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Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 

 
 

Prvým dieťaťom narodeným v trenčianskej nemocnici dňa 
1. januára 2003 sa stala o 0,36 hod. Simonka, mamičky Mi-

lady Ţdrnja z obce Drietoma, váţiaca 3.400 gramov a me-

rajúca 50 cm. Na druhý deň 2. januára 2003 navštívil ma-
mičku Miladu a jej dcérku Simonku primátor mesta Trenčín 

Ing. Jozef Ţiška, obom úprimne blahoţelal k novoročnému 
darčeku o odovzdal Simonke zlatú retiazku s príveskom kozo-

roţca a ďalšími upomienkovými predmetmi. Mamička Milada 

Ďrnja ocenila starostlivosť lekárov a zdravotníckeho personálu 
počas pôrodu. 

Trenčianske  noviny 07.01.2003 
Trenčiansky denný infoservis 03.01.2003 

Info Trenčín 16.01.2003 
Pomocná evidencia 05/1/03, 06/1/03, 17/2/03, 18/1/03 

 

Riaditeľovi Nemocnici s poliklinikou v Trenčíne MUDr. 
Pavlovi Sedláčkovi bol odovzdaný zástupcami „Trenčianskej 

nadácie“ výnos ňou organizovanej verejnej zbierky v sume 
22.362,- Sk. Táto suma bola určená pre pacientov detského 

oddelenia na nákup hračiek, kníh, pomôcok na kreslenie 

a modelovanie podobne. Tieto sú nevyhnutnou potrebou detí 
na to, aby prostredníctvom nich bol pobyt v nemocnici čias-

točne utlmený cit odlúčenia od rodiny atak blahodárne pros-
pievať kvalite liečebnému procesu. 

Trenčianske noviny 27.01.2003 

Pomocná evidencia 34/2/03 
 

V dňoch 3. aţ 14. februára 2003 prebiehala humánna akcia 
pod názvom „Valentínska kvapka krvi“ na hematologicko-

transfúznom oddelení Nemocnice v Trenčíne uţ vo svojom 
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ôsmom ročníku, aby v zdravotníckych zariadeniach bolo na 

začiatok kalendárneho roka dostatok krvi. V tejto akcii sa 

zúčastňujú zväčša mladí ľudia zo stredných a vysokých škôl. 
V tomto ôsmom ročníku sa akcie zúčastnilo 281 darcov, z kto-

rých bolo vylúčených pre viaceré moţné príčiny 48 darcov. 
A tak celkom darovalo najcennejšiu tekutinu 233 darcov, z to-

ho 147 muţov, 86 ţien. Z nich bolo 21 prvodarcov. Primárka 

hematologicko – transfúzneho oddelenia Nemocnice v Trenčí-
ne doplnila aj výsledky darcovstva krvi za rok 2002, keď sa 

vykonalo 5408 bezplatných odberov krvi. 
Trenčianske noviny 17.02.2003 

Pomocná evidencia 82/1/03 

 
Pri príleţitosti svetového dňa chorých sa priestory Stred-

ného odborného učilišťa stali dňa 15. februára 2003  miestom 
desiateho ročníka ojedinelého podujatia pod názvom „Ples ra-

dosti“. Prečo práve ojedinelého? No preto, lebo hlavnými jeho 

aktérmi bolo takmer 80 ľudí telesne postihnutých na inva-
lidnom vozíčku, ťaţko chodiacich a mentálne postihnutí so 

svojimi priateľmi a zdravotnými asistentmi z celého Sloven-
ska, ktorý pre organizovalo spoločenstvo „Samaritán“ z Bra-

tislavy. Program sa začal svätou omšou, ktorú celebroval ka-

tolícky farár Štefan Koiš z obce Veličná na Orave. Po jej 
skončení nasledovala slávnostná večera a po prípitku voľná 

plesová zábava. Plesu radosti sa zúčastnil aj člen Rady vlády 
Slovenskej republiky pre problematiku občanov so zdravot-

ným postihnutím Viliam Franko. Plesová zábava sa pretiahla 

do skorých ranných hodín. 
Trenčianske noviny 17.02.2003, 24.02.2003 

Pomocná evidencia 83/1/03, 97/1/03 
 

Ďalší ročník Akadémie tretieho veku v poradí uţ trinásty sa 

začal prednáškami letného semestra dňa 19. februára 2003 
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v Kultúrnom stredisku Trenčín, Ulica Dlhé Hony. Jeho pro-

gram bol veľmi bohatý, ale predovšetkým zaujímavý, pretoţe 

účastníci si vypočuli prednášku PhDr. Janka Karlíkovej 
z Trenčianskeho múzea na tému „Premeny Váhu v Trenčíne“. 

