvatelia, ktorí tam však v čase poţiaru neboli. V objekte 

podľa slov štatutára Miroslava Ferianca však zhorelo všetko, 

technika, počítače i všetka dokumentácia. Pre osvieţenie pa-

skaza dokonaná 



 834 

mäti azylový dom pre ľudí v núdzi zaloţilo Občianske zdru-

ţenie Centrum pre ro-

dinu v roku 2004 v bu-
dove na Ulici knieţaťa 

Pribinu, ktorú dostalo 
od mesta. V správnych 

orgánoch pôsobili via-

cerí, aj súčasní poslanci 
za Kresťansko-demo-

kratické hnutie Ing. Ján 
Krátky či Gabriela Hubinská. Zdruţenie viedla bývalá poslan-

kyňa za Kresťansko-demokratické hnutie Oľga Löbbová. 

Podľa zmluvy, ktorú 11. februára 2004 uzavrelo Mesto Tren-
čín s občianskym zdruţením Centrum pre rodinu, sa dohodli 

na spoločnom financovaní útulku. Mesto podľa tejto zmluvy 
malo poskytovať prostriedky vo výške stotisíc Sk ročne na 

náklady spojené s prevádzkovaním útulku. Centrum pre rodi-

nu sa v zmluve zaviazalo poskytovať bezodplatne desať miest 
v zariadení útulok Krištof pre potreby mesta Trenčín na dobu 

desať rokov. Bývalá štatutárka zaťaţila centrum úvermi a 
zaloţila i budovu. Kvôli netransparentnému nakladaniu s fi-

nančnými prostriedkami odišla v roku 2006. Novým štatu-

tárom sa  v máji 
2006 Miroslav Fe-

rianec, ktorému sa 
nepodarilo presved-

čiť Mesto Trenčín, 

aby obnovilo dotá-
cie. Kvôli zlej hos-

podárskej situácii 
v zimnom období 

2006/2007 odpojili 

azylový dom od do-
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dávok elektrickej energie. So ţiadosťou neuspeli ani tento rok, 

lebo Mesto Trenčín neudelilo dotáciu z rozpočtu na aktivity v 

oblasti sociálnych sluţieb a zdravotníctva. Ako uviedol ne-
závislý poslanec Ing. Róbert Lifka, „činnosť azylového do-

mu začala podvodom a pravdepodobne podvodom aj končí“. 
Trenčianske noviny 21.06.2007 

Pomocná evidencia 347/1/07 

 
Dňa 15. júna 2007 sa uskutočnil v Trenčíne jednodňový 36. 

ročník celoslovenskej konferencie sekcie sociálnych sestier 
a pracovníkov Slovenskej spoločnosti sestier, ktorej rokova-

nie otvorila a prítom-

ných hostí predsta-
vila predsedníčke 

sekcie Marta Maje-

ríková. Úvod ro-

kovania konferencie 

patril pozdravu hostí 
k účastníkom konfe-

rencie. Po krátkej 
prestávke odzneli 

tieto prednášky : 

- verejný ochranca práv doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc. – 
Poznatky verejného ochrancu práv v sociálnej politike; 

- prednosta Kardiologickej kliniky v Bratislave prof. MUDr. 

Viliam Fischer, MD, PhD., FICS. – Novinky v kardio-
chirurgii; 

- zástupkyňa riaditeľa Ústavu zdravotníctva ošetrovateľstva 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka PhDr. Eva 

Červeňanová – Špecifiká starostlivosti o geriatricky 

chorých; 
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- Mgr. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD. z Institútu für Phlege-

wissenschaft Universität Wien – Symboly profesionálneho 

ošetrovateľstva v Rakúsku; 
Po obedňajšej prestávke vystúpilo ďalších šesť predná-

šateľov, ktorí vo svojich prednáškach sa dotkli problematiky 

z oblasti geriatrie, psychického násilia, špeciálneho poistenia 
a zamestnanosti ţien. 

Vlastné poznámky 
 

Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru 

v Trenčíne Mgr. Lenka Bušová vyjadrila dňa 18. júna 2007 
pred zástupcami médií stanovisko doterajšieho policajného 

šetrenia vo veci zhoreného bývalého azylového domu Krištof 
v Trenčíne, podľa ktorého doteraz neznámy páchateľ dom 

pravdepodobne polial 

horľavinou a úmyselne 
zapálil. Škody boli vy-

číslené na 350 tisíc Sk. 
Horieť začalo dňa 18. 

júna 2007 asi o 03.
00

 h. 

Poţiaru podľa svedkov 
aj hasičov predchádzala 

explózia. V akcii zasa-
hovalo 11 hasičov z 

Trenčína a Dubnice nad Váhom. Pri poţiari sa zrútila strecha, 

oheň zasiahol asi dve tretiny domu, nikto nebol zranený. 
Azylový dom spravovalo občianske zdruţenie Centrum pre 

rodinu, ktorému mesto Trenčín tento rok neposkytlo dotáciu 
na prevádzku zariadenia, pretoţe nemalo dôveru k tomuto 

zdruţeniu. Predchádzajúce roky ukázali, ţe peniaze, ktoré 

mesto Trenčín investovalo do ľudí bez prístrešia, neboli 
pouţité správnym spôsobom a zvaţuje sa podanie trestného 
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oznámenia na prevádzkovateľa objektu. V zhorenom objekte 

zhorela aj dokumentácia občianskeho zdruţenia.  

Vlastné poznámky 
 

„Aby kaţdé dieťa malo rodinu...“, to bolo ústredné motto 
konferencie Mosty k rodine, ktorú pripravila Spoločnosť 

priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar dňa 19. 

júna 2007. Záštitu nad podujatím prevzal predseda Tren-
čianskeho samosprávneho kraja  MUDr. Pavol Sedláček, 

MPH. V jeho mene konferenciu otvoril riaditeľ Úradu Tren-
čianskeho samosprávneho kraja  – Ing. Dušan Lobotka. Pri-

pomenul, ţe Trenčiansky samosprávny kraj vynakladá ročne 

do sociálnej sféry pribliţne pol miliardy korún. Tieto pros-
triedky smerujú predovšetkým do 26-ich vlastných zariadení 

samosprávneho kraja. Aj keď v nich prevaţujú starší občania 
a mentálne postihnuté deti a mládeţ, súčasťou siete sú aj 

dva Domovy pre osamelých rodičov, známe DORky. Dočasné 

bývanie i poraden-
stvo v nich nájdu 

osamelí rodičia 
s maloletými deťmi, 

ktorých ţivot alebo 

zdravie sú ohroze-
né. Tri ďalšie po-

dobné zariadenia, 
ktorých zriaďova-

teľmi sú mimovlád-

ne občianske zdru-
ţenia, podporuje sa-

mosprávny kraj  formou príspevku na poskytovanie sluţieb. 
„Aj keď je problematika detských domovov predovšetkým 

agendou úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, mosty k rodi-

ne musíme vytvárať spoločne spoluprácou všetkých zain-
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teresovaných,“ uzavrel Ing. Dušan Lobotka. Rektor Trenčian-

skej univerzity Alexandra Dubčeka Dr.h.c. doc. Ing. Juraj 

Wagner, PhD. pripo-
menul, ţe jeho škola je 

pripravená podať po-
mocnú ruku aj študen-

tom - vysokoškolákom 

z ohrozených a rozvrá-
tených rodín a navrhol 

spoluprácu v tejto oblas-
ti aj so Spoločnosťou 

priateľov detských do-

mov. Predseda tejto spoločnosti doc. Ing. Jozef Mikloško 
označil za mimoriadne dôleţité, aby v tejto sfére fungovala v 

regiónoch spolupráca medzi sociálnymi zariadeniami, škol-
stvom a zdravotníctvom. Predpokladom dobrej spolupráce 

bola aj podpísaná zmluva o spolupráci medzi Fakultnou 

nemocnicou v Trenčíne a Trenčianskou univerzitou Alexandra 
Dubčeka, ktorú v úvode konferencie slávnostne podpísali za 

Fakultnú nemocnicu jej riaditeľ MUDr. Martin Chren 
a prednosta psychiatrickej kliniky doc. MUDr. Jozef Hašto a 

rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Dr.h.c. 

doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
Vlastné poznámky   

Pomocná evidencia 359/1/07 
 

Seniori v našom regióne neraz dokázali, ţe svojou aktivitou 

a vitálnosťou  môţu byť príkladom pre všetkých, aj ďaleko 
mladších občanov v našom kraji. Potvrdilo to aj hodnotenie 

činnosti, ktoré vyslovil predseda krajskej organizácie Jednoty 
dôchodcov na Slovensku Ing. Jozef Mikloš nielen za uplynulé 

mesiace, ale najmä za pätnásť rokov - takéto jubileum si totiţ 

Jednota dôchodcov Slovenska v Trenčíne v utorok 19. júna 

potvrdenie podpísanej zmluvy stiskom ruky, zľava – Dr.h.c. doc. Ing. J. Wagner, 

PhD. MUDr. M. Chren 
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2007 pripomenula. 

V úvode slávnostného 

rokovania seniorov poz-
dravil podpredseda Tren-

čianskeho samosprávne-
ho kraja PaedDr. Jozef 

Boţik, ktorý jubilantom 

poprial veľa entuziazmu 
do ďalšieho obdobia ako 

aj priaznivcov a podpo-
rovateľov ich bohatých plánov. 

www.tsk.sk 

 
Materské centrum nie je iba pre mamičky, ale aj pre 

oteckov a celé rodiny s deťmi. Druhá júnová nedeľa, tento rok 
to padlo na 17. júna 2007 uţ tradične patrí sviatku našim 

oteckom a tatinkom. Aj keď tento sviatok nie je v našich 

končinách príliš rozšírený, Materské centrum Srdiečko v Tren-
číne naň nezabudlo. V tento deň materské centrum v hipo-

terapeutickom centre Florencia u manţelov Struhárovcov 
v Opatovciach usporiadalo pre našich oteckov príjemné popo-

ludnie. Sponzorsky zabezpečené špekačky, slaninka, chlieb, 

jablká, pivo a malinovka boli príjemným prekvapením pre 
oslávencov a oslavujúcich. Deti sa povozili na koníkoch, 

poobzerali všetky domáce zvieratká, vyhrali sa v piesku, 
vykúpali sa v bazéne, zašpinili sa na piesku. Aj večne 

zaneprázdnení oteckovia si našli čas na strávenie príjemného 

popoludnia so svojou rodinou.  
Info Trenčín 28.06.2007 

Pomocná evidencia 395/1/07 
 

Únia slabozrakých a nevidiacich Slovenskej republiky 

pripravila v obchodnom dome MAX v Trenčíne dňa 20. júna 

http://www.tsk.sk/
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2006 prehliadku najlepších fotografií prihlásených do súťaţe 

„Cesta svetla 2007“. Na jej vernisáţi, ktorú otvorila zástup-

kyňa krajskej pobočky Únie slabozrakých a nevidiacich Slo-
venskej republiky v Trenčíne Jana Pavlovičová povedala, ţe 

„táto súťaţ mala za úlohu ukázať na zmyslu plný ţivot ľudí 
zrakom postihnutých, ktorý je na jednej strane ťaţký, ale na 

strane druhej aj príjemný a veselý“. Je neuveriteľné, ako títo 

ľudia sa vedia venovať svojím záľubám ako napríklad v športe 
ako sú lyţovanie, horolezectvo a pod. a snaţia sa vyrovnať 

zdravej populácii. Po pozdrave viceprimátora Mesta Trenčín 
Tomáša Vaňu oboznámila 

podpredsedníčka krajskej 

rady Únie slabozrakých 
a nevidiacich Slovenskej 

republiky v Trenčíne Má-

ria Danielová so 
štruktúrou a činnos-

ťou tohto občianske-

ho zdruţenia. Veľmi 
pôsobivá bola výpo-

veď jedného z vysta-
vujúcich autorov Sta-

nislava Sokola. Ako sám zrakovo postihnutý konštatoval, ţe 

úlohou súťaţe, ktorého tretie kolo bolo pred nedávnom 
vyhodnotené, bolo umoţniť kaţdému záujemcovi o fotogra-

fovanie, zdravému alebo zrakovo postihnutému jedincovi jed-
nak priblíţiť ţivot ľudí, ktorí majú postihnutý zrak a na strane 

druhej aj sám sa zapojiť do fotografovania. Zaujímavou skú-

senosťou sa podelil so svojimi besedníkmi, ţe ľudia s ťaţkým 
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postihnutím zraku veľmi radi počúvajú, čo je na fotografii 

nafotené, čím aj skutočný obraz takto nepriamo vnímajú. Do 

fotografickej súťaţe Cesta svetla sa v roku 2006 prihlásilo 28 
autorov a odborná porota hodnotila takmer 100 fotografií. 

