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Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 

 
Stalo sa uţ tradíciou, ţe najvyšší predstaviteľ Mesta Trenčín 

v prvých dňoch nového roka prichádza do miestnej nemoc-
nice, aby pozdravil prvé narodené dieťa nemocnice v Tren-

číne. Nebolo to inak ani dňa 4. januára 2008, keď krátko 

poobede navštívil 
primátor Mesta 

Trenčín Ing. Bra-

nislav Celler pô-

rodnícke oddele-

nie Fakultnej ne-
mocnice v Tren-

číne v sprievode 

MUDr. Petra 

Kaščáka, aby bla-
hoţelal pani Dane Laššákovej z Trenčína k narodeniu jej 

dcérky Evky kyticou kvetov a odovzdal pre jej dcérku dar 

Mesta Trenčín zlatú retiazku so znamením kozoroţca. Malá 
Evička tento slávnostný akt nevnímala, pretoţe sladko spala 

po výdatnom obede. A ešte niekoľko základných údajov o no-
vonarodenej Evka Laššákovej : narodila sa o 02,20 h. na nový 

rok, dĺţka 45 cm, váha 2800 g, je prvorodeným dieťaťom ro-

dičov Dany a Dušana Laššákových.  
Počas prvého dňa nového roka 2009 sa narodilo na pô-

rodníckom oddelení Fakultnej nemocnice v Trenčíne ešte ďal-
ších sedem detí.  

Vlastné poznámky 
 

Fakultná nemocnica v Trenčíne bude mať nové vedenie, 

keď minister zdravotníctva Slovenskej republiky MUDr. Ri-

chard Raši odvolal dňa 7. januára 2009 jej doterajšieho ria-

diteľa MUDr. Martina Chrena z funkcie riaditeľa. Svoje 
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rozhodnutie zdôvodnil tým, ţe Fakultnej nemocnici sa ne-

podarilo vyrovnať s ekonomickými problémami. I napriek tej-

to skutočnosti si ministerstvo zdravotníctva doterajšieho ria-
diteľa MUDr. Martina Chrena ako lekára - odborníka váţi, 

avšak nemocnica potrebuje na poste riaditeľa schopného ma-
naţéra, ktorý dokáţe zefektívniť chod trenčianskej nemocnice. 

Od 8. januára 2009 bol vedením trenčianskej nemocnice po-

verený primár Gynekologicko - pôrodníckej kliniky Fakultnej 
nemocnice v Trenčíne MUDr. Rudolf Lintner. Po svojom 

vymenovaní do funkcie riaditeľa sa vyjadril, ţe jeho prvé kro-
ky povedú k zastabilizovaniu ekonomiky nemocnice. Fakultná 

nemocnica v Trenčíne je jediné zmluvné zdravotnícke zaria-

denie v Trenčianskom kraji. Z toho vyplýva aj zvýšenie počtu 
pacientov, a preto sa bude snaţiť, aby platby od poisťovne 

navýšené o nových pacientov boli aj vyplatené. V súčasnosti 
má trenčianska nemocnica dlţobu asi desať miliónov eur, pri-

čom poisťovňa jej dlhuje šesť miliónov eur. Nový riaditeľ 

MUDr. Rudolf Litner prehlásil, ţe nie je dôvod, aby pre zlú 
finančnú situáciu hrozilo prepúšťanie zamestnancov nemoc-

nice. 
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v tejto 

súvislosti poukazuje na to, ţe jednou z jeho priorít je aj v roku 

2009 podporovať skvalitňovanie zdravotnej starostlivosti a 
efektívne hospodárenie zdravotníckych zariadení v jeho pô-

sobnosti. „Plnenie tejto úlohy si vyţaduje, aby v ich vedení 
pôsobili manaţéri, ktorí dokáţu tieto úlohy operatívne uplat-

ňovať v praxi. Fakultná nemocnica v Trenčíne sa napriek úsi-

liu vedenia dlhodobo nevedela vyrovnať s ekonomickými pro-
blémami.“  

Fakultná nemocnica v Trenčíne má 926 postelí na 20 lôţ-
kových oddeleniach. Zároveň eviduje osem pracovísk spoloč-

ných vyšetrovacích a liečebných zloţiek, 16 príjmových am-
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bulancií, 19 samostatných odborných ambulancií ako aj ďalšie 

odborné ambulancie, ktoré sú súčasťou oddelení.  

markiza.sk 07.01.2009 
tasr.sk 07.01.2009 

Pomocná evidencia 16/1/09, 17/1/09 
 

Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied v Koši-
ciach pod vedením RNDr. PaedDr. Márie Novákovej usku-

točnil v mesiaci február 2009 výskum kliešťami prenášaných 

ochorení (lymská borelióza, kliešťová encefalitída, anaplaz-
móza, riketsióza) u poľovníkov a lesných pracovníkov z úze-

mia Slovenska. Toto vyšetrenie spočívalo v odbere krvi (v 
mnoţstve 4 ml) následnými vyšetreniami krvi na prítomnosť 

baktérií a vírusov, ale aj na prítomnosť protilátok proti týmto 

patogénom. Z vyšetrení sa mohla takto vyšetrovaná osoba 
dozvedieť či u neho práve neprebieha spomínaná infekcia, ale 

aj či sa s patogénmi v minulosti nestretol.  
Vlastné poznámky 

 

Dňa 14. februára 2009 na Deň svätého Valentína sa pre 

niektoré deti v Bratislave začal netradične, pretoţe Fond Dr. 

Klaun sa rozhodol im darovať ako valentínsky darček vystú-
penie Dr. Klaunov. Nebolo to celkom obyčajné predstavenie, 

ale uţ 500. predstavenie. Tentokrát boli divákmi budú slucho-
vo postihnuté deti zo špeciálnych Základných škôl inter-

nátnych na Hrdličkovej a Drotárskej ulici a deti s mentálnymi 

postihnutiami z Domova sociálnych sluţieb profesora Matu-
laya v Bratislave. Spolu s nimi na predstavení sa zúčastnili aj 

darcovia a priaznivci Fondu Dr. Klaun. Nad jubilejným pred-
stavením Fondu Dr. Klaun mal veľvyslanec Holandského krá-

ľovstva v Slovenskej republike Rob Swartbol, ktorý sa po-

dujatia aj zúčastnil spolu so  zastupujúcim veľvyslancom USA 

v Slovenskej republike Keithom Eddinsom. Zaujímavé bolo 

konštatovanie, ţe za rok 2008 klauni, bábkoherci z Fondu Dr. 

http://www.markiza.sk/
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Klaun precestovali po 53 špeciálnych základných školách, 

domovoch sociálnych sluţieb, liečební a nemocničných zaria-

dení a odohrali pre deti 155 predstavení. 
Vlastné poznámky 

 
Mesto Trenčín v spolupráci s novým správcom Mestskej 

krytej plavárne IB správcovská s.r.o. poskytuje od januára 

2009 bezplatné plávanie a saunovanie dôchodcom vo veku 
nad 60 rokov v rozsahu dvoch hodín týţdenne a to kaţdú 

stredu od 14.
00

 do 16.
00

 h. Túto sluţbu vyuţíva od 70 do 100 
seniorov. Od začiatku roka 2009 plaváreň takto navštívilo 

okolo 400 osôb. Je-

dinou podmienkou 
bezplatného vstupu 

je vek nad 60 rokov 
a občiansky preukaz 

s trvalým pobytom 

v meste Trenčín. 
Podľa primátora 

Ing. Branislava 
Cellera ide o prvé 

kroky na ktorých 

bola iniciátorom Rada starších ako jeho poradný orgán. V naj-
bliţšej budúcnosti ďalšou ponukou pre seniorov bude bez-

platná dvojhodinová návšteva fitnescentra týţdenne na 
druhom poschodí krytej plavárne. V dohľadnom čase pribudne 

ešte bezplatný vstup na  ďalšie športoviská patriace mestu a na 

kultúrne podujatia organizované Mestom Trenčín. Od februára 
2009 plávanie bez úhrady vyuţívať aj občania s ťaţkým 

zdravotným postihnutím spolu so sprievodcom a to počas ho-
dín vyhradených verejnosti.  

Info Trenčín 16.02.2009 
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Začiatkom mesiaca februára 2009 v Trenčianskom okrese 

nezamestnanosť zvýšila o 0,51 %. Túto skutočnosť potvrdila 

riaditeľka odboru sluţieb zamestnanosti Zuzana Vlnová z 
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne. Toto kon-

štatovanie bliţšie priblíţila, ţe počet uchádzačov o zamest-
nanie v evidencii je 2.065, čo je oproti minulému mesiacu 

január 2009 nárast o 295 osôb. Väčšie prepúšťanie zatiaľ 

nahlásili dve spoločnosti a to spoločnosť Trens, ktorá prepustí 
300 zamestnancov začiatkom hromadného prepúšťania 30. 

januára 2009. Spoločnosť má prepúšťanie rozvrhnuté po jed-
notlivých mesiacoch. Koniec hromadného prepúšťania je sta-

novený na 30. septembra. Druhou firmou je Power One 

z Dubnice nad Váhom, ktorá plánuje prepustiť 49 ľudí. Úrad 
práce v Trenčíne do budúcnosti predpokladá ďalšie prepúš-

ťanie, najmä sa jedná o firmy orientované sa na automobilový 
priemysel a firmy, ktoré sú na daný priemysel naviazané. Od 

mesiaca februára 2009 nahlásila likvidáciu spoločnosť Merina, 

ktorá v uplynulom roku oslávila sté výročie svojho zaloţenia. 
Hlavný dôvod prepúšťania je nepriaznivý stav v dôsledku 

finančnej krízy. Momentálne Úrad práce v Trenčíne disponuje 
s 82 voľnými pracovnými miestami od 32 zamestnávateľov, 

čo je oproti minulému roku pokles o dve tretiny.  

Trenčianske noviny 09.02.2009 
 

Dňa 17. februára 2009 
sa uskutočnilo prvé his-

torické stretnutie opatro-

vateliek z mesta Trenčín 
s primátorom Ing. Bra-

nislavom Cellerom, 
ktorý v úvode stretnutia 

konštatoval : „Dovoľte, 

aby som vám poďakoval 
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za prácu, ktorú vykonávate. Pre našich starších občanov býva 

stretnutie s vami často jedným z mála kontaktov s okolitým 

svetom. Zámerom mesta Trenčín je postupne rozširovať sieť 
zariadení, akými sú denné stacionáre, domovy opatrovateľskej 

sluţby, prípadne penzióny pre dôchodcov“. Poslankyňa dlho-
dobo uvoľnená na výkon funkcie Janka Fabová vyjadrila 

presvedčenie, ţe dopyt po terénnej opatrovateľskej sluţbe 

z roka na rok narastá. Adresná pomoc priamo v byte občana je 
vţdy tou lepšou formou starostlivosti. Ľudia nie sú vytŕhaní zo 

svojho prirodzeného prostredia. 
Prácu opatrovateliek zhodnotila zodpovedná za opatrova-

teľskú sluţbu Gabriela Zúbeková : „V Trenčíne zabezpečuje 

terénnu opatrovateľskú sluţbu 82 opatrovateliek (aj niekoľko 
muţov) pre 113 klientov. Jedna opatrovateľka sa stará v prie-

mere o jedného aţ troch ľudí. Väčšinou sú to starší a ťaţko 
zdravotne postihnutí občania. Táto práca je nesmierne nároč-

ná, najmä na psychiku. Pracujeme denne, okrem soboty a ne-

dele. Musíme rešpektovať klientovo súkromie, domáce pros-
tredie, jeho rodinu. Počet opatrovateľov je však z dlhodobého 

hľadiska nepostačujúci. Veď počas necelých prvých dvoch 
mesiacov tohto roku bolo zaevidovaných 14 nových ţiadostí 

od občanov, ktorí jeseň svojho ţivota chcú dôstojne preţiť 

v svojich príbytkoch“. 
V rámci diskusie 

opatrovateľky vzniesli 
na vedenie mesta svo-

je poţiadavky, ako na-

príklad riešenie : 
- preplácania cestov-

ného v mestskej 

hromadnej doprave 
pri presúvaní sa od 

jedného klienta 
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k druhému; 

