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Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 

Dňa 4. januára 2012 navštívil primátor Mesta Trenčín Mgr. 

Richard Rybníček pôrodnícke oddelenie Fakultnej nemoc-

nice v Trenčíne, aby 

v sprievode primára gy-

nekologicko-pôrodníc-

keho oddelenia MUDr. 

Petra Kaščáka pozdravil 

prvé narodené dieťa, 

Trenčana v roku 2012 

Jaroslava Baláža s ma-

mičkou, ktorej odovzdal 

kyticu kvetov a pre malého Jarka zlatú retiazku s príveskom v 

znamení kozorožca a hotovosť 50 eúr do podušky na plienky. 

Na doplnenie treba uviesť, že Jarko Baláž sa narodil 1. januára 

2012 o 22,38 h, mal váhu 4100 gramov a dĺžku 53 centime-

trov. 

Primátor Mgr. Richard Rybníček pri svojej návšteve 

blahoželal mamičke prvonaro-

deného dieťaťa Samuela Fa-

rulu vo Fakultnej nemocnici 

v Trenčíne 1. januára 2012, 

ktorej daroval 50 eúr do po-

dušky na plienky. Na svet pri-

šiel o 01:38 h, meral 51 centi-

metrov a vážil 3 420 gramov. 

vlastné poznámky 

 

Vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne plánujú v priebehu 

tohto roka výstavbu dvoch nových objektov. Priestory bývalej 

práčovne zrekonštruujú na ústavnú lekáreň a pri vrátnici 

vybudujú lekáreň pre verejnosť. Ako povedala námestníčka 
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riaditeľa nemocnice MUDr. Terézia Drobná, obe stavby by 

mali byť zrealizované do konca roka 2012. 

„Máme vydané stavebné povolenie, je vypísaná verejná 

súťaž na dodávateľa stavby, ktorý bude rekonštruovať starú aj 

stavať novú lekáreň. V podmienkach je, že obidve stavby 

musia byť dokončené do šiestich mesiacov od podpísania 

zmluvy. Obe investície budú stáť viac ako 800 tisíc eúr. 

Výstavba novej lekárne pre verejnosť bude nemocnicu stáť 

približne 330 tisíc eúr, na rekonštrukciu budovy, v ktorej bude 

ústavná lekáreň, pôjde 490 tisíc eúr. Obe stavby bude finan-

covať nemocnica z 

vlastných zdrojov.  Pe-

niaze získajú aj odpre-

dajom nehnuteľného 

majetku. Takéto lekárne 

podľa nej fungujú aj v 

iných nemocniciach, 

napríklad v Košiciach či 

v Banskej Bystrici. 

Verejná lekáreň bude podľa námestníčky MUDr. Terézie 

Drobnej prínosom pre ľudí aj pre nemocnicu. „Veď veľa ľudí 

navštevuje ambulantné zariadenia, ktoré sú v nemocnici a 

potrebujú si kúpiť lieky. Rovnako tí, ktorých prepustili z 

hospitalizácie budú mať možnosť vybrať si lieky priamo tu.“  

Lekáreň bude spravovať nemocnica, námestníčka vylúčila, 

že by skončila v súkromných rukách. „Zisk z lekárne pôjde 

nemocnici,“ konštatovala MUDr. Terézia Drobná. Názory ľu-

dí na novú lekáreň sú rôzne. Zatiaľ, čo jedni ju považujú za 

zbytočnú, pretože lekární je v okolí dosť, iní si myslia, že 

práve lekáreň priamo v areáli nemocnice je potrebná. „Myslím 

si, že pacienti sa tu zastavia, keď pôjdu z nemocnice, pretože 

je to šikovné,“ povedala mladá žena z Trenčína. „Je to dobrý 

nápad. Ja som z Bystrice, tam je tiež verejná lekáreň, ktorú 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9552444&ids=6
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spravuje nemocnica a zatiaľ to funguje bez problémov,“ po-

vedala Jana Čelková z Považskej Bystrice. 

Starú práčovňu zrekonštruujú na ústavnú lekáreň. Okrem 

verejnej lekárne sa nemocnica rozhodla vybudovať aj ústavnú  

lekáreň a to najmä z dôvodu, že lekárenské oddelenie sa 

momentálne nachádza v nevyhovujúcich a nedostatočných 

priestoroch, ktoré nespĺňajú všetky potrebné kritéria. Ústavná 

lekáreň vznikne v priestoroch bývalej práčovne. Tú už 

nemocnica nepotrebuje, pretože už dva roky perú mimo 

nemocnice. čo je pre ňu ekonomicky výhodnejšie. Okrem 

ústavnej lekárne pribudne po rekonštrukcii aj priestor na 

riedenie cytostatík a priestor na uskladnenie špeciálneho 

zdravotného materiálu. „Bude tam miesto aj na výrobu roz-

tokov, ktoré teraz musíme dávať robiť mimo nemocnice. Čiže 

už bude spĺňať všetky atribúty, ktoré nemocnica potrebuje,“ 

hovorí Drobná. 

www.sme.sk 23.01.2012  

pomocná evidencia 41/1/2012 

 

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili od                          

1. apríla 2012 zvýšenie platov pre zdravotné sestry. V 

sociálnych zariadeniach, ktorým poisťovne nepreplácajú prácu 

sestier, na vyššie platy nemajú, preto zo sestier chcú urobiť 

opatrovateľky.  

Minimálna mzda zdra-

votných sestier by sa mala 

od apríla 2012 pohybovať 

od 640 do 928 eúr. Via-

cerým sestrám, ktoré pra-

cujú v zariadeniach so-

ciálnych služieb, však 

hrozí, že vyššie platy 

nedostanú. Prácu sestier v 
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takýchto zariadeniach nepreplácajú zdravotné poisťovne, pre-

raďujú ich preto na pozíciu opatrovateliek. Medzi platom 

sestry a opatrovateľky je teraz len niekoľko eúr, po prvom 

apríli 2012 by to mohlo byť aj niekoľko stoviek. 