Súťaţilo sa v čiernobielej a farebnej fotografii. 
Výsledky v čiernobielej fotografii :  

1. Pavol Prok – „Svetlá mesta alebo zo ţivota 

vodiaceho psa“ 
2. Ľubomír Baťa – „Dotýkať sa svetla“ 

3. Pavol Škorvánek –  bez názvu 
Výsledky vo farebnej fotografii : 

1. Michal Mazán – „Slovo do bitky“ 

2. Libuška Puškárová ml. – bez názvu 
3. Vladimír Veverka – „Oči na vodítku“ 

Vlastné poznámky 

 

15. ročník Memoriálu MUDr. Vladimíra Harineka, celo-

slovenskej súťaţi v poskytovaní prvej pomoci dobrovoľných 
zdravotníkov Slovenského Červeného kríţa otvorila dňa 23. 

júna 2007 prezidentka Slovenského Červeného kríţa PhDr. 

Helena Kobzová v areáli Stredného odborného učilišťa ţe-

lezničného v Trenčíne. 

Za štátnu správu sa 
v čestnom predsedníc-

tve na súťaţi zúčast-
nili prednosta Krajské-

ho úradu v Trenčíne 

JUDr. Miroslav Laš-
šo a prednosta Obvod-

ného úradu v Trenčíne 
Ing. Jozef Majerík. 

Na súťaţi sa zúčast-

nilo 15 šesťčlenných druţstiev z celej Slovenskej republiky. 
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Súťaţ prebiehala podľa Metodických pokynov Slovenského 

Červeného kríţa platných pre rok 2007. Súťaţiace druţstvá sa 

presúvali na určené stanovištia podľa pracovnej mapy mesta 
Trenčín, na ktorej bolo vyznačených 7 súťaţných a 9 oddy-

chových stanovíšť. Úlohou súťaţiacich druţstiev bolo posky-
tovanie prvej pomoci poraneným, v improvizovaných situá-

ciách na jednotlivých stanovištiach v meste Trenčín. Víťazom 

sa stalo druţstvo z Bratislavy, pred druţstvom z Banskej 
Bystrice a Dolného Kubína. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 410/1/07, 411/1/07, 412/1/07 

 

S novinkami na trhu pomôcok sa mohli nevidiaci a 
slabozrakí občania zoznámiť na jednodňovej výstave v 

Kultúrnom centre na Dlhých Honoch dňa 27. júna 2007. I keď 
sa tu vraj nachádzala iba časť sortimentu takýchto pomôcok na 

Slovensku, bolo tu moţno vidieť klasické lupy, moderné 

televízne i optické lupy aj 
hovoriaci počítač. Takéto 

pomôcky však majú v ţi-
vote nevidiacich a slabo-

zrakých významné miesto. 

Pomáhajú im zjednodušiť 
činnosti, ktoré by bez nich 

vykonávali značne zloţito, 
alebo ich nemohli robiť 

vôbec. Podľa Martina 

Bithalma novinkou medzi 
pomôckami bola televízna lupa s kamerou, ktorá je výborná 

najmä pre študentov. „Ţiak si môţe pod kamerou písať, čítať a 
je moţné ju taktieţ otočiť na tabuľu a tento obraz si zväčšiť i 

na televíznej obrazovke. Špeciálne pre potreby slabozrakých 

bol upravený aj stolový počítač, ktorý im pomáha začleniť sa 
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do normálneho ţivota. Sú v ňom nahrané špeciálne programy, 

ktoré dokáţu naskenovaný text zväčšiť alebo dokonca aj 

nevidiacemu prerozprávať. Popri hovoriacom mobilnom 
telefóne bol  k dispozícii aj hovoriaci glukomer, meter a 

teplomer. Najväčší záujem, ktoré zaujali slabozrakých boli 
hovoriace hodiny. Jednou z noviniek boli aj čipy, na ktoré si 

nevidiaci môţe nahrať text a potom ich nalepiť na oblečenie, 

konzervy či CD. Tieto čipy majú rôznorodé pouţitie. 
Napríklad : 

- po priloţení na čip špeciálna čítačka povie, o aký predmet 

ide; 
- môţe fungovať ako indikátor farieb a nevidiaci si môţe 

vybrať svoje oblečenie podľa farby; 
Okrem hovoriacich pomôcok boli vystavené pre potreby 

nevidiacich a slabozrakých vyrobené predmety ako napríklad 

krájač na vajíčka, indikátor hladiny, ktorý pri nalievaní 
tekutiny pípaním upozorní na moţnosť preliatia, ako aj 

spoločenské hry. 
Trenčianske noviny 12.07.2007 

 

V piatok 20. júla 2007 sa na nádvorí Trenčianskeho hradu 

sústredili ľudia postihnutí reumatoidnou artritídou. Pre 

pacientov s touto diagnózou bol pripravený minibus, ktorý ich 
vyviezol priamo na nádvorie. „Aj keď beţne sa traduje mýtus, 

ţe táto choroba postihuje len starých ľudí, ale nie je to vţdy 
pravda. Toto ochorenie nemá nič spoločné s vekom. Preto sa 

snaţíme dať týchto ľudí do povedomia a poukázať na 

skutočnosť, ţe ak by im bola umoţnená biologická liečba, 
majú šancu na normálny ţivot,“ vysvetlil Matej Hlôška, 

zástupca agentúry, ktorá bola spoluorganizátorom tohto 
podujatia, ktorej boli účastníci týţdňového liečebného pobytu 

v Trenčianskych Tepliciach. Chcel tak umoţniť ľuďom 

postihnutým reumou navštíviť Trenčiansky hrad. Podujatia na 
hrade sa zúčastnilo pribliţne štyridsať reumatikov. Reumatici 
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sa nezľakli ani teplotných rekordov. Podľa MUDr. Martina 

Matejku je v súčasnosti najúčinnejším liekom pre reumatikov 

biologická liečba. Sám hovorí, ţe „ochorenie síce nevylieči, 
ale vie výrazne potlačiť priebeh tohto ochorenia. Problém je 

však v tom, ţe táto liečba je finančne veľmi náročná“. 
Reumatici podujatie na hrade ocenili. Keďţe toalety na hrade 

sú pre reumatikov tieţ nedostupné, organizátori vyviezli na 

nádvorie špeciálne prenosné toaletné zariadenie. Pre účast-
níkov boli pripravené aj sprievodné podujatia, o ktorí sa 

postarala skupina historického šermu Wagus. Samozrej-
mosťou podujatia bolo aj rozprávanie o histórii Trenčianskeho 

hradu a obhliadka jeho nádvoria. Jeho hornú časť však 

reumatici nenavštívili, pretoţe v prístupe im zabránilo mnoţ-
stvo schodov. V priestoroch Delovej bašty im však orga-

nizátori pripravili hostinu v stredovekom štýle. 
Trenčianske noviny 26.07.2007 

Pomocná evidencia 467/1/07 

 
V Dome sociálnych sluţieb na trenčianskom sídlisku Juh 

dňa 24. augusta 2007 sa uskutočnilo stretnutie klientov ôsmich 
sociálnych zariadení Trenčianskeho kraja. Akcia pod 

patronátom zverencov chráneného bývania bola špeciálna naj-

mä tým, ţe okrem vlastných vystúpení sa klientom predstavila 
aj prvá slovenská superstar Katka Koščová. Tá sa pred 

osemdesiatčlenným publikom cítila veľmi dobre, pretoţe ako 
sama priznala, benefičné akcie nikdy neodmieta a vystupuje 

často v nemocniciach a v podobných sociálnych zariadeniach. 

Prvými hviezdami akcie však nebola Katka ale dvaja klienti 
trenčianskeho chráneného bývania Maťka Capáková a Ma-

rián Caban. Tí si pripravili pre kamarátov z druţobných 
zariadení tanečné vystúpenie na pesničku Roba Grigorova a 

nazvali si ho „Robo Grigorov a jeho Madona“. Bezprostredná 

a neviazaná dvojica, ktorá originálnou tanečnou choreografiou 
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rozveselila a roztancovala celé publikum, bola úctyhodným 

predskokanom ostrieľanej speváčky. Riaditeľ zariadenia 

priznal, ţe pôvodne chceli na akciu zavolať Zdenku Prednú, 
no tá kvôli pracovnej vyťaţenosti účasť odmietla. „Oslovovali 

sme teda ďalších zo súťaţe SuperStar, ktorých sme videli v 
televízii,“ vysvetlil. Podľa neho nebol tento termín na akciu 

najvhodnejším, pretoţe je čas dovoleniek a prázdnin, no práve 

vtedy mala Katka Koščová voľný čas. Prítomným mentálne i 
telesne postihnutým deťom i dospelým zo zariadení zo 

Šoporne, Lieskova, Adamovských Kochanoviec i tren-
čianskeho DEMY sa však vystúpenie prvej Superstar veľmi 

páčilo. Vystúpenie zhodnotila tak, „ţe svojich poslucháčov 

nedelí do skupín. Ak sa im moja hudba páči, tak sa teším. Ak 
im to aj pomôţe, som rada dvojnásobne. Medzi počúvajúcimi 

preferuje staršie publikum, pretoţe jej hudba nie je vraj pre 
malé deti.“ Osadenstvu v Trenčíne však jej piesne vyhovovali 

a za kaţdú ju obdarilo aplauzom. 