- pravidelného prideľovanie ochranných pracovných pomô-

cok. 
Na záver stretnutia primátor Ing. Branislav Celler vyjadril 

presvedčenie, ţe stretnutie splnilo svoje poslanie, preto podob-

né podujatia sa budú aj v budúcnosti opakovať. 
Vlastné poznámky 

 
Valentínsku kvapku krvi pripravil aj v tomto roku 2009 

Slovenský Červený kríţ v spolupráci s Národnou transfúznou 

sluţbou Slovenskej republiky a hematologicko-transfúznymi 
oddeleniami nemocníc. Na Strednej odbornej škole zdravot-

níckej v Trenčíne sa zapojilo tento rok 55 darcov. Išlo prevaţ-
ne o študentov z tejto školy, ku ktorým sa pridalo aj niekoľko 

chlapcov a dievčat z Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne po-

vedala riaditeľka Strednej odbornej školy zdravotníckej 
v Trenčíne RNDr. Janka Gugová. Súčasne doplnila, ţe 

„študenti – darcovia týmto vysoko ľudským činom tak spojili 
svoje erudované teoretické vedomosti s praxou.“ Boli to štu-

denti z tretieho a štvrtého ročníka. Motiváciou pre nich bolo 

okrem vykonania humánneho činu aj to, ţe na celý deň ich 
uvoľnili z vyučovania, uviedla odborná vyučujúca školy Má-

ria Vargová, ktorá sama išla študentom príkladom a dnes ako 
jedna z prvých darovala vzácnu tekutinu.       

tasr 09.02.2009 

 
Dňa 19. februára 2009 zasadal Rada starších mesta Trenčín 

pod vedením predsedu krajskej organizácie dôchodcov Ing. 

Jozefa Miklóša. V jej programe predkladali jednotliví jej čle-

novia zabezpečenie činnosti podľa jednotlivých úsekov 

aktivity dôchodcov : 
■ pre oblasť kultúry MUDr. Judita Biermanová referovala, 

ţe navrhovala realizovať tieto podujatia :  
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- oslavy 64. výročie oslobodenia mesta Trenčín a oslavy 

65. výročia Slovenského národného povstania pri pamät-

níku umučených v lesoparku Brezina – mesiac apríl, 
august 

- realizovať po-
dujatia pri prí-

leţitosti „Me-

siac október - 
mesiac úcty 

k starším ľu-
ďom“ 

- realizovať di-

vadelné pred-
stavenie Rado-

šincov pre seniorov mesta Trenčín – mesiac máj, de-
cember 

- realizovať druhé stretnutie Trenčanov v Bratislave –me-

siac október, december 
- realizovať stretnutie folklórnych súborov so seniormi na 

podujatí „Náš predvianočný čas“ – mesiac december 
■ pre oblasť školstva Marta Bláhová referovala, ţe navrhuje 

realizovať : 

- Akadémiu tretieho veku 
- Univerzitu tretieho veku pri Trenčianskej univerzite A. 

Dubčeka 
- besedy a prednášky pre seniorov 

- spoluprácu s Detským parlamentom a Študentskou radou 

Mesta Trenčín 
■ pre oblasť sociálnu Ildikó Reznerová referovala o reali-

zácii : 
- budovania penziónu pre seniorov na Sihoti 

- prijatých opatrení vyplývajúcich z „Koncepcie sociálnej 

problematiky na území mesta Trenčín“  
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- nadväzovania spolupráce s Klubmi dôchodcov a ďalšími 

občianskymi zdruţeniami za účelom zvýšenie aktivity 

seniorov  
- podieľať sa na spolupráci pri riešení problému s bezdo-

movcami  

■ v oblasti rozvoja mesta Ing. Stanislav Radimák referoval 

o investičných akciách, ktoré budú pod drobnohľadom dô-

chodcov : 
- výstavba podzemných garáţí pri Dome armády  

- výstavba penziónu pre dôchodcov pri Centre seniorov na 
Sihoti 

- výstavba juhovýchod-

ného obchvatu mesta: 
- výstavba Auparku  

- výstavba polyfunkčného 
domu na Dlhých Ho-

noch a jeho dislokácia  

- postup po vyhodnotení 
súťaţe „rekonštrukcia 

Mierového námestia“ 
- oprava vozoviek a chodníkov 

■ v oblasti mestskej časti Juh Ing. Gustáv Teker referoval, ţe 

v spolupráci s  výborom mestskej časti Juh sa zamerajú : 
- na získanie samostatného priestoru pre pravidelnú komu-

nikáciu s občanmi sídliska Juh  

- pomoc pri práci s komunálnym odpadom 

■ v oblasti mestskej časti Západ Ing. Štefan Sýkorčin refe-

roval, ţe v spolupráci s  výborom mestskej časti Západ sa 
zamerajú na : 

- pomoc pri rekonštrukcii Kultúrneho domu Istebník 
- na opravu chodníkov na Veľkomoravskej ulici 

- na opravu povrchu Zlatoveckej ulice 
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■ v oblasti mestskej časti Sever Ing. Pavol Rácz referoval, ţe 

v spolupráci s  výborom mestskej časti sa zamerajú na : 

- riešenie problémov v mestskej hromadnej doprave 
- postup prác pri výstavbe penziónu pre dôchodcov 

■ v oblasti mestskej časti Stred Štefan Balaj referoval, ţe 
v spolupráci s  výborom mestskej časti sa zamerajú na : 

- postup rekonštrukcie obchodného domu Druţba pre do-

časné umiestnenie Kultúrneho centra Dlhé Hony v týchto 
priestoroch počas budovania nového polyfunkčného do-

mu 
- sledovať postup prác pri výstavbe polyfunkčného domu  

- sledovať postup prác pri výstavbe garáţí pri Dome ar-

mády 
- sledovať postup prác pri rekonštrukcii Mierového ná-

mestia 
- sledovať postup prác pri výstavbe nových investičných 

akcií 

■ Rada starších mimo uvedených úloh v jednotlivých oblas-
tiach  sa zameria : 

- na spoluprácu s útvarmi mestského úradu za účelom prí-
pravy broţúry „Kam s odpadom“ v súčasnom období 

- zapojiť sa do projektu „Pekný Trenčín“ 

- spoluprácu s primátorom Mesta Trenčín 
Vlastné poznámky 

 

Trenčianski seniori privítali medzi sebou dve významné 

osobnosti. V utorok 3. februára 2009 navštívil Centrum senio-
rov na Sihoti bývalý vynikajúci hokejový reprezentant Jozef 

Golonka, aby predstavil svoju knihu a 26. februára 2009 sprí-

jemnila dôchodcom popoludnie slovenská spisovateľka ţijúca 
a podnikajúca v Amerike Kamila Kay Strelková – Kanková.  

Jozef Golonka, prezývaný Ţiletka, ani tentokrát nezaprel 
svoj zmysel pre humor. Počas dvojhodinovej besedy rozos-

mieval všetkých prítomných mnoţstvom veselých záţitkov 
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a odpovedal na zaujímavé otázky. Seniorom pri tejto príle-

ţitosti predstavil aj svoju novú knihu s príznačným názvom 

Rebel s číslom 9. O tom, ţe sa Joţko Golonka cítil na náv-
števe veľmi príjemne, potvrdzujú jeho slová pri rozlúčke so 

seniormi : „Trenčín je krásne mesto s tajomnou  históriou 
a vynikajúcimi športovcami, ktorí reprezentujú našu vlasť 

v celom svete. Teší ma, ţe som mohol na podnet môjho pria-

teľa Milana Gabrhela a primátora Ing. Branislava Cellera  
navštíviť toto mesto a stretnúť s jeho seniormi“.  

Ďalšou zaujímavou osobnosťou, s ktorou seniori besedo-
vali, bola slovenská spisovateľka a americká podnikateľka 

Kamila Kay Strelka - Kanková, ktorá prišla i so svojim 

manţelom. Porozprávala o svojom zaujímavom ţivote a pod-
nikaní v USA, no najmä o veľkej túţbe po domove. Slovenka, 

ktorá pred rokom 1968 pracovala ako redaktorka Českoslo-
venského rozhlasu, odišla po okupácii Sovietskych vojsk 

s manţelom a dcérkou za veľkú mláku. Ţila najskôr v Kanade, 

kde vystriedala niekoľko povolaní. Po deviatich rokoch sa 
presťahovala s rodinou do USA a začala podnikať vo viace-

rých oblastiach. Nikdy však nezabudla na svoju milovanú 
vlasť. Túţbu po domove cítiť aj v jej štyroch vydaných kni-

hách - Letenka do raja, Letenka do sveta, Letenka do 

minulosti a Letenka do Bratislavy. Jej tvorba sa stretla s veľ-
kým záujmom verejnosti. Na ţiadosť kniţníc, škôl a čitateľov 

sa Kamila rozbehla po Slovensku, aby porozprávala o ţivote 
Slovenky v cudzine a mnoţstve prekáţok, ktoré musela na 

ceste k úspechu zdolávať. Ako členka Top centra podnika-

teliek na Slovensku napísala svoju piatu kniţku Letenka za 
Hviezdami o slovenských úspešných ţenách a podnikateľ-

kách. Svoje knihy nahrala aj pre nevidiacich. Na záver 
stretnutia s Kamilou Kankovu nechýbala autogramiáda. 

www.trencin.sk 04.03.2009 
 

http://www.trencin.sk/
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Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa – štatu-

tárneho orgánu Fakultnej nemocnice v Trenčíne sa uskutočnilo 

dňa 30. marca 2009. Výberového konania sa zúčastnili traja 
uchádzači, ktorí sa do predmetného výberového konania pri-

hlásili a zároveň splnili predpoklady a poţiadavky vyhlaso-
vateľa. Výberová komisia po zhodnotení výsledkov výbero-

vého konania určila nasledovné poradie uchádzačov : 

- MUDr. Rudolf Litner – 310 bodov 
- MUDr. Jaroslav Vidan – 252 bodov 

- MUDr. Ahmad Gharaibeh, MPH – 110 bodov.  
Na základe vyššie uvedeného výberová komisia odporučila 

ustanoviť do funkcie riaditeľa – štatutárneho orgánu predmet-

ného zdravotníckeho zariadenia MUDr. Rudolfa Lintnera, 
ktorý sa umiestnil s najvyšším počtom bodov.. 

Ministerstvo zdravotníctva SR 31.03.2009 
 

Dňa 26. marca 2009 stretnutím popredných funkcionárov 

a aktívnych členov Slovenského Červeného kríţa v obradnej 
miestnosti Mestského úradu v Trenčíne vyvrcholili okresného 

oslavy 90. výročia vzni-
ku Československého 

Červeného kríţa. V je-

ho úvode moderátorka 
podujatia Bc. Viera 

Štefulová konštatovala, 
ţe práve pred 90 rokmi 

dňa 6. februára 1919 

začala sa písať história 
Červeného kríţa. Od 

svojho začiatku pomá-
hala táto dobrovoľná 

organizácia pri riešení rôznych problémov spoločnosti, pri 

organizovaní pomoci zo zahraničia, pri poskytovaní sociálnej 

blahoţelanie primátorovi mesta Nemšová Jánovi Mindárovi 
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pomoci a zbierok pre hladujúcich. Veľkú pozornosť venoval  

zdravotnej výchove obyvateľstva. Po skončení druhej svetovej 

vojny tisíce ľudí začalo vyuţívať Pátraciu sluţbu Červeného 
kríţa, keď hľadali svojich blízkych odvlečených do koncen-

tračných táborov či padlých pri vojnovom konflikte. Svojou 
charitatívnou činnosťou nahrádzala nedostatky štátnej správy. 