Mestá a kraje, ktorým tieto sociálne zariadenia patria, 

nemajú na vyššie platy sestier peniaze. Zdravotné sestry sú 

preto nespokojné. Prezidentka Slovenskej komory sestier a 

pôrodných asistentiek Mária Lévyová hovorí o degradácii 

povolania sestry a porušení zákona. Povolanie sestry nemôže 

robiť hocikto, opatrovateľka nie je sestra. 

Zdravotné sestry podľa nej v zariadeniach sociálnych 

služieb potrebujú, preto že je to často jediný zdravotnícky 

pracovník. V nich sú umiestnení klienti s ťažkým zdravotným 

postihnutím, ktorí potrebujú odbornú starostlivosť. Keď budú 

sestry preradené na opatrovateľky, nebudú môcť ošetrovať 

rany, podávať lieky, infúzie či injekcie. Je to nielen degra-

dovanie zdravotných sestier, ale aj ohrozovanie života 

klientov. Pokiaľ chceme, aby tých 3.600 sestier, ktoré v nich 

pracujú často za oveľa ťažších podmienok ako v zdravot-

níckych zariadeniach, tak by odišlo. Toto je tá najlepšia cesta. 

Zasiahnuť by mali riaditelia zariadení a žiadať, aby sa 

vyčlenili finančné zdroje na platy týchto sestier. Preraďujú ich 

za opatrovateľky, ale nútia ich vykonávať činnosť sestry, čo je 

protizákonné a budeme sa proti tomu brániť. 

Trenčiansky samosprávny kraj neplánuje plošne prera-

ďovať zdravotné sestry na pozície opatrovateliek, ale na strane 

druhej to ani nevylučuje. Zdravotné sestry v našich zaria-

deniach nevykonávajú toto povolanie.  

Mesto Trenčín má dve zariadenia sociálnych služieb, v 

ktorých pracuje štrnásť zdravotných sestier. Podľa nového zá-

kona musí mesto na ich platy vyčleniť o 70-tisíc eúr ročne 

viac ako doteraz. 
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Primátor Trenčína Mgr. Richard Rybníček tvrdí, že 

požiadavky sestier chápe a preraďovať ich na pozíciu opa-

trovateliek nebude. Je to pre nás zásah do rozpočtu, ktorý ale 

vyplatíme. Sťažuje sa však na nekompetentnosť poslancov 

Národnej rady, ktorých podľa neho nezaujíma, aký bude mať 

ich rozhodnutie dopad na samosprávy. 

Zdravotné poisťovne doteraz na mzdy sestier zariadeniam 

sociálnych služieb neprispievali napriek tomu, že práca sestier 

súvisí výlučne s poskytovaním zdravotnej a nie sociálnej 

starostlivosti. Malo by sa stať, aby zariadenia sociálnych 

služieb mohli poskytovať zdravotnú starostlivosť bez toho, 

aby im vznikali finančné problémy s platením miezd sestier. 

www.sme.sk 14.02.2012  

pomocná evidencia 102/1/2012 

 

Cyklista Alan Bujdák v rámci svojej tridsaťpäťdňovej 

cesty na bicykli okolo Slovenska od 4. februára 2012 sa zas-

tavil dňa 10. februára 2012 v Trenčíne, kde pred zimným 

štadiónom Pavla Demitru sa 

stretol s onkologickými  pacient-

mi Andrejom Spústom a Ma-

tejom Vrabecom a potom nav-

štívil mestský úrad, kde sa snažil 

získať peniaze pre onkologických 

pacientov. A tak to robí všade, 

kde sa počas svojho cykloma-

ratónu zastaví, lebo podľa neho 

každý onkologický pacient sa 

vlastne ocitá v hmotnej núdzi. 

Každému  to ovplyvní život, lebo prichádza o zamestnanie 

a tým aj o stály príjem. 

Trenčianske noviny 13.02.2012 

pomocná evidencia 98/1/2012 

http://www.sme.sk/
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Riaditelia zariadení sociálnych služieb na celom Slovensku 

húfne preraďujú sestry na pozíciu opatrovateľky. Mesto 

Trenčín touto cestou nechce ísť. „Prekvapuje ma a mrzí ma, že 

ministerstvo sociálnych vecí zaujalo k veci takýto necitlivý 

postoj, ktorý prácu zdravotných sestier degraduje a zároveň 

ohrozuje zdravotnú starostlivosť v zariadeniach sociálnych 

služieb. Predpokladali sme, že pôjdeme českým modelom, kde 

sú zdravotné sestry v zariadeniach sociálnych služieb na 

jednej úrovni so sestričkami v nemocniciach, pretože vyko-

návajú tú istú kvalifikovanú starostlivosť,“ uviedol primátor 

Trenčína Mgr. Richard Rybníček. Ďalej dodal, že v Trenčíne 

preradenie sestier na opatrovateľky nehrozí. V Trenčíne sa 

sestričky nebudú preraďovať na opatrovateľky len preto, aby 

sme šetrili. Ohrozili by sme zdravie a znížili úroveň staro-

stlivosti o klientov. Sestričky za to nemôžu, kritiku si zaslúžia 

poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.“  

Podľa Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek sa 

samosprávy chcú preradením sestier na opatrovateľky vyhnúť 

povinnosti zvýšiť ich mzdy. Od apríla 2012 totiž začne platiť 

zákon o minimálnych mzdových nárokoch sestier, ktorý im 

garantuje lepšie finančné ohodnotenie. Mesto Trenčín tak 

musí nájsť 70-tis eúr, aby mohlo sestrám platy zvýšiť. „My si 

vážime prácu sestričiek, zákonné navýšenie ich miezd má 

mestskú kasu stáť 70-tisíc eúr naviac, ale my im platy dať 

chceme. Od príslušných ministerstiev sme očakávali narov-

nanie zákonov, no dočkali sme sa alibizmu,“ kritizoval pri-

mátor Mgr. Richard Rybníček. 

Aktuálne pracuje v zariadeniach sociálnych služieb na 

Slovensku asi 2.300 sestier. Zdravotné sestry sú neoddeliteľ-

nou súčasťou aj sociálnych zariadení mesta Trenčín. 