Trenčianske noviny 30.08.2007 
Pomocná evidencia 523/1/07 

 
Stopäťdesiattisíc Sk, ktoré Liga proti rakovine Slovenskej 

republiky darovala Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne, 

smerovalo podľa slov riaditeľa neziskovej organizácie Refu-
gium a prezidenta Asociácie hospicovej a paliatívnej sta-

rostlivosti Slovenskej republiky Ing. Vladimíra Chlebanu na 
kúpu umývacieho lôţka a dvoch kardiackych kresiel. V mene 

pacientov zároveň vyslovil úprimnú vďaku za tento peňaţný 

dar. „Lôţko nám uľahčí prácu s leţiacimi pacientmi. Môţeme 
s ním prísť aţ k posteli a ľahko preloţíme človeka na mobilné 

lôţko a na ňom potom pacienta umyjeme v kúpeľni,“ doplnila  
sestra Alexandra. Pouţívaním lôţka odpadá prenášanie ťaţko 

chorých ľudí a hygiena je aj pre nich pohodlnejšia. Občianske 

zdruţenie Refugium a Nadácia J. Murgaša poskytujú zdra-
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votnícko-sociálne sluţby prostredníctvom neziskovej organi-

zácie Refugium v priestoroch objektu bývalej trenčianskej to-

várne TOS. Pre nevyliečiteľne chorých v pokročilom štádiu je 
určený Hospic Milosrdných sestier, zabezpečujúci dôstojné a 

plné preţitie posledných dní ţivota. Spoločenstvo pracovníkov 
hospicu zabezpečuje na 16 lôţkach stálu odbornú paliatívnu 

starostlivosť rehoľnými sestrami Kongregácie Milosrdných 

sestier sv. Vincenta – satmárkami a civilnými zamestnancami. 
Na zlepšenie kvality ţivota starých, chorých a zdravotne 

postihnutých ľudí odkázaných na pomoc iných slúţi Domov 
dôchodcov JOB s kapacitou 26 lôţok v jedno, dvoj a 

trojposteľových izbách. 

Info Trenčín 06.09.2007 
Pomocná evidencia 530/1/07 

 
Dňa 5. septembra 2007 bolo Kultúrne a metodické centrum 

Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne miestom      

9. ročníka Národných dní abstitentov. Podujatie moderoval 
Ján Papaj z Klubu abstinentov v Trenčíne, na ktorom po jeho 

otvorení a privítaní účastníkov stretnutia sa v pestrom 
kultúrnom programe predstavili so svojím vystúpením čle-

novia Detského folklórneho súboru Radosť. V mene jedného z 

usporiadateľov podu-
jatia, ktorým bol 

Klub abstinentov 
v Trenčíne prítom-

ných pozdravil jeho 

predseda Ing. Ivan 

Juraj. Ďalej vo svo-

jom príhovore zoz-
námil s činnosťou 

členskej základne ab-

stinentov, ktorá sa 
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pravidelne stretáva kaţdý pondelok v mesiaci a má v sú-

časnosti 65 členov. V budúcom roku 2008 oslávili trenčiansky 

klub abstinentov 25 rokov svojej činnosti. Za toto obdobie 
pomohol veľa Trenčanom do zmyslu plného, šťastného 

rodinného a spoločenského ţivota. Bliţšie priblíţil činnosť 
klubu, ktorá sa sústreďuje do týchto oblastí – doliečovací 

proces závislých osobností, prevencia závislosti na alkohole 

a drogách a prevencia protispoločenských javov a ozdravenie  
a upevnenie rodinných vzťahov. Plnenie hlavných obsahových 

cieľov, ktorými sú dosiahnutie trvalej a dôslednej abstinencie 
a zníţenie počtu závislých na alkohole a drogách sa dosahujú : 

- pravidelnými klubovými stretnutiami, na ktorých sa riešia 

problémy spojené so závislosťou;  
- prednáškami lekárov; 

- besedami so ţiakmi na školách; 

- besedami v nápravno-výchovných zariadeniach; 
- výmenami skúseností medzi klubmi abstinentov z celého 

Slovenska; 

- stretnutiami rodín, fašiangovými podujatiami; 
- stretnutia rodičov drogovo závislých detí.   

Na tento príhovor nadviazal prezident Asociácie klubov 

abstinujúcich Slovenska Ján Duda, ktorý priblíţil hlavné ciele 
asociácie, predovšetkým „plnenie úloh trvalého doliečovania 

alkoholikov, narkomanov a inak drogovo závislých osôb, 

ktoré nemoţno smerovať len na ich samotných, ale aj na ich 
najbliţších rodinných príslušníkov. Načrel aj do histórie 

klubov abstinentov, ktoré začali vznikať na Slovensku v 60. 
rokoch minulého storočia, ktoré ovplyvnili „kluby střízlivosti“ 

v Čechách. Tieto kluby za uplynulé obdobie odviedli ohromný 

objem zásluţnej a náročnej práce a podali pomocnú ruku 
stovkám závislých osôb, aby ţili v abstinencii od alkoholu 

a drog. Kluby svojimi aktivitami za roky svojej činnosti 
potvrdili opodstatnenosť svojej existencie nielen v minulosti, 
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ale aj v súčasnosti v období spoločenských a ekonomických 

reforiem, kedy sa kluby vyprofilovali ako významné činitele 

doliečovacieho procesu. Ukázalo sa, ţe kluby abstitnentov ako 
svojpomocné skupiny sú úspešné a účinné pôsobiace v rámci 

reţimovej terapie drogových závistí, ako zmyslu plné 
spoločenstvá ľudí, ktoré sa snaţia o novú kvalitu ţivota, ţivota 

v striedmosti a abstinencii a bez akejkoľvek drogy. V tlačovej 

besede, uskutočnenej na záver podujatia, sa zúčastnili viacerí 
členovia klubov, ktorí otvorene bez ostychu hovorili o svojej 

strasti plnej ceste, ktorá ich doviedla na dno spoločnosti. No 
za pomoci lekárov, priateľov a najbliţšej rodiny sa im podarilo 

vybŕdnuť z bahna alkoholových alebo drogových závistí. 

A práve preto, ţe si všetci uvedomujú, kde to začína, čo 
prináša závislosť do 

rodín a do celého spo-
ločenstva, neváhajú 

obetovať svoj voľný 

čas na prevenciu, naj-
mä medzi mladými 

ľuďmi. Na otázku, 
ako sa k ich činnosti 

stavajú orgány samo-

správ a štátnej správy, 
tak treba so smútkom 

konštatovať, ţe vyznelo viac poznámok negatívnych ako po-
zitívnych. Na boj proti alkoholizmu a drogám boli zo strany 

najvyšších štátnych orgánov prijaté opatrenia, ale tieto nikto 

v tomto štáte nedodrţuje, nekontroluje a tým aj vinníkov 
neplnenia nesankcionuje. Preto ten stav je taký aký je. Všetko 

je v tomto smere ţivelné. 
Vlastné poznámky  

Pomocná evidencia 536/1/07 
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Trenčianske námestie zaplnili v piatok dňa 7. septembra 

2007 záchranári, hasiči a vozidlá záchrannej sluţby. Pri takej 

koncentrácii ľudí v červených rovnošatách sa nikto nemusel 
báť o svoje zdravie. Dôvodom bola akcia organizovaná 

Asociáciou poskytovateľov záchrannej zdravotnej sluţby Slo-
venskej republiky pod názvom „Spevnime spolu záchrannú 

reťaz“. Asociácia zdruţuje 185 posádok pozemnej a šesť 

posádok leteckej záchrannej zdravotnej sluţby v Slovenskej 
republiky. Podobné podujatie organizuje aj v iných krajských 

mestách. Podľa 
podpredsedu aso-

ciácie Michala 

Bahelku je dôle-
ţité deťom i dos-

pelým pripome-
núť nutnosť pos-

kytnutia prvej po-

moci a nevyhnut-
nosť ovládania 

základných ţivot 
zachraňujúcich 

úkonov, ktoré môţu rozhodnúť o ţivote či smrti, uţ v prvých 

minútach od vzniku náhlej udalosti. „Laická verejnosť má 
veľmi málo informácii o poskytnutí prvej pomoci a mnohí 

nevedia, na aké číslo zavolať v prípade potreby zásahu 
profesionálnych záchranárov,“ potvrdil Michal Bahelka. 

„Chceli sme ich naučiť základy prvej pomoci, aby pochopili, 

ţe to nie je nič strašné,“ vysvetlil záchranár Peter Kováč. Pre 
deti pripravili nácvik prvej pomoci na dvoch figurínach, 

„resuscitačných Ančách“. V roku 2005 sa podľa záchranára 
zmenil starý postup oţivovania. „Dnes sa odporúča kombi-

nácia tridsiatich stlačení srdca a dvoch vdychov,“ vysvetlil 

Peter Kováč. Za dobre zvládnuté srdcovocievne oţivovanie 
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figuríny získal kaţdý odváţlivec diplom aj broţúrku s 

základným postupom pri poskytovaní prvej pomoci. „Dôleţité 

je, aby laik neprehliadol človeka s úrazom alebo v 
bezvedomí,“ tvrdí záchranár. Podľa neho sa treba pri kaţdom 

podozrivo vyzerajúcom človeku pristaviť. „Treba ho osloviť, 
pohýbať s ním, aby sme zistili či je iba opitý, alebo je to s ním 

váţne,“ upresňuje. Ak človek nejaví ţiaden pohyb a 

nereaguje, treba zistiť či dýcha a či mu bije srdce. Ak 
nereaguje, ihneď treba zavolať na číslo 112. Keď je záchranka 

na ceste, môţeme 
začať resuscitovať. 

Pri masáţi srdca sa 

okrem počtu stlače-
ní zmenilo aj odpo-

rúčanie pre polohu 
rúk. „Ruky sa uţ ne-

dávajú dva centime-

tre pod hrudnú kosť, 
ale do stredu hrud-

níka,“ upresnil. S 
frekvenciou sto stlačení za minútu sa tridsaťkrát po sebe robí 

tridsať stlačení hlbokých pribliţne päť centimetrov, za nimi 

nasledujú dva vdychy. Takto zopakujeme cyklus päťkrát, čo 
sú asi dve minúty. Ove-

ríme, či pacient nedý-
cha a pokračujeme aţ 

do príchodu záchranky. 

Laici sú veľmi dôleţi-
tou súčasťou záchrannej 

reťaze, lebo skoro vţdy 
sú ako prví svedkami 

nehody alebo úrazu. 

Preto ochotný a ohľadu-
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plný prístup môţe veľakrát zachrániť ţivot človeka.  

Okrem prehliadky technického vybavenia sanitiek si mohli 

návštevníci námestia pozrieť aj ukáţku spoločnej akcie 
záchranárov a hasičov pri vyslobodzovaní zranených z auta. 