Rozdávala šatstvo, zriaďoval sirotince, chudobince, stravova-

cie zariadenia, sanatória, venovala sa aj správe niektorých ne-
mocníc a pomáhal vysťahovalcom. Významnou úlohou bola 

a doposiaľ stále aj je výchova a získavanie bezpríspevkových 
darcov krvi. Za 90 rokov organizácie jej členovia, dobro-

voľníci v zmysle 

siedmich princípov 
– ľudskosť, nes-

trannosť, neutralita, 
nezávislosť, dobro-

voľnosť, jednot-

nosť, univerzálnosť 
spoločnými silami 

pomáhali slabým, 
bezbranným a od-

kázaným, tak ako si 

to ţelal zakladateľ Červeného kríţa Henry Dunant. V ďalšej 
časti príhovoru Bc. Viera Štefulová pripomenula hlavné míľ-

niky histórie Červeného kríţa. Jeho začiatky na území Slo-
venska boli zaznamenané v roku 1881, kedy na našom území 

vyvíjal činnosť Uhorský Červený kríţ. Jeho  najstarším a naj-

aktívnejším spolkom bol spolok v Banskej Štiavnici. Novo-
dobá história Červeného kríţa na území Slovenska sa začala 

písať 6. februára 1919, kedy vznikol Československý. Jeho 
prvou predsedníčkou sa stala dcéra prezidenta vtedajšej prvej 

Československej republiky Dr. Tomáša G. Masaryka – Dr. 

Alica Masaryková. Po roku 1989 Slovenský Červený kríţ bol 

blahoţelanie starostovi obce Chocholná-Velčice Ing. Škriečkovi 
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uznaný vládou Slovenskej republiky dňa 8. decembra 1992. 

Slovenský Červený kríţ sa stal súčasťou medzinárodného 

hnutia Červeného kríţa a Červeného polmesiaca. 
V programe vystúpila s príhovorom predsedníčka Sloven-

ského Červeného kríţa PhDr. Elena Kobzová, ktorá vyjadrila 
radosť, ţe dnes prišla medzi ľudí, ktorí v kaţdom okamţiku 

ţivota preukázali kus ľudskosti a humanity. „Keď si pripo-

míname deväťdesiate výročie vzniku Červeného kríţa na Slo-
vensku, je treba priblíţiť si obdobie za akých podmienok  pri-

šiel Červený kríţ na Slovensko. Uţ od prvých chvíľ zásluhou 
Dr. Alice Masa-

rykovej boli pre 

potreby obyva-
teľstva zaslané 

lieky, šatstvo 
a postavenie 

protiepidemio-

logickej nemoc-
nice v Turzov-

ke v celkovej 
hodnote 215 mi-

liónov Kčs. Jej 

zásluhou vznikol Ústav M. R. Štefánika, ktorý slúţi vzdeláva-
niu zdravotníkov dodnes. V súvislosti s výročím Červeného 

kríţa na Slovensku treba spomenúť ešte britskú občianku Mu-
riel Pagetovú, ktorá viedla misiu Britského Červeného kríţa na 

Slovensko v roku 1927, kedy vypukol na Kysuciach škvrnitý 

týfus, zachraňujúca našich občanov. Má zásluhu na vybudo-
vaní Detského domova v Modre, rekondičného tábora v Koši-

ciach a niekoľkých stravovacích zariadení.“ Zároveň uviedla, 
ţe práca Červeného kríţa na jeho počiatkoch sa nedá porov-

návať s jeho prácou v súčasnom období, pretoţe nastal úţasný 

pokrok v zdravotníctve a ošetrovateľstve v starostlivosti 
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o obyvateľstvo. Vţdy však prvoradou myšlienkou bola sta-

rostlivosť o zdravie človeka. „Z tohto miesta vám všetkým 

ďakujem, ţe svojou aktivitou napĺňate myšlienky zakladateľa 
Červeného kríţa Henryho Dunanta,“ povedala PhDr. Elena 

Kobzová. Po týchto krásnych slovách potom prevzalo tridsať 
súčasných aktivistov Slovenského Červeného kríţa v Trenčíne 

z jej rúk ocenenia za dlhoročnú prospešnú prácu v Sloven-

skom Červenom kríţi.  
Vlastné poznámky 

 
V Kultúrnom centre Sihoť v Trenčíne dňa 23. apríla 2009 sa 

uskutočnila nesúťaţná prehliadka seniorov v prednese poézie, 

prózy a spevu aj s ukáţkami vlastnej tvorby. Podujatie organi-
zovala Okresná organizácia Jednoty dôchodcov v Trenčíne. 

Na podujatí sa zúčastnilo 32 seniorov z celého okresu Trenčín, 
z ktorých väčšina sa rozhodla pre poéziu. Dokonca traja vystú-

pili s vlastnou tvorbou poézie. Na vystúpenie seniorov sa 

prišla pozrieť súčasní aktívni spisovatelia ako spisovateľka 
Katarína Hudecová z Trenčianskych Teplíc, básnik Ivan 

Haluška z Partizánskeho a spisovateľ Pavol Hamžík. Hoci 
prehliadka bola nesúťaţná, predsa prednes poézie a spev 

hodnotila štvorčlenná porota, zloţená z učiteľov jazyka slo-

venského a spevu. Odborná porota konštatovala, ţe výkony 
seniorov boli dobré. Súčasne potvrdili, ţe aj ľudia v staršom 

veku majú o takéto podujatia záujem, preto sa rozhodli, ţe 
o rok podujatie zopakujú. 

Trenčianske noviny 04.05.2009 

Pomocná evidencia 390/1/09 
 

V sobotu popoludní 9. mája 2009 sa mesto Trenčín pridalo 
k celoslovenskému podujatiu Únie materských centier s náz-

vom Míľa pre matku, do ktorého bolo zapojených 26 miest 

a obcí na Slovensku. Mamičky s kočiarikmi sa sústreďovali na 
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Hviezdoslavovej ulici pred Trenčianskym materským centrom 

Srdiečko, kde sa postupne registrovali a presne o 16,
00

 h vyšli 

na trať účastníci podujatia. Najprv smerovali po pešej zóne 
k Domu armády, aby otočili svoj smer na Štúrove a Mierové 

námestie, kde bol cieľ, 
celkom 1609 metrov. Po-

čas putovania mestom, 

účastníci zbierali body 
na jednotlivých stano-

vištiach, aby ich v cieli 
odmenili vecnými darmi. 

Ako to všetko dopadlo, 

informovala Emília 

Hromníková, ţe kým v 

minulom roku sa podu-
jatia zúčastnilo takmer 500 účastníkov, tak tento rok prišlo 

719 osôb. „Prišli mamičky s bábätkami v kočíkoch, malí bicy-

klisti, oteckovia, korčuliari aj starí rodičia. Myšlienku mater-
stva prišlo podporiť mno-

ho mladých ľudí, ale aj 
viacgeneračných rodín. 

Okrem toho bol pre 

účastníkov pripravený 
sprievodný program ako 

tvorivé dielne, nafukova-
cí hrad, vozenie na koní-

koch, vystúpenia det-

ských tanečných skupín, karatistov, rytierske turnaje, ale aj 
módna prehliadka pre tehotné ţeny. Záverom treba dodať, ţe 

celému podujatiu prialo pekné slnečné počasie. 
Vlastné poznámky 
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Uţ po osemnásty raz sa konalo obľúbené kultúrno-

spoločenské podujatie Čarbičky – farbičky v Demy – Domo-

ve sociálnych sluţieb v Trenčíne dňa 21. mája 2009. Zišla sa 
tu asi stovka klientov zo siedmich zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a tradične bol 
pre nich pripravený bohatý celodenný program. Cieľom tohto 

podujatia socializačno-integračného charakteru bolo vyuţiť 

rozmanité výtvarné techniky na prípravu rôznych darčekov 
a drobností, v ktorých deti do veľkej miery vyuţijú nielen 

zručnosť,  vytrvalosť, ale aj svoju fantáziu. Klientov aj hostí 
riaditeľa Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Du-

šana Lobotku, primátora Mesta Trenčín Ing. Branislava 

Cellera a viceprimátora Tomáša Vaňu privítal a pozdravil 
riaditeľ Demy Mgr. Pavol Gavenda. Obaja hostia sa potom 

prihovorili k deťom a zaţelali pekný deň. Popoludní sa im 
predstavili tanečníčky zo súboru Goonies, ba do konca si 

s nimi zatancovali a na záver dňa si posedeli pri ohníku 

a opekaní špekáčkov. 
Riaditeľ hostiteľského zariadenia Mgr. Tibor Gavenda na 

záver stretnutia vyjadril 
nádej, ţe ním pripravený 

projekt rozšírenia kapa-

cít o 27 miest zariadenia 
z eurofondov uspeje 

a tak umoţní umiestniť 
svojich klientov aj po 

dovŕšení veku 25 rokov. 

 Vlastné poznámky 
 

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek udeľo-
vala dňa 14. mája 2009 pri príleţitosti dňa sestier ocenenie 

Biele srdce v troch kategóriách. Tento rok ho získali námest-

níčka riaditeľa fakultnej nemocnice pre ošetrovateľstvo Mária 
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Hoštáková a tri sestry pri lôţku pacienta, Anna Jurajová z 

očného oddelenia, Lýdia Kavická z geriatrického oddelenia a 

Anna Robotová z infekčného oddelenia. „Prácu v zdravot-
níckych zariadeniach bez sestier si nikto nedokáţeme pred-

staviť. Sestra urobí pri pacientovi oveľa väčší kus práce, ako 
iní zdravotnícki pracovníci. Lekári robia tú veľkú robotu, ale 

častokrát pre pacienta je dôleţitá práve mravenčia práca 

sestry,“ zvýraznila námestníčka MUDr. Terézia Drobná. 
Ocenením Biele srdce za dlhoročnú službu, v tomto prí-

pade za päťdesiat rokov práce v zdravotníctve bola ocenená 

Anna Vaculíková. „Za moţnosť získať vzdelanie sme dlho 

bojovali, ale ako dnes vidím, zabúdame na iné, na to srdce. 

Keď som ja začala pracovať ako sestra, povedali mi, keď 
budeš počuť vo-

anie chorých a 
slabých, nezavá-

haj svoje šťastie 

obetovať pre 
iných,“ poveda-

la Anna Vaculí-
ková. Ani po 

rokoch v zdra-

votníctve s prá-
cou sestry ne-

končí. V súčas-
nosti sa venuje 

domácemu ošetrovateľstvu. „Chodím k pacientom domov, 

ošetrujem ich, starám sa o nich, pomáham im cvičiť. Snaţíme 
sa ich uzdraviť nielen liekmi, ale aj svojou prítomnosťou.“ 

Najväčšou odmenou pre sestru je podľa nej pomoc pacientom. 
„Nepoznám krajší pocit, ako keď sa mi podarí človeka pos-

taviť na nohy.“ Ocenená Lýdia Kavická, pracuje na geriatrii 

uţ 18 rokov. „Som veľmi rada, ţe ma navrhli na toto ocenenie, 
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po toľkých rokoch, čo som odpracovala. Práca na geriatrickom 

oddelení je podľa nej veľmi náročná, veď to sú všetko ľudia 

nad 65 rokov, niekedy je to ťaţké. Ale ja som tu veľmi spo-
kojná,“ dodala Lýdia Kavická. 

