Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie
Novorodencom sa na prahu nového roka 2004 akosi
nechcelo na svet. Tí, pesimistickejšie naladení konštatovali, že
to azda preto, lebo sa nemajú v tomto roku na čo tešiť. Ako
prvý sa v trenčianskej pôrodnici rozhodol uzrieť Róbert
Viliam Adamec o 03,34 hod. z Trenčína. Jeho mamička Mária
Adamcová prezradila, že synček sa mal narodiť na prvý deň
vianočný, teda 25. decembra 2003. Zrejme si to rozmyslel
a rozhodol sa, že bude milým novoročným prekvapením už
i preto, že lekári na základe vyšetrení prognózovali dievčatko.
Po príchode domov z nemocnice bude mamička novorodeniatka kupovať nové oblečenie, pretože všetko bolo pripravené
v rúžovom. O priebehu pôrodu prvého narodeného občana
mesta Trenčín v roku 2004 doplnil primár gynekologickopôrodníckeho oddelenia Nemocnice v Trenčíne MUDr.
Miroslav Chovanec, že pôrod bol spontánny, chlapček vážil
3800 gramov a meral 52 cm. Pri pôrode bol MUDr. Martin
Hlaváčik a pôrodné asistentky Soňa Michaleková a Ľubica
Oravcová. Dňa 2. januára 2004 navštívil mamičku s dieťatkom
viceprimátor mesta Trenčín Ing. Ján Krátky a novorodeného
Róberta Viliama Adamca obdaroval zlatou retiazkou so
znamením kozorožca.
Vlastné poznámky
Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením zo
dňa 3. decembra 2003 schválila novelu zákona č. 272/1994
Z.z. o ochrane zdravia pod číslom 587/2003 Z.z. splatnosťou
od 1. januára 2004. V dôsledku prijatia novely zákona zanikli
orgány na ochranu zdravia na okresných úradoch – štátny
okresný hygienik a na krajských úradoch – štátny krajský
hygienik. Súčasne zanikli Štátne zdravotné ústavy a miesto
nich boli zriadené Regionálne úrady verejného zdravotníctva
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na čele s regionálnym hygienikom. Tieto úrady budú
zabezpečovať výkon štátnej správy v oblasti ochrany zdravia,
t.j. vydávanie rozhodnutí, posudkov a záväzných odborných
stanovísk pre fyzické a právnické osoby. Výkon štátnej správy
v oblasti ochrany zdravia zastrešuje Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave
a na jeho čele je Hlavný hygienik Slovenskej republiky ako
riadiace, organizačné a metodické centrum a súčasne odvolací
orgán. V Trenčianskom kraji boli zriadené tri Regionálne
úrady verejného zdravotníctva v :
- Trenčíne pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom,
Bánovce nad Bebravou a Myjava;
- Považskej Bystrici pre okresy Považská Bystrica, Púchov
a Ilava;
- Prievidzi pre okresy Prievidza a Partizánske.
Pardón 24.01.2004
Pomocná evidencia 37/2/04
Aj keď dramatický nárast chrípkových ochorení nebol
zatiaľ v meste Trenčín zaznamenaný, predsa chrípka začína
pomaly útočiť. Toto konštatovanie podporujú údaje z
Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva Trenčín, pretože
dvojtisícová hranica chorobnosti na stotisíc obyvateľov bola
prekročená v okresoch Trenčín a Ilava. V rámci Trenčianskeho kraja počet ochorení sa v porovnaní s tretím januárovým
týždňom zvýšil o takmer 28 %. Hoci to ešte nie je dramatický
nárast, ale v Ilavskom a Púchovskom okrese už boli uzatvorené niektoré školské zariadenia.
Trenčianske noviny 26.01.2004
Január 2004 nás prekvapil bohatou nádielkou snehu. No
nielen on, ale aj skrytý ľad sa podpísali na viacerých úrazoch.
Na chirurgickom oddelení trenčianskej nemocnice sa v tomto
období počet úrazov jednoznačne zvýšil. „Zo sto päťdesiatich
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prípadov denne je polovica úrazov a štvrtina ako napríklad
zlomené bedrové kĺby, členky, ramená súvisí práve s terajším
počasím,” konštatoval MUDr. Marcel Mišák.
Trenčianske noviny 26.01.2004
Pomocná evidencia 36/1/04
Letný semester Akadémie tretieho veku sa začal dňa
11. februára 2004 v Kultúrnom stredisku na Dlhých Honoch
v Trenčíne. V programe si prítomní vypočuli prednášku
o archeologickom výskume Trenčianskeho hradu a jeho okolia
v podaní PhDr. Tamary Nešporovej. S aktivitami v priebehu
Akadémie tretieho veku informovali Věra Jadrná, Gertrúda
Jakušová, Anežka Nováková a Ing. Jozef Mikloš.
Vlastné poznámky
Trenčianske noviny 02.02.2004
Pomocná evidencia 42/2/02
Začiatkom tohto roka bola otvorená v Trenčíne Poradňa
občianskeho združenia „Pomoc obetiam násilia“. Koordinátorka poradne JUDr. Alena Ondráčková začala spolupracovať zatiaľ s poradcami psychológom Mgr. Róbertom
Oravcom a sociálnou pracovníčkou Bc. Máriou Pleškovou.
Poradňa bude zatiaľ otvorená jedenkrát týždenne, t.j. každý
utorok od 14. do 18. hod. aj pre neohlásených klientov. Jej
cieľom je pomôcť obetiam trestných činov, domáceho násilia,
obetiam dopravných nehôd a rôznych nešťastných udalostí.
Podľa doterajšej skúsenosti najväčšou klientelou sú týrané
ženy. V niektorých krajských mestách fungujú poradne už tretí
rok, pričom obete domáceho násilia tvoria tridsať percent
klientov. Tieto zariadenia poskytujú služby aj obetiam
obchodovania s ľuďmi, resp. zabezpečujú predchádzaniu
tomuto mimoriadne nebezpečnému trestnému činu.
Trenčianske noviny 02.02.2004
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Pomocná evidencia 45/2/04
Valentín – sviatok všetkých zaľúbených nie je len o láske
medzi dvomi mladými ľuďmi, ale sa stala inšpiráciou aj na
oslavu života darovaním najcennejšej tekutiny človeka krvi.
Potvrdila to aj zaplnená čakáreň na hematologickotransfúznom oddelení trenčianskej nemocnice. V čakárni bolo
plno ľudí a na odberových lôžkach sa darcovia krvi neustále
menili. Odbery sa robili každý deň, okrem piatku, od pol
siedmej do desiatej. Prichádzalo aj veľa študentov. Na
niektorých prvodarcoch boli viditeľné obavy, ale zvládali to,
vykreslila situáciu zdravotná sestra Alena Gračková. Spokojná
bola aj primárka oddelenia MUDr. Nataša Chovancová.
Potešil ju najmä zvýšený záujem študentov stredných a
vysokých škôl. „Stalo sa už tradíciou, že počas „Valentínskej
kvapky krvi“ pribúda najmä prvodarcov,” skonštatovala. Ako
dodala zdravotná laborantka Milada Magulová, tento rok bol
na nich skutočne bohatý. Medzi viac ako dvesto darcami
v tomto období bolo štyridsať prvodarcov.
