
 669 

Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 

 
V prvý pracovný deň nového roka 3. januára 2005 primátor 

mesta Trenčín Ing. Branislav Celler s viceprimátorom mesta 
Trenčín Ing. Antonom Bocom navštívili pôrodnícke oddelenie 

Nemocnice v Trenčíne, aby pozdravili prvú občianku mesta 

Trenčín s jej mamičkou. 
Predstavitelia mesta Trenčín 

po úprimnom blahoţelaní 
mamičke Barbore Nedašo-

vičovej z Trenčína  k naro-

deniu k jej prvému dieťatku 
Nicol, zaţelali obom veľa 

zdravia, šťastia a spokoj-
nosti. Stalo sa uţ tradíciou, 

ţe prvorodený občan roka 
v trenčianskej nemocnici býva obdarovaný zlatou reťiazkou so 

znamením kozoroţca. Nebolo inak ani dnes, keď primátor 

mesta Trenčín Ing. Branislav Celler odovzdal Barbore 

Nedašovičovej pre jej dcér-

ku, novonarodenú Nicol, 
tento dar aj s kyticou kve-

tov. Medzitým, čo sa odo-

hrával tento akt blaho-
ţelania, malá Nicol sladko 

spala vo svojej postieľke, 
ba nezobudila sa ani potom, 

keď si ju vzal do náručia 

primátor mesta Ing. Bra-
nislav Celler. Z krátkeho rozhovoru vyplynulo, ţe novonaro-

dená Nicol sa narodila 20 minút po polnoci, teda ešte za 
rachotu novoročných petárd a svetlíc, ktorá mala pri narodení 

410 gramov a dĺţku  52 cm. 

Barbora Nedašovičová prijíma gratuláciu s kyticou kvetov od primátora 

mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera 

prvá občianka mesta Trenčín Nicol Nedašovičová v  náručí svojej 

mamičky Barbory 



 670 

Vlastné poznámky 

 

Dňa 11. januára 2005 na pravidelnom stretnutí členov 
„Rotary klubu“ prevzal z rúk jeho predsedu Jána Babiča 

riaditeľ trenčianskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Pavol 

Sedláček symbolický šek pre detské onkologické oddelenie 

v hodnote 30 tisíc Sk pre poskytovanie kontinuálnej 

chemoterapie. Darované finančné prostriedky sa získali jednak 
verejnou zbierkou na Mierovom námestí v Trenčíne počas 

Zlatej nedele a zbierkou členov „Rotary klubu“. 
Trenčianske noviny 17.01.2005 

Pomocná evidencia 13/2/05 

 
Pri príleţitosti pracovného seminára „Rozvoj sluţieb 

hospicovej a paliatívnej starostlivosti“  v Trenčíne dňa 27. ja-
nuára 2005 v priestoroch Občianskeho zdruţenia Refugium sa 

uskutočnilo stretnutie s novinármi, na ktorom poskytli 

organizátori aktuálne informácie z oblasti hospicových sluţieb 
v Trenčianskom kraji. Pojem slova hospic vysvetlili organi-

zátori tlačovej besedy podľa slovníka cudzích slov ako útulok 
pre pocestných. Myšlienka hospicov v dnešnej podobe vychá-

dza z úcty k ţivotu a z úcty k človeku ako jedinečnej, neo-

pakovateľnej bytosti, ktorý je na konci svojej ţivotnej cesty. 
Umierajúci by v hospicoch nemali trpieť neznesiteľnou bo-

lesťou, mala by byť rešpektovaná ich ľudská dôstojnosť, ktorí 
by v posledných chvíľach ţivota nemali zostať sami. Prevaţnú 

časť klientely hospicov tvoria onkologickí pacienti v štádiu 

smerujúcom k smrti. Nejde však len o starších ľudí, ale často i 
umierajúce deti. Zhruba kaţdých 18 minút je na Slovensku 

diagnostikované nové onkologické ochorenie. Liečebná sta-
rostlivosť o jedného klienta hospicu vyjde mesačne asi 18-tisíc 

Sk. V úvodnom slove vystúpili : 
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 Mgr. Martina Šimková, z Ministerstvo zdravotníctva 

Slovenskej republiky, ktorá hovorila o doterajších skú-
senostiach pri poskytovaní sluţieb hospicovej starostlivosti 

v kontexte meniacej sa legislatívy z pohľadu ministerstva; 

 Ing. Vladimír Chlebana z Oobčianskeho zdruţenia 
Refugium, ktorý hovoril o komplexných sociálnych sluţ-
bách – prevencia a sociálne poradenstvo, opatrovateľská 

sluţba v rodine a dôstojné umieranie. Okrem toho infor-

moval, ţe k doterajším dvom hospicom na Slovensku pri-
budne ďalší, v poradí tretí v Trenčíne v mesiaci júl 2005. 

Hospic v meste Trenčíne je situovaný v okrajovej časti 
Trenčína Pred poľom, v bývalom areáli spoločnosti 

„Trens“. V rekonštruovanom komplexe budov bude okrem 

hospicu aj poskytovanie iných sociálnych sluţieb. Roz-
počet rekonštrukcie predpokladal náklady asi 30 miliónov 

korún, z ktorých sa zatiaľ však podarilo zohnať len 
polovicu. O zriadenie hospicu sa Refugium snaţí uţ piaty 

rok. Dosiaľ bolo šestnásť váţnych pokusov, dohodnúť sa 

nám podarilo aţ na ten sedemnásty. Refugium malo na 
vybudovanie hospicu vyhliadnutých uţ viacero lokalít, 

zámer vţdy skrachoval na odpore niekoľkých jednotlivcov 
z okolia. 

 PhDr. Slavomír Krupa, z Rady pre poradenstvo 
v sociálnej práci, ktorý hovoril na tému Čo spôsobuje 

v našej kultúre odsunutie človeka „za plentu ?“ Ako 

ovplyvňuje naša kultúra hodnotu záveru ţivota človeka ? 
Odmietavý prístup občana prelínajúci sa rôznymi témami, 

oblasťami, projektmi. 
Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 31.01.2005  

Pomocná evidencia 332/1/05 
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Hematologicko-transfúzne oddelenie Nemocnice s poli-

klinikou v Trenčíne poctia pri príleţitosti „Valentínskej 

kvapky krvi“, ktorá začala  14. februára 2005 zavítali študenti 
zo City university, ako aj mnoho ďalších študentov z tren-

čianskych stredných škôl, či rodín s deťmi. V trenčianskej 
nemocnici akcia v rámci sviatku zaľúbených trvala do 25. fe-

bruára 2005. Do akcie sa však zapojili aj dospelí, väčšinou na 

základe výzvy. Jedným z nich bol aj 45-násobný darca krvi, 
drţiteľ zlatej Jánskeho plakety, 33-ročný Roman Ďuriš z 

Trenčína. „Krv darujem od svojich osemnástich rokov. Väč-
šinou chodím tri razy do 

roka. Mám dobrý pocit, 

ţe môţem pomôcť 
druhým ľuďom,“ povedal 

Roman Ďuriš.  Akciu si 
pochvaľovala primárka 

MUDr. Nataša Chovan-

cová, pretoţe aj napriek 
celoslovenskému nedos-

tatku krvi, je situácia v trenčianskej nemocnici priaznivá. Naši 
kolegovia v chirurgických odboroch a v ostatných oddeleniach 

nemocnice nemusia odkladať operačné zákroky alebo preob-

jednávať pacientov kvôli nedostatku krvi. 
Trenčianske noviny 21.02.2005  

 
Od 1. marca 2005 sa opäť otvorili moţnosti väčšieho 

uplatnenia sa na trhu práce pre nezamestnaných z okresov 

Trenčín a Nové Mesto nad Váhom. Okresné úrady práce, 
sociálnych vecí a rodiny z obidvoch regiónov slávnostne 

otvorili v Trenčíne spoločne so zástupcami spoločnosti 
„Ivaks“ Bratislava sektorový operačný program pod názvom 

„Praktická škola sluţieb a obchodu“. Svojou návštevou prišli 

podporiť nezamestnaných študentov aj riaditeľka odboru 
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zamestnanosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v 

Trenčíne Ing. Zdenka Tvrdá a riaditeľ Úradu práce, so-

ciálnych vecí a rodiny v Novom Meste nad Váhom Ing. Ivan 

Sadovský. Ako nám obidve strany potvrdili, ide o projekt 

ojedinelý, pretoţe sa na ňom zúčastňujú spoločne dva okresy a 
je spolu financovaný Európskou úniou. Škola je určená pre 

uchádzačov o zamestnanie s ukončeným stredoškolským 

vzdelaním, alebo vysokou školou a aspoň so začiatočníckou 
znalosťou angličtiny v cieľových skupinách ako sú krátkodobo 

evidovaní, ţeny po materskej dovolenke a absolventi. Ako 
povedal predstaviteľ spoločnosti, ktorá kurz zabezpečovala            

Ing. Miroslav Babík, podobný kurz v Trenčíne predne-

dávnom skončil so zameraním na cestovný ruch. V praktickej 
škole sluţieb a obchodu budú poslucháči pod vedením 

skúsených lektorov  samostatne pracovať v oblastiach ako sú 
základy ekonomiky, daňovej sústavy, práce na osobných po-

čítačoch, marketingové a manaţérske zručnosti, spracovanie 

projektov pre štrukturálne fondy, obchodné jednania, kon-
verzácie v anglickom jazyku a nadobudnú skúsenosti z komu-

nikácie a psychológie. Do „školských lavíc“ tak na 5 mesiacov 
zasadlo 26 nezamestnaných z obidvoch okresov, aby nad-

viazali na predošlé vedomosti získané štúdiom a praxou, 

naučili sa odborné pracovné návyky v oblasti obchodu, slu-
ţieb, administratívy, komunikácie s klientom aj v anglickom 

jazyku, s cieľom vyuţiť ich v budúcom pracovnom pomere v 
oblasti sluţieb a obchodu, alebo pri zaloţení vlastného pod-

niku. Veľkým plusom pre nezamestnaných študentov bude, ţe 

počas kurzu absolvujú burzy práce so zamestnávateľmi v 
danom regióne a ako potvrdila Ing. Zdenka Tvrdá, touto 

cestou sa im zvýši šanca úspešne sa prezentovať na 
prijímacích pohovoroch a zamestnať sa. 

Vlastné poznámky 
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V obytnom dome na Ţelezničnej ulici v Trenčíne sa dňa            

7. marca 2005 ráno prepadla časť podlahy na chodbe prvého 

poschodia. Majiteľom objektu je mesto Trenčín. Mestská rada 
v Trenčíne uţ v novembri 2004 

rozhodla z dôvodu havarijného stavu 
domu, kde v štyroch bytoch býva 

v súčasnosti 38 ľudí väčšinou róm-

skeho pôvodu, o ich vysťahovaní do 
náhradných bytov na Kasárenskej 

ulici. Podľa slov vedúcej oddelenia 
sociálnych vecí Mestského úradu 

v Trenčíne Ing. Daniely Mikolášo-

vej, na Kasárenskej ul. sú pripra-
vené okamţite k dispozícii tri byty. 