Nedocenená práca zdravotných sestier na Slovensku spôso-
buje, ţe veľa z nich odchádza za prácou do zahraničia. 

„Problém so sestrami je stále. Je nás málo a bude nás ešte 

menej. V roku 2012 pôjde do dôchodku okolo 4000 zdra-
votných sestier a mladých je nedostatok,“ povedala Tatiana 

Klimová, prezidentka Regionálnej komory sestier a pôrod-
ných asistentiek. Príchodu sestier z východu sa neobáva. Slo-

vensko nie je pre ne finančne zaujímavé. 

www.sme.sk 22. 5. 2009 
Trenčianske noviny 18.05.2009  

Pomocná evidencia 283/1/09  
 

Dňa 16. mája 2009 celoslovenskú 

prezentáciu výrobkov chránených 
dielní zdravotne postihnutých obča-

nov v Trenčíne navštívila ministerka 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky Ing. Viera Tomanová, 

PhD. Počas návštevy ju sprevádzala 
poslankyňa Národnej rady Sloven-

skej republiky Ing. Magda Košúto-

vá. Predseda Slovenskej agentúry na 

podporu zdravotne postihnutých ob-

čanov Slovenskej republiky Arpád Beník informoval, ţe toto 
občianske zdruţenie pôsobí na Slovensku uţ druhým rokom 

a jeho úlohou je jednak prezentovať tieto výrobky na výsta-
vách, galériách a v múzeách, ale aj ich predajom. V krátkej 

video prezentácii bola priblíţená činnosť chránených dielní. 

So záujmom si pozrela tanečnú kreáciu telesne postihnutej 

http://www.sme.sk/
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Petry Kolberovej s Jurajom Adamom a potom si prezrela i 

vystavené exponáty v Mestskej galérii.  

Vlastné poznámky 
 

Spolok Sloven-
ského červeného 

kríţa v Trenčíne pra-

videlne organizuje 
stretnutia viacnásob-

ných dobrovoľ-ných 
darcov krvi plaketou 

Jánskeho a Kňazo-

vického plaketou, 
čím aspoň takto mo-

rálne oceňuje ich šľachetné srdce v prospech známych, ale 
často aj neznámych prijímateľov ich drahej tekutiny pri zá-

chrane ţivota. Stalo sa uţ tradíciou, ţe obradná miestnosť 

Mestského úradu v Trenčíne aj viackrát ročne je svedkom 
takejto významnej udalosti. Naposledy sa stretli viacnásobní 

dobrovoľní darcovia krvi v piatok 12. júna 2009, ktorí v dvad-
siatich piatich prípadoch prevzali diamantovú Jánskeho pla-

ketu za 60 krát odovzdanú krv, v štyroch prípadoch prevzali 

zlatú Jánskeho plaketu za 50 krát odovzdanú krv a v jednom 
prípade za sto násobné darovanie krvi prevzal Ing. Roman 

Petlach Kňazovického plaketu. V slávnostných príhovoroch 
rečníci – predseda Územného spolku Slovenského červeného 

kríţa v Trenčíne MUDr. Milan Masaryk, riaditeľka Národnej 

transfúznej stanice v Trenčíne MUDr. Nataša Chovancová, 
primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, vedúca odboru 

zdravotníctva a humánnej farmácie Trenčianskeho samo-
správneho kraja Mgr. Štefíková Elena, MPH poďakovali 

všetkým oceneným za ich ľudskosť a dobrovoľnú obeť 

v prospech občanov. 
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K prítomným oceneným bezplatným darcom krvi sa priho-

vorila riaditeľka Ná-

rodnej transfúznej sta-
nice v Trenčíne 

MUDr. Nataša Cho-
vancová, ktorá ocenila 

ich humánny čin 

v prospech ľudí okolo 
seba. O dôleţitosti ţi-

votodarnej tekutiny 
ako je krv, sú stovky a tisíce zachránených spoluobčanov, kto-

rým krv pomohla prekonať ťaţké havárie či iné ťaţkosti ţi-

vota. Slovensko je jednou z krajín, v ktorej prísun krvi je 
zabezpečovaná bezpríspevkovými darcami krvi. Na svete je 

však aţ 70 krajín, kde takáto činnosť zabezpečovaná nie je. 
Okrem toho i trenčianska transfúzna stanica zvýšila za uply-

nulé roky počet odberov o viac ako polovicu, keď pred dvomi 

rokmi bolo na trenčianskom pracovisku 5.500 odberov a v mi-
nulom roku to bolo aţ 13.500 odberov. Za zvýšeným počtom 

odberov je enormná racionalizácie práce zdravotníkov. Tren-
čianska transfúzna stanica vykonáva veľmi zásluţnú činnosť, 

veď ona zásobuje deväť nemocníc Trenčianskeho kraja a do-

konca vypomáha aj Bratislavskému kraju.  
Vlastné poznámky 

 
Uplynulá sobota 13. júna 2009 sa v Detskom mestečku 

niesla v znamení športu. Práve v Trenčíne - Zlatovciach vy-

vrcholilo finále 19. ročníka celoslovenských majstrovstiev detí 
z detských domovov. Predstavilo sa 220 mladých talentov 

športu 28 detských domovov, ktorí najskôr prešli sitom troch 
regionálnych podujatí. Súťaţilo sa v ľahkej atletike, volejbale 

a v minifutbale, o čo najlepšie umiestnenie. Ceny a putovný 

pohár prevzali najlepší jednotlivci a kolektívy z rúk riaditeľa 
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Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako 

dar Jozefa Mikloška. Víťazi jednotlivých disciplín postúpili 

na septembrové medzinárodné trojstretnutie detí z detských 
do-movov, na ktorom si počas troch dní zmerajú sily s Ma-

ďarskom a usporiadateľskou krajinou – Českou republikou. 
Najúspešnejším kolektívom boli mladí športovci  z Kolárova, 

ktorí sa celý nasledujúci rok budú pýšiť Putovným pohárom 

ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny. „Úroveň majstrov-
stiev sa z roka na rok zvyšuje. V začiatkoch nastupovali chlap-

ci na futbalový turnaj v poltopánkach, dnes uţ niektorí atléti 
súťaţia v tretrách. Veľkou výzvou pre všetkých mladých špor-

tovcov bude budúcoročné medzinárodné trojstretnutie, ktoré 

sa uskutoční na Slovensku pri príleţitosti osláv jubilejného 
dvadsiateho výročia národných majstrovstiev,“ povedal pred-

seda organizačného výboru Emil Malárik. Umoţniť aktívny 
pohyb deťom ţijúcim bez rodičov pomohla nielen podpora 

ministerstva a Spoločnosti priateľov detí z detských domovov 

Úsmev ako dar, ale aj nemalá finančná pomoc spoločnosti 
Nestlé. Tá v tomto roku investovala do projektu 6.638 eur a 

podporila aj účasť detí na medzinárodnom športovom stretnutí 
v Českej republike.  

www.trencin.sk 15.06.2009 

Pomocná evidencia 375/1/09 
 

Osvetová tour s názvom Teens  Kids o láske, zodpoved-
nosti, sexuálnom správaní a priateľstve sa konala v kine 

Hviezda dňa 2. júna 2009. Študenti stredných škôl diskutovali 
o tom, čo ich zaujíma s psychologičkou a gynekologičkou. 

Akiu organizovala Spoločnosť pre plánované rodičovstvo. 

Hlavnou témou projektu je láska a dôleţitosť ochrany pred 
tehotenstvom a pohlavnými chorobami. „Chceli sme hovoriť 

s mladými ľuďmi na Slovensku o tom, čo pre nich znamená 
láska a priateľstvo a aké sú hodnoty v ich ţivote. Dotkli sme 

http://www.trencin.sk/
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sa aj sexuality ako ţivotnej energie  a vysvetlili sme im ako 

s ňou narábať,“ povedala psychologička Eva Poliaková. 

Základným východiskom celej akcie je podľa nej bola kon-
frontácia umenia a vedy. „Chceli sme konfrontovať to, aké 

obrazy im odovzdáva doba, čo sa týka lásky a priateľstva 
a aké obrazy a posolstva im vysiela umenie v rôznych ţán-

roch,“ doplnila Eva Poliaková. Študenti v diskusii s odborní-

kmi reagovali veľmi dobre. „Ich reakcie boli samozrejme 
rôzne, ale rozsah otázok je široký. Najčastejšie sa pýtali, či 

existuje láska na celý ţivot. Veľa otázok smerovalo k ochrane 
a rakovine krčka  maternice,“ dodala Eva Poliaková. 

Diskusiu študentov a odborníkov viedla moderátorka Vera 

Wisterová. Organizátori ju zvolili preto, lebo má blízko 
k mladým ľudom. Podľa nej je to téma, ktorá sa dotýka 

kaţdého človeka a tínedţeri majú záujem dozvedieť sa niečo 
nové aj od odborníkov. Sama si spomína, ţe „keď som bola ja 

na strednej škole, takéto informácie mi chýbali. Myslím si, ţe 

som bola v krehkom rozpoloţení a bola som ľahšie mani-
pulovateľná. Rôzne časopisy nám podsúvali svoj obraz o do-

konalosti a svoje názory, ktoré sa často boli iné ako realita.“ 
Aby ţiaci nemali problém odpovedať sa osobné otázky, vy-

mysleli sme pre nich tzv. potleskomer, ktorého meranie spo-

číva v tom, ţe „opýtame sa ich napríklad, či sa rozprávajú 
o týchto veciach s kamarátmi, rodičmi alebo lekármi. Kto áno, 

zatlieska a podľa toho si vieme odvodiť odpovede.“ Organi-
zátorom v prieskumoch pomáhajú aj dotazníky o sexuálnom 

správaní, ktoré môţu tínedţeri vyplniť na internete. Program 

bol určený pre študentov prvých a druhých ročníkov stredných 
škôl. Akcia prebiehala v mesiacoch máj a jún v mestách na 

celom Slovensku. 
www.sme.sk 14.06.2009  

Pomocná evidencia 378/1/09 

 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4159361&ids=6
http://www.sme.sk/
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Viac ako sto seniorov si prevzalo dňa 10. júna 2009 os-

vedčenia o návšteve Akadémie tretieho veku za uply-         

nulý školský rok 
2008/2009. Úspešným 

absolventom prišli 
blahoţelať viacerí 

významní hostia, me-

dzi nimi primárka ge-
riatrického oddelenia 

trenčianskej fakultnej 
nemocnice MUDr. 

Terézia Drobná, 

predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol 

Sedláček, MPH a primátor Trenčína Ing. Branislav Celler, 

ktorý prevzal záštitu nad 
celoţivotným vzdeláva-

ním občanov.  

 V úvode predseda 
Krajskej organizácie 

Jednoty dôchodcov Ing. 

Jozef Mikloš povedal, 

ţe „Akadémia tretieho 

veku uţ takmer štvrť-
storočie úspešne pôsobí v Trenčíne pri vzdelávaní  dôchodcov. 

