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Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 

 

Rezort zdravotníctva pokračuje v personálnom čistení 
nemocníc, ktoré avizoval minister Viliam Čislák. Vo 
Fakultnej nemocnici v Trenčíne vlani v lete skončil vo funkcii 
Ján Dubovský, teraz jeho nástupkyňa Danka Kaššovicová. 

Ministerstvo najnovšie oznámilo odvolanie Danky 
Kaššovicovej z funkcie zastupujúcej riaditeľky Fakultnej 
nemocnice v Trenčíne kvôli tendru na upratovanie. 
Nemocnica v Trenčíne mala porušiť zákon pri uzatváraní 
zmlúv na servisné 
upratovanie a pranie 
bielizne. „Fakultná 
nemocnica Trenčín 
ako verejný obstará-
vateľ pri uzatváraní 
týchto zmlúv obišla 
ustanovenia zákona 
o verejnom obstará-
vaní, čím došlo k je-
ho hrubému poruše-
niu. Po tomto zistení minister zdravotníctva Viliam Čislák 
ihneď konal a zastupujúcu riaditeľku odvolal,“ povedala 
Martina Šoltésová, hovorkyňa ministerstva. Ako ďalej 
dodala, nemocnica uzatvorila zmluvy bez toho, aby vypísala 
verejnú súťaž. 

„Myslím si, že rozhodnutie ministra bolo veľmi unáhlené, 
bez overenia skutočností,“ reagovala odvolaná riaditeľka 
Kaššovicová. Upozornila, že vo funkcii je len päť mesiacov a 
minister ju odvolal na základe predstavy, že sa zákazky dajú 
stihnúť za tri mesiace. Keďže hrozilo, že by nemocnica 
nemala zabezpečené upratovanie a pranie, tak uzatvorila 
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zmluvy na pol roka, aby získala čas na kvalitnú prípravu 
súťaže. Je presvedčená, že sa správala hospodárne. 

Podľa riaditeľa Health Policy Institute Petra Pažitného by 
bolo dobré, ak by sa naštartoval proces väčšej kontroly členov 
dozorných a správnych rád v nemocniciach. „Tak to malo byť 
už dávno, lebo tam majú byť ľudia profesionálni a erudovaní,“ 
uviedol Peter Pažitný. O personálnych zmenách vo vedení 
nemocníc sa začalo hovoriť po kauze CT prístroja pre 
nemocnicu v Piešťanoch, ktorá stála Zuzanu Zvolenskú 
miesto ministerky zdravotníctva. 

www.pravda.sk 18.01.2015 
pomocná evidencia 029/1/2015 
 
V okresoch Trenčianskeho kraja sa počet nezaočkovaných 

detí takmer zdvojnásobil. Lekári upozorňujú na zvyšujúce sa 
riziká pre jednotlivcov s oslabenou imunitou, odporcovia 
hovoria o možných rizikách.  

V minulom roku vykonal trenčiansky regionálny úrad 
verejného zdravotníctva kontrolu očkovania. V okresoch 
Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a 
Myjava sa percento zaočkovaných detí v kontrolovaných 
ročníkoch pohybovalo od 91,1 – 99,3 percenta, v závislosti od 
konkrétneho druhu očkovania a ročníku narodenia detí. 

„Zvyšné percentá tvorili deti, ktoré neboli očkované z 
dôvodu kontraindikácie - ich zdravotný stav nedovoľoval 
vykonanie očkovania, ale aj z dôvodu odmietnutia očkovania 
zákonnými zástupcami detí alebo dlhodobého pobytu v 
zahraničí. Najnižšiu zaočkovanosť sme zaznamenali pri 
základnom očkovaní proti osýpkam, mumpsu a ružienke,“ 
hovorí vedúca odboru epidemiológie z Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva v Trenčíne Mária Štefkovičová.  

Počet nezaočkovaných detí posledné roky rastie. V roku 
2013 evidovali na úrade verejného zdravotníctva 68 hlásených 
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odmietnutí. V minulom roku sa počet nezaočkovaných detí 
takmer zdvojnásobil - bez očkovania zostalo už 111 detí. 

„V každej ambulancii vykonávame každoročne kontrolu 
zaočkovanosti detí, na základe ktorého máme túto informáciu. 
Povinnosť hlásiť odmietnutie očkovania majú aj lekári,“ 
dodala Mária Štefkovičová. 