„Nájomníci ponuku dočasného ná-
hradného ubytovania okrem jednej 

rodiny odmietli a svoje stanovisko dali aj písomne,“ kon-

štatovala k tomuto prípadu prednostka Mestského úradu 
v Trenčíne JUDr. Iveta Orgoníková. Stanovisko mesta Tren-

čín o presťahovaní obyvateľov domu na Ţelezničnej ul. pod-
porili aj výsledky štátneho stavebného dohľadu vykonaného 

v mesiaci január 2005 Spoločným stavebným úradom v Tren-

číne. V zápise je uvedené, ţe stavba vykazuje stavebno-tech-
nické poruchy takého rozsahu, ţe môţe dôjsť k ohrozeniu 

zdravia a ţivotov jej uţívateľov. Porušená je statika stropných 
konštrukcií a podláh. Zatečené sú stropy a steny, čím je 

ohrozená bezpečnosť elektrickej inštalácie. Stav sociálnych 

zariadení nevyhovuje ani najniţšiemu štandardu súčasného 
bývania. Podľa vyjadrenia Ing. Zuzany Pappovej z firmy 

Tebys Trenčín, ktorá dom spravuje, k havarijnému stavu ob-
jektu prispeli podstatnou mierou jeho nájomníci. Mesto Tren-

čín v priebehu posledných štyroch rokov vloţilo do opráv 

tohto objektu viac ako 252 tisíc Sk. V pondelok dňa 7. marca 
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2005 popoludní boli uţívatelia bytov zo Ţelezničnej ulice 

pozvaní na mestský úrad na doriešenie stavu z minulého roku. 

Po veľmi búrlivých rokovaniach, keď nájomníci najprv 
zásadne odmietali presťahovanie na Kasárenskú ul., nakoniec 

pristúpili na toto riešenie. Po skončení tohto rokovania Mesto 
Trenčín vyhlásilo krízový stav na Ţelezničnej ulici a vytvorilo 

krízový štáb na čele s primátorom mesta Trenčín Ing. Bra-

nislavom Cellerom, ktorý od skorých ranných hodín riešil 
vysťahovanie ľudí z celého domu, jeho uzavretie a hľadal pre 

nich náhradné ubytovanie. Väčšinou ide uţ len o uţívateľov 
bytov, pretoţe po obsadení troch bytov na Kasárenskej ulici 

zostávajú v dome ľudia, ktorí nemajú platné nájomné zmluvy. 

Krízový štáb prizval k spolupráci riaditeľov dvoch sociálnych 
zariadení na území mesta Trenčín, ktorých zriaďovateľom je 

mesto a ďalších inštitúcií, prevádzkujúcich sociálne zariadenia 
- Domu humanity Slovenského červeného kríţa a útulku 

„Krištof“. V týchto priestoroch budú dočasne umiestnení. 

V prípade, ţe odmietnu odísť z pôvodných bydlísk, krízový 
štáb na základe zákona o civilnej ochrane obyvateľstva nariadi 

ich evakuáciu. Dňa 10. marca 2005 sa uskutočnila evakuácia 
obyvateľov „Domu hrôzy“ na 

Ţelezničnej ulici za asistencie 

Mestskej polície v Trenčíne 
a televíznych štábov Sloven-

skej televízie,  TA 3 a Markízy. 
Nebolo to ľahké, ale napokon 

boli všetci uţívatelia umiest-

není do chatovej oblasti v Ku-
brici. Uvoľnením budovy bola 

táto policajne uzavretá a nariadená asanácia. 
Info Trenčín 10.03.2005 

Pomocná evidencia 89/1/05, 96/1/05 
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Autorka dvoch čitateľsky úspešných kníh o chudnutí, cvi-

čení a pevnej vôli, ale najmä propagátorka a motivátorka 

vlastnej metódy zhadzovania neţiadajúcich kilogramov Edita 

Supeky prišla dňa 8. apríla 2005 do Trenčína. Najskôr nav-

štívila na trenčianskom výstavisku pod Sokolicami výstavu 
Zdravý ţivotný štýl a potom sa stretla vo Verejnej kniţnici M. 

Rešetku v Trenčíne so svojimi čitateľkami a nasledovníčkami. 

Svoj kniţný úspech je zaloţený na tom, ţe treba dodrţovať 
princíp stravovania, ktorý je zaloţený na správnom nastavení 

stravovania po štyroch hodinách. Neodporúča diétu, lebo tá je 
škodlivá. Propaguje štyri jedlá denne. Raňajky musia byť 

základom, obed sa prihlási medzi 12. aţ 13. hodinou, olovrant 

medzi 16. a 17. hodinou a večera o 20. hodine. 
Vlastné poznámky 

 
Príchod malého človiečika na svet je vţdy udalosťou, v 

ktorej sa spája obrovská radosť so starosťou i obavami. Keď 

sa na svet hlásia naraz dve babätká, všetkého je dvakrát viac. 
No a keď tri, tak trojnásobne. O tejto skutočnosti porozprávala 

mladá mamička čerstvých trenčianskych trojčiat pani Miriam 

Šutá. “Keď mi v ôsmom týţdni povedali, ţe čakám trojčatá, 

ostala som prekvapená. Nie však v šoku. Ja som vţdy túţila 

mať dvojčatá, teraz sa mi to splnilo ešte viac. Po sono-
grafických vyšetreniach vedela, aké bude pravdepodobné po-

hlavie detí a tak uţ počas tehotenstva som im dala mená. 
Vedela som, kde sa nachádzajú, pretoţe prakticky stále boli na 

rovnakom mieste. Trojčatá prišli na svet v 33. týţdni 33-ročnej 

mamičke, ktorá má doma trojročnú dcérku. Dvaja chlapci a 
jedno dievčatko sú trojvaječné trojčatá, takţe je predpoklad, ţe 

sa nemusia výrazne podobať. „Bola som v nemocnici uţ od                
4. marca 2005, ale nemuseli sa tak skoro hlásiť na svet. Ešte 

mohli chvíľu počkať.“ Deti boli od narodenia v inkubátore. 

Najväčšie problémy  s adaptáciou mal najväčší zo súrodencov 



 677 

Ondrejko, ktorý váţil 1990 g. Prvá sa narodila Svetlanka – 

1840 gramov a posledný najmenší Paľko – 1650 gramov„ 

Čakali sme, ţe sa narodia skôr,“ doplnila zastupujúca pri-
márka novorodeneckého oddelenia trenčianskej nemocnice 

MUDr. Erika Oríšková. Vzhľadom na určitú nezrelosť diev-
čatko a najmenší chlapček to zvládali celkom slušne, nepo-

trebovali dýchací prístroj a dostali podpornú liečbu.“ Stav 

Ondrejka sa po týţdni od narodenia tak zlepšil, ţe ho v sobotu 
odpojili od dýchacích prístrojov. V ochrannom prostredí inku-

bátora však zostáva naďalej. Nízka pôrodná váha nie je roz-
hodujúca v porovnaní so zrelosťou dieťaťa, Najmenším die-

ťatkom, ktoré sme tu mali, bol 550 gramový chlapček, vys-

vetlila lekárka. Spomína ako často mali viacpočetné pôrody. 
Sme spádovou nemocnicou pre rizikových novorodencov. 

Berieme za svoje aj deti narodené v iných nemocniciach. 
Dokonca sme raz mali na oddelení dvoje trojičky. Skutočne, 

príkladne sa tu o nás starajú. Treba poďakovať primárovi 

gynekologického – pôrodníckeho oddelenia MUDr. Miro-

slavovi Chovancovi, všetkým lekárom i sestričkám,“ hovorí 

šťastná mamička. Aj napriek starostlivosti sa uţ všetci tešia 
domov. Zatiaľ do jednoizbového bytu, kde na nich čakajú otec 

Martin a sestrička Pavlínka. Pomáhať mi bude celá rodina, 

opatrovníčkou bude moja mama. Kaţdá pomocná ruka príde 
vhod. Veď aj na prechádzku s trojčatami bude treba troch 

ľudí. „Rozhodla som sa kúpiť tri samostatné kočiariky, ktoré 
bude moţné spájať,“ uvaţuje Miriam. Pomocou pre rodinu 

Šutých bola ponuka firmy, zaoberajúca sa odberom pupoč-

níkovej krvi. Rodičia trojčiat ju vyuţili a dali deťom odobrať 
krv. Za symbolickú korunu. 

Trenčianske noviny 18.04.2005  
Pomocná evidencia 182/1/05 
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V zdravotníctve sa prevalil ďalší korupčný škandál, keď 

policajti dňa 26. apríla 2005 zadrţala primára ortopedického 

oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne MUDr. Pavla 

Patru pri preberaní 10-tisícového úplatku. Na  prevzatie pe-

ňazí  z rúk pacientky policajti vyčkávali pred primárovou pra-
covňou. Malo ísť o druhú časť úplatku, ktorý lekár ţiadal od 

pacientky z Nového Mesta nad Váhom za reimplantáciu 

pravej koxy. Prvú časť 20.000,- Sk od nej prijal ešte vo fe-
bruári 2005. Za spoluprácu s políciou sa Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky a Úrad boja proti korupcii Slovenskej 
republiky pacientke revanšovali, keď jej zabezpečili operáciu 

v nemenovanej bratislavskej nemocnici. Polícia trestnú 

činnosť  ortopéda monitorovala viac ako rok. Zistila, ţe 
úplatky od 10 do 100-tisíc Sk za rôzne ortopedické operácie 

ţiadal najmenej od šiestich pacientov. Za operáciu bedrových 
kĺbov ţiadal v mesiaci marec 2004 100-tisícový Sk úplatok od 

pacientky z okresu Trenčín. Neskôr primár zľavil a za ope-

ráciu kĺbu ľavej nohy pýtal len 40-tisíc Sk. V deň nástupu ţe-
ny do nemocnice v máji 2004 úplatok aj prevzal, povedala 

Jana Pôbišová, z Komunikačného odboru kancelárie Ministra 
vnútra Slovenskej republiky. Ďalšie úplatky si primár vypýtal 

vo februári tohto roka. Za operáciu ľavej koksy ţiadal od 

pacienta 30-tisíc Sk a len pred niekoľkými dňami, pri jeho 
nástupe do nemocnice, peniaze aj prevzal. Od ďalších pa-

cientov mal lekár ţiadať sumy v rozpätí od 10 do 20-tisíc Sk. 
Vedenie nemocnice zatiaľ nevyvodilo ţiadne personálne 

dôsledky voči ortopédovi. Po preukázaní trestného činu bol 

dňa 20. mája 2005 prepustení z práce. Podľa riaditeľa tren-
čianskej nemocnice MUDr. Pavla Sedláčka bol však zadrţaný 

primár ako odborník veľmi šikovným ortopédom. Prípad z 
Trenčína potvrdzuje skúsenosti pacientov, podľa ktorých sa 

najčastejšie prípady úplatkov za operácie vyskytujú najmä v 

súvislosti s ortopedickými výkonmi.  
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Trenčianske noviny 02.05.2005  

Pomocná evidencia 220/2/05 

 
Tohtoročný Deň matiek si trenčiansky primátor Branislav 

Celler pripomenul v zariadení sociálnych sluţieb na Piaris-
tickej ulici, ktorý prevádzkuje mestská rozpočtová organizácia 

Sociálne sluţby Mesta Trenčín a Dome – penzióne pre dô-

chodcov na Lavičkovej ul., ktorého zriaďovateľom je Mesto 
Trenčín. V oboch zariade-

niach primátor zaţelal za-
mestnankyniam i klientkam 

veľa zdravia, trpezlivosti 

a vzájomnej tolerancie. Pri-
mátor mesta Trenčín vo svo-

jom príhovore povedal, ţe aj 
na Slovensku si uţ pomaly 

začíname zvykať, ţe druhá 

májová nedeľa patrí ţenám 
– matkám. Ţena ako nositeľka ţivota musí však stáť na pie-

destále našej úcty nepretrţite celý rok, májový kvet, či bla-
hoţelanie by mali byť len tou povestnou šľahačkou na torte.           