Je najstaršou a zároveň najdlhšie fungujúcou ustanovizňou 
celoţivotného vzdelávania seniorov na Slovensku. Jej absol-

venti potvrdzujú, ţe vzdelávanie sa nekončí na školách, ale 

vlastne stále pokračuje.“ Toto slávnostné zhromaţdenie poz-
dravili viacerí hostia. Z pozdravov som vybral príhovor pri-

mátora Ing. Branislava Cellera, ktorý povedal, ţe „oceňuje 
aktívny prístup k ţivotu, ktorý u našich seniorov vidím rok čo 

rok pri odovzdávaní týchto osvedčení. Je dôleţité, aby aj po 

odchode na dôchodok boli naďalej súčasťou komunity iných, 
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podobne zmýšľajúcich ľudí a aby ďalej hľadali nové infor-

mácie, podnety, aby sa ďalej vzdelávali. Práve preto tento 

projekt podporujem osobne. Dúfam, ţe keď sa ja dostanem do 
seniorského veku, tak budem mať toľko entuziazmu a chuti 

ako oni.“ Podmienkou úspešného absolvovania Akadémie 
tretieho veku bola účasť aspoň na šiestich seminároch, ktoré sa 

konali pravidelne je-

den raz mesačne 
v priestoroch Kultúr-

neho centra Dlhé Ho-
ny. Záujemcovia dos-

tali mnoţstvo zaují-

mavých informácií z 
oblasti zdravotníctva, 

kultúry či športu. 
Všetci vyzdvihli prá-

cu lektorov, ktorí viedli semináre prístupnou a zrozumiteľnou 

formou. Z úst prítomných zaznelo ţelanie, aby sa po prázd-
ninách opäť oddýchnutí stretli. 

www.trencin.sk 15.06.2009 
Pomocná evidencia 326/1/09 

 

V priestoroch Centra 
seniorov mesta Trenčín 

na Osvienčinskej ulici 
sa uskutočnili dňa           

19. júna 2009 „Multi-

generačné športové 
hry“, ktoré bolo akým-

si zábavno – športo-
vým podujatím a malo 

umoţniť komunikáciu medzi rozličnými vekovými skupinami, 

v tomto prípade seniorov s deťmi predškolského veku. Podu-
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jatia sa zúčastnil primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav 

Celler a nová vedúca Útvaru sociálnych vecí a rodiny 

Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Silvia Kozinková. 
V úvode podujatia moderátor a filantrop Štefan Buček 

konštatoval, ţe „podujatie sa uskutočnilo za finančnej podpory 
Trenčianskej nadácie“. Ešte pred otvorením hier vystúpili so 

svojím pro-gramom malé fitnesky a s príhovorom primátor 

Ing. Branislav Celler, ktorí zaţelal podujatiu zdarný priebeh. 
A potom sa uţ vytvorili súťaţné dvojice, v ktorej bol jeden 

dôchodca a jeden predškolák, ktoré postupne navštevovali 
jednotlivé súťaţné miesta, kde po absolvovaní súťaţnej 

disciplíny im zapisovali body. Športové hry splnili svoj cieľ. 

Vlastné poznámky 
 

Pravidelne mesačne sa uskutočňuje rokovanie Rady star-

ších, zloţenej zo seniorov, aby prerokovali témy, ktoré sa 

javia ako problematické v ţivote mesta. Na júnovom rokovaní 

vo štvrtok 18. júna 2009 sa na rokovaní seniorov zúčastnil aj 
primátor Ing. Branislav Celler. Okrem neho sa na rokovaní 

zúčastnil náčelník mestskej polície JUDr. Stanislav Bero 
a poslanci mestského zastupiteľstva Ing. Anton Boc a Vladi-

mír Poruban. 

V úvode stretnutia Rada starších zhodnotila svoju činnosť 
za päť mesiacov tohto roka. Na náčelníka mestskej polície sa 

obrátili s problémom cyklistov na chodníkoch, ktorí svojou 
často bezohľadnou jazdou strpčujú ţivot mnohým chodcom. 

JUDr. Stanislav Bero pripomenul, ţe Zákon č. 8/2009 Z. z. o 

cestnej premávke nariaďuje cyklistom jazdu pri pravom okraji 
vozovky. Po pravej strane chodníka moţno bicykel nanajvýš 

tlačiť.  
Druhým okruhom rozpravy bola čistota mesta, ktorú seniori 

citlivo vnímajú. Sami sa aktívne zapájajú do tejto činnosti a 

chcú sa ešte viac, aby do projektu Za pekný Trenčín sa 
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zapojilo viac občanov. Vyzdvihli budovanie nových detských 

ihrísk, kam radi chodia so svojimi vnúčatami. Zhodli sa 

s primátorom na tom, ţe v trende výstavby kvalitných  
spádových ihrísk v meste treba pokračovať. 

Najbliţšie stretnutie Rady starších sa uskutoční v teréne, 
bude teda výjazdovým stretnutím na letnej plavárni.  

 www.trencin.sk 19.06.2009 

 
Jednota dôchodcov Slovenska v spolupráci s Krajskou orga-

nizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska uspo-
riadali v Trenčíne dňa 2. júla 2009 ukončenie 

celoslovenského vzdelávania projektu „Zvýše-

nie profesionality ľudských zdrojov v Jednote 
dôchodcov na Slovensku“, v rámci Operačné-

ho programu „Zamestnanosť a sociálna inklú-
zia“, ktorý sa realizoval v období od decembra 

2008 do 2. júla 2009. V úvode slávnostného 

otvorenia workschopu 
pozdravili delegátov 

predseda Trenčian-
skeho samosprávneho 

kraja MUDr. Pavol 

Sedláček, MPH 
a primátor Mesta 

Trenčín Ing. Brani-

slav Celler a z úst 

predsedu Jednoty dô-

chodcov Slovenska RNDr. Kamila Vajnorského sa účast-
níci dozvedeli, ţe „projekt bol financovaný z eurofondov a to 

na základe úspešnosti spracovaného a podaného projektu. 
Hlavným pilierom projektu bolo vzdelávanie 155 okresných a 

krajských manaţérov Jednoty dôchodcov Slovenska s výnim-

kou Bratislavského kraja. Vzdelávanie obsahovalo  moduly :  

http://www.trencin.sk/
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- IT gramotnosť,  

- sociálne zručnosti,  

- mediálny tréning, koučing  

- a e – learning. 
Jedným 

z výstupov projektu 
bolo aj internetové 

pripojenie kraj-

ských organizácií 
Jednoty dôchodcov 

Slovenska a zriade-
nie portálov pre ú-

čely ďalšieho vzde-

lávania formou e – 
learningu.  V rámci 

projektu boli zrealizované dva dvojdňové workshopy, na kto-
rých sa okresní a krajskí manaţéri v sekciách venovali  ďal-

šiemu rozvoju ľudských zdrojov v Jednote dôchodcov Slo-

venska. Po skončení vzdelávania bola vyhodnotená úspešnosť 
nastavených aktivít projektu formou prieskumu. Jeho závery 

moţno charakterizovať 
ako veľmi pozitívne, lebo 

vyše 90 % účastníkov 

hodnotilo pozitívne nielen 
správnosť zvolených 

vzdelávacích modulov, 
ale predovšetkým vyja-

drilo potrebu ďalšieho 

vzdelávania v treťom ve-
ku. Moţno konštatovať, 

ţe tento projekt sa stal unikátnym na celoeurópskej úrovni 
predovšetkým v rámci vzdelávania informačnej gramotnosti 

generácie tretieho veku. Projekt bol zameraný na investovanie 
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do vedomostí a zručností zamestnancov Jednoty dôchodcov 

Slovenska zavedením vzdelávacieho systému a programov 

vzdelávania v Jednote dôchodcov Slovenska so zameraním na 
odstránenie počítačovej negramotnosti formou kaučingu a zís-

kania komunikačných a mediálnych zručností.“ Po slávnost-
ných príhovoroch potom prevzalo 153 absolventov osvedčenie 

o absolvovaní vzdelávania.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 457/1/09, 458/1/09 

 
Dňa 2. júla 2009 sa uskutočnil v Trenčíne 8. snem Jednoty 

dôchodcov Slovenska, na ktorého zasadnutí sa zúčastnilo 70 

delegátov zo základných organizácií z celého Slovenska. Po 
privítaní delegátov podpredsedom Jednoty dôchodcov Sloven-

ska Ing. Igorom Fabiánom správu o činnosti Jednoty dô-
chodcov Slovenska medzi 7. a 8. snemom Jednoty dôchodcov 

Slovenska predniesol jej predseda RNDr. Kamil Vajnorský.  

Jeho správa o činnosti bola členená do plnenia úloh v člen-
skej základni, sociálnej oblasti, zdravotníckej oblasti, kul-

túrno-spoločenskej oblasti, o ďalšom vzdelávaní seniorov 
o spolupráci s partnerskými organizáciami a medzinárodnej 

spolupráci. Preto aj poznámky prenesené do písomného zázna-

mu budú viac-menej kopírovať túto osnovu správy. 
Najviac pozornosti v správe venoval RNDr. Kamil Vaj-

norský stavu členskej základne, o ktorej sa vyjadril, ţe mala 
„stúpajúcu tendenciu, čo je v skutočných číslach medzi 69 aţ 

75 tisíckami členov.“ Znamená to, ţe z celkovej populácie 

seniorov na Slovensku to predstavuje 10 % členstva. Vývoj 
členstva nebol v jednotlivých krajoch rovnaký i keď všade 

počty členov stúpali. Čelné postavenie v počte členov si naďa-
lej zachovali v Trnavskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji. 

Naopak a to je na škodu vec, ţe bola zaznamenaná stagnácia 

v Košickom a Bratislavskom kraji, kde rozhodujúcim činite-
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ľom bola slabá propagácia vlastnej práce zo strany funk-

cionárov. Zo všetkými zistenými skutočnosťami sa pravidelne 

zaoberali aj najvyššie republikové orgány od výkonného výbo-
ru cez predsedníctvo, republikovú radu, ústrednú revíznu ko-

misiu a krajské orgány. Veľmi teší, keď správa konštatovala, 
ţe krajské orgány v Trenčíne a v Trnave si počínali mimo-

riadne úspešne. 

Najväčšími iniciátormi pre realizácii činnosti v sociálnej 
oblasti bola sociálna a zdravotná komisia, ktorej členovia pri-

pravovali potrebné materiály vo forme návrhov a analýz na 
rokovania rezortných ministerstiev. Všetko to smerovalo na 

zlepšenie materiálneho postavenia seniorov a im poskyto-

vaných sluţieb. Veľká pozornosť sa venovala vypracovávaniu 
rôznych projektov, z ktorých moţno spomenúť – časopis Tretí 

vek, projekt rekondično – rehabilitačných pobytov, celoslo-
venský turistický zraz, športové hry seniorov, prehliadka spe-

váckych zborov, vzdelávací projekt Európskeho vzdelávacie-

ho fondu a ďalších projektov. Vo väčšina týchto spomínaných 
projektov boli navrhovatelia úspešní, aj keď výška dotácie 

nebola vţdy dostačujúca pre ich konečnú realizáciu. Sociálna 
oblasť však znamenala pokrok pri dokončení legislatívy a za-

vedenie pozitívnych zmien v oblasti vdoveckých a vdovských 

dôchodkov. Pozitívne pôsobil aj Vianočný príspevok štátu 
seniorom. Za výrazný úspech je povaţovaná zmena valori-

začného termínu vţdy k 1. januáru kalendárneho roka, ktorým 
sa zvyšujú dôchodky o 12 %. Veľký kus práce vykonala Jed-

nota dôchodcov Slovenska pri prechode na novú menu euro, 

kedy za pomoci lektorov z Národnej banky Slovenska, minis-
terstva financií a ďalší inštitúcií umoţnili slušnú pripravenosť 

seniorov na tento váţny krok.  
V zdravotnej oblasti bola venovaná pozornosť na tých se-

niorov, ktorí ju najviac potrebovali. Uţ v úvode volebného 

obdobia sa zrušili poplatky u lekára a za pobyt v nemocnič-
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nom zariadení, avšak neskôr to uţ boli negatívne dopady na 

našich seniorov. Z nich moţno spomenúť redukciu siete zdra-

votníckych zariadení a tým niţšou dostupnosťou, vysoké plat-
by za dentálne výkony a realizácia liekovej politiky. Na druhej 

strane treba oceniť prístup pri zabezpečovaní rekondično-rela-
xačných pobytov pre členov v kúpeľoch Nimnica za prime-

ranú cenu, ako tieţ aj organizovanie rekreačných pobytov pre 

seniorov a ich úhrada zo štátnej účelovej dotácie.  
Za pozornosť stoja aj aktivity v kultúrno-spoločenskej 

oblasti, kde sa najviac tešili športové hry seniorov, celoslo-
venský turistický zraz seniorov a celoslovenská prehliadka 

speváckych zborov. Turistický zraz a športové hry sa v roku 

2006 uskutočnili v Trenčíne, v roku 2007 v Modre a v roku 
2008 v Bardejove. Ich organizátorom sa podarilo u všetkých 

