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Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 

Prvým narodeným bábätkom vo Fakultnej nemocnici 

v Trenčíne sa stal Mathias Jánošík, ktorý uzrel svetlo sveta 

dňa 1. januára 2014 

o 01,42 h, ako prvoro-

dený syn 33 ročnej 

Lenky Zaťkovej s vá-

hou 3.200 g. a dĺžkou 

50 cm. Mathias bol 

zároveň aj prvým naro-

deným Trenčanom po 

dlhej dobe.  

Šťastnej mamičke blahoželal dňa 3. januára 2014 vo 

Fakultnej nemocnici v Trenčíne primátor Mesta Trenčín Mgr. 

Richard Rybníček, ktorý jej odovzdal pre synčeka Mathiasa 

zlatú retiazku s príveskom sa znamením kozorožca. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 2/1/2014 

 

Dňa 29. januára 

2014 Národná trans-

fúzna služba Trenčín a 

Mesto Trenčín zorga-

nizovali akciu na pod-

poru dobrovoľného dar-

covstva krvi, ktorá sa 

uskutočnila v obradnej 

sieni Mestského úradu 

v Trenčíne, kde bolo zriadené mobilné odberové pracovisko. 

Premiérová akcia „Primátorská kvapka krvi“ oslovila nielen 

zamestnancov úradu, ale aj mestských policajtov a verejnosť. 

Akcia sa vydarila, keď krv darovalo celkom 32 osôb, medzi 

ktorými bolo až 24 prvodarcov. Pri tejto štatistike treba pre 

prednosta MsÚ Trenčín Ing. Jaroslav Pagáč pri odbere krvi 
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úplnosť uviesť, že záujemcov darovať krv bolo viac - 

tridsaťpäť. Tri osoby však nevyhoveli podmienkam.  

Akciu zhodnotila ve-

dúca lekárka Národnej 

transfúznej služby 

v Trenčínu MUDr. Na-

taša Chovancová keď 

povedala, že „považuje 

aktívnu účasť 32 osôb 

na odbere krvi za vy-

nikajúcu. Najviac však 

potešilo, že sme získali ďalších nových 24 prvodarcov. Chcela 

by som povzbudiť každého váhajúceho a nerozhodného, aby si 

darovanie krvi aspoň raz vyskúšal. Ten dobrý pocit po odbere 

stojí zato. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli, aj ktorí prídu a 

pomôžu tak niekomu zachrániť život.“   

Pripomenula, že občania budú mať možnosť darovať krv 

počas „Valentínskej kvapky krvi“ v dňoch 10. februára až 14. 

marca 2014 na pracovisku Národnej transfúznej služby 

v areáli Fakultnej nemocnice Trenčín.  

Mesto Trenčín 30.01.2014 

pomocná evidencia 87/1/2014 

 

Za prítomnosti Ministerky zdravotníctva Slovenskej 

republiky JUDr. Zuza-

ny Zvolenskej, rektora 

Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne doc. Ing. 

Jozefa Habánika, 

PhD., riaditeľa Fakul-

tnej nemocnice Trenčín 

RNDr. Jána Dubov-

Ing. Ivanka Latkocyová pri odbere krvi 
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ského a ďalších významných hostí sa uskutočnilo dňa 30. ja-

nuára 2014 slávnostné otvorenie vedecko-výskumného pra-

coviska Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Tren-

číne – Hyperbarickej oxygenoterapie, ktoré vzniklo v spo-

lupráci Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Tren-

číne s Fakultnou nemocnicou Trenčín. Pracovisko bolo vybu-

dované v rámci vedecko-výskumného projektu „Dobudovanie 

technickej infraštruktúry pre rozvoj vedy a výskumu na Tren-

čianskej univerzite Alexandra Dubčeka prostredníctvom 

hyperbarickej oxygenoterapie“. 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne re-

konštrukciu priestorov pracoviska Hyperbarická oxygenote-

rapia sa realizovala 

od októbra 2013 do 

januára 2014. 

V tomto období boli 

prebudované pries-

tory pôvodnej budo-

vy Hyperbarická 

oxygenoterapia vo 

Fakultnej nemocnici 

Trenčín a k dvom 

jednomiestnym hyperbarickým komorám bola  nainštalovaná 

nová vedecko-výskumná 12-miestna hyperbarická komora 

s monitorovacím systémom. Súčasťou projektu bolo aj zabez-

pečenie ďalšieho prístrojového vybavenia na uskutočňovanie 

výskumných a vedeckých činností. Nové 

prístrojové vybavenie tvoria diagnostické 

prístroje na stanovenie porúch funkčnosti 

a cievneho zásobovania organizmu, konfo-

kálny endomikroskopický systém i nadštan-

dardné vedecko-výskumné laboratórium 

v celkovej výške viac ako 3 miliónov eúr. 

vľavo primár MUDr. Oto Herman zoznamuje s činnosťou hyperbarickej komory  

JUDr. Zuzana Zvolenská 
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Ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky JUDr. 

Zuzana Zvolenská vyzdvihla vo svojom príhovore záujem 

u mnohých mladých ľudí, ktorí majú záujem o vedu a výskum, 

aby sa im začali venovať nielen vo všeobecnosti, ale aby 

prenášali svoje teoretické vedomosti do praxe a tým zlepšovali 

zdravotný stav našich občanov. Spoluprácou zdravotníctva vo 

vede a výskume so školákmi umožní širšiu dostupnosť terapie  

našim pacientom. Ďakujem všetkým tým, ktorí sa zaslúžili 

o vybudovanie tohto univerzitného pracoviska, ktorá má vy-

soké renomé  s výbornými výsledkami. Pri každej univerzitnej 

nemocnici by sa mal vytvárať trvalý priestor na zriaďovanie 

podobný vedeckých pracovísk. 

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Tren-

číne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., uviedol, že „Mo-

dernizácia a skvalitnenie technickej infraštruktúry Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dubčeka v 

Trenčíne zvýši schopnosť efektívne spo-

lupracovať s výskumnými inštitúciami 

doma i v zahraničí, ako aj so subjektmi 

spoločenskej a hospodárskej praxe pros-

tredníctvom transferu poznatkov a techno-

lógií. V rámci tohto vedecko-výskumného 

projektu je prínosom nielen skúmanie efektu podávaného kys-

líka v hyperbarickom prostredí, ale hlavne možnosť tieto ve-

decké poznatky použiť následne ako liečbu pre pacientov. “ 

Hyperbarická oxygenoterapia je modernou metódou v lieč-

be mnohých ochorení a preto si vyžaduje, aby vznikali ve-

decké projekty, ktorých poznatky pomôžu neskôr samotnej 

liečbe pomocou hyperbarickej oxygenoterapie. Použitie tejto 

metódy okrem liečby rán sa dá využiť aj u ochorení ako 

sklerosis multiplex, špecifických zápalov čreva, reumatických 

ochorení i zmien v perfúzii tkanív jednotlivých orgánových 

systémov so špecifickým klinickým dôsledkom. Z unikátneho 
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vedecko-výskumného pracoviska hyperbarickej oxygeno-

terapie na novom pracovisku Hyperbarická oxygenoterapia 

bude niekoľko praktických prínosov pre liečbu. Rozšíria sa 

terapeutické možnosti liečby ochorení, kde zlyháva prísun 

kyslíka do tkaniva. Ide najmä o cievne ochorenia a nimi pod-

mienené rany, cievne komplikácie diabetes mellitus (tzv. dia-

betické nohy), špecifické zápalové ranové komplikácie, popá-

leniny, otravy oxidom uhoľnatým, akútne straty sluchu, stavy 

po poškodení mozgu z nedostatku kyslíka, či už poškodené 

zápalom, po úraze alebo po CMP (mozgovej príhode).  

Riaditeľ Fakultnej nemocnice Trenčín 

RNDr. Ján Dubovský uviedol, že „rozvoj 

Fakultnej nemocnice Trenčín ako koncovej 

nemocnice v kraji vníma ako veľmi 

potrebný. Taktiež veľmi pozitívne vníma aj 

spoluprácu s Trenčianskou univerzitou Ale-

xandra Dubčeka v Trenčíne a podobné formy spolupráce 

uvítame aj v budúcnosti.“ 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 80/1/2014 

 

V priestoroch Polikliniky Ministerstva obrany Slovenskej 

republiky v Trenčíne sa dňa 6. februára 2014 za účasti 

zástupcov Polikli-

niky Ministerstva 

obrany Slovenskej 

republiky, Fakultnej 

nemocnice Trenčín, 

zdravotných pois-

ťovní, sponzorov 

a Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja 

uskutočnilo sláv-
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nostne otvorenie nového zdravotného pracoviska, ktoré je 

zamerané na vyšetrenia magnetickou rezonanciou a počíta-

čovou tomografiou. Na sprevádzkovaní zariadení sa zúčastnil 

riaditeľ Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Mgr. 