Keďţe akcia prebiehala v spolupráci aj s Regionálnym 
úradom verejného zdravotníctva a Slovenským červeným 

kríţom, mohli si záujemcovia nechať na mieste zmerať per-

cento tuku, krvný tlak, spirometriu i mnoţstvo vydycho-
vaného kysličníka uhličitého. Prítomní sa dozvedeli čo-to o 

darcovstve krvi a poskytovaní prvej pomoci. 
Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 20.09.2007 

 
Slávnostné otvorenie 21. ročníka Akadémie tretieho veku sa 

uskutočnilo dňa 12. septembra 2007 v Kultúrnom centre Dlhé 
Hony v Trenčíne za účasti viac ako sto poslucháčov a 

pätnástich hostí. Po 

privítaní hostí a účast-
níkov akadémie pred-

sedom Okresnej orga-
nizácie Jednoty dô-

chodcov Slovenska 

v Trenčíne Ing. Joze-

fom Miklošom sa 

predstavili v kultúr-
nom programe recitá-

torka Margita Luká-

čová zo Základnej organizácie 03 Jednoty dôchodcov Slo-
venska v Trenčíne a so spevom a hrou na klarinet Patrik Hor-

ňák zo Štátneho konzervatória Bratislava. Organizátori ocenili 
diplomami aktivistov a prednášateľov, ktorí sa podieľali na 

úspešnom priebehu akadémie v minulom akademickom roku 

2006/2007. Potom vystúpili hostia s pozdravnými príhovormi. 
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V deň slávnostného otvo-

renia akadémie sa uskutoč-

nili dve prednášky, ktoré 
predniesli : 

- prof. MUDr. Pavol Ba-

koss, DrSc. z Ústavu 
epidemiológie Bratislava 

na tému „Infekčné choro-
by s prihliadnutím na 

vyšší vek“; 

- MUDr. Věra Dobiášová, MPH z Regionálneho ústavu 
verejného zdravotníctva Trenčín na tému „Tetanus je stále 

nebezpečný“. 
Záver akadémie patril vystúpeniu Folklórnemu súboru 

„Vena“ zo Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 577/1/07  

 
Dňa 29. septembra 2007 členovia Zväzu sluchovo postih-

nutých zo Základnej organizácie nedoslýchavých v Trenčíne si 

pripomenuli 35. výročie vzniku organizácie na svojom stret-
nutí v kine Hviezda v Trenčíne. Pri tejto príleţitosti prijala 

v obradnej miestnosti Mesta Trenčín dohodobá uvoľnená pos-
lankyňa pre výkon funkcie Janka Fabová funkcionárski aktív 

zastupujúci 162 členný kolektív Základnej organizácie Zväzu 

sluchovo postihnutých v Trenčíne a ich pozvaných hostí z ús-
tredných orgánov zväzu a iných zväzových organizácií Slo-

venska. Vo svojom príhovore zvýraznila, ţe práve „pros-
tredníctvom tejto dobrovoľnej organizácie premieňajú svoje 

sny a túţby na skutočnosť.  Je to síce veľmi ťaţké, ale často 

treba k tomu vynaloţiť osobnú statočnosť, lebo rušenie bariér 
medzi ľuďmi je veľmi dlhodobý proces, ktorý stojí veľa náma-

hy. Najhlavnejšie a najdôleţitejšie je však naučiť aj iných, aby 
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vás počúvali svojim srdcom a chápali vaše problémy“. Vyja-

drila presvedčenie, aby toto stretnutie bolo podnetné pre 

ďalšiu činnosť členov organizácie, aby si odniesli veľa 
osobných záţitkov a námetov pre ďalšiu činnosť a vzájomnú 

spoluprácu. Prisľúbila pomoc zo strany Mesta Trenčín pre 
realizácii plánov a zaţelala im v tomto smere veľa vytrvalosti.  

Po prijatí na mestskom úrade pokračovali oslavy v kine 

Hviezda slávnostnou akadémiou, v úvode ktorej zhodnotila 
uplynulých 35 rokov predsedníčka Zväzu sluchovo postih-

nutých v Trenčíne Danica Vargová. S pozdravnými príhovor-
mi vystúpili viacerí hostia, delegovaní svojimi zväzovými 

organizáciami z rôznych miest Slovenska, z ktorých osobitne 

treba spomenúť predsedu zväzu Ing. Ladislava Lokšu. 
Uplynulé obdobie v činnosti organizácie bolo aj miestom 

verejného zhodnotenia a ocenenia jednotlivcov, ktorí sa na nej 
podieľali. Ocenenia obdrţali funkcionári a ţijúci zakladatelia 

organizácie Terézia Varšányová, Terézia Halgošová, Jozef 

Ďuriš, Vladimír Róder, Juliana Ciprová, Marta Roţníková 
a ďalší. Oslavy zväzu sluchovo postihnutých obohatili vystú-

peniami súbory záujmovej umeleckej činnosti – Detský fol-
klórny súbor Radosť, Folklórny súbor Kubran, Folklórny sú-

bor Večernica z Trenčianskej Turnej, Tanečný súbor Goonies 

a Dychová hudba. Sprievodnou akciou v kine Hviezda bola : 
- výstava ručných prác sluchovo postihnutých občanov,  

- rezentácia kompenzačných pomôcok pre sluchovo 

postihnutých firmy Fonac z Bratislavy, spojenej s ich 
predajom a 

- návšteva domčeka ľudových tradícií v Trenčianskej Turnej. 

Záver osláv patril spoločenskému posedeniu v klube Zväzu 
základnej organizácie nedoslýchavých v Trenčíne. 

Vlastné poznámky 
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Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizovala  

na celom území Slovenskej republiky od 1. septembra do               

31. decembra 2007 celonárodnú verejnú zbierku „Biela pas-

telka“, ktorej výnos 

bude pouţitý na 
podporu programov 

a aktivít nevidiacich 

a ťaţko zrakovo pos-
tihnutých občanov.  

V Trenčíne sa táto 
zbierka „Biela pas-

telka“ uskutočnila 

26. septembra 2007, 
kedy dobrovoľníci 

ponúkali na predaj biele pastelky v hodnote  20,- Sk. Okrem 
tieţ vyberali dobrovoľné finančné obnosy do uzavretých pre-

nosných pokladničiek označených logom únie. Prostriedky 

podľa organizátorov budú odvedené na účet zbierky. Tí, ktorí 
by chceli dobrovoľne prispieť môţu tak urobiť do konca 

decembra 2007 aj poštovými poukazmi, prevodným príkazom, 
zasielaním SMS správ na krátke číslo v sieťach všetkých 

mobilných operátorov. Cena jednej SMS správy bola 30,- Sk.   

Vlastné poznámky 
 

Fakulta zdravotníctva a 
Ústav prírodných a huma-

nitných vied Trenčianskej 

univerzity A. Dubčeka 
v Trenčíne a Rádiologická 

klinika v spolupráci so 
Slovenskou rádiologickou 

spoločnosťou – sekciou 

mamonárnej diagnostiky 
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a Humanita a zdravie pre všetkých v Ţiline, pod gesciou 

rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Dr.h.c. 

doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD., predsedu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, MPH a riaditeľa 

Fakultnej nemocnice v Trenčíne MUDr. Martina Chrena 
organizovali dňa 5. októbra 2007 pilotný pracovný seminár 

pod názvom Psychosomatické aspekty prevencie a liečby 

najmä onkologických ochorení. Jeho otvorenie uskutočnila 
zástupkyňa riaditeľa  pre vedu, výskum a medzinárodné 

vzťahy Fakulty zdra-
votníctva a ošetrova-

teľstva Trenčianskej 

univerzity Alexandra 
Dubčeka h. prof. doc. 

MUDr. Jana Slobod-
níková,CSc. a privítala 

hostí – prorektorku 

Trenčianskej univerzi-
ty Alexandra Dubčeka 

doc. RNDr. Evu Grmanovú, PhD., doc. PhDr. Ivicu Guľášovú, 
PhD. a riaditeľa Fakultnej nemocnice v Trenčíne MUDr. Mar-

tina Chrena. Všetci spomenutí hostia ešte pred pilotným blo-

kom prednášok pozdravili účastníkov rokovania so ţelaním, 
aby si odniesli veľa poznatkov z prednášok pre svoju prax. 

Táto konferencia s novou atypickou témou zameranou na 
psychosomatiku niektorých, no hlavne onkologických ocho-

rení. Pripravený program bol zaujímavý a tematicky bohatý. 

V dopoludňajších hodinách, v prvom bloku 12 prednášok sa 
hovorilo o prevencii onkologických ochorení, individuálnom 

psychologickom prístupe sestry k onkologicky chorým 
pacientom, náročnosti poskytovania informácií tomuto pacien-

tovi, vplyve onkologického ochorenia na duševné zdravie, 

moţnostiach vyuţitia niektorých psychosomatických cvičení 
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v beţných situáciách pacienta, ale aj úlohe a práci mimo-

vládnych svojpomocných organizácií v prevencii onkolo-

gických ochorení a iných témach. V popoludňajších hodinách 
v druhom bloku 10 prednášok odzneli, okrem iného, pred-

nášky o psychosomatických aspektoch vnútornej premeny 
súčasnej školy, syndróme vyhorenia zdravotníckych pracov-

níkov, psychosomatických aspektoch pri štúdiu ošetrova-

teľstva, psychosomatických aktivitách počas letného pobytu 
chovancov detského domova. Zaujímavé boli prednášky ako 

Plán šťastia a zla, alebo Ako vnučka učila babku „správ-

ne“ dýchať a iné. Pracovného seminára sa zúčastnia podporné 

skupiny Venuše na celom Slovensku, univerzity so študijným 

odborom Ošetrovateľstvo, učitelia, zdravotní pracovníci onko-
logických oddelení nemocníc, atď.  

Vlastné poznámky 
 

Mesto Trenčín uţ od roku 1990 venuje zvýšenú pozornosť 

sociálnej oblasti, čo sa výrazne prejavilo i v zabezpečovaní 
sluţieb pre občanov. Jednou z foriem zodpovedajúcich súčas-

nému rozvoju sociálnych 
sluţieb, je nové poníma-

nie voľnočasových akti-

vít seniorov v spojení 
s poskytovaním sluţieb v 

jednom komplexe. Sluţ-
by, relax, poradenstvo 

a vzdelávania pre senio-

rov mesta Trenčín pod 
jednou strechou potvrdil 

aj prieskum verejnej mienky, ktorý uskutočnil mestský úrad 
v roku 2005. Objektom zameraného na tento cieľ bola vyuţitá 

bývalá materská škola na Gagarinovej ul., ktoré dostalo pri-

liehavý názov Centrum seniorov mesta Trenčín. Jeho sláv-
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nostné otvorenie prestrihnutím stuhy vykonal dňa 10. októbra 

2007 primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. Zria-

denie  tohto zariadenia bolo v súlade s Plánom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín. Z neho vyplynulo, ţe 

Trenčínu chýba zariadenie pre seniorov, ktoré komplexne 
poskytovalo sluţby dos-

tupné pre túto vekovú 

kategóriu občanov. 
V Trenčíne ţije 9711 

obyvateľov starších ako 
61 rokov. Projekt reali-

zovala na základe po-

ţiadaviek komisie, zlo-
ţenej zo zástupcov mes-

ta, príslušného výboru 
mestskej časti a seniorov spoločnosť ZASI, s.r.o, Trenčín, 

víťaz verejnej súťaţe. Areál bývalej materskej škôlky bol 

zrekonštruovaný za takmer 15.750.000 Sk. Všetky finančné 
prostriedky hradilo zo svojho rozpočtu Mesto Tren-

čín. „Prioritou zriadenia centra je, ţe na ploche 400 m
2
 sa 

riešia voľnočasové aktivity starších a zdravotne postihnutých 

občanov zamerané na prednášky, besedy, kultúrno-spolo-

čenské posedenia, zájazdy a spoluprácu s mládeţou,“ povedal 
tesne pred otvorením centra primátor Mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler. Skôr narodení Trenčania tu však nájdu aj 
zaujímavé sluţby, pedikúru, kaderníctvo, masáţe, poradenstvá 

zamerané na sociálnu oblasť, vzdelávacie aktivity, kurzy, 

môţu pracovať s osobným počítačom a internetom. Mesto 
Trenčín ako investor rekonštrukcie objektu nezabudol ani na 

priestory napomáhajúce udrţiavať telesnú aktivitu a propa-
gujúce zdravý ţivotný štýl prostredníctvom rehabilitačných 

cvičení a masáţí. Nechýba areál oddychu s dominantami v 

podobe joggingovej dráhy a ihriska na volejbal obkolesuje 
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centrum na ploche 1800 m
2
. Predpokladané prevádzkové 

náklady na rok 2008 predstavujú 2.660.000 Sk. „Aby mohol 

areál komplexne slúţiť našim skôr narodeným spoluobčanom, 
plánujeme tu pristavať aj penzión pre seniorov s vývarovňou. 

