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Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 

 

V príjmovej pohotovostnej ambulancii Oddelenia úrazovej 

chirurgie Fakultnej nemocnice v Trenčíne ošetrili počas silves-

trovskej noci a novoročného rána celkom 30 pacientov. 

Podľa informácií zdravotníckeho personálu, išlo vo väčšine 

prípadov o zranenia, ktoré boli dôsledkom napadnutia, bitiek 

či dopravných nehôd. Veľa pacientov bolo pod vplyvom 

alkoholu, mnohí sa správali agresívne a vulgárne. Zdravotníci 

ošetrovali predovšetkým tržné rany, ale i zlomeniny. Žiadne 

zranenie však nesúviselo s používaním zábavnej pyrotechniky. 

www.sme.sk 01.01.2013  

pomocná evidencia 2/1/2013 

 

Prvým tohtoročným dieťaťom vo Fakultnej nemocnici 

v Trenčíne bol Samko Letko, ktorý prišiel na svet o 1,14 h. 

Chlapček sa narodil mamičke z obce Selec a po narodení 

meral 51 centimetrov a jeho hmotnosť bola 3,720 gramov. 

Prvým občanom v Trenčíne sa stala Alžbeta Kaliňáková, 

ktorá sa narodila až po obede o 15, 47 h a po narodení vážila 

3,960 g a merala 51 cm. 

Vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne sa v prvý deň nového 

roku narodilo deväť detí, z toho šesť chlapcov a tri dievčatká. 

Info Trenčín 01. 02.2013, str. 3 

pomocná evidencia 3/1/2012 

 

Nocľaháreň na Nešporovej ulici v Trenčíne ponúkla ľuďom 

v núdzi v zimnom období strechu nad hlavou od 19,00 do 

07,00 hodiny ráno. Budova sa zamykala o 10 h večer. Ako 

informoval riaditeľ Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o. 

Mgr. Ladislav Pavlík, že k dispozícii je samostatná mužská 
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a ženská časť s lôžkami so spoločným stravovacím pries-

torom, televízorom a základným kuchynským vybavením.  

Vo svojej výpovedi doplnil, že súčasťou vybavenia objektu 

nocľahárne sú priestory na osobnú hygienu, automatická 

práčka a je možné bezplatne poskytnúť potrebné oblečenie. 

„Vďaka dobrovoľníkom z Rádu maltézskych rytierov, darcom 

a ostatným   nezištným  

ľuďom majú nocľažníci 

večer k dispozícii teplú 

večeru a čaj zdarma“. 

Ak chce človek v 

nocľahárni prespať, 

musí splniť dve nále-

žitosti a to, že nesmie 

byť pod vplyvom alko-

holu a musí zaplatiť za 

jednu noc 50 centov. V dňoch, keď v nočných hodinách boli 

tuhé mrazy okolo -10 ºC v nocľahárni prespávalo  asi 20 ľudí. 

Väčšina z nich príde sama. Stáva sa dosť často, že do 

nocľahárne privezie premrznutého človeka hliadka mestskej 

polície. 

www.trencin.sk 01.02.2013 

pomocná evidencia 56/1/2013 

 

Zoznam najlepších 

pôrodníc predstavil 

Health Policy Institute a 

portál rodinka.sk dňa               

5. februára 2013. Pre-

kvapujúco prvé miesto 

obsadila Gynekologic-

ko-pôrodnícka klinika 

Fakultnej nemocnice 



543 
 

v Trenčíne, druhé miesto obsadila pôrodnica v Čadci a tretie 

Univerzitná nemocnica Bratislava na Antolskej.  

Gynekologicko-pôrodnícka klinika Fakultnej nemocnice 

v Trenčíne sa na vrchol rebríčka dostala na základe hodnotenia 

kvality, názorov rodičiek a expertov z odboru gynekológia. 

„Ťažko pomenovať, čo bolo zlomom, pre ktorý sme sa tento 

rok umiestnili najlepšie. Neurobili sme žiadnu zásadnú odbor-

nú zmenu, stále sa sna-

žíme robiť kvalitnú me-

dicínu na úrovni doby,“ 

povedal na margo toh-

toročného víťazstva 

prednosta Gynekolo-

gicko-pôrodníckej kli-

niky Fakultnej nemoc-

nice v Trenčíne MUDr. 

Peter Kačšák. Podľa 

neho ich víťazstvo tak vyvracia fámy, že najlepšia starost-

livosť sa poskytuje len v malých súkromných zariadeniach. 

„Štátna nemocnica nemusí byť zlá nemocnica, ako sa to 

niekedy podsúva. Táto nemocnica vďaka tomu, že je veľká, 

má za sebou zázemie ostatných odborov, laboratórií a 

technológií, čo dáva pocit istoty aj nám, pôrodníkom.“  

Za kvalitu treba platiť ….. Aj v Trenčíne sa však platí za 

nadštandardné služby. 

Epidurálka pri pôrode 

stojí 100 eúr, prítomnosť 

otca pri pôrode stojí 21 

eúr, pobyt v nadštan-

dardnej izbe so sprchou 

a s toaletou na 36 eúr za 

noc. Matky sú ochotné 

si za pôrod priplatiť aj 

deti sa rodia v moderných sálach 

nadštardné ubytovanie 



544 
 

stovky eúr. V čiastkovom hodnotení na základe posky-

tovaných služieb sa najlepšie umiestnila bratislavská Gyne-

kologicko-pôrodnícka nemocnica Koch. Za vlastného 

pôrodníka sa v miestnom zariadení platí 300 eúr, za apart-

mánovú izbu na šesť dní 1.000 eúr. Poplatok za ďalšie 

nadštandardné služby pri pôrode a šestonedelí matku vyjde na 

1.200 eúr.  

V hodnotení poskytovaných služieb sa najväčšia pozornosť 

venovala príprave na pôrod, vybaveniu pôrodnice, ale aj tomu 

či dané zariadenia umožňujú prítomnosť partnera pri rodičke a 

podporujú tzv. bonding – prikladanie dieťaťa na telo matky 

bezprostredne po pôrode. Práve v prípade bondingu podľa 

psychologičky a spoluautorky projektu MUDr. Hany Celu-

šákovej zaznamenali v prístupe nemocníc veľký posun. „Našli 

sme nemocnice, ktoré to považujú za bežný postup v 

starostlivosti o bábätko,“ povedala Celušáková.  

Viac cisárskych rezov .….. Prieskum HPI však odhalil aj 

niekoľko negatív. Jed-

ným z nich je nárast 

počtu cisárskych rezov. 

Kým Svetová zdravot-

nícka organizácia od-

porúča 15 % cisárskych 

rezov, na Slovensku 

takto rodí takmer jedna 

tretina žien. Podľa 

MUDr. Silvie Hnilicovej to má viacero dôvodov. „Najčas-

tejším dôvodom je strach z pôrodu. Cisársky rez je oveľa 

kratší, často je to pre lekárov praktickejšie,“ povedala s tým, 

že tento trend sa vyskytuje vo všetkých vyspelých krajinách.  

Prieskum preukázal aj to, že podiel cisárskych rezov sa 

veľmi líši. V kežmarskej nemocnici takto napríklad rodí                 

13,6 % žien, v Nových Zámkoch , ale až 53 %.  
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Hospodárske noviny 06.02.2013 

Echo 14.02.2013 

pomocná evidencia  56/1/2013 

 

Pre väčšinu seniorov je optimálne zostať aj napriek 

hendikepom z vyššieho veku doma. Nie všetci sa však 

o svojich blízkych rodičov či prarodičov dokážu postarať 

sami. Využiť môžu dennú, týždennú i celoročnú formu opa-

trovateľskej služby.  