Rodičov, ktorí odmietnu nechať zaočkovať dieťa, čaká 
pozvanie na prerokovanie odmietnutia od úradu verejného 
zdravotníctva. 

„Vysvetlíme im legislatívny rámec problému, ale hlavne s 
nimi hovoríme o samot-
nom očkovaní, o rizi-
kách pre nezaočkované 
dieťa a aj pre kolektív 
detí, kde výrazne po-
klesla zaočkovanosť. 
Tiež hovoríme o riziku, 
ktoré vzniká v takejto 

situácii pre deti vážne choré s oslabenou imunitou, ktoré si 
samy nedokážu tvoriť protilátky a sú odkázané na to, aby boli 
chránené tým, že žijú v populáciu očkovanej, kde sa príslušná 
baktéria alebo vírus nemôžu množiť. Snažíme sa im vysvetliť, 
že očkovanie chráni samotné očkované dieťa, ale aj ostatné 
deti v okolí, zvlášť imunodeficitné, ktorých imunitný systém 
to nedokáže,“ povedala Mária Štefkovičová.  

Kto odmietne dať zaočkovať svoje dieťa, môže dostať 
pokutu až 331 eur. Podľa údajov, ktoré Úrad verejného 
zdravotníctva (ÚVZ) poskytol denníku SME, udelili v roku 
2012 regionálne úrady hygienikov celkovo 140 pokút, vlani 
ich bolo až 369. 

Celková suma pred tromi rokmi presiahla 14-tisíc eur, v 
roku 2014 už bola vyššia ako 28 tisíc eur. Hygienici ani 
ministerstvo nechcú pokuty znížiť.  „V súčasnosti sa v tejto 
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oblasti zmeny neplánujú,“ vraví hovorkyňa ÚVZ Lenka 
Skalická.  

Riziká, pre ktoré rodičia odmietajú zaočkovať svoje deti, 
vymenúva Iva Vranská Rojková z občianskeho združenia 
Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania: „Najväčším 
rizikom je trvalé poškodenie zdravia dieťaťa. Sú to imunitné a 
autoimunitné choroby, poškodenia nervovej sústavy, 
onkologické ochorenia aj úmrtia. Kompletný zoznam 
postihnutí by bol veľmi dlhý.“ Rastúci počet rodičov, ktorí 
odmietajú očkovanie, považuje za prirodzený proces. 

ÚVZ reaguje na obavy odporcov očkovania v informáciách 
uvedených na svojich internetových stránkach. 

„Odporcovia očkovania neuvádzajú, aký ťažký môže byť 
priebeh infekčného ochorenia alebo jeho komplikácie. 
Epidémie infekčných ochorení, proti ktorým je v súčasnosti 
možnosť chrániť deti očkovaním, zabili vo svete viac detí ako 
všetky vojny,“ uvádza sa v stanovisku. 

Tvrdenia, že očkovanie môže spôsobiť poruchu imunitného 
systému, sú podľa ÚVZ neprijateľné: 

„I keď je imunitný systém dieťaťa relatívne ´naivný´, je 
schopný okamžite zareagovať a vytvoriť imunitnú odpoveď. 
Odhaduje sa, že detský imunitný systém má schopnosť a 
kapacitu odpovedať až na tisíce antigénov aplikovaných 
súčasne.“ 

Podľa ÚVZ môže spochybňovanie očkovania neuváženými 
prehláseniami, bez dôkladnej znalosti problematiky, závažným 
spôsobom ohroziť zdravie detskej populácie a priniesť návrat 
takých infekčných ochorení, ktoré sa u nás vďaka očkovaniu 
dlhodobo nevyskytujú. 

www.sme.sk  07.02.2015 
pomocná evidencia 153/1/2015 
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Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) 
nahlásili uplynulý šiesty kalendárny týždeň (2. – 8. februára 
2015) dovedna 13 006 akútnych respiračných ochorení 
(ARO). V porovnaní s piatym kalendárnym týždňom je to 
nárast o 16,84 percenta. Najvyššia špecifická chorobnosť na 
ARO bola u vekovej skupiny nula až päťročných. Informoval 
o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v 
Trenčíne.  