Populácia na Slovensku starne, Trenčín nevynímajúc. Preto 

jednou z úloh miestnej samosprávy je podľa slov primátora 
Ing. Branislava Cellera zadefinovať koľko a aké kapacity bude 

mesto potrebovať pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc v jeseni 
svojho ţivota. Hoci Mesto Trenčín v súčasnosti disponuje za-

riadeniami pre dôchodcov, trendom vo svete je objednávať si 

tieto sluţby od neštátnych subjektov. Prvým príkladom je hos-
pic, ktorý v areáli bývalej továrne TOS buduje občianske 

zdruţenie Refugium. Mesto by tu podľa zmluvy malo po 
otvorení disponovať 10-timi posteľami. V zariadení sociál-

nych sluţieb na Piaristickej ulici sú tri oddelenia. Oddelenie 

s nepretrţitou prevádzkou má kapacitu 40 lôţok a poskytuje 

primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler blahoţelal  všetkým ţenám 
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dobu určitú, spravidla na tri mesiace. Dvadsaťštyri hodinovú  

opatrovateľskú starostlivosť sa poskytuje starým a invalidným 

občanom, ktorí sú pri vykonávaní beţných ţivotných úkonov 
odkázaní na pomoc iných a ich opatrovanie v byte nie je 

moţné. Na oddelenie nie je moţné umiestniť občanov s 
psychiatrickou diagnózou vyţadujúcou zvýšený dohľad. Na 

oddelení pre denný a týţdenný pobyt v siedmich dvojposte-

ľových izbách so so-
ciálnym zariadením ţi-

jú starí a zdravotne od-
kázaní občania, do ur-

čitej miery sebestační 

bez psychiatrickej diag-
nózy, ktorí sa večer 

alebo na víkend vracajú 
k svojim rodinám. Naj-

väčšiu kapacitu zaberá 

oddelenie celoročného pobytu s opatrovateľskou sluţbou. 
V jedno a dvojizbových bunkách so sociálnym zariadením ţije 

75 mobilných alebo čiastočne mobilných starších ľudí, ktorí si 
priestory zariadili 

vlastným nábytkom. 

Kaţdý klient má svoju 
izbu. V rozpočte Mes-

ta Trenčín bolo na rok 
2005 na prevádzku 

tohto zariadenia vyčle-

nených 7 miliónov 
815 tisíc Sk. Dom - 

penzión pre dôchod-
cov na Lavičkovej uli-

ci poskytuje sluţby 66-tim stálym klientom (z toho je 50 ţien) 

a navyše stravu pre 21 dôchodcov z okolia, najmä zo sídliska 

kaţdá obyvateľka dostala od primátora mesta muškát v kvetináči 

z očí obyvateľov sociálneho zariadenia sme vyčítali spoločnosť 
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Juh. Títo ľudia sú mobilní. Ţijú tu aj manţelské páry a ne-

potrebujú stálu ošetrovateľskú sluţbu. V rozpočte Mesta 

Trenčín je na rok 2005 na prevádzku tohto zariadenia vyčle-
nených 3 milióny 555 tisíc Sk. Mnohí nezainteresovaní hovo-

ria o týchto zariadeniach ako o odloţisku, kde starší ľudia  
s chmúrnymi myšlienkami v hlavách čakajú na smrť. Na 

Piaristickej i Lavičkovej ulici sa primátor i ďalší predstavitelia 

mesta presvedčili o opaku. Vyzdobené spoločenské miest-
nosti, čisto a útulne na izbách, ale najmä iskra a humor 

v očiach vo vyjadrovaní klientov boli názorným príkladom, ţe 
aj jeseň ţivota má svoje čaro. To si vytvára kaţdý sám, svojou 

aktivitou a ţivotným optimizmom. Naše zariadenie nie je 

starobincom. Tu má kaţdý súkromie a zároveň je v spoloč-
nosti povedala za svojich klientov riaditeľka Domu – penziónu 

pre dôchodcov Ing. Beáta Sládkovičová. 
Info Trenčín 19.05.2005  

Pomocná evidencia 2858/1/05 

 
UNICEF Slovensko zorganizovalo v týţdni od 16. do 22. 

mája 2005 po prvýkrát verejnú zbierku, počas ktorej 
dobrovoľníci v 25 slovenských mestách ponúkali za príspevok 

pre UNICEF Modrý gombík – symbol 

detstva, zemegule a spájania. Výťaţok 
zbierky je určený na projekt zabez-

pečujúci pitnú vodu pre školákov 
z Východného Timoru. Zbierku otvoril 

aukčný večer 

dňa 13. mája 
2005 v Bratislave a následne bolo 

sprístupnených osem výstav v kraj-
ských mestách, teda aj v Trenčíne, 

ktoré dokumentovali ţivot detí vo sve-

te na začiatku tretieho tisícročia. Boha-

Ing. Branislav Celler 

MUDr. Veronika Lehotská, CSc. 
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tý fotografický materiál sprevádzaný hodnotnými údajmi a ko-

mentárom poslúţi školám ako doplnkový materiál pri výchove 

k ľudským právam, tolerancii a porozumeniu. Pri zabez-
pečovaní zbierky sa UNICEF Slovensko opieralo o spolu-

prácu s materskými centrami a dobrovoľníkmi zo stredných 
škôl po celej republike. Modrý gombík ponúkali v Bratislave, 

Malackách, Trnave, Galante, Skalici, Trenčíne, Prievidzi, 

Povaţskej Bystrici, Dubnici n. Váhom, Ţiline, Martine, 
Ruţomberku, Liptovskom Miku-

láši, Dolnom Kubíne, 
Banskej Bystrici, Zvo-

lene, Brezne, Ţiari nad 
Hronom, Nitre, Leviciach, Topoľčanoch, Prešove, Poprade, 

Humennom a v Košiciach. Výstavu pod názvom „Svet detí sa 

nás týka“  dňa 17. mája 2005 vo vestibule Kultúrneho 
a metodického centra Oz-

brojených síl Slovenskej 
republiky v Trenčíne 

otvoril primátor mesta 

Trenčín Ing. Branislav 

Celler a prezidentka 

UNICEF Slovensko doc. 

MUDr. Veronika Lehot-

ská, CSc. Tá vo svojom 

príhovore okrem iného deti po výstave dostali ponuku maľovať  na asfalte 

zástupca Keramingu Trenčín Ing. Jasečko (vľavo) odovzdal finančný dar 

návšteva výstavy ţiakmi trenčianskych základných škôl 
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povedala, ţe výstava dokumentuje ťaţký ţivot detí v treťom 

tisícročí, v ktorom sú problémy so ich výţivou a vzdelaním. 

UNICEF Slovensko sa rozhodol podporiť projekt pitnej vody 
pre Východný Timor. Vo svojom príhovore priblíţila aj túto 

vzdialenú krajinu. Východný Timor je mladá krajina v Ázie 
s jedným miliónom obyvateľov, ktorá po získaní nezávislosti 

má aţ 70 % objektov zničených po dlhotrvajúcich bojoch a 

nemá pitnú vodu, nemá školy. Ľudia sa doţívajú priemerný 
vek 50 rokov. Je tam vysoká úmrtnosť detí. Kaţdý, kto 

prispeje na podporu projektu finančne dostane „modrý gom-
bík“. Modrý gombík symbolizuje zemeguľu, svet detí, hry 

a jednotu snáh za zlepšenie ich ţivota. Na záver slávnostného 

otvorenia riaditeľ Keramingu Trenčín Ing. Jasečko odovzdal 
zástupkyni UNICEF Slovensko finančnú poukáţku na 

10.000,- Sk pre projekt „Východný Timor“. Výstavu potom 
navštívili riaditelia, ţiaci a študenti trenčianskych základných 

a stredných škôl. V meste Trenčín sa predalo 3.500 gombíkov 

s výťaţkom zbierky 55.000,- Sk. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 258/1/05, 272/1/05 
 

V ten istý deň, teda 17. mája 2005 sa uskutočnilo pred 

Kultúrnym a metodickým centrom Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky zaujímavé podujatie, ktorým bol štrnásty ročník 

podujatia „Farbičky – Čar-

bičky“ a pre deti špeciálnych 

detských zariadení pripravilo 

trenčianske zariadenie DEMY. 
Deti na podujatí privítal riadi-

teľ tohto zariadenia Mgr. Ti-

bor Gavenda. Na jeho úvod-

né vystúpenie nadviazala Zu-

zana Baláţová z DEMY 

Návšteve detí na výstave 

zľava Mgr. T ibor Gavenda a moderátorka Zuzana Baláţová 
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Trenčín, keď privítala deti z Prievidze, Banskej Bystrice, 

Oščadnice, Zvolena, Adamovských Kochanoviec, Dolného 

Lieskova a Trenčína. Toto podujatie bolo úvodné v rámci 
trojdňového stretnutia detí zo špeciálnych zariadení. Po 

slávnostnom otvorení si všetky deti vyskúšali pri jednotlivých 
pracovných stoloch svoju tvorivosť a fantáziu s rozmanitými 

výtvarnými technikami akými sú maľba na textil, maľba 

prstovými farbami, práca s mo-
delovacou hmotou, či prírod-

nými materiálmi. Podujatie 
Farbičky – Čarbičky bolo za-

merané na tvorbu kalendára, pri 

ktorom pomáhali študenti 
Strednej zdravotníckej školy v 

Trenčíne.  Popoludní potom 
spoločne navštívili divadelné predstavenie Divadelného 

zdruţenia „Kolomaţ“. V posledný deň tohto podujatia si deti 

vyplnili návštevou v Hippocentre v Novom Meste nad Váhom, 
kde si deti zajazdili na koníkoch. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 21. mája 2005 rozkvitli na Mierovom námestí v Tren-

číne slnečnice pri príleţitosti 
krajského stretnutia členov 

klubov Sklerózy multiplex, 
ktoré sa nieslo pod heslom 

„Krok so Sklerózou multi-

plex”. Oproti predchádzajú-
cim rokom tento bol vyda-

reným aj pre krásne jarné sl-
nečné počasie. “Naším sym-

bolom je slnečnica. Okvetie znamená aj označenie pre skoro 

30 klubov na Slovensku. Semiačka, to sme my, členovia, chorí 
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ľudia. Slnečnica reprezentuje nás všetkých,“ povedala vo 

svojom vystúpení Mária Galánková z klubu v Povaţskej 

Bystrici. Ilavský klub predstavila Anna Pappová. „Máme 25 
členov, 7 vozíčkárov a okolo 15 rodinných príslušníkov. Stre-

távame sa raz mesačne. Robíme si prednášky, snaţíme sa 
spríjemniť si ţivot. Spolupracujeme so všetkými klubmi v 

kraji.“ Pri skupinke v rovnakých zelených tričkách ozdo-

bených ţltým symbolom sa pristavovali okoloidúci. Okrem 
informácií o chorobe si taktieţ odniesli malú slnečnicu a 

pridali aj finančný prís-
pevok. Určený bude na re-

kondičné pobyty. „Naša 

choroba je nevyliečiteľná, 
máme však nádej a tú pre 

nás predstavujú rekondičné 
pobyty,“ hovorí Juraj Ma-

jerech, predseda trenčian-

skeho centra. Podujatia 
„Krok so Sklerózou multi-

plex”sa zúčastnila aj výtvarníčka Alena Teicherová, ktorá 
svoju nedávno otvorenú benefičnú výstavu ikon v mestskej 

galérii venovala chorým na 

Sklerózu multiplex. Na ver-
nisáţi výstavy a počas jej 

trvania sa vyzbieralo 4.502 
Sk, skonštatovala Alena Tei-

cherová. Vyzbieranú sumu 

na rovných 5.000 Sk daroval 
predseda Rotary clubu v 

Trenčíne Ján Babič. 
Trenčianske noviny 

23.05.2005 

Pomocná evidencia 270/1/05 
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Plzeňský Cirkus Aleš, ktorý v Trenčíne začal svoje tohto-
ročné turné po Slovensku, mal v Trenčíne dôvod na radosť, 

pretoţe v nedeľu 29. mája 2005 sa počas predstavenia rozrás-
tol o jedno mláďa ťavy dvojhrbej. „Keď som odchádzal 

z predstavenia, tak riaditeľova dcéra volala : Strejdo, rodí nám 
velbloud a nevíme co s ním“, povedal krotiteľ šeliem a tieţ aj 

pôrodník František Strna. Ten vo svojom príbehu pokračoval : 

„Keď som prišiel k ťave malé uţ malo vystrčené kopýtka von-
ku. Keďţe som absolventom Strednej priemyselnej školy 

poľnohospodárskej v Topoľčanoch a chodievali sme do kraví-
na na prax, tak som vedel, ako na to. Pôrod bol raz-dva. 