Sociálne služby mesta Trenčín vyšli v ústrety rodinám, keď  

umožňujú poskytovať opatrovateľskú činnosť vo svojom  

zariadení na Piaristickej ulici na troch oddeleniach: 

1) s nepretržitou prevádzkou,  

2) pre denný a týždenný pobyt  

3) a pre celoročný pobyt s opatrovateľskou službou.  

Kým na umiestnenie na oddelení s nepretržitou prevádzkou 

sa čaká v poradovníku, žiadosti o denný alebo týždenný pobyt 

je možné okamžite vyhovieť. 

Oddelenie s nepretržitou prevádzkou zabezpečuje 24 

hodinovú opatrovateľskú starostlivosť starším a invalidným 

občanom, ktorí sú pri 

vykonávaní bežných ži-

votných úkonov odká-

zaní na pomoc iných. 

„Jediným obmedzením 

je, že na tomto oddelení 

nemôžno umiestniť ob-

čanov so psychiatrickou 

diagnózou vyžadujúcou 

zvýšený dohľad,“ povedal riaditeľ Sociálnych služieb mesta 

Mgr. Ladislav Pavlík. Oddelenie má kapacitu 46 miest. Sta-

rostlivosť zabezpečujú zdravotné sestry, opatrovateľky a po-
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mocný personál. Umiestnenie sa robí na základe poradovníka 

a žiadosti sú vybavované priebežne. 

Oddelenie pre denný a týždenný pobyt má kapacitu 14 

lôžok v dvojlôžkových izbách so sociálnym zariadením. 

„V dennom režime funguje oddelenie tak, že deti alebo iní 

príbuzní privezú klienta ráno a v ten istý deň v poobedných 

hodinách ho odvezú 

opäť domov,“ vysve-

tlil Mgr. L. Pavlík. 

V týždennom režime 

sa o klienta postarajú 

v zariadení 24 hodín 

denne od pondelka do 

piatku a domov od-

chádza na víkend. 

Ako upozorňuje ria-

diteľ sociálnych slu-

žieb, táto forma opa-

trovateľskej služby je vhodná pre seniorov, ktorí sú do určitej 

miery sebestační. Všetkým klientom, o ktorých sa nemôžu 

postarať ich rodinní príslušníci z dôvodu zamestnanosti alebo 

počas dovolenky, je zabezpečená strava aj základná staros-

tlivosť.  

Súčasťou starostli-

vosti na tomto oddelení 

sú rôzne aktivity, ktoré 

zvyšujú v človeku pocit 

dôstojnosti a hrdosti, dá-

vajú jeho životu zmysel 

a význam. „Okrem bež-

ných činností sa pracov-

níčky oddelenia zameria-

vajú napríklad na vy-
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chádzky po okolí, na spoločenské aktivity – ako sú rozhovory, 

spoločenské hry, počúvanie hudby, besiedky, kde vystupujú 

folklórne a hudobné súbory či deti z materských škôl,“ 

povedal riaditeľ. „Obľúbené sú aj rôzne intelektuálne zame-

rané činnosti, sledovanie prírodopisných a hraných filmov na 

videu, spoločné čítanie kníh a časopisov, lúštenie krížoviek a 

ako výborný prostriedok na udržanie intelektových schopností 

sa na tomto oddelení osvedčuje hra Scrable.“ Najviac os-

vedčenou aktivitou je podľa jeho slov pracovná aktivita 

zameraná na zachovanie, prípadne zlepšenie jemnej a hrubej 

motoriky prstov a rúk. Personál ju prispôsobuje zdravotnému 

a fyzickému stavu klientov. Pri všetkých aktivitách sa drží 

zásady, že druh aktivity a stupeň jej zvládnutia nie je natoľko 

dôležitý, ako radosť a pocit dokonalosti z nej vyplývajúci. 

Hoci toto oddelenie má kapacitu 14 lôžok, priemerne býva 

obsadených len 4 až 6 miest, takže oddelenie dokáže okamžite 

vyhovieť žiadateľom. 

Oddelenie celoročného pobytu s opatrovateľskou službou 

má kapacitu 80 miest. Pobyt sa poskytuje na dobu určitú 

mobilným alebo čiastočne mobilným starším občanom a imo-

bilným občanom odkázaným pri vykonávaní bežných život-

ných úkonov na iných. 

Klienti bývajú v jedno 

a dvojizbových bunkách 

so sociálnym zariade-

ním, pričom každý uží-

va samostatnú izbu. Jej 

vybavenie (nábytok 

a pod.) však Sociálne 

služby mesta neposky-

tujú.  

Sociálne služby mesta Trenčín sú mestskou rozpočtovou 

organizáciou. Opatrovateľskú činnosť poskytujú jednak v za-
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riadení opatrovateľskej služby na Piaristickej ulici č. 42, ale aj 

priamo v byte občana formou terénnej opatrovateľskej služby. 

Echo 14.02.2013 

pomocná evidencia 67/1/2013 

 

Prioritou Fakultnej nemocnice v Trenčíne je v tomto roku 

2013 rozšíriť rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti. Na 

výrazné investície však nemá finančné prostriedky. Vedenie 

zariadenia tak ráta len s najnutnejšími rekonštrukciami za 

desiatky tisíc eúr. 

„Najčastejšie sa nemocnica sústredí na rekonštrukcie 

sociálnych a hygienických zariadení pre pacientov a personál 

na jednotlivých oddeleniach. Z dôvodu úspor na energiách sa 

uskutočnia výmeny okien tam, kde je to najviac potrebné,“ 

informoval hovorca nemocnice Eugen Finkei. 

Vďaka navýše-

niu platov lekárov 

a sestier stúpli 

priame náklady ne-

mocnice, dôsled-

kom je napríklad 

menej zdrojov na 

investície do infra-

štruktúry a zdravot-

níckeho vybavenia. 

Prepúšťanie zamestnancov zatiaľ v zdravotníckom zariadení 

nehrozí. 

„Racionalizáciu formou znižovania počtu pracovníkov 

aktuálne nepovažujeme za prioritné riešenie súčasnej situácie 

v našej nemocnici. Opatrenia, ktorých výsledkom by mala byť 

zmena v organizácii jednotlivých pracovísk nemocnice, sú 

záležitosťou viacerých faktorov, ktoré nemocnica nevie ov-

plyvniť ani predvídať. Zlučovanie oddelení a rušenie ne-
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mocničných lôžok je jednou z možností racionalizácie a 

efektivity hospodárenia. Sú tu však aj ďalšie možnosti, na 

ktorých vedenie prednostne pracuje,“ povedal Eugen Finkei. 

Hlavnou úlohou Fakultnej nemocnice Trenčín je posky-

tovanie komplexnej a kvalitnej liečebno-preventívnej starost-

livosti pre všetkých pacientov Trenčianskeho kraja. V súčas-

nosti má k dispozícii 911 postelí na 18 lôžkových oddeleniach, 

tri pracoviská spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, 

16 príjmových ambulancií, 42 samostatných odborných ambu-

lancií a ďalšie odborné ambulancie, ktoré sú súčasťou odde-

lení. 

www.sme.sk 27.02.2013  

pomocná evidencia 86/1/2013 

 

Dňa 3. mája 2013 sa uskutočnilo vo Fakultnej nemocnici 

v Trenčíne na oddelení geriatrie sprístupnenie novej lôžkovej 

časti pre dlhodobo chorých. Pri tejto príležitosti riaditeľ ne-

mocnice RNDr. Ján Dubovský privítal predsedu Trenčian-

skeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, MPH, 

primátora Mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka, primá-

torov oddelení a os-

tatných pracovní-

kov nemocnice. Vo 

svojom príhovore 

zvýraznil význam-

nú udalosť akou je 

otvorenie nového 

oddelenia vo fakult-

nej nemocnici, ktoré je dôvodom, aby sme sa s touto radosťou 

s vami a podelili sa aj so širokou verejnosťou aj napriek tomu, 

že okolo nás sme svedkami, keď sa niečo ruší, zaniká. Potom 

požiadal o príhovor primárku geriatrického oddelenia MUDr. 