Z celkového počtu nahlásených ochorení bolo 1963 
ochorení na chrípku, z toho najviac u šesť- až 14-ročných detí. 
Oproti piatemu kalendárnemu týždňu došlo k poklesu 
chorobnosti na chrípku o 3,16 percenta.  

Pre ARO a chrípku zatvorili v TSK uplynulý týždeň 
celkom 13 materských, deväť základných a jednu strednú 
školu. Od 5. februára tiež platí zákaz návštev v zdravotníckych 
zariadeniach v okresoch Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, 
Bánovce nad Bebravou, Myjava, Prievidza (nemocnice v 
Bojniciach a Handlovej) a Partizánske.  

www.teraz.sk 11.02.2015 
pomocná evidencia 181/1/2015 
 
 
Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Občianskym združením 
Dar života zorganizo-
vali v stredu 11. feb-
ruára 2015 v Posád-
kovom klube v Tren-
číne odborný seminár 
na podporu transplan-
tačného programu 
a darcovstva orgánov na Slovensku spojený s vernisážou 
fotografickej výstavy s názvom Krása okamihu.  
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Na podujatí sa zúčastnili primátor Trenčína Mgr. Richard 
Rybníček, rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., dekan fakulty zdravotníctva 
trenčianskej univerzity doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. a ďalší 
hostia. S odbornými 
prednáškami na se-
minári vystúpili ve-
dúci pracoviska 
Slovenského centra 
orgánových trans-
plantácií MUDr. 
Daniel Kuba, pri-
márka oddelenia 
Národného ústavu 
srdcových a cievnych chorôb doc. MUDr. Eva Goncal-
vesová, CSc. a regionálny koordinátor Slovenského centra 
orgánových transplantácií MUDr. Martin Chrastina, PhD.  

Seminár v jednoduchosti ozrejmil poslucháčom legislatívny 
rámec transplantačného programu a príčiny poklesu 
darcovskej a odberovej aktivity. Účastníci seminára tiež 
dostali odpoveď na otázku, prečo sa Slovensko radí na 
posledné priečky v počtoch vykonaných orgánových 
transplantácií, aj napriek tomu, že počty chorých ľudí so 
zlyhávajúcimi orgánmi neustále rastie  a zdravotnícke 
zariadenia sú na výkony transplantácií pripravené na vysokej 
profesionálnej úrovni.  

V roku 2013 bolo na Slovensku vykonaných celkovo 14 
transplantácií srdca, 119 transplantácií obličiek a 22 
transplantácií pečene. Napriek tomu, že sa takto podarilo 
zachrániť alebo zásadne zvýšiť kvalitu života 155 ľuďom, 
počet zákrokov oproti roku 2012 klesol. Vyplýva to zo Správy 
o plnení Národného transplantačného programu za rok 2013. 
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Dôvodom je nedostatočný počet darcov a ich náročná 
identifikácia v zdravotníckych zariadeniach.  

Základom každého transplantačného programu je  dobre 
fungujúci darcovský program. V Slovenskej republike platí, 
rovnako ako napríklad v susednom Rakúsku, ČR alebo 
Španielsku, princíp tzv. predpokladaného súhlasu. To 
znamená, že potenciálnym darcom je každý z nás, kto počas 
života zákonným spôsobom nevyjadrí nesúhlas. Darcami 
orgánov sa môžeme stať aj za života. Po darovaní orgánu 
alebo jeho časti vieme naďalej viesť prakticky normálny život. 
V tomto prípade ide o darcovstvo obličky, časti pečene či 
pľúcneho laloka.   

Darovanie orgánov na transplantáciu je z etického hľadiska 
prejavom maximálnej ochoty pomôcť ľudom s terminálnym 
zlyhaním orgánov. Je to prejav mimoriadnej ľudskosti a 
bezhraničnej lásky k blížnemu.  Odber a transplantácia 
orgánov sú mimoriadne citlivou oblasťou, ktorá je prísne 
legislatívne upravená. Zabezpečuje ochranu, bezpečnosť a 
práva darcov ale aj príjemcov orgánov v zmysle zákona 
576/2004 Z.z..  