Juraj Gerlici. Ten vo svojom príhovore povedal, že „v 

Trenčianskom kraji je nedostatok prístrojov magnetickej 

rezonancie. Na vyšetrenie preto musia čakať pacienti aj 

niekoľko mesiacov. Toto pracovisko ušetrí čas a kilometre 

pacientom zo spádových oblastí.“  

Vytvorenie moderného pracoviska ocenil aj predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška, 

keď povedal, „teší ma, že sa týmto pracoviskom zvýši kvalita 

poskytovanej zdravotnej starostlivosti v Trenčianskom kraji, o 

ktorej sa tak často hovorí. Pomôže pri včasnom diag-

nostikovaní zdravotných problémov pacientov a uľahčí prácu 

lekárov pri účinnom stanovení liečby.“ 

Pracovisko bolo vybavené špičkovými prístrojmi „Sie-

mens“ – prístrojom magnetickej rezonancie „Magnetom 

Essenza“ s možnosťou 3D rekonštrukcie a prístrojom 

počítačovej tomo-

grafie „Somatom 

Emotion“. Digi-

tálna archivácia dát 

je zabezpečená na 

obdobie 20 rokov. 

Zistené údaje sú k 

dispozícii pre po-

treby pacienta a je-

ho odborného le-

kára na CD nosiči. 

Vďaka napojeniu na komunikačný systém je možné konzul-

tovať a preposielať digitálne údaje v rámci siete všetkým 

odborným lekárom, ktorí sú na ňu napojení. Podľa slov 
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MUDr. Milana Masaryka plánujú súčasnú ponuku vyšetrení 

rozšíriť o ďalšie, ktoré v regióne nie sú dostupné. Ide 

napríklad o prsníkové vyšetrenie MR, čím sa podstatne 

skvalitní mamologická diagnostika u žien. Garanciou kvality 

bude spolupráca s hlavným mamológom Slovenskej republiky 

prof. MUDr. Slobodníkovou, CSc. 
www.tsk.sk 07. 02. 2014 

pomocná evidencia 115/1/2014 

 

Trenčianske noviny z 12. februára 2014 priniesli výsledky 

merania drogových závislostí medzi obyvateľstvom Slovenska 

a s osobitým zreteľom zistených výsledkov v Trenčianskom 

kraji. Najčastejšou drogou užívanou v Trenčíne je „extáza“, 

ale policajti sa viac stretávajú s „marihuanou“. 

Drogová činnosť neobchádza mesto Trenčín. Podľa výs-

ledkov zistených výskumníkmi zo Slovenskej technickej uni-

verzity patrí mesto Trenčín medzi štyri mestá s najväčšou 

spotrebou drog. Vedci na základe analýz odobratých vzoriek 

z odpadových vôd zistili, že najvyššie spotreba drog je 

v Bratislave. V prípade užívania „extázy“ sa na hlavné mesto 

doťahujú Piešťany, Trenčín a Banská Bystrica. Táto droga je 

skôr víkendovou drogou. Najčastejšou drogou, s ktorou sa 

polícia stretáva je „marihuana“. 

V rámci Trenčianskeho kraja odhalila v minulom roku 

2013 polícia 62 prípadov výroby a prechovávania drog a pre 

vlastnú potrebu objasnila zo 125 prípadov 111 prípadov.  

Na Slovensku sa drogová situácia monitoruje už dvadsať 

rokov. Z dlhodobého vývoja možno pozorovať pokles užíva-

nia drogy „heroín“. Naopak vzrastá záujem o experimen-

tovanie s drogami, ako je „extáza“, „pervitín“ a „marihuana“. 

Polícia vykonáva preventívne drogové akcie na školách. 

V roku 2014 vykonala polícia v rámci projektu „Nebezpečná 
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droga“ preventívne akcie pre žiakov 7. ročníkov na 12 zá-

kladných školách;  

Trenčianske noviny 17.02.2014 

pomocná evidencia 157/1/2014, 154/1/2014 

 

Do výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa 

Fakultnej nemocnice Trenčín sa prihlásili dvaja uchádzači, 

pričom jedným z prihlásených uchádzačov 

je aj súčasný riaditeľ RNDr. Ján Du-

bovský. RNDr. Ján Dubovský absolvoval 

výberové konanie na tento post koncom 

roka 2012. Vo funkcii riaditeľa vystriedal 

MUDr. Rudolfa Lintnera a do funkcie bol 

menovaný do času, kým sa nevráti MUDr. 

Pavol Sedláček, MPH, ktorý v tomto období vymenil riadi-

teľskú stoličku v nemocnici za kreslo predsedu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. V posledných voľbách do vyšších 

územných celkov koncom roka 2013, MUDr. Pavol 

Sedláček, MPH nekandidoval na funkciu predsedu, preto sa 

do nemocnice vrátil, ale o post šéfa však záujem nemal.  

Výberové konanie bude pozostávať z troch etáp, ktorými sú 

personálno-psy-

chologické zisťo-

vanie osobnost-

ných predpokladov 

uchádzačov, pí-

somné overenie ich 

odborných znalostí 

a stručná prezen-

tácia Projektu 

stratégie rozvoja 

organizácie s ústnym pohovorom s členmi výberovej komisie. 

Po zhodnotení výsledku výberového konania a na základe 

RNDr. Ján Dubovský 
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súčtu dosiahnutých bodov pridelených členmi výberovej ko-

misie jednotlivým uchádzačom bude určené poradie uchá-

dzačov, ktoré je pri obsadení funkcie záväzné. 

Predpokladaný termín výberového konania je mesiac marec 

2014. V nadväznosti na zverejnenie výsledku na internetovej 

stránke ministerstva a jeho písomné oznámenie uchádzačom v 

termíne do desiatich dní od jeho skončenia ministerka zdra-

votníctva vymenuje do funkcie riaditeľa uchádzača, ktorý sa 

umiestni na prvom mieste. 

www.sme.sk 24.02.2014 

pomocná evidencia 164/1/2014 

 

Fakultná nemocnica Trenčín skončila minulý rok 2013 v 

mínusových číslach, ale darí sa jej znižovať zadlženosť. Ako 

informoval jej hovorca Eugen Finkei, hospodársky výsledok 

za minulý rok predstavuje mínus 2,499 miliónov eúr. Oproti 

roku 2012 nemocnica znížila stratu v roku 2013 o približne                           

1,5 milióna eúr. Najvýraznejšie úspory sa v roku 2013 zazna-

menali v oblasti opráv a údržby, pri zabezpečení racionálneho 

a kvalitného fungovania všetkých procesov nemocnice 

V Trenčianskom kraji je Fakultná nemocnica Trenčín 

koncovým zdravotníckym zariadením s koncentráciou kli-

nicky najťažších a finančne najnáročnejších pacientov. V sú-

časnosti má 17 lôžkových oddelení, tri pracoviská spoločných 

vyšetrovacích a liečebných zložiek, 16 príjmových ambu-

lancií, 42 samostatných odborných ambulancií a ďalšie od-

borné ambulancie, ktoré sú súčasťou oddelení. 

www.sme.sk 27.02.2014 

pomocná evidencia 173/1/2014  

 

Do tretieho ročníka hodnotenia kvality pôrodníc 

„Sprievodca pôrodnicami“ sa zapojilo 50 z 54 slovenských 

pôrodníc. Na portáli www.sprievodcaporodnicami.sk boli zve- 

http://www.sprievodcaporodnicami.sk/
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rejnené výsledky dňa 21. marca 2014 za ktoré hlasovalo 

v roku 2013 až 2149 mamičiek. Od začiatku projektu v roku 

2011 sa hlasovania zúčastnilo skoro 10 000 mamičiek.  

Snahou „Sprievodcu pôrodnicami“ a jeho tvorcov Health 

Policy Institute a www.rodinka.sk bolo poskytnúť 

mamičkám priestor, kde nájdu komplexné informácie 

o slovenských pôrodniciach. Zároveň môžu služby, výsledky 

pôrodníc a názory mamičiek na pôrodnice medzi sebou 

porovnať, a tak si informovane vybrať svoju pôrodnicu.   

Na hodnotení pô-

rodníc sa podieľalo: 

Expertné hodnote-

nie, Hodnotenie slu-

žieb a Hodnotenie 

mamičiek. 

V celkovom 

hodnotení pôrod-

níc prvé miesto 
získala pôrodnica 

Fakultnej nemocnice Trenčín. Na druhom mieste sa 

umiestnila pôrodnica Nemocnice Košice-Šaca a na treťom 

mieste sa umiestnila pôrodnica Kysuckej nemocnice s poli-

klinikou Čadca.  

V expertnom hodnotení získala prvé miesto pôrodnica 

Fakultnej nemocnice v Trenčíne pred pôrodnicou Kysuckej 

nemocnice s poliklinikou Čadca a pôrodnicou Nemocnice 

s poliklinikou v Galante.  