Konkrétne štrnásť sestričiek sa stará o klientov v sociálnych 

zariadeniach na Piaristickej ulici a na Lavičkovej ulici. 

www.sme.sk 25.02.2012  
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pomocná evidencia 134/1/2012 

 

Župným nemocniciam hrozí kolaps. Po zvýšení platov 

lekárov a sestričiek vydržia vraj maximálne do mája 2012. 

Trom nemocniciam 

v správe trenčianskej 

župy chýba takmer šesť 

miliónov eúr na platy 

lekárov a sestier. Po 

januárovom zvýšení 

platov lekárov by sa 

mali v apríli 2012 

zvýšiť platy sestier a v 

júli 2012 druhýkrát lekárom. 

Trenčiansky samosprávny kraj potreboval na zvýšenie 

platov lekárov 1,3 milióna eúr, na platy zdravotným sestrám, 

ktorých je trojnásobne viac, od apríla bude treba 4,2 milióna 

eúr. Zvýšené náklady nie sú však kryté zvýšenými príjmami 

od zdravotných poisťovní, ktorých platby nemocniciam sa 

zvyšujú priemerne o jedno až dve percentá. „Nemocnice nie 

sú schopné zvýšenie platov zrealizovať,“ povedal župan 

MUDr. Pavol Sedláček, MPH. 
Väčšina nemocníc sa dostane tak do situácie, že 85 % 

nákladov budú tvoriť mzdy personálu a len 15 - 20 %  ostane 

na ostatné komodity. „Závažné je najmä to, že už náklady na 

energie sú vyššie ako na lieky a zdravotné pomôcky. Je to zlý 

ukazovateľ. Zmenili sa aj ceny liekov, a tak nie sú dostupné, 

čo zhoršuje situáciu v nemocniciach. Ak štát nezmení postoj, 

tak to bude zložité a ťažké,“ konštatoval MUDr. Pavol 

Sedláček, MPH. 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ale nevidí 

situáciu tak katastroficky. Ako povedala jeho hovorkyňa 

Katarína Zollerová, rezort nepočíta so zánikom žiadnej 
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nemocnice. „Nemocnice už dostali od Všeobecnej zdravotnej 

poisťovne peniaze na prvé kolo zvyšovania platov lekárov. 

Momentálne rokujú nemocnice s poisťovňami Dôvera a Union 

o ďalších peniazoch. O ďalšom navýšení budú so Všeobecnou 

zdravotnou poisťovňou rokovať k 1. aprílu 2012,“ povedala. 

Aj keď sa podarilo dohodnúť zúčtovanie so Všeobecnou 

zdravotnou poisťovňou a peniaze na prvé kolo zvyšovania 

platov lekárov nemocnice dostali, Sedláček hovorí, že to 

problém nerieši a dlhodobo nie je tento stav udržateľný. „Do 

júla 2012 by malo nastať druhé kolo zvyšovania platov 

lekárov a to už si, za tejto finančnej situácie, neviem 

predstaviť,“ varuje. Niektoré nemocnice signalizujú, že kolaps 

by mohol prísť v apríli alebo máji a platby z poisťovní nebudú 

ani na mzdy. 

Nemocniciam rezort odporúča zefektívniť svoj chod a 

prestať nakupovať predražené lieky a zdravotnícky materiál. 

„Šetrenie situáciu nie celkom rieši,“ oponuje župan. Podľa 

neho by mal štát prehodnotiť prístup k oddlženiu zdravot-

níckych zariadení, kde by mali byť zaradené všetky verejné 

nemocnice a legislatívne zosúladiť zákony o sociálnych za-

riadeniach a zákony o zdravotnej starostlivosti. Župani chcú o 

situácii rokovať čo najskôr s novou vládou. 

www.sme.sk 31.03.2012 

pomocná evidencia 226/1/2012 

 

Štyria vybraní nevidiaci zápasili s prekážkami v piatich 

slovenských mestách len s pomocou vodiacich psov a 

nahrávky v diktafóne. Začali na východe Slovenska v 

Košiciach, pokračovali v Poprade, Liptovskom Mikuláši a v 

Žiline a ich poslednou zastávkou bol v dňoch 19. a 20. apríla 

2012 Trenčín. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10078608&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10078609&ids=6
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Štvorica odvážnych cestovateľov putovala po Slovensku. 

Nebolo by na tom nič nezvyčajné, keby títo ľudia neboli 

nevidiaci. Eva Barániková, Andrea Kujovičová, Róbert 

Cielontko a Juraj Práger si na vlastnej koži vyskúšali, čo 

všetko dokážu sami bez vidiaceho sprievodcu. 

Projekt „Nevidím, ale na Slovensku sa nestratím“ je 

svetový unikát a nikde 

sa ešte nestalo, že by 

nevidiacich vypravili na 

takúto dlhú cestu len na 

základe inštrukcií a s 

vodiacimi psami. „Ne-

vidiacim držíme palce a 

skláňame sa pred ich 

odvahou,“ povedala na 

začiatku projektu Jar-

mila Virágová, riadi-

teľka Výcvikovej školy pre vodiacich psov z Únie nevidiacich 

a slabozrakých Slovenska. 

Štvorica  nevidiacich dobrovoľníkov, keď dorazila do 

Trenčína, ich úlohou bolo dostať sa zo železničnej stanice do 

Hotela Grand na Palackého ulici a večer potom naspäť do 

reštaurácie Rotunda pri 

železničnej stanici. 