„Vyrovnať sa s myšlienkou darovania orgánov je pre 
rodinu po smrti blízkeho extrémne ťažká úloha. Napriek tomu 
je potrebné si uvedomiť, že je to reálna šanca zachrániť život 
ďalším - až deviatim pacientom čakajúcim na transplantáciu,“ 
uvádza MUDr. Martin Chrastina, PhD.  Jeden darca môže 
totiž v konečnom dôsledku zachrániť alebo významne zlepšiť 
kvalitu života až deviatim pacientom (2 obličky, 1 srdce, 1 
pankreas, 2 pľúcne laloky, 2  pečeňové laloky, 1 tenké črevo). 

„Nevyliečiteľne chorí pacienti bojujú nielen s ochorením, 
ale častokrát aj s názormi okolia. Názory na darovanie 
orgánov sa rôznia a sú stále citlivou témou. Možno preto, lebo 
darcovstvo súvisí so smrťou. Chorí, ktorí  čakajú na darovaný 
orgán od mŕtveho človeka, si určite neprajú smrť iného. Veria 
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však, že tí, ktorí opúšťajú tento svet a mohli by pomôcť 
darovaním svojich orgánov po smrti,  pomôžu a nechajú  tu na 
záchranu života svoje orgány,“ povedala Mgr. 
Vlasta Pagáčová, predsedníčka Občianskeho združenia DAR 
ŽIVOTA. 

Nevyliečiteľne chorí pacienti neustále pribúdajú. Vhodných 
darcov je, v porovnaní s počtom chorých, málo. Mnohí akútni 
pacienti sa nedočkajú transplantácie a zomierajú práve z 
dôvodu nedostatku darovaných orgánov. Aj v tomto môže 
pomôcť informovanosť.  Úspešný príbeh v tomto smere píše 
Španielsko. Je vzorom a inšpiráciou pre ďalšie európske 
krajiny. Dr. Rafael Matesanz, riaditeľ Národnej 
transplantačnej organizácie v Španielsku (ONT),  pre tlačové 
médiá povedal, že za kľúčovú považuje práve aktívnu 
komunikáciu s médiami, zavedenie 24-hodinovej 
transplantačnej informačnej linky a posilnenie komunikácie s 
rodinami a príbuznými donorov i príjemcov orgánov.  

Prvá transplantácia srdca na Slovensku sa uskutočnila už  9. 
júla  1968 na Lekárskej fakulte UK v  Bratislave. Išlo o prvú 
transplantáciu srdca nielen v Československu, ale aj v strednej 
a východnej Európe. V súčasnosti sa na Slovensku úspešne 
vykonávajú transplantácie srdca v Národnom ústave 
srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Pre transplantácie 
obličiek sú k dispozícií štyri transplantačné centrá nemocníc v 
Bratislave, Banskej Bystrici, Martine a Košiciach. 
Transplantácie pečene sa vykonávajú v Transplantačnom 
centre Dérerovej fakultnej nemocnice v Bratislave a vo 
fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, 
ktorá  - ako jediná v SR - opätovne vykonáva transplantáciu 
pankreasu. Transplantácie pľúc sa u indikovaných pacientov 
zo Slovenska vykonávajú v zahraničných nemocniciach, 
najčastejšie vo Viedni a v Prahe. 
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Údaje za posledných piatich rokov s počtom vykonaných 
transplantácii obličiek, srdca a pečene ukazujú pokles počtu 
transplantácií: 

Rok   2009   2010 2011 2012 2013  
Obličky          174        169   129  133  119    
Srdce  23          20 19 20 14     
Pečeň  24          33 25 29 22     
Po odbornej prednáške sa uskutočnila vernisáž výstavy pod 

názvom Krása okamihu. Ide o jedinečný projekt, ktorý vyšiel 
z radov  pacientov pred a po orgánových  transplantáciách. Tí 
sú aj autormi fotografií rovnomennej výstavy, ktorá putuje  po 
Slovensku od 4. marca 2014.  

Fotografická výstava vznikla na základe súťaže pacientov 
v rámci projektu na podporu transplantačného programu 
a darcovstva orgánov na Slovensku. Úlohou prihlásených bolo 
zachytiť emócie z prežitého okamihu, radosť zo života, 
zážitok z prežité-
ho dňa, z očaká-
vania, či zo spl-
nenia snov a tú-
žob.  Výstava po-
núka nenáročné  
obrázky z dielne 
fotografov z ra-
dov amatérov. Jej 
skutočný význam  
je však skrytý 
v myšlienke, v odkaze, ktorí autori  zanechali vo svojich 
dielkach: „ Transplantácie orgánov zachraňujú životy“. 