Riaditeľ s riaditeľkou o tom ani nevedeli, keďţe práve 

vystupovali v manéţi. Malý ťaviačik dostal meno Omar po-
dľa trenčianskej legendy o Omarovi a Fatime. Vybrala mu ho 

sama riaditeľka Hana Alešová. Túto skutočnosť komentoval 
František Strna, keď s úsmevom namietal : „ja by som mu 

dal meno Trenčín, také meno nemá ţiadna ťava na svete“. 

Malý Omar sa mal k svetu, hoci jeho mama Luna preňho 
nemala dostatok mlieka. Pracovníci ho preto museli prikr-

movať z fľašky s kozím mliekom.  

Trenčianske noviny 06.06.2005  

Pomocná evidencia 307/2/05 
 

Dňa 8. jú-
na 2005 Kul-

túrne stredis-

ko Dlhé Ho-
ny v Trenčíne 

bolo miestom 
slávnostného 

ukončenia 

18. ročníka 
celoţivotné-predsednícky stôl 

Ing. Jozef Miklóš 

pani Jadrná 
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ho vzdelávania seniorov – Aka-

démie tretieho veku za školský 

rok 2004/2005.  V jeho úvode si 
jeho účastníci vypočuli báseň 

Šandorfiho „Pozdrav Trenčínu“ re-
citovanú Ľudmilou Šuvadovou 

a vystúpenie folklórneho súboru 

„Vena“ zo Strednej zdravotníckej 
školy v Trenčíne. Po privítaní hostí 

a účastníkov slávnostného poduja-
tia Ing. Jozefom Miklóšom vystú-

pili s príhovormi hostia, na ktoré nadviazala hodnotiaca správa 

vzdelávania seniorov prednesenú pani Vierou Jadrnou. V 
správe konštatovala, ţe do vzdelávania seniorov sa prihlásilo 

197 poslucháčov, z ktorých 115 splnilo kritéria pre udelenie 
osvedčenia, t.j. ţe z desiatich seminárov sa zúčastnili na 

šiestich. Zároveň vyjadrila poďakovanie prednášateľom z Ne-

mocnice s poliklinikou, 
Ústavu verejného zdravot-

níctva, Spolku lekárov, 
Verejnej kniţnice M. Re-

šetku, organizačnému vý-

boru seniorského vzdeláva-
nia MUDr. Ruth Krati-

novej a za finančnú pod-
poru primátorovi Mesta 

Trenčín. I v ďalších vystú-

peniach účastníkov podujatia rezonovalo meno dnes uţ čestnej 
predsedníčky miestnej organizácie Jednoty dôchodcov v Tren-

číne MUDr. Ruth Kratinovej, ktorá poloţila základy uţ 
osemnásť ročného vzdelávania seniorov na skvalitnenie ich 

ţivota. Vyvrcholením podujatia bolo odovzdanie osvedčenia 

Ľubomír Hudec prijíma osvedčenie od Ing. J. Miklóša 
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poslucháčom o absolvovaní vzdelávania v školskom roku 

2004/2005. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 13.06.2005  

Pomocná evidencia 329/1/05 
 

Dňa 10. júna 2005 sa v uliciach mesta Trenčín študenti z 

Obchodnej akadémie dr. M. Hodţu v Trenčíne a Strednej 
priemyselnej školy stavebnej ponúkali doposiaľ nepoznaný 

ďalší charitatívny symbol – keramické slniečko, ktorý 
charakterizuje „Slnečný deň“ vyhlásený Nadáciou Rozum 

a Cit, aby tak spropagovala myšlienku náhradnej rodiny. 

Zmyslom kampane je pomôcť pestúnskym a profesionálnym 
náhradným rodinám zvládať ich materiálne starosti. Nadácii 

chce tieţ priniesť ľuďom informácie o tejto alternatíve a 
získať ďalšie náhradné rodiny pre deti z detských domovov, 

dojčenských ústavov, 

diagnostických centier, 
osobitných internátnych 

škôl. V súčasnosti na Slo-
vensku vyrastá takmer 6-

tisíc detí v ústavnej sta-

rostlivosti. Víziou nadácie 
Rozum a cit je poskytnúť 

kaţdému z nich aspoň 
jedného milujúceho člo-

veka, aspoň jedno miesto na svete, ktoré prináša pocit 

bezpečia, teda moţnosť preţiť detstvo uprostred rodiny a 
šancu vyvíjať sa ako harmonická osobnosť. Vďaka gene-

rálnemu sponzorovi nadácie, ktorý hradí celú jej činnosť, idú 
všetky získané prostriedky výhradne na účel, pre ktorý bola 

nadácia zaloţená. Počas siedmich rokov svojej činnosti na-

dácia pomohla nájsť náhradnú rodinu 510 deťom. Zároveň 

v kultúrnom programe vystúpili deti z Materskej školy Trenčín, Legionárska 
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podporila 330 náhradných rodín príspevkom, umoţňujúcim 

zadováţiť si vhodné bývanie pre novú väčšiu rodinu, vybaviť 

takúto domácnosť a tieţ príspevkom pre kaţdé dieťa pre-
chádzajúce z ústavnej do pestúnskej starostlivosti.  

Vlastné poznámky 
 

Dňa 10. júna 2005 sa uskutočnila prvá pracovná konfe-

rencia mamografov pod názvom „Mammo Tren-D 2005“. 
Diskutovalo sa predovšetkým o najnovších trendoch v mamo-

diagnostike pod garanciou Fomei Slovakia, Semadi SRS  SLS, 
Rádiologickej kliniky, Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne 

a Ústavu zdravotníctva a ošetrovateľstva Trenčianskej univer-

zity Alexandra Dubčeka.  
TnU Trendy č.3/2005  

Pomocná evidencia 470/1/05 
 

Obradná miestnosť Mesta Trenčín dňa 14. júna 2005 bola 

miestom udalosti nie kaţdodennej, keď primátor Mesta 
Trenčín Ing. Branislav Celler prijal manţelov Miriam 

a Martina Šutých s ich deťmi trojročnou Pavlínkou, 
trojmesačnými trojičkami Svetlanou, Ondrejkom, Paľkom 

a babičkou Annou, aby trojičky uviedol do ţivota. Vo svojom 

príhovore skonštatoval, ţe 9. apríl toho 
roku sa im mimoriadne zapísal do ţivota, 

keď z vašej lásky sa zrodil nie jeden, ale 
tri ţivoty, vaše deti Svetlana, Paľko a On-

drejko. Ţivot sa stal pre vás zloţitejším, 

ale vaša láska všetko pre-
koná. Aby sme vám vašu 

zloţitú situáciu zmiernili, 
prijmite dar od Mesta 

Trenčín so ţelaním úprimného zdravia vám 

i vašim deťom. Po zápise do pamätnej knihe 
Pavlínka Ovádková 

primátor Ing. Branislav Celler 
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Mesta Trenčín rodičov a hostí slávnostného obradu odovzdal 

primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler manţelom 

Šutým finančný dar v hodnote 30.000,- Sk. Manţelia Šuty za 
dar poďakovali a primátora Mesta Trenčín uistili, ţe svoje deti 

sa budú príkladne starať. V krátkom kultúrnom programe 
vystúpili s riekankami a tancami deti z Materskej školy 

Trenčín, Legionárska ulica a sólovým spevom sa predstavila 

Pavlínka Ovádková zo Základnej umeleckej školy v Tren-
číne. Uţ po slávnostnom obrade pani Miriam Šutá sa priznala, 

ţe celá rodina je 
akoby v kolotoči, le-

bo papáme, kakáme, 

cikáme a spíme. Na 
otázku aké sú deti ? 

Odpovedala, ţe sú 
veľmi dobré a dajú 

rodičom aj trochu 

pospať. A ešte jedna 
otázka. Poznáte svo-

je deti podľa mena. 
Odpoveď jasná a zreteľná. Samozrejme,  mne to nerobí pro-

blém. Pre otca Martina Šutého bola otázka iného charakteru, 

teda ako prijal skutočnosť, ţe bude takýto nebývalý prírastok ? 
Odpoveď veľmi skromná a prostá. Najprv som tomu nechcel 

veriť, ale keď prišli všetci domov, len som počítal, či sú 
všetci, či nikto nechýba. 

Vlastné poznámky 

 
Obradná miestnosť Mesta Trenčín bola dňa 14. júna 2005 

miestom slávnostného odovzdávania diamantovej Jánskeho 
plakety 8 bezpríspevkovým darcom krvi a zlatej Jánskeho 

plakety 49 bezpríspevkovým darcom krvi. Slávnostný prejav 

predniesla predsedníčka Výkonnej rady územného Sloven-

babička Anna so Svetanou, otec Martin s Ondrejom a mamička Miriam s Paľkom 
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ského Červeného kríţa v Trenčíne PhDr. Helena Kobzová, 

ktorá v úvode vzdala úctu všetkým darcom krvi. Je preto 

správne, ţe aj dnešný deň bol vyhlásený za medzinárodný deň 
darcov krvi. Stretnutie s darcami majú 

neopakovateľnú atmosféru, lebo v ňom 
vystupujú nenápadní ľudia, pritom ale 

vyznačujúci sa veľkou šľachetnosťou. Vys-

lovila myšlienku, aby krv netiekla pre ľud-
ské utrpenie, ale tiekla pre ţivot. V ďalšom 

svojom príhovore oboznámila prítomných 
darcov so štatistikou darcovstva krvi v regióne, v ktorom je 

okolo 5.000 darcov krvi, z ktorých je 1.500 nositeľov zlatej 

Jánskeho plakety a 150 nositeľov diamantovej Jánskeho pla-
kety. Na záver vyslovila presvedčenie, ţe šľachetný čin 

dnešných darcov krvi nájde svojich pokračovateľov. Na 
príhovor PhDr. Heleny Kobzovej nadviazal poslanec a pod-

predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre 

zdravotníctvo MUDr. Miroslav Chovanec, ktorý konštatoval, 
ţe účasť na tejto milej slávnosti ho primäli tri okolnosti. 