účastníkoch vytvoriť veľmi milé a priateľské prostredie. Pre-
hliadka speváckych zborov bola usporiadaná v roku 2006 

v Leviciach, v roku 2007 vo Zvolene a v roku 2008 v Pieš-

ťanoch. Seniori opäť potvrdili, ţe nie sú len pasívni konzu-
menti kultúry, ale vedia vytvárať vlastnou činnosťou kultúrne 

hodnoty. K tejto činnosti treba priradiť aj aktivity seniorov pri 
verejných podujatiach, pri usporadúvaní výstav z oblasti záuj-

movej umeleckej činnosti seniorov ako sú výstavy obrazov, 

fotografií, domácich prác a podobne.  
V závere správy predseda RNDr. Kamil Vajnorský sa dot-

kol aj jednej z atraktívnych činností seniorov a to vzdelávania. 
Pri jej presadzovaní sa vychádzalo z doterajších osvedčených 

foriem cyklického vzdelávania v základných organizáciách, 

akadémií vzdelávania a štúdiách a Univerzitách tretieho veku, 
kde sa vzdeláva viac ako šesť tisíc seniorov. Osobitne zaujalo 

vyuţitie finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho 
fondu a jeho výsledkom sa stal projekt „Zvýšenie profesio-

nality ľudských zdrojov v Jednote dôchodcov Slovenska“, kto-

rý práve dnes 2. júla 2009 mal svoje slávnostné ukončenie. 
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Vzdelanie sa týkalo výučby informačných technológií, kau-

čingu, práce s médiami, elektronického vzdelávania a ďalších 

oblastí. I keď na začiatku bola veľa bojazlivosti a strachu, tak 
po jej prekonaní, veľká väčšina poslucháčov si uvedomila, ţe 

to nič nie je a vytvorila v nich ďalšiu túţbu po nových ve-
domostiach. 

Po ukončenej diskusii sa uskutočnili voľby nových funk-

cionárov a delegáti zvolili opäť do funkcie predsedu RNDr. 

Kamila Vajnorského. 

Vlastného poznámky 
Pomocná evidencia 456/1/09  

 

Vo štvrtok 30. júla 2009 darovali trinásti rozhodcovia na 
trenčianskom pracovisku Národnej transfúznej sluţby najvzác-

nejšiu ţivotodárnu tekutinu, krv. Pod akciu sa podpísal futba-
lový rozhodca Patrik Burian z Trenčína, medzi kolegami 

známy ako organizátor rôznych najmä spoločenských podujatí 

určených pre muţov v čiernom. K prebehnutej akcii povedal, 
ţe „je to uţ tretí rok, čo sa stretli na začiatku sezóny, aby 

pomohli neznámym ľuďom formou spoločného odberu krvi. 
Dnes je nás trinásť, ale neberiem to ako nešťastné číslo, najmä 

ak sú medzi nami traja prvodarcovia.“ V tejto súvislosti do-

plnil, ţe „na prvom stretnutí pred tromi rokmi boli štyria 
rozhodcovia, čo darovali krv prvýkrát a minulý rok dvaja. 

„Rozhodcovia sa k nám pravidelne vracajú a kaţdý rok sa na 
nich tešíme. Nájdu si vo svojom zaplnenom kalendári čas na 

ušľachtilú činnosť zameranú na pomoc človeka človeku,“ 

potešila sa vedúca lekárka pracoviska Národnej transfúznej 
sluţby v Trenčíne MUDr. Nataša Chovancová. 

www.sme.sk 31.07.2009 
 

http://www.sme.sk/
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Nedostatok krvi v letnom období sa snaţili transfúzne 

sluţby vyriešiť aj vyzývaním k darcovstvu. Na tieto výzvy 

zareagovalo podľa 

MUDr. Nataši Cho-

vancovej z Národnej 
transfúznej sluţby v 

Trenčíne mnoţstvo 

darcov. „Tento rok 
bolo záujemcov o da-

rovanie krvi naozaj 
veľmi veľa a naše 

pracovisko občas 

praskalo vo švíkoch.“ 
Ako uviedla, len 

týţdni od 6. do 14. augusta 2009 spracovali 517 jednotiek 
odobratej krvi a medzi darcami bolo aţ 91 prvodarcov. Vyra-

diť pre rôzne príčiny museli podľa Chovancovej aţ 112 záu-

jemcov. „Do 27. augusta sme vykonali spolu 1.144  odberov a 
z toho 185 bolo prvodarcov. Chceme poďakovať všetkým 

darcom, ktorí aj napriek dovolenkovému obdobiu prišli na 
naše pracovisko a darovali krv. Aj ich krv pomohla pacientom, 

ktorí ju v ťaţkých chvíľach potrebovali,“ povedala MUDr. 

Nataša Chovancová. Ako dodala, aj toto leto bolo darcov 
v porovnaní so zvyškom roka menej a potreba krvi je stále 

aktuálna. 
www.sme.sk 09.09.2009  

Pomocná evidencia 685/1/09 

 
Rodinné centrum Južanček vstúpilo dňom 1. septembra 

2009 do druhého roka svojej činnosti. Je to okamih, 
ktorý moţno prirovnať k ţivotu dieťaťa, kedy sa ob-

javujú jeho prvé nesmelé krôčiky za spoznávaním 

svojho najbliţšieho okolia. Tak aj centrum pomaly, 

http://www.sme.sk/
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ale iste začína robiť prvé krôčiky za spoznávaním okolitého 

sveta.  

Prvým výrazným krokom pred vstupom do druhého roka 
činnosti Juţančeka bolo sťahovanie do nových priestorov, 

pretoţe priestor musel byť uvoľnený pre potreby vzdelávania 
a výchovy nového predškolského zariadenia. Aj keď v kútiku 

duše je cítiť nostalgiu a smútok za predchádzajúcimi pries-

tormi, predsa členovia centra Juţanček sa tešia, ţe i v týchto 
novučkých budeme môcť urobiť šťastnými mnoho detí a 

samozrejme aj rodičov, ktorí si nájdu cestu k nám. 
Druhým nemenej dôleţitým krokom bol vstup centra do 

Únie materských centier, ktoré spája všetky materské či ro-

dinné centrá do jednej veľkej siete, v ktorej si všetci pomáhajú 
a navzájom sa podporujú. Nielen cenné rady ostrieľaných ma-

terských centier, ale i pomoc a podpora sú pre malé, rozbie-
hajúce sa centrum veľkou oporou. Preto treba poďakovať re-

gionálnej koordinátorke Únie materských centier pre Tren-

čiansky a Ţilinský kraj Kataríne Griffin za cenné rady a 
zároveň i sprevádzanie na ceste do únie.  

Tretím krokom, na ktorý sa ešte len organizátori chystajú, je 
spustenie riadnej prevádzky trenčianskeho centra. Je veľmi 

ťaţké rozhýbať obrovské a pre mnohých nezainteresovaných 

ľudí neviditeľné súkolie do pohybu tak, aby pracovalo, tak ako 
má. Kaţdý jeden človek, ktorý sa podieľa svojou prácou na 

činnosti centra je rovnako dôleţitým, bez ohľadu na to či ve-
die kurzy, robí dozor, alebo vysáva koberec.  

Rodinné centrum Juţanček je ţivým a pohyblivým orga-

nizmom, kde sa neustále niečo deje. Sem ľudia prichádzajú a 
odchádzajú. Mnoho z prvých členiek, ktoré sa podieľali na 

činnosti centra v rokoch 2008/2009 sa vzdalo aktívnej činnos-
ti. Dôvodom bol nástup do práce, príchod ďalšieho dieťatka, 

alebo iné ţivotné okolnosti, ktoré spôsobili, ţe sa práci pre 

centrum uţ nemôţu aktívne venovať. Na ich miesta nastúpili 
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nové mamičky, ktoré sa podujali dobrovoľnícky pomáhať 

centru. Treba im zaţelať veľa zdaru a chuti do práce.  

Pred začiatkom ďalšieho roka činnosti centra sú najväčším 
problémom financie, ktoré treba vynaloţiť predovšetkým za 

prenájom uţívaných priestorov. Mesto Trenčín pozastavilo, 
podobne ako ďalším subjektom vyplatenie dotácie na podporu 

ich činnosti, preto sa hľadajú prostriedky na fungovanie centra 

z iných zdrojov. Aj z tohto dôvodu zavádzajú symbolické 
poplatky za pobyt v  centre, ktoré aspoň sčasti pomôţu pri fi-

nancovaní našej činnosti. Vyslovujeme ţelanie, aby Juţanček 
rástol do krásy, aby bol naozaj nám všetkým na radosť i na 

úţitok a bol otvoreným priestorom pre celú rodinu.  

Mgr. Ľuboš Hamaj 
Pomocná evidencia 634/1/09 

 
Dvadsiaty tretí ročník Akadémie tretieho veku bol sláv-

nostne otvorený dňa 9. septembra 2009 začal v náhradných 

priestoroch Kultúrneho centra Dlhé Hony v nákupnom stredis-
ku Druţba na prvom poschodí. Opäť sa potvrdilo, ţe toto 

obľúbené podujatie organizované trenčianskou Jednotou dô-
chodcov sa teší neutíchajúcemu záujmu seniorov, lebo miest-

nosť praskala vo švíkoch, keď na otvorení nového školského 

roka sa stretlo 121 dôchodcov. „Je pre mňa veľkou cťou byť 
spojený s vaším podujatím. Chcem vás uistiť, ţe Mesto 

Trenčín bude aj naďalej jeho podporovateľom. Do začína-
júceho 23. ročníka vám prajem všetko dobré,“ povedal vo 

svojom príhovore primátor Ing. Branislav Celler. Prítomných 

pozdravili aj ďalší hostia, medzi ktorými nechýbali štátny 
tajomník Ministerstva školstva Slovenskej republiky doc. Ing. 

Jozef Habánik, PhD. či predseda Trenčianskeho samospráv-
neho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH. K poslucháčom sa 

prihovorila primárka geriatrického oddelenia trenčianskej fa-

kultnej nemocnice a zároveň predsedníčka Rady Akadémie 
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tretieho veku MUDr. Terézia Drobná, v ktorom povedala, ţe 

„začiatok milénia je epochou vás, starších ľudí. Treba sa 

snaţiť, aby popri rastúcej dĺţke ţivota nezaostávala ani jeho 
kvalita.“  V rámci kultúrneho pásma si dôchodcovia vypočuli 

báseň Rudolfa Dobiaša v podaní Janky Polákovej. Potlesk 
prítomných znel aj v zá-

vere vystúpenia klavírno-

husľového dua pedagó-
gov Základnej umeleckej 

školy Karola Pádivého v 
Trenčíne. Srdcia seniorov 

omladli počas predstave-

nia folklórneho súboru 
Véna, ktorý úspešne pô-

sobí pri Strednej zdravot-
níckej škole v Trenčíne. 