Teréziu Drobnú, aby povedala niečo pekné. Zvýraznila, že 

zľava – Mgr. R. Rybníček, MUDr. T. Drobná, RNDr. J. Dubovský,   MUDr. P. Sedláček 

http://www.sme.sk/
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všetci sa tešíme z toho, že niečo otvárame. Od prvotnej myš-

lienky o zriadení lôžok pre dlhodobo chorých až po ich 

realizáciu ubehol krátky čas, pár mesiacov. Vyjadrila sa 

radosť, že termín sprístupnenia oddelenia sa dodržal. Nebolo 

to vždy jednoduché a ľahké. Charakter oddelenia dlhodobo 

chorých je trocha iný ako iných akútnych oddelení, lebo tu 

bude ležať pacient dvadsať jedna dní, za ním budú prichádzať 

príbuzní dvadsať jedna dní, preto sme sa snažili novo-

vzniknuté prostredie skultúrniť. Tieto múry budú svedkami 

veľkého utrpenia a mnohého trápenia. Prajem si, aby všetci 

zdravotnícki pracovníci svojím prístupom k pacientom im 

umožnili utrpenie zmierniť. Poďakovala všetkým, ktorí boli 

nápomocní pri realizácii peknej myšlienky v prospech pacien-

tov. O svojich pocitoch z otvorenia nového oddelenia povedal 

predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol 

Sedláček, MPH. Zvýraznil, že pred časom zrušením dolie-

čovacieho oddelenia sa skomplikoval, pretože tlak na domovy 

sociálnych služieb sa zväčšil, preto privítal otvorenie odde-

lenia pre dlhodobo chorých, lebo ním sú pacienti lepšie kon-

dične pripravený do domovov sociálnych služieb a nevracajú 

sa skoro na oddelenie. Ako posledný vystúpil primátor Mgr. 

Richard Rybníček, keď povedal, že zriadenie oddelenia dl-

hodobo chorých, ktorá 

sa podarila vo fakul-

tnej nemocnici je výz-

namná udalosť aj pre 

nás, ktorí sme zodpo-

vední za kraj i za mes-

to, lebo ani Trenčín 

neobchádza starnutie. 

Všetky tlaky na 

umiestnenie chorých pociťuje na vlastnej koži, lebo kapacity 

dvoch sociálnych služieb nie sú dostatočné. Osobne privítal 
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tento krok fakultnej nemocnice, lebo zriadenie oddelenia 

podstatne uľahčí situáciu so staršími občanmi v Trenčíne. Na 

záver príhovoru zaželal primárke oddelenia a celému kolek-

tívu veľa síl a hlavne veľké srdce, lebo pracovať v tomto pros-

tredí to ľahké nie je. Držím vám všetkým palce a máte u mňa 

veľkú úctu.  

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 224/1/2013 

 

V Centre sociálnych služieb DEMY v Trenčíne v zriaďo-

vateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 

dňa 23. mája 2013 usku-

točnil už 22. ročník zaují-

mavého a obľúbeného podu-

jatia – „Farbičky – čarbič-

ky“, ktoré otvoril riaditeľ 

Úradu Trenčianskeho samo-

správneho kraja Ing. Vla-

dimír Buzalka spolu s ria-

diteľom DEMY Mgr. Ti-

borom Gavendom. Obidvaja srdečne privítali deti, mládež 

a zamestnancov siedmich zariadení sociálnych služieb 

z celého kraja, ako aj rodičov a priaznivcov centra sociálnych 

služieb a popriali im veľa zážitkov z bohatého celodenného 

programu. Mládež sa potom 

s chuťou pustila do tvorby 

svojich dielok a to vo via-

cerých pripravených stano-

vištiach, aby si ich potom 

sústredila do vlastnoručne 

vyzdobených tašiek a s pý-

chou odniesla so sebou. 

Cieľom tohto podujatia 
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socializačno-integračného charakteru bolo využiť rozmanité 

výtvarné techniky na prípravu rôznych darčekov a drobností, 

pričom deti s pomocou svojich pedagógov a vychovávateľov  

do veľkej miery využívajú nielen svoju zručnosť,  vytrvalosť, 

ale aj fantáziu. 

www.tsk.sk 24.05.2013 

pomocná evidencia 276/1/2013 

 

Tradíciu svätojánskych ohňov oživila v nedeľu 23. júna 

2013 v Trenčíne nezisková organizácia StarDOS, ktorá na 

Štúrovom námestí pripravila kultúrno-spoločenské podujatie 

„Zapáľme svätojánsky oheň pomoci starším“.  

„Svätojánsky oheň, ako oslava letného slnovratu, sily a 

slnka, ako i narodenia sv. Jána Krstiteľa je starodávna tradícia, 

na ktorú chceme nadviazať," povedal Mgr. Branislav Cvacho 

z organizátorskej organizácie, ktorá sa zaoberá najmä posky-

tovaním terénnej opatrovateľskej služby v rodinách na území 

Trenčianskeho kraja. Organizátori chcú podujatie pripravovať 

každý rok. 

Organizácia StarDOS sa rozhodla oceniť ľudí, ktorí pomá-

hajú starým a chorým po prvý raz cenou „Trenčiansky bará-

nok“. Podľa Mgr. Branislava Cvacha je za udelením ceny aj 

viacnásobná symbolika, Lebo „baránok je v erbe mesta 

Trenčín, do ktorého sa dostal v súvislosti s rádom Johanitov 

pôsobiacich v Trenčíne, súčasných Maltézskych rytierov, kto-

rých patrónom je sv. Ján Krstiteľ. Sviatok sv. Jána Krstiteľa si 

pripomíname práve dňa 24. júna, na počesť ktorého sa za-

paľovali svätojánske ohne.“ Svätojánsky oheň sa rozhorel aj 

na záver podujatia, ako symbol novej energie pomoci senio-

rom. 

Počas celého podujatia bol pripravený sprievodný program, 

v ktorom vystúpili umelci rôznych žánrov. Súčasťou akcie 

http://www.tsk.sk/
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bola aj verejná zbierka, ktorej výťažok išiel na kúpu zdra-

votníckych pomôcok pre seniorov zo sociálne slabších rodín. 

www.sme.sk 24.06.2013 

pomocná evidencia 359/1/2013  

 

Od 7. júna do 23. júna 2013 územie Slovenska postihli 

veľké horúčavy, kedy obedňajšie teploty vystupovali na 

rekordných 35 až 36 °C. Tieto horúčavy spôsobili, že najmä 

starší ľudia ťažko dýchali, mali 

problémy so srdcom. Vo Fa-

kultnej nemocnici Trenčín do 

dňa 20. júna 2013 v tejto súvis-

losti ošetrili 18 ľudí, ktorí mali 

problémy pre vysoké horúčavy. 

Väčšinou išlo o dehydratáciu or-

ganizmu z dôvodu nízkeho 

príjmu tekutín, prehriatie organizmu a problémy so srdcom. 

 „Pri geriatrických pacientoch ide takmer vždy o kombináciu s 

inými závažnými diagnózami, preto lekár nemôže u každého 

pacienta jednoznačne určiť za príčinu kolapsu letné horú-

čavy,“ informoval hovorca 

nemocnice Eugen Finkei. 