O aktivitách seniorov v rámci Akadémie tretieho veku a Jed-
noty dôchodcov Slovenska informovali Věra Jadrná, Gertrúda 

Jakušová, Ing. Jozef Mikloš a Aneţka Nováková. 

Vlastné poznámky 
 

Pre našu populáciu nie je ničím novým, ţe v závere zim-
ných mesiacov sa objavuje výskyt tradičných chorôb akými sú 

nachladnutia, rôzne respiračné ochorenia a chrípky. Nič nenor-

málne bolo aj v závere mesiaca februára 2003, keď vlna chríp-
kového ochorenia zasiahla aj mesto Trenčín, čo malo za nás-

ledok zatvorenie niektorých základných a stredných škôl. Ako 
prvá bola zatvorená pre chrípkové ochorenie Základná škola 

Trenčín, Hodţova ulica a od 26. februára  aţ do 3. marca 2003 

zatvorenie všetkých škôl a zakázané návštevy v lôţkových od-
deleniach zdravotníckych a sociálnych zariadeniach, kedy sa 

zvýšilo ochorenie oproti predchádzajúcemu týţdňu aţ o 40,95 
% a v rámci celého Slovenska aţ o polovicu. Chorobnosť, po-

rovnaním štatistických údajov, dosiahla výšku krivky chorob-

nosti v sezóne rokov 2001/2002. Ešte šťastie, ţe na nariadenú 
karanténu nadväzovali jarné prázdniny školopovinných detí, 

ktorými sa vplyv chrípky obmedzil. 
Trenčiansky denný infoservis 25.02.2003 

Trenčianske noviny 03.03.2003, 17.03.2003 

Pomocná evidencia 101/1/03, 102/1/0, 115/1/03, 172/2/03 
 

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 6. marca 
2003 novelu zákona o zdravotníckej starostlivosti, podľa kto-

rého od 1. apríla 2003 občania musia rešpektovať pri posky-

tovaní zdravotníckych sluţieb tieto podmienky : 
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- platiť za návštevu ambulancie praktického a odborného le-

kára 20,- Sk; 

- počas pobytu v nemocnici na lôţku uhradiť 50,- Sk denne; 
- za návštevu pohotovosti uhradiť  20,- Sk; 

- v lekárni za kaţdý recept sa zaplatí 20,- Sk, z ktorých 15,- 
Sk pôjde zdravotnej poisťovni a 5,- Sk lekárovi; 

- za pouţitie sanitky sa zaplatí 2,- Sk za kilometer; 

- poplatky neplatia : 
a) tehotné ţeny, 

b) matky prijaté s chorým dieťaťom do jedného roka, 
c) pacienti vyţadujúci sústavnú zdravotnícku starostlivosť,  

d) nositelia minimálne striebornej „Jánskeho plakety“, 

e) pacienti hospitalizovaní na psychiatrických a infekčných 
ochoreniach, 

f) pacienti zvlášť ťaţko postihnutí, 
g) deti do 6 rokov, 

h) poplatok by sa nemal odvádzať za dopravu pacientov na 

dialýzu, transplantáciu, onkologické a srdcovocievne zá-
kroky. 

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster zákon 
nepodpísal a vrátil ho Národnej rade Slovenskej republiky na 

opätovné prerokovanie. 

Atlas.sk 06.03.2003 
Pomocná evidencia 126/1/03 

 
Rekonštrukciou kancelárskych a skladových priestorov 

bývalých Pozemných stavieb na Kasárenskej ulici v Trenčíne 

vzniklo 10 garsoniek, 3 jednoizbové a 3 trojizbové byty. Cel-
kové náklady na rekonštrukciu uvedených priestorov na so-

ciálne byty, ktoré boli odovzdané do uţívania 24. septembra 
2002 predstavovali sumu 6.331.000,- Sk. Do bytov sa prví 

obyvatelia nasťahovali v decembri roku 2002. V súčasnom 

období, t.j. v roku 2003 sa riešili nájomné vzťahy nájomníkov, 
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ktorí boli ubytovaní v Dome sociálnych sluţieb na Piaristickej 

ulici, pretoţe nespĺňali podmienky umiestnenia v takomto 

zariadení. Výška nájomného bola stanovená vo výške 50 % 
z maximálneho mesačného nájomného podľa Opatrenia Mi-

nisterstva financií Slovenskej republiky, upravená Mestským 
zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 28. novembra 2002. Vlastní-

kom a tým aj prenajímateľom objektu bolo mesto Trenčín. 