V hodnotení služieb získala prvé miesto pôrodnica Ne-

mocnice Košice-Šaca, pred pôrodnicou Fakultnej nemocnice 

Trenčín a Gynekologicko - pôrodnicou Koch Bratislava - 

Ružinov. 

Tlačová konferencia vyhodnotenia „Sprievodca pôrodnicami 
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V hodnotení ma-

mičiek získala prvé 

miesto pôrodnica Ne-

mocnica vo Vranove 

nad Topľou pred 

Gynekologicko – pô-

rodnicou Koch Bra-

tislava - Ružinov 

a pôrodnicou Univer-

zitnej nemocnice 

Martin.  

Najväčší počet bodov v roku 2013 získali v hodnotení 

mamičiek pôrodnice: 

- za umožňovanie prítomnosti sprevádzajúcej osoby pri 

pôrode (čo bolo umožnené 87,9% opýtaných),  

- za odbornosť zdravotníckeho personálu (85,9% možných)  

- za vybavenie pôrodných sál (82%).   

Najmenej bodov získali pôrodnice: 

- v podpore skorého kontaktu medzi matkou 

a dieťaťom (62,5% žien malo umožnené prvé priloženie na 

pôrodnej sále,  

- 47% žien bolo so svojim dieťaťom aj dve hodiny po 

pôrode), v kvalite predpôrodnej prípravy a v podpore 

dojčenia.  

www.rodinka.sk 21.03.2014 

pomocná evidencia 239/1/2014 

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie 

riaditeľa – štatutárneho orgánu Fakultnej 

nemocnice Trenčín sa uskutočnilo v dňoch 

11. a 24. marca 2014. Výberového konania 

sa zúčastnili dvaja uchádzači - RNDr. Ján 

Dubovský a Ing. Danka Kaššovicová, MBA, 

primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia MUDr. P.  Kaščák preberá ocenenie 

http://www.rodinka.sk/
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ktorí sa do predmetného výberového konania prihlásili a zá-

roveň splnili predpoklady a požiadavky vyhlasovateľa.  

Na základe výsledkov výberového konania, výberová 

komisia odporučila ustanoviť do funkcie riaditeľa, štatu-

tárneho orgánu Fakultnej nemocnice Trenčín RNDr. Jána 

Dubovského.  

MZ SR 26.03.2014 

pomocná evidencia 247/1/2014 
 
 

Dňa 11. apríla 2014  v slovenských mestách a obciach 

tisíce dobrovoľníkov opäť ponúkali dobrovoľníci ľuďom 

narcis, ako symbol prejavu podpory a spolupatričnosti ľuďom 

s onkologickou diagnózou.  

Finančná zbierka „Deň narcisov“ pomáha onkologickým 

pacientom už sedem-

násť rokov. Počas se-

demnástich ročníkov 

vyzbierali dobrovoľníci 

viac ako osem a pol 

milióna eúr. Tento rok 

bolo v uliciach takmer 

16-tisíc dobrovoľníkov 

z radov materských, 

základ-ných, stredných i vysokých škôl; skautských oddielov; 

mestských a obecných úradov; spolkov Slovenského 

Červeného kríža; nemocníc, zdravotníckych zariadení, lekární; 

podnikateľských subjektov; záujmových klubov a združení i 

organizačných zložiek Ligy proti rakovine. Tí boli podľa slov 

organizátorov doslova neprehliadnuteľní.  

„Aby sa predišlo problému, vyskytujúcemu sa v ostatných 

dvoch troch rokoch, posilnila sa viditeľnosť dobrovoľníkov   

keď boli vybavený oranžovou vestou, na ktorej bolo  spredu  v 
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 žlto-oranžovom krúžku uvedené číslo dobrovoľníka, nápis 

„Deň narcisov 2014“ a na chrbte logo Ligy proti rakovine, 

žltým šiltom s nápisom „Deň narcisov“, pokladničkou modrej 

farby, ktorá bude označená dátumom zbierky, logom Ligy 

proti rakovine, číslom povolenia ministerstva vnútra a číslom 

pokladničky,“ povedala Blažena Sedrovičová z Ligy proti 

rakovine. Okrem výrazne označených dobrovoľníkov bude 

novinkou aj možnosť prispieť cez zľavový portál či zapojenie 

sa do mapovania diania v uliciach prostredníctvom sociálnej 

siete Instagram. 

Výnos zbierky 

sa opäť použije na 

programy, aktivity 

a projekty v pros-

pech pacientov a 

ich rodín, na pod-

poru medicínskych 

a výskumných pro-

jektov i na edu-

kačné a informač-

né aktivity pre zdravú populáciu. 

www.sme.sk 11.04.2014 

pomocná evidencia 290/1/2014  

 

Slovenský spolok študentov zubného lekárstva organizoval 

v dňoch 23. apríla do 6. mája 

2014 najväčší preventívny 

projekt v oblasti ústnej hygieny 

na Slovensku. Študenti zubného 

lekárstva sa na svojej roadshow 

po osemnástich slovenských  

mestách zastavili aj  v Trenčíne  

na Mierovom námestí  v piatok 
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dňa 25. apríla 2014 od 10.do 18. hodiny a učili občanov 

správnej technike čistenia zubov. Pri inštruktáži jej účastníci 

dostali zubnú kefku a možnosť precvičiť si techniku v reálnom 

čase. Preventívny projekt „Spolu za zdravý a krásny úsmev“ 

sa uskutočnil v spolupráci s Mestom Trenčín a pod záštitou 

primátora Mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka.  

Echo 17.04.2014 

pomocná evidencia 301/1/2014 

 

Dňa 28. mája 2014 odovzdali zástupcovia spoločnosti 

Hyundai generálny riaditeľ Hyundai Motor Slovakia Martin 

Saitz, Gynekologicko-pôrodníckej klinike Fakultnej 

nemocnici v Trenčíne päť novorodeneckých vozíkov s logom 

Hyundai ix1. Využívať sa budú na prevoz bábätiek na 

vyšetrenia. Trenčianski novorodenci si ako prví na Slovensku 

užijú jazdu v najnovšom. Spoločnosť sa v rámci svojej 

orientácie na rodinu rozhodla podporiť aj tých, čo o aute 

a vodičskom 

preukaze ešte ani 

nesnívajú. 

Krstnými rodič-

mi sa stali Mi-

chal Hudák 
a Laura Lon-      

gauerová, Miss 

Slovensko 2014. 

„Rodina je pre 

nás priorita číslo 

jeden, preto je úplne samozrejmé, že myslíme aj na tých naj-

menších. Želám všetkým úspešný štart do života a ich rodičom 

veľa krásnych chvíľ a rodinnú pohodu,“ uviedol generálny 

riaditeľ Hyundai Motor Slovakia Martin Saitz. „Zároveň by 

zľava – riaditeľ FN Trenčín Ján Dubovský, prezident Hyundai Motor Slovakia Josef Jung, 

generálny riaditeľ Hyundai Slovakia Martin Saitz, Laura Lagauerová, Martin Hudák 
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som sa chcel poďakovať všetkým lekárom a sestričkám, ktorí 

sa o novorodencov a ich mamičky tak príkladne starajú.“  

Málokedy sa stáva, že máme na Slovensku šancu po prvý raz 

na svete predstaviť celkom nové vozidlo. Hyundai ix1 zakladá 

novú kategóriu vozidiel CFC (Compact Family Car). 

Spoločnosť si pre premiéru Hyundai ix1 nezvolila trenčiansku 

nemocnicu náhodne, lebo Gynekologicko-pôrodnícka klinika 

Fakultnej nemocnice v Trenčíne opätovne získala titul 

najlepšia slovenská pôrodnica. Nápad sa zrodil vo chvíli, keď 

sa predstavitelia koncernu z médií dozvedeli, že v niektorých 

nemocniciach je nedostatok novorodeneckých vozíkov, ktoré 

pri prevoze novorodencov nahrádzajú klasickými nákupnými 

vozíkmi. Rozhodovanie bolo bleskové a Hyundai ix1 už má 

svojich prvých malých motoristov.  

Novorodenci navyše dostali od svojich krstných rodičov 

Michala Hudáka a Laury Longauerovej aj symbolické 

vodičské preukazy. 

Info Trenčín 30. mája 2014 

Trenčiansky blesk č. 6/2014 

pomocná evidencia 416/1/2014, 417/1/2014 

 

Denné centrum „Svetielko“, 

ktoré poskytuje komplexnú 

starostlivosť o deti s viacnásobným 

postihnutím, otvorili dňa 16. júna 

2014 v Trenčíne. Po troch rokoch 

úspešného fungovania v Prešove 

budú služby „Svetielka“ dostup-

nejšie aj pre rodiny zo západného 

Slovenska v Trenčíne.  

