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Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 

 

Dňa 4. januára 2008 navštívila uvoľnená poslankyňa pre 

výkon funkcie Mesta Trenčín Janka Fabová pôrodnícke 
oddelenie Fakultnej nemocnice v Trenčíne, aby zablahoželala 

šťastnej mamičke Silvii 

Beňovej z Dubnice n/Vá-

hom k narodeniu zdravého 

dievčatka, prvého v no-
vom roku 2008 v Tren-

číne, ktorej dali rodičia 
meno Ema. Súčasne jej 

odovzdala tradičný dar 

určený pre prvé narodené 
dieťa v Trenčíne, zlatú 

retiazku s príveskom kozorožca od Mesta Trenčín. Ema Be-

ňová vstúpila do nášho spoločenstva : 

- so štyrmi jednotkami - 1.1.2008 o 11,11 h. 

- váhou – 3800 g., výškou – 49 cm  
- v rodnom liste boli zapísaní rodičia Silvia a Zdeno Beňovi 

- doma ju netrpezlivo očakáva 8 - ročný brat Filip 

Na Nový rok sa v Trenčíne narodil ešte Miroslav Mikula. 
Ostatné pôrodnice v blízkom okolí si na svoje prvé dieťa 

museli počkať až do druhého dňa. Prvým novorodencom v 

ilavskej pôrodnici sa stal Boris Belej z Lednických Rovní, 
ktorý sa narodil o pol šiestej ráno 2. januára. O viac ako šesť 

hodín neskôr ho nasledovala Vanesa Halabrínová v myjav-
skej nemocnici a prvým novoročným občanom Bánoviec nad 

Bebravou sa stal Peter Sečanský. 

Vlastné poznámky 
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O najnovších poznat-

koch z vedeckých výs-

kumov a praktických 
skúseností z oblasti oše-

trovateľstva, so zamera-
ním na výchovu a vzde-

lávanie v ošetrovateľ-

stve hovorili účastníci  

2. ročníka vedeckej 

konferencie pedagogic-
kých pracovníkov v ošetrovateľstve, ktorú usporiadala Fa-

kulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-

čeka a Sekcia pedagogických pracovníkov v ošetrovateľstve 
Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek dňa   

22. januára 2008 v Trenčíne.  
Konferenciu otvorila jej organizátorka doc. PhDr. Ivica 

Gulášová, PhD. a rokovanie konferencie pozdravili rektor 

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

Juraj Wagner, PhD. a riaditeľ Fakultnej nemocnice v Tren-

číne MUDr. Martin Chren. Za účasti popredných odbor-
níkov z Českej republiky a Slovenskej republiky účastníci 

konferencie diskutovali o aktuálnych zmenách v štúdiu ošetro-

vateľstva, o nových metódach v tejto sfére, o využívaní mo-
derných informačných a komunikačných technológií, o etike 

v ošetrovateľstve, týraní, o zneužívaní zanedbávaných detí, 
ako aj o tom, že rodina je neoceniteľným pomocníkom pri  

práci sestry.   

Pomocná evidencia 20/1/08 
 

Klub seniorov v Trenčíne na Osvienčinskej ulici zazname-
nal vo svojej krátkej histórii významnú udalosť, keď dňa     

24. januára 2008 odovzdal primátor Mesta Trenčín Ing. Bra-

nislav Celler pre potreby návštevníkov tohto zariadenia ma-
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sážne lôžko, zakúpené Mestom Trenčín v hodnote                   

87.500 Sk. S termo - akupresúrnym masážnym lôžkom pod 

typovým označením Master CGM – M3500, sa spája tlaková 
masáž s infračerveným teplom vyžarovaným nefritovými ka-

meňmi a epoxidkarbonovými kameňmi. Štyridsať minútový 
program v automatickom alebo individuálnom nastavení ma-

síruje človeka ležiaceho na chrbte. Súčasťou zariadenia sú aj 

vonkajšie projektory s tromi a deviatimi okrúhlymi epoxid-
karbonovými kameňmi, ktoré vyžarujú príjemné infračervené 

teplo. Sú určené pre liečenie osôb, ktoré trpia reumatizmom, 
chorobami vnútorných orgánov a podobne. S praktickými 

ukážkami zoznámi-

la konateľka firmy 
Ceragem s.r.o. 

Trenčín Mgr. Bon-

ka Hegedüšová. 

Hlavným cieľom 

inštaľovaného za-
riadenia je celková 

regenerácia a zlep-
šenie zdravotného 

stavu človeka. Ma-

sáže pre seniorov 
budú poskytované bezplatne. Masáže bude vykonávať masér-

ka Viera Šujanová. 
Vlastné poznámky 36/1/08 

 

Trenčianski kriminalisti v spolupráci s colným krimina-
listickým úradom v Trenčíne zadržali v blízkosti Trenčína   

24. januára 2008 dilera drog, ktorý distribuoval drogy v 
samotnom meste Trenčín a v jeho okolí. Jedná sa                        

o 36 ročného Trenčana, ktorý bol už aj v minulosti trestne 

stíhaný. Trenčianski policajti spolu s colníkmi zadržali muža 
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pri obci Trenčianske Stankovce v čase, keď tadiaľ prechádzal 

na vozidle zn. VW Passat. Spolu  s ním  bol vo vozidle i jeho 

komplic z Trenčína. Následne bola vykonaná prehliadka vo-
zidla VW Passat, kde policajti našli drogy. Podľa narkotestu 

sa jednalo o heroín, ktorý bol schovaný pod predným seda-
dlom spolujazdca. Jednalo sa približne o 10 gramov heroínu, 

ktorý je v súčasnej dobe na expertíze. Ešte v ten večer policajti 

vykonali v jednom z trenčianskych bytov domovú prehliadku, 
kde našli pomôcky na distribúciu drog. Išlo o byt, v ktorom 

díler a jeho komplici drogu balili do tzv. skladačiek a tie ďalej 
distribuovali konečným užívateľom z okolia Trenčína. V sú-

vislosti s touto drogovou trestnou činnosťou policajti zadržali 

tri osoby, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v cele policajného 
zaistenia. Jedná sa o mužov vo veku od 24 do 36 rokov. Po 

vykonaní expertízneho skúmania bude voči mužom vznesené 
obvinenie za drogovú trestnú činnosť. Vzhľadom k tomu, že 

zadržané osoby sa už v minulosti dopustili drogovej trestnej 

činnosti, hrozí im trest odňatia slobody v rozmedzí od 10 do 
15 rokov. Za účelom zabránenia rozmachu tejto závažnej trest-

nej činnosti, plánujú policajti v spolupráci s colným krimi-
nálnym úradom vykonávať i v budúcnosti. 

Vlastné poznámky 

 
Pacienti úrazovej chirurgie vo Fakultnej nemocnici v 

Trenčíne si od 25. januára 2008 môžu spríjemniť svoj pobyt v 
nemocnici v nadštandardne vybavených izbách., o čom infor-

moval riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trenčíne MUDr. 

Martin Chren. Svoje pocity komentoval - „Som rád, že aj 
trenčianska fakultná nemocnica pokračuje v trende zriaďo-

vania nadštandardných izieb.“ Vo vybavení dvoch zrekon-
štruovaných jednolôžkových izbách na tomto oddelení je sa-

mostatné sociálne zariadenie, úplne nový na mieru zhotovený 

nábytok s koženými kreslami, nové postele s plnoauto-
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matickým ovládaním či plastové okná. Samozrejmosťou je 

vlastná minichladnička, rýchlovarná kanvica, LCD televízor s 

televíznou prípojkou. Za jednu noc v nadštandardnej izbe 
zaplatí pacient príplatok 500 Sk. „Takto vybavená izba by 

mala pacientovi aspoň trochu priblížiť prostredie domova. 
Pacient tu má svoje súkromie. čo je úplne iný pocit, ako keď 

sa nachádza v izbe s piatimi až šiestimi pacientmi,“ zdôraznil 

riaditeľ MUDr. Martin Chren. „Tieto dve nadštandardné izby 
boli zriadené v priebehu mesiaca,“ doplnil riaditeľa primár 

oddelenia úrazovej chirurgie MUDr. Ján Pavlovič. Súčasne 
potvrdil, že v blízkej budúcnosti okrem nadštandardných izieb 

by mala pribudnúť v aj bezbariérová izba. „Pacienti, ktorí bu-

dú mať o izby záujem nebudú nijako uprednostňovaní. Bude 
to fungovať systémom, kto skôr príde, ten bude v izbe uby-

tovaný,“ zdôraznil MUDr. Ján Pavlovič. Podľa slov riaditeľa 
Fakultnej nemocnice v Trenčíne MUDr. Martina Chrena chce 

nemocnica pokračovať v priebehu roka 2008 v zriaďovaní 

nadštandardných izieb na gynekologicko - pôrodníckom a 
geriatrickom oddelení. Snahou nemocnice je, aby takéto izby 

na jednotlivých oddeleniach boli.“  
Vlastné poznámky  

 

Rozptýliť obavy seniorov z prijatia eura a pripraviť ich na 

zmeny v správaní, 

to bol hlavný zámer 
vzdelávacieho se-

minára, ktorý pri-
pravilo Ústredie 

Jednoty dôchodcov 

na Slovensku v spo-
lupráci so Spotrebi-

teľským inštitútom 
v Bratislave. Účast-

níkov podujatia 
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pozdravili po privítaní účastníkov konferencie predsedom 

Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov Ing. Jozefom Mi-

klošom v úvode pozdravili prítomných predseda Trenčian-
skeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, 

zástupca Obvodného úradu v Trenčíne Ing. Jozef Majerík 

a viceprimátor Mesta Trenčín Tomáš Vaňo. MUDr. Pavol Se-

dláček, MPH informoval seniorov, že dňa 4. februára 2008 

podpísal na Úrade vlády v Bratislave spolu s predsedami 
ostatných samosprávnych krajov Deklaráciu o spoločenskej 

zhode pri zavedení eura. 
Pripomenul, že pri reali-

záciu čaká aj Trenčiansky 

samosprávny kraj čaká 
náročná úloha, pretože sa 

musí prepracovať približ-
ne desaťtisíc pracovno-

právnych i obchodných 

zmlúv, pre realizáciu kto-
rej si už v minulom roku 

pripravil aj informačný systém. No, ale tých konkrétnych úloh 
bude oveľa viac. „Dôležité je, aby bola v tejto otázke súhra 

medzi vládou, štátnou správou a samosprávou.“ Každá zmena 

prináša vždy niečo pozitívne, ale aj niečo nepríjemné. „Z toho 
pozitívneho sa treba tešiť, nepríjemné treba prekonať,“ kon-

štatoval trenčiansky župan. Predseda Jednoty dôchodcov Slo-
venska RNDr. Kamil Vajnorský vyzdvihol skutočnosť, že zo 

strany samosprávy majú všetky podujatia Jednoty dôchodcov 

Slovenska v Trenčianskom kraji podporu. Predseda správnej 
rady Spotrebiteľského inštitútu v Bratislave doc. Ing. Pavel 

Hraško, CSc. konštatoval, že podobné vzdelávacie semináre 
o eure pre seniorov boli aj v iných samosprávnych krajoch, no 

v Trenčíne seminár po prvý raz podporili osobnou účasťou aj 

najvyšší predstavitelia samosprávy. Lektori zo Spotrebiteľ-

rokovanie pozdravil viceprimátor  mesta Trenčín T. Vaňo 
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ského inštitútu potom odpovedali na desiatky konkrétnych 

otázok seniorov. 