Trenčianske noviny 10.03.2003 
Pomocná evidencia 143/1/03 

 
Dňa 3. apríla 2003 Výstavisko Trenčín mesto módy bolo 

popri atraktívnej trojici výstav „Záhradkár“, „Včelár“ a „Zdra-

vý ţivotný štýl“, na konferencii štvrtého 
stretnutia realizátorov projektu „Školy pod-

porujúce zdravie“. Tento projekt sa stal 
spoločným dielom Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky a Ministerstva zdra-

votníctva Slovenskej republiky. Moderá-
torka privítala osobitne generálneho riadi-

teľa regionálnej sekcie Ministerstva škol-
stva Slovenskej republiky Ing. Jána Heru, 

riaditeľa Štátneho zdravotného ústavu 

v Trenčíne MUDr. Vojtecha Ţitňana a vedú-
cu sekcie Štátneho fakultného zdravotného 

ústavu MUDr. Katarínu Chudíkovú. V rámci 
kultúrneho programu sa predstavili študenti 

Gymnázia Ľ. Štúra Mária Legíňová, Mária 

Masejková s oslavou sv. Valentína. Potom sa 
k prítomným prihovorili vedúca sekcie Štátneho fakultného 

zdravotného ústavu MUDr. Katarína Chudíková, generálny 
riaditeľ regionálnej sekcie Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky Ing. Ján Hero a riaditeľ Štátneho zdravotného ústa-

vu v Trenčíne MUDr. Vojtech Ţitňan. Po obedňajšej  prestáv-

Ing. Ján Hero 

MUDr. Vojtech Ţitňan 
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ke  pokračovala  konferencia  diskusiou jej účastníkov, v kto-

rej informovali o výsledkoch svojej práce v podmienkach svo-

jich pracovísk. 
Vlastné poznámky 

Fotoalbum č. 26/2003 
 

Dňa 5. mája 2003 občania, ktorí prechádzali stredom mesta 

Trenčín, najmä nástupnej ploche do Trenčianskeho samo-
správneho kraja, mohli zaznamenať čulý ruch zdravotníkov. 

Táto aktivita bola vyvolaná Svetovým dňom Červeného kríţa. 
Náhodní chodci si mohli zdarma nechať krvný tlak a poroz-

právať s lekármi o svojich zdravotných problémoch. Súčasne 

sa do osláv zapojil aj folklórny súbor „Vena“ zo Strednej zdra-
votníckej školy Trenčín tanečným kreáciami na voľnom 

priestranstve pred budovou Úradu Trenčianskeho samospráv-
neho kraja. 

Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 12.05.2003 
Pomocná evidencia 295/1/03 

 
Dňa 13. mája 2003 us-

kutočnilo Krajské občian-

ske zdruţenie „sclerosis 
multiplex“ tlačovú besedu, 

aby novinárov oboznámilo  
s pripravovaným podujatím 

svojich členov plánovaným 

na deň 21. mája 2003 na 
Mierovom námestí v Tren-

číne. Nadchádzajúce podu-
jatie prezentovali predseda Krajského občianskeho zdruţenia 

„sclerosis multiplex“ Juraj Majerech a poslanec Mestského 

Zľava – Juraj Majerech a Ján Babič 
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zastupiteľstva v Trenčíne Ján Babič. Na záver tlačovej besedy 

poţiadali o propagáciu podujatia v  regionálnej tlači. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 287/1/03 

Pomocná evidencia 271/1/03 
 

Dňa 21. mája 2003 pod záštitou primátora mesta Trenčín 

Ing. Juraja Lišku a Slovenského zväzu 
„sclerosis multiplex“ sa uskutočnilo na 

Mierovom námestí športovo – prezentačné 
podu-

jatie 

pod 
náz-

vom „Krok s sclerosis 
multiplex“, ktorého 

účastníkmi boli bezpros-

tredne chorí z celého 
Trenčianskeho kraja, 

ktorí ochoreli na túto 
chorobu. Cieľom podu-

jatia bolo lepšie zviditeľniť občanov, ktorí sú chorí na 

„sclerosis multiplex“, ale hlavne poznať jej následky na 
verejnosti. Podujatie otvoril a prítomných privítal odborný 

lekár špecialista na chorobu „sclerosis multiplex“ MUDr. 
Branislav Breţný z Klubu „sclerosis multiplex“ z Povaţskej 