Predovšetkým, aby dnešným odmeneným darcom krvi sa 
pripojil svojím poďakovaním predchádzajúcej rečníčky. Ďalej 

podotkol, ţe dnes keď sa hodnotí človek podľa mnoţstva 

peňazí, alebo či má dom, auto, či chodí na luxusné dovolenky, 
nájdu sa dnes ľudia, ktorí bez veľkých slov prichádzajú na 

transfúznu stanicu, aby odovzdali svoju krv. Ako lekár si 
uvedomuje, čo znamená krv pri zloţitých situáciach na pô-

rodnici, chirurgii. Práve ňou sa zachraňuje ľudský ţivot. Preto 

za všetkých lekárov a vôbec zdravotníkov ďakuje všetkým 
darcom krvi. Druhým dôvodom je skutočnosť, ţe vo všetkých 

krajských mestách sa práve dnes dáva úcta slávnostným 
spôsobom všetkým darcov krvi. Tretím dôvodom účasti na 

dnešnom slávnostnom podujatí bolo blahoţelanie PhDr. 

Helene Kobzovej v mene Výboru Národnej rady Slovenskej 

PhDr. Helena Kobzová 
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republiky pre zdravotníctvo a ministra zdravotníctva k zvo-

leniu za prezidentku Slovenského Červeného kríţa. S pos-

ledným príhovorom vystúpil primátor Mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler, ktorý vyjadril potešenie nad, ţe Mesto 

Trenčín sa stalo miestom, kde sa uskutočnilo slávnostné 
podujatie pri príleţitosti Medzinárodného dňa darcov krvi 

a poprial všetkým darcom krvi veľa osobných úspechov. Na 

záver vys-
túpenie 

blahoţelal 
PhDr. 

Helene 

Kobzovej 
k zvoleniu 

do funkcie 
prezident-

ky Sloven-

ského Čer-
veného 

kríţa. Ďal-
ší program 

sa odvíjal v odovzdávaní diamantových a zlatých Jánskeho 

plakety bezpríspevkovým darcom krvi. Medzi novými 
nositeľmi zlatej Jánskeho plakety bol aj pracovník Mestského 

úradu v Trenčíne Ing. Viliam Cagala. V kultúrnom programe 
vystúpili deti z Materskej školy Trenčín, Legionárska ulica. 

Vlastné poznámky 

 
Dňa 17. júna 2005 sa uskutočnila v Trenčíne  4. celoslo-

venská konferencia „Všetko pre rodinu“, ktorá po svojej 
obsahovej stránke bola zameraná na dôleţitosť otcovstva 

v rodine. Po otvorení konferencie viceprimátorom Ing. Anto-

nom Bocom o postavení muţa v rodine hovoril vo svojej 

noví drţitelia diamantovej Jánskeho plakety 
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prednáške bývalý dekan Trenčianskej farnosti Mons. Peter 

Paliatka a Marián Valábek SDB. I všetky ďalšie prednášky 

v podaní poslankyni Národnej rady Slovenskej republiky 
Márii Demeterovej, výpoveď matky desiatich detí Marty 

Babálovej z Bratislavy, poslanca Národnej rady Slovenskej 
republiky doc. MUDr. Jána Bielika ,CSc.  sa dotýkali 

analýze vzťahov v rodine, rodičov medzi deťmi i rodičov 

navzájom. V panelovej 
diskusii sa 

jednotlivé 
príspevky 

účastníkov 

seminára 

sústredili 

na rôzne 

deformácie v rodine ako je týranie a násilie, 
s osobitným zreteľom na týraného otca 

členmi rodiny. Počas trvania konferencie sa 
uskutočnili na Mierovom námestí kultúrne 

podujatia pre deti a mládeţ ako vystúpenia bábkového divadla 

pre deti materských škôl, vystúpenia folklórnych a dychových 
súborov. Vyvrcholením konferencie bol benefičný koncert 

v ktorom vystúpil spevácky zbor „Navitatis“, klavírny majster 
Pergler a vokálna skupina „Kruhy“. 

Vlastné poznámky 

 
Obyvateľka Centra sociálnych sluţieb na Liptovskej ulici 

v Trenčíne Mária Jantošovičová s príbuznými a známymi 
oslávila nádherné ţivotné jubileum – 100 rokov. Medzi 

gratulantmi nechýbali primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav 

Celler a starosta obce Soblahov Miroslav Ďurači, odkiaľ 

Mons. Peter Paliatka 

predsednícky stôl konferencie 

Ing. Anton Boc 
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jubilantka pochádza. Pri tejto príleţitosti si zaspomínala na 

svoje mladšie roky. Z jej spomienok sme sa dozvedeli, ţe do 

Trenčína sa z rodnej obce vrátila v roku 1993 uţ druhýkrát, 
tentoraz v spoločnosti dcéry Anny Valachovej. Sedem rokov 

preţila v Dome humanity Slovenského Červeného kríţa a od 
roku 2000 býva v Centre sociálnych sluţieb na Liptovskej 

ulici v Trenčíne. No siahla aj hlbšie do svojej pamäti, keď 

kedysi dávno, ale 
v spomienkach starej 

ţeny akoby to bolo 
včera, sa spolu s man-

ţelom tesne po svadbe 

odsťahovali do Tren-
čína. Jej manţel dostal 

v priestoroch dnešnej 
firmy Trens naturálny 

byt. Tu robili prvé kro-

ky do ţivota aj ich tri 
dcéry. Ţivot však chcel, aby sa vrátili do rodného Soblahova, 

lebo v roku 1938 museli byt opustiť a vrátili sa na dedovizeň 
postaviť dom. Svoju mamu 

charakterizovala jedna 

z dvoch ţijúcich dcér Irena 

Zigmundová ako ţenu, kto-

rá si vedela vybudovať pri-
rodzenú autoritu a mala ju 

celý ţivot. Bola suverénna, 

domácnosť mala absolútne 
pod palcom, ako po organi-

začnej, tak po hmotnej strán-
ke. Jej rodina i domácnosť bola vţdy na úrovni, ktorú určovala 

ona. Mária Jantošovičová sledovala oslavy svoje storočnice 

s nadhľadom. Očami neustále hľadala nielen dcéry, okrem 

jubilantka so svojimi dcérami 

jubilantka zľava so starostom zo Soblahova, vpravo primátorom mesta Trenčín 
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pani Ireny Zigmundovej aj Annu Valachovú, ktorá s ňou ţije 

v Trenčíne na Liptovskej ul., ale aj dve vnúčatá a štyri prav-

núčatá. V nich vidí pokračovanie svojho bytia, ktoré sa celé 
storočie nieslo v znamení kréda „striedmosť a skromnosť.  

Trenčianske noviny 04.07.2005 
Info Trenčín 14.07.2005  

Pomocná evidencia 362/1/05, 368/2/05, 372/1/05 

 
Dňa 2. augusta 2005 popoludní sa pred trenčianskou ne-

mocnicou zišlo niekoľko desiatok ľudí z celého Slovenska, 
aby sa pomodlili za nenarodené deti. Zdruţenie Ţivot ako dar 

kaţdoročne organizuje cyklistickú púť po Slovensku spojenú s 

tichým protestom pred nemocnicami. „Týmto postojom, 
modlitbami a spevom chceme upozorniť na to, ţe v nemoc-

niciach Slovenska sa nielen uzdravuje a rodia deti, no mnohé 
matky si svoje deti dávajú, ţiaľ, nenávratne zobrať,“ hovorí 

iniciátor Ján Hudáček, ktorý sa zhodou okolností narodil v 

trenčianskej nemocnici. Trasa kríţom celým Slovenskom 
cyklistom zvyčajne trvá 18 dní. Toto leto však budú pokra-

čovať aj do zahraničia a svoju púť koncom augusta zakončia 
návštevou pápeţa. Organizácia Ţivot ako dar vznikla na pod-

net vysokého počtu interrupcií na Slovensku a svojími mo-

dlitbami protestujú uţ po ôsmykrát. „Myslím si, ţe interrupcie 
sú veľkým problémom Slovenska, čo si mnohí ani neu-

vedomujú. Na Slovensku od roku 1953, kedy bol povolený 
interrupčný zákon, sa do dnešného dňa vykonalo 1.200-tisíc 

interrupcií. A keď si uvedomíme, ţe na Slovensku ţije 5 

miliónov obyvateľov a koľko z toho je ţien, tak koľko z nich 
podstúpilo interrupciu? Je to príliš veľká časť. Strata dieťaťa 

sa neprejavuje len v tom, ţe ţena podstúpila nejaký zákrok, 
ale prejavuje sa najmä v psychickej rovine. Ţena nikdy 

nezabudne na to, ţe čakala dieťa a ţe ho dala preč,“ vysvetlil 

Ján Hudáček. Podľa organizácie Ţivot ako dar je aj toto 
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jedným z dôvodov, prečo sa v celej spoločnosti prejavuje ur-

čitá nervozita. Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky 

za posledných päť rokov kaţdoročne priemerne 17-tisíc ţien 
podstúpilo interrupčný zákrok. Od roku 2000 bolo skoro 

stotisíc umelých potratov.  
Trenčianske noviny 08.08.2005  

Pomocná evidencia 400/1/05 

 
Pre školský rok 2005/2006 na Materskej škole Gagarinova 

ulica v Trenčíne nastal pokles počet detí natoľko, ţe Mesto 
Trenčín sa ju rozhodlo zrušiť k novému školskému roku. Od 

prvého septembra 2005 nastúpi 48 detí do okolitých mater-

ských škôl, kam sa presunú aj mzdové a prevádzkové náklady 
zrušenej materskej školy. K tomuto váţnemu kroku sa 

pristúpilo aj z toho dôvodu, ţe toto predškolské zariadenie 
nemalo vlastnú kuchyňu a strava sa musela dováţať, čo bolo 

tŕňom v oku Štátnemu ústavu verejného zdravotníctva v Tren-

číne. Keďţe táto materská škola sa nachádza na sídlisku 
Sihoť, kde ţije preváţne staršia generácia ľudí bolo rozhod-

nuté, ţe v uvoľnených priestoroch vznikne klub dôchodcov. 
Prv však neţ noví uţívatelia sa nasťahujú do budovy zrušenej 

materskej školy, musí sa vykonať rekonštrukcia strechy za 200 

tisíc Sk na náklady Mesta Trenčín. 
Trenčianske noviny 15.08.2005  

 
Dňa 7. augusta 2005 sa usku-

točnilo v Kultúrnom stredisku Dlhé 

Hony v Trenčíne slávnostné otvo-
renie 19. ročníka Akadémie tretieho 

veku, určenej pre občanov v senior-
skom veku. Účastníkov a prítomných 

hostí privítala predsedníčka aka-

démie MUDr. Ruth Kratinová. 
MUDr. Ruth Kratinová 
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Ďalší program moderoval predseda Krajskej organizácie Jed-

noty dôchodcov Slovenska v Trenčíne Ing. Jozef Miklóš. 

V úvode privítal hostí – prednostku Okresného úradu v Tren-
číne Ing. Annu Kováčovú, poslanca Mesta Trenčín, dlhodobo 

uvoľneného pre výkon funkcie Branislava Zubričaňáka, ria-
diteľa Nemocnice v Trenčíne MUDr. Pavla Sedláčka a ďal-

ších. V spomienke venoval pozornosť tým členom Jednoty 

dôchodcov, ktorí po-
čas letných mesiacov 

opustili rady ţivých, 
menovite prednáša-

teľa Mgr. Ladislava 

Jambora, ktorým 
bola venovaná spo-

mienková chvíľka ti-
cha. Zablahoţelal 

tým, ktorí v priebehu 

letných mesiacov 
mali narodeniny, me-

niny a dosiahli významné ţivotné jubileá. Pred pozdravom 
hostí odovzdal pr-

vý podpredseda 

Ústredného výbo-
ru Jednoty dô-

chodcov v Bratis-
lave doc. MUDr. 

