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Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 
 

Na prvé bábätko roka si v trenčianskej nemocnici museli 

počkať. Vanesska Veberová sa narodila dve hodiny po 

polnoci. Mamičkou malej Vanessky sa stala devätnásťročná 

absolventka trojročného štúdia trenčianskej Strednej školy 

hotelových sluţieb a obchodu odbor kuchár - čašník Dáša 

Bulková z Trenčína. Prvá 

občianka Trenčína narodená 

v roku 2010 váţila 3550 

gramov a do pol metra 

malej Vanesske chýbal cen-

timeter. „Samotný pôrod 

som mala dobrý, aţ na pô-

rodné bolesti,“ spomínala 

mladá mamička a dodala, ţe 

je rada, ţe to uţ má za 

sebou a má krásne dievčatko. V pamäti jej utkvel najmä 

moment, keď jej lekárka povedala „máte zdravú dcérku.“ 

www.sme.sk 13.01.2010  
 

     Vybudovanie dvoch nových sociálnych zariadení určených 

pre seniorov chce Mesto Trenčín financovať prostredníctvom 

eurofondov. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 25. 

februára 2010 odsúhlasilo predloţenie ţiadosti o nenávratný 

finančný príspevok, ako aj 5 % spolufinancovanie realizácie 

projektov výstavby nových zariadení pre seniorov na Sihoti a  

opatrovateľskej sluţby pre seniorov v Záblatí. 

Predkladané projekty  patria k zámerom samosprávy, ktorá 

ich ešte v roku 2006 zaradila do Zásobníka prioritných pro-

jektov mesta Trenčín s výhľadom na obdobie 2007 – 2013.  

Náklady na ich realizáciu celkovo prevyšujú 5,3 milióna eúr 

(Zariadenie pre seniorov v Trenčíne 1.992.452 eur. Zariadenie 

http://www.sme.sk/
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opatrovateľskej sluţby v Záblatí 3.319.342,46  eúr). V prípade 

schválenia ţiadosti o nenávratný finančný príspevok by 

samospráva financovala 5 % z celkových oprávnených 

výdavkov z kaţdého z projektu, čo je spolu pribliţne 265-tisíc 

eúr.  

Podľa primátora Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera je 

potrebné sa postupne pripravovať na demografický vývoj 

obyvateľov, ktorý predpokladá v budúcnosti vyšší pomer 

občanov v seniorskom veku. Poslankyňa dlhodobo uvoľnená 

pre výkon funkcie Janka Fabová doplnila, ţe v súvislosti so 

zákonom o sociálnej starostlivosti mestu Trenčín pribudli nové 

povinnosti a realizáciou vyššie uvedených projektov ich môţu 

mesto naplniť.  

Nové zariadenia ponúknu kapacitu 150 miest. Zariadenie 

pre seniorov v areáli terajšieho Centra seniorov v sídlisku 

Sihoť má byť štvorpodlaţný objekt, v ktorom bude 28 jedno-

lôţkových a 16 dvojlôţkových apartmánov. Teda v danom 

prípade pôjde rozšírenie o lôţkovú časť. Zariadenie opatrova-

teľskej sluţby v Záblatí bude zameraný na poskytovanie celo-

ročnej pobytovej so-

ciálnej sluţby. Ide o 

pomoc pri odkázanosti 

na pomoc inej osoby, 

sociálne poradenstvo, 

sociálna rehabilitácia, 

ošetrovateľská starostli-

vosť, ubytovanie, stra-

vovanie, upratovanie, 

pranie, ţehlenie a pod. 

V zariadení bude pre klientov zabezpečovaná pracovná te-

rapia a záujmová činnosť.   

V súčasnosti sú v Trenčíne len dve zariadenia určené na 

pobyt dôchodcov, ktoré sú v správe mestskej rozpočtovej 
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organizácie Sociálne sluţby Mesta Trenčín. Prvým je 

Zariadenie opatrovateľskej sluţby na Piaristickej ulici s kapa-

citou 139 osôb a tvorí ho oddelenie s týţdenným, s 

celoročným pobytom a oddelenie s nepretrţitou prevádzkou. 

Druhým je Domov penzión pre dôchodcov na Lavičkovej ulici 

na Juhu s kapacitou 66 miest. V novom Zariadení pre seniorov 

na Sihoti by malo vzniknúť 60 voľných  miest, Zariadenie 

opatrovateľskej sluţby v Zámostí bude môcť vyuţívať ďalších 

90 ľudí.  

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 130/1/2010 

 

Novým prevádzkovateľom štyroch ambulancií záchrannej 

zdravotnej sluţby v Trenčíne sa stala Fakultná nemocnica 

Trenčín a Spoločnosť Life Star Emergency z Limbachu. 

Rozhodlo o tom Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej repu-

bliky v tendri, rozdelenom na tri kolá. „Prvá ambulancia je s 

účinnosťou od 4. mája 2010 a druhá od 7. júla 2010. 

Materiálno - technické a personálne vybavenie je zabezpečené 

v súlade s platnými predpismi, čo bolo jednou z podmienok 

výberového konania,“ komentovala stručne námestníčka pre 

zdravotnú starostlivosť Fakultnej nemocnice v Trenčíne 

MUDr. Terézia Drobná. Nemocničné sanitky budú v stano-

vištiach Trenčín 1. a Trenčín 2, Trenčín 3. a novovzniknutý 

Trenčín 4. preberie Spoločnosť Life Star Emergency.  

Pôvodní poskytovatelia Rýchla zdravotnícka pomoc 

Trenčín a Zdravotná doprava Trenčín musia prepustiť viac ako 

stovku zamestnancov a pokúsiť sa minimalizovať škody. 

Záchrannú sluţbu začali budovať len pred štyrmi rokmi. Na jej 

rozbehnutie si vzali majitelia úvery a sanitky väčšinou kúpili 

na lízing. Rýchla zdravotnícka pomoc Trenčín sa pridala aj k 

ţalobe proti ministerstvu zdravotníctva, v ktorej osem 
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neúspešných uchádzačov spochybnilo podmienky i výsledky 

výberového konania. 

Predseda predstavenstva trenčianskej záchranky Rýchla 

zdravotnícka pomoc Trenčín Michal Bahelka povaţuje ko-

nanie ministerstva zdravotníctva za nezákonné, poznačené 

prvkami klientelizmu a manipulácie. „Ministerstvo zdravot-

níctva celý trh záchraniek nanovo prerozdelilo namiesto toho, 

aby bralo do úvahy 

ţiadosti o predĺţenie li-

cencií tých, ktorí uţ mali 

niečo vybudované.“ Jeho 

spoločnosť ţiadala o pri-

delenie 159 posádok zá-

chrannej sluţby, povo-

lenie však nedostala na 

ţiadnu. „Toto výberové 

konanie rozhodlo o tom, 

kto bude s tým istým personálom a v mnohých prípadoch aj v 

tých istých priestoroch prevádzkovať to, čo niekto iný 

vybudoval,“ povedal Michal Bahelka, podľa ktorého sa celý 

tender podobá na klasické zoštátnenie.  

Podobne reagoval aj Kamil Kučerka zo Zdravotnej 

dopravy Trenčín. „Toto rozhodnutie je likvidačné. Počítali 

sme s predĺţením licencií a s tým, ţe ministerstvo vyhlási 

výberové konanie len na nové ambulancie.“  

Pri výberovom konaní na všetky záchranky sa bráni Minis-

terstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ţe tak vykonalo v 

súlade so zákonom. „Od roku 2004 je platná legislatíva, ktorá 

mu ukladá kaţdé štyri roky nanovo prerozdeliť jednotlivé 

záchranky,“ povedala hovorkyňa ministerstva Zuzana Čižmá-

riková. Tá odmietla, ţe pridelenie záchraniek nemocniciam 

(okrem Trenčína aj v Trnave, Čadci, Brezne či Poprade) bolo 

zámerné. Ministerstvo zdravotníctva v tomto prípade nezasa-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5773467&ids=6
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hovalo. Nemocnice len nanovo prebrali svoju činnosť, ktorú 

predtým vykonávali viac ako 27 rokov, povedala Čiţmá-

riková, ktorá tak reagovala aj na podanú ţalobu. V nej 

neúspešné záchranky ţiadajú zrušenie ministerského rozhod-

nutia a vrátenie veci na ďalšie konanie.  

Bez licencie sa sanitky s prístrojovým vybavením, zásoby 

liekov i kvalifikovaní záchranári stávajú nadbytočnými. 