Trenčianske noviny 16.02.2004
Pomocná evidencia 64/2/04
Stretnúť v piatok 2. apríla 2004 človeka, ktorý by nemal na
hrudi pripnutý žltý narcis, bolo skôr výnimkou ako pravidlom.
V meste Trenčín ich rozdávali študenti stredných škôl a skauti,
ktorí sa zapojili do celoslovenskej akcie „Deň narcisov“ organizovanej „Ligou
proti rakovine“. Medzi nimi
boli aj študentky Strednej
zdravotníckej školy v Trenčíne,
ku ktorým sa pridali aj spolužiačky z Obchodnej akadémie
aj primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler prijal skautky
s narcisom a obohatil ich pokladničku.

656

Milana Hodžu v Trenčíne. Ich činnosť koordinovala Zuzana
Vargová. Dievčatá boli oboznámené, ako majú informovať o
podujatí, pričom dôraz je kladený na dobrovoľnosť. Každý
oslovený sa sám rozhodol, či za kvietok venoval peniaze alebo
nie. Môžem však povedať, že len málokde sa hliadky stretli s
negatívnym prístupom. Jej slová potvrdili aj tri študentky.
Michaela, Helena a Zuzana boli členkami hliadky, ktoré
rozdávali narcisy v Základnej škole Trenčín, Novomeského
ulica. Deti boli veľmi zlaté, lebo ako sme vošli do triedy, hneď
sa nás vypytovali, koľko majú dať korún. Vždy sme im
vysvetlili, že je to dobrovoľná akcia a taktiež informovali, na
čo je zameraná. Mali sme päťsto kvietkov. Vôbec sme
nepredpokladali, že ich tak rýchlo rozdáme. Narcisy sa rýchlo
míňali aj ostatným hliadkam. Aj vďaka dievčatám, ktorú túto
úlohu nebrali na ľahkú váhu, mohla škola poslať na účet „Ligy
proti rakovine“ stopäťdesiattisíc korún. Gymnázium Ľ. Štúra
v Trenčíne sa do akcie zapojilo druhý raz. Päťdesiat študentov
vyzbieralo za predpoludnie viac ako päťdesiattisíc korún.
Študenti mali z tejto činnosti veľmi dobrý pocit, lebo vykonali
záslužnú vec. Okrem spomínaných dvoch škôl sa v uliciach
mesta, obchodných centrách, školských zariadeniach pohybovali tiež hliadky z ďalších škôl. Aj ich pričinením pribudlo
ľudí, ktorí žltým narcisom vyjadrili, že im nie je ľahostajný
osud tých, ktorí sa stali obeťou zákernej choroby.
Trenčianske noviny 05.04.2004
Pomocná evidencia 206/1/04, 210/1/04
Počas plnej prevádzky sa v uplynulých mesiacoch rokov
2003 až 2004 realizovali na gynekologicko-pôrodníckom
oddelení trenčianskej nemocnice rekonštrukčné práce
niektorých jeho častí. V súčasnej dobe už môžu lekári konečne
operovať v úplne novej, priestorovo a prístrojovo veľmi slušne
vybavenej endoskopickej operačnej sále, aká doteraz
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oddeleniu akútne chýbala. V priestoroch pôrodnice boli
zrekonštruované priestory jednej kúpeľne a priamo na oddelení pribudla novovybudovaná gynekologická ambulancia aj s
čakárňou. V najbližšom čase budú rekonštrukčné práce pokračovať. Prebudovaná by mala byť aj druhá kúpelňa na
pôrodnici. Pre pacientky by malo pribudnúť niekoľko izieb s
nadštandardným vybavením a ku veľkým zmenám by malo
dôjsť aj v pôrodnej sále. V priebehu dvoch až troch mesiacov
by malo mať delenie k dispozícii taktiež kompletný nový
operačný histeroskop, čím sa ďalej zvýšia jeho diagnostické a
terapeutické možnosti. Primár Miroslav Chovanec je presvedčený, že v spolupráci s vedením nemocnice sa im ich plány
podarí realizovať tak, aby ich oddelenie spĺňalo kritériá krajskej nemocnice. Zlepšujúca sa situácia trenčianskej pôrodnice
však vôbec nie je samozrejmosťou. Kritická situácia v zdravotníctve sa naplno prejavuje aj v Trenčíne a jedinou
možnosťou, ako pohnúť s neutešenou situáciou, je získanie
sponzorskej podpory trenčianskych podnikateľov. Lekári na
oddelení sa tak popri svojom poslaní musia snažiť ešte aj o to,
aby ho mohli vykonávať za dôstojných podmienok a v
dôstojnom prostredí.
Trenčianske noviny 12.04.2004
Pomocná evidencia 219/2/04
Dňa 30. marca 2004 odovzdal riaditeľ pobočky Poštovej
banky v Trenčíne Ing. Jaroslav Veber riaditeľovi Nemocnice
s poliklinikou v Trenčíne MUDr. Pavlovi Sedláčkovi v rámci
projektu „Poštová banka – Tradícia ľudskosti“ šek v hodnote
100 tisíc Sk určenej oddeleniam pre malých pacientov.
Trenčianske noviny 05.04.2004
Pomocná evidencia 207/1/04
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V októbri 2002 vytvorila firma „Hoek Slovakia“, s.r.o.
Trenčín pod správou Trenčianskej nadácie nadačný fond s
názvom „Doktor Klaun“. Vtedy, pri príležitosti otvorenia
pobočky firmy „Hoek“ na Slovensku v Trenčíne, poskytla
firma aj prvý finančný príspevok vo výške 100 tisíc Sk.
Projekt „Doktor Klaun“ v novembri 2004 podporila firma aj
ďalším, tentoraz nefinančným darom, keď Trenčianskej
nadácii darovala 15 invalidných vozíkov, z ktorých bolo 10
mechanických a 5 elektrických. Projekt prevzal ideu z Holandska, kde funguje už viac ako desať rokov pod názvom „Clini
Clowns“. Okrem zakladateľa fondu doteraz projekt „Doktor
Klaun“ podporilo takmer 2000 ďalších darcov z celého
Slovenska. Zámerom projektu bolo spríjemniť pobyt deťom,
dlhodobo chorým v nemocniciach, na onkologických
oddeleniach, odlúčeným od rodín, v ústavoch, liečebniach,
sanatóriách, domovoch sociálnych služieb a podobne. Umeleckú realizáciu projektu a organizáciu vystúpení zabezpečovala umelecká agentúra „Kvart“. O dobrú náladu sa
starali, v duchu názvu projektu, klauni, bábkari, mímovia,
ktorí počas prvého roka od spustenia projektu, vystupovali vo
viac ako 23 zariadeniach. Trenčianska nadácia odovzdala
desať mechanických vozíkov trenčianskej nemocnici a
Domovu sociálnych služieb „Demy“. Od 15. apríla 2004 majú
svojich užívateľov aj štyri z piatich elektrických vozíkov.