Hlavným organizátorom tohto projektu je Občianske 
združenie DAR ŽIVOTA. Na projekte úzko participujú aj 
ďalšie pacientske organizácie – OZ Transplantovaná pečeň, 
OZ Šanca pre pečeň, Združenie pacientov s pľúcnou hyperten-
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ziou,  Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných, združu-
júca osoby po orgánovej transplantácii alebo osoby žijúce 
s ochorením, ktoré si v dôsledku výraznej progresie ochorenia 
v budúcnosti vyžadujú transplantáciu orgánu. 

Výstava Krása okamihu je putovná a bola sprístupnená 
širokej verejnosti v dvanástich  mestách Slovenska. Myšlienky 
projektu a súvisiaca problematika darcovstva bola  tak 
pozitívne šírená v Bratislave,   Trnave, Nitre, Lučenci, 
Banskej Bystrici, Bardejove, Prešove, Košiciach, Martine, 
Nimnici,  Púchove a v súčasnosti v Trenčíne. Výstavy boli  
doplnené sprievodnými, prevažne edukačnými aktivitami.    

Cieľ aktivít bol jednotný - podporiť transplantačný program 
a darcovstvo orgánov na Slovensku , šíriť pozitívnu mienku 
o transplantáciách a   šíriť povedomie o život ohrozujúcich 
ochoreniach – o spôsobe ich liečby, starostlivosti o takýchto 
pacientov, o spôsobe života pred a po transplantácii. 

www.darzivota.sk 12.02.2015 
www.tnuni.sk 12.02.2015 
pomocná evidencia 185/1/2015 
 
Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) 

nahlásili tento týždeň 13 533 akútnych respiračných ochorení. 
Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla 
o 2,57 percenta. Informoval Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva v Trenčíne. 

Z celkového počtu ochorení bolo 2000 na chrípku. 
Chrípková chorobnosť zostala na úrovni minulého týždňa. 
Chrípka najviac trápila deti od šesť do 14 rokov. Pre chrípku 
prerušili tento týždeň vyučovanie v 26 základných 
a materských školách v TSK.  

Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochorenia bola 
tento týždeň v okrese Bánovce nad Bebravou, najnižšia 
v okrese Myjava. 
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www.teraz.sk 13.02.2015 
pomocná evidencia 196/1/2015 
 
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 

Jaroslav Baška, trenčianski krajskí poslanci Milan Panáček, 
Dušan Bublavý spolu s predsedom Žilinského 
samosprávneho kraja Jurajom Blanárom a žilinským 
krajským poslancom Jánom Podmanickým prispeli 
 k poriadku v poplatkoch v zdravotníctve a podali 
pozmeňujúce návrhy k novele zákona o rozsahu zdravotnej 
starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného 
poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti.  

Poznajú priamo z praxe témy, ktoré riešia odbory 
zdravotníctva a humánnej farmácie na župách. Opakovane sa 
na stôl župám dostávala otázka poplatkov a prejavy 
nespokojnosti pacientov.  

Vyberanie poplatkov v ambulanciách lekárov je vážnym 
problémom, ktorý trápi najmä pacientov. Pacient nevedel, za 
čo má platiť a za čo nie. Napríklad za vypísanie receptu 
návrhu na kúpeľnú liečbu lekári často požadovali úhradu 
poplatku, resp. podmieňovali vypísanie tlačiva úhradou 
poplatku. Župy nemali zákonnú oporu skonštatovať, že ide 
o neoprávnený výber poplatku ani možnosť udeliť sankciu. 