Vlastné poznámky 
 

Jedným z prvých tohtoročných tradičných stretnutí primá-
tora Mesta Trenčín Branislava Cellera s organizovanými sku-

pinami občanov bolo prijatie delegácie telesne postihnutých 

spoluobčanov z Trenčína, ktoré sa uskutočnilo dňa 12. fe-
bruára 2008. Zástupcovia telesne postihnutých občanov in-

formovali primátora o svojich aktivitách, ale zverili sa mu aj 
s inými občianskymi trápeniami. Jednou z hlavných tém stret-

nutia bola bezbariero-

vosť mesta. „I tu sa ľa-
dy pohli, keď sa upra-

vili viaceré bezbariéro-
vé prechody chodcov, 

zriadil sa výťah na 

mestskom úrade, zriadil 
sa výťah na Základnej 

škole Bezručova ul. 
upravili sa bezbarierové 

vstupy do Základných 

škôl na Hodžovej a Bezručovej ulici, zriadilo sa Rehabilitačné 
centrum občianskeho združenia K.U.K.o na Juhu. Dobrým 

príkladom sa stalo aj nové vybudované verejné WC na Slád-
kovičovej ulici, budova Centra rozvoja mesta na Farskej ul. 

a zavedenie nízkopodlažných autobusov do siete mestskej hro-

madnej dopravy. Odstraňovanie bariér je proces dlhodobý a je 
čo naprávať. Ide o pozostatky z minulosti. Mesto sa chce tejto 

problematike venovať v plnej miere, so Spoločným stavebným 
úradom  dohliadať aj na legislatívny rámec v rámci stavebnej 

činnosti. Je pochopiteľné, že postihnutí spoluobčania sú občas 

netrpezliví a niekedy sa zdá tento proces zdĺhavý. Treba si 
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však uvedomiť, že dlhy z minulosti sú  veľké a nie je možné 

urobiť všetko naraz. Jednou z naliehavých akcií bude rekon-

štrukcia podchodu pri hoteli Tatra,“ konštatoval primátor Ing. 

Branislav Celler. Ako poznamenal Pavol Mrákava „Nie-

kedy sú však ťažšie bariéry psychologické ako fyzické.“ Pavol 
Mrákava zvýraznil, že si vysoko vážia spoluprácu s Mestom 

Trenčín. Je naozaj výnimočná a v iných mestách nám ju aj 

závidia. Na záver primátor Trenčína Ing. Branislav Celler 
prisľúbil organizačnú, technickú alebo finančnú podporu aj  

ďalšom období. 
Vlastné poznámky 

 

Na sviatok zaľúbených na Valentína 14. februára 2008 sa 
priestory kina v Obchodno-zábavného centra Max v Trenčíne 

zaplnili najmä mladými ľuďmi, ktorí podporili darovaním krvi 
Valentínsku kvapku krvi. Počas piatich hodín sa neustále 

tvoril dlhý had čakajúcich darcov,  aby sa pripravili na odber. 

Pracovníčkam trenčianskeho 
pracoviska Národnej transfúz-

nej služby pomohli zvládnuť 
nápor darcov študenti Stred-

nej zdravotníckej školy 

v Trenčíne. Túto humánnu 
akciu zhodnotila primárka 

trenčianskeho  pracoviska Ná-
rodnej transfúznej služby 

MUDr. Nataša Chovancová, že „je rada, keď Valentínska 

kvapka krvi oslovuje najmä mladých ľudí, ale chodia sem aj 
staršie ročníky. Sviatok zaľúbených je v podvedomí našich 

spoluobčanov spájaný s darčekmi, čokoládou, prstienkami 
alebo plyšovými hračkami. Svoju lásku môžu prejaviť aj 

láskou k anonymným chorým ľuďom potrebujúcim ich pomoc 

formou životodarnej krvi. Vážime si darcov, čo prídu prvýkrát 

zľava Pavol Mrákava a Ing. Branislav Celler 
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darovať krv v tento deň a veríme, že sa budeme stretávať 

s nimi aj v budúcnosti.“ Treba oceniť dobrú spoluprácu s ve-

dením obchodno-zábavného centra, ktoré druhýkrát ponúklo 
priestory na túto ušľachtilú akciu a odviedlo aj dobrú prácu pri 

jej propagácii. Odmenou pre všetkých darcov bol popoludňajší 
Valentínsky program S.O.S. Ďalšie odbery krvi sa konali aj na 

pracovisku Národnej transfúznej služby vo Fakultnej nemoc-

nici Alexandra Dubčeka. Pri 
odbere bol aj 33-ročný Oleg 

z Trenčína, ktorý sa vyja-
dril, že „krv chodím darovať 

pravidelne už od svojich 18. 

rokov a toto je môj 58. od-
ber. Na Valentína je to však 

bola moja premiéra.“ Na 
susednom kresle sedela pr-

vodarkyňa Viktória štu-

dentka Strednej umeleckej školy v Trenčíne, rodáčka z Lu-
čenca a krv darovala s dobrou náladou. Po darovaní povedala 

so smiechom, že „dnes môžem ísť skôr domov“ a vzápätí 
dodala, že krv určite daruje aj v budúcnosti. 

Info Trenčín 21.02.2008 

Pomocná evidencia 75/1/08 
 

Mesto Trenčín poskytuje od 1. januára 2008 prostred-
níctvom svojej mestskej organizácie Sociálne služby mesta 

Trenčín, m.r.o. prepravnú službu občanom, ktorí sú odkázaní 

na individuálnu prepravu motorovým vozidlom – tzv. sociálne 
taxi. Táto služba by mala od marca 2008 okruh klientov ešte 

rozšíriť. Mestskou radou v Trenčíne bol 14. februára 2008 
odporučený na schválenie mestským zastupiteľstvom návrh 

nového Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2008,  ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2007. 

Oleg pri svojom 58 odbere krvi 

Viktória pri odbere 
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Cieľom novej úpravy je zjednodušenie prístupu občanov 

k využívaniu sociálneho taxíku a zároveň  rozšíriť skupinu 

osôb, ktorá môže o túto službu požiadať. Ak návrh podporia 
poslanci na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva 28. 

februára 2008, nová úprava bude účinná 15. dňom od vyve-
senia schváleného 

Všeobecne záväzné-

ho nariadenia na 
úradnej tabuli mesta, 

teda od 15. marca 
2008.  Podľa nového 

návrhu bude preprav-

ná služba poskytova-
ná aj ťažko mobil-

ným občanom – drži-
teľom preukazu ZŤP 

so sprievodcom a tiež 

občanom vo veku nad 65 rokov, ktorí sú podľa potvrdenia 
lekára odkázaní na individuálnu prepravu. Títo nemusia už 

predložiť ako bolo doteraz, posudok Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny v Trenčíne, ale len potvrdenie od lekára. Tým sa 

zjednoduší postup pri vydávaní rozhodnutia o poskytovaní 

prepravnej služby a urýchli sa možnosť jej objednávania. 
Ako postupovať, spresnila riaditeľka Sociálnych služieb 

Mesta Trenčín, m.r.o. JUDr. Alena Fischerová, že „na 
základe preukazu ZŤP so sprievodcom alebo príslušného po-

tvrdenia od lekára (občania nad 65 rokov) si občania môžu 

požiadať o poskytovanie tejto prepravnej služby. Po posúdení 
ich žiadosti a priznaní služby sa stanú našimi klientmi. Potom 

už stačí len dohodnúť konkrétne podrobnosti ohľadom ich 
prepravy.“ Dosiaľ táto služba známa ako sociálne taxi bola 

poskytovaná len po predložení posudku o nároku na takúto 

službu občanovi, ktorý vydával Úrad práce, sociálnych vecí 
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a rodiny v Trenčíne. Podľa JUDr. Aleny Fischerovej bol takto 

vymedzený okruh osôb veľmi úzky a nepokrýval požiadavky 

občanov odkázaných na individuálnu prepravu. O posudok 
totiž požiadajú Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Tren-

číne predovšetkým občania, ktorí požadujú kompenzácie ako 
sú stomici, diabetici a podobne. Taktiež o preukaz ťažko zdra-

votne postihnutého občana žiadajú až  v prípade, keď ho po-

trebujú na úľavy pri platbe za zdravotné a hygienické pomôc-
ky. Občania, držitelia preukazu ZŤP so sprievodcom nemajú 

posudok o tom, že 
sú odkázaní na indi-

viduálnu prepravu a 

nové posúdenie ob-
čana pre potreby 

poskytovania pre-
pravnej služby je na 

Úrade práce, sociál-

nych vecí a rodiny 
v Trenčíne zdĺhavé 

a pre ťažko mobil-
ných občanov obtiažne. V prípade využívania tejto služby 

občania zaplatia 8 Sk/km, v prípade čakania 30 Sk stojné za 

každú začatú hodinu. 
Vlastné poznámky 

 
Aktivita futbalových rozhodcov sa uskutočňuje nielen na 

futbalovom trávniku, ale aj mimo neho, najmä pri organi-

zovaní spoločenských a športových podujatí s humánnym 
podtextom. Na ich konte činov sa v poslednom období 

zaznamenali ako napríklad : 
- bezplatné darovania najvzácnejšej tekutiny, krvi;  
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- zorganizovanie finančnej zbierky na nákup plazmového 

televízora, hračiek a iných školských potrieb pre detské 

oddelenie Fakultnej nemocnice v Trenčíne; 
- odovzdanie finančného výťažku z  plesu futbalových roz-

hodcov zo dňa 16. februára 2008 geriatrickému oddeleniu 

Fakultnej nemocnice v Trenčíne na zakúpenie vecí pre pa-
cientov ako sú vozíky, postele a podobne. Posledný šľa-

chetný čin ocenila aj primárka tohto oddelenia MUDr. 
Terézia Drobná, ktorá všetkým poďakovala za preukázanú 

pomoc. 