Užívateľmi elektrických vozíkov sa stali klienti Všeobecnej
zdravotnej poisťovne, ktorá vedie evidenciu žiadateľov o
vozíky. Darca firma „Hoek Slovakia“ s.r.o. a sprostredkovateľ
daru „Trenčianska nadácia“ sa s obdarovanými pri tejto
príležitosti stretli reštaurácii „Maritim“. Podľa slov správcu
Trenčianskej nadácia PhDr. Aleny Karasovej budú aj naďalej
pomáhať novým užívateľom vozíkov v prípade, ak by sa
vyskytli technické či prevádzkové problémy. Posledný vozík
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získajú pravdepodobne klienti domova sociálnych služieb
„Demy“.
Trenčianske noviny 19.04.2004
Trenčiansky denný infoservis 20.04.2004
Pomocná evidencia 239/1/04
Liečba pacientov s onkologickými ochoreniami je veľmi
nákladná. Oddelenie potrebuje drahé lieky, náročné je aj na
prístrojové vybavenie. Preto teší, že hoci len symbolickou, o
niečo vyššou ako trojtisícovou sumou, mu pomohla aj
redakcia Trenčianskych novín, čo bol výťažok z charitatívnej
akcie, ktorá bola súčasťou autogramiády majstrov Slovenska
13. apríla 2004 na Mierovom námestí. Finančný obnos bol
odovzdaný primárovi onkologického oddelenia trenčianskej
Nemocnice MUDr. Františkovi Cimmermannovi. O dare
povedal, že peniaze sa určite použijú pre potreby pacientov.
Potrebujeme napríklad viac kresiel pre tých, ktorí dostávajú
chemoterapiu, aby tak mali väčšie pohodlie. Na spríjemnenie
prostredia by bol potrebný ďalší televízor. Ak sa nám podarí
dať dokopy viac peňazí, zakúpili by sme napríklad ešte viac
automatických púmp na aplikáciu chemoterapie, aby pacienti
nemuseli byť viazaní na lôžko. Aj keď 3.020,- Sk nie je veľká
suma, ale už len to, že ľudia boli ochotní siahnuť do vrecka a
pomôcť, veľa znamená. Ako ďalej dodal, na modernizáciu
potrebujú oveľa viac. Teraz napríklad zakúpili nový urýchľovač za 45 miliónov Sk. Potrebujú však ešte ďalších šesť
miliónov na modernizáciu plánovacieho systému, ktorý už má
viac rokov. Treba len veriť, že takých, ktorí im ochotne
pomôžu bude viac. Ľudia trpiaci onkologickými ochoreniami
potrebujú pomoc.
Trenčianske noviny 26.04.2004

660

Liga za duševné zdravie, občianske združenie „Betlehem“,
psychiatrické oddelenie, stacionár a ambulancia Nemocnice v
Trenčíne pripravili na 28. apríla 2004 „Deň otvorených dverí
na psychiatrii“. Jeho súčasťou boli prednášky v klubovni
psychiatrického oddelenia Nemocnie v Trenčíne. Prvá prednáška bola na tému „Metódy diagnostiky a liečby v modernej
psychiatrii“, druhá prednáška o schizofrenických ochoreniach,
poruchách nálady a spánku.
Trenčianske noviny 26.04.2004
Pomocná evidencia
Univerzálna sála Kultúrneho a metodického centra
Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne bola
miestom slávnostného seminára pri príležitosti medzinárodného dňa sestier.
Slávnostný program otvorilo vystúpenie folklórneho
súboru „Vena“ pri Strednej
zdravotníckej škole v Trenčíne. Prítomných hostí
a účastníkov seminára privítala Ľubica Dolejšia. PripoSlávnostný program folklórneho súboru „Vena“
menula, že profesia sestry znamená veľa
pracovať, veľa vedieť, byť človekom
v najkrízovejších situáciách. Práve tieto
situácie približujú význam a úskalia tohto
povolania. Imidž sestier sa začal meniť
vďaka zvýšenému počtu vzdelávacích
inštitúcií a pochopeniu spoločnosti poslania sestry vo verejnosti. Pri dnešných
oslavách treba si osobitne pripomenúť Moderátor podujatia Ľ. Dolejšia
zakladateľku ošetrovateľstva Claranc Neutingelovú, ktorá bola
661

nielen milosrdným anjelom, ale aj priekopníčkou ochrany
chorých, ktorá stala vzorom pre nás všetkých. I v dnešnom
svete treba mať neustále na pamäti láska, pomoc a múdrosť.
Potom pozdravili slávnostnú konferenciu vedúca odboru
zdravotníctva a farmácie Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Mgr. Štefíková, ktorá pripomenula, že aj Slovensko
svoj vzor v sestre Jane Hrebendovej, ktorá počas národnooslobodzovacích bojov v rokoch meruôsmych ošetrovala ranených a organizovala
ošetrovateľskú službu medzi vidieckymi
ženami v myjavskom kraji. V závere svojho
vystúpenia zaželala všetkým sestrám, aby im
práca, ktorú si vyvolili prinášala radosť
Mgr. Štefíková
a spokojnosť,
že
pomáhajú
človeku
v najťažších chvíľach života. Riaditeľ
Nemocnice
s poliklinikou
v Trenčíne
MUDr. Pavol Sedláček zaželal všetkým
sestrám k sviatku medzinárodného dňa
sestier. Úprimne poďakoval všetkým
sestrám za to, že i napriek tomu, čo sa
okolo nás deje cez všetky transformácie
a vstupy v súvislosti so vstupom do
MUDr. Pavol Sedláček
Európskej únie, zmeny legislatívy cez
ťažké skúšky vo vašom povolaní, táto činnosť v minulosti
charakterizovaná ako dobrovoľná a dnes s
vysoko profesionálnym prístupom, čo
potvrdzujú ďakovné listy pacientov, alebo
ich rodinných príslušníkov. V závere svojho
príhovoru vyjadril presvedčenie, že všetky si
sestry ponechajú vo svojom šľachetnom
povolaní to najcennejšie, ktoré sa nedá
Mária Hoštáková
zaplatiť peniazmi, ale vyrieši problém
pacienta a tými atribútmi sú úsmev, láskavé slovo a ľudský
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prístup. Vrchná sestra Nemocnice s poliklinikou Mária
Hoštáková vo svojom príhovore parafrázovala cestu sestry ako
cestu, ktorá je plná kameňov, zložitých prekážok a veľkých
búrok, ale na strane druhej aj cestou slnečných dní, ktoré
napĺňajú všetky každodenné maličkosti. Každá
sestra si musí uvedomiť, že každá jej činnosť
je mimoriadne dôležitá, ktorá sa neznesie
zastavenie. Každé dobro, ktoré môže vykonať,
každú láskavosť, ktorú môže inému človeku
preukázať musí urobiť teraz a nie ju odkladať
na neskoršie. V programe konferencie odzneli
Ľubica Reiterová
tieto prednášky :
- „Sestry pracujú s chudobnými a proti chudobe“, predniesla
Ľubica Reiterová zo Sociálnych služieb mesta Trenčín;
- „Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení“, predniesla
riaditeľka
Sociálnych
služieb mesta
Trenčín
JUDr.