Bystrice. Po básni prednesenej Annou Pappovou z Klubu 

„sclerosis multiplex“ Ilava sa k prítomným prihovoril pred-
seda Krajského zdruţenia „sclerosis multiplex“ v Trenčíne Ju-

raj Majerech. Po príhovore členovia klubov „sclerosis multi-
plex“ peším pochodom prešli okolo najsvätejšej Trojice a vrá-

tili sa naspäť pred amfiteáter. Po krátkom odpočinku pokra-

čoval program prednáškami odborníkov, ktorého cieľom bolo 

MUDr. Branislav Breţný 

Spoločná fotografia pred sv. Trojicou 
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priblíţiť ţivot ľudí ţijúcich s touto váţnou diagnózou, ktorá 

znamená pre kaţdého jednotlivca nevyliečiteľné zdravotné 

postihnutie. 
Trenčiansky denný infoservis 17.03.2003 

Trenčianske noviny 26.05.2003 
Pomocná evidencia 182/2/03, 272/1/03, 335/1/03 

Fotoalbum č. 44/03 

 
Dňa 20. mája 2003 sa uskutočnila v priestoroch spoločnosti 

Letecké opravovne Trenčín tlačová beseda, 
ktorú usporiadala spoločnosť „Bio – Fit“ s.r.o. 

Trenčín pri príleţitosti piateho výročia zalo-

ţenia firmy a slávnostného 
otvorenia ambulantných rege-

neračných kúpeľov v priesto-
roch Leteckých opravovní 

Trenčín. Moderátor  tlačovej 

besedy Ferdinand Rybníček v úvode predsta-
vil prítomným novinárom riaditeľa spoloč-

nosti „Bio – Fit“ s.r.o. Trenčín MUDr. Tibora Guštafíka 
a vedúceho lekára telovýchovného lekárstva MUDr. Ivana Ja-

vorského. Riaditeľ spoločnosti „Bio – Fit“ s.r.o. Trenčín 

MUDr. Tibor Guštafík priblíţil činnosť spoločnosti za uply-
nulých päť rokov, ktorá sa sústreďuje na poskytovanie týchto 

zdravotníckych sluţieb : 
- telovýchovné lekárstvo, 

- certifikácia pre pilotov – letecké lekárstvo, 

- školenia prvej pomoci, 
- irisdiagnostika, 

- interná medicína a podobne. 
Po tlačovej besede si prítomní novinári prezreli 

regeneračné kúpele, vybudované v suteréne objektu pri 

príleţitosti priateho výročia spoločnosti. Všetci novinári sa 

MUDr. Tibor Guštafík 
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pochvalne vyjadrovali na skĺbenie citlivosti architekta s prak-

tickými skúsenosťami prevádzkovateľa. 

Vlastné poznámky 
Fotoalbum č. 43/03 

 
Dňa 28. mája 2003 bol vestibul Kultúrneho a metodického 

centra ozbrojených Slovenskej republiky miestom „Dňa zdra-

vej výţivy“ pri príleţitosti Európskeho roka zdravotne postih-
nutých. Cieľom podujatia bolo priblíţiť občanom zdravie stra-

vovanie ponúknutím produktov zdravej výţivy tých podnikov, 
ktorých výrobky boli ocenené titulom „Zdravá výţiva pre 

zdravé srdce“, pretoţe je známy nepriaznivý zdravotný stav 

slovenskej populácie. Okrem toho Štátny zdravotný ústav 
v Trenčíne poskytoval príleţitostným návštevníkom v rámci 

prevencie bezplatné meranie krvného tlaku, cukru a choles-
terolu a poradenstvo. 

Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 02.06.2003 
Pomocná evidencia 348/1/03, 365/2/03 

 
Od 1. júna 2003 začala platiť novela zákona o zdravotnej 

starostlivosti, ktorou zaviedli poplatky za návštevu u lekára, za 

hospitalizáciu v nemocnici, za vydanie lieku v lekárni a za od-
vezenie sanitkou. Konkrétne : 

- za jeden pobytu v nemocnici (strava a lôţko) platí sa               
50,- Sk, pričom prvý a posledný deň sa počíta ako jeden 

deň; 

- za návštevu všeobecného lekára, gynekológa, či lekára 
špecialistu platí sa 20,- Sk; 

- za vydanie lieku alebo zdravotnej pomôcky v lekárni platí 
sa 20,- Sk; 

- za odvezenie sanitkou platí sa  2,- Sk sa kaţdý kilometer; 
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- za návštevu pohotovostnej sluţby a stomatológa platí sa 

20,- Sk; 

Trenčianske noviny 02.06.2003 
Pomocná evidencia 367/1/03 

 
Dňa 9. júna 2003 sa v Trenčíne zastavil na Mierovom ná-

mestí „Florabus – pojazdné laboratórium“, v ktorom odborný 

kolektív lekárov a zdravotných sestier zloţený zo štátnych 
zdravotných ústavov poskytoval bezplatné vyšetrenia a pora-

denstvo na základné rizikové faktory srdcovo – cievnych 
ochorení, hladín cholesterolu v krvi, krvného tlaku a percento 

tuku. Získané údaje budú zdrojom pre vypracovanie štúdie 

o ţivotnom štýle obyvateľstva v jednotlivých regiónoch Slo-
venska. Kaţdý záujemca dostane rady a informačné letáky 

o správnom stravovaní, odporúčaných pohybových aktivitách 
a redukčných dietách. 