Spoločnostiam, ktoré štyri roky zachraňovali ţivoty, zostanú z 

jej činnosti len dlhy. „Od 4. mája 2010 uţ záchrannú sluţbu 

prevádzkovať nebudeme. Zostane nám nepotrebný majetok a 

úvery, ktoré budeme musieť naďalej splácať,“ povedal Michal 

Bahelka. Okrem sanitiek, ktoré sú teraz na predaj, investovali 

peniaze aj do stanovíšť, z ktorých ambulancie vyráţali. Tie 

musia spĺňať zákonné podmienky, mať samostatné miestnosti 

pre lekára, zdravotnú sestru, vodiča i miestnosť na lieky so 

zabudovaným trezorom. Priestory, ktoré sa prenajímali a často 

v pôvodnom stave podmienkam nevyhovovali. Len v 

Trenčianskom Jastrabí sme do opravy vloţili asi milión korún. 

O povolenie sme prišli 24. novembra 2009 a od obce teraz 

ţiadame kompenzáciu,“ povedal Michal Bahelka. Zo svojej 

spoločnosti bude musieť prepustiť asi 120 zamestnancov, 

ďalších štyridsať záchranárov príde o prácu v Zdravotnej do-

prave. „Snaţíme sa, aby našich zamestnancov zobrala fakultná 

nemocnica. Uţ máme prísľub, ţe ich zamestnajú,“ povedal 

Kamil Kučerka. Michal Bahelka tvrdí, ţe jeho záchranári tieţ 

nezostanú bez práce, keď minister zdravotníctva MUDr. Ri-

chard Raši tvrdí, ţe všetci záchranári sa zamestnajú. Koho 

potom víťazné subjekty dokladovali v tendri, je otázne. Podľa 

neho je celá situácia veľmi kuriózna. „Napríklad v Nitrian-

skom Pravne nastúpi 3. mája 2010 večer do sluţby náš zá-

chranár a o polnoci skončí a pôjde domov, alebo doslúţi do 

rána uţ ako zamestnanec iného poskytovateľa,“ vysvetlil 

Michal Bahelka. Záchranná sluţba musí fungovať nepretrţite, 
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noví prevádzkovatelia teda musia byť uţ o niekoľko mesiacov 

pripravení vyraziť na zásahy. 

www.sme.sk 1. 3. 2010  

pomocná evidencia 112/12/2010 

 

Výročná členská schôdza organizácie chronicky postih-

nutých chronickými chorobami v Trenčíne sa uskutočnila dňa 

4. marca 2010 opäť 

v staronových priesto-

roch Kultúrneho centra 

na Dlhých Honoch 

v Trenčíne. Po privítaní 

prítomných hostí a čle-

nov Dušanom Galkom a 

schválení programu vý-

ročnú hodnotiacu správu 

predniesla predsedníčka organizácie Božena Kováčiková. 

V správe uviedla, ţe : 

- od poslednej výročnej schôdze 13. marca 2009 sa zvýšila 

členská základňu zo 197 členov na 220 členov; 

- v priebehu roka bolo pozastavené, alebo zrušené členstvo 

členom, ktorí sa nepodieľali na činnosti organizácie, alebo 

si nezaplatili členské príspevky v priebehu dvoch rokov; 

- výbor organizácie sa pravidelne stretával v prvý pondelok 

v mesiaci; 

- v súlade s plánom práce boli organizo-

vané podujatie na upevňovanie zdravia a 

spoznávanie sa jednotlivých členov pros-

tredníctvom rekondičných stretnutí. 

Z nich je treba spomenúť : 

1. rekondičné jednodňové stretnutia do 

najbliţšieho okolia – Trenčianske Te-

plice, Kozí vrch na Brezine, Selec; 
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2. týţdenný rekondičný pobyt v mesiaci september 2009 

v Starej Ľubovni; 

3. trojdňové zájazdy v mesiaci máj 2009 do Poľska, spojený 

s návštevou pamätných miest pripomínajúcich ţivot 

pápeţa Jána Pavla 2., v mesiaci júl 2009 do Egru spojený 

s rehabilitačným kúpaním, v mesiaci august 2009 na 

Hornú Oravu spojený s termálnym kúpaním a návštevou 

historických pamiatok; 

4. jednodňové zájazdy v mesiaci október 2009 do Stupavy 

na Deň kapusty; 

5. v mesiaci november 2009 sa uskutočnilo posedenie s 25 

jubilantmi ; 

Na záver svojej správy poďakovala Trenčianskemu samo-

správnemu kraju za grant na činnosť vo výške 1.000 eúr, ako 

aj Mestu Trenčín, ţe umoţnilo stretávanie v Kultúrnom centre 

Dlhé Hony v Trenčíne.  

A ešte sa treba zmieniť pár slovami o pláne činnosti na rok 

2010. Činnosť je opäť zameraná na vychádzky do najbliţšieho 

okolia Trenčína, jedno-

denné a viacdenné výle-

ty. Z nich osobitne je 

nutné zvýrazniť trojdňo-

vé pobyty do Uherského 

Hradišťa a Trenčian-

skych Teplíc organizova-

ných v spolupráci 

s Mestským úradom 

v Trenčíne. O nič menej sú zaujímavé zájazdy do Ríma v me-

siaci jún, návšteva Kopaničiarskych slávností na Myjave, 

aquaparku v Štúrove, návšteva juţnej Moravy a týţdňové 

rekondície v Hornom Smokovci, hotel Skalnička - Sorea 

a v Hronci, hotel Poniklec - Sorea. Do plánu činnosti boli 
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zaradené aj prednášky s problematikou prvej pomoci a spo-

lupráca s Ligou proti rakovine. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 128/1/2010, 129/1/2010 

 

Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých Sloven-

ska sídli od začiatku tohto roka 2010 v nových priestoroch na 

Jilemnického ulici 2, v budove bývalého Slovakotexu. Dňa         

9. apríla 2010 sa tu uskutočnil deň otvorených dverí, ktorý si 

nenechali ujsť desiatky záujemcov. V pestrej ponuke dňa 

otvorených dverí nechýbali odborné prednášky o odstraňovaní 

bariér, výstava kompenzačných a optických pomôcok či 

praktické ukáţky výcviku vodiacich psov. Návštevníci mali 

navyše moţnosť vyskúšať, aké náročné je zvládnuť beţné 

činnosti, keď chýba zrak. S klapkami na očiach a bielou 

paličkou v ruke viacerí neisto kráčali po chodbe, hoci pohyb 

a orientáciu v priestore im uľahčovali vodiace línie na 

podlahe.  

Práve výrazné vodiace línie  spoľahlivo všetkých zavedú z 

prízemia na prvé poschodie budovy, kde od januára krajské 

stredisko únie pôsobí. Jeho vedúca Mgr. Silvia Ondrejičková 

netají spokojnosť s novým zázemím: „Našim klientom z ce-

lého Trenčianskeho kraja môţeme ponúknuť kvalitnejšie 

sluţby hneď v piatich miestnostiach. Jednou z nich je aj 

kuchynka, kde záujemcovia nadobudnú praktické zručnosti,“ 

vysvetlila.  Zárubne dverí a steny všetkých miestností sú vy-

maľované na ţlto-modro, pretoţe práve takýto farebný 

kontrast vnímajú zrakovo postihnutí najlepšie. 

Na prezentácii potrieb zrakovo postihnutých pri zabezpe-

čení ich mobility v priestore, konkrétne vyuţívanie navigácie 

na  priechodoch pre chodcov, sa zúčastnil aj predseda Komisie 

dopravy, ţivotného prostredia a investícií Mestského zastu-

piteľstva v Trenčíne RNDr. Jozef Mertan. Podľa jeho slov 
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mesto musí aj v budúcnosti viac dbať na to, aby všetky nové 

projekty spĺňali aj kritériá potrebné pre zrakovo postihnutých. 

,,V rámci Komisie dopravy, ţivotného prostredia a investícií 

by som rád pripravil  v spolupráci s novým centrom podobnú 

prezentáciu pre všetkých členov, aby sa aj oni oboznámili 

s potrebami hendikepovaných občanov týmto veľmi názorným 

spôsobom,“ zhodnotil akciu Jozef  Mertan.  

Dva dni v týţdni pomáhajú pracovníci krajského strediska 

záujemcom v centrále, po zvyšok týţdňa poskytujú odbornú 

pomoc v teréne. „Priestorovú orientáciu pouţitím bielej palič-

ky učíme klientov priamo v lokalite ich bydliska, kde sa budú 

pohybovať denne. Vyučovať ich na miestach, kam zájdu 

zriedka alebo vôbec, by nemalo význam,“ objasnila Silvia 

Ondrejičková.  