Už spomenuté posledné podujatie malo dohru na 
geriatrickom oddelení 

Fakultnej nemocnice 
v Trenčíne dňa 4. mar-

ca 2008, keď primárka 

tohto oddelenia MUDr. 

Terézia Drobná prev-

zala z rúk predsedu or-
ganizačného výboru 

plesu futbalových roz-

hodcov Patrika Buria-

na vecné dary pre po-

treby klientov svojho oddelenia viac 45 000 Sk. Z vecných da-
rov najviac zaujali tri kusy antidekubitných matracov, urče-

ných pre stále ležiacich pacientov. 

Vlastné poznámky 
 

Výstavisko Expo Centrum s.r.o. Trenčín bolo dňa 10. apríla 
2008 miestom konania jubilejného 10. ročníka výstavy Zdra-

vý životný štýl, v rámci ktorej usporiadala Fakulta zdravot-

níctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 2. ročník 
vedeckej konferencie pod názvom „Ošetrovateľstvo a zdra-

vie“. Účastníkov konferencie privítal dekan Fakulty zdravot-

zľava – MUDr. Terézia Drobná, Patrik Burian 
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níctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. 

MUDr. Ján Bielik, CSc. Program konferencie prebehol 

v troch blokoch, v ktorých odznelo 18 prednášok a 24 pos-
terov. Prednášky po obsahovej stránke sa dotýkali všetkých 

vekových kategórií našej spoločnosti s osobitným zreteľom na 
podporu zdravia v rodine, na výchovu k zdraviu detí pred-

školského veku, na zdravý životný štýl študentov, na dospie-

vanie, intímny život mladých ľudí, manželstvo a rodičovstvo, 
ale i na život seniorov. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 175/1/08 

 

Krátke, ale pritom vecné bolo zasadnutie Detského parla-
mentu Mesta Trenčín dňa 9. apríla 2008. Predsedal mu vice-

primátor Tomáš Vaňo za účasti pracovníčky Útvaru školstva 
a sociálnych vecí Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Ľubica 

Kršáková. Hlavnou témou sa vďaka návšteve aktivistiek 

z Materského centra Srdiečko stala tohtoročná Míľa pre 
mamu. V úvode zasadnutia mladí poslanci prezentovali svoju 

snahu pomôcť pri 
čistení od odpad-

kov okolia ich 

škôl, ale aj iných 
miest v meste a to 

nielen v rámci ho-
dín pracovného 

vyučovania, resp. 

pestovateľských či 
technických prác, 

ale aj v rámci do-
brovoľníckej mimoškolskej činnosti. Viceprimátor navrhol 

skoordinovať túto činnosť v rámci kampane Pekný Trenčín.  
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Mladí chcú vidieť výsledky a sami radi skontrolujú riešenie 

problémov. Skonštatovali, že oproti minulosti sú konečne lin-

ky autobusov označené „i“ – čkom, čím je označovaný nízko-
podlažný autobus vhodný aj pre vozíčkarov. Od zástupcu 

Základnej školy Trenčín, Bezručova vyšiel návrh na zorga-
nizovanie spoločného športového podujatia pre žiakov základ-

ných škôl a detí z detských domovov. Mgr. Ľubica Kršáková 

navrhla situovať turnaj do športového areálu pri Základnej 
školy Trenčín, Ul. L. Novomeského a zorganizovať ho v ob-

dobí osláv Dňa detí. S predloženým návrhom a termínom mla-
dí poslanci súhlasili. Zostatok stretnutia bolo venované podu-

jatiu „Míľa pre mamu“, ktoré by sa malo uskutočniť pri 

príležitosti Dňa matiek. Pôvodne myšlienka Guinessovho 
rekordu sa transformovala do zaujímavého popoludnia pre 

rodiny s deťmi. Členovia detského parlamentu prisľúbili po-
moc pri organizovaní podujatia čo sa týka propagácie i pria-

mej účasti na stanovištiach s programom pre deti.  

Vlastné poznámky 
 

Dňa 29. a 30. apríla sa areál výstaviska Expo Center a.s. v 
Trenčíne stal miestom stretnutia zdravotníckych a farmaceu-

tických odborníkov na 4. ročníku medzinárodnej zdravotníckej 

a farmaceutickej výstavy Medipharm 2008. V ôsmych paviló-
noch sa na celkovej ploche 830 m

2
 predstavilo 55 vysta-

vovateľov zo Slovenska a Českej republiky, ktorí vo svojich 
expozíciách prezentovali laboratórnu techniku, stomatologické 

nástroje a materiály, vybavenie zdravotníckych zariadení, 

diagnostické a terapeutické prístroje, postupy a zariadenia. 
Svoj priestor dostali aj farmaceutické firmy. Celý areál tren-

čianskeho výstaviska bude naplnený prezentáciou firiem a 
bohatým odborným sprievodným programom zameraným na 

interaktívne školenia zamestnancov z oblasti zdravotníctva, 

semináre, prednášky a konferencie, ktorých sa zúčastnilo cca 
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1300 lekárov a zdravotníckeho personálu. Na slávnostnom 

otvorení výstavy sa zúčastnil aj minister zdravotníctva Slo-

venskej republiky MUDr. Ivan Valentovič, ktorý vo svojom 
príhovore sa poďakoval za pozvanie na výstavu. Osobitne 

zvýraznil, že  „hlavným cieľom ministerstva zdravotníctva je 
zabezpečiť primeranú zdravotnú starostlivosť, zvýšiť kvalitu 

a dostupnosť pre občanov, samozrejme pri efektívnom vyu-

žívaní pridelených finančných prostriedkov. Našim zámerom 
je tiež zavádzanie novej prístrojovej techniky, ktorá skvalit-

ňuje diagnostiku a terapiu“.  
Atraktívnosť tohto významného podujatia umocnila prí-

tomnosť všetkých najvýznamnejších komôr a asociácií v úlohe 

odborných garantov – Slovenská lekárska spoločnosť, Slo-
venská lekárnická komora, Regionálna komora zubných leká-

rov Trenčín, Slovenská komora sestier a pôrodných asisten-
tiek, Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky, 

Asociácia nemocníc Slovenska, Úrad verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky, Regionálny úrad verejného zdravot-
níctva so sídlom v Trenčíne, Trenčianska stomatologická 

akadémia sústavného vzdelávania, Lekárska fakulta Univer-
zity Komenského v Bratislave, ako aj Komora medicínsko – 

technických pracovníkov. Vďaka ich odbornej spolupráci bol 

aj tento rok pripravený kvalitný odborný sprievodný program. 
Z neho možno spomenúť : 

- 7. ročník celoštátnej odbornej konferencie „Nové trendy 

v medicínsko-technickej praxi“,  
- konferencia rady Asociácie nemocníc Slovenska,  

- 2. ročník Považských stomatologických dní – sekciu sestier 

a sekciu lekárov,  
- odborný workshop pracovníkov preventívneho pracovného 

lekárstva regionálnych úradov verejného zdravotníctva Slo-
venskej republiky na tému „Ochrana zdravia pri práci“, 
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- školenie členov Slovenskej komory sestier a pôrodných 

asistentiek, 

- konferencia asistentov hygienickej služby a ich odborných 
pracovníkov na úseku epidemiológie na tému „Aktuálne 

problémy v terénnej epidemiológii, prevencia nozoko-

miálnych nákaz, dezinfekcia a sterilizácia“,  
- diskusné fórum pre lekárov prvého kontaktu, špecialistov 

a zdravotníkov na tému „Význam dotazníka v ambulantnej 

praxi“, 
- stretnutie zdravotných sestier a zdravotníkov.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 212/1/08 

 

Aj mesto Trenčín sa zapojilo do podujatia organizovaného 
Úniou materských centier na Slovensku „Míľa pre mamu“, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 10. mája 2008 29 mestách na 
Slovensku. Cieľom podujatia bolo pripomenúť význam a 

hodnotu materstva, posilniť spoločenské ocenenie mamičiek, 

poukázať na problémy a bariéry, ktoré musia rodičia s malými 
deťmi v živote prekonávať a osláviť takto netradičným spô-

sobom tento sviatok.  
Oproti predchádzajúcemu ročníku, kedy podujatiu neprialo 

počasie, tak tento rok ho rozdávalo plným priehrštím. Na 

druhej strane dospelí účastníci podujatia hneď po štarte museli 
prekonať nebezpečie číhajúce pre ich deti z otvorených jám 

i keď zabezpečených ochrannými stuhami. S úderom 16,
00 

h 
prestrihol primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler pred 

Materským centrom Srdiečko na Hviezdoslavovej ulici žltú 

stuhu otvorenia podujatia a jeho účastníci sa rozbehli na trasu 
vyznačenú žltými šípkami. Peletón podujatia sa postupne 

zastavoval na registračných miestach na trase pešia zóna 
Hviezdoslavovej ulice, Vajanského ulica, Hviezdova ulica, 

Palackého ulica a ukončil svoje putovanie v cieli na Mierovom 
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námestí pred Mestským úradom v Trenčíne. Účastníci, ktorí 

úspešne absolvovali trasu, dostali drobné odmeny.  

Súčasťou podujatia bol bohatý sprievodný program na 
Mierovom námestí, v ktorom vystúpila tanečná skupina 

Goonies, baletky štúdia Jany Oravcovej, tanečná skupina 
ZAJO, orientálne tance detskej skupiny Džamal, karatisti 

a Big Band Základnej umeleckej školy z Bánoviec nad Be-

bravou. Konečnú bodku za vydareným dňom dalo vyhlásenie 
výsledkov, podľa ktorého sme sa dozvedeli, že podujatia sa 

zúčastnilo 470 osôb, čo je oproti predchádzajúcemu ročníku, 
ktorého sa zúčastnilo 230 osôb, zvýšenie o 104,3 %.  