Trenčianske noviny 02.06.2003, 16.06.2003 

Pomocná evidencia 306/3/03, 399/2/03 
 

Dňa 19. júna 2003 sa uskutočnila v Trenčíne celoštátna 
konferencia gynekológov na tému „Diabetes a gravidita“. Sú-

časťou konferencie bolo prerokovanie rozboru prenatálnej 

úmrtnosti a prenatálnej morbidity na Slovensku v roku 2002 
a závery Výboru gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti. Ako 

vyplynulo z rokovania konferencie riešenie problému tehot-
nosť verzus diabetes je v podstate riešiteľný za predpokladu, 

ţe tehotná ţena – diabetička dobre spolupracuje s lekárom. Ak 

nie, tak sa rodí poškodené dieťa. Konferencia sa dotkla aj 
dvoch závaţných problémov, ktoré slovenských gynekológov 

trápia a to jednak ich obvinenie z genocídy a rasizmu pre 
takzvané nezákonné sterilizácie Rómiek a potom ukončenie 

gravidity v náväznosti na novelu zákona. Ako povedal prezi-

dent Gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti prof. MUDr. Ján 
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Štencl lekári tento problém vnímajú ako výslovne politický 

a ako odborníci k nemu zaujímajú výlučne odborné stano-

viská. 
Trenčianske noviny 16.06.2003 

Pomocná evidencia 397/2/03 
 

Vzbudiť záujem verejnosti o svoje zdravie a prevenciu bolo 

cieľom zábavno – osvetového popoludnia v Trenčíne na 
Mierovom námestí dňa 20. júna 2003 pod názvom „Deň zdra-

via“, ktoré organizovala farmaceutická spoločnosť Glaxo-
SmithKline v spolupráci s mestom Trenčín. Početná skupina 

občanov absolvovala jednoduché preventívne vyšetrenia ako 

meranie pľúcnych funkcií, meranie krvného tlaku, meranie cu-
kru v krvi, testy na migrénu a duševné zdravie. Súčasne v kine 

Metro prebiehal filmový festival zdravia, v rámci ktorého boli 
premietané náučno-populárne filmy o chronickej chorobe 

pľúc, o rakovine hrubého čreva, o strese, o problematike psy-

chického zdravia spojené s besedami o zdraví s lekármi o res-
piračných chorobách, očkovaní, ochoreniach centrálneho ner-

vového systému a kardiológii. 
Trenčiansky denný infoservis 16.06.2003 

Trenčianske noviny 23.06.2003 

Pomocná evidencia 406/1/03, 415/1/03 
 

 Jednota dôchodcov v spolupráci s ďalšími inštitúciami aj 
v tomto roku pripravila uţ 17. ročník celoţivotného vzde-

lávania seniorov pod názvom „Akadémia tretieho veku“. Dňa 

10. septembra 2003 Kultúrne stredisko na Dlhých Honoch 
v Trenčíne bolo začiatkom prvého semestra nového vzdelá-

vacieho ročníka, na ktorom sa zúčastnil viceprimátor mesta 
Trenčín Ing. Ján Krátky a prednostka Okresného úradu 

v Trenčíne RNDr. Mária Dedíková. Po prejave predsedníčky 

Jednoty dôchodcov MUDr. Ruth Kratinovej a krátkom kultúr-
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nom programe pripravenom Mgr. Vierou Varínskou odzneli 

prvé prednášky z úst PhDr. Jany Márie Jablonskej o faktoroch 

aktivity v staršom veku a MUDr. Viery Dobiašovej o najzá-
vaţnejších ochoreniach v súčasnosti. 