Piatkové podujatie si nenechal ujsť ani trenčiansky primátor 

Ing. Branislav Celler. „V uplynulých rokoch sa podarilo v 

meste odstrániť niektoré bariéry, nie však všetky, a preto treba 

v trende odstraňovania prekáţok pokračovať,“ zdôraznil pri-

mátor a pripomenul, ţe štandardy pre zrakovo postihnutých 

spĺňa napríklad aj mestská webstránka.   

vlastné poznámky 

 

Novú jednotku intenzívnej starostlivosti otvorili na 

internom oddelení Fakultnej nemocnice v Trenčíne 29. apríla 

2010. Ako povedal primár interného oddelenia MUDr. Oto 

Herman, nová jednotka intenzívnej starostlivosti zabezpečí 

lepšiu starostlivosť a vytvorí príjemné prostredie pre pacientov 

a personál interného oddelenia. Prvá jednotka intenzívnej 

starostlivosti bola odovzdaná do uţívania v trenčianskej 

nemocnici pred 33 rokmi. Technológia liečby infarktu sa však 

odvtedy veľmi zmenila. Vykonať zmeny na oddelení jednotky 

intenzívnej starostlivosti viedli predovšetkým neustále rastúce 

počty hospitalizovaných. „Ak im chceme zabezpečiť najlepšiu 
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starostlivosť, musíme im vytvoriť vhodné prostredie. Naším 

cieľom je spokojný a zdravší pacient,“ povedal primár MUDr. 

Oto Herman. Nová jednotka intenzívnej starostlivosti má 

osem lôţok z toho (tri metabolické a päť kardiologických), 

najmodernejší monitorovací systém, zákrokovú sálu či nové 

komfortné postele. Nové priestory poskytujú pacientom 

dostatočný komfort, príjemné prostredie, hygienické a diag-

nostické zázemie. 

Treba dodať, ţe 

novú jednotku inten-

zívnej starostlivosti 

financovalo Minis-

terstvo zdravotníc-

tva Slovenskej re-

publiky. Na otvorení  

novej jednotky in-

tenzívnej starostli-

vosti sa zúčastnil na 

aj minister zdravot-

níctva MUDr. Richard Raši, ktorý dodal, ţe do vybudovania 

nových priestorov bolo investovaných 660-tisíc eúr. Nové 

oddelenie je vizuálne príjemné, má väčšiu kapacitu, ale najmä 

je veľmi moderne zariadené, čo umoţní záchranu ďalších 

ţivotov. Rekonštrukcia nového oddelenia vyplynula aj z 

nových normatívov, ktoré prijalo ministerstvo zdravotníctva. 

Minister dodal, ţe nové oddelenie bude impulzom pre ďalší 

rozvoj trenčianskej nemocnice. 

www.sme.sk 03.05.2010  

 
 

      Dňa 6. mája 2010 sa na Úrade Trenčianskeho samo-

správneho kraja uskutočnilo pracovné rokovanie riaditeľov 

všetkých nemocníc, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť v 

Trenčianskom kraji. Pracovného rokovania sa zúčastnili 
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predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol 

Sedláček, MPH, podpredseda Trenčianskeho samo-správneho 

kraja Ing. Milan Paná-

ček, riaditeľ Úradu 

Trenčianskeho samo-

správneho kraja Ing. 

Vladislav Petráš 
a predstavitelia všetkých 

nemocníc, ktoré posky-

tujú zdravotnú starostli-

vosť na území Tren-

čianskeho samosprávne-

ho kraja.  

Predmetom pracovného rokovania bola problematika zdra-

votnej dokumentácie a aktuálna situácia v poskytovaní 

ústavnej zdravotnej starostlivosti v Trenčianskom kraji. Pra-

covné rokovanie otvorila a 

viedla vedúca odboru zdra-

votníctva a humánnej far-

mácie Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja Mgr. 

Elena Štefíková, MPH. 

Pracovné rokovanie v prvej 

časti bolo zorganizované v 

spolupráci s Úradom pre 

dohľad nad zdravotnou 

starostlivosťou, pobočkou Trenčín, preto sa na rokovaní sa 

osobne zúčastnili riaditeľ pobočky JUDr. Zdenko Doktor a 

MUDr. Alena Markovičová.  

Bolo zdôraznené, ţe zdravotná dokumentácia je nevyh-

nutnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorá 

musí byť vedená v súlade so zákonom a príslušnými právnymi 

predpismi. Význam zdravotnej dokumentácie vystupuje čoraz 
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viac do popredia najmä v súvislosti s rôznymi podnetmi a 

sťaţnosťami a preto netreba ju podceňovať.  

JUDr. Zdenko Doktor 

podal odborné vysvetle-

nie k odbornému usmer-

nenie Ministerstva zdra-

votníctva Slovenskej re-

publiky č. 07594/2009-

OZS o vedení zdravotnej 

dokumentácie, upozornil 

na právne aspekty vede-

nia zdravotnej dokumen-

tácie a najčastejšie problémy a nedostatky, ktoré sa vyskytujú 

v súvislosti s vedením zdravotnej dokumentácie. V odbornej 

diskusii sa riaditelia nemocníc zaujímali o konkrétne otázky v 

súvislosti s vedením zdravotnej dokumentácie a manipulácie 

so zdravotnou dokumentáciou. Poukázali na potrebu legis-

latívnej úpravy aj v povinnostiach pacienta, nielen jeho práv a 

prijatie opatrení proti zneuţívaniu zdravotnej starostlivosti, 

najmä záchrannej zdravotnej sluţby osobami pod vplyvom 

alkoholu.  

V druhej časti programu riaditelia a zástupcovia nemocníc 

informovali o aktuálnej situácii v poskytovanú ústavnej 

zdravotnej starostlivosti, o personálnej situácii v nemocniciach 

a problémoch zmluvných vzťahov so zdravotnými poisťov-

ňami. „Keďţe samosprávny kraj vydáva povolenia na pre-

vádzkovanie nemocníc, musí mať prehľad ako zariadenia 

fungujú, aký personál v nich chýba,“ konštatoval na margo 

porady predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 

Pavol Sedláček, MPH. Za osobitný prínos tejto odborno-

koordinačnej porady označil hľadanie spoločných postupov, 

ako čo najlepšie koordinovať činnosť od lekárskej sluţby 

prvej pomoci aţ po odbornú starostlivosť, aby klienti, čo 
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najviac starostlivosti, ktorú potrebujú, získali v kraji a ne-

museli cestovať za zdravotníckymi sluţbami mimo kraja. 

Prítomní ocenili, ţe takéto pracovné stretnutia sú uţitočné, 

treba ich organizovať pravidelne a vytvoriť tak priestor na 

vzájomnú informovanosť, hľadanie východísk zo súčasnej 

situácie.  

www.tsk.sk 07. mája 2010 

pomocná evidencia /1/2010  
 

 

       Druhá májová nedeľa tradične patrí všetkým mamičkám, 

krstným, starým či prastarým mamám, ktoré v tento deň 

oslavujú svoj sviatok. Deň matiek si pripomenuli dňa                  

10. mája 2010 aj v trenčianskom Zdruţení kresťanských 

seniorov Slovenska. 

Dôchodcovia z mestskej organizácie Zdruţenia kres-

ťanských seniorov sa stretávajú pravidelne kaţdý týţdeň v 

pondelok. V priebehu kalendárneho roka si pripomínajú 

fašiangy, vianočné sviatky, jubileá svojich členov a aj sviatok 

všetkých mamičiek. A tak bol tohtoročný Deň matiek pre 

kresťanských seniorov ďalším milým dôvodom na spoločné 

posedenie. Pri tejto príleţitosti 

zavítali medzi ţeny kaplán To-

máš Zelenák, primátor Mesta 

Trenčín Ing. Branislav Celler 

a Ing. Jozef Mikloš z Krajskej 

organizácie Jednoty dôchodcov 

v Trenčíne. 

„Ţena - matka, je v rodine ako 

slnko. Dáva ţivot, prináša radosť, 

úsmev, svetlo, teplo,“ vyzdvihol 

poslanie matiek vo svojom prí-

hovore kaplán Tomáš Zelenák. 

Na jeho slová nadviazal primátor Ing. Branislav Celler, ktorý 
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ţenám zaţelal veľa zdravia a zároveň im poďakoval za všetko 

dobré, čo spravili a ešte stále robia pre svojich najbliţších, ale 

aj pre mesto Trenčín. V závere svojho príhovoru primátor 

venoval kaţdej ţene červenú ruţu na znak úcty a vďaky. 