Ako prevenciu proti kolap-

som odporučil piť dostatočné 

množstvo tekutín, nezabúdať 

na pokrývku hlavy či vy-

hýbať sa ťažkým jedlám. 

Mestský úrad v Trenčíne 

zatiaľ neplánuje plošnú úpra-

vu pracovného času pre všetkých zamestnancov. „Individuálna 

úprava pracovného času pre zamestnancov, ktorí nepracujú v 

klimatizovaných priestoroch, je možná po vzájomnej dohode s 

vedúcimi útvarov. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11899130&ids=6
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Trenčania sa budú môcť schladiť na letnom kúpalisku, 

ktoré svoje brány otvorí 29. júna 2013. Kúpalisko by malo byť 

otvorené do 1. septembra 2013. 

www.sme.sk 19.06.2013 

pomocná evidencia 367/1/2013   

 

Z rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej repu-

bliky bolo otvorené dňa 1. júla 2013 vo Fakultnej nemocnici 

Trenčín nové „Centrum pre pacientov so sclerosis multiplex“. 

Na Slovensku bolo zriadených doposiaľ jedenásť centier, 

trenčianske je dvanáste v poradí, po dlhom čase prvé novo-

otvorené centrum.  

Pacienti s chorobou sclerosis multiplex už nebudú musieť 

z Trenčína kvôli špecializovanému pracovisku cestovať do 

Trnavy, Nitry, Bratislavy alebo Martina, kde boli najbližšie 

doposiaľ zriadené špecializované pracoviská zamerané na 

starostlivosť o pacientov so sclerosis multiplex. Združenie 

pacientov so sclerosis multiplex „Nádej“ vyjadruje za všet-

kých pacientov obrovské ďakujem, že sa vďaka novému 

centru pacientom významne skvalitní dostupnosť liečby. 

Tieto špecializované centrá sa venujú iba pacientom 

s týmto ochorením, ktorých je na Slovensku približne osem 

tisíc. Sústreďuje sa v nich odborná a lekárska pomoc, vrátane 

poradenstva a osobitnej starostlivosti pri predpisovaní a podá-

vaní niektorých špecifických liekov určených pre pacientov 

s touto chronickou nevyliečiteľnou diagnózou. „Centrum 

sclerosis multiplex“ v Trenčíne vedie neurologička MUDr. 

Andrea Cimprichová. 
Združenie pacientov sclerosis multiplex „Nádej“ vníma 

otvorenie centra v Trenčíne, ako ďalší krok pri skvalitňovaní 

liečby na Slovensku. „Sme veľmi radi, že naši pacienti budú 

mať špecializované stredisko aj v Trenčíne,“ povedala pred-

sedníčka Združenia pacientov so sclerosis multiplex „Nádej“ 
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Jaroslava Valčeková,. „Sclerosis multiplex je ochorenie, kto-

ré znižuje našu mobilitu, takže vytvorenie dostupnejšej sta-

rostlivosti bude pre pacientov určite obrovskou výhodou.“  

Sclerosis multiplex (alebo aj roztrúsená mozgovo-mie-

chová skleróza) je chronické ochorenie nervovej sústavy. Prvé 

príznaky sa objavujú najčastejšie medzi 20.  - 40. rokom. Scle-

rosis multiplex vo svete postihuje približne 2,5 milióna ľudí, 

na Slovensku sa odhaduje na 8 tisíc pacientov. Charakteris-

tickou črtou ochorenia je poškodenie viacerých oblastí ner-

vovej sústavy, ktoré sa môžu prejaviť rôznymi neurologic-

kými symptómami. Neraz sa pacient v prvých rokoch vôbec 

nezdá byť postihnutý roztrúsenou sklerózou, pretože môže 

trpieť nešpecifikovanými bolesťami napríklad hlavy, chrbta, 

brnením častí tela, ťažkosťami pohybu, tikmi, nesústrede-

nosťou, problémami s videním, artikuláciou, emocionálnou 

nestabilitou a podobne. S postupujúcou chorobou a rozširova-

ním ložísk sa zhoršujú aj prejavy, pričom sa striedajú fázy 

relatívneho pokoja s fázami relapsov, teda zhoršeniami príz-

nakov. Celkovo sclerosis multiplex skracuje očakávanú dĺžku 

života v priemere o 7 rokov. Sclerosis multiplex sa nedá vy-

liečiť, ale dá sa liečiť. Cieľom liečby je udržať pacientovi čo 

najvyššiu kvalitu života a oddialiť progresiu ochorenia. Na to 

sa používa zvyčajne kombinácia rehabilitácie a medikamen-

tóznej liečby. Po stanovení diagnózy sú pacienti liečení neuro-

lógmi v centrách sclerosis multiplex, ktoré sa na liečbu tohto 

ochorenia špecializujú. Na Slovensku je už 12 takýchto cen-

tier. 

vlastné poznámka 

pomocná evidencia 421/1/2013  

 

V stredu 12. júna 2013 podvečer našli v „Hniezde 

záchrany“ vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne odložené dieťa. 

Bolo ním dievčatko Veronika (meno mu dali sestričky) s 
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mierami 3130 gramov a 49 

centimetrov a je prvým dieťa-

ťom, ktoré bolo odložené do 

trenčianskeho hniezda od jeho 

vzniku v roku 2010. Dievčatko 

sa má k svetu a o niekoľko týž-

dňov by už mala byť v adop-

tívnej rodine. 

Info Trenčín 05.07.2013 

pomocná evidencia 445/1/2013 

 

Činnosť Fakultnej nemocnici v Trenčíne v súčasnej dobe 

vyhodnocuje externá firma Hartmann – Rico, ktorej cieľom je 

nájsť riešenia, ako využívať operačné sály a znižovať náklady. 

Častokrát je najväčším zdrojom problémov nedostatočné či 

úplne chýbajúce plánovanie chodu aktivít v nemocnici. 

Nemocnice, bohužiaľ, dostatočne nesledujú a nevyhodnocujú 

údaje o poskytova-

nej starostlivosti. 

To by im však po-

mohlo pomerne 

presne odhadnúť 

počet výkonov 

vrátane nepredpo-

kladaných výky-

vov a dosiahnuť 

efektívnejšie využitie operačných sálov, vysvetlil Tomáš Groh 

z externej firmy Hartmann – Rico. 

Podľa jeho slov manažment v nemocniciach zvyčajne 

nepočíta s personálnymi či materiálnymi rezervami. Z týchto 

príčin sa potom navyšujú náklady na prípravu operácií, takisto 

vznikajú nadčasy, čo znamená zvýšenie personálnych nákla-

dov. Ďalším zdrojom komplikácií sú určité prežitky spojené s 
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hierarchiou lekárov. Patrí sem napríklad i celodenné zabratie 

sály, kde však daný lekár vykoná napríklad iba tri zákroky. 

Toto všetko komplexne rieši optimalizácia založená na pro-

cesných analýzach riešení, teda, ako jednotlivé činnosti fun-

gujú, aká je vyťaženosť operačných sálov a potreba pracov-

níkov nemocnice. Procesné riadenie je bežné vo svete biznisu, 

ale v zdravotníckych zariadeniach je pomerne vzácne. Služby 

spoločnosti umožňujú nájsť zdroje strát v nemocnici a nájsť 

najvhodnejšie riešenia, ktoré by minimalizovali takéto straty. 

Zároveň sa sleduje cieľ, aby sa zvýšila výkonnosť aj na úrovni 

organizačnej štruktúry, systému riadenia operačných sálov, 

laboratórií či ľudských zdrojov. 

Fakultná nemocnica v Trenčíne pristúpila k takémuto audi-

tu najmä z dôvodu, že v nemocnici sú rezervy v účelnom 

využívaní operačných sálov. Nemocnica za takýto audit zapla-

tí menej ako 10.000 eúr a očakáva zlepšenie využívania fi-

nancií i zefektívňovanie realizovaných operačných výkonov. 