Mnoho ţiakov a študentov sa obáva príchodu septembra, 

keď po prázdninách sa začína vyučovanie a prichádzajú povin-
nosti, no seniori sa na prvý jesenný mesiac tešia. O orga-

nizácii štúdia povedal podpredseda Rady Akadémie tretieho 
veku Ing. Jozef Miklóš, ţe „deväť prednášok sa rozdelilo do 

dvoch semestrov – zimného a letného. Našimi prednášateľmi 

sú kvalifikovaní odborníci vo svojich profesiách. Forma pred-
nášky je prístupná pre rozmanité vekové kategórie seniorov, tí 

na svoje prípadné otázky dostávajú fundované odpovede. 
Uchádzači o štúdium nemusia prejsť prijímacími pohovormi. 

Ani sa u nás neskúša, poslucháči dostávajú osvedčenie o ab-

solvovaní ročníka.“ Jedinou podmienkou je na získanie osve-
dčenia účasť aspoň na šiestich z deviatich prednášok počas 

školského roka. V uplynulom akademickom bolo odovzda-
ných celkom 102 osvedčení. 

Pri návšteve sme sa dostali priestor niektorí študenti aka-

démie. Jednou z nich bola Ľudmila Hajmachová, ktorá je od 
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roku 2001 pravidelnou návštevníčkou akadémie. Najviac 

obľubuje prednášky zo zdravotníctva a archeológie. Táto 

sympatická pani zo Sihote je niekoľkonásobnou babičkou. 
Prezradila nám, ţe vo voľných chvíľach sa rada venuje svojmu 

osemmesačnému vnúčikovi. Vţdy sa však snaţí nájsť čas aj na 
prednášky v akadémii. „V tejto partii sa cítim výborne. Našla 

som si nových známych, s niektorými sme sa poznali uţ 

dávnejšie. Musím povedať, ţe úroveň prednášok sa kaţdo-
ročne zlepšuje. Pokiaľ budem zdravá, určite chcem akadémiu 

navštevovať aj naďalej,“ dodala pani Ľudmila. Medzi poslu-
cháčmi sme objavili aj cezpoľných, teda mimo Trenčína. Boli 

nimi Ján Ducho a Róbert Nemec, ktorí dochádzajú do 

akadémie aţ zo Svinnej. „Unisono konštatovali, ţe absolvovali 
sme predošlé dva ročníky a keďţe sa nám tu páči, tak sme tu 

znova. Máme záujem trochu potrápiť mozog aj v našom veku. 
Prednášky sú dobre spracované,“ zhodli sa čiperní páni spod 

Inovca. 

www.trencin.sk 12.09.2009 
Pomocná evidencia 688/1/09  

 

 

Trenčín patril v stredu 23. septembra 2009 k stovke sloven-

ských miest a obcí, kde dobrovoľníci predávali papierové 
odznaky v tvare pastelky. Výťaţok zbierky Biela pastelka 

išiel pre Úniu slabozrakých a nevidiacich. Silvia Sudorová, 
vedúca trenčianskeho krajského strediska Únie nevidiacich 

a slabozrakých Slovenska informovala, ţe „v tento deň bol na 

Mierovom námestí zriadený informačný stánok, v ktorom záu-
jemcov informovali o potrebách nevidiacich a slabozrakých 

ľudí, o činnosti strediska, rehabilitáciách, ktoré pripravujú pre 
zrakovo postihnutých v Trenčianskom kraji. Ľuďom, ktorí ma-

jú zrakové postihnutie, prípadne zisťujú, ţe sa im zhoršuje 

zrak, sme poradili ako ďalej. Nasmerovali sme ich, na koho sa 

http://www.trencin.sk/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4764319&ids=6
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obrátiť o pomoc a aké moţnosti existujú na prekonanie tohto 

postihnutia.“  

Pre návštevníkov 
stánku pripravili 

ukáţku písania 
v braillovom pís-

me či základné 

cviky s vodiacim 
psom, ktorý pomá-

ha nevidiacim v sa-
mostatnom pohybe 

po meste. „Mohli si 

tu vyskúšať aj rôzne pomôcky, ktoré pomáhajú pri naj-rôznej-
ších činnostiach v kaţdodennom ţivote, ako napríklad hovo-

riace hodinky, kuchynská váha, prístroj, ktorý rozpozná farby, 
špeciálnu televíznu lupu na čítanie,“ dodala Silvia Sudorová. 

Verejnú zbierku Biela pastelka na podporu ľudí s ťaţkým zra-

kovým postihnutím organizuje Únia 
slabozrakých a nevidiacich Sloven-

ska uţ ôsmy rok a potrvá do konca 
roka. Podľa hovorkyne únie Kata-

ríny Prevendarčíkovej „do zbier-

ky môţu ľudia prispievať kúpou 
odznaku v tvare bielej pastelky a do 

konca roka na účet verejnej zbier-
ky, alebo zaslaním prázdnej SMS. 

Vyzbierané peniaze sa pouţijú na 

realizáciu rôznych kurzov a seba-
obsluţné činnosti. Časť poputuje na 

aktivity samotných zrakovo postih-
nutých členov únie, projekty a spolkovú činnosť.“   

www.sme.sk 22.09.2009 

Pomocná evidencia 706/1/09  

http://www.sme.sk/
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Pri príleţitosti druhého výročia svojho zaloţenia si pozval v 

sobotu 10. októbra 2009 Senior centrum na Sihoti spisovateľa 
Ľubomíra Feldeka a jeho manţelku publicistku Oľgu Fel-

dekovú na besedu. No nebola to tak celkom obyčajná beseda, 
pretoţe Ľubomír Feldek predstavil na nej svoju novú knihu Na 

skle maľované/Z dreva vyrezané.  

Feldekovci počas dvojhodinovej besedy rozprávali o svo-
jom detstve, o rodine, spoločnom ţivote. Prítomní sa zaujímali 

aj o tvorbu oboch autorov aj o ich vzťah k Trenčínu. Ľubomír 
Feldek prečítal z knihy svojej manţelky poviedku Všade zá-

žitok, v ktorej au-

torka vtipne opisuje 
záţitok z Trenčína. 

„Na besedy chodie-
vame pravidelne, 

uţ ich je však tak 

veľa, ţe musíme 
niektoré odmietať. 

Ponuku prísť do 
Trenčína sme však 

prijali veľmi radi, 

sú tu milí ľudia,“ 
povedala Oľga Feldeková.  

Rovnako Ľubomír Feldek sa podľa jeho slov cíti v Trenčíne 
ako doma. „Keď som tu bol na besede na jednom gymnáziu, 

zistil som, ţe tam maturoval môj otec. Mali ho v ročenke, bol 

šiesty v abecede. Aj ja som bol vţdy býval šiesty,“ povedal 
Ľubomír Feldek. 

Spisovateľ Ľubomír Feldek sa vyznal, ţe je rád, keď mohol 
svoju novú knihu pokrstiť aj v Trenčíne. „Je dobre, ţe môţem 

predstaviť knihu aj Trenčanom,“ hovorí Feldek. Kniţka „Na 

skle maľované, z dreva vyzerané“ je spojená z dvoch častí. Na 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4990205&ids=6
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skle maľované je preklad knihy Ernesta Brylla a Z dreva 

vyzerané je autorova hra s Jánošíkovskou tématikou. „Celý 

ţivot s Bryllom súperím, nikdy sa mi nad ním nepodarilo 
zvíťaziť, teraz som s ním aspoň remizoval.“ Po skončení 

besedy manţelia Feldekovci novú knihu symbolicky pokrstili 
hrachom. 

V závere spisovateľ Ľubomír Feldek prisľúbil, ţe sa moţno 

vráti do Trenčína aj so svojou ďalšou kniţkou o Alexandrovi 
Dubčekovi s fotografiami Karola Kálaya, ktorý ho fotil po-

sledných päť rokov jeho ţivota. Keďţe je v Trenčíne Uni-
verzita Alexandra Dubčeka, mali by sme ju pokrstiť práve tu,“ 

dodal Ľubomír Feldek. 

Úplne na záver treba dodať, ţe v ten istý deň v kine Hviez-
da sa hrala hra Ľubomíra Feldeka Smrť v ružovom o ţivote 

šansoniérky Edith Piaf v obsadení autorovou dcérou Kata-
rínou. 

www.sme.sk 25.10.2009 

 
V priestoroch Kultúrneho centra Dlhé Hony v nákup-

nom stredisku Druţba sa v pondelok 12. októbra 2009 usku-
točnila milá slávnosť, keď pri príleţitosti Mesiaca úcty 

k starším si trenčianska pobočka Zdruţenia kresťanských 

seniorov Slovenska pripomenula okrúhle ţivotné jubileá svo-
jich členov. 

Predpoludňajšie stret-
nutie sa začalo, ako sa na 

kresťanov patrí, krátkou 

modlitbou a potom uţ 
nasledoval pestrý kultúr-

ny program pripravený 
z vlastných zdrojov, 

v ktorom sa striedal pred-

nes poézie s hudobným 

http://www.sme.sk/
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sprievodom či spevom zmiešaného zboru. Rezké melódie 

s tematikou  mladosti boli popretkávané poučnými príbehmi 

na zamyslenie s vtipnou pointou zanechávali úsmevy na 
tvárach všetkých prítomných 

Primátor Ing. Branislav Celler si kultúrne predstavenie 
vychutnal s neskrývaným záujmom, ktorý ho skomentoval 

slovami – „svojím programom ste nám všetkým pripravili 

krásny záţitok.“ a ďalej pokračoval, veď „pravidelne sa s vami 
stretávame práve v októbri pri príleţitosti Mesiaca úcty k star-

ším. Ţelám vám, aby takými slávnostnými boli kaţdý  mesiac, 
deň, hodina, lebo si to zaslúţite, čo ste urobili a stále robíte pre 

svoje rodiny, pre spoločnosť. Prajem vám do ďalšieho ţivota 

veľa zdravia a mnoho krásnych chvíľ v kruhu vašich rodín,“ 
Poslanec slovenského parlamentu Martin Fedor nadviazal na 

primátorove slová a vo svojom príhovore vyjadril prítomným 
vďaku v svojom  

mene i v mene 

generácie ich po-
tomkov. Dekan 

Trenčianskej 
farnosti mons. 

Mgr. Milan 

Kupčík pripo-
menul dôleţitosť 

a potrebnosť 
starších ľudí, ale 

najmä ich nevyčerpateľnú múdrosť a dobrotu. „Kaţdé obdo-

bie ţivota má svoje čaro. Prajem vám, aby ste krásy staroby 
nachádzali v kruhu svojich blízkych. Blahoţelám všetkým 

jubilantom a nech vás Pán Boh ochraňuje.“  Ako posledný 
z hostí vystúpil predseda krajskej organizácie Jednoty dôchod-

cov Slovenska Ing. Jozef Mikloš, ktorý poprial prítomným 

seniorom najmä pevné zdravie, pohodu a radosť.  
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Po tejto milej slávnosti nám predseda mestského klubu 

Zdruţenia klubu kresťanských seniorov Vojtech Filin pove-

dal : „naši seniori sa schádzajú uţ jedenásť rokov. V súčas-
nosti má zdruţenie viac ako 200 členov. Kultúrne stredisko na 

Dlhých Honoch sa stalo pre nás pevným prístavom, kde 
uskutočňujeme svoje aktivity. Mesiac úcty k starším sa stal 

pre nás priestorom, aby sme si pripomenuli jubileá svojich 

členov od šesťdesiat ročných aţ po osemdesiatpäťročného. 
Zdruţenie kresťanských seniorov si uctilo kaţdého jubilanta 

milou pozornosťou – súsoším Svätej rodiny. 
Kultúrnym strediskom na Dlhých Honoch sa v pondelok 

niesol aj takýto vinš :  

„Dajţe vám Boţe, čo vám dať môţe 
Hojnej milosti, málo starostí, veľa radosti, zdravia, šťastia  

Ba aj chleba a ostatného koľko treba. 
Nech Boh ţehná vaše kroky ešte dlhé, dlhé roky.“ 

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 764/1/09  
 

Dňa 22. októbra 2009 zorganizovalo Krajské stredisko Únie 
nevidiacich a slabozrakých v Trenčíne spoločenské podujatie 

pod názvom „Sme na jednej lodi“, v rámci ktorého vystúpilo 

divadlo Normálka s divadelným predstavením „Výlet“. Pred-
stavenie bolo určené pre zrakovo postihnutých, ich rodinných 

príslušníkov, ale aj pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac 
o stredisku. Pozvánka na podujatie dostali aj zástupcovia kraj-

skej samosprávy a štátnych inštitúcií, ktorí činnosť únie pod-

porujú, ako tieţ študenti, ktorí ako dobrovoľníci zabezpečovali 
verejnú zbierku „Biela pastelka“. „Aspoň takto chceme vyja-

driť našu vďaku všetkým, ktorí svojím dielom prispeli k zlep-
šeniu situácie zrakovo postihnutých“, povedala vedúca tren-

čianskeho strediska Silvia Sudorová. 