Predpoludňajšie slávnostné posedenie pokračovalo pásmom 

slova a hudby a vyvrcholilo sladkým občerstvením 

www.trencin.sk  11.05.2010 

pomocná evidencia 312/1/2010 

 

Dňa 21. mája 2010 sa v Trenčíne stretli celiatici z celého 

Slovenska na piatom celo republikovom zraze. Na účastníkov 

akcie čakal počas sobotňajšieho dopoludnia v priestoroch 

Obvodného úradu v Trenčíne bohatý program. O nových poz-

natkoch z rôznych oblastí súvisiacich s celiakiou prídu poroz-

právať viacerí odborníci. Stretnutie bolo zamerané na ozna-

čovanie bezlepkových surovín a potravín, diagnostiku, skrí-

ning, imunológiu, výţivu či na sociálne aspekty celiakie. 

Okrem toho podujatie spestrilo niekoľko sprievodných akcií 

ako napríklad prezentácia bezlepkových potravín a výţivo-

vých doplnkov, skríning rodinných príslušníkov celiatikov, 

členov Slovenskej spoločnosti celiatikov  a panelová diskusia 

Sobotňajšia akcia bola určená celiatikom a ich rodinným 

príslušníkom, občianskym zdruţeniam, klubom a centrám 

celiatikov, zdravotníckym pracovníkom (gastroenterológo-

vom, pediatrom a všeobecným lekárom), výrobcom a predaj-

com bezlepkových potravín a surovín, pracovníkom lekární, 

štátnej správy a poisťovní. Organizátorom podujatia, nad 

ktorým prevzal záštitu trenčiansky primátor Branislav Celler, 

sú Slovenská spoločnosť celiatikov Piešťany spolu s tren-

čianskou pobočkou 

www.trencin.sk 21.05.2010 

pomocná evidencia 346/1/2010 

 

http://www.trencin.sk/
http://www.trencin.sk/


672 

 

Dňa 26. mája 2010 v priestoroch Polikliniky Trenčín – Juh 

pribudlo k doterajšiemu neštátnemu zdravotnému zariadeniu 

Očné centrum Sokolík 

s.r.o.  

Na slávnostnom otvorení 

zariadenia prítomných hos-

ťov privítal doc. MUDr. 

Ján Sokolík, CSc. Vo 

svojom príhovore zaspo-

mínal na obdobie pred 28 

rokmi, kedy prišiel do 

Trenčína vybudovať v tren-

čianskej nemocnici také očné oddelenie, ktoré by sa plne 

vyrovnalo nielen oddeleniam, ale aj klinikám veľkých nemoc-

níc. Moţno povedať, ţe tento zámer sa podaril.  

Dnes sme sa opäť postavili na začiatok ďalšej etapy 

v oftalmológii, ktorou je jednodňová ambulantná chirurgia bez 

nutnosti hospitalizácie, 

ktorá je svetovým tren-

dom o očnej operatíve. 

Takéto zariadenia zatiaľ 

v Trenčianskom kraji nie 

je. Aj keď v Bratislave sú 

tri takéto pracoviská. Ve-

ríme, ţe zaloţená spoloč-

nosť bude poskytovať 

najlepšiu starostlivosť o najvzácnejší zmyslový orgán človeka 

– oči.  

vlastné poznámky 

 

Fakultná nemocnica Trenčín písomne poţiadala Mesto 

Trenčín o poskytnutie dotácie na financovanie nákupu zdra-

votnej techniky. Mestské zastupiteľstvo dňa 27. mája 2010 na 
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svojom zasadnutí  dotáciu pre nemocnicu schválilo. Samo-

správa poskytla fakultnej nemocnici dotáciu vo výške                  

95.201,88 eúr na nákup zdravotnej techniky. Vyšla tak ne-

mocnici v ústrety, pretoţe má voči nej pohľadávku za daň 

z nehnuteľností v tej istej výške. Dôvodov, prečo sa samo-

správa takto rozhodla, je viac. „Nemocnica má voči Mestu 

rovnakú daňovú povinnosť ako ktorýkoľvek iný podnikateľ-

ský subjekt. Zo zákona jej teda nemoţno zníţiť daňovú sadzbu 

alebo dokonca ju od daňovej povinnosti oslobodiť. Na druhej 

strane nemocnica dlhodobo poskytuje Mestu nadštandardné 

sluţby. Tie sa týkajú doliečovania najmä ľudí bez prístrešia 

a občanov v sociálnej núdzi,“ zdôvodnil poskytnutie dotácie  

prednosta Mestského úradu v Trenčíne Ing. František Orolín. 

Doliečovaciu sluţbu nie je nemocnica povinná poskytovať. 

Poisťovňa aj doliečovanie pacientov, ktoré trvá priemerne dva 

aţ tri týţdne, nemocnici neprepláca. Ide totiţ zväčša o ľudí, 

ktorí nie sú zdravotne poistení. „Mesto dnes nemá ţiadne 

doliečovacie zariadenie. Jeho zriadenie by bolo finančne, 

technicky a aj personálne veľmi náročné. Nemocnica v tomto 

smere vlastne nahrádza Mesto,“ skonštatoval  primátor Ing. 

Branislav Celler. Fakultná nemocnica Trenčín vychádza 

samospráve v ústrety aj vo finančne veľmi prijateľnej spo-

lupráci týkajúcej sa prípravy a rozvozu špeciálne pripravenej 

stravy pre klientov Sociálnych sluţieb Mesta Trenčín. „Po 

zváţení všetkých týchto dôvodov a ústretovej dlhodobej 

spolupráce sme vyhoveli ţiadosti nemocnice o dotáciu na 

nákup konkrétnej zdravotnej techniky. Napokon tá sa bude 

vyuţívať opäť na liečbu občanov Trenčína,“ dodal prednosta. 

„Mestu Trenčín sme vďační za vyhovenie našej ţiadosti. 

Poskytujeme sluţby všetkým občanom mesta, a tak chcem 

ešte raz oceniť rozhodnutie trenčianskych poslancov,“  rea-

goval na schválenie poskytnutia dotácie pre fakultnú nemoc-

nicu jej riaditeľ MUDr. Rudolf Lintner. 
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www.trencin.sk 31.05.2010 
 

Domov sociálnych sluţieb DEMY v Trenčíne dňa 3. júna 

2010 zorganizoval uţ 19. 

ročník obľúbeného kultúr-

no-spoločenského podujatia 

Farbičky čarbičky. Okrem 

domácich klientov sa ho 

zúčastnili klienti z ďalších 

piatich sociálnych zariadení 

v zriaďovateľskej pôsob-

nosti Trenčianskeho samo-

správneho kraja. 

Toto dnes uţ tradičné podujatie sa po prvý krát konalo v 

roku 1992. Od svojho počiatku v sebe nieslo myšlienku socia-

lizácie a integrácie detí a mladých ľudí s mentálnym postih-

nutím do ţivota spoločnosti. Organizátori vzhľadom na dlho-

dobo nepriaznivé počasie preniesli dianie tento raz do inte-

riérov zariadenia, ktoré sa premenilo na tvorivé výtvarné 

dielne. Účastníkov privítal riaditeľ zariadenia Mgr. Tibor 

Gavenda a všetkých pozdravil predseda Trenčianskeho samo-

správneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH.  Pri výtvar-

ných aktivitách sa stretla takmer stovka handicapovaných detí 

a mladých ľudí, ktorí si s pomocou svojich vychovávateľov 

a starších priateľov, medzi nimi študentiek Pedagogickej 

a sociálnej akadémie v Trenčíne, vytvorili mnoţstvo drob-

ností, kresbičiek a darčekov. Tak ako kaţdý rok, aj teraz bol 

pre ne pripravený bohatý celodenný program. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 372/1/2010  

 

Do posledného miesta zaplnená Kongresová sála hotela 

Tatra bola v stredu 9. júna 2010 popoludní miestom sláv-

nostného ukončenia 23. ročníka celoţivotného vzdelávania 

http://www.tzrencin.sk/
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seniorov Akadémie tretieho veku. Po otvorení predsedom 

a privítaní hostí Ing. Jozef Miklóšom v krátkom kultúrnom 

programe vystúpila s básňou Janka Poláková a Folklórny 

súbor Vena pri Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne. 

Zhodnotenie 23. ročníka Akadémie tretieho veku zhodnotil 

Ing. Jozef Miklóš. Ako zdôraznil, pod túto aktivitu sa 

podpísala bývalá pri-

márka Geriatrického 

oddelenia Nemocnice 

s poliklinikou v Tren-

číne MUDr. Ruth Kra-

tinová v roku 1986. 

Od školského roka 

1992/1993 vzdeláva-

nie zastrešila Jednota 

dôchodcov Slovenska. 