Centrum „Svetielko“ ako jedno 

z mála na Slovensku poskytuje 

zdravotnú, špeciálnu pedagogickú, ale aj sociálnu starostlivosť 
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pod jednou strechou, čím odbremeňuje rodičov od cestovania 

za pomoci pre dieťa. Prvé centrum „Svetielko“ vzniklo pred 

tromi rokmi v Prešove ako spoločná iniciatíva Márie 

Šárossyovej z občianskeho 

združenia „Viera – Nádej – 

Láska“ a Ladislava Kos-

sára z Nadácie „Provida“. 

,,V súčasnosti prešovské 

centrum „Svetielko“ navšte-

vuje 72 rodín z celého Slo-

venska. Práve to bol hlavný 

dôvod, prečo sme sa rozhodli otvoriť druhé centrum 

v Trenčíne, aby sme uľahčili prístup k službám centra aj 

rodinám z tejto časti Slovenska,“ povedala Mária Šárossyová z 

centra „Svetielko“. Na Slovensku podľa nej žije približne 

5.500 detí, ktoré trpia viacnásobným postihnutím.  

Vznik centra „Svetielko“ v Trenčíne umožnila finančná 

podpora vo výške 12-tisíc eúr, ktorú tento projekt získal ako 

jeden zo štyroch víťazov grantového programu „Môžu ryby 

lietať?“, ktorý vyhlásila 

„Nadácia Provida“. „Pri tomto 

type podnikania nie je pri-

márnou motiváciou organi-

zácie zisk, ale riešenie urči-

tého spoločenského problé-

mu,“ vysvetlil Ladislav Kos-

sár z „Nadácie Provida“. 

„Svetielko pri riešení zásad-

ného spoločenského problému 

spája sociálnu prácu s poskytovaním odborných služieb. 

Zároveň je dôležité, aby takéto „lietajúce ryby“, teda nezis-

kové organizácie, mali viac zdrojové financovanie, čiže, aby 
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okrem darov a dotácií mali aj príjmy aj z predaja svojich 

produktov a služieb“. 

Centrum „Svetielko“ slávnostne otvoril primátor Mesta 

Trenčín Mgr. Richard Rybníček s krstnými rodičmi 

modelkou Luciou Hablovičovou a Ladislavom Kossárom. 

www.sme.sk 16.06.2014  

pomocná evidencia 427/1/2014 

 

Pani Anna Paulová z Trenčína požiadala o poskytnutie 

dotácie zo štátneho rozpočtu na elektrický stimulátor 

„WalkAide“. Ide o  batériový jednokanálový elektrický 

stimulátor, ktorý slúži na zlepšenie schopnosti pohybu 

(chôdze), ktorý sa v súčasnosti radí medzi najmodernejšie 

zdravotnícke prostriedky pre funkčnú elektrickú stimuláciu 

peroneálneho nervu.   

Pani Anna Paulovej bola  schválená dotácia z finančných 

prostriedkov rezervy predsedu vlády. Úrad vlády  Slovenskej 

republiky, ktorý  nás-

ledne kontaktoval Mesto 

Trenčín  s tým,  že  nie 

je možné poskytnúť 

dotáciu priamo fyzickej 

osobe, ale len pros-

tredníctvom právnickej 

osoby. Na základe uve-

deného   bola uzatvorená 

Zmluva o poskytnutí 

dotácie z finančných 

prostriedkov rozpočtovej 

rezervy predsedu vlády č.: CEZ: UVSR - 813 /2014 medzi 

Mestom Trenčín a Úradom vlády Slovenskej republiky, ktorá 

nadobudla účinnosť dňa 15. mája 2014 a ktorou boli Mestu 

Trenčín poskytnuté finančné prostriedky s účelovým určením 

pani Anna Paulová preberá z rúk prednostu MsÚ Ing. Jaroslava Pagáča 

elektrický stimulátor „WalkAide“ 
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na kúpu elektrického stimulátora a jeho následný prevod do 

vlastníctva pani Anne Paulovej. Mesto Trenčín jej v zmysle 

tejto Zmluvy s prijímateľom dotácie  a musí dodržať všetky 

zmluvné a zákonné povinnosti, ktoré mu z tohto postavenia 

vyplývajú (napr. dodržať účelové určenie dotácie, postupovať 

v zmysle zákona o verejnom obstarávaní pri kupovaní 

prístroja, vykonať zúčtovanie dotácie, vrátiť nepoužité 

finančné prostriedky  a pod.). 

Mesto Trenčín vyhlásilo elektronickú aukciu, ktorej pred-

metom bolo dodanie vyššie uvedeného 

stimulátora a na základe  jej výsledku 

uzatvorilo s víťazom aukcie – predáva-

júcim help2move, s.r.o. kúpnu zmluvu, 

ktorá nadobudla účinnosť dňa 28. júna 

2014 a ktorou zakúpilo elektrický stimu-

látor  pre pani Annu Paulovú. 

Po splnení všetkých týchto potrebných právnych náležitostí 

dňa 19. júla 2014 prednosta Mestského úradu v Trenčíne Ing. 

Jaroslav Pagáč odovzdal pani Anna Paulovej do vlastníctva 

elektrický stimulátor „WalkAide“, čo potvrdila svojím 

podpisom.  

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 497/1/2014 

 

Cenu „Biele srdce“, ktorá je ocenením vyjadrujúcim 

starostlivosť, vedomosti a humanitou napĺňajúcu prácu 

a ducha ošetrovateľstva, získala PhDr. Eva Červeňanová 

v kategórii „sestra – pedagóg“. Prestížnu cenu udeľovanú 

jedenkrát do roka  menovaná získala po nominácii Slovenskou 

komorou sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti 

Medzinárodného dňa sestier. V troch kategóriách bolo spolu 

udelených 32 ocenenia „Biele srdce“. 

PhDr. Eva Červeňanová si cenu „Biele srdce“ osobne prev-  
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zala počas slávnostného ceremoniálu oceňovania sestier 

a pôrodných asistentiek v uplynulých dňoch mesiaca júl 2014 

v Bratislave. Jej dlhoročná pedagogická práca a publikačná 

činnosť zaujala aj 

Radu Slovenskej ko-

mory sestier a pô-

rodných asistentiek, 

ktorá o udelení cien 

rozhoduje. „Je au-

torkou a spoluau-

torkou šiestich od-

borných skrípt 

a učebníc a má bo-

hatú publikačnú činnosť odborných príspevkov v medzi-

národných časopisoch i v celoslovenských odborných perio-

dikách. So svojimi odbornými príspevkami sa päťdesiatpäť-

krát aktívne zúčastnila na medzinárodných konferenciách, 

diskusných stretnutiach a iných vzdelávacích aktivitách pre 

sestry a pôrodné asistentky,“ uviedol Martin Nikodým, ktorý 

ceremoniál slovom sprevádzal.  

PhDr. Eva Červeňanová sa aktívne zúčastňuje aj vo 

výskumných projektoch. Je dlhoročnou darkyňou krvi a 

držiteľkou bronzovej a striebornej Jánskeho plakety. V kate-

górii sestra – pedagóg boli v tomto roku udelené na Slovensku 

tri „Biele srdcia“. Vďaka PhDr. Eve Červeňanovej jedno 

z nich putovalo do Trenčína.  

„Vzdelávaniu sestier sa venujem od roku 1986. Ako 

odborný pedagóg som pôsobila na Strednej zdravotníckej ško-

le v Trenčíne, od roku 2003 potom ako asistentka na Tren-

čianskej univerzite Alexandra Dubčeka. Od roku 2006 pôso-

bím externe aj v Českej republike na vysokých školách vzde-

lávajúcich sestry,“ prezradila PhDr. Eva Červeňanová.  

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13401584&ids=6
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13401584&ids=6
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13401582&ids=6
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Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

bola poverená vypracovaním akreditačného spisu pre študijný 

odbor ošetrovateľstvo a prípravou založenia Ústavu zdravot-

níctva a ošetrovateľstva. „Pre mňa je toto vysoké ocenenie 

zaväzujúce a motivujúce. Je povzbudením do ďalšej práce so 

študentmi, ktorí sa rozhodli vzdelávať v náročných nelekár-

skych študijných odboroch. Podieľať sa na formovaní osob-

nosti zdravotníckeho pracovníka, si vyžaduje profesionálny 

prístup, permanentné vzdelávanie, získavanie skúseností 

a veľký rozsah zručností. Stagnácia tu nie je možná,“ dodala 

PhDr. Eva Červeňanová.   

www.sme.sk 27.07.2014 

pomocná evidencia 506/1/2014 

 

Pani Miroslava Gombárová z Trenčína požiadala o pos-

kytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu  Slovenskej republiky na 

zakúpenie invalidného vozíka.  

Pani Miroslave Gombárovej bola  schválená dotácia z fi-

nančných prostriedkov rezervy predsedu vlády Slovenskej 

republiky. Úrad vlády  Slovenskej republiky  následne kontak-

toval Mesto Trenčín  s tým,  že  nie je možné poskytnúť dotá-

ciu priamo fyzic-

kej osobe, ale len 

prostredníctvom 

právnickej osoby. 