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 07.10.2003 

Pomocná evidencia 588/1/03 

 
„Millénium“ je názov nového prístroja, ktorý zakúpila Ne-

mocnica s poliklinikou v Trenčíne pre činnosť jej očného 
oddelenia. Týmto prístrojom, takmer v hodnote 5 miliónov Sk, 

moţno zabezpečovať kompletnú starostlivosť celého oka, 

predovšetkým na operáciu šedého zákalu a zadného segmentu 
oka. Trenčianske očné oddelenie patrí jedným z piatich pra-

covísk, ktoré takúto starostlivosť zabezpečujú.  
Trenčianske noviny 22.09.2003 

Pomocná evidencia 542/1/03 

 
V priebehu mesiaca október 2003 aj v meste Trenčín 

prebehla celonárodná verejná zbierka na podporu sluţieb pre 
nevidiacich a slabozrakých pod názvom „Biela pastelka“. 

V tomto roku sa podarilo Únii nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska v Trenčianskom kraji vyzbierať 156.868,- Sk 
a v meste Trenčín 39.473,- Sk. Výťaţok zbierky bude 

venovaný na špeciálne výcvikové programy pre zrakovo 
postihnutých občanov, aby sa tak priblíţili k normálnemu 

ţivota. 

Trenčianske noviny 03.11.2003 
Pomocná evidencia 670/1/03 

 
Dňa 3. októbra 2003 sa uskutočnil v Kultúrnom a meto-

dickom centre Ozbrojených Slovenskej republiky v Trenčíne 

23. ročník celoslovenskej konferencie sekcie sociálnych ses-
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tier a pracovníkov. Po privítaní účastníkov konferencie pred-

sedníčkou sekcie Martou Majerníkovou odzneli príhovory 

hostí : 
- podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky JUDr. Vi-

liama Vetešku na tému „Slovensko v Európskej únii“,  
- poslanca Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. 

Róberta Fica, CSc. na tému „Korupcia a klientelizmus 

v spoločnosti“, 
- prednostu kardiochirurgickej kliniky v Bratislave prof. 

MUDr. Viliama Fischera, DrSc.,  FICS na tému „Súčasný 
stav v slovenskej kardiochirurgii“, 

- riaditeľa Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne MUDr. Pavla 

Sedláčka na tému „Problémy pri prechode na samosprávu“, 
- poslanca Národnej rady Slovenskej republiky MUDr. 

Miroslava Chovanca na tému „Spoločensko – etické aspekty 
kontraverzných zákrokov v medicíne“. 

Po týchto príhovoroch prišli na rad odborné príspevky od-

borníkov zo sociálnej oblasti, z ktorých moţno spomenúť : 
- Ing. Peter Prívracký na tému „Starostlivosť z praktického 

a ekonomického hľadiska“, 
- Ing. Viera Tomanová na tému  „Sociálna pomoc pre starých 

ľudí, mladé rodiny s deťmi a pre zdravotne postihnutých 

občanov“, 
- Ing. Teresa Pavlásková na tému „Prenos kompetencií na 

samosprávu v oblasti sociálnej pomoci“, 
- JUDr. Ivan Králik na tému Nový zákon o sociálnom pois-

tení“, 

- Ing. Zdenka Tvrdá na tému „Informácia o vývoji zamest-
nanosti v okrese Trenčín“, 

- JUDr. Alena Fišerová na tému „Sociálne sluţby mesta Tren-
čín – poskytovanie sluţieb“, 

- Zdenka Pochabová na tému „Zmeny v činnosti Domu so-

ciálnych sluţieb pre deti ROSA Bratislava“. 
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Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 22.09.2003 

Pomocná evidencia 544/2/03, 573/1/03 
 

Dňa 4. októbra 2003 si pripomenulo „Centrum pre rodinu“ 
svoje druhé výročie na Mierovom námestí poriadaním kul-

túrneho programu pre deti a rodičov. I napriek nepriaznivému 

počasiu sa program vydaril. Deťom sa prihovorili herci ţi-
linského divadla „Teatro Pimprlo“ s rozprávkou o „Zlatej 

rybke“, ktorá symbolicky skončila potvrdením toho, ţe rodina 
je najväčším bohatstvom, ktoré si človek môţe ţelať. Okrem 

toho sa predstavil so svojím speváckym výkonom Spevácky 

zbor Piaristického gymnázia v Trenčíne. 
Info Trenčín 16.10.2003 

Pomocná evidencia 621/1/03 
 

Dňa 21. októbra 2003 sa uskutočnil slávnostný program k 

„Mesiacu úcty k starším“ v Kultúrnom a metodickom centre 
ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne, ktorý sa 

niesol v znamení  spomienky na slávneho speváka Františka 
Krištofa Veselého pri príleţitosti jeho nedoţitých stých naro-

denín. Po úvodných slovách Antona Baláţa a Ivana Oţváta 

a spomienke na jeho mladosť a tvorivý ţivot v dospelosti na 
doskách Slovenského národného divadla a Novej scéne v Bra-

tislave sa potom sálou niesli Lehárove, Kálmánove a Dusíkove 
melódie, ktoré tento slávny spevák spieval do takej miery, ţe 

si ich slovenský ľud obľúbil. 