Na túto investičnú akciu chceme získať aj finančné 
prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý má vo 

svojom portfóliu aj túto, zatiaľ samosprávami málo vyuţívanú 

ponuku,“ povedal Ing. Branislav Celler. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 530/1/07 
 

Fakulta zdravotníctva a Ústav prírodných a humanitných 

vied Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne a Rádio-
logická klinika v spolupráci so Slovenskou rádiologickou 

spoločnosťou – sekciou mamonárnej diagnostiky a  Humanita 
a zdravie pre všetkých v Ţiline, pod gesciou rektora Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dubčeka Dr.h.c. doc. Ing. 

Juraja Wagnera, PhD., predsedu Trenčianskeho samospráv-
neho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, MPH a riaditeľa Fakultnej 

nemocnice v Trenčíne MUDr. Martina Chrena organizovali 
dňa 5. októbra 2007 pilotný pracovný seminár pod názvom 

Psychosomatické aspekty prevencie a liečby najmä onkolo-

gických ochorení. Jeho otvorenie uskutočnila zástupkyňa 
riaditeľa  pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy Fakulty 

zdravotníctva a ošetrovateľstva Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka h. prof. doc. MUDr. Jana Slobodní-

ková,CSc. a privítala hostí – prorektorku Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka doc. RNDr. Evu Grmanovú, 

PhD., doc. PhDr. Ivicu Guľášovú, PhD. a riaditeľa Fakultnej 

nemocnice v Trenčíne MUDr. Martina Chrena. Všetci spo-
menutí hostia ešte pred pilotným blokom prednášok pozdravili 

účastníkov rokovania so ţelaním, aby si odniesli veľa 

poznatkov z prednášok pre svoju prax. Táto konferencia s no-
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vou atypickou témou zameranou na psychosomatiku niek-

torých, no hlavne onkologických ochorení. Pripravený pro-

gram bol zaujímavý a tematicky bohatý. V dopoludňajších 
hodinách, v prvom bloku 12 prednášok sa hovorilo o prevencii 

onkologických ochorení, individuálnom psychologickom prís-
tupe sestry k onkologicky chorým pacientom, náročnosti pos-

kytovania informácií tomuto pacientovi, vplyve onkolo-

gického ochorenia na duševné zdravie, moţnostiach vyuţitia 
niektorých psychosomatických cvičení v beţných situáciách 

pacienta, ale aj úlohe a práci mimovládnych svojpomocných 
organizácií v prevencii onkologických ochorení a iných 

témach. V popoludňajších hodinách v druhom bloku 10 pred-

nášok odzneli, okrem iného, prednášky o psychosomatických 
aspektoch vnútornej premeny súčasnej školy, syndróme vy-

horenia zdravotníckych pracovníkov, psychosomatických as-
pektoch pri štúdiu ošetrovateľstva, psychosomatických akti-

vitách počas letného pobytu chovancov detského domova. 

Zaujímavé boli prednášky ako Plán šťastia a zla, alebo Ako 

vnučka učila babku „správne“ dýchať a iné. Pracovného 

seminára sa zúčastnia podporné skupiny Venuše na celom 
Slovensku, univerzity so študijným odborom Ošetrovateľstvo, 

učitelia, zdravotní pracovníci onkologických oddelení ne-

mocníc, atď.  
Vlastné poznámky 

 
V dňoch 18. a 19. októbra 2007 v kongresovej sále Hotela 

Tatra v Trenčíne a v kongresovej sále Inštitútu vzdelávania 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v Omšení sa 
uskutočnila výročná konferencia Svetovej zdravotníckej orga-

nizácie (WHO) a pracovné stretnutie členských krajín siete pro-
jektu WHO „Zdravie vo väzenských zariadeniach“ s názvom 

„Väzenské zariadenia a duševné zdravie“. Pozvanie na konfe-

renciu prijali predstavitelia ústredných orgánov štátnej správy, 
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Trenčianskeho samosprávneho kraja a spolupracujúcich inšti-

túcií. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia Regionálnej kance-

lárie WHO pre Európu, Spolupracujúceho centra WHO, odbor-
níci z 12 krajín participujúcich na projekte a príslušníci Zboru 

väzenskej a justičnej stráţe zaoberajúci sa touto problematikou. 
Medzinárodná konferencia bola organizovaná v spolupráci s 

Regionálnou kanceláriou WHO pre Európu v spolupráci s WHO 

spolupracujúcim centrom pre zdravie vo väzniciach, Minis-
terstvom zdravotníctva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie, 

Sainsbury centrom pre duševné zdravie a Generálnym riadi-
teľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráţe Slovenskej re-

publiky. 

V prvý deň na 
konferencii odzneli 

prednášky na tému 
Výzva duševného 

zdravia a chorôb vo 

väzenstve, Duševné 
zdravie a väznice – 

európska perspektí-
va, Ľudské práva, 

etika duševného 

zdravia a väzni 
s problémami s duševným zdravím. Kvalita starostlivosti o 

duševné zdravie vo väzniciach, Duševné zdravie: uspokojovanie 
potrieb špeciálnych skupín a Väznice, duševné zdravie a 

spoločnosť. 

Druhý deň na pracovnom stretnutí sa delegáti z jednotlivých 
krajín venovali aktualizácii posledného vývinu projektu Zdravie 

vo väzniciach. S príspevkami na tému Súčasný stav a prebie-
hajúce aktivity, Akčný plán HIPP na roky 2007 – 2011, Databáza 

zdravia vo väzenstve a Väznice a ţeny vystúpili zástupcovia 

Regionálnej kancelárie WHO a Spolupracujúceho centra WHO. 

t lačová konferencia 
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V závere tohto pracovného stretnutia prezentovali svoje výsledky 

medzinárodní partneri spolupracujúci na uvedenom projekte. 

Súčasťou konferencie bola dňa 18. októbra 2007 tlačová bese-
da na tému Zdravie vo väzenských zariadeniach, ktorej sa zúčast-

nili zahraniční hostia - manaţér projektu WHO Zdravie vo 
väzenských zariadeniach JUDr. Lars Möller, zástupca Regio-

nálnej kancelárie WHO pre Európu Matthijs Muijen a zástupca 

Spolupracujúceho 
centra WHO An-

drew Fraser. Zás-
tupcovia WHO kon-

štatovali, ţe vo väz-

niciach sa koncen-
truje veľké mnoţ-

stvo odsúdených 
s váţnymi duševný-

mi chorobami a veľ-

ký počet trpí beţný-
mi duševnými cho-

robami, ako sú napríklad depresia a úzkosť. Podľa prieskumu 
pripadá jeden chorý zo šiestich odsúdených. Rozšírenie uţívania 

drog je medzi väzňami vysoké. Miera rozšírenia u odsúdených 

muţov sa pohybuje medzi 10 aţ 48 %  u odsúdených ţien je 
miera rozšírenia vyššia od 30,3 do 60,4 %. Tieto výskumy sa 

však zo strany orgánov štátov ignorujú, pretoţe starostlivosť 
o ich liečbu sú veľmi slabé. Nedostatok spočíva v tom, ţe nie je 

spolupráca medzi väzenstvom a zdravotníctvom. Situáciu na 

Slovensku priblíţili štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti 
Slovenskej republiky JUDr. Daniel Hudák, generálna riaditeľka 

Zboru justičnej a väzenskej stráţe Slovenskej republiky pluk. 

PhDr. Mária Kreslová. Vykonaný prieskum zistil, ţe je indi-

kovaných 176 väzňov, ktorých zdravotný stav si vyţaduje zdra-

votnú starostlivosť. Na odstránenie nevyhovujúceho stavu sa 

zahraniční účastníci t lačovej konferencie 
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buduje v investorstve Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 

republiky s nákladom 50 mil. Sk Detenčný ústav v Súčanoch, 

ktorého kapacita má mať 80 aţ 100 miest pre duševne chorých. 
Po absolvovaní liečby by sa mali pacienti vrátiť naspäť do 

väzenia. Odznelo aj niekoľko zaujímavých údajov ako napríklad, 
ţe vo väzniciach na Slovensku si odpykáva trest pribliţne 8.500 

väzňov, od 1. januára 2008 sa zvyšuje metráţ na jedného väzňa 

z 3,5 m
2
 na 4 m

2
. Ich vyjadrenie doplnil riaditeľ trenčianskej 

väzenskej nemocnice plukovník MUDr. Ladislav Getlík v tom, 

ţe údaje z ostatnej Európy, ktoré boli zahraničnými expertmi 
prezentované sú na Slovensku iné, priaznivejšie. Pokiaľ sa týka 

väzňov uţívajúcich drogy je to okolo 15 %, preto sa neuvaţuje 

so substitučnou liečbou a v priebehu dvadsiatich rokov sa 
objavilo vo väzniciach len 5 prípadov HIV. Rokovanie viedla 

hovorkyňa ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Silvia 

Balasziková.  
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 549/1/07 
 

Vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne otvorili  5. novembra. 
2007 pracovisko  magnetickej rezonancie. Na slávnosti sa zú-

častnil aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

MUDr. Pavol Sedláček, 
MPH. Moderné pracovisko 

vzniklo v priestoroch onko-
logického pavilónu. Vybave-

né je moderným diagnostic-

kým prístrojom, ktorý umoţ-
ňuje vyšetrenie celého orga-

nizmu bez zmeny polohy 
pacienta. Zriadila ho sú-

kromná spoločnosť Futurum z Povaţskej Bystrice, ktorá tam 

investovala pribliţne 90 miliónov korún. „Pracovisko magne-



 863 

tickej rezonancie tu jednoznačne chýbalo,“ konštatoval ria-

diteľ trenčianskej nemocnice  MUDr. Martin Chren. „Boli 

sme jediným krajom na Slovensku bez takéhoto pracoviska,“ 
pripomenul bývalý ria-

diteľ nemocnice a dnes 
trenčiansky ţupan  

MUDr. Pavol Sedlá-

ček, MPH. „Kompliko-
valo nám to diagnostiku 

pacientov, museli sme 
ich prekladať na iné pra-

coviská alebo zaraďovať 

do poradovníkov iných 
nemocníc. V onkologickej, úrazovej aj v neurologickej diag-

nostike bude toto pracovisko prínosom pre občanov kraja. 
Nebudú musieť za vyšetrením cestovať do iných krajských 

miest, takáto turistika sa skončila,“ uzavrel na slávnosti 

trenčiansky ţupan. 
Vlastné poznámky 

Návrh nariadenia Vlády Slovenskej republiky o verejnej 
minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti po-

vaţuje Trenčiansky samosprávny kraj za diskriminačný voči 

obyvateľom regiónu, uvádza sa to vo vyhlásení jeho predsedu 
MUDr. Pavla Sedláčka, MPH. Do zoznamu verejnej mini-

málnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti navrhlo 
Ministerstvo zdravotníctvo Slovenskej republiky pre Tren-

čiansky kraj iba jedinú nemocnicu - Fakultnú nemocnicu 

Trenčín. Prijatím nariadenia vlády v navrhovanej podobe by 
tak podľa MUDr. Pavla Sedláčka, MPH „by mohli zdravotné 

poisťovne obmedziť rozsah zmluvných výkonov, alebo zníţiť 
rozsah zmluvných vzťahov. To by malo za následok zhoršenie 

dostupnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre 600 - 

tisíc občanov Trenčianskeho kraja. Uviedol, ţe s takýmto 
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návrhom zásadne nemoţno súhlasiť. Trváme minimálne na 

tom, aby tam boli zaradené tri nemocnice, ktoré sú v zria-

ďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja.“ Návrh novely 
stanovuje minimálnu sieť nemocníc pre zabezpečenie neod-

kladnej zdravotnej starostlivosti. Pôvodne sa v ňom na-
chádzalo 42 zdravotníckych zariadení, ktoré sú povinné 

zabezpečovať účinnú neodkladnú zdravotnú starostlivosť naj-

mä o pacienta, ktorého priviezla záchranná zdravotná sluţba. 
Návrh taktieţ obsahoval zoznam 23 poskytovateľov ústavnej 

zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú špecializovanú 
zdravotnú starostlivosť. V polovici septembra 2007 Vláda 

Slovenskej republiky rokovanie o sieti nemocníc prerušila. 