Na základe uve-

deného bola uza-

tvorená Zmluva o 

poskytnutí dotácie 

z finančných pros-

triedkov rozpoč-

tovej rezervy 

predsedu vlády č.: CEZ: UVSR - 807/2014 medzi Mestom 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13401584&ids=6
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13401587&ids=6
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Trenčín a Úradom vlády Slovenskej republiky, ktorá nadobu-

dla účinnosť dňa 15. mája 2014 a ktorou boli Mestu Trenčín  

poskytnuté finančné prostriedky vo výške 2.000 eúr na kúpu 

invalidného vozíka a jeho následný prevod do vlastníctva pani 

Gombárovej. Mesto Trenčín bolo v zmysle tejto Zmluvy 

prijímateľom dotácie  a muselo dodržať všetky zmluvné a zá-

konné povinnosti, ktoré mu z tohto postavenia vyplynuli, t.j. 

napr. dodržať účelové určenie dotácie, postupovať v zmysle 

zákona o verejnom obstarávaní pri kúpe vozíka, vykonať 

zúčtovanie dotácie, vrátiť nepoužité finančné prostriedky  

a pod.). 

Mesto Trenčín vyhlásilo elektronickú aukciu, ktorej pred-

metom bolo dodanie vyššie uvedeného invalidného vozíka a 

na základe  jej výsledku uzatvo-

rilo s víťazom aukcie – predáva-

júcou firmou „OTTO BOCK 

Slovakia, s.r.o.“ kúpnu zmluvu, 

ktorá nadobudla účinnosť dňa 30. 

júla 2014, ktorá umožnila zakúpe-

nie invalidného vozíka pre pani 

Miroslavu Gombárovú za kúpnu 

cenu, ktorá vzišla z elektronickej 

aukcie – 1.975,- eúr. 

Následne  bol zakúpený inva-

lidný vozík  dňa 28. augusta 2014 

odovzdaný prednostom Mestské-

ho úradu v Trenčíne Ing. Jaroslavom Pagáčom darovacou 

zmluvou pani Miroslave Gombárovej do vlastníctva. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 579/1/2014 

 

Budova Posádkového klubu v Trenčíne slúži ako centrum 

kultúrnych podujatí. Ľudia na vozíčkoch a rodičia s deťmi v 
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kočíkoch  majú však k hlavnému  vchodu  sťažený  prístup.  

Schodom, ktoré sú od obchodných jednotiek ku vchodu 

Posádkovému klubu chýba bezbariérová alternatíva. „Veľa 

ľudí by ocenilo, keby sa dalo na schodoch vybudovať rampu 

pre kočíky,“ napísal na stránke „odkaz pre primátora“ občan 

Jaroslav.  

Ako bariéru tieto schody eviduje aj Elena Rónaiová zo 

Slovenského zväzu te-

lesne postihnutých. „Zo 

strany obchodov sme-

rom sa dostať ku hlav-

nému vchodu Posád-

kového klubu má mo-

mentálne vozičkár pro-

blém. Plošina by tu bola 

ideálna. V minulosti tu 

problém nebol, existovala tu akási plošina, ale teraz po 

rekonštrukcii tam nezostalo nič,“ povedala. Schody sa dajú 

obísť okolo nového trávnika, vozičkár by sa tak do budovy s 

miernou obchádzkou dostal.  

Podľa hovorkyne Mesta Trenčína Eriky Ságovej, mesto 

tento problém eviduje. „V tejto lokalite osadenie plošiny 

neplánujeme, ale v poradovníku prác mestského hospodárstva 

na jeseň/zimu 2014 je pre daný účel zaradená výroba a 

osadenie kovových lyžín,“ povedala. Problematika bariér pre 

ľudí s telesným postihnutím v Trenčíne je stále aktuálna. 

„Nové nákupné centrá sú všetky bezbariérové, žiaľ, v meste sú 

s tým ešte stále problémy. Najhoršie sú pre nás stále 

chodníky,“ povedala Elena Rónaiová.  

Slovenský zväz telesne postihnutých vypracoval približne 

pred dvoma rokmi štúdiu, v ktorej spísal najväčšie bariéry pre 

postihnutých na Slovensku. Spomínajú sa v nej prekážky, 

ktoré existujú v zdravotných strediskách, kinách, divadlách či 
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budovách verejnej správy. „Písali sme aj o Trenčíne, žiaľ, 

mesto na to vôbec nereagovalo,“ hovorí Elena Rónaiová. 

„Treba si uvedomiť, že táto problematika sa netýka len 

zdravotne postihnutých, ale aj mamičiek s deťmi v kočíkoch,“ 

dodala. 

www.sme.sk 11.09.2014 

pomocná evidencia 591/1/2014  

 

Dňa 16. septembra 2014 „Združenie Sclerosis Multiplex 

Nádej“ otvorilo v Trenčíne chránenú dielňu „Scarabeus“ 

v objekte na sídlisku Sihoť 4. za prítomnosti predsedníčky 

združenia Jaroslavy 

Valčekovej a Mesto 

Trenčín zastupovala 

vedúca Útvaru so-

ciálnych vecí Mest-

ského úradu v Tren-

číne Mgr. Barbora 

Činčárová. 

Po Bratislave má 

aj Trenčín, ako druhé 

mesto na Slovensku chránenú dielňu, ktorej úlohou je po-

silniť pacientsku organizáciu Sclerosis Multiplex v Trenčíne 

a jeho okolí. je posilniť pacientsku organizáciu Sclerosis Mul-

tiplex v Trenčíne a jeho okolí. Chránená dielňa bude slúžiť 

všetkým pacientom s touto chorobou ako poradňa v sociálnej, 

právnej, no najmä ľudskej oblasti. Ako povedala Jaroslava 

Valčeková, že aj v Trenčíne sa začne s výrobou prípravného 

materiálu na finalizáciu ozdobných a dekoratívnych výrobkov 

v materskej škole v Bratislave. V dielni budú pracovať dvaja 

zdravotne postihnutí pracovníci s viac ako 70 % mierou 

pracovného zneschopnenia, jeden na polovičný a druhý na 

celý pracovný úväzok. 
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S chránenou dielňou „Scarabeus“ v Trenčíne bude 

spolupracovať chráne-

ná dielňa v Bratislave, 

pretože výrobky vyrá-

bané sa budú predávať 

aj v Trenčíne. Otvo-

renie chránenej dielne 

Scarabeus v Trenčíne 

je obrovským krokom 

smerom k pomoci a podpore pacientom v Trenčianskom kraji, 

v ktorom je silná kumulácia osôb s diagnózou skleróza 

multiplex, konštatovala Jaroslava Valčeková. 

Trenčianske noviny 15.09.2014 

pomocná evidencia 611/2/2014, 623/1/2014  

 

Akadémia tretieho veku v Trenčíne začala písať už svoju 

28. kapitolu v stredu dňa 17. septembra 2014 v Kultúrnom 

stredisku Stred Dlhé Hony Trenčín otvorením školského roka 

2014/2015. K poslucháčom nového školského roka sa ako 

prvá k prítomným poslucháčom prihovorila predsedníčka 

Akadémie tretieho veku a primárka oddelenia geriatrie a 

dlhodobo chorých Fakul-

tnej nemocnice v Trenčíne 

MUDr. Terézia Drobná. 

Priebeh uplynulého škol-

ského roka zhodnotil 

a o obsahu prednášaných 

tém v novom školskom ro-

ku informoval prvý pod-

predseda Akadémie tretieho veku Ing. Jozef Mikloš. K prí-

tomným sa prihovorili aj ďalší hostia – primátor Mesta 

Trenčín Mgr. Richard Rybníček, riaditeľka Fakultnej ne-

mocnice v Trenčíne Ing. Danka Kaššovicová, MBA, 
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riaditeľka Strednej zdravotníckej školy Trenčín PhDr. Eva 

Červeňanová, PhD. a  rektor Trenčianskej univerzity Ale-

xandra Dubčeka doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., ktorí vo 

svojich príhovoroch vyjadrili uznanie a podporu poslucháčom 

zúčastňovať sa ďalšieho vzdelávania, osobnostného rozvoja 

a sociálneho zaradenia v poproduktívnom veku. To všetko si 

vyžaduje určitú mieru odhodlania, sebadisciplíny a chuť zme-

niť svoj život.  

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 629/1/2014 

 

Počas stredy dňa 24. septembra 2014 chodili dobrovoľníci 

zbierky „Biela pastelka“ aj v uliciach Trenčína. Oblečení 

v tričkách s týmto nápisom mali pri sebe zapečatenú po-

kladničku. Za príspevok do verejnej zbierky, ktorej cieľom 

bolo pomôcť nevidiacim 

a slabozrakým ľuďom, 

odmenili darcov spinkou 

v tvare pastelky.  