Štefan Litomeric-

ký, CSc.  „Pamät-
ný list Jednoty 

dôchodcov na 
Slovensku“ 

a predseda Kraj-

skej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Trenčíne 

Ing. Jozef Miklóš blahoţelá MUDr. Ruth Kratinovej 
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Ing. Jozef Miklóš odovzdal „čestné členstvo v Jednote 

dôchodcov na Slovensku“ MUDr. Ruth Kratinovej. Ing. Jozef 

Miklóš vo svojom vystúpení pripomenul, ţe Akadémia tre-
tieho veku v Trenčíne je najstaršou ustanovizňou vzdelávania 

seniorov na Slovensku, ktorá vstupuje uţ do svojho 19. 
ročníka bez prerušenia. Jej zakladateľkou bola v roku 1986 

vtedajšia primárka geriatrického oddelenia Nemocnice v Tren-

číne MUDr. Ruth Kratinová. I v tomto roku vzdelávania se-
niorov bude zachovaná organizácia desiatich prednášok – 

seminárov, ktoré sú obsahovo zamerané predovšetkým na 
zdravotníctvo a na široké spektrum záujmov seniorov ako sú 

záhradkárstvo, bezpečnosť občanov, história mesta, právna 

problematika a podobne. Predpokladá sa, ţe i v tomto roku sa 
predpokladá vysoká účasť, t.j. okolo115 aţ 135 poslucháčov 

na seminári. Zdôraznil, ţe lektori sú vysokokvalifikovaní 
odborníci vo svojich odboroch, ktorí prednášajú bez nároku na 

honorár. Na záver vystúpenia poďakoval členom organizač-

ného výboru, všetkým inštitúciam a prednášateľom za porozu-
menie a spoluprácu. Po organizačných otázkach si poslucháči 

vypočuli prednášky „Mám 65 rokov a teší ma, ţe ţijem zdra-
vo“ v podaní Mgr. Anny Dernešovej z Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva v Trenčíne a „Ţivotný štýl starnúceho 

človeka“ v podaní doc. MUDr. Štefana Litomerického, CSc.  
Vlastné poznámky 

 
Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne MUDr. 

Pavol Sedláček podpísal koncom mesiaca septembra 2005 

s rektorom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
Zmluvu o vzájomnej spolupráci. Jej účelom je potvrdenie 

prioritného záujmu oboch zmluvných strán, aby dobrou vzá-
jomnou spoluprácou vytvorili priaznivé podmienky pre 

realizáciu štúdia v odbore „lekárske, zdravotnícke a farma-

účastníci Akadémie tretieho veku 
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ceutické vedy“, ktoré zabezpečuje Ústav zdravotníctva 

a ošetrovateľstva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. 

Trenčianske noviny 03.10.2005  
Pomocná evidencia 496/1/05 

 
Dňa 30. septembra 2005 sa uskutočnila v Kultúrnom 

a metodickom centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky 

celoslovenská konferencia sekcie sociálnych sestier a pra-
covníkov. Po otvorení konferencie predsedníčkou sekcie Mar-

tou Majeríkovou sa k účastníkom konferencie prihovorili 
viacerí hostia. 

Pomocná evidencia 406/1/05 

 
Kapacita detského domova pre deti, ktoré sa na Slovensko 

dostali ako utečenci bez sprievodu rodičov bola v týchto 
dňoch takmer naplnená. V bývalej horárni v Hornom 

Orechovom na okraji Trenčína ţilo momentálne deväť 

chlapcov z Moldavska, Číny a Indie. Úrad práce sociálnych 
vecí a rodiny v Trenčíne pripravuje dostavbu domova. 

Pribudnúť by mal jednopodlaţný objekt, ktorý bude prepojený 
s pôvodnou budovou a zvýši kapacitu domova sa z terajších 

12 miest zvýši na 38. Kým doteraz mohli v domove bývať iba 

chlapci, po dostavbe vzniknú bunky pre 30 chlapcov a pre 8 
dievčat. Stavebné práce by mali začať do konca roka 2005. 

Riaditeľ trenčianskeho úradu práce Branislav Horník 
predpokladá, ţe prístavba by mohla byť skolaudovaná na jar 

2006. Štát na vybudovanie detského domova vyčlenil celkovo 

13 milió-   nov Sk. Cena prístavby vzíde z verejnej súťaţe.  
Vlastné poznámky 

 
Tak, ako má Liga proti rakovine svoj symbol v podobe 

ţltého narcisu, organizácia postihnutých sklerózou multiplex 

slnečnicu, tak má aj Liga za duševné zdravie svoj kvetinový 
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symbol. Je ním nezábudka. V priebehu Týţdňa za duševné 

zdravie, ktorý sa konal od 7. do 15. októbra 2005, sa v 

Trenčíne aj v ďalších mestách uskutočnil Deň nezábudiek. 
Kvietky v dňoch 13. aţ 15. októbra predávali študenti niek-

torých stredných škôl. Podľa Anny Dernešovej, inštruktorky 
zdravotnej výchovy z oddelenia výchovy ku zdraviu, Regio-

nálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne podporuje 

kampaň predajom nezábudiek – umelých kvietkov a rozdá-
vaním informačných materiálov. Cieľom akcie bolo upozorniť 

na problematiku duševného zdravia a pripomenúť ľuďom, ţe 
majú rovnaké právo na duševné ako telesné zdravie.  

Vlastné poznámky 

 
Dňa 15. októbra 2005 náhodní chodci 

zaznamenali na pešej zóne Hviezdosla-
vovej ulice v Trenčíne pred Materským 

centrom Srdiečko zvýšený ruch, pretoţe 

v toto sobotňajšie dopoludnie si v hojnom 
počte deti a ich rodičia pripomenuli prvé 

výročie tohto neobvyklého zariadenia. Po 
detí a ich rodičov vedúcou Materského 

centra Srdiečko Emíliou Hromníkovou sa 

k prítomným prihovorila Katarína Griffin. Okrem iného 
konštatovala, ţe toto 

zariadenie funguje prak-
ticky štyri roky, ale iba 

prvý rok pod vlastnou 

strechou na Hviezdo-
slavovej ulici, za čo treba 

poďakovať Mestskému 
úradu v Trenčíne. Jeho 

umiestnenie v centre 

mesta potvrdilo opodstat-

Emília Hromníková 

uličná scéna Divadla Happy 
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nenie a správnosť tohto rozhodnutia jeho vyuţívaním mami-

čiek pri ceste za nákupmi zverením detí do starostlivosti, 

dojčením a prebaľovaním detí a podobne. Medzitým, čo si 
dospelí vypočuli príhovory, deti sa do sýtosti naskákali na 

nafukovacom hrade a nechali si pomaľovať tvár tetou Aničkou 
všakovými umeleckými výtvormi (tá mala najviac práce). 

Vyvrcholením sobotňajšieho dopoludnia bola inscenovaná 

rozprávka o Psíčkovi a mačičke, ktorú zahrala s vynikajúcim 
úspechom pani Hoffmanová z Divadla Happy. Pri tejto príle-

ţitosti nám do nášho reportáţneho mikrofónu vedúca 
Materského centra Srdiečko Emília Hromníková povedala 

niekoľko zaujímavostí. Z nich osobitne treba spomenúť : 

- zariadenie je vyuţívané veľmi intenzívne. Pobyt detí je 
nesmie presiahnuť limit 10 detí na dobu maximálne troch 

hodín. Tieto poskytované sluţby a tieţ na dojčenie a 
prebalenie týţdenne cca 70 matiek; 

- za obdobie prvého roka vyuţilo sluţby zariadenie cca 3.800 

detí; 
- starostlivosť o deti je zabezpečovaná opatrovateľkami, 

vekovo nad 18 rokov. Tieto po krátkom zoznámení sa 
s touto problematikou je umoţnená takto absolventská prax;  

- deťom sa v zariadení veľmi páči, čo často, hlavne v za-

čiatku, ich odchod 
domov je sprevá-

dzaný plačom. Len 
prísľub ďalšej náv-

števy v zariadení 

náreky ukončia;  
- pobyt detí v zaria-

dení plní aj moti-
vačnú funkciu čin-

nosti rodičov s deť-

mi doma;  hračiek je pre deti nadostač 
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Treba však konštatovať, ţe Materské centrum Srdiečko sa 

nesústreďuje len na poskytovanie tejto sociálnej sluţby, ale 

jeho činnosť sa sústreďuje predovšetkým na prevenciu vo 
vzťahu k tehotným ţenám, aby boli dobré pripravené na 

pôrod. No nezabúdajú ani na rozvoj ich osobnosti ani po ňom, 
pravidelným stretávaním sa na tvorivých dielňach spolu 

s deťmi, alebo iných záujmových činnostiach.  

Trenčianske noviny 17.10.2005  
Pomocná evidencia 499/1/05, 522/1/05 

 
Pri príleţitosti Dňa bielej palice, ktorý sa konal 17. októbra 

2005, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska zorgani-

zovala ďalší ročník verejnej zbierky na podporu ľudí s ťaţkým 
zrakovým postihnutím pod názvom Biela pastelka. Ako 

uviedla Anna Vojtechová z Únie nevidiacich a slabozrakých v 
Trenčíne, v Trenčianskom kraji sa počas Dňa bielej palice 

vyzbieralo celkovo 143.791 Sk a predalo sa 6.434 bielych 

pasteliek. Len v Trenčíne to bolo 29.395 Sk a 1.284 pasteliek. 
Okrem Trenčína sa v rámci Trenčianskeho kraja zapojilo  ďal-

ších štrnásť miest, kde sa pastelky predávali študenti stredných 
škôl z Obchodnej akadémie M. Hodţu v Trenčíne, Gymnázia 

Jozefa Braneckého v Trenčíne a trenčianski, novomestskí a 

dubnickí skauti. 
Trenčianske noviny 17.10.2005, 28.10.2005  

Pomocná evidencia 520/3/05, 539/2/05 
 

Krajská a Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na 

Slovensku v Trenčíne, Klub vojenských veteránov v Trenčíne, 
Trenčiansky samosprávny kraj, Mesto Trenčín a Trenčianske 

osvetové stredisko v Trenčíne usporiadali na záver Mesiaca 
úcty k starším dňa 26. októbra 2005 kultúrno – spoločenské 

podujatie v univerzálnej sále Kultúrneho a metodického centra 

Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne. Po privítaní 
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hostí Mgr. Vierou Varínskou z Trenčianskeho okresného 

strediska s pozdravnými príhovormi vystúpil poslanec 

Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček 
a primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. V kultúrnom 

programe vystúpil Folklórny súbor Vena pri Strednej 
zdravotníckej škole v Trenčíne a po ňom uţ nasledovalo 

spoločenské posedenie pri hudobnej skupine „Sedmikráska“ 

aţ do večerných hodín. 
Vlastné poznámky 

Info Trenčín 03.11.2005  
Pomocná evidencia 555/1/05 

 