Vlastné poznámky 

 
Na tohoročnom 

12. ročníku Dni 

narcisov, nesúci 

sa pod sloganom 

„Povedzte to kve-
tom“ sa na celom 

Slovensku vyz-
bieralo 24.265.399 

Sk, čo je oproti 

predchádzajúcemu 
roku nárast o viac 

ako 17 %. V Trenčianskom kraji vyzbierali dobrovoľníci tak-
mer 2.470.000 Sk. Už spomínaná čiastka sa získala zasielaním 

SMS správ do sietí dvoch mobilných operátorov, prispením na 

účet, ale najviac príspevkov pochádzala z pokladničiek, kto-
rými vyšlo do ulíc viac ako pätnásťtisíc dobrovoľníkov.  

Trenčianske noviny 12.05.2008 
Pomocná evidencia 267/1/08 
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Vopred avizovaným stretnutím seniorov s herečkou Máriou 

Kráľovičovou dňa 12. mája 2008 v Centre seniorov na 

Osvienčinskej ulici, začala sa séria stretnutí so zaujímavými 
osobnosťami slovenskej kultúry, vedy, športu a umenia. 

Prítomnosť už spomenutej významnej osobnosti divadelnej 
scény, známej aj z nespočetných rozhlasových a televíznych 

inscenácií, vyvolalo nebývalý záujem a zaplnilo do posled-

ného miesta priestory stretnutia. Po privítaní vzácneho hosťa 
a účastníkov stretnutia Andrejom Lecom na pôde Centra 

seniorov odovzdali kytice kvetov Márii Kráľovičovej správca 
Centre seniorov Milan Gabrhel a poslankyňa Mestského zas-

tupiteľstva v Trenčíne, dlhodobo uvoľnená na výkon funkcie 

Janka Fabová. Milé stretnutie moderovala redaktorka Tren-
čianskej televízie Eva Mišovičová, ktorá v úvode charakteri-

zovala Máriu Kráľovičovú ako „osobu plnej elánu a sviežosti, 
ktoré plným priehrštím rozdáva okolo seba. Svoju energiu 

nabíja doskách Slovenského národného divadla už šesťdesiat 

rokov. Je prvou televíznou herečkou. Za svoje umenie 
množstvo ocenení, 

z ktorých možno 
spomenúť Národná 

umelkyňa, Kvet Thá-

lie, osobnosť tele-
víznej obrazovky 

a mnohé ďalšie. Svo-
je vystúpenie Mária 

Kráľovičová nemo-

hla nezačať inak, ako 
ju všetci poznáme, 

poéziou. Pre toto popoludnie si vybrala báseň Jána Kostru „Na 
návšteve po mnohých rokoch“, ktorou zaspomínala na svoj 

rodný kraj, Záhorie. Priebeh stretnutia malo neformálny cha-
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rakter a prítomných besedníkov zaujímali rôzne drobnosti z jej 

umeleckého života. 

Vlastné poznámky 

 

Prácu zdravotných sestier už po tretíkrát ocenila Regionálna 
komora sestier a pôrodných asistentiek, pri príležitosti Dňa 

sestier v stredu 14. mája 2008. Ocenenie Biely kríž prevzali 

všeobecné zdravotné sestry Eva Ďurinová, Marta Kremeňová, 
Marta Majerníková a pôrodná asistentka Anna Kvetáková. 

Všetky ocenené zdravotné sestry sú dlhoročné pracovníčky 
Fakultnej nemocnice v Trenčíne. Eva Ďurinová pôsobí v 

detskej oftalmologickej ambulancii. Pracovať ako sestrička 

začala na očnom oddelení, neskôr sa venovala v materskej 
škole deťom s poruchami binokulárneho videnia. „Práca 

zdravotnej sestry ma bavila už odmalička, hlavne práca s 
deťmi a vykonávam ju už tridsaťpäť rokov. Človek musí mať 

k takejto práci vzťah. Ak sa vykonáva svedomito, plynie z nej 

dobrý pocit,“ povedala Ďurinová. O pacientov na krčnom 
oddelení sa stará ďalšia ocenená Marta Kremeňová a už 

tridsaťšesť rokov na gynekologicko-pôrodníckom oddelení 
Anna Kvetáková. „Práca zdravotnej sestry nie povolaním, ale 

poslaním,“ povedala Marta Majerníková, ktorá je v súčas-

nosti sociálnou sestrou. Začínala pred vyše tridsiatimi rokmi 
na infekčnom a neskôr prestúpila na psychiatrické oddelenie. 

„Ocenenie beriem v prvom rade ako výzvu do ďalšej práce a 
poďakovanie všetkým mojim kolegyniam. Sociálna problema-

tika je veľmi zaujímavá, veď zdravotníctvo, choroby a so-

ciálne veci idú ruka v ruke. Doba je ťažká, musíme si položiť 
otázku, čo s ľuďmi, ktorí sú sami a chorí. Čo s nimi bude a kto 

im pomôže, keď sa vrátia z nemocnice domov. Pokiaľ človek 
nemá vo svojom srdci, že chce druhým pomáhať, tak by to 

robiť nemohol. Každý človek vyžaduje iný prístup. Preto sa aj 

my, zdravotné sestry, musíme vedieť vcítiť do pocitov človeka 
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a pomôcť mu uľahčiť jeho ťaživú zdravotnú alebo sociálnu 

situáciu.“  

Oceneným sestrám pogratuloval riaditeľ Fakultnej ne-
mocnice v Trenčíne MUDr. Martin Chren. Pri tejto 

príležitosti povedal, že v oblasti odmeňovania máme ešte veľa 
rezerv, hlavne v období zavedenia eura. „Budú to ťažké časy,“ 

skonštatoval. Podľa riaditeľa by sa však malo ohodnotenie 

práce zdravotných sestier zlepšiť. Ich práca je náročná po 
fyzickej i psychickej stránke a nie je docenená.  

Trenčianske noviny 19.05.2008 
Pomocná evidencia 299/1/08 

 

Mesto Trenčín deň 24. máj 2008 sa stalo hlavným mestom 
klaunov, keď sa ich zhromaždili na stovky. Nečudo, veď 

mesto si pripomenulo Deň klaunov. Okrem divadelníkov 
a detí v šašovských kostýmoch sa ho zúčastnili aj rôzne 

postavičky, figúrky a ďalší detskí miláčikovia s motívom klau-

na, ktorých si deti zo-
brali so sebou na ná-

mestie. Tohtoročný 
už 3. ročník benefič-

nej akcie Deň klau-

nov mal ústrednú té-
mu Hračky, preto tý-

mi najdôležitejšími 
boli práve hračky 

klaunov, šašov a gaš-

parkov. Účinkujúci sa počas trojhodinového programu „hrali“ 
na dvoch divadelných scénach s tými najrôznejšími rekvi-

zitami – dominoval reprezetatívny výber žonglérov vrátane 
svetového rekordéra Milana Roskopfa. S témou bolo zladené 

aj predstavenie Slovenského umeleckého kolektívu „Gašpar-

ko“, ktoré deti veľmi zaujalo.  
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Najočakávanejším momentom podujatia však bol pokus o 

„hračkársky rekord“, za ktorým stal pokus o vytvorenie, čo 

najdlhšej a najpočetnejšej reťaze detí so svojimi hračkami. 
Konečným cieľom bolo prekonanie košického rekordu z roku 

2004, v ktorom sa za ruky držalo 464 detí a ich hračkových 
miláčikov. S napätím sa čakalo či smelé predsavzatie 

organizátorov, prekonanie už spomínaného rekordu sa podarí.  

Do vytvoreného priestoru, ohraničeného farebnými 
červeno-bielymi stuhami s úderom hodín na mestskej veži 

začali sčítací komisári vpúšťať deti so svojimi hračkami. 
Úlohou klaunov bolo po vpustení detí do ohraničeného areálu 

vytvárať reťaz – dieťa-hračka-dieťa... Nakoniec sa to podarilo, 

keď po sčítaní a overení údajov komisár z Agentúry Slovenské 
rekordy Igor Svitok vyhlásil, že v Trenčíne bol vytvorený 

nový slovenský rekord v kategórii „najdlhšia živá reťaz detí a 
hračiek“  a vytvorilo ho 512 detí. Mesto Trenčín tak získalo 

certifikát z Knihy slovenských rekordov. Zmysel pre recesiu 

a radosť z neob-
vyklých situácií 

preukázal aj veľ-
vyslanec Holand-

ského kráľovstva 

v Slovenskej re-
publike Rob 

Swartbol, ktorý 
tak ako minulý 

rok, aj tento raz 

prijal pozvanie 
a Dňa klaunov sa zúčastnil. 

Benefičnú akciu zorganizovala Trenčianska nadácia v pros-
pech svojho Fondu Dr. Klaun. Cieľom bolo spojiť zábavu 

a dobrú myšlienku, predstaviť prácu Dr. Klaunov – diva-

delníkov, ktorí so svojimi veselými predstaveniami cestujú za 
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tými deťmi, ktoré ich postihnutia alebo choroby prinútili 

prežívať veľkú časť svojho detstva v špecializovaných 

inštitúciách bez rodičov a svojich najbližších. Počas celej 
akcie prebiehala verejná zbierka, ktorej výťažok bol určený 

pre Fond Dr. Klaun 
– dalo sa do nej pris-

pieť nielen kúpou 

klaunovského nosa, 
alebo vložením pe-

ňazí do pokladni-
čiek. Najzvláštnej-

šou formou verejnej 

zbierky bola mož-
nosť darovania a kú-

py hračiek. Hračky darované a zozbierané v Bratislave, Tren-
číne a holandskom Utrechte si mohli návštevníci počas Dňa 

klaunov kúpiť a výnos z predaja sa stal súčasťou zbierky. Po-

čas Dňa klaunov sa vyzbieralo 75.278 Sk. Do zbierky prispeli 
aj Slovenská sporiteľňa finančným darom 40.000,- Sk, firma 

Hoektransport Nederland finančným darom 1.050 € a Hoke-
jový klub z Utrechtu finančným darom 750 €. 