Túto zbierku organi-

zuje Únia nevidiacich a 

slabozrakých Slovenska 

od roku 2002. V nedáv-

nom hodnotení na webo-

vom portáli verejnezbierky.sk bola ocenená táto aktivita, keď 

ju nezávislí odborníci z tretieho sektora zaradili medzi najdô-

veryhodnejšie zbierky na Slovensku.  

Jej cieľom je pomôcť ľuďom s ťažkým zrakovým postih-

nutím viesť plnohodnotný život, v ktorom môžu študovať, 

pracovať, športovať, založiť si rodinu. Vďaka príspevkom 

môžu odborníci bezplatne pomáhať nevidiacim a slabozrakým 

pri výbere pomôcok, učiť ich čítať a písať Braillovým pís-



609 
 

mom, učiť chôdzu s bielou palicou či pracovať na počítači, 

ktorý hovorí.  

Ľuďom so zrakovým postihnutím na celom Slovensku 

môžu pomáhať aj priamo u nich doma. Zbierka sa koná pod 

záštitou Mariána Geišberga. Pomôcť sa dá aj poslaním SMS s 

ľubovoľným textom v hodnote dve eurá na číslo 820 v sieti 

všetkých mobilných operátorov alebo vkladom na účet číslo 

4030016212/3100 až do konca roka. 

Trenčianske noviny 15.09.2014 

www.trencin.sk 18.09.2014 

pomocná evidencia 610/1/2014 

 

Chýbajúca plošina pri schodoch k hlavnému vchodu do 

Posádkového klubu v Trenčíne, o ktorom nedávno písali Tren-

čianske noviny, nie je však zďaleka najväčší problém tejto 

budovy. Potvrdzuje to príspevok vozičkára Martina Krajčo-

viča z Trenčína. Podľa jeho vyjadrenia nie je vybudovanie 

plošiny do Posádkového klubu prioritné, keďže do budovy sa 

vozičkári môžu dostať bočným vchodom. „Čo je však oveľa 

dôležitejšie, že my vozičkári sa nedostaneme cez schody do 

hlavnej sály a do priestorov toaliet. Rád by som navštevoval 

množstvo kultúrnych podujatí v Posádkovom klube, táto 

bariéra mi, ale bráni sa v budove pohybovať. Keďže mám rád 

kultúru, som nútený chodiť do divadla do Nitry a Bratislavy, 

čo ma stojí dosť finančných prostriedkov. Domasedom však 

nechcem byť,“ dodal Martin Krajčovič.  

Budovu posádkového klubu spravuje Ministerstvo obrany 

Slovenskej republiky - konkrétne Agentúra správy majetku 

Bratislava. Objekt bol postavený v roku 1985, keď nebolo 

povinné zriaďovať bezbariérový prístup do objektov podob-

ného charakteru. Vzhľadom na obmedzené zdroje rezortu mi-

nisterstva obrany nebola odvtedy táto budova významne 

rekonštruovaná, ani modernizovaná. Rezort obrany však má 

http://www.trencin.sk/
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13508613&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7441463
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záujem napraviť tento stav, tak ako to už vykonal v prípade 

sociálnych zariadení, ktoré sa počas rekonštrukcie prerobili na 

bezbariérové.  

Budova bola zaradená do zoznamu objektov v súvislosti s 

Národným programom rozvoja životných podmienok osôb so 

zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020,“ povedala 

hovorkyňa Ministerstva obrany Slovenskej republiky Martina 

Balleková, ktorý rieši bezbariérový vstup do divadelnej sály a 

sociálnych zariadení. Termín realizácie bude závisieť od 

finančných prostriedkov, ktoré bude mať rezort obrany k dis-

pozícii.  

S nedostatkom financií Martin Krajčovič nesúhlasí, pretože 

podľa jeho slov je najväčšou bariérou myslenie ľudí. „Nikdy 

nebudem akceptovať výhovorky, že niet dosť financií. Jasne 

vidieť, že peňazí na rozhadzovanie je vždy dostatok. Za 

všetkým sú vždy mysliaci tvorovia,“ povedal Martin Kraj-

čovič.  

Sám sa svojimi 

nápadmi snažil 

prispieť k zlepšeniu 

života postihnu-

tých v Trenčíne, 

ako napríklad - 

výťah na radnicu v 

Trenčíne, výťah 

v Základnej škole 

na Bezručovej ulici 

v Trenčíne, ktorú navštevoval, alebo odstránenie sedadiel v 

prvom rade v kine Max, aby vozičkári nemuseli sedieť v chod-

bičke, alebo vytvorenie centra pre zdravotne znevýhodnené 

deti.  

Ako neuspokojivú hodnotia problematiku bariérovosti 

priestorov na kultúrne a spoločenské podujatia aj v Asociácii 
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organizácií zdravotne postihnutých občanov Slovenskej repu-

bliky. „Do mnohých priestorov sa vozičkári vôbec nedostanú, 

to sa týka hlavne starších budov. Ale ani v prípade novších 

stavieb, kde by už mali platiť zásady bezbariérovosti. Nie je 

bohužiaľ, možné povedať, že sa toto dodržiava a uplatňuje 

všade. Náprava v tejto oblasti, akokoľvek je podložená zá-

konmi a predpismi, naráža na mnohé prekážky či je to ne-

dostatok peňazí, ľahostajnosť a neochota, myslenie ľudí a 

podobne,“ povedala Katarína Dekánková z Asociácie orga-

nizácií zdravotne postihnutých občanov Slovenskej repu-

bliky. Podľa jej slov si to vyžaduje najmä veľa trpezlivosti, 

húževnatosti, dobrej vôle a v neposlednom rade kontinuálne 

vzdelávanie všetkých zúčastnených. 

www.sme.sk 16.10.2014  

pomocná evidencia 678/1/2014 

 

Obradná miestnosť Mestského úradu v Trenčíne dňa 8. ok-

tóbra 2014 po druhý raz v tomto roku sa uskutočnila 

„Primátorská kvapka 

krvi“. V prvom odbere 

dňa 29. januára 2014 

krv darovalo 32 ľudí, 

z ktorých bolo 24 

prvodarcov. Podujatie 

kladne zhodnotila ve-

dúca lekárka Národnej 

transfúznej služby 

v Trenčíne MUDr. Nataša Chovancová slovami „Tešíme sa 

zo všetkých našich darcov krvi, ale aj z prvodarcov. Najmä 

mladí ľudia sa mohli presvedčiť, že akékoľvek obavy boli 

zbytočné. 

Naše novinky 16.10.2014 

pomocná evidencia 682/1/2014 
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Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v spolupráci s 

Prezídiom Policajného zboru Slo-

venskej republiky pripravila pri 

príležitosti Svetového Dňa bielej 

palice 5. ročník dopravno-výchov-

nej akcie „Deň bielej palice“. 

Celoslovenská akcia sa konala 

dňa 15. októbra 2014 v čase od 

09.00 h do 12.00 h v 49 mestách na 

65 priechodoch pre chodcov. Jej 

cieľom bolo upozorniť vodičov na chodcov so zrakovým 

postihnutím, ktorí sa pohybujú s bielou palicou či vodiacim 

psom. „Bezpečný pohyb s bielou palicou je pre nevidiaceho 

jedným z atribútov jeho slobody a nezávislosti,“ povedal Bra-

nislav Mamojka, predseda Únie nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska a aktívny používateľ bielej palice. „Je mimoriadne 

dôležité, aby verejnosť vnímala ľudí s bielou palicou, ako 

prirodzenú súčasť dopravy i verejného priestoru.“ 

V „Deň bielej palice“ nevidiaci figuranti – aktívni 

používatelia bielej palice na desiatkach priechodov pre 

chodcov signalizovali vôľu prejsť na opačnú stranu cesty. 

Niekoľko desiatok metrov za priechodom stáli policajné 

hliadky, ktoré dozerali či vodiči nevidiacemu chodcovi nedali 

prednosť, poučia o 

priestupku a odovzdajú 

im informačný leták s 

vysvetlením funkcie 

bielej palice. Naopak 

vodiči, ktorí zastavia 

chodcovi s bielou pali-

cou, dostanú od dobro-

voľníkov Únia nevidia-

cich a slabozrakých 
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Slovenska darček - osviežovač vzduchu do auta s motívom 

„Dňa bielej palice“. Biela palica v rukách nevidiacich a 

slabozrakých je na priechodoch pre chodcov znamením, že 

vodič musí zastaviť. „Je potrebné si uvedomiť, že chodci a 

obzvlášť nevidiaci a slabozrakí patria k najzraniteľnejšej kate-

górii účastníkov cestnej premávky, vodiči by k nim mali byť 

ohľaduplní a obozretní,“ vyjadril sa viceprezident Policajného 

zboru Slovenskej republiky plk. JUDr. Ľubomír Ábel. Nejde 

len o bezpečnosť chodcov, ale aj o bezpečnosť samotných 

vodičov. Hlavným garantom bezpečnosti figurantov s bielou 

palicou počas akcie a jedným z partnerov projektu bola 

v tomto roku Nadácia Allianz.  