V trenčianskej Nemocnici s poliklinikou na gynekologicko-
pôrodníckom oddelení v stredu 2. novembra 2005 oficiálne 

otvorili nové zrekonštruované pôrodné sály. Cieľom rekon-
štrukcií bolo vytvoriť nové priestory, ktoré by rodičkám 

zabezpečili dostatok súkromia. Pre tento účel majú rodičky k 

dispozícii tri sály farebne odlíšené na ţltý, modrý a oranţový. 
Okrem súkromia rodičky – mamičky majú moţnosť mať pri 

pôrode partnera alebo inú 
blízku osobu, majú moţ-

nosť počúvať hudbu, alebo 

si navodiť príjemnú atmo-
sféru aromalampou. Pred 

pôrodom alebo po ňom sa 
budú môcť uvoľniť vo va-

ni. Kaţdá izba má samo-

statné sociálne zariadenie a 
sprchu a v pôrodnej izbe s 

dieťatkom môţu zostať niekoľko dní. Všetky tieto nad-
štandardné podmienky sú bezplatné. „Povaţujem to za nástup 

nového prístupu k ţenám v našom regióne, aby sa nám 

nestávalo, ţe naše budúce mamičky chodili rodiť do Brna,“ 
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uviedol riaditeľ trenčianskej Nemocnice s poliklinikou 

MUDr. Pavol Sedláček. Primár gynekologicko-pôrodnického 

oddelenia MUDr. Miroslav Chovanec doplnil, ţe „nové 
priestory, kde sa rodičky budú pohybovať spolu s partnerom 

mali by pozitívne ovplyvniť priebeh pôrodu. Predtým sme 
mali jednu pôrodnú sálu, kde boli všetky rodičky, oddelené len 

sklenou stenou. Tam sa videli aj počuli, a preto bol trošku 

problém mať pri sebe manţela. Teraz bude mať kaţdá svoje 
súkromie a svoj komfort,“ 

uviedla staničná sestra 
pôrodnej sály Ľubica 

Dolejšiová a pokračovala, 

ţe okrem troch pôrodných 
sálou je k dispozícii aj 

operačná sála a jednotka 
intenzívnej starostlivosti, 

kde budú sledované 

mamičky pred pôrodom 
a po ňom.“ Primár oddelenia MUDr. Miroslav Chovanec 

dodal, ţe v súčasnosti prebieha rekonštrukcia ďalšej časti 
oddelenia, kde sú hospitalizované matky po pôrode – 

šestonedieľky a tehotné ţeny pre nejakú poruchu tehotnosti. 

Nové pôrodné sály by mali privítať svojho prvorodenca 
v decembri 2005.  

Trenčianske noviny 07.11.2005  
Pomocná evidencia 571/2/05 

 

Medzi deti z Domova sociálnych sluţieb DEMY prišiel v 
stredu 26. októbra 2005 Dr. Klaun, aby tu odohral svoje 103. 

predstavenie. „Za miesto oslavy sme si vybrali DEMY aj pre-
to, lebo tu bol Dr. Klaun medzi prvými,“ povedala manaţérka 

projektu Ing. Jana Sedláčková. „V októbri sa počet vystúpení 

zaokrúhlil na stovku a zároveň oslavuje Fond Dr. Klaun svoje 

na otvorení nových pôrodných sálou sa prišiel pozrieť poslanec NR SR 

JUDr. Róbert Kaliňák  
pohľad do oranţového pôrodného sálu 
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tretie výročie,“ doplnila. Na narodeninách nechýbala ani torta 

s troma sviečkami, ktoré deti spolu s klaunom sfúkli. Ďalšie 

prekvapenie čakalo pred budovou. Stál tu kamión s pestrou 
reklamnou plachtou, pokreslenou klaunovskými symbolmi. 

Neobvyklý dar dostal fond od holandskej dopravnej firmy, 
ktorá priniesla túto myšlienku na Slovensko a stála pri jeho 

zrode. Fond Dr. Klaun, ktorý spravuje Trenčianska nadácia, 

financuje divadelné predstavenia pre deti v sociálnych a 
zdravotníckych zariadeniach na území celého Slovenska. 

„Spolupracuje-
me s ôsmimi 

kmeňovými di-

vadelníkmi. Za-
číname sa viac 

orientovať na 
vystúpenia v za-

riadeniach, ktoré 

sú mimo centra 
sponzorov a cha-

ritatívnych ak-
cií,“ objasnila 

Ing. Jana Sedláčková. „Keď sa hovorí o chorých deťom, tak sa 

väčšinou myslia deti v nemocniciach. Zabúda sa trošku na 
deti, ktoré sú odlúčené od rodičov, pretoţe chodia kvôli zdra-

votnému handicapu „na týţdňovky“ do špeciálnych základ-
ných škôl, alebo sú v sociálnych zariadeniach.“ Prvé vystú-

penie Dr. Klauna 17. októbra 2002 videli hospitalizované deti 

v detskom oddelení trenčianskej nemocnice. Primár oddelenia 
MUDr. Pavol Šimurka ocenil tieto aktivity, lebo práve takéto 

niečo tu chýbalo. Klauni by mohli chodiť medzi deti aj 
častejšie. Vystúpenia, ktoré prinášajú deťom radosť a úsmev 

na tvár vidí primár pozitívne. Jednoznačne moţno povedať, ţe 

majú dobrý vplyv na priebeh liečby. Na oslavách vystúpil 
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klaun Adrián. Veľmi rýchlo nadviazal kontakt s deťmi, ktoré 

potleskom a smiechom odmeňovali jeho klauniádu. Podľa 

riaditeľa zariadenia Mgr. Tibora Gavendu sa v DEMY, ktoré 
v septembri oslávilo uţ 15 rokov, starajú sa o 50 detí vo veku 

od 3 do 25 rokov s rôznym telesným a mentálnym 
postihnutím. Deti dochádzajú denne, alebo na týţdenné poby-

ty. Sú rozdelené do šiestich výchovných skupín, kaţdá má 

svojho špeciálneho pedagóga. 
Trenčianske noviny 31.10.2005  

Info Trenčín 03.11.2005  
Pomocná evidencia 555/1/05, 580/1/05 

 

Svoje tretie narodeniny oslavoval v Trenčíne cez prvý 
víkendový deň 5. novembra 2005 Baby Hups Klub. Pribliţne 

pre sto detí a rodičov bolo pripravené zábavné sobotné 
dopoludnie plné súťaţí a hier, ktoré pre nich pripravila 

inštruktorka a priekopníčka detského plávania v Trenčíne 

Petra Jelínková. Za tri roky sa deti v bazéne, pri riekankách a  
veršovačkách vo veselej nálade sa naučilo nebáť vody.  

Trenčianske noviny 07.11.2005  
Pomocná evidencia 571/2/05  

 

Na zasadnutí Výboru mestskej časti Juh v pondelok 7. no-
vembra 2005 poslanci súhlasili s predajom pozemkov maji-

teľovi podniku Brooklyn, potrebných na prestavbu objektu. 
Dočasnú stavbu majiteľ prestaví na murovanú štvorpodlaţnú 

budovu, v ktorej bude v suteréne pohostinstvo, na prízemí 

predajňa potravín, na prvom poschodí kancelárske priestory 
a na druhom malometráţne byty. Poslanci poukázali aj na zlý 

technický stav oporných múrov na Šafárikovej ulici, vypočuli 
si sťaţnosť spoločenstva občanov z Ulice Jána Halašu na 

stanovište kontajnerov pre zber komunálneho odpadu a vys-

vetlili občanom situáciu vzniknutú v obchodnom komplexe 
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Juţanka po začatí jeho prestavby. Pokojná atmosféra odletela 

zo zasadačky v Kultúrnom centre Aktivity krátko po 18,00 

hodine, keď do miestnosti prišlo vyše tridsať občanov pro-
testujúcich voči moţnému zrušeniu polikliniky na najväčšom 

trenčianskom sídlisku. Nervozita, protesty, osobné invektívy 
najmä zo strany obyvateľov sídliska nedávali nádej na 

vyriešenie neblahého skutkového stavu, lebo nájomca budovy 

na Halalovke Mestskej polikliniky Diagnostik vypovedal 
mestu zmluvu o prenájme k 30. novembru 2005 a lekárov na 

to neupozornil. Poskytovatelia zdravotníckej starostlivosti sa 
dozvedeli aţ 19. októbra 2005, ţe uţ druhý mesiac plynie 

výpoveď a ich ďalšie pôsobenie v priestoroch polikliniky je od 

decembra 2005 ohrozené. Po vyše hodinovom rokovaní Výbor 
mestskej časti Juh navrhol mestskej rade prijať stiahnutie 

výpovede zmluvy zo strany Mestskej polikliniky Diagnostik 
a rokovať o ďalšom osude budovy, Nakoniec sa rozpálené 

hlavy umúdrili a sedem prítomných neštátnych lekárov pre-

dostrelo svoj návrh riešenia. V prípade dodrţania výpovede 
navrhuje výbor okamţite začať rokovania s lekármi o nájmoch 

priestorov, v ktorých sa nachádzajú ambulancie a zvyšnú časť 
objektu predať. 

Info Trenčín 24.11.2005  

Pomocná evidencia 592/1/05 
 

 
Dňa 16. novembra 2005 navštívil poslanec Trenčianskeho 

samosprávneho kraja a kandidát na predsedu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja MUDr. Pavol Se-

dláček penzión dôchodcov na Liptov-

skej ulici. Jeho návšteva sledovala nie-
len zoznámenie sa problematikou tohto 

najväčšieho sociálneho ústavu v Tren-
čianskom kraji, ale jeho obyvateľom – 

klientom čo-to poradiť, zabezpečiť lep-
MUDr. Pavol Sedláček 
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šiu intenzívnejšiu lekársku sluţbu a vypočuť si ich široko 

spektrálne názory. Keďţe pre pracovné zaneprázdnenie sa ne-

mohol uvoľniť v mesiaci október a tak si uctiť všetkých star-
kých v zariadení. Urobil tak aţ dnes a prostredníctvom Fondu 

Pro Slovakia im podaroval 100 metrov látky, z ktorej môţu 
zhotoviť obrusy, dečky, 

či na iné pouţitie. A aké 

vzniesli  otázky, či pripo-
mienky ? Nebolo ich ve-

ľa, ale boli vecné. Na-
príklad, ţe : 

- treba zabezpečiť lekár-

sku sluţbu viac ako 
štyri hodiny týţdenne; 

- zbytočne nepreháňať 
starých ľudí jedenkrát za polroka na odborné vyšetrenie len 

preto, aby ústavný lekár mohol predpisovať lieky, na ktoré 

nemá oprávnenie; 
- za dva roky sa v zariadení neukázal ani jeden pracovník, 

ani jeden poslanec krajského zastupiteľstva, aby mali obraz 
ako zariadenie zabezpečuje starostlivosť o starých ľudí; 

- adresovali poţiadavku na poslancov, ţe keď podniky pos-

kytujú 13 a 14 plat, či nemohli schváliť v parlamente po-
dobne aj dôchodok ? Samozrejme, ţe poţiadavka vylúdila 

úsmev na tvári všetkých prítomných. 
MUDr. Pavol Sedláček zodpovedal na pripomienky a otázky 

klientom zariadenia a zaţelal im veľa zdravia. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 21.11.2005  

Pomocná evidencia 593/1/05 
 

Dňa 23. novembra 2005 sa uskutočnilo v poradí druhé 

odborné diskusné fórum o zdravotníckom systéme na 



 709 

Slovensku po prijatí reformných zákonov z pohľadu pacienta, 

poriadané vo všetkých krajských mestách. Medzi prítomnými 

hosťami bol generálny sekretár Slovenskej lekárskej komory 
MUDr. Eduard Kováč a prezident Regionálnej lekárskej 

komory MUDr. Ján Sokolík.  Na programe boli prednesené 
tieto príspevky : 

1. Pacientské organizácie na Slovensku, ich ciele, úspechy 

a problémy; 
2. Dôvera – partnerstvo – zodpovednosť; 

3. Úlohy pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri 
zabezpečení bezpečnosti a práv pacientov; 

4. Úlohy vyšších územných celkov pri zabezpečení kvalitnej, 

dostupnej a finančne únosnej zdravotnej starostlivosti po 
prijatí reformných zákonov; 

5. Úlohy zdravotných poisťovní pri zabezpečení kvalitnej, 
dostupnej a finančne únosnej zdravotnej starostlivosti po 

prijatí reformných zákonov; 

6. Úlohy verejného zdravotníctva v poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti; 

7. Dlhodobá starostlivosť o chronicky chorých – náročná úlo-
ha pre štát a samosprávu; 

Cieľom podujatia 

v Trenčíne a ostat-
ných krajských mes-

tách bolo zistiť posta-
venie pacienta v zdra-

votníctve a sociálnom 

systéme na Slovensku 
a na základe získa-

ných poznatkov skva-
litniť vzťahy medzi 

zdravotníckymi pra-

covníkmi a pacientmi, prepojenia zdravotnej a sociálnej sta-

pohľad ba predsednícky stôl rokovania 
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rostlivosti, skvalitniť dlhodobú starostlivosť o chronicky 

chorých a zlepšiť informovanosť pacientov. Poznatky z vyko-

naných ankiet hovoria, ţe aţ u 72 % pacientov – respondentov 
sa potvrdzuje neznalosť informácií o poskytovaní zdravot-

níckej starostlivosti. Na základe uvedenej skutočnosti sa preto 
uskutočňujú verejné odborné diskusie, z ktorých získané 

informácie budú predmetom rokovania s kompetentnými 

orgánmi na prijatie závaţných rozhodnutí na zlepšenie 
terajšieho stavu. 