Podľa slov Jaroslava Bašku: „Lekári už nebudú môcť 
požadovať od pacientov poplatky za objednanie poistenca na 
vyšetrenie, vypísanie lekárskeho predpisu alebo vypísanie 
lekárskeho poukazu, vypísanie odporučenia k špecialistovi, 
alebo do ústavnej zdravotnej starostlivosti, vypísanie návrhu 
na kúpeľnú liečbu, potvrdenie o návšteve lekára alebo 
potvrdenie o návšteve zdravotníckeho pracovníka. Dobrou 
správou pre pacientov je, že sa rušia poplatky za prednostné 
poskytnutie ambulantnej zdravotnej starostlivosti, to znamená, 
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že lekári už nebudú mať vyčlenené ordinačné hodiny, 
vyhradené na prednostné poskytovanie ambulantnej 
zdravotnej starostlivosti za poplatok, ale musia pacientov 
vybavovať priebežne. Tento typ poplatkov nemal oporu 
v žiadnom zdravotnom systéme a spôsoboval pacientom 
mnohé problémy.“ 

Podľa schválenej novely zákona poskytovateľ  nesmie 
požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť, 
ktorá je plne uhrádzaná na základe zdravotného poistenia, ani 
podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti úhradou 
nad určenú spoluúčasť. 

Schválená novela posilňuje kontrolnú činnosť 
samosprávnych krajov, ktoré majú právo ukladať sankcie. 
Novinkou je, že príjmy z pokút sú príjmom rozpočtu 
samosprávneho kraja.  

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti budú mať novú 
povinnosť, a to zasielať cenníky na vedomie príslušnému 
samosprávnemu kraju podľa miesta prevádzkovania 
zdravotníckeho zariadenia. 

Novela zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej 
starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného 
poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti v platnom znení bola schválená vo 
štvrtok 12. februára 2015 a po podpise prezidentom 
nadobudne účinnosť 1. apríla 2015. 

www.tsk.sk 13.02.2015 
pomocná evidencia 198/1/2015 
 
 
Fakultná nemocnica v Trenčíne spustila v októbri minulého 

roka testovaciu prevádzku elektronického objednávania 
pacientov na vyšetrenie. Súčasťou je možnosť objednať sa na 
prednostné vyšetrenie. Pre zmeny v zákone systém upravia.  
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Elektronické objednávanie pacientov vo Fakultnej 
nemocnici v Trenčíne je už štvrtý mesiac v testovacej 
prevádzke. Objednať sa dá prostredníctvom web stránky 
nemocnice zatiaľ len na vyšetrenia v anestéziologickej 

ambulancii. Podľa uvedených 
informácií je zámerom ne-
mocnice zjednodušiť pacien-
tovi život, a preto elek-
tronické objednávanie plánujú 
v najbližšom čase zaviesť aj 
pre ďalšie ambulancie.  

„Pacient si môže vybrať 
najbližší voľný termín a aj presný čas vyšetrenia, čo by malo 
znamenať výrazne pohodlnejšiu návštevu tejto ambulancie bez 
zbytočných prieťahov a dlhého čakania v čakárni,“ uvádza sa 
na stránke nemocnice.  

Možnosť objednať sa cez internet doteraz využilo takmer 
160 ľudí. „Z pohľadu manažmentu pacienta pri poskytovaní 
ambulantnej starostlivosti a zvýšení jeho komfortu pri 
objednávaní hodnotíme systém pozitívne. Po zanalyzovaní 
tohto procesu budeme zvažovať rozšírenie možností 
elektronického objednávania,“ povedala asistentka riaditeľa 
nemocnice Petra Gembešová. Podľa jej slov obsluhou 
systému nevznikajú nemocnici žiadne náklady.  

Po kliknutí na odkaz priamo na stránke fakultnej 
nemocnice sa otvorí nové okno, v ktorom si pacient môže 
zvoliť oddelenie a konkrétnu ambulanciu - zatiaľ len 
anestéziologickú, a tiež typ vyšetrenia - tu je možnosť bežného 
alebo prednostného vyšetrenia. Poplatok za prednostné 
vyšetrenie je 5 eur.  

Ako systém v testovacej prevádzke funguje, sme vyskúšali 
vo štvrtok 19. februára podvečer. Najskôr sme hľadali 
najbližší voľný termín pre pacienta, ktorý si pokojne priplatí, 
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ale potrebuje sa dostať na vyšetrenie čím skôr.  Prvý voľný 
termín, ktorý nám systém ponúka, je streda 25. február o 14. 
hodine. V ďalšom kroku vyplníme meno, priezvisko a email, 
na ktorý nám po chvíli príde z nemocnice správa s 
poďakovaním za rezerváciu vyšetrenia, objednaný dátum a 
čas, a tiež rezervačný link, ktorý je potrebné potvrdiť. 
Uvedená je aj suma 5 eur za prednostné vyšetrenie.  

www.sme.sk 25.02.2015 
pomocná evidencia 251/1/2015 
 
Pacienti v trenčianskej nemocnici iba krútia hlavou. 