„Trasy boli takmer 

identické, ale i tak to 

bolo celkom jednodu-

ché. Podľa nahrávok, 

ktoré som si vypočul 

ešte vo vlaku, som sa 

snažil nakresliť si v 

hlave mapu. Na mieste som ale zistil, že tá trasa je v 

konečnom dôsledku úplne iná,“ povedal líder skupiny pre 
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Trenčín Juraj Práger. Ako však dodal, bola to jedna z tých 

jednoduchších trás, aké v ten týždeň absolvovali. „Cesta bola 

relatívne bezproblémová, oporné body spomenuté v nahrávke 

boli jasne identifikovateľné. Jediné nebezpečné miesto bolo na 

ceste do centra mesta, keď sme vyšli z podchodu. Spred 

piatich rokov, keď som tu bol na mojom prvom sústredení, 

som si pamätal, že tam bol po ľavej strane hotel. Teraz sme 

tam mali ako oporný bod stavebný plot, ktorého kraj bol 

priamo pri prechode pre chodcov. Tam to bolo trochu užšie a 

aj psíci to mali komplikovanejšie. Ale inak samotný presun 

cez centrum aj cesta na večeru boli už ako–tak bez 

problémov,“ vysvetlil Juraj. Nenahraditeľnými pomocníkmi 

im boli ich vodiace psy. Orientácia v neznámom prostredí ich 

unavila, ako povedali ich majitelia, bolo to pre nich veľmi 

náročné. „Niektoré dni mali aj štyri trasy. Museli byť v strehu, 

vyhodnocovať situácie, rozmýšľať, kam a ako nevidiaceho od 

prekážky odviesť, kadiaľ je to najbezpečnejšie,“ hovorí 

Andrea Kujovičová. 

Okrem naplánovanej trasy si štyria cestovatelia posedeli na 

káve na jednej z letných terás v centre mesta. „Páčil sa nám 

prechod cez centrum, nakoľko v nahrávke sme mali uvedené, 

že budeme obchádzať letné terasy, tak sme si na jednej našli 

sedenie a posedeli pri kávičke,“ povedal Juraj. 

Hlas z nahrávky nasmeroval ich kroky počas celého týždňa. 

V každom meste viedol skupinu jeden zo štvorice nevidiacich. 

Aby sa dostali do cieľa, museli sa držať oporných bodov. 

„Napríklad, aby sme trafili do parku, keď sme išli zo stanice, 

mali sme si kontrolovať pravú líniu a nájsť kríky na múriku, 

ktoré tam boli osadené. Teda nerástli zo zeme, ale z vyššieho 

bodu. Ďalšími opornými bodmi boli plastový kontajner či stĺp 

osvetlenia. Keď sme ho našli, vedeli sme, že sme v parku. 

Ďalším oporným bodom bol samotný podchod,“ vysvetľuje 

Juraj. 
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Ako doplnil Róbert Cielontko, „nahrávka vždy určila 

jednu stranu, pri ktorej sa držia. Ak sa zmení, nahrávka ich na 

to upozorní. Opor-

nými bodmi boli aj 

povrchy po ktorých 

išli, paličkou si 

dokázali odkontro-

lovať či idú po 

tráve, asfalte či štr-

ku,“ povedala An-

drea. 

Počas cesty za-

žili aj humorné situácie, keď v Košiciach im napríklad zmizol 

oporný bod – stavebný kontajner, ktorý medzitým odviezli. 

Alebo inštrukcia „Do mesta budete prechádzať cez bránu, 

ktorá je podobná našej Michalskej“, im tiež veľmi nepomohla, 

lebo oni nikdy nevideli, ako Michalská brána vyzerá. Práve v 

tom je problém, keď vidiaci ľudia navigujú nevidiacich. 

„Často povedia tu, tam alebo tadiaľ, prípadne ukážu rukou,“ 

opisujú nevidiaci. Oni pritom potrebujú pevné body, ktorých 

sa môžu držať. Pomôže napríklad aj to, keď im poviete, že 

pôjdu okolo drogérie. To kde sú, zistia podľa vône. 

www.sme.sk 29.04.2012  

pomocná evidencia 270/1/2012  

 

K jarnému upratovaniu mesta prispeli aj tridsiati tren-

čianski seniori, keď dňa 25. apríla 2012 upratovali mestský 

park Milana Rastislava Štefánika. Chceli sa tým odvďačiť 

mestu za dotáciu, ktorú od neho dostávajú. 

„Chceme udržať park v čistote, pretože sa chceme vrátiť k 

starým tradíciám, keď sa na pódiu v altánku konali koncerty,“ 

prezradila Mgr. Margita Marečková zo Senior klubu 

pedagogických pracovníkov. S koncertmi by chceli začať už 

http://www.sme.sk/
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v máji toho roku. Pokračovať budú podľa toho, aký bude mať 

podujatie ohlas. 

S prácou v parku nemali seniori žiadny problém, pretože 

chceli ukázať, že aj oni 

dokážu pre toto mesto 

ešte niečo urobiť.  

Pracovali od rána, 

dokonca aj počasie im 

prialo. Pohrabali lístie, 

nanosili ho na kopu 

spolu s konármi so 

stromov, pozbierali od-

pad, ktorí zároveň aj roztriedili. S upratovaním chcú pokra-

čovať opäť na jeseň. 

„Malo by sa to robiť pravidelne a bolo by dobre, keby nás 

bolo viac, pretože je to veľká plocha. Keď sa to bude 

udržiavať, tak to hádam bude prínosom pre toto mesto. 

Nedávno sme boli sme v Berlíne a tam ľudia piknikujú v 

tamojších parkoch, trávia tam voľný čas. Prečo by aj tu 

nemohol byť taký oddychový park,“ dala otázku jedna z 

dobrovoľníčok. 

„Kedysi, keď sme boli mladí, bývalo toto mesto s kvetmi 

krásne vysadené. Starší 

ľudia sú na brigády a 

takúto prácu zvyknutí, 

veď kedysi sa konali 

pravidelne. 

Predsedníčka Okres-

ného výboru Jednoty dô-

chodcov v Trenčíne vy-

jadrila prianie všetkých 

dôchodcov, že do parku treba okrem čistoty vrátiť aj kultúru a 

oživiť tak aj tradíciu nedeľných koncertov. Preto by chceli 
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každú druhú nedeľu popoludní o tretej hodine organizovať 

koncerty, tak ako to bývalo ešte za starého režimu. Prvý 

koncert je naplánovaný na predposlednú májovú nedeľu. 

Chceme osloviť hudobné telesá, ktoré by boli ochotné odohrať 

koncert len za cestovné a uvidíme, ako sa to ujme. Chceli by 

sme park oživiť, aby nebol len pre bezdomovcov, ale aby 

slúžil širokej verejnosti od seniorov až po mladé rodiny 

s deťmi. 

www.sme.sk 30.04.2012 

pomocná evidencia 271/1/2012 

 

Ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky MUDr. 