 

Zhodnotenie Dňa bielej palice 2014 na Slovensku 

kraj počet áut autá zastavili autá 

nezastavili 

Banskobystrický 925 733 192 

Bratislavský 926 788 138 

Košický 1227 1072 155 

Nitriansky 1524 1424 118 

Prešovský 1161 990 171 

Trenčiansky 521 449 70 

Trnavský 1256 1017 239 

Žilinský 1067 911 156 

Spolu   8625 7384 1239 

Zhodnotenie Dňa bielej palice 2014v Trenčianskom kraji 

kraj počet áut autá zastavili autá 

nezastavili 

Trenčín 48 102 150 

Púchov 10 112 122 

Bánovce n/B. 9 68 77 
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vlastné poznámky 

pomocná evidencia 679/1/2014 

 

Dňa 16. októ-

bra 2014 organi-

zovala Trenčian-

ska nadácia v 

Sokolovni pub 

druhý ročník Auk-

cie vzácnych vín 
za účasti takmer                 

90 návštevníkov. 

Dražilo sa viac 

ako dve hodiny a celková suma dosiahla 3.055 eúr. Tento 

výťažok z aukcie dvojnásobne prekročil očakávanú sumu. 

Bolo vydražených 21 darovaných vín, mnohé zo súkromných 

zbierok zberateľov. 

Z vydraženej sumy vrátane vstupného bolo podporených 

osem projektov z jedenástich v hodnote 3.631 eúr, ktoré sa 

použijú pre terapeutické aktivity pre ľudí s mentálnym 

postihnutím:  

- Centrum sociálnych služieb „Jesienka“ so sídlom na 

Myjave v rámci pracovnej terapie svojich klientov 

vybuduje tkáčsku dielňu – 500 eúr;  

- Centrum sociálnych služieb „Kolonka“ so sídlom v Pú-

chove na podporu ergoterapie vybaví kuchyňu potrebným 

zariadením – 500 eúr;  

P. Bystrica  akcia zrušená  

Myjava 0 47 47 

Partizánske 3  122 - 

Spolu 70 451 396 



615 
 

- Centrum sociálnych služieb Juh so sídlom v Trenčíne zriadi 

krajčírsku dielňu na rozšírenie spektra aktivít svojich 

klientov – 500 eúr;  

- Centrum sociálnych služieb „Domino“ so sídlom 

v Prievidzi, ktoré zabezpečí hipoterapiu ako súčasť 

terapeutického a zážitkového stretnutia klientov so 

zvieratkami – 500 eúr;  

- Centrum sociálnych služieb Nová Bošáca zakúpi hru 

boccia, gril a záhradnú hojdačku pre voľné chvíle 

obyvateľov Centra sociálnych služieb – 400 eúr. 

Hostia ochutnali 18 vzoriek deviatich vinárstiev kvalitné 

slovenské vína, ktoré bodovali na svetových súťažiach. 

Trenčianska nadácia 31.10.2014 

pomocná evidencia 745/1/2014, 746/1/2014  

 

Klinika pediatrie a neonatológie Fakultnej nemocnice v 

Trenčíne získala vďaka Nadácii Slovenského plynárenského a 

futbalovému klubu AS Trenčín novú fototerapeutickú podlož-

ku pre liečbu novorodeneckej žltačky. 

Sponzorov, ktorí prispeli sumou 4500 eúr, pomohlo spojiť 

„Fórum donorov“. Spolu so špeciálnymi lampami na zníženie 

hladiny bilirubínu v krvi umožňuje bábätku ostať pri mame a 

urýchliť jeho uzdravenie a prechod z nemocničného prostredia 

domov. 

Fototerapeutická podložka umožňuje rýchly pokles hladiny 

bilirubínu v krvi bez oddelenia novorodenca od matky, čo 

dosiaľ nebolo možné. Ďalším prínosom je možnosť podania 

dvojitej fototerapie u detí s extrémne rýchlym nástupom 

žltačky pri presne špecifikovaných diagnózach, čo umožňuje 

vyhnúť sa transfúzii pri vysokých hladinách bilirubínu v krvi, 

ktoré by mohli poškodiť mozog novorodenca, vysvetlil prínos 

nového zariadenia primár novorodeneckého oddelenia Kliniky 

pediatrie a neonatológie Fakultnej nemocnice Trenčín MUDr. 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13530915&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7477278
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Pavol Šimurka. Klinika tak vďaka projektu „Lampa pre 

život“ skvalitnila služby pre mamičky a malých pacientov a 

zefektívnila liečbu novorodeneckej žltačky. 

Aj tento projekt je dôkazom, že spájať firmy, ľudí a 

organizácie pre dobrú vec sa oplatí. „Fórum donorov“ takéto 

možnosti aktívne vyhľadáva, a preto sa aj v malých mestách 

môžu diať veľké veci, povedala výkonná riaditeľka „Fóra 

donorov“ Soňa Lexmanová. Pripomenula, že vďaka aktivite 

sa novorodenci nebudú musieť pohnúť od mamy a dostanú sa 

skôr domov k svojej rodine. Vieme, že mnohé zdravotnícke 

zariadenia hľadajú zdroje na kúpu prístrojov či ich obnovu, a 

preto sme veľmi radi, že na Slovensku ešte stále pôsobia 

nadácie, fungujú firmy a žijú ľudia s veľkým srdcom, ktorí sú 

ochotní tieto nedostatky vykrývať, dodala riaditeľka. 

www.sme.sk 05.11.2014  

pomocná evidencia 755/1/2014 

 

Tím špičkových odborníkov z 1. ortopedickej kliniky 1. 

Lekárskej fakulty Univerzity Karlovi z Prahy a z Fakultnej 

nemocnice v Motole z Prahy spolu s lekármi z Fakultnej 

nemocnice v Trenčíne dňa 20. novembra 2014 uskutočnili v 

Trenčíne unikátnu ope-

ráciu, ktorá spočívala v 

rozsiahlej rekonštrukcii v 

oblasti bedrového kĺbu s 

jedinečným typom im-

plantátu, ktorý bol v tejto 

konfigurácii použitý na 

Slovensku po prvýkrát. 

Trenčianska fakultná 

nemocnice využila dlhoročné výborné vzťahy s pražskou                 

1. ortopedickou klinikou 1. Lekárskej fakulty Univerzity 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13554999&ids=7&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7512250
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Karlovi v Prahe a Fakultnej nemocnice v Motol v Prahe, kde s 

operáciami tohto druhu majú skúsenosti.  

Motolská klinika stála v čele rozvoja endoprotetiky v 

bývalom Československu, jej zakladateľ profesor MUDr. 

Zahradníček bol autorom prvej úspešnej a masovo pou-

žívanej československej endoprotézy bedrového kĺbu. V jeho 

práci pokračoval profesor MUDr. Sosna, ktorý viedol kliniku 

23 rokov a so svojimi žiakmi, medzi ktorých patrí aj profesor 

MUDr. Landor, vyvinuli viacero ďalších úspešných implan-

tátov. Emeritný prednosta pražskej kliniky profesor MUDr, 

Sosna a jej súčasný prednosta profesor MUDr. Landor nav-

štívili v týchto dňoch trenčiansku nemocnicu, aby úspešne 

vykonali operačný zákrok, ktorý spočíval v rozsiahlej 

rekonštrukcii bedrového kĺbu.  

„1. ortopedická klinika 1. Lekárskej fakulty Univerzity 

Karlovi v Prahe a Fakultná nemocnica Motol v Prahe sú 

v tomto smere doslova európskym ortopedickým klenotom, 

ktoré majú niekoľko vynikajúcich profesorov, od ktorých bolo 

nám česť sa učiť. Profesori MUDr. Sosna a MUDr. Landor 

boli veľmi láskaví a ochotní a na základe našich dlhoročných 

dobrých vzťahov vykonali operáciu v Trenčíne, ktorá mala 

pôvodne prebehnúť v Prahe, konštatoval primár ortopedického 

oddelenia Fakultnej nemocnice v Trenčíne MUDr. Karol 

Gottschal. 

Snahou trenčianskej Fakultnej nemocnice je posunúť orto-

pedickú starostlivosť na vyššiu úroveň a zaradiť sa tak k štan-

dardným kvalitným európskym pracoviskám. „Je to extrémne 

ťažký a náročný výkon, ktorý sa musí robiť na špičkovom 

pracovisku a musí ho robiť špičkový tím ortopédov. Na Slo-

vensku takéto pracoviská už dnes sú, samozrejme aj so špič-

kovými ortopédmi, ktorí majú európsky rozmer a my chceme 

byť jedno z nich,“ dodal primár MUDr. Karol Gottschal.  
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Išlo o zložitý operačný prípad, keď 37-ročný pacient utrpel 

pred šiestimi rokmi ťažký úraz v oblasti bedra a nasledovalo 

šesť rekonštrukčných operácií. Postupne však došlo k 

zlyhávaniu pôvodne použitých implantátov. „Ak by sa pacient 

neoperoval, hrozila by mu extrakcia implantátu, veľké 

skrátenie končatiny a následná výrazne zhoršená kvalita 

života,“ hovorí profesor MUDr. Antonín Sosna.  