Info Trenčín 29.10.2003 
Pomocná evidencia 653/1/03 

 
Asi 50% lekární v Trenčianskom okrese, teda i v našom 

meste Trenčín zostalo od pondelka 10. novembra 2003 zatvo-

rených. Zvyšná polovica dopredávala zásoby, ktoré mala na 
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sklade. Objednávanie a nákup ďalších liekov sa stalo v týchto 

lekárňach nemoţné, pretoţe zadĺţenosť lekární v dodáva-

teľských firmách prekročila únosnú hranicu. Napriek tomu 
lekárne odmietali oddlţovanie cez „Veriteľa a.s.“ a dôrazne 

ţiadali úhradu svojich pohľadávok od zdravotných poisťovní. 
„Veriteľ a.s.“ nie je podľa vyjadrenia lekárnikov dôveryhodná 

inštitúcia. Lekárne v okrese Trenčín ţiadali úhradu faktúr za 

mesiac marec – august 2003 do 15. decembra 2003. Očakáva 
sa, ţe v priebehu budúceho týţdňa sa budú postupne zatvárať 

ďalšie lekárne. Definitívne sa rozhodne na ďalšom stretnutí 
trenčianskych lekárnikov dňa 11. novembra 2003. Trenčian-

skych lekárnikov k takémuto záveru viedol i fakt, ţe médiá 

robia výrazný rozdiel medzi Západoslovenským krajom a 
zvyškom Slovenska. To však podľa nich nie je pravda, keďţe 

aj tunajším lekárňam poisťovne aţ v súčasnosti hradili faktúry 
za mesiac marec 2003, teda tak ako je bolo na východnom 

Slovensku. Hoci splatnosť faktúr by mala byť mesiac, reálny 

stav sa pohybuje okolo 180 dní. Takéto zadlţovanie povaţujú 
lekárnici za neúnosné a poţadujú navrátenie financií z „Ve-

riteľa a. s.“ späť do poisťovní, ako i sprehľadnenie platieb 
týchto poisťovní. Taktieţ poţadovali zverejnenie rozdielov v 

úhradách v jednotlivých regiónoch. Odobratia licencií sa neo-

bávajú, keďţe svoje dôvody na zatvorenie prevádzok povaţujú 
za veľmi váţne a odôvodnené. No bola to chorých pacientov 

situácia veľmi zloţitá, pretoţe kaţdý pri vyberaní liekov mu-
sel postúpiť liekovú turistiku. 

Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 13.10.2003, 10.11.2003 
Pomocná evidencia 599/1/03, 684/1/03 

 
Avizované zatváranie lekární v Trenčianskom kraji sa stalo 

skutočnosťou. Ich počet sa od 10. novembra 2003 zvyšoval a 

z 25 lekární ich v 15. novembra 2003 bolo zatvorených uţ 12 
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lekární. Predsavzatie Regionálnej lekárnickej komory v Tren-

číne, ţe dňa 10. novembra 2003 bude zatvorených 50 % 

lekární a do konca týţdňa sa ich počet mal zvýšiť na 21 sa 
našťastie nenaplnilo, ale liekov v lekárňach ubudlo, ţe nemali 

čo predávať. Nastal nový fenomén vo forme liekovej turistiky, 
keď obyvatelia Nemšovej, Trenčianskej Teplej, Drietomy, 

Melčíc a ďalších obcí museli za liekmi cestovať do Trenčína, 

alebo do okolitých okresov v Ilavskom, Novomestskom a 
Bánovskom okrese. Na otázku, či bolo v trenčianskom regióne 

naozaj nevyhnutné vyuţiť takéto opatrenia odpovedal pred-
seda Regionálnej lekárnickej komory v Trenčíne PhMr. Ľuboš 

Ferenc, ţe ekonomická situácia lekární sa stala vôbec naj-

horšia od vzniku zdravotných poisťovní. Riaditeľka tren-
čianskej pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne Ing. Beáta 

Habeková pripustila, ţe ich záväzky voči lekárňam v posled-
ných mesiacoch narástli, pretoţe sa mešká s platbami viac ako 

tri mesiace. Nedá sa však povedať, ţe by naša poisťovňa ne-

platila. Platíme kaţdý mesiac. Napríklad, aj v tomto týţdni 
odišlo od nás na účet lekární 28 miliónov korún, čo pred-

stavovalo polovicu hodnoty faktúr splatných v apríli 2003. 
Lekárnici preto nemôţu tvrdiť, ţe peniaze nemajú. Tieţ nemô-

ţu tvrdiť, ţe nemajú na úhradu vitálnych a špeciálnych liekov. 