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 258/1/08, 285/1/08 

 

Detské sociálne zariadenie DEMY Trenčín na Novinách 
dňa 3. júna 2008 opäť po roku ožilo tradičným podujatím 

„Čarbičky – Farbičky“, ktorého sa zúčastnili deti sociálnych 

zariadení Trenčianskeho kraja z Domino Prievidza, Domova 
sociálnych služieb Adamovské Kochanovce, Denného stacio-

nára združenia na pomoc mentálne postihnutých v Trenčíne, 
Chráneného bývania na Juhu, Špeciálnej základnej školy in-

ternátnej v Trenčíne a usporiadateľského detského sociálneho 

zariadenia DEMY Trenčín. Krásne hrejivé jarné slniečko vyt-
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vorilo predpoklady, aby sa utužili a nadviazali priateľstvá detí 

z jednotlivých zariadení. Na podujatí všetky detí a hostí, me-

dzi ktorými nechýbal primátor Mesta Trenčín  Ing. Branislav 

Celler a riaditeľ Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Ing. Dušan Lobotka, privítal riaditeľ DEMY Trenčín Mgr. 

Tibor Gavenda. Na 

siedmich pracovis-

kách, na ktorých deti 
maľovali, vystriho-

vali, lepili, pripravo-
vali umelecké pred-

mety z dreva a kera-

miky pomáhali štu-
dentky Strednej ume-

leckej školy v Tren-
číne. Po dobrom obede prišli medzi deti hasiči Okresného 

riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, ktorí 

deti zoznámili so svojou činnosťou.  
Vlastné poznámky 

 
Traja klienti z Centra sociálnej pomoci – chráneného 

bývania na Juhu v Trenčíne sa zúčastnili v dňoch 4. – 6. júna  

4. ročník Medzinárodných 
rybárskych pretekov mentál-

ne postihnutých Zlatá rybka 

2008 organizovaný Domo-

vom sociálnych služieb pre 

deti a dospelých Šoporňa – 
Štrkovec. Trenčianski špor-

tovci až na štvrtý raz dosiahli 
vytúžené víťazstvo, keď za 

tri hodiny vylovili 30 rýb, 

z toho päť kaprov. Uznanie prítomných im patrilo aj za 
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najväčší úlovok, ktorým bol 52 cm dlhý kapor o hmotnosti 3,5 

kg. Úspešným rybárom srdečne blahoželáme! 

Vlastné poznámky 
 

Na nenahraditeľnosť krvi a vzácnosť ľudí, ktorí túto 
tekutinu darujú, upozornila v rámci Svetového dňa darcov krvi 

dňa 14. júna 2008 prezidentka Slovenského červeného kríža 

PhDr. Helena Kobzová pri odovzdávaní zlatých a diaman-
tových medailí Jána Jánskeho a Jána Kňazovického mnohoná-

sobným bezpríspevkovým darcom krvi. Oslavy dňa darcov 
majú za cieľ pro-

pagovať na viace-

rých miestach myš-
lienky darcovstva 

a súčasne poďako-
vať obetavým ľu-

ďom. „I keď ľud-

stvo dokáže lietať 
do vesmíru, krv do-

kážeme získať iba 
vďaka ľuďom,“ zdôraznila prezidentka, ktorá zdôraznila, že 

v dnešnej dobe nie je samozrejmosťou myslieť na druhých. 

„Dnes sú v centre pozornosti iné hodnoty ako empatia, súcit či 
obetavosť.“  Jedným z majiteľov Kňazovického medaily, ktorá 

sa dáva mužom za viac ako sto odberov krvi, je Ján Šmatlák 
z Trenčína. Darcovstvo je podľa jeho slov v ich rodine tra-

díciou. „Darovával dlhé roky môj otec, tak som túto štafetu po 

ňom prebral,“ vysvetlil. Bánovčan Jiří Prùžek daroval krv po 
prvýkrát v maturitnom ročníku. No vtedy to nebolo z nejakých 

humanitných dôvodov „chceli sme sa uliať zo školy, a tak sme 
v apríli šli celá trieda darovať krv.“ Odvtedy daroval krv už 

126 - krát. „Teší ma, že viem, že som zdravý a môžem tým 

pomáhať.“ Jozef Kvasnica daruje krv od roku 1975. „Začal 
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som na vojne a odvtedy som daroval už stokrát,“ upresnil. 

Dôvod je vraj veľmi jednoduchý. „Po odbere sa cítim dobre a 

myslím si, že keď si človek obmieňa krv, je zdravší,“ dodal. 
Po prvýkrát sa oceňovali darcovia krvi v roku 1945. 

Bronzovú, striebornú a zlatú plaketu začali udeľovať od roku 
1971. V roku 2002 začal Slovenský Červený kríž odovzdávať 

aj Pamätnú plaketu Vladimíra Krišlu a od roka 2007 aj 

medailu Jána Kňazovického. 
Trenčianske noviny 07.07.2008 

Pomocná evidencia /1/08 
 

Počas dvojdňového monitoringu skompletizovaných projek-

tov fondov Európskej únie, realizovaných  v programovacom 
období 2004 – 2006, navštívili v utorok 17. júna 2008 

zástupcovia Európskej komisie DG Regio pod vedením ria-
diteľa direktoriátu Alejandra Checcchi Langa a pra-covníka 

zodpovedného za Slovensku republiku Jo-zefa Stahla, ako aj 

pracovníci Minister-
stva výstavby a regio-

nálneho rozvoja Slo-
venskej republiky aj 

Centrum sociálnych 

služieb Juh v Tren-
číne. Priamo v Centre 

sociálnych služieb ich 
sprevádzal riaditeľ 

Úradu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja 
Ing. Dušan Lobotka, riaditeľ zariadenia Ing. Igor Šumaj 

a zodpovední pracovníci sociálneho odboru a odboru regio-
nálneho rozvoja a cestovného ruchu Úradu Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja. Centrum sociálnych služieb Juh v Tren-

číne je jedným zo zariadení v pôsobnosti Trenčianskeho samo-
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správneho kraja, v ktorých  rámci Operačného programu Zá-

kladná infraštruktúra, Priorita 3 – Lokálna infraštruktúra zrea-

lizoval od roku 2006 sedem veľkých projektov. Prostred-
níctvom nich Trenčiansky samosprávny kraj okrem spomína-

ného Centra sociálnych služieb Juh zmodernizoval aj sociálne 
zariadenia na Myjave, v Púchove – Nosiciach, v Dubnici nad 

Váhom, v Dolnom Lieskove. Modernizačný zdravotnícky pro-

jekt bol úspešný aj v Myjavskej nemocnici a v Strednom od-
bornom učilišti Jána Ribaya v Bánovciach nad Bebravou, kde 

vznikla prvá pilotná škola na vzdelávanie pracovníkov pre 
automobilový priemysel. V rámci tohto operačného programu 

Trenčiansky samosprávny kraj preinvestoval viac ako 65 

miliónov Sk. 
Zateplenie navštíveného Centra sociálnych služieb na Juhu 

v Trenčíne  si vyžiadalo 14,5 milióna Sk a bolo ukončené 
koncom roka 2007. Predpokladaná úspora na energiách by 

mala predstavovať 

30 %. Riaditeľ di-
rektoriátu A. Ch. 

Lang sa podrobne 
zaujímal o pod-

mienky bývania 180 

klientov centra, 
o doplnkové služby, 

ktoré môžu využí-
vať, o systémové 

i celoživotné vzde-

lávanie pracovní-
kov zariadenia a celého Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Ocenil skutočnosť, že súčasťou politiky predstaviteľov Tren-
čianskeho samosprávneho kraja je zlepšovanie životných pod-

mienok obyvateľov zariadení. Zaujali ho pilotné projekty re-

gionálnej samosprávy v oblasti vzdelávania i skutočnosť, že 

riad. CSS v Trenčíne Ing. Igor Šumaj zoznamuje so sociálnym  zariadením 
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práve Trenčiansky samosprávny kraj, ako jediný na Slovensku 

modernizoval zdravotnícke zariadenie vo svojej pôsobnosti 

(nemocnica Myjava) prostredníctvom štrukturálnych fondov 
Európskej únie. Centrum sociálnych služieb na Juhu si dô-

kladne poprezeral. Vyzdvihol úroveň zariadenia a osobne po-
ďakoval všetkým  klientom, ktoré pripravili pre hostí krátky 

kultúrny program. Alejandro Checcchi Lang vyjadril presved-

čenie, že sa urýchlene podarí vyriešiť aj znečisťovanie život-
ného prostredia z neďalekej kotolne, ktorá je v skúšobnej le-

hote a biomasou bude vykurovať celé sídlisko. Na záver pred-
staviteľom samosprávy poprial veľa tvorivých síl a podobných 

úspechov pri realizácii ďalších europrojektov. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 28. júna 2008 sa uskutočnilo v Kultúrnom centre Dlhé 
Hony v Trenčíne vyhodnotenie 21. ročníka Akadémie tre-

tieho veku. Jeho úvod patril vystúpeniu speváka Juliana 

Kupku za doprovodu klaviristky Mgr. Milice Ilčíkovej a sku-
piny tanečníkov z Folklórneho súboru Véna pri Strednej zdra-

votníckej škole v Trenčíne. Po uvítaní poslucháčov a hostí 
pokračoval program 

ocenením zaklada-

teľky akadémie a bý-
valej primárky ge-

riatrického oddele-

nia Nemocnice s po-

liklinikou v Trenčí-

ne MUDr. Rút Kra-
tinovej pri príležitos-

ti životného jubilea 
80. rokov čestným členstvom Slovenskej jednoty dôchodcov 

a čestnou predsedníčkou Okresnej organizácie Slovenskej 

jednoty dôchodcov v Trenčíne, ktoré jej odovzdal Ing. Jozef 
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Mikloš a k významnému životnému jubileu jej blahoželal 

kyticou kvetov aj primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav 

Celler.  
V pracovnej časti podujatia predseda Okresnej organizácie 

Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne Ing. Jozef Mikloš 
predniesol hodnotiacu správu o priebehu akadémiu. Pre osvie-

ženie pamäti uvie-

dol, že „jedine 
v Trenčíne od roku 

1992 nepretržite sa 
organizuje Akadé-

mia tretieho veku 

a dnes sa slávnost-
ne skončil jej 21. 