Operácia trvala takmer tri hodiny. Lekári použili pri 

rekonštrukcii modulárny systém TMARS (Trabecular Metal 

Acetabular Revision System), ktorý sa skladá z jednotlivých 

modulov, tie sa skladajú k sebe vždy podľa rozsahu a 

lokalizácie kostného defektu.  

Presný rozsah a lokalizácia defektu sú však vždy známe až 

priamo pri operácii. Vzhľadom na túto skutočnosť je potrebné 

mať k dispozícií dokonalý systém, ktorý umožní dostatočnú 

variabilitu konečného implantátu. „Rozsah toho defektu bol 

oveľa väčší, než sme si pôvodne mysleli. Napriek tomu všetko 

prebehlo veľmi hladko, presne podľa našich predstáv,“ 

konštatoval profesor MUDr. Antonín Sosna.  

Zložitosť operácie podčiarkuje fakt, že jej vykonanie 

vyžaduje tím skúsených ľudí. „Sú tu veľké riziká, ktoré môžu 

priebeh operácie skomplikovať, ako porušenie tepny a 

krvácanie, vylomenie časti poškodenej kĺbovej jamky a 

podobne. Našťastie, nič také sa nám pri operácii v Trenčíne 

nestalo. Stabilita implantovanej jamky je dokonalá a verím že 

bude veľmi dobre pacientovi slúžiť,“ dodal profesor MUDr. 

Antonín Sosna. Technickú stránku operácie chválil aj primár 

Karol Gottschal. „Od operované to bolo brilantným spôsobom 

a bola radosť pozorovať pánov profesorov pri práci.“ Podľa 

vyjadrenia lekárov bude teraz nasledovať u operovaného nie-

koľkomesačná rehabilitácia, ktorá bude prebiehať v Trenčíne. 

„Ak nenastanú neočakávané komplikácie, tak za tri mesiace 
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bude môcť pacient chodiť bez barlí,“ dodal primár MUDr. 

Karol Gottschal.  

www.sme.sk 25.11.2014  

pomocná evidencia 810/1/2014 

 

Dňa 12. decembra 2014 sa v Divadelnej sále Posádkového 

klubu v Trenčíne uskutočnil 19. ročník najväčšieho vianoč-

ného charitatívneho galaprogramu pre deti (zdravé, telesne 

postihnuté, deti z detských domovov a zo sociálne slabších 

rodín) pod názvom „Rozprávka Vianoc 2014“. Občianske 

združenie „Európa detí“ a Umelecká a reklamná agentúra 

„Amade Pop“ z Bratislavy v spolupráci s Ministerstvom obra-

ny Slovenskej republiky pripravili malých divákov roz-

právkový večer plný vynikajúcich výkonov umelcov. 

Na kúzelnej vianočnej scéne Rozprávkového mestečka oz-

dobenej vysvietenými a vyzdobenými živými a umelými 

stromčekmi, s krásnou kvetinovou výzdobou, horiacimi via-

nočnými svietnikmi, laserovou show, pyrotechnickými efek-

tmi a výborným zvukom zažiarili hviezdy pop hudby ako 

Marcela Molnárová, Robo Šimko & MassRiot, Otto Weiter, 

Andrea Fischer, Peter Hečko, Miro Fabián so skupinou Hefa 

a česká spevácka hviezda Ilona Csáková. Do programu sa 

zapojili aj učitelia a talentovaní žiaci Základnej umeleckej 

školy Karola Pádivého v Trenčíne. Moderovanie úspešne zvlá-

dli detský krá¾ „Majster N“ a prvá Miss Slovenskej republiky 

Karin Majtánová, ktorá so svojimi detskými asistentmi bavili 

prítomných vtipom, dobrou náladou a skvelými akciami 

s ocenenými  deťmi. 

Z veľkej makety Zemegule, ktorú počas programu niekoľ-

kokrát rozkrútili,  vytiahli výhercov z detského publika, ktorí 

si odniesli domov nádherné vianočné darčeky ako horské 

bicykle, hudobnú vežu, veľký LCD televízor, video-prehrávač, 

sane, lyže či veľké plyšové medvede. 
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Naše novinky 15.01.2014 

 

Hildegarda Radovská sa stala víťazkou tohoročnej ankety 

neziskovej organizácie Fórum pre pomoc starším so sídlom v 

Prievidzi, pôsobiacej na celom Slovensku. Ocenenie „Senior 

roka 2014“ si dňa 15. decembra 2014 spolu s ďalšími 19 

vyznamenanými titulom slávnostne prevzala v reprezentačnej 

Zlatej sále v Bojnickom zámku z rúk prezidentky fóra Ľubice 

Gálisovej. 

Napriek svojmu veku je seniorka Hildegarda Radovská 

mimoriadne aktívnou 

ženou s prirodzenou 

autoritou. Niekoľko 

desaťročí sa venuje 

uchovávaniu kultúr-

neho dedičstva a tra-

dícií karpatských 

Nemcov, organizuje 

cezhraničnú spoluprá-

cu s rodákmi žijúcimi 

v zahraničí. Podstatnou mierou prispela k vybudovaniu pamät-

nej izby a malého múzea v takzvanom Dome stretávania a 

okrem toho je aj vedúcou speváckeho súboru karpatských 

Nemcov „Grünwald“.  

Medzi ďalšími ocenenými bola aj Mgr. Mária Kubelová z 

Trenčína. „Ocenili ju za jej aktívnu činnosť v Matici slo-

venskej i v Klube Združenia kresťanských seniorov Trenčín, v 

komisiách pri súťažiach v recitácii poézie a prózy, za re-

digovanie kníh  a za prípravu a uvedenie mnohých prednášok 

z kultúry či histórie mesta Trenčín. Ocenili ju i za rozvoj 

školstva i za spracovanie životopisov významných osobností 

mesta, cintorínov v meste či za spracovanie histórie mnohých 

okolitých dedín i históriu cyrilometodskej tradície i Skalky a 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13589363&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7568341
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za veľa ďalších prednášok,“ povedala Darina Tinková z 

Klubu kresťanských seniorov Trenčín.  

Ďalšími ocenenými sú Katarína Kostková  (62) z 

Bratislavy, Ľudmila Ondrášová (64) z Radimova, Jolana 

Petrušková (63) z Bolešova, Ladislav Fúska (71) z Nitry, 

Jozef Bašovský (70) z Nitrianskeho Pravna, Emanuel Tehlár 

(66) a Mária Hollá (71) obaja z Veľkého Zálužia, Mária 

Gašková (68) z Dolného Kubína, Mária Kanyuková (67) zo 

Želiezoviec, Mária Dilhoffová (75) z Nitry, Elena 

Hanisková (79) z Bratislavy, Žofia Kovalčíková (64) z 

Tatranských Matliarov, Ida Richterová (79) z Malinovej, 

Ivan Škultéty (77) z Bánoviec nad Bebravou, Miroslav 

Jurčák (67) zo Svitu a Anna Kornová (63) zo Slovenského 

Nového Mesta.  

O každom z ocenených možno povedať, že sú to vzácni 

ľudia, ktorí sú vzorom lásky a starostlivosti o druhých. Viacerí 

sú už vo vyššom veku, mnohí aj sami sú vážne chorí, napriek 

tomu vynakladajú veľa úsilie, aby pomohli alebo dlhodobo 

pomáhali iným. Iní sú zasa príkladom v rôznych činnostiach, 

vrátane športu. Väčšinou však o ich činnosti verejnosť nevie, 

pretože sú skromní. 

Aj preto sa „Fórum 

pre pomoc starším“ 

rozhodlo takýchto 

ľudí vyhľadávať a 

poďakovať im,“  

konštatovala pre-

zidentka Ľubica Gá-

lisová. Za deväť roč-

níkov, čo fórum toto 

podujatie organizuje, 

si už z Bojnického zámku titul „Senior roka“ odnieslo 187 

starších aktívnych ľudí. 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13589362&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7568341
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Na Oddelení úrazovej chirurgie Fakultnej nemocnice v 

Trenčíne ošetrili počas silvestrovskej noci a novoročného rána 

spolu 76 úrazov. Išlo najmä o úrazy v dôsledku pádov a 

pošmyknutí, ale ošetrovali sa aj vážnejšie zranenia. Niekoľko 

úrazov spôsobila aj pyrotechnika. V dôsledku úrazov hospi-

talizovali vo fakultnej nemocnici Trenčín osem pacientov. 

Najvážnejší úraz utrpel muž z okresu Partizánske, ktorému 

výbuch pyrotechniky spôsobil vážne poranenia hlavy a oka. 

www.sme.sk 01.01.2015 
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