Nemocnica, ktorá prijíma najťažšie stavy v kraji, nemá 
röntgen. K dispozícii síce má dva takéto prístroje, oba sú však 
pokazené. Stačilo by vymeniť jednu súčiastku, náhradná však 
nie je. 

Vyšetrenia pacientov preto lekári odkladajú na neskorší 
termín, prípadne ich posielajú do iného zdravotníckeho 
zariadenia. Za röntgenom tak chodia kilometer peši. 
Najakútnejšie prípady vyšetrujú v nemocnici núdzovým 
pojazdným röntgenom. 

Táto situácia trvá od štvrtka 26. februára. Podľa MUDr.  
Stanislava Pastvu, riaditeľa Fakultnej nemocnice v Trenčíne, 
celé sa to začalo neohláseným výpadkom elektrickej energie. 
Vtedy sa poškodila dôležitá súčiastka, riadiaca doska, ktorá 
riadi pohyby detektora. Röntgen v chirurgickom pavilóne 
zostal nefunkčný. Pritom nie je veľmi starý, nemocnica ho 
kúpila pred štyrmi rokmi. Všetkých pacientov röntgenovali na 
druhom prístroji, vzápätí sa však pokazil aj ten. 

„Tým, že sa tento prístroj používal pre väčší počet 
pacientov, odišlo na ňom čítacie zariadenie. Nezvládlo taký 
veľký nápor. Poškodenú centrálnu jednotku musíme objednať 
u talianskeho výrobcu, tam sa musí uskutočniť aj jej 
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konfigurácia, takže v súčasnosti neviem povedať, kedy budú 
prístroje opäť funkčné,“ dodal MUDr. Stanislav Pastva.  

Nefunkčné prístroje si všimlo ministerstvo zdravotníctva. 
Podľa jeho hovorkyne Martiny Šoltésovej ihneď preverilo 
vzniknutú situáciu. „Podľa našich informácií vedenie 

nemocnice rieši výpa-
dok röntgenologických 
prístrojov v spolupráci 
s odbornými servisný-
mi technikmi tak, aby 
k náprave došlo čím 
skôr. Diagnostické 
RTG vyšetrenia ne-
mocnica supluje mo-
bilnými prístrojmi a 
využíva na diagnostiku 

pacientov aj CT prístroj,“ povedala hovorkyňa ministerstva 
zdravotníctva. 

Oslovení pacienti nad touto situáciou len krútia hlavou, 
s takýmto niečím sa ešte nestretli. Majú ísť na röntgen do 
polikliniky, ktorá je asi kilometer od nemocnice. Na kontrolu 
po určenom čase prídu opäť do nemocnice. ,,Je to chyba, že vo 
fakultnej nemocnici nefunguje röntgen, čo majú robiť pacienti, 
ktorí nemajú auto? Prídu sem autobusom, a potom musia ísť 
napríklad s boľavou nohou ďaleko do polikliniky," povedala 
dôchodkyňa Katarína Ki čková. 

„Na všetko možné sú peniaze, len tam, kde ich najviac 
treba, tam nie sú. Bohužiaľ, zdravotníctvo je u nás na veľmi 
nízkej úrovni. My starší sa len čudujeme, čoho sme sa to 
dožili. Nadávame na minulosť, ale ani prítomnosť si 
nemôžeme chváliť,“ dodal jej manžel Ernest Kička. 

Poruchám techniky nedokážeme zabrániť, oponuje 
viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska Peter Bizovský. 

Chybná súčiastka. 
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„Ak mala nemocnica dva röntgeny, chceme od nej, aby mala 
tri? A keby mala päť a všetky sa pokazia, chceme od nej 
šiesty? Je to technika, môže sa pokaziť,“ prízvukuje Peter 
Bizovský. Vtedy je rad na nemocnici, aby röntgen zabezpečila 
aspoň pre akútnych pacientov. Ľahšie stavy však musia ísť do 
okolitých polikliník. „Je to rovnaké, ako keď sa pokazí 
napríklad CT. Pacienti musia počkať alebo ísť do inej 
nemocnice. Nie sú to lacné prístroje, preto ich nemôže mať 
každé stredisko,“ pokračuje Peter Bizovský. 