Alena
Fischerová;
- „Sociálna
problematika
hospitalizovaných
pacientov“
predniesla
vrchná sestra
oddelenia
sociálnych
JUDr. Alena Fischerová
služieb
v Nemocnici
Trenčín Marta Majeríková;
Vyvrcholením slávnostnej konferencie bolo
Marta Majeríková
odovzdanie ocenenia „Biele srdce“ sestrám,
ktoré splnili kritériá v nasledovných činnostiach :
- metodická činnosť a vedenie sestier pri zavádzaní ošetrovateľského procesu na interných oddeleniach;
- pozitívny prístup pri odovzdávaní vedomostí a skúseností
a trpezlivé usmerňovanie nových a mladých sestier
- posilňovanie postavenia odboru ošetrovateľstva;
- spoľahlivý morálny kredit;
- aktívna edukačná činnosť prekračujúca pracovné povinnosti;
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- aktívne poriadanie odborných seminárov pre sestry na
úrovni oddelenia a v pravidelných intervaloch na
celoústavnej úrovni.
Riaditeľ Nemocnice v Trenčíne MUDr. Pavol Sedláček
s vedúcou odboru zdravotníctva
a farmácie Úradu Trenčianskeho
samosprávneho kraja
odovzdal
ocenenia „Biele srdce“ týmto sestrám – Darine Bajdíkovej z Nového
Mesta nad Váhom, Michaele
Galkovej z Trenčína, Márii Gavalblahoželanie Zdenke Šamšulovej
covej z Nového Mesta nad Váhom,
Slávke Grambličkovej z Trenčína, Eve Petrovej z Trenčína,
Alexandre Ričkovej z Nového Mesta nad Váhom a Zdenke
Šamšulovej z Trenčína.
Trenčianske noviny 17.05.2004
Pomocná evidencia 298/1/04, 330/1/04
Fotoalbum č. 27/2004
Dňa 19. mája 2004 usporiadal Spolok lekárov Slovenskej
lekárskej spoločnosti v Trenčíne v spolupráci so Spolkom
lekárov Českej
lekárskej spoločnosti J. E. Purkně
v Zlíně, Kroměříži a Uherskom
Hradišti, subregionálnou
lekárskou komorou v Trenčíne
a Nemocnicou
Predsedníctvo medzioblastného seminára zľava – MUDr. Ján Sokolík, MUDr. Terézia Drobná,
MUDr. Jaroslav Rypka, MUDr. Pavol Sedláček
s poliklinikou
v Trenčíne 39. ročník medzioblastného seminára lekárov.
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Seminár otvorila predsedníčka Spolku lekárov Slovenskej
lekárskej spoločnosti v Trenčíne a primárka geriatrického
oddelenia Nemocnice v Trenčíne MUDr. Terézia Drobná.
Účastníkov seminára pozdravili predseda Spolku lekárov
Českej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně v Zlíne prof.
MUDr. Jaroslav Rypka, DrSc. a riaditeľ Nemocnice
s poliklinikou v Trenčíne MUDr. Pavol Sedláček. Po tomto
úvode sa prešlo k pracovnej časti seminára, v ktorom
s odbornými prednáškami vystúpili :
- primár interného oddelenia Baťovej krajskej nemocnice
v Zlíne MUDr. I. Oral s prednáškou
„Úskalia užitia spirálneho CT pri
diagnostike pľúcnej embolizácie“;
- MUDr. M. Hlísta z interného oddelenia
Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne
s prednáškou „Kolorektálny karcinóm –
klinický pohľad a stav skríningu v Trenčíne“;
MUDr. Milan Hlísta
- MUDr. Zdeněk Coufal z interného
oddelenia Baťovej krajskej nemocnice v Zlíne s prednáškou
„ Nekróza myokardu a negatívny koronarografický nález“;
- MUDr. Peter Loviška z interného oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne s prednáškou „Accupro – ako ho
nepoznáte“;
- MUDr. Eva
Šípková
z detského
oddelenia
Nemocnice
Uherské
MUDr. Peter Loviška
Hradište
s prednáškou
„Celiakie“;
- MUDr. L. Koníčková z oddelenia lekárskej
genetiky Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne s prednáškou „Význam cytogenetického MUDr. Helena Fukalová
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-

-

-
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vyšetrenia manželských párov s opakovanými reprodukčnými stratami“;
MUDr. Helena Fukalová z infekčného oddelenia Nemocnice
Vsetín s prednáškou „Hantavirozy na Vsetínsku“;
MUDr. Andrea Radosová z kožného oddelenia Nemocnice
s poliklinikou v Trenčíne s prednáškou „Acna vulgaris –
trendy v liečbe“;
MUDr. Vojtěch Škrabal z ortopedického oddelenia
Nemocnice v Kroměříži s prednáškou „Totálna endoprotéza
kotníkového kĺbu“;
MUDr. Roman Sokol z urologického oddelenia Nemocnice
s poliklinikou v Trenčíne s prednáškou „Aging male –
starnúci muž“.
Záverom k semináru treba dodať niekoľko
poznámok, že :
- seminára sa zúčastnilo asi okolo 50
lekárov, ktorí od začiatku až do konca si
pozorne
vypočuli
všetky
odborné
MUDr. Roman Sokol
prednášky;
prednášatelia boli odborne pripravení a na všetky otázky
zodpovedali k spokojnosti;
prednášatelia pri svojich prednáškach využívali dostupnú
výpočtovú techniku, čím tieto boli veľmi zaujímavé i pre
takých poslucháčov, ktorí nepoznajú prednášanú
problematiku v celom jej rozsahu a obsahu;
seminár potvrdil správnosť zriadenia Kongresovej haly
hotela Tatra so všetkými najnovšími technickými
vymoženosťami a jej využitia v prospech poriadaného
podujatia.
Pomocná evidencia 309/1/04

Dňa 21. mája 2004 sa opäť po roku stretli ľudia trpiaci na
ochorenie sclerosis multiplex na Mierovom námestí, aby
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verejnosti pripomenuli, že tu popri zdravých ľuďoch tu žije aj
skupinu chorých ľudí
na toto vážne ochorenie. Po predstavení
aktivít
jednotlivých
klubov sa ľudia v tričkách s názvom podujatia „Krok so sclerosou multiplex“ opierajúc sa o palice a tlačiac
nemobilných
priateľov vydali na
symbolický pochod
okolo Mórového stĺpa. Po pochode si pacienti vypočuli
viacero dobrých rád a milých povzbudivých slov od MUDr.
Branislav Brežného z Považskej Bystrice. Organizátori pri
tejto príležitosti pripravili športové súťaže pre deti a ich
víťazov obdarovali skromnými pripravenými darčekmi.
Popoludní vystúpili pre potešenie všetkých hudobné skupiny
„Kubra sound systém“, „Pergamen“, Thous over Dous“
a ďalšie.
Trenčianske noviny 24.05.2004
Info Trenčín 03.06.2004
Pomocná evidencia 322/1/04, 36/1/04
Dňa 31. mája 2003 prevzala primárka novorodeneckého
oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne MUDr.