Osvedčenia o úspešnom absolvovaní štúdia si prevzalo 

rekordných 115 poslucháčov. Trenčianski seniori z Jednoty 

dôchodcov na Slovensku túţia po poznaní. Potvrdzuje to aj 

takmer stopercentná dochádzka, ktorú zaznamenali počas 

dvoch semestrov nedávno skončeného 23. ročníka Akadémie 

tretieho veku. Na deviatich seminároch si vypočuli poslucháči 

viac neţ 20 pútavých prednášok zo zdravotníctva, kultúry, 

histórie a rôznych 

iných odvetví. Pod-

mienkou získania 

Osvedčenia o absol-

vovaní celoţivotné-

ho vzdelávania bola 

účasť aspoň na šies-

tich seminároch. 

Na Slovensku 

v súčasnosti navšte-
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vuje univerzitu tretieho veku pribliţne 5 tisíc poslucháčov. 

Začiatky trenčianskej akadémie siahajú do roku 1984, keď to 

predtým nieslo názov „Trenčianske geriatrické dni“. Oficiálne 

začala Akadémia tretieho veku v Trenčíne pod hlavičkou 

nemocnice pôsobiť o tri roky neskôr. Dnes je najdlhšie fun-

gujúcou ustanovizňou tohto typu v Slovenskej republike. 

Ďalší ročník celoţivotného vzdelávania seniorov s pora-

dovým číslom opäť pod záštitou trenčianskeho primátora Ing. 

Branislava Cellera slávnostne otvoria po prázdninách dňa           

8. septembra 2010. 

www.trencin.sk 11.06.2010 
 

Viac ako 13 a pol 

tisíca odberov a spra-

covaní krvi  sa usku-

točnilo v uplynulom 

roku 2009 na praco-

visku Národnej trans-

fúznej sluţby v Tren-

číne. Počas Svetového 

dňa darcovstva krvi, 

ktorý sme si pripo-

menuli dňa 14. júna 2010, keď 41 pravidelných darcov si 

prevzalo Janského plakety. Podľa vedúcej lekárky Národnej 

transfúznej sluţby v Trenčíne, MUDr. Nataše Chovancovej, 

je čoraz náročnejšie získať dostatok transfúznych prípravkov 

pre chod zdravotníckych zariadení. Nájdu sa však ľudia, ktorí 

najcennejšiu tekutinu prichádzajú darovať opakovane. Medzi 

nimi bolo aj viac ako štyridsiatka darcov z trenčianskeho, 

novomestského a staroturianskeho okresu, ktorí si počtom 

odberov vyslúţili ocenenie zlatou, diamantovou či  Kňazo-

vického plaketou.  

http://www.trencin.sk/
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I tento rok slávnostný akt oceňovania darcov sa uskutočnil 

v obradnej sále Mestského úradu v Trenčíne. „Je pomaly 

tradíciou, ţe sa tu stretávame, aby sme si uctili váš vzťah 

k ţivotu. Krv je pre 

človeka najdôleţitejšia 

tekutina. Pomáhate ľu-

ďom, ktorým ide 

o zdravie alebo o ţivot. 

Preto vám v mene tých 

všetkých, známych aj 

neznámych, ďakujem 

vám za vašu nezištnú 

pomoc,“ zdôraznil vo svojom príhovore primátor Ing. 

Branislav Celler. 

www.trencin.sk 15.06.2010 

pomocná evidencia /1/2010 

 

Seniorský vek je charakterizovaný vyplnením voľného 

času, ktorý nastal po dovŕšení aktívneho pracovného obdobia. 

Často moţno sledovať s akou láskou sa venujú svojím vnú-

čatám, zveľaďujú interiér a exteriér okolia svojich príbytkov, 

navštevujú rôzne vzdelávacie programy pre seniorov, alebo 

vytvárajú záujmové skupiny. Jednou z takýchto početných 

záujmových skupín je aj Klub Trenčín – mesto Zdruţenia 

kresťanských seniorov pod vedením predsedu Vojtecha Filí-

na, ktorých prichýlilo Kultúrne centrum Dlhé Hony. Stretávky 

členov sa uskutočňujú pravidelne v pondelok. Klub svojou 

činnosťou je zaujímavý najmä zabezpečovaním pestrostí 

podujatí pre svojich členov. Je to jednak poskytovanie nevyh-

nutných informácií prostredníctvom odborníkov zo všetkých 

oblasti spoločenského ţivota, ako sú zdravotníctvo, sociálne 

zabezpečenie, kultúra, duchovný ţivot, ţivotné prostredie 

a ďalšie, ako tieţ poriadaním rôznych poznávacích podujatí 
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a návštevou divadelných predstavení a púťových stretnutí. 

Osobitne treba zvýrazniť aktivity v oblasti turistiky, v rámci 

ktorých sa pravidelne v stredu organizujú vychádzky do 

blízkeho i vzdialeného okolia spojené s poskytovaním infor-

mácií o histórii a zaujímavostiach navštívenej lokality.  

Výbor Klubu Trenčín – mesto Zdruţenia kresťanských 

seniorov 

 

Vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne otvorili v piatok 3. sep-

tembra 2010 Hniezdo záchrany pre nechcených novoro-

dencov. Po niekoľkých neúspešných pokusoch má aj Trenčín 

verejný inkubátor, ako posledné krajské mesto na Slovensku. 

Hniezdo záchrany 

umiestnili na prízemie pa-

vilónu, v ktorom sídli det-

ské a novorodenecké odde-

lenie. Fungovať začalo 

hneď po prestrihnutí pásky. 

Pokrstili ho červeným 

a bielym perím a ako po-

vedala Anna Ghannamo-

vá, prezidentka občianskeho zdruţenia „Šanca pre nechce-

ných“, červená je farba ţivota a biela farba nádeje. Perie 

zvolili preto, aby sa z detí nestávali predčasní anjeli. 

Priestor, v ktorom sa inkubátor nachádza, je podľa slov 

námestníčky riaditeľa fakultnej nemocnice MUDr. Terézie 

Drobnej prístupný z vonku, aby ho tam matka mohla dieťa 

nenápadne vloţiť. Ţena síce bude musieť prejsť cez vrátnicu, 

ale pri hniezde záchrany by uţ mala mať súkromie. 

MUDr. Erika Oříšková 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6856581&ids=6
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„Inkubátor bude v prevádzke stále. Signalizácia je dvojitá, 

najskôr upozorní pri otvorení vonkajších dvier, druhýkrát pri 

otvorení inkubátora. Signalizačné zariadenie ohlási sestrič-

kám, ţe je tam dieťa a ony ho do dvoch minút prídu vyz-

dvihnúť,“ vysvetlil riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trenčíne 

MUDr. Rudolf 

Lintner s tým, ţe je 

dôleţité, aby tam 

boli, čo najskôr. Ako 

dodal, je rád ţe aj 

v trenčianskom re-

gióne majú ţeny 

takúto moţnosť, dú-

fa však, ţe inkubátor 

bude vyuţívaný čo 

najmenej. 

Otvorenie hniezda záchrany uvítala aj primárka novoro-

deneckého oddelenia MUDr. Erika Oříšková. „Som rada, ţe 

konečne aj v Trenčíne máme hniezdo záchrany, myslím si, ţe 

je to dobrá vec. Kaţdý jeden ţivot, ktorý sa podarí zachrániť, 

stojí za to,“ hovorí MUDr. Erika 

Oříšková. 

„Na Slovensku je legalizovaný 

utajený pôrod, ktorý dáva ţene moţ-

nosť bez zverejnenia svojich osob-

ných údajov porodiť dieťa a dať ho 

na adopciu. Napriek tomu si mys-

lím, ţe aj to je pre niektoré ţeny 

komplikované. Ľuďom treba dať, čo 

najviac moţností, aby sme potom 

nenachádzali igelitky pod kríčka-

mi,“ doplnila námestníčka MUDr. 

Terézia Drobná. 
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Verejný inkubátor vybudovalo občianske zdruţenie Šanca 

pre nechcených. Peniaze získali od sponzorov, Mesto Trenčín 

prispelo na medializáciu projektu. Podľa Anny Ghannamovej 

je toto uţ tretí pokus o zriadenie hniezda v Trenčíne. „Dva 

pokusy nevyšli, do tretice sa to podarilo. Našťastie sa nám 

veľmi rýchlo podarilo nájsť sponzora, ktorý zaplatil všetky 

náklady. Mesto Trenčín sa pridalo dodatočne, vďaka čomu 

sme mohli rozšíriť kampaň. Prostredníctvom nej sme oslovili 

verejnosť, ľudia prispeli sumou päť tisíc eúr na ďalšie hniezda 

záchrany,“ uviedla Anna Ghannamová. 