Úpravu, podľa ktorej sa v sieti ocitnú iba štátne zdravotnícke 
zariadenia, avizoval začiatkom októbra 2007 predseda vlády 

Robert Fico. Ministerstvo zdravotníctva preto návrh prepra-
covalo a potvrdilo, ţe doň zaradilo iba zdravotnícke zaria-

denia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu. Oproti pôvodnému 

návrhu by mal byť zároveň počet nemocníc zaradených do 
minimálnej siete niţší. 

Trenčianske noviny 08.11.2007 
Pomocná evidencia 608/2/07 

 

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín 

č. 2/2004 o poskytovaní dotácií z rozpočtu  Mesta Trenčín 

ţiadosti o poskytnutie dotácie prerokovala Komisia sociálnych 
vecí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne ţiadosti predloţené 

do druhého kola. Primátorovi mesta komisia odporučila pri-
deliť dotáciu siedmim ţiadateľom, ktoré primátor akceptoval, 

keď dotácia bola pridelená týmto subjektom : 

1. Organizácia postihnutých chronickými chorobami,. Hodţo-
va ul. 2201/94, Trenčín  - poskytnutá dotácia na rekondičný 

pobyt  vo výške  25 000,- Sk 
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2. Zväz sluchovo postihnutých ZO nedoslýchavých, Ul. Be-

zručova 1012, Trenčín - poskytnutá dotácia na dopravu  vo 

výške  25 000,- Sk 

3. Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne, Ul. 

Bezruča 1012, Trenčín  - poskytnutá dotácia na opravu a 
úpravu výdajne stravy vo výške  70 000,- Sk 

4. Krajská organizácia jednoty dôchodcov  na Slovensku, Ul. 

Bezručo-  va 28, Trenčín, Jednota dôchodcov na Slovensku, 
Ul. 28. októbra 2, Trenčín poskytnutá dotácia pre Krajskú 

jednotu dôchodcov vo výške 12 000,-Sk  Prvá Základná 
organizácia jednoty dôchodcov - poskytnutá dotácia na me-

siac úcty k starším vo výške 6 000,-Sk 

5. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Ul. Dolný Šia-
nec 1, Trenčín - poskytnutá dotácia na projekt “Vianoce 

očami zrakovo postihnutých“ vo  výške  5 500,- Sk 

6. Liga proti reumatizmu na Slovensku, Hodţova ul. 23, 

Trenčín - poskytnutá dotácia na rekondičný pobyt vo výške  

35 000,-Sk 
7. T – Via občianske zdruţenie, Trenčianske  Stankovce 431 - 

poskytnutá dotácia na materiálno – technické zabezpečenie 
vo výške 30 000,- Sk 

Komisia sociálnych vecí neodporučila pridelenie dotácií pre 

organizácie :  
1. Slovenský zväz sluchovo postihnutých v Trenčíne, Ulica 

Vajanského 7, Trenčín 
2. Centrum nepočujúcich ANEPS, Ul. Bezručova 1012  

Trenčín.  

Info Trenčín 05.11.2007 
Pomocná evidencia 600/1/07 

 
V piatok 9. novembra 2007 odovzdal Územný spolok Slo-

venského Červeného kríţa v Trenčíne v obradnej miestnosti 

Mestského úradu v Trenčíne zlaté, diamantové Janského pla-
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kety a po prvýkrát aj plakety Jána Kňazovického. Nová 

pamätná plaketa, podľa prezidentky Slovenského Červeného 

kríţa PhDr. Heleny Kobzovej bola pomenovaná podľa  chi-
rurga MUDr. Jána Kňazovického, ktorý na Slovensku po 

prvýkrát robil transfúziu krvi počas operácie. Medzi darcami 
sa bolo veľa takých, ktorí presiahli viac ako 80 odberov u ţien 

a u muţov sto odberov, za ktoré sa dáva diamantová plaketa. 

„Evidujeme aj darcov, ktorí darovali krv 140-krát,“ povedala. 
Podľa nej sa odmenilo Kňazovického plaketami 560 darcov 

na celom Slovensku. „Trenčiansky región má najväčší počet 
mnohonásobných darcov,“ zdôraznila PhDr. Helena Kobzová, 

ktorá v tento deň týmito plaketami v Trenčíne obdarovala 32 

darcov krvi. Podľa jej slov „je toto jediný spôsob ako darcom 
vzdať úctu a upozorniť spoločnosť na to, aké je dôleţité dar-

covstvo krvi. Objavilo sa mnoţstvo nových diagnóz, viacero 
nových spôsobov liečby, no krv zatiaľ nedokáţe nikto na-

hradiť“. Medzi ocenenými sme sa spýtali Petra Škroveka 

a Jána Koníčka aká bola ich cesta k dárcovstvu. Peter 

Škrovek sa stal darcom krvi na vysokej škole a pokračuje v 

tom, pretoţe rád pomáha ľuďom. „Bolo by hrozné, keby iba 
kvôli nedostatku krvi musel niekto zomrieť,“ tvrdí Trenčan s 

vzácnym typom krvi nula negatív. „Moja krv je ţiadaná aj pre 

bábätká a keď som zdravý, tak budem darovať,“ dodal. Ján 
Koníček z Dolnej Súče absolvoval svoj prvý odber krvi počas 

vojenčiny. „Neskôr sme boli partia v práci, čo sme chodievali 
darovať kaţdé tri mesiace, no zostal som sám,“ tvrdí 83- 

násobný darca, ktorý daruje krv z radosti, ţe je zdravý. 

Trenčianske noviny 15.11.2007 
Pomocná evidencia 625/1/07 

 
Dňa 16. novembra 2007 otvorilo Mesto Trenčín v areáli 

Mestského hospodárstva a správy lesov Trenčín na Sobla-

hovskej ulici nízkoprahovú nocľaháreň bez prístrešia. Noc-
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ľaháreň o kapacite 25 lôţok ľuďom bez prístrešia preţiť zimné 

mesiace. Vstup klientov do nocľahárne bol stanovený kaţdý 

deň medzi 18,00 aţ 20,00 h. a na druhý deň do 8,00 h. rannej 
ju misia opustiť.  

Vlastné poznámky 
 

Na trenčianskom pracovisku Národnej transfúznej sluţby 

počas Študentskej kvapky 

krvi darovalo najcennejšiu 

tekutinu 554 darcov. Medzi 
nimi bolo 171 prvodarcov a 

220 študentov, informovala 

dnes TASR primárka 

MUDr. Nataša Chovanco-

vá. Ďalších sto ľudí vyradili 
po vstupnej prehliadke a na 

odbere sa zo zdravotných dôvodov nemohli zúčastniť.  „Ve-

rím, ţe tí, čo prišli prvýkrát darovať krv si nájdu k nám cestu 
aj v budúcnosti. Akcia sa stretla s veľkým ohlasom, podporili 

ju aj darcovia, ktorí nie sú študenti. Teší ma, ţe mladí ľudia 
chápu zmysel pomoci človeka človeku. V Trenčíne bola štu-

dentská kvapka krvi naozaj študentská“, uviedla primárka 

MUDr. Nataša Chovancová. Pracovníčky Národnej trans-
fúznej sluţby vykonávali aj výjazdové odbery na tren-

čianskych stredných a vysokých školách. Študentskú kvapku 
krvi organizovala uţ 13. raz Národná transfúzna sluţba a 

Slovenský Červený kríţ od 1. do 17. novembra 2007. Akciu 

vyhlásili na podporu bezpríspevkového darcovstva krvi a s 
cieľom motivovať k darcovstvu mladých ľudí, najmä prvo-

darcov. 
tasr 19.11.2007 
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V Meste Trenčín ţije pribliţne desať tisíc seniorov. Počas 

októbra – Mesiaca úcty k starším, sa v kluboch dôchodcov 

konali rôzne podujatia. Tak tomu bolo v najaktívnejších klu-
boch dôchodcov mestských častiach Zlatovce, Dlhé Hony, 

Istebník, Opatová, centrum či v Kubra. Azda najväčším z po-
dujatí bolo popoludnie 

dňa 24. novembra 2007 

plné tanca a zábavy, ktoré 
sa uskutočnilo pod pa-

tronátom Krajskej orga-
nizácie Jednoty dôchod-

cov Slovenska, Okresnej 

organizácie Jednoty dô-
chodcov Slovenska 

a Klubu vojenských vete-
ránov v Kultúrnom a me-

todickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Po 

umeleckom slove v podaní Mgr. Viery Varinskej sa senio-
rom prihovorila aj poslankyňa Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne dlhodobo uvoľnená na výkon funkcie Janka Fa-

bová, ktorá vo svojom príhovore okrem iného informovala 

seniorov o zámeroch a víziách mesta Trenčín v súvislosti so 

staršími občanmi. Pripomenula otvorenie novovybudovaného 
Centra seniorov na Sihoti. V kultúrnom programe vystúpil 

Detský folklórny súbor Radosť a do tanca a na počúvanie 
hudobná skupina Sedmikráska z Dolnej Súče 

Info Trenčín 22.11.2007 

Pomocná evidencia 639/1/07 
 

Dňa 30. novembra 2007 sa uskutočnila v Centre sociálnej 
starostlivosti v Trenčíne na Liptovskej ulici malá slávnosť, na 

ktorej za prítomnosti predstaviteľov verejnej správy bol odov-

zdaný zrekonštruovaný objekt tento objekt v čiastke 14 mil.  
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524 tisíc  Sk. Z tejto čiastky sumu 10 mil. 179 tisíc Sk pred-

stavoval príspevok hradený z prostriedkov Európskej únie. 

Z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja bola na túto 
investíciu vyčlenená vyhradená na túto čiastka 2  mil. 679 ti-

síc korún. Cieľom pro-jektu bolo zvýšenie kvality 
poskytovaných sluţieb zariadenia a dosiahnutie maxi-málnej 

efektívnosti a následné zvyšovanie kvality poskytovaných 

sluţieb sociálnej sta-rostlivosti v zariadení s kapacitou 182 
miest v štyroch špecia-lizovaných oddeleniach. O celoročný 

pobyt klientov sa stará 
37 odborných 

pracovníkov, 

zariadenie poskytuje 
sluţby od roku 2000. 