Veronika Vicianová z rúk predstaviteľov Slovenského výboru
UNICEF plaketu BHF – „Nemocnica priateľská k deťom“,
pretože ako jedno z mála oddelení na Slovensku splnilo
podmienky formulované v desiatich bodoch medzinárodného
protokolu. Vo svojom príhovore podpredsedníčka Slovenského výboru UNICEF MUDr. Viera Haľamová konštatovala,
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že pracovníci trenčianskej nemocnice preukázali v uplynulom
období, že čestne pokračujú v tradíciách svojich predchodcov,
vďaka ktorým si získala mimoriadne postavenie na Slovensku.
V tomto smere spomenula priekopníka budovania detského
oddelenia v Trenčíne prof. MUDr. Alojza Chúru, ktoré na
svoju dobu predstihlo svoju dobu.
Trenčianske noviny 07.06.2004
Pomocná evidencia 372/1/04
V dňoch 16. až 18. júna 2004 sa uskutočnil v Kultúrnom
a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky sa
uskutočnil 5. kongres internistickej spoločnosti, v ktorom sa
analyzovala téma „bolesť“. Na kongrese prednášali poprední
odborníci z mnohých oblastí medicíny – patofyziológovia,
neurológovia, chirurgovia, gynekológovia a internisti.
Rokovanie otvoril predseda organizačného výboru kongresu
a primár interného oddelenia Nemocnice s poliklinikou
v Trenčíne MUDr. Marián Kaščák. Po pozdravení rokovania
prezidentom Slovenskej internistickej spoločnosti prof.
MUDr. Jánom Murínom a predsedom Trenčianskeho
samosprávneho kraja Ing. Štefanom Štefancom sa začal
trojdňový maratón prednášok.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia
Eva Michalcová z Trenčína sa stala prvou rodičkou, ktorá
si na gynekologicko-pôrodníckom oddelení Nemocnice s
poliklinikou v Trenčíne vyskúšala novú pôrodnú posteľ
„AVE“. Nové zariadenie s automatickým ovládaním polôh sa
na oddelení objavilo v pondelok 21. júna 2004. Jeho hodnota
je 600-tisíc Sk. Podľa primára gynekologicko-pôrodníckeho
oddelenia MUDr. Miroslava Chovanca, nové pôrodné lôžko
zvýši komfort pri pôrode a ďalej pokračoval - „Každej
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rodičke, ktorá požiada o možnosť rodenia na novom lôžku,
vyhovieme.“ Je to ďalší krok k zlepšeniu starostlivosti o
tehotné a rodiace ženy.“ V tejto súvislosti je zaujímavé
podotknúť, že Trenčiansky kraj na nedávnej celoslovenskej
konferencii v Bratislave dosiahol za minulý rok najnižšiu
úmrtnosť (4,3) na tisíc narodených detí. Ide o deti, ktoré
zomreli do siedmich dní. Vo väčšine prípadov išlo o
mŕtvonarodené deti, alebo živonarodené deti s vrodenými
vývojovými chybami, nezlučiteľnými so životom. Na okraj
treba doplniť, že celoslovenský priemer je pritom dvojnásobne
vyšší.
Trenčianske noviny 05.07.2004
Pomocná evidencia 438/1/04
Deň 7. júl 2004 bol v trenčianskej pôrodnici nevšedným
dňom, lebo sa očakávalo dieťatko pani Jany Hlávkovej, ktoré
bolo lekármi ultrazvukom dopredu indikované s odhadom
pôrodnej hmotnosti 4530 gramov plus-mínus 600 gramov.
Malá Vanesa prekročila predpokladaný limit ešte o celý
kilogram, čím sa pôrodnému tímu postarala o životný zážitok.
Ako potvrdil primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia
Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne MUDr. Miroslav
Chovanec, toto je niečo absolútne výnimočné. Sám si
zaspomínal, že niekedy
pred 20 až 25 rokmi sa
v Trenčíne narodilo jedno
šesťkilové dieťa. Samotný
pôrod prebehol plánovane,
cisárskym rezom, pričom
Jana Hlávková bola sledovaná dlhodobo v poradni
pre rizikové tehotenstvo.
Bol to v poradí jej tretí
Malá Vanesa v milovanom náručí svojej mamičky Jany
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pôrod, Vanesa je však jej štvrtým dieťaťom. Ako prvé mala
totiž dvojvaječné dvojičky Dušana a Daniela. „Chlapci sa mi
narodili v 34. týždni a mali pôrodnú váhu 2910 gramov a 2650
gramov. Vôbec nemuseli byť v inkubátore. Teraz majú
dvanásť rokov a sú naozaj vysokí, merajú 170 cm a veľkosť
ich nôh je číslo 47. „Mám problém kupovať pre nich také
veľké topánky,“ konštatuje pani Hlávková. Aj jej tretí syn
Roman pokračoval v šľapajach svojich bratov. Už keď sa
narodil, vážil 4900 gramov a meral 57 cm, čo je ešte o
centimeter viac, ako meria Vanesa. Manželia Hlávkovci
bývajú na trenčianskom sídlisku Juh. Pani Hlávková meria
172 cm, jej manžel Dušan je iba o 5 centimetrov vyšší. Ľudia
však o nich hovoria, že keď sú so svojimi synmi vonku, je ich
plná ulica. Po desiatich rokoch sa nám poštastila dcérka,
hovorí šťastná mama, ktorá prezradila, že počas celého
tehotenstva pribrala iba štyri kilogramy. Malá Vanesa si z
rozruchu okolo seba zatiaľ veľa nerobí. Do perinky sa už
nevmestí, a tak je už v nemocnici v dupačkách.
Najzaujímavejšia pre ňu momentálne je mama a jej materské
mlieko.
Trenčianske noviny 12.07.2004
Pomocná evidencia 450/1/04
V stredu 21. júla 2204 prišli do trenčianskej nemocnice
darovať krv hokejisti Dukly Trenčín. Táto humanitná akcia sa
zrodila na základe dohovoru medzi primárkou hematologickotransfúzneho oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne
MUDr. Natašou Chovancovou a asistentkou generálneho
manažéra Dukly Trenčín Janou Jankechovou. Šestnástim
hokejistom odobrali zhodne po 450 mililitrov krvi. Po odbere
nasledovala regenerácia na Zimnom štadióne a zvyšok dňa
mali voľno. „Krv darujem po prvý raz v živote, dúfam, že
bude v poriadku a všetko prebehne tak, ako má. Každá jedna
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kvapka krvi môže pomôcť človeku“ povedal Peter Fabuš,
najlepší strelec Dukly počas uplynulej sezóny. Nemožno obísť
ani skutočnosť, že hematologicko – transfúzne oddelenie
Nemocnice
s poliklinikou
v Trenčíne
úspešne prešlo
certifikačným auditom na
systém manažérstva kvality
podľa normy 9001:2000 nórskou spoločnosťou Det Norske
Veritas. Stalo sa tak prvým
útočník Dukly Trenčín Peter Fabuš pri odbere krvi
hematologicko-transfúznym
oddelením na Slovensku, ktoré získalo takéto ocenenie.