Náklady na zriadenie jedného hniezda boli asi 20 tisíc eúr, 

z toho päť tisíc išlo na kampaň. Verejné inkubátory na zá-

chranu nechcených novorodencov fungujú na Slovensku od 

roku 2004, doterajších trinásť hniezd zachránilo 25 detských 

ţivotov. O vybudovaní 

hniezda záchrany sa v 

Trenčíne začalo hovoriť 

v roku 2005. S inicia-

tívou vtedy vyšla podľa 

Anny Ghannamovej rad-

nica mesta, ktorá oslo-

vila Občianske zdruţe-

nie „Šanca pre nechce-

ných“. Mesto dalo ne-

mocnici  v roku 2006 dotáciu 200-tisíc Sk. Financie však 

neboli podľa vtedajšieho hovorcu Trenčína Tibora Hlobeňa, 

ani podľa riaditeľa nemocnice MUDr. Martina Chrena 

účelovo viazané a nemocnica ich pouţila na kúpu potrebného 

vybavenia. Odporcom hniezda záchrany bol v tom čase primár 

detského oddelenia MUDr. Pavol Šimurka, ktorý označil 

budovanie hniezd za nelegálnu populistickú aktivitu. Potreba 

vybudovania verejného inkubátora opäť oţila v roku 2009, 



681 

 

kedy na sídlisku Juh našiel záhradkár igelitku s mŕtvym 

telíčkom novonarodeného dievčatka. 

www.sme.sk 04.09.2010  

 

Akadémia tretieho veku vstúpila dňa 8. septembra 2010 

slávnostným otvorením v Kultúrnom stredisku Centrum do 

svojho 24. ročníka otvorením predsedom Krajskej organizácie 

Jednoty dôchodcov v Trenčíne Ing. Jozef Miklóšom a pri-

vítaním hostí a všetkých prítomných. 

V úvode slávnostného otvorenia 

spestrilo vystúpenie tajomníčky 

Literárneho klubu Omega pri Ve-

rejnej kniţnici Michala Rešetku 

v Trenčíne Janky Polákovej 

a Folklórneho súboru Vena pri 

Strednej zdravotníckej škole 

v Trenčíne. Po ich vystúpení prítomných hostí a účastníkov 

Akadémie tretieho veku pozdravila predsedníčka Akadémie 

tretieho veku a primárka geriatrického oddelenia Fakultnej 

nemocnice v Trenčíne MUDr. 

Terézia Drobná a zaţelala všet-

kým poslucháčom veľa zdravia 

pri získavaní nových vedomostí. 

O celoţivotnom vzdelávaní star-

ších občanov v Trenčíne infor-

moval Ing. Jozef Mikloš. Z jeho 

úst sa dozvedeli, ţe táto forma vzdelávanie sa datuje od roku 

1986, kedy na podnet primárky geriatrického oddelenia tren-

čianskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ruth Kratinovej, za 

spolupráce lekárov a stredného zdravotníckeho personálu a za 

podpory vtedajšieho riaditeľa nemocnice MUDr. Michala 

Zámečníka na tomto oddelení bol daný základ pre vzdelávanie 

starších občanov. A tak v školskom roku 1987/1988 bol 

Ing. Jozef Miklóš 

MUDr. Terézia Predná 
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otvorený prvý ročník Akadémie tretieho veku v Kultúrnom 

stredisku na Dlhých Honoch. Program celoţivotného vzdelá-

vanie je pripravovaný kaţdoročne aţ do súčasného obdobia. 

Obsah prednášok bol v prvých rokoch zameraný na zdravotnú 

oblasť, teda na prevenciu a v poslednom období bol rozšírený 

o oboznámenie z činnosti mestskej polície, z histórie mesta 

Trenčín, aktuálne informácie pre dôchodcov,  pripomenutie si 

významných výročí a udalostí a podobne. Niektorým účast-

níkom, ktorí pre závaţné príčiny si neprevzali Osvedčenie 

Akadémie tretieho veku v uplynulom školskom roku, im boli 

odovzdané.  

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili predseda Tren-

čianskeho samosprávne-

ho kraja MUDr. Pavol 

Sedláček, MPH a pri-

mátor Mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler, ktorí 

predniesli pozdravné prí-

hovory. 

Účastníci celoţivotného 

vzdelávania si vypočuli 

prednášku riaditeľky Univerzity tretieho veku PhDr. Nadeždy 

Hrapkovej, PhD. o význame celoţivotného vzdelávania pre 

starších ľudí.  

Program seminárov zostavuje Rada akadémie a podnety 

dávajú aj poslucháči. Niek-

toré témy sa časom opakujú, 

najmä z oblasti zdravot-

níctva, medicíny, ktoré si 

poslucháči radi vypočujú aj 

opakovane, ale aj kvôli no-

vým poslucháčom, menia sa 

aj prednášajúci, tak zasa to 
príhovor primátora Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera 
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môţe byť iné. V zimnom semestri bude prednášať aj lekára 

z Rakúska a niektoré témy budú zamerané špeciálne na región, 

keď budú prednášky napríklad z histórie, z činnosti orgánov 

mesta, aktivít mestskej polície a podobne. 

Na záver slávnostného otvorenia vystúpili so svojím 

programom deti z Folklórneho súboru „Radosť“ a celé 

podujatie ukončila predsedníčka Akadémie tretieho veku 

MUDr. Terézia Drobná. 

vlastné poznámky 

 

Fakultná nemocnica v Trenčíne neuspela so ţiadosťou o 

nenávratný finančný príspevok z eurofondov na vybudovanie 

nového pavilónu. V hodnotení projektov sa trenčiansky pro-

jekt nedostal medzi deväť vyvolených. V novom pavilóne 

mali byť  operačné sály, oddelenie anestézie a intenzívnej me-

dicíny a centrálny urgentný príjem.  

Podľa námestníčky riaditeľa Fakultnej nemocnice v Tren-

číne MUDr. Terézie Drobnej sa tak stalo napriek tomu, ţe 

nemocnica na vlastné náklady vypracovala projekt v hodnote 

niekoľko desiatok tisíc eúr a uhradila všetky záväzky voči 

Sociálnej poisťovni a ostatným štátnym inštitúciám. Predpo-

kladané náklady na výstavbu nového pavilónu boli viac ako 11 

miliónov eúr, z nich asi sedem miliónov mala stáť stavebná 

časť a zvyšok prístrojové a technické vybavenie. Fakultná 

nemocnica v Trenčíne potrebuje súrne najmä centrálny ur-

gentný príjem, ktorý nemocniciam predpisuje Európska únia 

povinne najneskôr do roku 2013. Rovnako nemocnici chýbajú 

operačné sály. 

Ako informovala Anna Kempová z komunikačného odbo-

ru Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, minis-

terstvo vyhovelo ţiadostiam, ktoré dosiahli v hodnotení pro-

jektov vyšší počet bodov ako trenčianska nemocnica. Fakultná 

nemocnica v Trenčíne nebola jediným neúspešným ţiada-
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teľom o nenávratný finančný príspevok, keď z predloţených 

26 ţiadostí, príspevok nezískalo 17 ţiadateľov. O nenávratný 

finančný príspevok sa bude podľa nej Fakultná nemocnica v 

Trenčíne uchádzať opäť po tom, ako bude vyhlásená nová 

výzva. V prípade novej výzvy sa bude moţno akceptovať 

existujúci projekt. 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky však ne-

plánuje vyhlásiť nové výzvy, nakoľko alokácia opatrenia je uţ 

zazmluvnená. Pokiaľ sa v procese realizácie zazmluvnených 

projektov ušetria zdroje (neoprávnené výdavky, zníţenie 

príspevku na základe verejného obstarávania a pod.), môţe 

byť v budúcnosti vyhlásená ešte nová výzva, do ktorej sa 

môţe Fakultná nemocnica v Trenčíne opäť zapojiť 

www.sme.sk 27.07.2010  

pomocná evidencia 523/1/2010 

 

Trenčiansky samosprávny kraj má vo svojej pôsobnosti 26 

zariadení sociálnych sluţieb. Jedno z nich – Centrum so-

ciálnych služieb Juh, si dňa 9. septembra 2010 pripomenulo 

10. výročie svojho vzniku. 

Pôvodný názov zariadenia bol Domov dôchodcov Trenčín – 

Juh a jeho zriaďovateľom bol Krajský úrad v Trenčíne. Do 

ţivota bol uvedený v septembri roku 2000. Uţ v prvom týţdni 

fungovania zariadenia sa v ňom ubytovalo 16 klientov, pos-

tupne do konca roku 2000 bola obsadená celá vtedajšia ka-

pacita - 62 lôţok. V priebehu rokov 2001 a 2002 bola kapacita 

rozšírená, pribudlo 114 lôţok v časti DSS a 6 lôţok v chrá-

nenom bývaní. V roku 2002 dostalo zariadenie nový názov - 

Centrum sociálnych sluţieb Juh a od 1. júla 2002 sa jeho 

zriaďovateľom stal Trenčiansky samosprávny kraj, pod ktoré-

ho pôsobnosťou funguje dodnes. 
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Počas uplynulých desiatich rokov boli v tomto sociálnom 

zariadení poskytnuté sociálne sluţby spolu 472 klientom. 