Výsledky au-

ditu by mali 

byť známe 

koncom au-

gusta tohto 

roku. Termín 

uvedenia jed-

notlivých od-

porúčaní z auditu do praxe bude závisieť najmä od ich cha-

rakteru a náročnosti zavedenia. 

Podľa slov Antona Szalaya, predsedu Slovenského odbo-

rového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb, sú audity v 

zdravotníckych zariadeniach vítaným riešením. Každá firma 

hľadá riešenia. Zdravotníctvo je, ale špecifické. Ide o to, aby 

sa financie na liečbu vynakladali efektívne, určite sa to dá aj 

pri práci s ľuďmi. Často pritom podľa neho dochádza k nad-



558 
 

časovým prácam, nočným prácam. „Odborový zväz sa snaží o 

prepojenie rodinného a pracovného života, aby lekári netrávili 

zbytočne veľa času na pracovisku. Riešenia majú pomôcť aj 

tomu, aby sa zabránilo duplicitným výkonom či zbytočným 

vyšetreniam. Podľa jeho slov sú takéto problémy vo všetkých 

nemocniciach na Slovensku. Zdravotníctvo je dlhodobo v 

kríze a takéto zmeny by uvítali nielen fakultné nemocnice, ale 

aj ostatné. 

www.sme.sk 16.07.2013  

pomocná evidencia 477/1/2013 

Návštevníci trenčianskeho hudobného festivalu „Bažant 

Pohoda“ darovali v charitatívnej „Dobrej kaviarni“ 21.240 eúr. 

Jej návštevou podporili desať projektov slovenských nezisko-

vých organizácií, ktoré cez portál Dobrakrajina.sk menia Slo-

vensko k lepšiemu. Informovala PR manažérka „Nadácie 

Pontis“ Petra Nagyová. 

Barmani „Nadácie Pontis“ a ďalších deviatich neziskových 

organizácií rozdali počas troch dní 7.560 káv a 1.200 pohárov 

bazovej limonády. Veľký záujem bol aj o kapučína, ľadové 

kávy a čokoládové croissanty. „Nadácia Pontis“ už štvrtýkrát 

prišla na festival „Bažant Pohoda“ s charitatívnou kaviarňou, 

ktorej výťažok každoročne putuje na vybrané projekty nezis-

kových organizácií na Dobrakrajina.sk. Tento rok sa vyzbie-

rané peniaze vo výške 21.240 eúr rozdali medzi desať nezis-

kových organizácií,“ uviedla Petra Nagyová. 

Návštevníci festivalu okrem portálu Dobrakrajina.sk pod-

porili: 

- Organizáciu Depaul Slovensko. ktorá prevádzkuje nocľa-

hárne a útulok pre ľudí bez domova v Bratislave. Za jedno 

darované euro v nej dokážu zabezpečiť raňajky pre ľudí v 

núdzi a dôstojné prenocovanie v nocľahárni; 
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- Peniaze poputujú aj pre Stanicu Žilina - Záriečie na vznik 

návštevníckeho centra pri budúcej kunsthalle, ktorá vznik-

ne premenou Novej synagógy v meste;  

- „Liga za ľudské práva“ zabezpečí cudzincom a utečencom 

výučbu slovenčiny a rekvalifikačné kurzy, aby na Sloven-

sku mohli viesť plnohodnotný život; 

- Projekt „House koncerty“, ktoré na Slovensku organizuje 

známy violončelista Jozef Lupták. Snahou združenia Kor-

vengencie je oživovať koncertný a komunitný život na Slo-

vensku a viesť miestnych ľudí k umeniu; 

- „Nadácii Provida“, ktorá sa venuje nepočujúcim deťom. Na 

Slovensku ich je okolo 50.000 a chýba tu moderný slovník 

posunkov. Stačil by pritom portál, ktorý by posunky vys-

vetľoval v krátkych videách.  

- Projekt autistického centra Andreas, ktoré sa venuje deťom 

postihnutým autizmom; 

- Združeniu na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými 

deťmi „Nezábudka“ zo Senca zasa bude môcť rozvíjať u 

detí v spolupráci so špeciálnymi pedagógom a umelcami 

ich pohybové a komunikačné zručnosti; 

- Podpora Bratislavskému regionálnemu ochranárskemu 

združeniu v čistení brehov a koryta rieky Žitava od odpad-

kov a nečistôt, ktoré sa už roky stará spolu s dobrovoľníkmi 

o zveľadenie Dunajských lúh a Ostrovných lúčok. 

www.sme.sk 15.07.2013  

pomocná evidencia 478/1/2013 

 

Mesto Trenčín spravuje dve zariadenia opatrovateľskej služ-

by. V prvom na Piaristickej ulici je umiestnených spolu 137 

klientov, v zariadení pre seniorov na Lavičkovej ulici 74 

klientov. Obe zariadenia patria Mestu Trenčín a bývanie v 

nich nie je na pomery dôchodcov práve lacné, lebo mesačne 

zaplatia okolo 300 eúr. Konkrétna suma sa líši podľa výmeru 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=12004394&ids=6
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užívanej obytnej plochy. „Je to dosť veľký obnos a z dôchod-

ku mi zostane asi 50 eúr, lebo takmer toľko musím dať každý 

mesiac na lieky,“ povedala klientka jedného zo zariadení, 

ktorá nechcela zverejniť meno.  

Poplatok od dôchodcov však nestačí, preto štát dotuje pobyt 

každého klienta sumou 320 eúr a na prevádzku zariadenia 

prispieva aj Mesto Trenčín. Každému klientovi totiž musí po 

zaplatení poplatku zostať aspoň 20 % z dôchodku. Ak mu to 

nevychádza, musia mu na pobyt prispieť jeho príbuzní. V 

súčasnosti je v poradovníku zapísaných 12 žiadateľov o 

umiestnenie.  

V určených hodinách v zariadeniach ordinuje lekárka a 

zabezpečená je nepretržitá zdravotná služba. V súčasnosti sa v 

zariadeniach prerábajú kúpeľne, upravujú bezbariérový vstup 

pre vozičkárov, stavajú drevené altánky pred budovou. Klienti 

majú k dispozícii opatrovateľskú službu, päťkrát denne sa im 

podáva strava, zabezpečuje sa im pranie, žehlenie a najnovšie 

aj bezplatné pripojenie na internet.  

„Málokto si uvedomuje, že dnešní sedemdesiatnici sa na 

sklonku svojej pracovnej kariéry stretli s prácou s počítačom v 

zamestnaniach. Mnohí z klientov sú počítačovo gramotní. 

Preto sme im chceli umožniť využívať počítače na e-mailo-

vanie, skypovanie, ale aj na získavanie užitočných infor-

mácií,“ povedal riaditeľ Sociálnych služieb v Trenčíne Mgr. 

Ladislav Pavlík,.  

Mnohí dôchodcovia majú deti a vnúčatá v zahraničí. Priamo 

v domove dôchodcov môžu byť s nimi v kontakte cez Skype a 

debatovať formou videohovorov. Zatiaľ Wi-Fi využívajú iba 

tí, čo majú vlastné počítače, ale o pár dní by už mali mať 

prístup k internetu všetci klienti, lebo v klubovniach vzniknú 

počítačové kútiky.  

MUDr. Milan Zrubec, 76-ročný posudkový lekár na dô-

chodku, ktorý býva v zariadení na Piaristickej ulici od minu-
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lého roka. On je vlastne iniciátorom myšlienky, aby sa tu 

zaviedlo bezplatné pripojenie na internet. V práci ešte počítač 

nezažil, ale domov si ho kúpil, len čo sa objavil na našom trhu. 