ročník.“ V jeho 
zimnom a letnom 

semestri sa uskutočnilo desať seminárov, na ktorých odzneli 

jeden až tri prednášky, obsahovo zamerané na aktuálne otázky 
zaujímajúce dôchodcov a to z oblasti rozvíjania ich právneho 

vedomia, starostlivosti o zdravie v dôchodkovom veku, bez-
pečnosť, zoznamovanie so záľubami členov a podobne. Pred-

nášatelia odborne zoznamovali s danou tematikou tak, aby jej 

všetci poslucháči rozumeli. Priemerná účasť cca 120 poslu-
cháčov na jednom 

seminári tiež po-
tvrdzujú správnosť 

výberu jednotli-

vých tém predná-
šok. Na záver hod-

notenia Ing. Jozef 
Mikloš, Ing. Bra-

nislav Celler 

a štátny tajomník 
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Ministerstva školstva Slovenskej republiky Ing. Jozef Habá-

nik, PhD. odovzdali 104 poslucháčom akadémie, ktorí sa 

zúčastnili najmenej šiestich seminárov Osvedčenie o absol-

vovaní ročníka. Vyhodnotenie potom pokračovalo kultúrnym 

programom, v ktorom vystúpil Spevácky zbor Studienka 
z Chocholnej – Velčíc pod vedením Anny Petrovej a Spe-

vácky zbor Dolinečka zo Soblahova pod vedením Emílie 

Fabovej.  
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 277/1/08 
 

Vyzbierané prostriedky pre Organizácie muskulárnych dys-

trofikov v ôsmom ročníku verejnej zbierky boli určené na 
kompenzačné pomôcky. Podľa informácií z Organizácie mus-

kulárnych dystrofikov, jej členovia za pomoci dobrovoľníkov 
vyzbierali v roku 2008 v 60 mestách na Slovensku takmer 

jeden milión Sk (971.944 Sk). Tento ročník bol v Trenčíne 

úspešnejší ako minulý. Podľa Jarmily Gabrišovej, ktorá sa na 
organizovaní akcie podieľala. Na dvoch stanovištiach vyz-

bierali spolu 36.472 Sk, čo je viac o osemtisíc Sk. V Trenčíne 
sa o zbierku zaslúžili Veronika a Janka ale aj Monika 

Nagyová, Nikola Bozíková, Mirka Masárová a Eliška Šala-

múnová, Kristína Bočáková a Zuzana Vašková. Medzi po-
mocníkmi nechýbali ani žiaci zo Základnej školy Jána Lip-

ského, materskej školy v Trenčianskych Stankovciach a Zá-
kladnej cirkevnej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad 

Váhom. Okrem novomestských futbalistov a členov atle-

tického klubu z tohto mesta sa do akcie zapojila aj posádka z 
Prístavu vodných skautov z Trenčína pod vedením Ondreja 

Odokienka. Cieľom zbierky bolo získať finančné prostriedky 
na nákup kompenzačných pomôcok potrebných pre ľudí so 

svalovou dystrofiou, lebo tieto štát nehradí, alebo uhrádza len 

časť. Keďže svalová dystrofia je progresívne – postupne sa 
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zhoršujúce ochorenie svalov, spôsobujúce ich postupné 

oslabovanie, preto časom vedie k odkázanosti na rôzne 

pomôcky. Medzi ne patria zdviháky, elektrické vozíky, špe-
ciálne mechanické vozíky, elektrické polohovateľné postele 

pri najzávažnejších prípadoch dýchacie prístroje, oxigenátory, 
ambuvaky, odsávačky hlienov a iné špecifické pomôcky.  

Vlastné poznámky 
 

Neuveriteľný zážitok so silnými pocitmi zažili deti z 

Domova sociálnych služieb DEMY v Trenčíne dňa 14. au-
gusta 2008, ktoré pre ne pripravili  futbalisti AS Trenčín na 

mestskom štadióne v Trenčíne na Sihoti. Najprv im pomohli 

im vydriapať sa na tribúnu. Niektoré to s podporou zvládali 
samé, ale iné pevne sediace v invalidných vozíkoch, boli 

odkázané výsostne na pomoc hráčov a rodičov. Kým sa deti 
zoskupili v sektore fanúšikov AS Trenčín, priaznivci 

rozprestreli transparenty, vytiahli šále, megafón a fotenie 
spoločného kalendára postihnutých detí a futbalového klubu sa 

mohlo začať. 

Kompletný káder seniorov AS Trenčín, symbolická 
jedenástka detí z Domova sociálnych služieb DEMY, skupina 

fanúšikov AS, vždy usmiati klauni, ochotní dobrovoľníci ako 
aj všetci zainteresovaní sa pustili do práce krátko pred pon-

delkovým predpo-

ludním. Idea nafo-
tenia spoločného 

kalendára zrela dlh-
šiu dobu. „Už počas 

minulej sezóny sme 

mali podobný zá-
mer. Chceli sme na-

fotiť kalendár fut-
balistov s deťmi. 

Akosi nám, ale chý-
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bal správny nápad. Po otvorení užšej spolupráce s Fondom Dr. 

Klauna, sa nám motívy a smerovanie obrázkov na kalendári 

začali rysovať akosi automaticky,“ uviedol marketingový 
manažér klubu Igor Schlesinger. Zároveň dodal, že „tento 

projekt nemá nič spoločné so športovými výsledkami mužstva. 
Zábavu chceme prinášať nielen v rámci povinných deväť-

desiatich minút, ale aj v podobe spoločensko-kultúrnych podu-

jatí. Fotenie s postihnutými deťmi malo na všetkých nás na-
vyše výchovný dopad. Isté veci sme si začali uvedomovať 

trošku inak. Mnohí sme prehodnotili rebríček hodnôt.“ 

Na začiatku stretnutia s deťmi sa najskôr hľadala správna 

pohoda, ale po chvíli sa všetky ich rozpaky rozplynuli. „Foto-

grafovanie bolo prvou akciou detí po ich návrate z júlových 
prázdnin. Mnohé z nich sa po mesačnom pobyte doma vracali 

do DEMY smutné. Toto podujatie ich rozveselilo. Na začiatku 
možno pôsobili trošku rozpačitým dojmom, ale postupne sa do 

fotografovania 

absolútne vžili,“ 
vysvetľovala 

manažérka Fon-
du Dr. Klauna 

Ing. Jana Se-

dláčková. Počas 
akcie bol veľmi 

aktívnym ele-
mentom fotograf 

Radovan Sto-

klasa, ktorý s 
deťmi z DEMY 

zažil vo svojej praxi nejeden úsmevný zážitok v minulosti. 
O podujatí na štadióne povedal „O profesionalizme klaunov 

sme vedeli veľa, ale herecké umenie futbalistov bolo pre nás 

tak trošku neznámou. Dúfali sme ale, že svoje role pochopia a 
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že ich zvládnu. To sa napokon naplnilo. Nuž a deti sme 

nechali do obrázkov voľne vplávať. Ich činnosť sme nijako 

silene nekoordinovali. Naopak, všetci ostatní sme sa snažili 
prispôsobiť sa im. Toto fotenie ma skutočne naplnilo. Podľa 

mňa malo obrovský význam.“ 
Tento názor podporili i účinkujúci. „Je to zábavné, trénovať 

futbalistov. Kričal som na nich, nech viac behajú a nech sa 

snažia,“ usmieval sa Martin Sládek vyžívajúci sa z urče-
nej úlohy šéfa realizačného tímu. „Vynikajúce, milé, krásne. 

Nad očakávanie! Najsilnejšie som vnímal tú improvizáciu. Pri 
inštalácií jednotlivých záberov sa vykľuli neuveriteľné gegy. 

Chytľavá atmosféra nás všetkých rozosmievala,“ konštatoval 

Klaun Adino utierajúc si spotené čelo v 30 
0
 C tepla. „Som 

milo prekvapený. Priznám sa, očakával som, že to bude oveľa 

ťažšie. Nielen pre deti, ale aj pre futbalistov a pre nás, 
klaunov. Je to určite veľmi zaujímavá skúsenosť,“ pripojil 

svoju reakciu ďalší zo šašov stvárnený Vladom Kulíškom.  

Futbalisti AS Trenčín sa zhostili nielen úlohy fotomodelov, 
ale aj ochrancov detí. Usmiaty Lukáš Šebek ochotne spre-

vádzal trénera Martina po schodoch do šatní i späť. Pri pre-
súvaní vozíkov 

či premiestňova-

ní pohybovo li-
mitovaných detí 

nešetrili silami 
ani ostatní hráči. 

„Nič podobné 

som zatiaľ ne-
zažil. Je to zau-

jímavá akcia,“ 
usmieval sa Ro-

man Gergel, vy-

mieňajúci si na jednej z fotografií výstroj s klaunom. „Mňa 



 685 

fotili v posilňovni. S deťmi sme robili špeciálne cvičenia na 

lýtka,“ pridal sa do debaty Martin Kasálek. „Je to tu 

perfektne zorganizované. Sme radi, že môžeme spolupracovať 
na takomto milom podujatí. Niečo podobné som zažil aj 

v Senci,“ pridal skúsenosť Lubor Knapp. Prístup futbalistov 
ocenili aj vďační rodičia. „Deti sú spokojné. Skutočne to bol 

skvelý nápad. Som rada, že sa chalani z AS Trenčín tak 

bezprostredne ujali detí. Je to pre ne určite nová skúsenosť – 
dresy, štadión, futbalisti. Integrácia chorých detí medzi 

zdravých ľudí je skrátka úžasná,“ pochvaľovala si 
bezstarostnú atmosféru na fotení Dagmar Pisetová, matka 

klientky Denisky navštevujúcej DEMY. 

Trenčianske noviny 11.08.2008 
Pomocná evidencia 427/1/08 

 
Kristína Muráriková z Trenčína, ktorú na dovolenke v 

Bulharsku neznámi páchatelia prepadli a brutálne zbili, sa po 

dvoch týždňoch pobytu nie práve ideálnom na čistotu a opa-
teru v bulharskom zdravotníckom zariadení v Burgase sa 

uskutočnil lietadlom vďaka pomoci podnikateľa Borisa 
Kollára. Jej skorý prevoz na Slovensko komplikovala nekom-

pletentnosť španielskej zdravotnej poisťovne, u ktorej bola 

Kristína poistená. Po pár dňoch bola prevezená z Bratislavy na 
jednotku intenzívnej starostlivosti neurologického oddelenia 

Fakultnej nemocnice v Trenčíne  a potom by mala absolvovať 
rehabilitačné cvičenia v Kováčovej.  