Zuzana Zvolenská odvolala dňa 13. júna 2012 z funkcie 

riaditeľa Fakultnej nemocnice v Trenčíne MUDr. Rudolfa 

Lintnera. Podľa hovorkyne ministerstva zdravotníctva Zuza-

ny Čižmárikovej dôvodom je aj neustále rastúce zadlženie 

trenčianskej nemocnice, čo potvrdzuje aj prebiehajúci audit 

trenčianskej nemocnice. Stačí sa pozrieť na čísla, ktoré podľa 

nej nie sú dobré, lebo nemocnica sa rýchle mesačne zadlžuje. 

Meno nového riaditeľa fakultnej nemocnice v Trenčíne zatiaľ 

nie je známe.  

MUDr. Rudolf Lintner riadil fakultnú nemocnicu od 

začiatku roka 2009, kedy vtedajší minister MUDr. Richard 

Raši odvolal riaditeľa MUDr. Martina Chrena. Dôvodom na 

odvolanie boli podľa hovorkyne ministerstva zdravotníctva 

Zuzany Čižmárikovej pretrvávajúce ekonomické problémy. 

Chceli dať preto príležitosť manažérovi, ktorý podľa nich 

dokáže zefektívniť chod nemocnice. 

www.sme.sk 13.06.2012  

pomocná evidencia 381/1/2012 

 

Dňa 14. júna 2012 obradná miestnosť Mestského úradu 

v Trenčíne bola miestom slávnostného oceňovania 



462 
 

bezpríspevkových darcov krvi trenčianskeho regiónu. 

K prítomným zhromaždeným bezpríspevkovým darcom krvi 

sa postupne prihovorili 

predseda Územného spolku 

Slovenského červeného kríža 

MUDr. Milan Masaryk a 

riaditeľka Národnej trans-

fúznej stanice v Trenčíne 

MUDr. Nataša Chovancová, 

ktorí vo svojich vystúpeniach 

zvýraznili, že dnešný deň je aj dňom Svetového dňa darcov 

krvi, ktorý v tomto roku 2012 nesie v znamení motta „Každý 

darca krvi je hrdina“. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie 

o potrebe bezpečnej krvi a krvných produktov a je zároveň 

poďakovaním všetkým dobrovoľným darcom krvi pri 

záchrane života. 

Na oceňovaní bezpríspevkových darcov krvi sa zúčastnili 

zástupcovia Všeobecnej zdravotnej poisťovne, poisťovní 

Dôvera a Union, ktorí svojim klientom odovzdali vecné dary.  

Na záver treba dodať trocha štatistiky ocenených: 

- Kňazovického plaketou ocenení traja klienti; 

- Jánského diamantovou plaketou ocenení šiesti klienti, 

z Trenčína Peter Rosíval; 

- Jánskeho zlatou plaketou tridsať jeden klientov, z Trenčína 

Peter Ambros, Peter Duchovný, Róbert Illeš, Miloš 

Koščák, Ján Machovič, Milan Neuwirth, Stanislav 

Sedláček, Tibor Ukuš, Rastislav Žáčko a Roman Žuffa. 

vlastné poznámky 

Info Trenčín 02.07.2012 

pomocná evidencia 385/1/2012  

 

V Kultúrnom centre na Dlhých Honoch v Trenčíne dňa             

13. júna 2012 slávnostne ukončili jubilejný 25. ročník 
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Akadémie tretieho veku - celoživotného vzdelávania seniorov. 

Podujatia sa zúčastnili najvyšší predstavitelia miestnej 

samosprávy, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

MUDr. Pavol Sedláček, MPH a primátor Mesta Trenčín 

Mgr. Richard Rybníček. Podujatie otvorila odborná garantka 

a predsedníčka rady Akadémie tretieho veku MUDr. Terézia 

Drobná. 

Aj v tomto akademic-

kom roku pripravili or-

ganizátori desať semi-

nárov, na ktorých odzne-

li tri prednášky zame-

rané na zdravie, aktuálne 

zákony, bezpečnosť ob-

čanov, ale aj na históriu, 

kultúru či záľuby. Zá-

roveň si účastníci pripomenuli významné dni a výročia, ale 

nezabudli ani na životné jubileá poslucháčov. Každý, kto sa 

zúčastnil aspoň šiestich seminárov, dostal na konci školského 

roku osvedčenie o absolvovaní ročníka. Jubilejný ročník 

navštevovalo 141 poslucháčov, tridsaťosem z nich absol-

vovalo deväť prednášok. Len pre zaujímavosť treba uviesť, že 

počas celej existencie Akadémie tretieho veku bolo 

zabezpečených pre poslucháčov viac ako 550 prednášok. 

Medzi absolventmi jubilejného ročníka boli aj seniorky 

narodené v roku 1919 a na vzdelávaní sa zúčastňujú už 

dvadsať rokov. Medzi poslucháčmi prevažujú 

ženy, ale to je na Slovensku vari už 

pravidlom. 

Podpredseda rady akadémie Ing. Jozef 

Mikloš pripomenul vo svojom príhovore 

históriu akadémie od jej založenia až po dnešné dni. 

„Zakladateľkou bola primárka geriatrického oddelenia 

Ing. Jozef Mikloš 
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trenčianskej nemocnice MUDr. Rúth Kratinová, primári a 

lekári viacerých oddelení a predseda Spolku lekárov MUDr. 

Ivan Jablonský. Na Slovensku vzniklo viacero takýchto 

vzdelávacích akadémií pre seniorov, no zostali sme jediní.“ 

Myšlienka na vzdelávanie občanov – seniorov vyšla spomedzi 

lekárov, preto aj prvé prednášky sa konali v priestoroch 

nemocnice a boli najmä o zdraví a chorobách. Od roku 1987 

sa konajú stretnutia akadémie v Kultúrnom centre Dlhé Hony. 