Teraz je odkázaný na vozík a internet je jeho hlavným spoje-

ním so svetom. Sám to komentuje tak, že má rodinu v Koši-

ciach a Bratislave ďalších príbuzných v Mníchove a vo Viedni 

a skypujeme spolu. 

monitoring tlače 14.08.2013 

pomocná evidencia 562/1/2013 

 

Činnosť pôrodnice v Ilave skončila dňom 31. augusta 2013. 

Ženy z Ilavy či Dubnice nad Váhom majú šancu porodiť svoje 

deti vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne, alebo v pôrodnici v 

Považskej Bystrici. Proti je výberu je však nevýhodou väčšia 

vzdialenosť. Fakultná nemocnica v Trenčíne už prijala opa-

trenia, aby nápor rodičiek zvládla. 

Od 1. septembra 2013 sa stala pôrodnica v Ilave minu-

losťou. Nemocnica v Ilave podľa slov jej riaditeľa Ing. Juraja 

Beďatša prejde v najbližšom období množstvom zmien. 

Okrem pôrodnice sa ruší i lôžková časť gynekologického 

oddelenia. Nemocnica sa bude orientovať na poskytovanie 

jednodňovej, ambulantnej zdravotnej starostlivosti a na pos-

kytovanie následnej zdravotnej starostlivosti. 

Ženy, ktorých sa zmeny najviac dotknú, majú určité obavy 

z navrhovaného riešenia kompetentných. Obávajú sa kapacity 

lôžok, lebo tie, ktoré v minulosti v Trenčíne rodili tvrdia, že 

tam bol problém  s voľnými lôžkami. Niektoré ženy komen-

tovali vzniknutú situáciu so značnou dávkou humoru, keď 

vtipne poznamenali, že do pôrodnice si v dnešnej dobe treba 

vziať už naozaj všetko, napríklad tak nejakú nafukovačku či 

karimatku pribaliť k ostatným veciam. 

Pôrodnica v Ilave prijala novú stratégiu, podmienená demo-

grafickými dôvodmi. Jedným z kľúčových dôvodov orientácie 
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na poskytovanie následnej zdravotnej starostlivosti je v 

globále celoslovensky výrazný pokles obyvateľov predpro-

duktívneho veku (deti a dorast) a zvyšovanie podielu oby-

vateľov produktívneho (ekonomicky aktívne obyvateľstvo) 

a poproduktívneho (dô-

chodcovia) veku, objas-

nil riaditeľ Nemocnice 

v Ilave Ing. Juraj Beďatš. 

Podľa prognostík po-

kles pôrodnosti má po-

kračovať naďalej. Podľa 

primára Gynekologicko-

pôrodníckej kliniky Fa-

kultnej nemocnice v Trenčíne MUDr. Petra Kaščáka, kraj-

ského odborníka na gynekológiu a pôrodníctvo v Trenčian-

skom kraji, pripadá  počet pôrodov na jednu pôrodnicu na 

Slovensku v rámci Európy k najnižším. Európski odborníci 

odporúčajú znížiť počet pôrodníc. Zároveň primár MUDr. 

Peter Kaščák poukazuje aj na fakt, že podmienky na pre-

vádzku pôrodných sálov sa  neustále sprísňujú. „Racionálne 

zníženie počtu pôrodníc pri ich dobrej dostupnosti a potreb-

nom vybavení pracovísk preto nezníži dostupnosť zdravotnej 

starostlivosti, ale naopak, zvýši šancu na kvalitnú starost-

livosť,“ zvýraznil primár MUDR. Peter Kaščák. 

Podľa hovorcu nemocnice Eugena Finkeia, prišlo na svet 

v  roku 2012 v trenčianskej pôrodnici 1595 detí. V roku 2013 

až doteraz prišlo na svet takmer 1200 novorodencov, čo je 

medziročný nárast do 30 %. Na otázku či sa mamičky majú 

obávať zníženej starostlivosti, vysvetlil, že „keďže Fakultná 

nemocnica v Trenčíne je koncovou nemocnicou, tak tá je  

pripravená prijať všetky budúce mamičky, ktoré sa rozhodnú 

priviesť na svet svoje dieťatko v trenčianskej nemocnici. 

Nemocnica takisto prijala viacero opatrení, aby nápor rodičiek 
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zvládla, z ktorých možno spomenúť, že izby pre pacientky 

rekonštruujú, zvýšil sa i počet pôrodných boxov z troch na 

štyri a posilnila sa gynekologicko-pôrodnícka kliniku vo 

fakultnej nemocnici  prijatím piatich nových lekárov a dvomi 

pôrodnými asistentkami“ 

www.sme.sk 26.08.2013 

pomocná evidencia 590/1/2013 

 

Práca leteckých záchranárov vzbudzuje rešpekt a za pos-

ledné týždne i obavy či bude dostupná, vrtuľníky zasahujú v 

náročných terénoch a zachraňujú životy. Avšak nepredĺžením 

licencie záchranárom v Trenčíne Ministerstvom zdravotníctva 

Slovenskej republiky dostali „neplánovaný oddych“, ale v ča-

se od 16. do 27. septembra 2013 záchranári licenciu dostali a 

momentálne znovu zasahujú. 

Problémy s licenciou vyvolali obavy či bude záchranný 

systém dostatočne fungovať. Rezort zdravotníctva však vy-

zýval, aby zbytočne nevznikala panika, pretože ostatné 

vrtuľníky leteckej záchrany majú licenciu na všetky body v 

rámci Slovenska. Každý bod totiž dostáva licenciu pre celé 

územie Slovenska. Takže, ak dôjde k situácii, ktorá si vyžiada 

zásah rýchlej zdravotnej služby, operačné stredisko vyšle buď 

najbližšiu sanitku, alebo vrtuľník. O pacientov je v každom 

prípade a na každom území Slovenska postarané. 

Aká je náročnosť prá-

ce záchranárov, čo všet-

ko riešia, zhodnotila ho-

vorkyňa Vrtuľníkovej 

záchrannej služby Zuza-

na Turočeková, že po-

čas všetkých zásahov je 

potrebné dbať na bez-

pečnosť posádky, pa-
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cienta a ostatných účastníkov zásahu. V tom je práca letec-

kých záchranárov veľmi náročná. Podľa jej slov musia po-

sádky prejsť školeniami na techniku špeciálnej záchrannej 

činnosti. Patrí sem najmä vysadenie lekára alebo záchranára 

do terénu, kde nie je možné pristáť. Lekár je v tejto situácii 

vysadený k pacientovi pomocou lana. Po ošetrení pacienta na 

mieste je následne lekár spolu s pacientom opäť lanom eva-

kuovaný z terénu. Počas medzipristátia na najbližšom vhod-

nom mieste naloží posádka pacienta na palubu vrtuľníka a letí 

s ním do nemocnice. Vrtuľníky zasahujú najmä vtedy, keď je 

poskytnutie iného typu záchrany takmer nemožné, prípadne je 

potrebný rýchly a šetrný transport pacienta. Vrtuľníky lietajú 

často do ťažko prístupných terénov a odľahlých lokalít, kam 

by sa sanitka nedostala, prípadne by zasiahla veľmi neskoro. 

Často ide o úrazy lesných pracovníkov pri práci v lese, úrazy 

počas outdoorových aktivít, športu, ale aj pri dopravných ne-

hodách. Vrtuľníky poskytujú aj prevozy pacientov do kardio-

centier a popáleninových centier. 