Trenčianske noviny 11.08.2008 
 

Nadácia Križovatka darovala Fakultnej nemocnici v 

Trenčíne desať prístrojov na detekciu syndrómu náhleho úmr-
tia dieťaťa. Nadácia, ktorá vznikla v roku 2008, má za cieľ 

pomáhať ohrozeným deťom syndrómom SIDS. Preto sa podľa 
správkyne Táne Tomasch snaží vybaviť všetky pôrodnícke 

oddelenia v nemocniciach a jednotky intenzívnej starostlivosti 

http://archiv.mynoviny.sk/storm/itextg.asp?idh=2055902&ids=6
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monitormi BabySense. Tie reagujú na akúkoľvek zmenu 

dýchania dieťaťa opticky aj zvukovo. Podľa primárky 

novorodeneckého oddelenia MUDr. Eriky Oriškovej sa 
syndróm náhleho úmrtia u dojčiat nevyskytuje často, no stáva 

sa, že dieťa zomrie bez zjavného dôvodu. Netýka sa to iba 
rizikových nedonosených detí, ktoré majú problémy so 

zrelosťou centrálneho nervového systému, alebo s dýchaním 

ale aj donoseným deťom. Podľa primárky sa pletence v krku 
dieťaťa zablokujú a ono prestane dýchať. „Nevie sa prečo, ani 

pri pitve nevedia zistiť dôvod,“ vysvetlila. Na záchranu 
nedýchajúceho dojčaťa vraj stačí iba stimulácia prípadne 

stlačenie hrudníka. „Aby sa dieťa zľaklo a prebralo sa,“ 

zdôraznila. Ak sa takéto niečo stane v nemocnici, nasleduje 
rýchla reakcia personálu. Ani tu však nemôže sestra dozerať 

neustále na všetky deti. Veľkou pomocou je podložka Baby-
Sense pri fototerapii. „Pri žltačke sú deti pod modrým svetlom 

a tam sestrička nemôže vidieť zmeny farby dieťaťa,“ vysve-

tlila primárka. Alarm, ktorý sa spúšťa pri akomkoľvek nepra-
videlnom dýchaní, môže zabrániť aj iným komplikáciám, 

ktoré má za následok slabšie okysličovanie krvi. V Trenčíne 
pomôžu podložky aj nezrelým deťom v inkubátoroch. Tie 

musia byť sústavne pripojené na prístroje, ktoré monitorujú 

okysličovanie krvi a akciu srdca. „Sú veľmi drahé a nemáme 
ich toľko,“ vysvetlila primárka. Riziko SIDS je u detí do 

jedného roka života. U nedonosených detí sa riziko predlžuje 
až do pätnástich mesiacov. „Tieto bábätká sú malé oproti fy-

ziologicky zrelým novorodencom,“ vysvetlila správkyňa nadá-

cie. Pre rodičov, ktorí sú v zlej finančnej situácii a chceli by 
svoje dieťatko chrániť, podložky BabySense zapožičiava na-

dácia. Podľa primárky MUDr. Oriškovej mamičky majú 
záujem o podložky najmä pri nedonosených deťoch, no sú aj 

prípady, keď prístroj odporúčajú aj pri deťoch s predchá-

dzajúcimi problémami.  



 687 

Slovensko je poslednou krajinou V-4, ktorá sa rozhodla 

nakúpiť prístroje na detekciu syndrómu SIDS. Podľa MUDr. 

Eriky Oriškovej je za tým chýbajúci kult dieťaťa na Slo-
vensku. Nadácia, ktorá pokračuje v šľapajach českého zakla-

dateľa Martina Rosineka, chce okrem vybavovania nemocníc 
zvýšiť povedomie rodičov. Tristo prístrojov, ktoré dostali ako 

dar od spoločnosti Sewex, priniesli do 36 nemocníc. „Máme 

dopyt na päťsto kusov, tak ešte hľadáme sponzorov,“ upres-
nila Taňa Tomasch. Súčasne konštatovala, že trenčianska ne-

mocnica nemala takéto prístroje. „V Čadci musela jedna zdra-
votná sestra stále dohliadať na dieťa,“ čím zdôraznila prínos 

prístroja pre práce zdravotnej sestry. Za rapídnym znížením 

výskytu syndrómu náhleho úmrtia dieťaťa bol zákaz spania 
detí na bruchu. Vtedy je vraj hlavička dieťaťa natočená a k 

zastaveniu dýchania môže dôjsť skôr. Podľa primárky by malé 
deti mali spať na tvrdej a rovnej podložke, v žiadnom prípade 

by sa im nemali dávať pod hlavu vankúše. Zdôraznila, že „v 

okolí dieťaťa nesmie byť nič, do čoho by sa mohlo zamotať.“ 
V postieľke s bábätkom by nemali byť ani plyšové hračky. 

„Voľakedy sa zakazovalo aj spávať s rodičmi, dnes sa to opäť 
preferuje, aby sa zlepšil vzťah matky a dieťaťa,“ tvrdí 

primárka. Na druhej strane je však lepšie, ak dieťa spí s 

matkou až vo väčšom veku, lebo sa stali prípady, keď matka v 
spánku dieťa priľahla, alebo sa udusilo v perinách.. Pre dieťa 

je taktiež dôležité spanie v nezafajčenom, vyvetranom pros-
tredí s primeranou teplotou. „Treba dať pozor, aby dieťa nem-

alo nič tesné okolo krku,“ dodala. 

Trenčianske noviny 11.08.2008 
Pomocná evidencia 408/1/08 

 
Športový areál v hodnote jednostotisíc korún pribudol v jú-

lových dňoch v Detskom zariadení pre maloletých utečencov 

v Hornom Orechovom. Tento areál s futbalovým, basketba-

http://archiv.mynoviny.sk/storm/itextg.asp?idh=2019424&ids=6
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lovým a volejbalovým ihriskom vznikol v priestore bývalého 

ovocného sadu zásluhou sponzorov a brigádnickou činnosťou 

vlastných zamestnancov. K rozšíreniu možnosti športového 
vyžitia sa vyjadril riaditeľ zariadenia Mgr. Štefan Hlaváč – 

„Nebola to ľahká úloha a od začiatku sme narážali na 
problémy. Pri uskutočňovaní nášho plánu nám významne 

pomohli sponzori, ktorí prispeli nielen finančne, ale aj svojimi 

mechanizačnými prostriedkami pri stavebných prácach“. 
Info Trenčín 31.07.2008 

Pomocná evidencia 405/1/08 
 

Trenčania sa môžu od 1. septembra 2008 združovať v no-

vom Rodinnom centre Južanček v najväčšom trenčianskom 
sídlisku Juh, ktoré je určené pre celé rodiny. Pre deti sú 

pripravené tvorivé dielne, veselé cvičenia či podujatie s 
názvom Zvedavé kráľovstvo, ktoré bude pripravovať chlapci a 

dievčatá na vstup do materskej školy. Dospelí sa môžu tešiť na  

prednášky i pravidelné burzy detského šatstva. Centrum je 
určené prioritne pre deti od jedného do troch rokov, ale naša 

činnosť je pre celú rodinu. Chceme spájať všetkých členov 
rodiny a rodiny. Chceme vytvoriť „komunitné centrum“, kde 

si celá rodina, malí aj veľkí nájdu svoje miesto,“ povedal pre 

TASR predseda Občianskeho združenia Rodinné centrum 
Južanček Mgr. Ľuboš Hamaj. Myšlienka založiť rodinné 

centrum vznikla podľa neho z dôvodu, že rodiny, ktoré bývajú 
na Juhu, doteraz nemali kam zobrať svoje deti v prípade, že im 

neprialo počasie. Centrum prevádzkuje Občianske združenie 

Rodinné centrum Južanček a o jeho chod sa budú starať najmä 
dobrovoľníci z radov členov združenia. Postupne sa k nim 

pridajú i ďalší dobrovoľníci. Rodičia, ktorí prišli na dnešné 
slávnostné otvorenie, sa zhodli na tom, že myšlienka vytvoriť 

centrum pre celé rodiny je úžasná. „Som rada, že sa tu na Juhu 

niečo takéto otvára. Je tu málo možností pre deti, chodili sme 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=2169377&ids=6
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do Srdiečka, ktoré je v centre mesta, ale toto máme bližšie,“ 

povedala mama šesťročného Adama a trojročnej Elišky Ga-

briela Panáková. „Je to super, od pondelka začíname chodiť 
do tanečnej, tak už sa veľmi tešíme. Sme radi, že sa takéto 

niečo otvorilo,“ uviedla Blanka Gábiková, ktorá sa na Tan-
cujúcich tigríkov chystá so 16 mesačným Dávidkom. „Vítam 

to, je to aktivita pre mamičky aj oteckov. Juh je veľký, deti tu 

budú rásť stále a budú sa mať kde združovať. Určite je to 
super aktivita,“ povedal Peter Ježík. Sídlom rodinného centra 

sú priestory Základnej školy na Východnej ulici v Trenčíne.  
www.sme 01.09.2008 

Pomocná evidencia 469/1/08 

 
Mesto Trenčín oznámilo, že prostredníctvom mestskej 

rozpočtovej organizácie Sociálne služby mesta Trenčín začalo 
poskytovať prepravnú službu pre ťažko mobilných a imo-

bilných občanov 

na území mesta 
Trenčín. Mesto 

Trenčín poskytlo 
finančné prostried-

ky na nákup nás-

tupnej plošiny 
a zariadenia na 

ukotvenie vozíka, 
preto od 1. sep-

tembra 2008 mô-

žu túto službu využívať aj ťažko zdravotne postihnutí ob-

čania na invalidnom vozíku. Prepravná služba bude 

poskytovaná v pracovných dňoch v čase od 7.00 hod. do 15.00 

hod. a možno ju využívať nielen na prepravu k lekárovi, ale aj 

na nákupy, ku kaderníkovi, na návštevu a pod. Platí sa v hoto-
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vosti vodičovi vozidla 8,- Sk/km/0,26 euro/km, stojné za 

každú načatú hodinu 30,- Sk/0,99 euro/km. 