Trenčianske noviny 26.07.2004
Pomocná evidencia 484/1/04
Dňa 2. augusta 2004 liečili na oddelení onkológie
trenčianskej nemocnice po prvýkrát pacienta pomocou nového
lineárneho urýchľovača. Prístroj na liečbu nádorových
ochorení rádioterapiou s hodnotou 45 miliónov Sk a
Nemocnica s poliklinikou v Trenčíne okrem vlastných
prostriedkov získala financie aj z Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky. Takéto zariadenie majú zatiaľ k dispozícii len na jedinom pracovisku na Slovensku a to v Ústave
svätej Alžbety v Bratislave. Primár onkologického oddelenia
Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne MUDr. František Cimmermann je hrdý na to, že práve v Trenčíne môžeme prostredníctvom lineárneho urýchľovača účinnejšie bojovať s
rôznymi formami nádorových ochorení.
Trenčianske noviny 16.08.2004
Pomocná evidencia 505/2/04
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Dňa 3. septembra 2004 sa uskutočnil „Deň otvorených
dverí“ Klubu abstinentov v Trenčíne pri príležitosti Národného dňa abstinencie v Sociálnom dome Krištof. I keď žijeme
v 21. storočí, závislosť na alkohole a ostatných drogách
zostalo i naďalej medzi najzákernejšie choroby vôbec,
samozrejme v iných špecifických podmienkach. Človek
postihnutý touto civilizačnou chorobou vždy negatívne
ovplyvňuje svoje najbližšie okolie – rodinu, čím sa stáva
neprijateľným elementom, ktorý treba riešiť. Ukázalo sa, že
najefektívnejšia je prevencia.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 523/1/04
Dňa 8. septembra 2004 bol v Kultúrnom stredisku Dlhé
Hony v Trenčíne slávnostne otvorený zimný
semester 18. ročníka Akadémie tretieho
veku za účasti hostí, z ktorých osobitne treba
menovať druhého viceprimátora mesta
Trenčín Branislava Zubričaňáka a prednostku Obvodného úradu v Trenčíne Ing.
Ing. Jozef Miklóš
Annu Kováčovú. Po otvorení akadémie
predsedom Krajskej jednoty dôchodcov v Trenčíne Ing.
Jozefom Miklóšom, v krátkom kultúrnom programe vystúpili
učiteľky zo Základnej umeleckej
školy
v Trenčíne. Po
príhovoroch
hostí prvú prednášku na tému
„Význam podpory
zdravia
zľava – Ing. Nebusová, MUDr. Terézia Drobná, Ing. Anna Kováčová, Ing. Jozef Miklóš,
v prevencii
Branislav Zubričaňák, MUDr. Věra Dobiašová, PhDr. Mária Jablonská
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ochorení“ predniesla riaditeľka Regionálneho ústavu
verejného zdravotníctva v Trenčíne MUDr. Věra Dobiašová
a v druhú prednášku na tému „Výsledky vyše trení
poradenského centra Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva v Trenčíne“ predniesol MUDr. Oliver Kupka.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 541/1/04
V sobotu dňa 25. septembra 2004 predpoludním sa pred
Centrom voľného času v Trenčíne sa stretli mladé rodiny so
svojimi ratolesťami, aby sa zúčastnili slávnostného otvorenia
„Materského centra – Srdiečko“.
Začiatok slávnostného otvorenia
patril pani Kataríne Griffin, ktorá
vo svojom príhovore povedala, že
„Doposiaľ sa mladé mamičky so
svojimi deťmi stretávali po celom
mesta Trenčín, ale zásluhou
primátora mesta Trenčín Ing.
Katarína Griffin
Branislava Cellera a poslancov
Mestského
zastupiteľstva
v Trenčíne sme dostali tento
nový stánok. Zariadenie bude
fungovať denne od pondelka do
piatku. V ňom si budú môcť
rodičia svoje deti prenechať
na otvorenie prišiel aj mím Vladimír Kulíšek
dozoru a ísť si nakúpiť nevyhnutné veci v meste. Okrem toho to bude miesto :
- stretávania mladých mamičiek v období pred pôrodom ako
aj po ňom, kde si budú môcť konzultovať problémové
otázky so zdravotným stavom a výchovou svojich detí;
- prednáškovej činnosti na rôzne témy týkajúce sa tehotenstva, materstva, zdravia a rodičovstva;
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- detské tvorivé dielne, výlety do prírody;
- a burzy odevov.“
Potom vyzvala primátora mesta Trenčín Ing. Branislava
Cellera o príhovor. Ten vyjadril svoju
spokojnosť nad uvedením zariadenia do
prevádzky, čím sa mesto Trenčín zaradilo
medzi popredné mestá na Slovensku a
v Európe, ktoré podobné zariadenia majú
vybudované. Na začiatku cesty činnosti
Materského centra - Srdiečko zaželal
primátor Ing. Branislav Celler
tomuto zariadeniu, aby sa mu darilo, aby
boli vždy naplnené, čím
by sa naplnili predsavzatia jeho organizátoriek. Ešte prv vystúpili
prví mladí návštevníci so
svojimi
rodičmi
do
priestoru
Materského
centra – Srdiečko primátor mesta Trenčín Ing.
Branislav Celler presStrihanie symbolickej stuhy otvorenia Ing. B. Cellerom
trihol symbolickú stuhu otvorenia za asistencie míma
Vladimíra Kulíška. Záverom treba podotknúť, že objekt
Centra voľného času dostal nový šat výtvarným riešením Mgr.
Moniky Drocárovej, v ktorom dominujú detské postavičky z
rozprávok.
Info Trenčín 23.09.2004
Trenčianske noviny
Pomocná evidencia 558/1/04
Pri príležitosti „Svetového dňa zdravého srdca“ usporiadala
organizácia postihnutých chronickými chorobami trenčianskeho regiónu „Deň zdravého srdca“ dňa 29. septembra
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2004 vo foyeri Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených
síl Slovenskej republiky v Trenčíne. Jeho obsahom boli pre
náhodných záujemcov a návštevníkov prednášky na tému
zdravého srdca a bezplatné merania tlaku, tuku a choresterolu.
Okrem toho bolo poskytované bezplatné sociálne poradenstvo.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 561/1/04
Dňa 8. októbra 2004 sa
takmer vo všetkých okresných
mestách
na
Slovensku
aktivizovala „Liga za duševné
zdravie“ pri príležitosti „Dňa
duševného
zdravia“.
Túto
aktivitu
v meste
Trenčín
zabezpečovali prevážne mladí
pripnutie nezabúdky na klop vetrovky
ľudia – študenti stredných škôl, predovšetkým v centre mesta
a potom v blízkosti obchodných stredísk, teda tam, kde sa
sústreďovala najväčšia koncentrácia
obyvateľstva. Ten občan, ktorý sa
pri nich zastavil, dostal letáčik
s informáciou
napríklad
o schizofrénii určenej nielen pre
pacientov, ale aj pre ich rodinných
príslušníkov. Tí občania, ktorí
poskytli aj finančný dar, dostali
pripnutie nezabúdky na klop vetrovky
kvietok – nezabúdku.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 591/1/04
Dňa 8. októbra 2004 sa uskutočnila v Kultúrnom
a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky
v Trenčíne celoslovenská konferencia sociálnych sestier. Po
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slávnostnom otvorení konferencie vedúcou
sociálnou sestrou Nemocnice s poliklinikou
v Trenčíne
Martou
Majeríkovou
sa
k účastníkom konferencie prihovorili hostia
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
Ing. Milan Rehák, predseda Trenčianskeho
Marta Majeríková
samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec
a riaditeľ Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne MUDr. Pavol
Sedláček. Do programu konferencie bolo prihlásených
dvanásť prednášateľov :
- poslanec Národnej rady Slovenskej republiky PaedDr.