Zásahy záchranárov sa delia do dvoch typov zásahov. Pri-

márne zásahy sú v prípadoch, keď vrtuľník letí k pacientovi 

priamo do terénu. Sekundárne zásahy sa vyznačujú medzi ne-

mocničnými prevozmi pacientov, zväčša ide o hospitalizo-

vaného pacienta, ktorý potrebuje rýchly a šetrný transport na 

ďalšie odborné pracovisko. 

Počas minulého roku 2012 zasahovala Vrtuľníková zá-

chranná služba v Trenčíne v rámci primárnych prípadov 58-

krát a sekundárnych zasahovalo 133-krát. 

Letecká záchrana v Trenčíne vznikla v roku 1992. Pri jej 

začiatkoch stál aj trenčiansky lekár MUDr. Daniel Kraus, pri-

már oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny Fakultnej 

nemocnice v Trenčíne. „Spočiatku sme lietali s vojenskými 

vrtuľníkmi a nepristávali sme v areáli nemocnice, lebo neboli 

vytvorené podmienky na pristávanie,“ objasnil MUDr. Daniel 
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Kraus. Neskôr bolo treba vyrúbať topole v nemocnici, aby sa 

dalo pristávať v jeho areáli. Proti týmto úpravám boli 

ochranári. Problémy boli aj s personálom, pretože nie všetci, 

čo boli aj v pozemnej záchrannej službe, chceli lietať, doplnil 

primár MUDr. Daniel Kraus, ktorý bol súčasťou leteckej 

záchrannej služby viac rokov. 

www.sme.sk 24.09.2013  

pomocná evidencia 655/1/2013 

 

Fakultná nemocnica v Trenčíne pripravila pre pacientky 

dňa 16. septembra 2013 seminár o karcinóme prsníka, ku 

ktorému úvodné slovo predniesla spisovateľka Eva Baci-

gálová. Sama o chorobe povedala, že karcinóm prsníka je 

ochorenie, ktoré prevráti život hore nohami, ale zo skúsenosti 

vie, že sa s ňou dá žiť.  

Cieľom seminára bolo zo strany odborníkov odpovedať na 

otázky žien, na ktoré často odpovede nedostávajú. 

Trenčianske noviny 16.09.2013 

pomocná evidencia 645/1/2013, 703/1/2013 
 

Vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne sa narodili trojčatá. Tri 

dievčatká Amélia, Anabela a Adriana, porodila ich mamička 

z Prievidze dňa 18. septembra 2013. Podľa hovorcu nemoc-

nice Eugena Finkeia sa trojičky naposledy narodili v tren-

čianskej nemocnici v minulom roku 2012. 

Z troch narodených detí dve dievčatká boli v poriadku, 

jedno bolo šesť dní v inkubátore, lebo sa narodilo sa maličké. 

Mamička dievčatká porodila predčasne v 35. týždni teho-

tenstva. Momentálne sú už všetky tri dievčatká Amélia, 

Adriana a Anabela spolu s mamičkou na nemocničnej izbe. 

Zatiaľ je všetko v poriadku, dievčatká sú zdravé, rastú, ma-

mička ich kojí. Kým trojčatá sú vo fakultnej nemocnici rari-
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tou, dvojčatá nie sú takou vzácnosťou. V minulom roku 2012 

sa ich narodilo 18. 

Tridsaťročná mamička Alexandra Fiľová rodila prvýkrát. 

Pochvaľovala si starostlivosť kolektívu Gynekologicko-pôrod-

níckej kliniky Fakultnej nemocnici Trenčín vedeného pred-

nostom MUDr. Petrom Kaščákom. Prvá informácia, že čaká 

trojčatá bola pre ňu šokom. Plakala som dva dni, ale veľmi mi 

pomohli kolegyne, ktoré mi navodili takú pozitívnu atmosféru 

a teraz sa tešíme. Amélia je celý ocko vegeťák, veľmi sa zatiaľ 

neprejavuje, ale veľmi pekne papá. Adrianka je vlasatejšia, tá 

si vie pokričať. Anabelka bola v inkubátore, tá je taký malý 

šinter, doplnila šťastná mamička. 

www.sme.sk 30.09.2013  

pomocná evidencia 686/1/2013 

 

Zmeny v Nemocnici s poliklinikou v Ilave naštartovali via-

cero zmien v rámci poskytovania zdravotníckych služieb. 

Detskú pohotovosť dňa 1. októbra 2013 presťahovali do no-

vých priestorov Fakultnej nemocnice v Trenčíne. Zároveň sa 

zmenil aj poskytovateľ lekárskej služby prvej pomoci pre deti 

a dorast, keď z neštátneho poskytovateľa, ktorým bola Lekár-

ska služba prvej pomoci pre deti a dorast v regióne Trenčín,  

sa stala Fakultná nemocnica Trenčín. Dôvodom zmeny boli 

problémy s poskytovaním služby v pôvodných priestoroch. 

Trenčiansky samosprávny kraj tak umožnil zmenami centra-

lizovať a zlepšiť poskytovanie Lekárskej služby prvej pomoci 

pre deti a dorast. 

Od 1. októbra 2013 bola Ambulancia lekárskej služby prvej 

pomoci pre deti a dorast presťahovaná do priestorov Fakultnej 

nemocnice Trenčín. Službu prvej pomoci bude poskytovať 

Klinika pediatrie a neonatológie v príjmovej ambulancii kli-

niky, ktorá sa nachádza na prízemí pediatrického pavilónu. Na 
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samotnom poskytovaní lekárskej služby prvej pomoci pre deti 

a dorast sa budú podieľať aj neštátni lekári. 

Lekárska služba prvej pomoci pre deti a dorast bude 

ordinovať v pracovných dňoch od 15:30 do 7:00 h, cez 

víkendy a sviatky pracuje detská pohotovosť od 07:00 do 

07:00 h. Ambulancia na Legionárskej ulici bude naďalej pos-

kytovať lekársku starostlivosť prvej pomoci pre dospelých, 

Hlavným dôvodom zmeny miesta detskej pohotovosti do 

Fakultnej nemocnice v Trenčíne bolo ukončenie jej činnosti v 

priestoroch Nemocnice s poliklinikou v Ilave pred mesiacom a 

snaha centralizovať poskytovanie lekárskej služby prvej 

pomoci pre deti a dorast v takom zdravotníckom zariadení, 

v ktorej by bola zabezpečená komplexnosť zdravotnej starost-

livosti, kvalita služieb a bezpečnosť pre pacienta. 

Pod komplexnosťou služieb sa rozumie, že aby tí ľudia, 

ktorí docestujú zo vzdialenejších obcí, chceme aby bola pod 

jednou strechou zabezpečená kompletná zdravotná starost-

livosť, aby ich lekár nemusel posielať na röntgen, alebo na iné 

vyšetrenie do nemocnice. Tí, čo nepoznajú Trenčín s tým by 

mali problémy. Trenčiansky samosprávny kraj chce týmto 

krokom skvalitnilo služby, aby bolo pod jednou strechou 

všetko, pohotovosť aj celé diagnostické zázemie. 

Na otázku či Trenčiansky samosprávny kraj plánuje dať 

pod jednu strechu aj pohotovosť pre dospelých, bolo odpo-

vedané, že kraj zatiaľ také aktivity nevyvíja, ale ani nevy-

lučuje. No momentálne je problém v inom, že v prípade det-

skej pohotovosti existuje vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne 

pediatria, čiže garancia služby, ošetrenia môže byť poskytnutá. 