Vlastné poznámky 
 

Slávnostné otvorenie 22. ročníka Akadémie tretieho veku, 
jeho zimný semester, sa uskutočnilo dňa 10. septembra 2008 

v Kultúrnom stredisku Dlhé Hony v Trenčíne. V jeho úvode 

vystúpil predseda 
okresnej a krajskej 

organizácie Jednoty 
dôchodcov v Trenčí-

ne Ing. Jozef Mi-

kloš, ktorý privítal 
hostí a všetkých 

účastníkov akadémie. 
V kultúrnom progra-

me vystúpili s recitá-

ciou Božena Porubanová z Trenčianskych Stankoviec a so 
spevom a hrou na klarinet študent Štátneho konzervatória v 

Bratislave Patrik Horňák.    
S prvou prednáškou vystúpila primárka geriatrického odde-

lenia Fakultnej nemocnice v Trenčíne MUDr. Terézia Drob-

ná na tému „Význam celoživotného vzdelávania starších 
ľudí“. Jej prednášku doplnila prorektorka Trenčianskej uni-

verzity Alexandra Dubčeka RNDr. Eva Grmanová, PhD., 
ktorá rozšírila danú tému O poslaní Univerzity tretieho veku  

pri vzdelávaní seniorov. 

Vlastné poznámky                             

 

Liga za duševné zdravie Slovenskej republiky organizovala 
pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia celoslovne-

skú zbierku Dni nezábudiek, ktorá sa konala od v dňoch 8. až 

10. októbra 2008 v 52 mestách Slovenska formou predaja 
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malých nezábudiek. Ľudia mohli ich kúpou podporiť skva-

litnenie starostlivosti o duševne chorých, pretože práve nezá-

budka je symbolom duševného zdravia. V Trenčíne Dni nezá-
budiek pripravili dvaja 

koordinátori – Ars vivendi 
a Materské centrum Sr-

diečko. „Naši dobrovoľníci 

predali počas troch dní 2173 
nezábudiek za 51 171 Sk,“ 

zhodnotila účasť Mater-
ského centra Srdiečko na 

zbierke jeho vedúca Emília 

Hromníková. Poďakovala sa najmä školám za spoluprácu a 
108 dobrovoľníkom za pomoc. Dobrovoľníkmi boli študenti 

Spojenej školy Trenčín, PASA Trenčín a Združenej strednej 
školy hotelových služieb Trenčín. Financie získané zo zbierky 

sa použijú na projekty pre ľudí s duševnou poruchou. Všetky 

organizácie, ktoré spolupracovali na zbierke, podporia 30 % z 
výnosu rozvoj aktivít vo svojom regióne v oblasti duševného 

zdravia. Čistý výnos tohtoročnej zbierky bude prerozdelený 
formou grantovej schémy na dobudovanie komplexnej siete 

služieb.  

Info Trenčín 20.10.2008 
Pomocná evidencia 585/1/08 

 

Aj v  roku 2008 poskytla Liga proti rakovine z verejnej 

zbierky „Deň narcisov“ príspevok vo výške 150 tis. Sk pre 
Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne, ktorý prevádzkuje ne-

zisková organizácia Refugium. Z týchto finančných prostried-

kov boli do zariadenia zakúpené zdravotnícke pomôcky – 
antidekubitárny matrac, prenosné odsávačky, EKG, digitálny 

tlakomer a koncentrátor kyslíka. Zakúpené zdravotnícke po-
môcky slúžia pacientom v terminálnom štádiu ochorenia na 

zmenšenie ich utrpenia a zlepšenie kvality života. Vďaku za 
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pomoc a podporu všetkým podporovateľom verejnej zbierky 

a osobitne Ligy proti rakovine vyjadril v mene pacientov ria-

diteľ zariadenia a prezident Asociácie hospicovej a paliatívnej 
starostlivosti Slovenska Ing. Vladimír Chlebana. 

Vlastné poznámky 
 

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa uskutočnili 

spomienkové stretnutia vo všetkých Kluboch dôchodcov na 
území mesta Trenčín. Na jedno z nich, ktoré poriadal  Klub 

dôchodcov 28. októbra pre svojich členov dňa 16. októbra 
2008 sme prijali poz-

vanie a zúčastnili sme 

sa ho. Už pred začiat-
kom stretnutia v sále 

sálala nezvyčajne uvoľ-
nená nálada prítomných 

členov, spôsobená  oča-

kávaným programom 
slávnosti. V úvode po-

dujatia privítala členov 
klubu jeho podpredsedníčka Ema Horňáčková a nasledoval 

kultúrny program, v ktorom s prednesom výberu poézie vystú-

pili členovia klubu Ivo Veliký a Ján Horňáček. Na ich 
vystúpenie nadviazali so svojím programom deti z Materskej 

školy na Legionárskej ulici, vyplnený riekankami a pes-
ničkami. Záver kultúrneho programu patril žiakovi 5. ročníka 

Základnej umeleckej školy K. Pádivého v Trenčíne  Jakubovi 

Farkašovi, ktorý potešil srdcia seniorov hrou na harmonike, 
ocenený potleskom. K prítomným seniorom sa prihovoril 

poslanec mestského zastupiteľstva Ing. Ján Krátky a ob-
daroval  členov klubu kvetmi. Po oficiálnej časti si členovia 

posedeli pri kávičke a občerstvení. 

Vlastné poznámky 
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Len vo dvoch slovenských mestách Trenčín a Košice liečia 

pacientov unikátnym spôsobom, t.j. kyslíkom v hyberbaric-

kej komore. Túto liečbu poskytujú v Trenčíne na internom 
oddelení Fakultnej nemocnice. Podľa primára oddelenia 

MUDr. Ota Hermana toto pracovisko je v prevádzke od leta 
2008 a pomáha pri liečbe viacerých ochorení, ako aj zdravým 

ľuďom na celkové posilnenie organizmu. Kyslík blahodárne 

pôsobí všade tam, kde práve jeho tam nedostatok, kde práve 
jeho nedostatok vyvolal sériu chorobných procesov, vyúsťu-

júcich do závažných zdravotných poškodení. Kyslík zabíja 
niektoré druhy baktérií, čo sa využíva pri liečbe niektorých 

ochorení. Pôsobenie tlaku a kyslíka vedie k zlepšeniu tkanivo-

vého dýchania, čím sa naštartujú reparačné procesy v ranách 
vytváraním nových kapilár. Pomáha liečiť vredy spôsobené 

cukrovkou, chronické vredy na dolných končatinách, pri kŕ-
čových žilách. V komore sa dokážu liečiť aj iné ochorenia ako 

napríklad – nedokrvenie končatín, chronický zápal kosti, náhla 

hluchota, mozgové príhody, poškodenia mozgu pri úrazoch, 
ťažké otravy oxidom uholnatým a pri potápačských úrazoch. 

Liečba v hyberbarickej komore prebieha tak, že v uzavretom 
priestore pod vplyvom zvýšeného tlaku kyslík vo zvýšenej 

miere rozpúšťa  v ľudskej plazme a dostane sa všade tam, kde 

červená krvinka nedostane. V komore pôsobí na pacienta taký 
tlak, akoby bol desať až pätnásť metrov pod vodou. Je však 

v suchom prostredí, inhaluje a dýcha čistý kyslík. Účinnosť 
komory je po absolvovaní desiatich až pätnástich pobytoch po 

dve hodiny. 

Trenčianske noviny 15.12.2008 
Pomocná evidencia 668/1/08 
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V stredu 3. decembra 2008 pripravil Miestny spolok Slo-

venského červeného kríža v Trenčíne posledné tohoročné oce-

ňovanie mnohoná-
sobných darcov kr-

vi. Plakety dvadsia-
tim deviatim bez-

príspevkovým dar-

com krvi odovzdala 
prezidentka Sloven-

ského červeného 
kríža PhDr. Helena 

Kobzová za asis-

tencie riaditeľky Národnej transfúznej stanice v Trenčíne 
MUDr. Nataši Chovancovej. Z týchto darcov dvadsať sedem, 

ktorý darovali krv päťdesiat raz prevzalo zlatú plaketu pro-
fesora Jána Jánskeho, šesťdesiatnásobný darca Peter Gre-

guška prevzal diamantovú plaketu profesora Jána Ján-skeho 

a stonásobný darca Stanislav Remo prevzal plaketu Kňa-
zovického. 

Vlastné poznámky 
 

Trenčianska nadácia v piatok 19. decembra 2008 v Galérii 

M. A. Bazovského v Trenčíne slávnostne odovzdala knižky 
deťom z projektu Otvor srdce, daruj knihu. „Rozprávkový 

anjel rozžiaril očká dvestosedemnástim deťom, keď do ich rúk 
vkladal knižku, ktorú si želali pod vianočný stromček. Boli to 

deti z rodín, ktorých rodičia nemôžu takto obdarovať svoje 

deti sami. Dôvody sú rôzne, často treba riešiť ťažkú finančnú 
situáciu, dieťa vychováva iba jeden z rodičov, alebo starí 

rodičia. Trenčianska nadácia priložila každému dieťaťu malú 
pozornosť v podobe hračky a tým najmenším krásneho ply-

šového medvedíka,“ uviedla Danka Adamusová z Trenčian-

skej nadácie.  Jedným z obdarovaných bol 4 - ročný Gabriel, 



 695 

ktorý mal radosť z hračky i z knižky „Na tom našom dvore“. 

„Čítať ešte neviem, ale mama mi bude z nej čítať a už sa na to 

teším. Knižku si prezriem už dnes večer,“ tešil sa Gabriel. 
Knihy sa už štvrtý rok počas predvianočného obdobia 

predávali v Trenčíne v piatich kníhkupectvách, kde ich 
neznámi darcovia kúpili pre im neznáme deti s vedomím 

vykonania dobrého činu. Niektorí deťom napísali aj venovanie 

do zakúpených kníh. Tento rok sa predali veľmi rýchlo, na-
koľko projekt už ľudia poznajú a knihy vyhľadávali už pred 

začiatkom predaja. Poďakovanie patrí všetkým darcom, ktorí 
akokoľvek pomohli pri realizácii projektu, či darom, peniazmi 

alebo vlastnými rukami. 

Info Trenčín 15.01.2009 
Pomocná evidencia 20/1/09 

 

 