Od roku 1992, akadémia prešla organizačne pod Jednotu 

dôchodcov na Slovensku, čím sa okruh tém rozšíril o ďalšie 

mnohé oblasti a rôzne záujmové činnosti. 

No a potom už ocenili pred-

stavitelia Jednoty dôchodcov na 

Slovensku v Trenčíne absolven-

tov jubilejného 25. ročníka Aka-

démie tretieho veku a súčasne 

ocenili za spoluprácu novinárku  

PhDr. Oľgu Kajabovú a kroni-

kára Mesta Trenčín Mgr. Jozefa Čeryho. 

vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 18.06.2012 

pomocná evidencia 399/1/2012 

 

Záchranná zdravotná služba absolvovala od nedele 2. júla 

do soboty 7. júla 2012 v Trenčianskom kraji celkom 95 

výjazdov ku kolapsovým stavom z tepla. V nemocnici 

skončilo 55 pacientov. 

Ako informoval manažér pre komunikáciu s verejnosťou 

Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby Boris 

Chmel, najviac zásahov osemnásť, absolvovali záchranári v 

pondelok 3. júla 2012. V priebehu týždňa skolabovalo 65 žien, 

28 mužov a dve deti do 18 rokov. 
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Počas víkendu 7. a 8. júla 2012 zasahovali záchranári v 

Trenčianskom kraji pätnásťkrát, šesť pacientov skončilo v 

nemocnici. Na Slovensku absolvovali záchranári počas 

víkendu 117 výjazdov ku kolapsom z tepla. 

www.sme.sk 09.07.2012  

pomocná evidencia 421/1/2012 

 

Členovia Krajskej a Okresnej Jednoty dôchodcov na 

Slovensku v Trenčíne sa stretli dňa 2. júla 2012 na tradičnom 

krajskom  a okresnom náučno – turistickom zraze. Najprv 

účastníci podujatia položili kvety pri pamätníku umučených na 

trenčianskej Brezine a potom podujatie pokračovalo 

športovými aktivitami na trase kyslíkovej dráhy a v telocvični 

Základnej školy v Trenčíne na Novomeského ul. pre vysoké 

denné teploty. Seniori zápolili v streľbe loptou do hokejovej 

brány, v hode s kriketovou loptičkou na cieľ, v hode loptou na 

basketbalový kôš a v hode medicimbalom do diaľky. Po 

športovom vyžití nastal čas i na kultúry. Seniorom zaspieval 

a zatancoval detský folklórny súbor, spevom potešili manželia 

Rožníkovci, spevácky zbor Teplanka z Trenčianskej Teplej 

spevácky zbor Sihotiar z Trenčína. Najmä posledne 

spomínané vystúpenie vyvolalo všeobecný potlesk a povzne-

šujúcu náladu, pretože speváčky oblečené v krátkych su-

kienkach a veľkými mašľami a speváci s lodičkami na hlavách 

spievali piesne z detského repertoáru. 

Trenčianske noviny 16.07.2012 

pomocná evidencia 439/1/2012 

 

Centrum nepočujúcich ANEPS Trenčín v spolupráci so 

Športovým klubom nepočujúcich Trenčín organizovali v 

dňoch 14. a 15. septembra 2012 „Medzinárodný deň nepo-

čujúcich“ a v rámci neho súťaž „Miss nepočujúca Slovensko 

2012“. Podujatia boli určené aj počujúcej verejnosti. 



466 
 

Cieľom podujatia bola využiť príležitosť stretnutia 

s priateľmi a známymi, spoločne prežiť prijemné chvíle, 

možnosť konfrontovať svoje 

vlastné životné skúsenosti a 

postrehy so skúsenosťami 

iných ľudí, ktorí tiež žijú so 

sluchovým postihnutím, mož-

nosť ukázať svoje výnimočné 

schopnosti a talent a podeliť sa 

o svoje prežívania s počujúci-

mi.  

Medzinárodný deň nepočujúcich má viacero významov pre 

celú spoločnosť, ktorou nejde len o prekonávanie komunikač-

nej bariéry a je najčastejším problémom. Stačí málo - milý 

úsmev, dívanie sa do tváre, zreteľná artikulácia, jednoduché 

slová a krátke vety.  

Oslavy Medzinárodného dňa nepočujúcich sa konajú na 

Slovensku vždy v inom meste. V tomto roku sa ich orga-

nizátorom stalo trenčianske Centrum nepočujúcich ANEPS 

a Športový klub nepoču-

júcich. Slávnostné otvo-

renie sa uskutočnilo v pia-

tok 14. septembra 2012 

v Posádkovom klube, kde 

sa bude zároveň uskutoční 

aj seminár o sociálnych 

službách a prezentácia 

kompenzačných pomô-

cok. Po slávnostnom otvorení prišlo na rad divadelné pred-

stavenie „Romeo a Zuzana“ v podaní „Divadla Tiché iskry“ 

z Banskej Bystrice. Ide o divadelnú pantomimickú komédiu, 

v ktorej svoje umenie predvedú profesionálni nepočujúci 

herci. Divadlo založili v roku 2003 nepočujúci absolventi 
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brnenskej JAMU pod „strechou“ Divadla z Pasáže. Jediné 

profesionálne divadlo pre nepočujúcich na Slovensku sa 

osamostatnilo v roku 

2005. Vo svojom reper-

toári má v súčasnosti päť 

titulov, ktorými oslovuje 

tak nepočujúce, ako aj 

počujúce publikum.  

Dňa 15. septembra 

2012 pokračovali oslavy 

športovými súťažami ako 

turnaj Považan Cup vo florbale, v horskom behu, v plážovom 

volejbale, v tenise, v bowlingu  a v šípkach. Večer tohto dňa 

bol slávnostný, keď vo večerných hodinách sa uskutočnila 

súťaž „Miss nepočujúca 2012“ v Piano Clube Pod Sokolicami, 

kde medzi dvanástimi finalistkami boli aj dve Trenčianky - 

Katarína Babálová s číslom 1 a Katarína Gajdošová s 

číslom 11. 