Súčasná kapacita  zariadenia je 182 lôţok z toho: 

    -  62   lôţok zariadenie pre seniorov, 

    -  114   lôţok domova sociálnych sluţieb, 

    -  6   lôţok zariadenie podporovaného bývania. 

Jubilujúce Centrum sociálnych sluţieb Juh získalo predne-

dávnom financie z Operačného programu Základná infraštruk-

túra, Priorita 3 – Lokálna infraštruktúra. Z eurofondov  zre-

konštruovalo fasádu, zateplilo ubytovací i spoločenský objekt, 

zrekonštruovalo balkóny ubytovacieho objektu, vymenilo 

okná a dvere v celom zariadení. Prostredníctvom týchto aktivít 

sa naplnili ciele projektu - na základe finančnej úspory bolo 

moţné finančné prostriedky alokovať do trvalo udrţateľného 

zvyšovania kvality sluţieb a vytvoriť predpoklady pre ďalší 

rozvoj sociálnej starostlivosti v Trenčianskom samosprávnom 

kraji. Uskutočnenie projektu nemalou mierou prispelo ku 

zlepšeniu ţivotných podmienok klientov Centrum sociálnych 

sluţieb Trenčín – Juh. Realizácia projektových prác sa usku-

točnila v mesiacoch apríl aţ október 2007. Celková suma 

preinvestovaná v Centre sociálnych sluţieb Trenčín – Juh 

predstavovala čiastku 14 mil. 524 tisíc  Sk, z čoho 10 mil. 

179 tisíc Sk bol príspevok hradený z prostriedkov Európskej 

únie, z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja bola na 

túto investíciu vyčlenená vyhradená na túto čiastka 2  mil. 679 

tisíc korún. 

Riaditeľ Centra sociálnych sluţieb Trenčín – Juh Ing. Igor 

Šumaj spolu so zástupcami Trenčianskeho samosprávneho 

kraja na slávnostnom stretnutí pozdravil klientov zariadenia 

a poprial im ďalší príjemný pobyt v domove. Deň im svojimi 

vystúpeniami spríjemnili mladé tanečníčky z viacerých fol-

klórnych súborov, ako aj spevácky súbor Kubranka. 

vlastné poznámky 
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Centrum sociálnych sluţieb DEMY v Trenčíne oslávilo dňa 

17. septembra 2010 

v Posádkovom klube 

v Trenčíne 20. výročie 

svojho vzniku. „Zaria-

denie v priebehu svojej 

dvadsaťročnej existen-

cie muselo riešiť neje-

den problém najmä fi-

nančného charakteru. 

Na problémy sa snaţí-

me zabúdať a o to intenzívnejšie preţívame to dobré, čo sa 

nám podarilo dosiahnuť, povedal riaditeľ Centra sociálnych 

sluţieb DEMY Mgr. Tibor Gavenda. Vyzdvihol najmä prís-

tavbu krytého rehabilitačného bazéna umoţňujúceho posky-

tovať deťom hydroterapiu. Dodal, ţe netrpezlivo čakajú na 

budúcoročnú prístavbu zariadenia, čím sa jeho kapacita zvýši 

o 27 miest. Projekt na prístavbu bol uţ schválený. 

Na významné jubileum, na kto-

rom sa zúčastnili okrem detí a ich 

rodičov, prijali pozvanie aj pred-

stavitelia miestnej samosprávy – 

podpredseda Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja Ing. Milan 

Panáček, primátor Mesta Trenčín 

Ing. Branislav Celler a ďalší funkcionári ako aj dlhoročná 

štedrá sponzorka zariadenia Holanďanka Berta de Bruyn.  

Začiatok osláv patril Holanďanke Berte de Bruyn, ktorá 

všetkých pozdravila, s deťmi zaspievala niekoľko piesní a celé 

toto svoje vystúpenie ukončila štátnou hymnou Holandského 

kráľovstva. A potom uţ slovo patrilo riaditeľovi zariadenie 

Mgr. Tiborovi Gavendovi, ktorý vo svojom príhovore zvý-

raznil významné jubileum, dvadsiate výročie vzniku sociál-

vzácny človek a hosť Berta de Bruin z Holandska 

riaditeľ DEMY Mgr. Tibor Gavenda 
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neho zariadenia DEMY.  „Za toto obdobie od roku 1990 sa 

v tomto zariadení vystriedalo 150 detí a mladých ľudí s postih-

nutím, o ktorých sa staralo 250 zamestnancov. Od roku 1996 

sa stalo DEMY i jeho súčasťou ţivota. Hovorí, ţe „za toto 

obdobie som v ňom pôsobil ako vychovávateľ i ako jeho 

riaditeľ. Presvedčil som sa, ţe všetci jeho pracovníci sú ľudia 

na správnom mieste. Som hrdý na to, ţe som mal moţnosť 

s nimi spolupracovať. Za tento pocit hrdosti všetkým 

ďakujem.“ Špeciálne miesto v radoch zamestnancov patrí 

prvej riaditeľke Mgr. Oľge Milošovičovej, ktorá ukázala 

všetkým pracovníkom za správny a citlivý prístup k deťom. 

Súčasne poďakoval vedeniu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja i mestu Trenčín za pomoc pri riešení problémov. 

Poďakovaniu patrilo všetkým deťom DEMY, ktoré sa stali pre 

všetkých jej pracovníkov nekonečnou inšpiráciou a hnacím 

motorom v našej práci. A úplne na záver venoval svoje 

poďakovanie človeku s veľkým „Č“ a to našej Bertuške, ktorá 

svojou bezodnou dobrotou a láskou a porozumením zamest-

nancom a deťom a ich rodičom dáva časť svojej energie 

a chuti do ďalších dní. „Bertuška k nám prišla ako anjel z neba 

pred pätnástimi rokmi, kedy bola na liečení v Trenčianskych 

Tepliciach a keďţe sa venuje charitatívnej činnosti v 

Holandsku, hľadala vhodný objekt v našom okolí. Odvtedy 

trvá naša spolupráca,“ Svoje vystúpenie ukončil odovzdaním 

kytice kvetov pani Bertuške.  

Po tomto slávnostnom príhovore vystúpil pozdravným  

príhovorom podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Ing. Milan Panáček, ktorý zvýraznil skutočnosť, ţe sociálne 

zariadenie DEMY sa stalo pevnou súčasťou sociálnej 

štruktúry Trenčianskeho kraja. Vyjadril radosť, ţe sa podarilo 

schváliť pre toto zariadenie projekt prístavby a rekonštrukcie, 

ktorá by mala vstúpiť do realizácie v najbliţšom období, čím 

sa vytvoria lepšie podmienky pre činnosť tohto zariadenia. Na 
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jeho vystúpenie nadviazal primátor Mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler, ktorý vyjadril radosť, ţe súčasťou mesta je 

sociálne zariadenie DEMY. „Pre mňa je vţdy radosťou, keď 

môţem prísť na vaše tradičné podujatie „Čarbičky – farbičky“ 

a vidím to nadšenie a radosť, ktorá v tomto zariadení panuje. 

Na záver odovzdal riaditeľovi zariadenia dar – rádio-

magnetofón, pre potreby 

zariadenia. Za všetkých 

rodičov poďakovali per-

sonálu DEMY Dagmar 

Pisetová a Juraj Pisca. 

Centrum sociálnych 

sluţieb DEMY v Tren-

číne poskytuje starostli-

vosť 50 deťom a mladým 

ľuďom s mentálnym a telesným postihnutím vo veku od troch 

do 25 rokov. Starostlivosť poskytuje v dennom alebo v 

týţdennom pobyte. 

Podľa vedúcej odde-

lenia sociálnych sluţieb 

Eleny Behrovej má Tren-

čiansky samosprávny kraj 

v zriaďovateľskej pôsob-

nosti 26 zariadení so-

ciálnych sluţieb. Deväť z 

nich sú domovy sociálnej 

starostlivosti, sedemnásť 

zariadení je kombinovaných domovov sociálnych sluţieb a 

zariadení pre seniorov. Ročný rozpočet na všetky zariadenia je 

okolo 17,5 milióna eúr. Na činnosť Centra sociálnych sluţieb 

DEMY ide ročne okolo pol milióna eúr. 

www.sme.sk 19. 9. 2010  

pomocná evidencia 610/1/2010 

cukrová maketa prístavby DEMY 

primátor Trenčín  Ing. Branislav Celler odovzdáva dar mesta riaditeľopvi DEMY 
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Nový CT prístroj kúpila trenčianska nemocnica z vlastných 

zdrojov v hodnote dva milióny eúr. Splatiť by ho mali v 

priebehu štyroch rokov.  Ako povedal riaditeľ Fakultnej ne-

mocnice v Trenčíne MUDr. Rudolf Lintner, za opravy 

starého prístroja, ktorý slúţil nemocnici deväť rokov, platili 

milióny slovenských korún. 