Riaditeľ tohto 
zariadenia Ing. Igor 

Šumaj kon-štatoval, 

ţe za zloţitým názvom 
projektu Trvalo 

udrţateľné zvýšenie 

alokatívnej efektívnosti Centra sociálnych sluţieb v 

Trenčíne sú skryté „rekonštrukčné práce zahrňujúce rekon-

štrukciu poškodenej fasády, zateplenie ubytovacieho objektu, 
zateplenie spoločenského objektu, rekonštrukciu balkónov 

ubytovacieho objektu, výmenu okien a dverí v celom zaria-
dení.“. Prostredníctvom takejto aktivity sa plnia vo všetkých 

sociálnych zariadeniach stanovené ciele Trenčianskeho samo-

správneho kraja zvyšovať kvalitu sluţieb v sociálnej oblasti 
a tým vytvárať podmienky pre ďalší rozvoj zlepšenia ţivot-

ných podmienok celkovej rekonštrukcie objektov. Stavebné 
práce zabezpečovala dodávateľsky firma NICO-STAV, s. r. o., 

Trenčín. Prestrihnutím zelenej stuhy predsedom Trenčian-

skeho samosprávneho kraja MUDr. Pavlom Sedláčkom, 
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MPH, vedúcou odboru sociálnych Trenčianskeho samo-

správneho kraja Mgr. Elenou Behrovovou, a riaditeľom 

Centra sociálnych sluţieb v Trenčíne Ing. Igorom Šumajom 
bolo rekonštruované zariadenie odovzdané do uţívania. 

Vlastné poznámky 
 

V trenčianskom svojpomocnom klube stomikov ILCO sa 

stretávajú ľudia, ktorí preţili jeden z najťaţších úsekov svojho 
ţivota, keď po ťaţkej operácii im zostal trvalý následok stó-

mia. Kaţdý, kto sa ocitol v podobnej situácii následne preţíva 
strach vo viacerých rovinách, najmä z vývoja ochorenia, 

onkologickej liečby, z budúcnosti, reakcie najbliţšieho okolia 

a podobne. Snaha o prekonávanie negatívnych vplyvov pos-
tihnutého človeka z dôvodu zákernej choroby si dali do vienka 

zakladatelia klubu pred sedemnástimi rokmi. Predovšetkým 
prostredníctvom vľúdneho slova vnášali porozumenie, nádej 

a pomoc k prekonávaniu bariér, ţe stómia aj keď je handi-

capom, ale nie je prekáţkou preţívať ţivot plným dúškom.  
Klub stomikov ILCO pre splnenie cieľov vyuţíval rôzne 

aktivity, ktoré sa podarilo zrealizovať aj vďaka darcom 2 % 
z daní právnických a fyzických osôb a príspevku mesta 

Trenčín vo výške 30.000,- Sk. Z aktivít treba spomenúť : 

- pri príleţitosti Svetového dňa stomikov navštívili divadelné 
predstavenie Hamlet v Bratislave spojené s prehliadkou no-

vej budovy Slovenského národného divadla; 

- rekondičný pobyt v Belušských Slatinách spojený s výme-
nou preţitých skúseností, ponukou rehabilitačných procedúr 

a prezentáciou nových stomických pomôcok; 
- medzinárodné stretnutie stomikov Poľska, Česka a Slo-

venska na hranici týchto troch zúčastnených štátov v mo-

ravskej obci Hrčava. 
Z poznámok Anny Ganajovej, Klub ILCo Trenčín 
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Sekcia mamárnej diagnostiky Slovenskej rádiologickej spo-

ločnosti, Rádiologická klinika Trenčín, Fakulta zdravotníctva 

Trenčianskej univerzita Alexandra Dubčeka v spolupráci s fir-
mou Siemens pripravili prvú pilotnú  pracovnú konferenciu 

mamodiagnostikov pod názvom „Chyby a omyly v mamo-

diagnostike“, na ktorej sa po prvýkrát hovorilo o ich vlast-

ných chybách a omyloch pri diagnostikovaní. Konferencia sa 

uskutočnila 4. decembra 2007 na Trenčianskej univerzite Ale-
xandra Dubčeka. Kon-

ferenciu otvorila pro-
dekanka Fakulty zdra-

votníctva h.prof. 

MUDr. Jana Slobod-
níková, CSc. Prítom-

ných účastníkov kon-
ferencie pozdravil rek-

tor Trenčianskej uni-

verzity Alexandra 
Dubčeka Dr.h.c. doc. 

Ing. Juraj Wagner PhD., dekan Fakulty zdravotníctva doc. 

MUDr. Ján Bielik, PhD., prof. MUDr. Ján Daneš, CSc. 

a MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD. Konferencia sa tešila 

mimoriadnej pozornosti odborníkov, keď namiesto prihláse-
ných 50 účastníkov sa zúčastnilo cca 100 odborníkov z Českej 

republiky, Nemecka, Rakúska, Bulharska a Slovenskej repu-
bliky, ktorí si vypočuli tieto prednášky :  

- MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD. : Sedem ročníkov 

„Omylov“ v Českej republike a prečo ich organizujeme“ 
- MUDr. H. Bartonková : Úspechy v diagnostike sú vykú-

pené omylmi 

- MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD. : Dôvody najčastej-
šieho zlyhania radiologa – mamológa 
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- MUDr. L. Legínová : Chybná interpretácia mastitis granu-

lomatosa v USG obraze 

- h.prof. MUDr. Jana Slobodníková, CSc. : Hematón, úraz 
a karcinóm 

- MUDr. M. Lešková :  Aj múdry schybí – kazuistiky z ma-

modiagnostiky 
- MUDr. D. Houserková : Kazuistiky z Fakultnej nemocnice 

v Olomouci 

- MUDr. J. Šulajová, MUDr. D. Hudcová, MUDr. J. Mate-
cek :  Intervalový karcinóm 

- h.prof. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., MUDr. J. Am-

brosová : Skríning a Mo Paget 
- MUDr. L. Vanovčanová, MUDr. S. Ivanová, MUDr. K. 

Rauová : Hemangiosarkóm prsníka 

- MUDr. H. Poláček : Úskaia predoperačnej lokalizácie – Kto 
hľadá nájde 

- h.prof. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., MUDr. D. Šalát : 

Aplikácia zabezpečenia kontroly kvality na mamografickom 
pracovisku v praxi 

- MUDr. K. Mlyneková : Štyri kazuistiky z praxe mamológa 
- h.prof. MUDr. Jana Slobodníková, CSc. : FIA a jeho prog-

nózy 

- MUDr. D. Houserková : Kazuistiky z praxe 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 664/1/07 
 

Stalo sa uţ tradíciou, ţe pred Vianočnými sviatkami pri-

chádza na pár dní do Ústavu DEMY v Trenčíne veľké šľa-
chetné srdce plné citu a porozumenia, ktoré prináša všetkým 

deťom tohto zariadenia dobrodinka z Holandska Berta de 

Bruijn, ktorú všetci v Trenčíne familiárne volajú Bertuška. 

Veľmi ma zaujímalo, kedy a kde sa začalo toto dlhodobé 

priateľstvo. Veľmi ochotne na túto tému mi odpovedal ešte 
pred jej stretnutím s deťmi a hosťami riaditeľ Ústavu DEMY 
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Mgr. Tibor Gavenda. „Bertuška pravidelne navštevovala 

kúpele v Trenčianskych Tepliciach. Počas liečenia pred 

desiatimi rokmi nadviazala priateľstvo s jednou dámou zo 
Slovenska, ktorej sa zdôverila o svojich plánoch pozrieť si 

nadviazať kontakt s niektorým detským sociálnym zariadením 
v blízkom okolí a pomáhať mu. Spomínaná dáma navrhla 

práve trenčianske DEMY. 

Aţ neskôr sa vyjasnilo, ţe 
táto dáma je z Trenčína 

a býva v jeho mestskej 
časti Noviny, teda v loka-

lite, kde je umiestnené za-

riadenie. Z tejto nevinnej 
návštevy vzniklo obrov-

skú priateľstvo, v prie-
behu rokov však prerástlo 

na celý región Bertuška sa 

stala pre naše deti i pre nás zamestnancov druhou mamou a 
ochránkyňou. Všetci sme obdivovali jej entuziazmus a vitalitu 

pomáhať úplne cudzím ľuďom v ďalekom Slovensku. Stačí 
spomenúť zabezpečenie úplne zadarmo sto nových polohova-

teľných postelí, ktoré poslala pre trenčiansku nemocnicu 

a ďalšie sociálne zariadenia v regióne. Vtedy 
však najväčším problémom nebolo ich 

získanie a dovoz, ale ich vyclenie“. 
Jubilejné desiate stretnutie s deťmi a za-

mestnancami ústavu s Bertuškou sa usku-

točnilo dňa 11. decembra 2007, tento raz aj za 
účasti veľvyslanca Holandského kráľovstva 

Jeho Excelencie Roba Swartbola a predsedu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, MPH. Pri tejto 

príleţitosti veľvyslanec J. E. Rob Swartbol povedal, ţe „je 

veľmi dobre informovaný aktivitách Bertušky, dokonca vedela 
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o nej aj holandská kráľovná Beatrix pri návšteve Slovenska, 

ale vzhľadom na jej nabitý program sa jej návšteva v DEMY 

nemohla uskutočniť. Podotkol, 
ţe pri lete do Košíc letela nad 

Trenčínom. Snáď sa tak stane 
v budúcnosti. Vyuţil som 

dnešné pozvanie na to, aby 

som sa na vlastné oči pres-
vedčil o aktivitách Bertušky, 

ale predovšetkým, aby som  
poznal ľudí, s ktorými napĺňa 

svoje humanitné poslanie“. Záver stretnutia hostí s deťmi 

zariadenia sa niesol vo vianočnej atmosfére v rozdávaní 
darčekov a spievaných kolied. 

Vlastné poznámky 
 

Pre deti a mládeţ s telesným handicapom sa stal 10. de-

cember 2007 mimoriadnym dňom, pretoţe z iniciatívy Patrí-

cie Krajčovičovej bolo pres-

trihnutím červenej stuhy 
predsedníčkou predstaven-

stva Slovenskej sporiteľne 

Reginou Ovesný – Straka 
a primátorom Mesta Trenčín 

Ing. Branislavom Cellerom 
slávnostne odovzdané do 

uţívania rehabilitačné cen-

trum K.U.K.O., čo znamená konečne uţ konajme, práve pre 
tieto deti Kultúrnom centre Aktivity v sídlisku Juh. Na 

podujatí sa zúčastnili viacerí aktéri tanečnej súťaţe Bailando 
ako Sisa Sklovská, Rasťo Horváth a ďalší. Pre všetkých 

zainteresovaných bolo známe, ţe podnetom pre existenciu 

aktivít na získanie potrebných finančných prostriedkov pre 

deti boli obdarované párom miniatúrnych drevákov   

strihanie stuhy zľava – Regina Ovesný –Straka, Ing. Branislav Celler 
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vznik rehabilitačného centra bol syn Patrície Krajčovičovej 

Martin, ktorý je od svojho narodenia poznačený obrnou. 