Anton Blajsko s prednáškou „Sociálne služby versus
zdravotná staroslivosť“;
- verejný obhajca práv doc. JUDr. Pavol
Kandráč, CSc. s prednáškou „Verejný
obhajca práv, občan a legislatívny proces“;
- pracovníčka
sociálneho
oddelenia
Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne Eva
Bučková s prednáškou „Riešenie sociálnej
JUDr. Pavol Kandráč, CSc.
problematiky v praxi“;
- zástupca Untraco Ing. Peter Prívracký s prednáškou „Zmeny
v systéme predpisovania pomôcok pre inkontitentných.
Nové
možnosti
zlepšenia
pre
inkontitentných“;
- riaditeľ Centra pre liečbu drogových
závislostí MUDr. Ľubomír Okruhlica,
CSc. s prednáškou „Aktuálne medicínske
a sociálne problémy užívateľov drog“;
- riaditeľ
Nemocnice
s poliklinikou
MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc.
v Trenčíne MUDr. Pavol Sedláček s prednáškou „Súčasné
problémy nemocníc“;
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- primárka
oddelenia
paliatívnej
starostlivosti Národného onkologického
ústavu v Bratislave MUDr. Kristína
Križanová
s prednáškou
„Paliatívna
starostlivosť“;
- hovorkyňa Prezídia Policajného zboru
PhDr. Magda Krasuľová
Slovenskej republiky PhDr. Magda
Krasulová s prednáškou „Drogová kriminalita, násilná
trestná činnosť a práce polície“;
- hlavný lekár Veliteľstva síl, výcviku a podpory Ozbrojených
síl Slovenskej republiky v Trenčíne MUDr. Michal Škorec
s prednáškou „Poslanie a základné úlohy vojenského
zdravotníctva v reformujúcich sa Ozbrojených silách
Slovenskej republiky“;
- riaditeľka Domova sociálnych služieb vo Veľkom Bieli Ing.
Viera Tomanová s prednáškou „Systém sociálneho
zabezpečenia v praxi“;
- riaditeľ pobočky Sociálnej poisťovne
v Trenčíne JUDr. Ivan Králik s prednáškou „Dôchodková reforma a jej
uplatňovanie v praxi“;
- vedúca oddelenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne Ing.
Ing. Zdenka Tvrdá
Zdenka Tvrdá s prednáškou „Zmeny na
úseku služieb zamestnanosti a sociálnych vecí“.
K predneseným bodom programu potom odznela diskusia.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 624/1/04
Dňa 11. októbra 2004 v rámci svojho pravidelného týždenného programu absolvoval Klub kresťanských dôchodcov
v Kultúrnom dome Dlhé Hony v Trenčíne informatívnu prednášku kronikára mesta Trenčín Mgr. Jozefa Čeryho o tvorbe
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kroniky mesta Trenčín. Na záver svojej prednášky požiadal
prítomných dôchodcov, aby s ním spolupracovali pri
objavovaní zaujímavostí zo života občanov mesta Trenčín
z minulosti, pretože
veľa
významných
podujatí sa z viacero
možných príčin často
nedostalo do novín,
alebo ak sa dostalo,
tak sa nesmelo publikovať. Za príklad
uviedol posvätenie
zvonov kostola Notre
Dame z roku 1928, kde dobové fotografie z tejto slávnosti
podnietili kronikára hľadať prameň, v ktorom by sa o tejto
udalosti písalo. Ako tip si dal archív Trenčianskeho múzea.
A tip veľmi správny, lebo v časopise „Trenčan“ v ročníku
1928, bola táto slávnosť tak verne a vecne popísaná. Človeku
ani nechce veriť, ako pár zverejnených viet v článku poteší.
Vlastné poznámky
Chodci vo všeobecnosti patria medzi najviac ohrozených
účastníkov cestnej premávky. Ak sa k tomu pridruží ešte aj
zrakové postihnutie, ich život je v oveľa väčšom
nebezpečenstve. Napovedajú tomu i skúsenosti členov Únie
nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Preto únia pripravila na
15. októbra 2004 celoslovenskú dopravno-výchovnú akciu,
ktorá upozornila vodičov na handicapovaných chodcov s
bielou palicou. Podujatie sa bude konalo pri príležitosti Dňa
bielej palice v troch mestách Trenčianskeho kraja – Trenčíne,
Partizánskom a Považskej Bystrici v čase od 13. do 15.
hodiny.
Trenčianske noviny 18.10.2004
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Dňa
22.
októbra 2004
si slávnostné
zasadnutie členov Centra pre
rodinu v Trenčíne pripomenulo štvrté výročie jeho úsOľga Löbbová prednáša výročnú správu
pešnej činnosti. V správe o činnosti za uplynulý rok 2004 uviedla jeho
predsedníčka Oľga Löbbová, že bol rokom mimoriadne
úspešným a najbohatším na skúsenosti. V období prvých troch
mesiacov sa sústredila pozornosť na rekonštrukciu domu na
Pribinovej ulici v Trenčíne, ktorý Centrum pre rodinu
v Trenčíne vďaka ochote poslancom mesta Trenčíne odkúpilo
za symbolickú 1,- Sk. Vďaka nezištnej pomoci členov združenia, menovite Ing. Jozefa Liptáka, dekana Trenčianskej
farnosti Mons. Petra Paliatku, rektora kostola Notre Dame
Mgr. Petra Masarika, poslankyne Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Gabriely
Hubínskej a ďalších priateľov dňa 6.
marca 2004 bol rekonštruovaný objekt
pod názvom „Sociálny dom Krištof“
odovzdaný do užívania. Prvé dni jeho
účinkovania ukázali, že práca s tulákmi
JUDr. Iveta Orgoníková
a bezdomovcami je mimoriadne ťažká.
I napriek zložitostiam prvých krokov, potvrdila sa správnosť
existencie sociálneho zariadenia, ktorá umožnila do dnešnej
doby poskytnúť služby 84 sociálne odkázaným občanom.
V priebehu ďalšieho obdobia roka 2004 sa Centrum pre rodinu
v Trenčíne zapojilo do akcie „Deň bielej stužky“,
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organizovalo celoslovenskú konferenciu pod názvom „Deň
rodiny“, poradenskú činnosť a podobne. Záverom poďakovala
za aktivitu v uplynulom období. Výročné rokovanie Centra pre
rodinu v Trenčíne pozdravila prednostka Mestského úradu
v Trenčíne JUDr. Iveta Orgoníková a vyjadrila podporu v jeho
aktivitách.