Dňa 15. septembra 2012 vyvrcholil Medzinárodný deň 

nepočujúcich v Trenčíne v Piano klube voľbou Miss nepo-

čujúca 2012. O tento post súperilo 12 dievčat. Večer plný 

krásy odštartovali pripravené choreografie, ktoré predstavili 

účinkujúce. Vo voľnej disciplíne si dievčatá vybrali najmä 

tanec, alebo pantomímu. Víťazstvo si odniesla Erika Ďuri-

cová z Prešova a bude reprezentovať Slovensko na svetovej 

súťaži v Prahe. 

vlastné poznámky 

www.nepocujuca.sk 17.09.2012 

pomocná evidencia 549/1/2012557/1/2012 

 

Dňa 6. septembra 2012 sa časť priestorov Centra 

sociálnych služieb na Liptovskej ulici v Trenčíne premenila na 

,,Jarmočné námestie“. Na slávnostnom otvorení podujatia sa 

http://www.nepocujuca.sk/
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zúčastnil aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

MUDr. Pavol Sedláček, MPH. Vystavovať svoje práce, 

výrobky, naučiť sa nové 

postupy a zabaviť sa prišlo 

na pozvanie Centra so-

ciálnych služieb v Trenčíne 

deväť zariadení sociálnych 

služieb v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja.  

www.tsk.sk 11.09.2012 

pomocná evidencia 550/1/2012 

 

Od 10. do 13. októbra 2012 si mohli občania v uliciach 

Trenčína kúpiť umelú nezábudku. Išlo o vyvrcholenie 

celoslovenskej informačnej kampane „Dni duševného zdravia“ 

a 9. ročník zbierky „Dni nezábudiek“, ktorej organizátorom 

bola „Liga za duševné zdravie“.  

Téma duševného zdravia je na Slovensku dlhodobo 

zaznávaná  a duševné poruchy tabuizované. Radšej sa o týchto 

veciach nehovorí, lebo trpieť duševnou poruchou „sa nepatrí“. 

Prevládajú mýty, ako napríklad, že pevnou 

vôľou sa „to“ dá zvládnuť. Verejnosť si 

nesprávne mýli mentálne postihnutie 

a duševné poruchy. Mnoho ľudí si mys-

lí, že duševné ochorenie máte navždy, 

že človek s duševnou poruchou je nebez-

pečný, nedá sa s ním dohodnúť, nevie 

pracovať a možno je aj kriminálnik. Trpí stigmou označenia 

„blázon“.  V záujme komunikovať presný opak – teda ko-

rektné informácie, že napríklad  duševné ochorenia sú 

liečiteľné, organizuje Liga za duševné zdravie informačnú 

kampaň a celonárodnú zbierku Dni nezábudiek. Pomoc-

http://www.tsk.sk/
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nú ruku môžu občania podať a myšlienku podporiť tromi 

spôsobmi: 
 Kúpou umelej nezábudky od 10. do 13. októbra 2012 v 

uliciach Slovenska;  
 Zaslaním SMS na krátke číslo 833 v sieti Orange 

Slovensko, T-Mobile Slovensko a O2 v hodnote 2,- eúr 

až do 31. novembra 2012; 
 Priamo na číslo účtu: 4040154029/3100 vo Volksbank, 

a.s.  a číslo účtu: 20266500/6500 v Poštovej banke do 31. 

decembra 2012.  

www.trencin.sk 09.10.2012 

pomocná evidencia 604/1/2012 

 

Dňa 10. októbra 2012 sa uskutočnilo v trenčianskej fakult-

nej nemocnici sprístupnenie pre pacientov rekonštruované 

neštátne zdravot-

nícke zariadenie 

Nefrodializačné cen-

trum Logman West 

a.s. V priestore pred 

rekonštruovanou bu-

dovou prítomných 

hostí privítal predse-

da predstavenstva 

 Logman West  a.s., 

Bratislava Dipl. Ing. Jaromír Algayer a potom spolu s 

vedúcou lekárkou MUDr. Irenou Jankechovou prestrihli 

symbolickú stuhu otvorenia, čo prítomní hostia ocenili 

spontánnym potleskom.  

http://www.trencin.sk/
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Po prestrihnutí struhy pripomenula vedúca lekárka MUDr. 

Irena Jankechová niekoľko údajov z histórie, keď začiatok 

dialyzačné centrum Logman West začalo svoju činnosť 

v októbri roka 1990, kedy sa urobila v centre prvá dialýza a 

odvtedy až do začiatku rekonštrukcie, teda plných dvadsaťdva 

rokov sa liečilo v centre viac 

ako 980 pacientov a vyko-

nalo sa viac ako 140 tisíc 

dialýz. Spoločnosť Logman 

West sa rozhodla pred 

desiatimi mesiaci spríjemniť 

poskytovanie svojich zdra-

votníckych služieb vyko-

naním nielen rekonštrukciou pôvodnej budovy, ale aj 

rozšírením priestoru nadstavbou a vybaviť stredisko špičko-

vou technikou – 20 ks dialyzačných monitorov  „Fresenius 

5008 S“ so záložnými monitormi,  CDS  systémom  na prí-

vod  dialyzačných roztokov  k monitorom, úpravňou  vody  

s reverznou osmózou. Okrem toho pacienti liečení perito-

neálnou dialýzou majú   monitory  na použitie  doma – tzv. 

 cyclery. Nové stredis-

ko  bude pracovať na 

dve  smeny (doteraz  

bola  prevádzka v troch 

smenách. V jednej sme-

ne  môže  byť  poskyt-

nutá  hemodialyzačná  

liečba  19 až 20 pa-

cientom a ich pobyt 

počas dialýzy spríjemňuje desať televízorov umiestnených na 

strope.    

O pacientov sa starajú traja lekári, 14 zdravotných sestier, 

sanitári, upratovačky a technik. Pracovná doba bola určená 
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v pracovné dni od 7,00 h do 15,30 h. s prerušená prestávkou 

na obed. Náklady na rekonštrukciu dosiahli výšku 1,3 milióna 

eúr. 