Tieto prípravky sa fakturujú osobitne a vţdy ich uhrádzame v 
lehote do tridsiatich dní. Na toto vyjadrenie reagoval PhMr. 

Ľuboš Ferenec slovami, ţe peniaze z poisťovní dostávame, ale 
zadĺţenie lekární dodávateľom uţ prekročilo únosnú mieru a 

tieto finančné prostriedky pouţívame na splácanie starých 

dlhov a na objednávanie nových liekov uţ nemáme. Dňa 19. 
novembra 2003 bola situácia v predaji liekov kritická, lebo na 

celom území mesta Trenčín bola otvorená len jedna lekáreň 
v supermarkete „Kaufland“, pred ktorej vchodom stál zástup 

najmenej tristo ľudí. Kaţdý v tomto zástupe vyjadroval svoju 

nespokojnosť s takýmto vývojom situácie. 
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Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 17.11.2003, 24.11.2003 

Pomocná evidencia 703/1/03, 722/1/03 
 

Aj v tomto roku sa uskutočnila na Hematologicko–
transfúznom oddelení Nemocnice v Trenčíne „Študentská 

kvapka krvi“ v dňoch 10. aţ 20. novembra 2003. Tento rok 

však prišlo len pätnásť mladých darcov a z nich sedem bolo na 
odbere krvi po prvý raz.  

Trenčianske noviny 24.11.2003 
Pomocná evidencia 719/2/03 

 

Sponzorský dar v podobe invalidných vozíkov bude roz-
deľovať „Trenčianska nadácia“. Od holandskej firmy „Hoek“ 

dostala v rámci projektu „Doktor Klaun“ 10 mechanických a 
päť elektrických vozíkov. Polovicu mechanických vozíkov 

dostane trenčianska nemocnica a zvyšných päť podarujú Ús-

tavu sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnuté deti 
a mládeţ „Demy“ v Trenčíne. Podľa správkyne Trenčianskej 

nadácie RNDr. Aleny Karasovej pri výbere sa bude spolu-
pracovať so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Kto bude 

obdarovaný stanoví správna rada nadácie. Vozíky sú určené 

pre dospelých a nie sú úplne nové. Projekt „Doktor Klaun“ 
podporuje firma „Hoek“ od októbra 2002. Je zameraný na 

pomoc a podporu dlhodobo chorých a opustených detí. Počas 
uplynulého roka navštívil klaun so svojím zábavným pro-

gramom viaceré nemocnice a sociálne ústavy. 

Trenčianske noviny 01.12.2003 
Pomocná evidencia 739/4/03 

 
Stalo sa uţ tradíciou, ţe obradná miestnosť Mestského 

úradu v Trenčíne býva často miestom, v ktorej čelní predsta-

vitelia mesta Trenčín na znak úcty k doterajšej činnosti občana 
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mesta verejne hodnotia pozitívum jeho ľudskosti ich  prija-

tím. A takto to bolo aj dňa 11. decembra 2003, keď obradná 

miestnosť pritúlila mimoriadnych a vzácnych občanov mesta 
Trenčín. Boli nimi nositelia striebornej a bronzovej plakety 

MUDr. Jána Jánského, ktorí svojou humánnou činnosťou vyč-
nievajú nad ostatnými občanmi bezplatným darovaním svojej 

krvi, aby tak iným občanom zachránili ţivoty. Skromné poďa-

kovanie za pre-
javenú ľud-

skosť, ktorej do-
sah si často ani 

neuvedomujeme, 

vyjadril vo svo-
jom príhovore vi-

ceprimátor mesta 
Trenčín Ing. Ján 

Krátky. A ako 

ďalej povedal, ţe 
určite kaţdého 

darcu hreje v srdci pomyslenie, ţe svojou krvou zachránil 
človeka, aby mohol ţiť pre svoju rodinu a spoločnosť. Zápis 

do pamätnej knihy mesta Trenčín, prevzatie ruţe, skromného 

daru a osobné poďakovanie 15 strieborným a 31 bronzovým 
bezpríspevkovým darcom krvi viceprimátora mesta Trenčín 

Ing. Jána Krátkeho boli vyvrcholením stredajšieho popoludnia 
na Mestskom úrade v Trenčíne. 

Vlastné poznámky 

Fotoalbum č. 100/03 
 

 
 

 

 