Vlastné poznámky
Pomocná evidencia 609/1/04
Nezávislá komisia pri Ministerstve práce a sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky dňa 30. septembra 2004
rozhodla o umiestňovaní utečeneckého tábora pre mladistvých
v Hornom Orechovom v bývalej horárni „Na Chríbe“. Proti
tomuto rozhodnutiu sa dvihla vlna odporu miestnych
obyvateľov, ktorú vyjadrili v petícii odovzdanú primátorovi
mesta Trenčín Ing. Branislavovi Cellerovi. V mesiaci október
2004 rokovali s občanmi riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny v Trenčíne Ing. Branislav Horník a viceprimátor
mesta Trenčín Ing. Anton Boc, aby znížili napätie, ktoré
z tohto titulu vzniklo. Ing. Branislav Horník konštatoval, že sa
nejedná o utečenecký tábor, ale o detský domov, ktorý bude
vzdialený od posledného domu v Hornom Orechovom
vzdialený 1,8 km. Ďalej prisľúbil, že obslužný personál,
pokiaľ bude spĺňať kvalifikačné predpoklady, môže byť
zostavený aj z miestnych obyvateľov. Zaručil sa to, že deti
a mladiství pred príchodom prejdú karanténou a prispôsobia sa
bežnému režimu v domovoch. Oplotený areál bude strážený
strážnou službou. Viceprimátor Mesta Trenčín Ing. Anton Boc
konštatoval, že petícia občanov je právoplatná a primátor sa
k nej v zákone stanovenej lehote vyjadrí. Vyslovil svoje
stanovisko, že by bol rád, keby projekt zriadenia domova pre
mladistvých v Trenčín ujal, pretože naše členstvo v Európskej
únii nie je len prijímanie finančných prostriedkov z jeho
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fondov, ale treba aj niečo obetovať. Vrátil sa však ešte do roku
1974, kedy sa rozhodovalo o zriadení Detského mestečka
v Zlatovciach. Vtedy panovala obdobná situácia, ale dnes ako
by na to každý zabudoval, lebo táto miestna časť Trenčína na
tom profitovala.
Info Trenčín 04.11.2004
Pomocná evidencia 643/1/04
Jedným z hlavných cieľov Svojpomocného klubu stomikov
„Ilko“ v Trenčíne je pomáhať zdravotne postihnutým
a sociálne znevýhodneným občanom – stomikom, prekonávať
zdravotné a psychické ťažkosti po operácii hrubého čreva
a pripraviť ich na integráciu do rodinného, pracovného a
spoločenského života, učiť ich žiť plnohodnotným životom.
Členskú základňu tvoria kolostomoci, ileostomici, urostomici
a ich rodinní príslušníci. Mnohí sa vyhýbajú spoločenskému
životu, chcú byť v anonymite, iní naopak aktívne pracujú
a žijú životom ako pred vypuknutím choroby. Venujú sa aj
nečlenom Klubu prostredníctvom poradne pre stomikov, ktorá
pôsobí v trenčianskej nemocnici. Výbor klubu pripravil v
mesiaci október 2004 na chate „Odevák“ na Kubrici rekondičný pobyt. Účastníci využili pobyt v tomto rekreačnom
zariadení počas troch dní prechádzkami do prírody, vypočutím
si zdravotných prednášok spojených s prezentáciou zdravotníckych pomôcok a hygienických potrieb nevyhnutných
pre život stomikov a vzájomným si informovaním o zdravotných a životných problémoch, vyplývajúcich z tohto
ochorenia. Počas celého pobytu bol zabezpečený masér,
ktorého služby takmer všetci využili. Nechýbalo ani spoločenské posedenie spojené so zábavou, tancom, tombolou...
Z rekondície odchádzali účastníci s presvedčením, že získané
informácie, poznatky a nadviazané priateľstvá im pomôžu pri
prekonávaní každodenných problémov súvisiacich s týmto
681

ťažkým zdravotným postihnutím. Vydarený rekondičný pobyt
sa mohol uskutočniť aj vďaka pomoci sponzorov, získania
finančných prostriedkov z 2 % z dane fyzických a právnických
osôb a za podpory mesta Trenčín.
Info Trenčín 18.11.2004
Pomocná evidencia 669/1/04
Dňa 19. novembra 2004 privítala obradná sieň Mestského
úradu v Trenčíne bezodplatných darcov krvi, aby z rúk
povolaných prevzali diamantové a zlaté

Jánského plakety. Po privítaní darcov krvi
tajomníčkou Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade v Trenčíne Bc.
Elenou Gabajovou sa k vyznamenaným prihovorila prezidentka Územného spolku
Červeného kríža v Trenčíne PhDr. Elena
Kobzová. Vo svojom príhovore zvýraznila
prínos ľudskosti nových držiteľov 6 diamantových a 56 zlatých Jánského plakety.
No a potom z jej rúk prevzali noví držitelia Jánského plaketu
a vecné dary. Ako prvý prevzal diamantovú plaketu Ladislav
Bureš a ako šiesty Ján Šišovský z Trenčína. Na záver
poďakovala darcom krvi MUDr. Silvia Hajdíková
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z transfúzneho oddelenia trenčianskej nemocnice. V kultúrnom programe vystúpila malá speváčka Paulínka Ovádková.
Vlastné poznámky
V stredisku sociálnej pomoci „Slovena“ v obci Slávnica pri
meste Ilava sa v stredu 24. novembra 2004 pod záštitou
Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočnila celodenná
prehliadka kultúrnych programov klientov domovov
sociálnych služieb s mentálnym postihnutím v pôsobnosti
Trenčianskeho
samosprávneho
kraja
pod
názvom
„Trenčiansky Omar“. Veľmi peknými vstupmi sa v nej
predstavili deti predškolského veku, mládež, ale aj dospelí
klienti napríklad z domácej Slávnice, ktorá je najväčším
zariadením svojho druhu na Slovensku a žije v ňom 240 ľudí
od 18 rokov až po vysoký dôchodkový vek. Každému, kto
pracuje alebo pozná ľudí s takýmto postihnutím bolo jasné, že
nacvičiť verejné vystúpenie vyžaduje nekonečnú trpezlivosť,
cit a úžasný vzťah ku klientom. Ako nám prezradili
zástupkyne viacerých zariadení, program nacvičovali aj
niekoľko týždňov. Práca to vôbec nebola jednoduchá, no
konečný pocit stál za to. Výsledkom boli skutočne dojímavé
čísla s tancom, hudbou, básničkami, pantomímou, či baletom.
Nechýbal originálny cirkus z Domova sociálnych služieb
„Demy“ v Trenčíne, havajské tanečnice z Bojnického Domina,
Zlatá brána najmenších detí z Nosíc, hraná rozprávka v podaní
detí z Adamovských Kochanoviec, či Cesta okolo sveta v réžii
dievčat zo Slávnice. Celkove sa predstavilo deväť domovov
sociálnych služieb a porota stála pred neľahkou úlohou vybrať
jediného účastníka, ktorý bude Trenčiansky kraj reprezentovať
na celoslovenskej prehliadke vo Veľkom Bieli. Napokon sa
rozhodla pre klientov z Domova sociálnych služieb Lieskov.
Prítomní však zhodne konštatovali, že víťazmi sú všetci, lebo
spoločne vytvorili atmosféru plnú lásky, priateľstva a
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úprimnej radosti. Podujatie svojou prítomnosťou podporil aj
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefan
Štefanec.
Vlastné poznámky
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