Potom si hostia prezreli zákrokovú sálu, v ktorej bolo 

umiestnených dvadsať postelí. Všetko to dýchalo novotou 

a čistotou. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 627/1/2012 

 

Trenčiansky samosprávny kraj plánuje rozšíriť Centrum 

sociálnych služieb – DEMY za takmer 1,5 milióna eúr bez 

DPH. Zariadenie v súčasnosti slúži pre 50 detských klientov. 

a rozšírením sa kapacita zariadenia zvýši na 77 klientov, 

pričom bude naplnená dikcia zákona o ploche určenej pre 

jedného klienta. Snahou zariadenia i jeho zriaďovateľa je 

poskytnúť v regióne sociálne služby, o ktoré je záujem, 

respektíve ktoré je potreba zabezpečiť. Stavebné práce by mali 

trvať 15 mesiacov. Informáciu zverejnil Úrad pre verejné 

obstarávanie vo svojom elektronickom vestníku. 

Budova prístavby má byť dvojpodlažný obytný pavilón s 

jedálňou a prístupovou rampou pre imobilných klientov. 

Súčasťou zákazky je úprava vstupov i celého terénu pre 

imobilných. Prístup na jednotlivé podlažia bude cez hlavný 

vchod zabezpečený cez prístupovú rampu so špeciálnou 

protišmykovou úpravou. Na ďalšie podlažia bude jazdiť 

nákladný hydraulický výťah pre imobilné osoby. 

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť na 

prístavbe bola stanovená na do 29. novembra 2012. V tento 

deň budú tiež otvorené obálky. O víťazovi rozhodne najnižšia 

cenová ponuka. Prijatie nových klientov na základe 

poradovníka ovplyvní nárast počtu o 10 zamestnancov v 

zariadení. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10999267&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10999267&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10999266&ids=6
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Projekt získal nenávratný finančný príspevok 836.000 eúr s 

DPH z fondov Európskej únie. Na spolufinancovaní 5 % sa 

bude podieľať Trenčiansky samosprávny kraj. 

Centrum sociálnych služieb – DEMY v Trenčíne poskytuje 

starostlivosť 50 deťom a mladým ľuďom s mentálnym a 

telesným postihnutím vo veku od 3 do 25 rokov. Starostlivosť 

poskytuje klientom v dennom alebo aj v týždennom pobyte. 

www.sme.sk 06.11.2012 

pomocná evidencia 663/1/2012 

 

Odo dňa 1. novembra 2012 Mesto Trenčín opäť otvorilo 

nocľaháreň pre ľudí bez prístrešia. V dome na Nešporovej 

ulici č. 8 v Trenčíne, kde nocľaháreň sídli, majú klienti 

možnosť prenocovať, umyť sa, prípadne využiť sociálne 

poradenstvo.  

Do nocľahárne budú prijatí len ľudia, ktorí nie sú pod 

vplyvom alkoholu. Pri vstupe do nocľahárne je u nich 

kontrolované požitie alkoholu alkotesterom. Poplatok za 

osobu a noc sa oproti minulému roku nezmenil. Je to 50 

centov na osobu.  

V nocľahárni boli vytvorené  podmienky pre základnú  

osobnú hygienu 

a na prípravu stra-

vy, ktorú ale mesto 

neposkytuje. Je 

však možné, že 

v rámci dobrovoľ-

níctva, resp. bez-

platnej aktivity ob-

čanov sa podarí je-

den – krát do týž-
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dňa zabezpečiť polievku. Zamestnanci Sociálnych slu-žieb 

mesta Trenčín, m.r.o. sú pripravení ľuďom v nocľahárni 

poskytnúť sociálne poradenstvo. 

Kapacita nocľahárne je 16 osôb, z toho 10 mužov a 6 žien. 

Od otvorenia nocľahárne využilo  jej služby najviac 9 ľudí, 

z toho osem mužov a jedna žena. Bolo to v noci zo 4. na 5. 

novembra 2012. 

V nocľahárni sa poskytuje ubytovanie a služby denne od 

19.00 hod. do 7.00 hod. s tým, že ľudia bez prístrešia by mali 

prísť do 21.30 hod., najneskôr do 22.00 hod. Potom sa dvere 

zamykajú.  

www.trencin.sk 07.11.2012 

pomocná evidencia 665/1/2012 

 

MUDr. Jozef Hašto mal spor s novým vedením Fakultnej 

nemocnice v Trenčíne, lebo  mu vyčítali, že sa nezapisoval do 

knihy dochádzok. Pôsobil ako prednosta a primár psy-

chiatrickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne. Výpoveď 

dal pre spor s novým vedením 

nemocnice, ktoré začalo vykoná-

vať neštandardnú kontrolu do-

chádzky lekárov, keď vedenie ne-

mocnice hovorilo o porušení pra-

covnej disciplíny tým, že lekári 

neboli zapísaní v knihe dochá-

dzok, hoci fyzicky na klinike boli a pracovali, čo považuje 

MUDr, Jozef Hašto za ponižujúce, aby po 39-ročnej praxi, 

počas ktorej sa nepozeral na čas strávený v práci, ho urážali 

výčitkami o zápise do knihy dochádzky. Ministerstvo zdra-

votníctva Slovenskej republiky označilo činnosť vedenia 

nemocnice  za štandardný postup a nie za plánovanú akciu 

proti Haštovi, preto že v minulosti sa venoval aj prípadu 

Hedvigy Malinovej 

http://www.trencin.sk/
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www.sme.sk 06.12.2012 

pomocná evidencia 741/1/2012  

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Fakultnej 

nemocnice Trenčín sa uskutočnilo v dňoch 21. a 27. novembra 

2012. Do výberového kona-

nia sa prihlásili dvaja uchá-

dzači, z ktorých jeden uchá-

dzač písomne oznámil svoju 

neúčasť. Výberového kona-

nia sa zúčastnil jeden uchá-

dzač, ktorý splnil predpo-

klady a požiadavky zriaďo-

vateľa. Výberová komisia po zhodnotení výsledku výberového 

konania odporučila ustanoviť do funkcie riaditeľa Fakultnej 

nemocnice Trenčín RNDr. Jána Dubovského. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 742/1/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