Vlastné poznámky 
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Domov sociálnych sluţieb pre ľudí s mentálnym postihnu-

tím v Trenčíne si dňa 19. novembra 2009 pripomenulo svoje 

desiate narodeniny. Toto ne-
štátne zariadenie poskytuje so-

ciálnu sluţbu v zmysle zákona 
č. 448/2008 Z.z. na základe 

registrácie vydanej Trenčian-

skym samosprávnym krajom. 
Na týchto narodeninách sa zú-

častnili klienti aj z iných do-
movov sociálnych sluţieb Trenčianskeho kraja, zástupcovia 

mestskej samosprávy, aby sa zoznámili s jednotlivými činnos-

ťami trenčianskeho stacionára. Bliţšie o jeho činnosti infor-
movala jeho riaditeľka Eva Struhárová. „Našim cieľom je 

začleniť klientov do plnohodnotného ţivota, prostredníctvom 
rozširovania osobnostných 

kvalít klientov, pritom ich ne-

vylúčiť z fungujúceho rodin-
ného prostredia. Kapacita za-

riadenia je 20 klientov. Sta-
rostlivosť klientom zabezpeču-

jú vychovávateľky s pedago-

gickým vzdelaním a ostatný 
odborný personál.“  

Sociálne sluţby v tomto zariadení sa zabezpečujú prostred-
níctvom odborných, obsluţných a iných týchto činností : 

- pracovná – v tejto činnosti klienti vykonávajú pomocné 

práce v práčovni, rôzne ručné práce, modelujú z hliny, po-
máhajú pri varení, pri pečení drobného pečiva, šijú na 

šijacom stroji, starajú sa o kvety; 
- rehabilitačná – činnosť zahrňuje rôzne druhy individuál-

nych a skupinových cvičení na posilňovacích strojoch, ale 

Eva Struhárová 
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i masáţe, hydroterapia, rašelinové zábaly, sauna, muzi-

koterapia a podobne; 

- výchovno-vzdelávacia – 
táto činnosť zahrňuje in-

dividuálne rozvíjanie 
klienta v matematike, slo-

venskom jazyku a lite-

ratúre, prírodopise, vlas-
tivede, práce s počítačom, 

etickej a estetickej vý-
chove; 

- sebaobslužná – v tejto činnosti je kladený dôraz na upra-

tovanie interiéru a exteriéru stacionára, príprava stolovania; 
- relaxačná – táto činnosť sa sústreďuje na turistiku, vy-

chádzky, meditačné cvičenia, spoločenské hry, športové hry 
a arteterapiu; 

Vlastné poznámky 

 
Aj v roku 2009 poskytla Liga proti rakovine z verejnej 

zbierky „Deň narcisov“ príspevok vo výške 4.100 eur pre 
Hospic Milosrdných 

sestier v Trenčíne, 

ktorý prevádzkuje 
nezisková organizá-

cia  Refugium. Z 
týchto finančných 

prostriedkov do za-

riadení zakúpili anti-
dekubitárne matrace, 

polohovateľné poste-
le, infúzne stojany, 

bazéniky na umývanie vlasov pre imobilných pacientov, bio-

trónovú lampu a inštrumentárium. Riaditeľ zariadenia Ing. 
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Vladimír Chlebana vysvetlil, ţe „zakúpením predmetných 

výrobkov sa snaţili doplniť zariadenie Hospicu milosrdných 

sestier v Trenčíne tak, aby starostlivosť o pacientov v termi-
nálnom štádiu ochorenia, z ktorých prevaţnú väčšinu tvoria 

onkologickí pacienti, smerovala k zmenšeniu ich utrpenia 
a zlepšenia kvality zostávajúceho ţivota. Vyjadrujeme touto 

cestou, v mene našich pacientov -  vyjadriť vďaku za pomoc 

a podporu všetkým podporovateľom verejnej zbierky a oso-
bitne Lige proti rakovine.“ 

Vlastné poznámky 
 

Pani Bertuška de Bruyn z Holandska bola v závere                
49. týţdňa tohto roka neodmysliteľným hosťom Domova 

sociálnych sluţieb DEMY v Trenčíne, aby potešila klientov 

tohto zariadenia v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, ale aj pracovníkov a rodičov detí. Uţ dvanásť rokov pri-

chádza táto 77-ročná dôchodkyňa z krajiny tulipánov v pred-
vianočnom období, aby postihnutým deťom osobne odovzdala 

najrozmanitejšie darčeky, ktoré pre ne zhromaţďovala počas 

celého roka. Ich finančná hodnota je podľa riaditeľa zariadenia 
Mgr. Tibora Gavendu nevyčísliteľná a mnoţstvo darov sa dá 

rátať na kamióny, v ktorých sú hračky, odevy, elektrospo-
trebiče, prikrývky a ďalšie vzácne dary a postupne zaplnili ce-

lú telocvičňu zariadenia. 

„Táto činnosť napĺňa môj ţivot, prináša mi radosť a uspo-
kojenie,“ zdôrazňuje vitálna pani, ktorá však uţ v tomto roku 

sama bojovala so zdravotnými problémami. Napriek tomu, aj 
vďaka hlbokej viere, našla silu, splnila svoju misiu a pre-

konala veľkú diaľku, aby do DEMY osobne mohla zavítať. „V 

Holandsku som za tie peniaze mohla mať dva – tri domy – ale 
načo by mi boli. Sama deti nemám, ale toto tu je moja rodina,“ 

dodala. A je neuveriteľné, s akou radosťou ju privítali deti aj 
s tým najzávaţnejším postihnutím, cítia jej nezištnú lásku, po-

zitívnu energiu a úprimnú náklonnosť. 
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„S Bertuškou som sa po prvýkrát stretol ešte ako riaditeľ 

Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne, kde nám prisľúbila do-

dať polohovateľné postele. Pravdu povediac – príliš som ne-
veril, ţe svoj sľúb dokáţe zrealizovať, kým sa nám pred 

nemocnicou nezastavili dva kamióny so sto novými poste-
ľami, ktoré pacientom slúţia dodnes,“ spomína s úsmevom 

predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol 

Sedláček, MPH, ktorý ju vo štvrtok 3. decembra 2009 prišiel 
do zariadenia pozdraviť. „Je to mimoriadne vzácna ţena, patrí 

jej moja úcta a vďaka“. 
Klienti zariadenia DEMY v Trenčíne pripravili svojmu 

vzácnemu hosťovi pani Bertuške divadelné predstavenie, ktoré 

nacvičili na nedávnu prehliadku Trenčiansky Omar. V piatok 
4. decembra 2009 ukončila pani Bertuška svoj týţdenný pobyt 

v DEMY v Trenčíne stretnutím sa nielen s deťmi, ale aj s ich 
rodičmi a pracovníkmi zariadenia a rozdala posledné darčeky. 

Pri rozlúčke poznamenala, ţe sa vracia domov plná elánu, aby 

znova začala oslovovať sponzorov a pripravila tak štedré 
Vianoce v budúcom roku.  

Vlastné poznámky 
 

V poradí uţ siedmu 

stanicu vrtuľníkovej 
záchrannej sluţby 

otvorili dňa 10. de-
cembra 2009 na le-

tisku v Trenčíne. Sta-

nicu s označením 
Krištof 07 bude na 

základe rozhodnutia 
Ministerstva zdravot-

níctva Slovenskej republiky prevádzkovať popradská spoloč-

nosť Air Transport Europe. Za pár hodín svojho fungovania 
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mali leteckí záchranári hneď dva ostré výjazdy. „Hneď ráno o 

siedmej hodine sme vykonali transport pacienta s infarktom 

myokardu do nitrianskej nemocnice a pred chvíľou sa vykonal 
ďalší transport pacienta so srdcovou príhodou,“ povedal kona-

teľ spoločnosti Ján Kuboši. 
Vrtuľník z trenčianskeho letiska má akčný rádius sedemde-

siat kilometrov od základne, v prípade núdzi má povolenie 

však na celé územie Slovenka. Ďalšie stanice má spoločnosť v 
Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Poprade a Ţi-

line. Prevádzkovať vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú sluţbu 
začali v roku 1995 a doteraz nalietali viac ako 11-tisíc le-

tových hodín pri viac ako 9500 zásahoch. 

www.sme.sk 10.12.2009 
Pomocná evidencia 833/1/09  

 

Posledná tohtoročná prednáška Akadémie tretieho veku pri 

Jednote dôchodcov na Slovensku sa 23. decembra 2009 začala 
netradičným programom, v ktorom vystúpil folklórny súbor 

Véna zo Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne, betlehemci 

s čertom z detského folklórneho súboru Kornička s koledami, 
čím pripomenuli seniorom vianočnú atmosféru z čias ich mla-

dosti. Seniori dostali od mesta aj darčeky, ktoré si uţijú v bu-
dúcom roku 2010 a sú pre 

nich pripravené troj aţ 

päťdňové návštevy Slo-
vácka za symbolický po-

platok. A to nie je všetko, 
pretoţe pre milovníkov 

divadla Trenčianske vir-

tuálne divadlo plní ich ţe-
lanie, ţe v Trenčíne budú 

uskutočňovať dva razy do 
mesiaca divadelné predstavenie s tým, ţe pre seniorov budú 

hrať mesačne jedno predstavenie zadarmo. Dobrou správou 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5289849&ids=1
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5289852&ids=6
http://www.sme.sk/
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pre trenčianskych seniorov je, ţe od marca 2010 sedem-

desiatroční a starší uţ v mestskej hromadnej doprave cestovať 

zdarma. Túto skutočnosť potvrdil primátor mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler, keď povedal, ţe „táto realita je výsledkom 

viacerých rokovaní medzi Radou starších a viacerými tren-
čianskymi organizáciami dôchodcov.“ 

Z miestami vtipnej prednášky MUDr. Mariána Kaščáka sa 

seniori dozvedeli zaujímavosti z histórie objavovania pro-
biotík, o ich dôleţitosti a fungovaní v ľudskom organizme, 

kde sa prirodzene nachádzajú a tieţ upozornil, aby si v lekárni 
pýtali iba také výţivové doplnky, ktoré obsahujú ţivé kultúry 

týchto nepostrádateľných organizmov. Tieţ pripomenul, v kto-

rých potravinách sa probiotiká vyskytujú. 
Na záver stretnutie podpredseda Akadémie tretieho veku 

Ing. Jozef Mikloš poďakoval za spoluprácu a odovzdal ďa-
kovný list Jane Homolovej opúšťajúcej pracovný post v Kul-

túrnom stredisku na Dlhých Honoch. Príjemné stretnutie 

ukončili členovia Klubu kresťanských seniorov pásmom via-
nočných piesní, kolied a hovoreného slova. 

Vlastné poznámky  
 

 

 
 