„Bolo to pre nás nerentabilné, 

predlţovali sa čakacie doby 

na vyšetrenie, pretoţe prístroj 

nebol schopný urobiť za deň 

viac vyšetrení ako robil. Rov-

nako sa predlţovala aj doba 

hospitalizácie, naši pacienti 

museli dlho čakať na  CT vyšetrenie.“ Tým, ţe sa výrazne 

zvýši výkon prístroja sa nemocnici peniaze podľa riaditeľa 

vrátia späť. 

Podľa primára rádiologického oddelenia MUDr. Daniela 

Janda na prístroj dlho čakali. „Kvalitatívne aj kvantitatívne 

nás posúva niekde úplne inde, zvýši sa výkon, kvalita 

vyšetrenia aj jeho dostupnosť. Čím pacienta skôr vyšetríme, 

tým skôr mu môţeme nasadiť efektívnu a účinnú liečbu.“  

„Takéto moderné zariadenie zlepšuje komfort pre pacienta, 

zniţuje radiačnú záťaţ a zniţuje tieţ náklady nemocnice. Je to 

celoeurópsky trend menej zaťaţovať pacienta aj rozpočet 

nemocnice. A v konečnom dôsledku samozrejme je to vy-

šetrenie kvalitnejšie“ povedal minister zdravotníctva MUDr. 

Ivan Uhliarik. 

www.sme.sk 18.09.2010  

pomocná evidencia 611/1/2010  
 

      Materské centrum Srdiečko funguje v centre mesta Trenčín 

uţ takmer desaťročie. Túţba a potreba zaloţiť pobočku na 

sídlisku Soblahovská v nás však kvitla niekoľko rokov. Naše 

prianie začalo nadobúdať skutočnejšie kontúry, keď zaúra-



690 

 

dovala povestná finančná kríza a investor upustil od rekon-

štrukcie Kultúrneho centra Dlhé Hony. Keďţe sa Megacen-

trum nezrealizovalo a ostali prázdne priestory, o ktoré sa 

začalo zdruţenie zaujímať.  

Tento záujem vznikol tým, ţe sídliskom Soblahovská sa v 

poslednej dobe začala 

prebiehať obmena staršej 

generácie generáciou 

mladšou, keď staršiu 

generáciu začali striedať 

mladé rodiny s malými 

deťmi. Prvým úspešným 

krokom bolo rokovanie 

s vedením mesta Trenčín 

v máji 2010, ktorého výsledkom bola dohoda s vedením 

mesta. V mesiaci jún 2010 nasledovalo rokovanie s občian-

skym zdruţením, kto-

ré má centrum v sprá-

ve a v júli 2010 sa 

začali realizovať do 

konkrétnej podoby 

naše predsavzatia. Za-

čali sa zháňať spon-

zori, partneri a tí 

správni ľudia. Pôvod-

ný zámer budovať dielo zostal na aktivite pár členiek, no 

nevzdali sme sa. Pri realizácii zámeru výrazne pomohlo Mesto 

Trenčín s primátorom Ing. Branislavom Cellerom. 

Interiér pomohla pomaľovať Mgr. Monika Drocárová 

z Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne, poloţili sme nové 

koberce a rozloţili nový nábytok do prvej miestnosti. A takto 

pripravená miestnosť pobočky bola v akejsi predpremiére 

symbolickú stuhu prestrihol primátor Ing. Branislav Celler aj s pomocníkmi 

primátor priniesol deťom  kniţky na čítanie 
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otvorená 22. septembra 2010, keď symbolickú stuhu pomohol 

prestrihol s deťmi sám primátor Ing. Branislav Celler.  

Pobočka začala po otvorení naberať na aktivite. Rozhodlo 

sa, ţe v tomto priestore sa budú viesť všetky svoje skupinové 

aktivity, ktoré obmedzovali prevádzku Materského centra 

v meste. Presťahujú sa sem aj cvičenia na fitloptách a cvičenia 

pre budúce mamičky, pre ktoré sa museli priestory prenajímať. 

Plánuje sa veľa nových 

zaujímavých aktivít pre 

mamy aj deti. A keďţe 

pobočka susedí aj s nie-

koľkými klubmi senio-

rov, máme záujem aj ich 

zapojiť do našich aktivít.  

Avšak to ešte nie je 

všetko! Súčasťou budo-

vy, kde sídli pobočka, je átrium, avšak zanedbané a zabu-

rinené. Tento priestor chceme vyčistiť a vytvoriť z neho 

komunitný dvor pre všetkých návštevníkov strediska, t.j. deti 

z materského centra aj seniorov.  

Oficiálne otvorenie a spustenie pobočky sa plánuje na deň 

10. októbra 2010 na Medzinárodný deň materských centier. 

Tento deň bude zároveň aj dňom otvorených dverí Kultúrneho 

strediska stred, kde naša pobočka sídli.  

Zapísala Mgr. Adriana Demjanovičová, štatutárka Občian-

skeho zdruţenia Materské centrum Srdiečko 

 

Pri príleţitosti Svetového dňa bielej palice 

sa na vybraných priechodoch frekventovaných 

ulíc dňa 15. októbra 2010 v čase od 9. do 11. 

hodiny vo väčšej miere pohybovali zrakovo 

postihnutí s bielou palicou, ktorí sa snaţili 

prejsť na druhú stranu ulice. Spoločnosť im 
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robili policajné hliadky a zástupcovia Únie nevidiacich a 

slabozrakých Slovenska. Cieľom podujatia bolo upozorniť na 

to, čo biela palica v rukách človeka znamená a aké moţnosti 

vnímania premávky má človek, ktorý si ňou pri chôdzi 

pomáha. Celoslovenská dopravno-výchovná akcia sa usku-

točnila pri príleţitosti Svetového dňa bielej palice. V tento deň 

si na celom svete pripomíname 

význam bielej palice, dôleţitej 

pomôcky v ţivote nevidiacich a 

slabozrakých ľudí. Cieľom ak-

cie bolo zvýšiť povedomie vo-

dičov o funkcii bielej palice a 

prispieť tak k zvýšeniu bezpeč-

nosti na cestách. 

Dopravno-výchovná akcia sa 

uskutočnila vo všetkých krajských a vybraných okresných 

mestách, v Trenčíne na priechode pred Fakultnou nemocnicou. 

Znalosť funkcie bielej slepeckej palice má význam nielen pre 

bezpečnosť samotných chodcov so zrakovým postihnutím, ale 

aj pre bezpečnosť vodičov, ktorým signalizuje prítomnosť 

osoby vyţadujúcej si ich zvláštnu pozornosť. 

www.sme.sk 14.10.2010  
 

      Po úspešnom projekte Karta pre seniorov, ktorý priniesol 

rôzne výhody a zľavy tren-

čianskym seniorom, pripravila 

trenčianska samospráva nový 

projekt určený trenčianskym 

rodinám s deťmi. Bol ním 

projekt Family karta, kto-

rého cieľom bolo, aby sa  

prostredníctvom rôznych zvý-

hodnených záujmových aktivít v Trenčíne utuţovali rodinné 
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vzťahy. Projekt odštartoval dňom 1. novembra 2010. Family 

karta je určená pre rodiny s trvalým pobytom na území mesta 

Trenčín minimálne s jedným dieťaťom do 18 rokov, rodiny 

s dieťaťom v pestúnskej starostlivosti, rodiny s osvojeným 

dieťaťom alebo s dieťaťom v náhradnej osobnej starostlivosti. 

Nie je podmienkou, aby rodičia dieťaťa boli manţelia. Karta 

umoţní jej drţiteľom vyuţívať rôzne sluţby so zaujímavými 

zľavami pri kultúrnych podujatiach, v oblasti športu, relaxu, 

stravovania, ubytovania, produktov cestovného ruchu a po-

dobne. Karta bude vydaná na dobu určitú, t. j. na 3 roky. Bude 

neprenosná, preto o ňu môţu poţiadať obaja rodičia. K Family 

karte bola vydaná sprievodná broţúrka, v ktorej boli vypísané 

prevádzky poskytujúce zľavu 

www.trencín.sk 27.10.2010 

 

 
 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 