No v prípade nutnosti poskytnutia pohotovosti dospelým, by 

to mohol byť problém, lebo všeobecný lekár v nemocnici nie 

je. 

www.sme.sk 02.10.2013 

pomocná evidencia 695/1/2013 
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Akcia „Deň bielej palice“ uskutočnená 15. októbra 2013 

bola zameraná na výchovu vodičov k ohľaduplnosti voči nevi-

diacim chodcom používajúcim bielu palicu. Najohľaduplnejší 

voči nevidiacim boli vodiči v Trenčianskom samosprávnom 

kraji. Vyplýva to z informácií Únie nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska, ktorá vyhodnotila dopravno-výchovnú akciu na 

priechodoch pre chodcov „Deň bielej palice“.  

Akcia bola zameraná na výchovu vodičov k ohľaduplnosti 

voči nevidiacim chodcom používajúcim bielu palicu. Usku-

točnila sa v 43 mestách na 56 priechodoch pre chodcov. Na 

priechodoch vo vybranom dvojhodinovom intervale nezas-

tavilo nevidiacim chodcom na celom Slovensku 22,44 % au-

tomobilov. V minulom roku 2012 to bolo 29,08 %. Štatistika 

uvádza, že najmenej zodpovední vodiči boli v Bratislavskom 

samosprávnom kraji, kde nevidiacim nezastavilo 44,56 % 

vodičov. Najzodpovednejšími boli v Trenčianskom samo-

správnom kraji, kde nevidiacich ignorovalo 9,71 % vodičov.  

Najväčšou ohľaduplnosťou voči nevidiacim možno po-

chváliť vodičov v okrese Myjava, kde pred priechodom pre 

chodcov zastavilo všetkých 60 sledovaných automobilov. 

Najmenej ohľaduplní boli v Trenčianskom samosprávnom 

kraji vodiči v okrese Trenčín, kde zo 64 vozidiel nevidiacim 

nezastavilo pred priechodom pre chodcov 17 vodičov.  

Deň „Bielej palice“ bola dopravno-výchovná akcia, ktorú 

každoročne pripravila Únie nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska spolu s Prezídiom Policajného zboru Slovenskej 

republiky. Akcia bola zameraná na výchovu vodičov k ohľa-

duplnosti voči nevidiacim chodcom používajúcim bielu palicu.  

www.teraz.sk 21.10.2013 

pomocná evidencia 763/1/2013 

 

Dom sociálnych služieb na Lavičkovej ulici v Trenčíne 

prechádza v mesiaci november 2013 rekonštrukciou prvého 

http://www.teraz.sk/
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poschodia, ktorou sa starostlivosť o imobilných dôchodcov 

vylepší zriadením špeciálnej ošetrovne, umyvárne, novej in-

špekčnej miestnosti pre zdravotné sestry, špeciálnej kúpeľne. 

Nezabudlo sa ani na rekonštrukciu sociálneho zariadenia. 

Rekonštrukciu sociálneho zariadenia zabezpečilo Mesto 

Trenčín. Prestavba by sa mala dokončiť do konca budúceho 

mesiaca.   

„Našich klientov nechceme premiestňovať do iných zaria-

dení v kraji, kde sú vytvorené podmienky pre ich diagnózy, 

ale chceme, aby vytváraním priaznivých podmienok sa cítili 

spokojnejšie v tom zariadení.“ povedal riaditeľ Sociálnych 

služieb mesta Trenčín Mgr. Ladislav Pavlík. 

Zaujímavé je financovanie rekonštrukcie. Je hradené z 

rôznych zdrojov. Dotáciu poskytol štát, Mesto Trenčín svojím 

rozpočtom a podieľali sa klienti svojimi platbami vo výške 

približne 22 tisíc eúr, povedal Mgr. Ladislav Pavlík.  

Novinkou v tomto zariadení pre seniorov je už teraz 

aktuálne zabezpečenie celodennej zdravotnej starostlivosti.  

„Starší ľudia majú už svoj vek a tým viacej chorôb, takže oni 

potrebujú túto starostlivosť. Máme tu klientov v priemere nad 

80 rokov, takže musíme týchto seniorov denne pozorovať 

postarať sa o nich,“ povedala opatrovateľka Elena Čipková.  

Niektorí predovšetkým imobilní seniori sa budú postupne 

presúvaní na prvé poschodie, kde im bude poskytnutá lepšia 

opatera. „Z celkových 84 klientov tohto zariadenia máme 

vytypovaných asi dvanásť klientov, ktorí by okamžite potre-

bovali intenzívnu celodennú opateru, ktorú im chceme zabez-

pečiť. Klientom pribudli špeciálne elektronické zariadenia, 

ktorými si seniori privolajú pomoc,“ povedal Mgr. Ladislav 

Pavlík.  

Trenčianske noviny 04.11.2013 

pomocná evidencia 815/1/2013 
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V predvianočnom čase je potreba spolupatričnosti väčšia 

ako po zvyšok roka. Mnohí sa snažia pomáhať, na Základnej 

škole v Opatovej na Potočnej ulici prispeli svojou  Mikuláš-

skou kvapkou rodičia, pedagógovia i miestny pán farár. 

Viac ako štyridsať  ľudí z obce 

tak darovalo svoju krv v pries-

toroch základnej školy. Pra-

covníci Národnej transfúznej 

služby sem zavítali už po štvr-

týkrát a zorganizovali mobilný 

odber krvi. Zo 48 ochotných 

dobrovoľníkov nakoniec da-

rovalo vzácnu tekutinu 40 ľudí.  

 Svojich rodičov, starých rodičov, tety a ujov žiaci 

sprevádzali pri samotnom odbere a držali ich za ruky. Mnohí 

zo žiakov dokonca nabrali odvahu  a dali si zistiť svoju krvnú 

skupinu. 

www.sme.sk 17.12.2013 

pomocná evidencia 1040/1/2013 

 

Štedrý večer priniesol do všetkých domácností sviatočný 

pokoj, pohodu, ale i radosť z prekvapení pod stromčekom. 

Prekvapenie prišlo aj do rodiny Nagyovej pre malú Sabrinku, 

ktorá sa tešila z darčeka už deň pred Štedrým dňom, keď 

dostala trojkolesný bicykel od 

človeka, ktorého nikdy pred-

tým nestretla. 

Sabrinka je deväťročné 

dievčatko, ktoré býva s rodič-

mi a bratom v bezbariérovom 

byte na sídlisku Trenčín - Juh. 

Má zdravotný hendikep  ob-

medzenej pohyblivosti, ktorý 

http://www.sme.sk/
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sa jej darí postupne odstraňovať. Dnes už napríklad stojí po 

piatich mesiacoch na vlastných nohách a špeciálny bicykel, 

ktorý dostala, jej napomôže zlepšeniu pohyblivosti.  

Peter Kucharčík je človek, ktorý v mene spoločnosti 

„Wtorpol“ bezplatne zabezpečuje po celý rok zber šatstva 

z presne označených kontajnerov, ktorých je v Trenčíne roz- 

miestnených zatiaľ dvadsať, vrá- 

tane jedného v Zbernom dvore na 

Zlatovskej ulici. Spoločnosť sa 

stala darcom bicykla pre Sabrin-

ku. Naša spoločnosť robí pravi-

delne takéto charitatívne aktivity. 

A keďže s Mestom Trenčín máme 

výbornú komunikáciu i spolu-

prácu, rozhodli sme sa i pre ďalší 

dar a to zafinancovať kamerový 

systém pre nedávno vykradnutú 

Materskú školu na Stromovej ulici 

v Trenčíne.  

Spolu s Petrom Kucharčíkom 

odovzdal Sabrinke trojkolku primátor Mgr. Richard Ryb-

níček, ktorý vyzdvihol tento spontánny a nezištný čin slovami, 

že ho „vníma, ako prejav sympatií nášmu mestu a úspešnej 

spolupráce,“   

Mesto Trenčín 27.12.2013  

pomocná evidencia 1058/1/2013
 

 

 

 
 

 

 

 