Vlastné poznámky  
 

Dvaja diamantoví a dvadsaťtri zlatých bezpríspevkových 

darcov krvi z trenčianskeho regiónu pribudlo dňa 5. decembra 
2005 do zoznamov Slovenského červeného 

kríţa v obradnej miestnosti Mestského 
úradu v Trenčíne. Plakety Jána Janského za 

80 a 40 odberov krvi im odovzdali na sláv-

nostnom stretnutí prezidentka Slovenského 
Červeného kríţa PhDr. Helena Kobzová, 

viceprimátor Mesta Trenčín Ing. Anton 

Boc, riaditeľka sekretariátu Územného spol-

ku Slovenského Červeného kríţa v Trenčíne 

MVDr. Jana Kopiová a primárka Národnej transfúznej sta-
nice v Trenčíne MUDr. 

Nataša Chovancová. 
V slávnostnom prího-

vore PhDr. Helena 

Kobzová poďakovala 
všetkým darcom za ich 

darcovstvo krvi, ktoré 
je prejavom ich ľud-

skosti. Vyjadrila radosť 

nad tým, ţe v Trenčíne 

PhDr. Helena Kobzová 
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je početná skupina darcov krvi a táto skupina bude rozšírená 

dnešnými darcami. Na začiatku roka 2005 si dal Územný 

spolok Slovenského Červeného kríţa v Trenčíne predsavzatie 
získať 5.800 bezpríspevkových darcov krvi. Je potešujúce, ţe 

tento cieľ bol ďaleko prekročený, keď bolo získaných viac ako 
desať tisíc bezpríspevkových darcov krvi. V závere spome-

nula, ţe dnešným dňom sa začala tradičná celoslovenská akcia 

„Vianočná kvapka pre ţivot“. 
Vlastné poznámky 

 
Dňa 7. decembra 2005 sa uskutočnila slávnostná schôdza 

Svojpomocného klubu stomikov – ULCO v Trenčíne pri 

príleţitosti jeho 15. výročia zaloţenia. Správu o činnosti klubu 
predniesol jeho predseda PhDr. Rudolf Gaţo. 

Pomocná evidencia 614/1/05 
 

Občianske zdruţenie Osmijanko z Povaţskej Bystrice za-

bezpečilo pre detské oddelenie Nemocnice s poliklinikou v 
Trenčíne vymaľovanie jeho priestorov svieţimi a veselými 

farbami, maľovku s detskými motívmi. Pribudli nové hračky, 
kniţky, nový detský plastový nábytok, ale i televízor, DVD a 

videoprehrávač. Na slávnostnom otvorení obnovených pries-

torov dňa 9. decembra 2005 konštatoval riaditeľ Nemocnice 
s poliklinikou v Trenčíne  MUDr. Pavol Sedláček, ţe táto 

zmena je v súlade s dlhodobou koncepciou primára tohto 
oddelenia MUDr. Pavla Šimurku, ktorý uţ pred časom zmenil 

strohé biele menovky lekárov a sestier oddelenia na farebné. 

Stačilo len tak málo aby pobyt detí v nemocnici bol menej 
traumatizujúci. Aj vďaka tomu, budú môcť v priestore 

detského kútika na chvíľu zabudnúť na svoje bolesti. Na 
vytvorenie detského kútika prispela investícia v objeme 50 

tisíc Sk, ktorú spoločné snaţenie občianskeho zdruţenia, ktoré 

pripravilo projekt a firma Ozeta Neo Trenčín, projekt finančne 
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podporila. Detský kútik je uţ ich tretím v poradí po Povaţskej 

Bystrici a Ţiari nad Hronom. Ďalšie detské kútiky sa 

pripravujú realizovať v Topoľčanoch, Liptovskom Mikuláši a 
Skalici, teda v mestách, kde má svoje pobočky firma Ozeta 

Neo. Primár MUDr. Pavol Šimurka je prístupný myšlienkam 
humanizácie prostredia nemocníc, čo potvrdzuje konštato-

vaním, ţe vytvárať takéto priestory a detské kútiky je uţ za 

hranicami našich finančných moţností. Mali by byť však 
štandardom, pretoţe liečba, kde sa odstráni smútok je omnoho 

rýchlejšia a kvalitnejšia. 
Trenčianske noviny 12.12.2005  

Pomocná evidencia 648/2/05  

 
Trenčianska nemocnica sa v stredu ráno dňa 16. decembra 

2005 stala miestom tragédie. Niekoľko dní po pôrode tu zo 
štvrtého poschodia gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia 

vyskočila mladá mamička Zuzana Solínová. Pád z výšky 

akoby zázrakom s početnými zlomeninami preţila, no jej stav 
bol veľmi váţny. Zuzana Solínová prišla do nemocnice 5. de-

cembra 2005. Jej stavy úzkosti začali podľa jej brata Jaroslava 
Solína vtedy, keď v dôsledku nízkej pôrodnej hmotnosti 

dieťaťa muselo byť umelo vyţivované a nemala k nemu stály 

prístup. Na tragédiu, ku ktorej došlo na druhý deň ráno pred 
pol ôsmou, si Zuzana Solínová nepamätá. Vraj sa jej snívalo, 

ţe ju bolia zuby a prebrala sa aţ v nemocnici. Podľa vyja-
drenia námestníka pre liečebno-preventívnu starostlivosť 

MUDr. Martina Chrena sú takéto prípady časté. Bohuţiaľ i 

takéto veci sa stávajú. Počas mojej praxe za 35 rokov je to uţ 
šiesty prípad samovraţdy. Aj v tomto prípade nasledoval 

beţný postup, keď pokus o samovraţdu ohlásila nemocnica 
polícii a na podnet ministra zdravotníctva sa prípadom ešte v 

ten deň začal zaoberať aj Úrad dohľadu nad poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti. Pracovníci tohto úradu skontrolovali 
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celú zdravotnú dokumentáciu pacientky. S tvrdením brata 

Zuzany Solínovej, ţe sestru personál neustráţil, vedenie 

nemocnice nesúhlasí. „Pacientka mala psychiatrickú opateru. 
Určité stavy je moţné zvládnuť liekmi, efekt liekov môţe byť 

dobrý, ale aj nemusí,“ vysvetlil námestník MUDr. Martin 

Chren. K nešťastiu podľa neho mohla prispieť aj skutočnosť, 

ţe v to ráno prepustili domov jej spolubývajúcu a Zuzana 

Solínová ostala na izbe sama. Podľa primára psychiatrického 
oddelenia MUDr. Jozefa Haštu, Zuzana Solínová nemala 

samovraţednú náladu, čo sa dá pri psychiatrických 
vyšetreniach dobre identifikovať. Našťastie je v týchto dňoch 

Zuzane uţ lepšie. Má rozsiahle zlomeniny a početné vnútorné 

poranenia, ale bude ţiť.  
Trenčianske noviny 19.12.2005 

 
Korupcia bývalého primára oddelenia ortopédie Nemocnice 

v Trenčíne MUDr. Pavla Patra je ohromujúca, čo potvrdzujú 

výsledky vyšetrovania Úradu boja proti korupcii, ktoré bolo 
ukončené v decembri 2005. Výsledky preukázali 38 prípadov 

ţiadostí o úplatky v hodnote presahujúcej 1,22 milióna Sk. 
Bývalý primár zinkasoval do svojho vrecka podľa spisu vyše-

trovateľa úplatky v hodnote 880-tisíc Sk. Dlhoročné korupčné 

praktiky lekára sa prevalili 25. apríla 2005, keď ho polícia za-
drţala pri preberaní 10-tisíc korunového úplatku od pacientky 

z Nového Mesta nad Váhom, ktorú mal operovať. Mini-
sterstvo vnútra Slovenskej republiky a Úrad boja proti korup-

cii Slovenskej republiky pacientke zabezpečili ortopedickú 

operáciu v inej nemocnici. Riaditeľ trenčianskej nemocnice 
MUDr. Pavol Sedláček poslal primára okamţite na dovolenku 

a o krátky čas s ním nemocnica rozviazala pracovný pomer 
pre hrubé porušenie pracovnej disciplíny. Týmto prvým kro-

kom sa uvoľnila sa lavína. Občania prichádzali na políciu s 

novými a novými prípadmi a táto svoje obvinenie neustále 
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rozširovala. MUDr. Pavol Patro ţiadal od svojich pacientov od 

10 do 100-tisíc Sk za vykonanie ortopedickej operácie. V 

rokoch 2002 aţ 2003 prijal ako primár ortopedického odde-
lenia Nemocnice s poliklinikou v Trenčianskych Tepliciach 

najmenej 17 úplatkov v celkovej hodnote 455-tisíc Sk. Neskôr 
teplickú polikliniku pričlenili pod trenčiansku nemocnicu 

a MUDr. Pavol Patro sa stal aj tu primárom ortopedického 

oddelenia. Od pacientov ţiadal viac, kým sa s nimi nedohodol 
na niţšom úplatku. Polícia za obdobie rokov 2004 aţ 2005 

zdokumentovala prijatie úplatkov v hodnote 425-tisíc Sk. V 
troch prípadoch k odovzdaniu úplatku nedošlo, pretoţe pa-

cienti mali peniaze odovzdať lekárovi aţ po nástupe na 

operáciu. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry obţaloval 
MUDr. Pavla Patra z trestného činu prijímania úplatku a inej 

nenáleţitej výhody. Vyšetrovateľ sa domnieva, ţe lekár 
spáchal trestný čin korupcie a porušil aj zákon o povolaní 

lekára a zákon o zdravotnej starostlivosti, teda svoje pracovné 

povinnosti. Hrozí mu trest odňatia slobody na jeden aţ päť 
rokov, alebo zákaz činnosti, či iný peňaţný trest.  

Trenčianske noviny 09.10.2005 
Pomocná evidencia 06/2/06 

 

 

 

 
 