Avšak v priebehu rokov sa nepodarilo získať dostatok 
finančných prostriedkov na to, aby sa pripravený projekt 

dostal do stavu realizácie. Aţ nakoniec to predsa prišlo. 
Patrícia si predsavzala uspieť v tanečnej súťaţi Bailando, 

ktoré bolo v prípade popredného umiestnenia honorované 

zaujímavou finančnou odmenou. Patrícia Krajčovičová so 
svojím tanečným partnerom Martinom Dejdarom zdolali všet-

ky nástrahy vyraďovacích kôl aţ postúpili do finále a získali si 
porotu divákov v sále i pri televíznych prijímačoch a i po-

trebné finančné prostriedky. U divákov zabodoval aj jej Maťo 

so svojimi názormi, lebo otvoril nimi oči ľuďom, ţe deti ako 
on nie sú na okraji spoločnosti, ba naopak sú veľmi šikovné. 

Veľkoryso sa zachovali Nadácia Markíza i bankový dom 
Slovenská sporiteľňa, ktoré odmenili všetku tú drinu počas 

súťaţe.  

Po prestrihnutí stuhy všetci prítomní si so záujmom 
vypočuli Patríciu Krajčovičovú, ktorá s oduševnením pre-

viedla všetkými vybudovanými priestormi centra, ako aj 
zoznámila so všetkými hlavnými a sprievodnými činnosťami, 

s ktorými sa môţu rehabilitujúce deti stretnúť.  

Aby splnil článok aj úlohu informačnú, všade prítomná 
Máriu Kuhlefölovú pre našich čitateľov konštatovala, ţe : 

- cvičenia sú vekovo vy-

medzené pre všetky deti 
od predškolského veku aţ 

do veku 15 rokov,  
- cvičiť sa bude denne do-

poludnia aj poobede, 

- poobede môţe cvičiť naj-
viac 10 detí, 

- o cvičenia je veľký záu-
radosť z otvorenia rehabilitačného strediaka  mal Martin Krajčovič 
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jem a doposiaľ prihlásili rodičia 30 detí. 

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 658/1/07, 690/1/07 
 

V piatok 14. decembra 2007 predpoludním navštívila Špe-
ciálnu základnú školu Vladimíra Predmerského v Trenčíne    

20 ročná Holanďanka 

Andrea Versloot so 
svojimi rodičmi, aby 

v tomto prostredí odov-
zdala finančný dar 1600 

eur Fondu dr. Klauna, 

ktorý získala neobvyk-
lým spôsobom – bol 

vyhojdaný. Bliţšie o zís-
kaní peňazí komentovala 

Andrea, ţe k peniazom 

prišla tak, ţe „sa musela 24 hodín hojdať na húpačke“. Peniaze 
prevzal dr. Klaun, alias Vladimír Kulíšek. Okrem Andrea 

odovzdala deťom futbalové dresy. No to nebolo všetko, lebo 
aj jej otec Andreas Versloot, ktorého sme viacerí poznali ako 

aktívneho účastníka dr. Klauna v Trenčíne, priniesol finančný 

dar 700 eur, ako zbierky medzi spolupracovníkmi.  
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 678/1/07 
 

Od zaloţenia pobočky Slovenskej spoločnosti celiatikov 

Piešťany v Trenčíne 25. februára 2006 uplynuli necelé dva 
roky. Toto krátke obdobie bolo však  plné aktivít určených pre 

jej členov,  ale aj širokej verejnosti. Keďţe je medzi celiatikmi 
(ľudia, ktorí nemôţu jesť výrobky z tradičných obilnín a majú 

bezlepkovú diétu – pozn. red.) veľa detí, pripravili v nedeľu 9. 

decembra 2007 Mikulášske posedenie v Kultúrnom stredisku 

Vladimír Kulíšek, ako dr. Klaun a Andrea Versloot 
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Aktivity na Juhu. Deti sa pred príchodom Mikuláša zahriali 

súťaţami a tancom na hudbu DJ Juraja Bičana. O slávnostnú 

Mikulášsku atmosféru sa  postarali členovia Trenčianskeho 
hradného divadla divadelným predstavením s vianočnou tema-

tikou a samotným príchodom Mikuláša spolu s anjelom, čer-
tami a škriatkom. Počas celého podujatia bola pripravená  

ochutnávka bezlepkových jedál. Podujatie Klubu celiatikov 

podporilo aj Mesto Trenčín a jedna z lekární z dolnej časti 
mesta Trenčín. Vďaka ochote mesta Trenčína a Kultúrneho 

centra Aktivity Juh sa môţu členovia stretávať pravidelne raz 
mesačne. S prosbou o radu, pri prekonávaní ťaţkostí súvi-

siacich s ochorením, sa obracajú na nás pacienti zo širokého 

okolia Trenčína, ale i z iných miest Slovenska. V súčasnosti 
má pobočka Trenčín viac ako 120 členov. Popri pravidelných 

stretnutiach, na ktorých si členovia vymieňajú skúsenosti, 
recepty a delia sa o rady s novodiagnostikovanými pacientami, 

veľkým prínosom sú odborné prednášky. Odbornú lekársku 

pomoc a radu poskytuje MUDr. Marián Kaščák, ktorý sa 
zúčastňuje našich stretnutí a trpezlivo odpovedá na otázky 

prítomných. Jeho odborné prednášky sú veľkým prínosom pre 
všetkých zúčastnených.  

Info Trenčín 20.12.2007 

Pomocná evidencia 680/1/07 
 

Dňa 13. decembra 2007 sa uskutočnila na Gynekologicko-
pôrodníckom oddelení Fakultnej nemocnice v Trenčíne uni-

kátna operácia – rekonštrukcia panvového dna, ktorú trenčian-

skym lekárom ukázal primár výučbového pracoviska Baťov-
skej nemocnice v Zlíne doc. MUDr. Zdeněk Adamík. O tejto 

operácii povedal, ţe „tento spôsob operácie sa vo svete 
pouţíva pribliţne dva roky. Na Slovensku sa takto operuje len 

na piatich pracoviskách a jedným z nich aj trenčianska 

nemocnica. Pôvodná myšlienka tejto operácie vznikla pred 
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šiestimi rokmi vo 

Francúzsku. Naj-

dôleţitejšie je, ţe po 
tomto zákroku, ţe 

nedochádza k reci-
díve“.  

Primár Gyneko-

logicko-pôrodnícke-
ho oddelenia 

v Trenčíne MUDr. 

Rudolf Litner 
zoznámil ešte s ďalšou pouţívanou novinkou – novým ope-

račným prístrojom hysteroskop, pomocou ktorého je moţno 
operovať v dutine maternice a vďaka nemu je zachovaný 

genitál a nie je potrebné odoperovať maternicu. To má výz-
nam pre ďalší pacientky.  

Riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trenčíne MUDr. Martin 

Chren ocenil spoluprácu českých a slovenských gynekológov, 
ktorá smeruje kvalitu poskytovaných zdravotníckych sluţieb 

a spokojnosť pacientiek. 
Trenčianske noviny 20.12.2007 

Pomocná evidencia 696/1/07 

 
Národná transfúzna sluţba v Trenčíne uskutočnila 8771 

odberov krvi v roku 2008, tak zhodnotila činnosť celého 
kolektívu trenčianskeho pracoviska Národnej transfúznej 

sluţby Slovenskej republiky v Trenčíne. Vyššie uvedený údaj 

bol naplnený 7072 odbermi na oddelení a 1699 odbermi počas 
výjazdových odberov na území Trenčianskeho kraja. Odbe-

rovými centrami Trenčína sú Ilava a Myjava. Krv odobratá 
v týchto centrách sa vyšetruje a spracováva na oddelení v 

Trenčíne. Z týchto dvoch pracovísk bolo zvezených a spraco-

vaných 2 129 odberov. Spolu sme spracovali 10 900 odberov 
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a splnili sme plán na 109%,“ doplnila štatistiku MUDr. 

Nataša Chovancová. Okrem toho priebeţne podľa potreby 

vykonávali na Národnej transfúznej sluţbe Slovenskej 
republiky v Trenčíne. dvojité erytrocytaferézy, ktorou sa od 

jedného darcu získavajú dve transfúzne jednotky erytrocytov 
a ostatné zloţky krvi mu vrátia späť. Je to výhoda pre prí-

jemcu, ţe dostane krv s polovičnou dávkou cudzích antigénov. 

Pre pacientov s nízkym počtom krvných doštičiek pripravili aj 
392 trombocytových koncentrátov. Na pracovisku v Trenčíne 

bolo podaných ambulantne 183 transfúzií erytrocytov a 12 
trombocytov doplnila MUDr. Nataša Chovancová. 

Vlastné poznámky 

 
Kniţnice v Trenčianskom kraji ponúkajú svoje sluţby aj pre 

slabozrakých a nevidiacich občanov. „Spolupracujeme s 
Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska a tieţ so Slo-

venskou kniţnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. 

Súbory zvukových kníh ponúkame v hudobnom oddelení na 
Hasičskej ulici,“ Konštatovala riaditeľka Verejnej kniţnice 

Michala Rešetku v Trenčíne Mgr. Lýdia Brezová. Súbory pre 
nevidiacich sa v trenčianskej kniţnici aktualizujú v pravi-

delných intervaloch. „V súčasnosti evidujeme 75 slabozrakých 

a nevidiacich čitateľov. V ponuke máme literatúru všetkých 
ţánrov,“ uviedla vedúca útvaru kniţnično-informačných slu-

ţieb Verejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne v Trenčíne 
Mária Špániková. Pracovníci kniţnice robia na poţiadanie aj 

donášku zvukových kníh do Domova penziónu pre dôchodcov 

v Trenčíne. 
tasr.sk 07.01.2008 

Pomocná evidencia 04/1/08 

 

„Na stavbách v Trenčianskom kraji zahynulo minulý rok 

2007 deväť pracovníkov a v rámci Slovenska sa stalo 23 smr-
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teľných a 111 závaţných pracovných úrazov,“ uviedol in-

špektor práce Jozef Plţik. Najčastejšími príčinami úrazov boli 

pády z výšky. Z tohto počtu smrteľných úrazov sa stali štyri 
v Trenčíne. Zaujímala nás odpoveď, kde a prečo sa stali smr-

teľné úrazy. Hneď začiatkom roka 2007 vznikli pri odstra-
ňovaní debniacich prvkov na polyfunkčnom objekte na sí-

dlisku Juh, kde spadli spolu s lešením dvaja zamestnanci bra-

tislavskej firmy. Vo februári 2007 opäť to bol pád z výšky, 
ktorý zavinil smrť zamestnanca pri stavbe bytového domu na 

sídlisku Juh. Tu sa pod udalosť ktorému však zistili v krvi 
1,32 promile alkoholu. Aj ďalší smrteľný úraz sa stal na 

stavbe na Juhu. V máji pri zatepľovaní obytného domu na Ju-

hu spadol zamestnanec z lešenia. Ďalší smrteľný pracovný 
úraz sa stal na sídlisku Sihoť 4. Pracovník, ktorý padol z 

lešenia mal 3,40 promile alkoholu v krvi. Trenčiansky inšpek-
torát práce eviduje ako hromadný pracovný úraz nehodu v 

Novákoch, keď pri výbuchu trhaviny a streliva zahynulo osem 

pracovníkov. Inšpektorát práce vyšetruje aj závaţné pracovné 
úrazy, pri ktorých došlo k ťaţkej ujme na zdraví a čas liečenia 

je viac ako 42 dní. Podľa Jozefa Plţika takýchto prípadov za 
11 mesiacov minulého roka aţ 96. 

Trenčianske noviny 17.01.2008 

 
 