Podľa Tomáša Szalaya zo Stredoeurópskeho inštitútu pre 
zdravotnú politiku HPI každá nemocnica musí mať pripravený 
plán B. „K poruchám dochádza, tomu nezabránime. Otázne 
však je, ako sa s tým manažment vyrovná. Na takéto prípady 
musí mať dobre zabezpečenú servisnú zmluvu, aby sa chyba 
okamžite začala riešiť,“ hovorí. Kým nedôjde k oprave, 
nemocnica by podľa neho mala hospitalizovaných pacientov 
odvážať na miesto, kde im röntgen urobia. Ambulantní 
pacienti sa k náhradnému röntgenu väčšinou musia 
dopraviť sami. 

www.pravda.sk 03.03.2015 
pomocná evidencia 309/1/2015 
 
„Letnou kvapkou krvi“ Trenčiansky samosprávny kraj 

(TSK) založil minulý rok tradíciu bezplatného darcovstva 
krvi. Aj tento rok pokračuje TSK v úspešnej spolupráci 
s Národnou transfúznou službou Trenčín (NTS Trenčín). 
Pridali sa aj považskobystrická, bojnická a myjavská 
nemocnica, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.    

V piatok 6. marca 2015 mohli v rámci „Jarnej kvapky krvi“ 
zamestnanci Úradu TSK a organizácií, ktoré sú v jeho 
zriaďovateľskej pôsobnosti, darovať krv hneď na štyroch 
miestach v Trenčianskom kraji. Na Úrade TSK bola zriadená 
mobilná transfúzna jednotka, kde v piatok medzi 8:00 h 
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a 10:00 h darovalo krv celkovo 26 darcov, z ktorých 12 
darovalo krv po prvýkrát. Darcami boli zamestnanci Úradu 
TSK, Galérie M.A. Bazovského v Trenčíne a Centra 
sociálnych služieb Lipovec. Jarnú kvapku krvi si nenechal ujsť 
ani trenčiansky župan Ing. Jaroslav Baška. 

 „Som veľmi rád, že tento rok sa okrem zamestnancov 
Úradu TSK a organizácií, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej 
pôsobnosti, zapojili  do Jarnej kvapky krvi aj ďalšie štátne 
inštitúcie, napríklad Okresný úrad v Trenčíne, Sociálna 
poisťovňa a Daňový úrad v Trenčíne. Veľmi ma teší, že sa 
prihlásili aj niektorí žiaci zo stredných škôl a že táto výzva 
Trenčianskeho samosprávneho kraja nevzišla nazmar ,“ 
povedal Ing. Jaroslav Baška.   

Zamestnanci Úradu TSK a organizácií, ktoré sú v jeho 
zriaďovateľskej pôsobnosti, mohli v ten istý deň aj čas 
darovať krv okrem Úradu TSK ešte v myjavskej, považsko-

bystrickej a bojnickej 
nemocnici. V Nemoc-
nici s poliklinikou My-
java darovalo krv až 34 
darcov.   

Do považskobys-
trickej nemocnice pri-
šlo na Jarnú kvapku 
krvi 6 darcov a do 
bojnickej 13 darcov. 
Celkovo sa do „Jarnej 

kvapky krvi“ zapojilo úctyhodných 79 darcov, ktorí darovali 
viac ako 31 litrov vzácnej červenej tekutiny, čo je 4-násobne 
viac ako minulý rok počas „Letnej kvapky krvi“. 

Už teraz Úrad TSK plánuje, tak ako minulý rok, „Letnú 
kvapku krvi“, nakoľko práve v lete je tejto tekutiny najväčší 
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nedostatok. Odber sa bude konať na prelome augusta 
a septembra, presný dátum bude včas oznámený. 

„Jarnej kvapky krvi“ sa zúčastnil aj zástupca Slovenského 
Červeného kríža, nakoľko ten v spolupráci s Národnou 
transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi 
oddeleniami nemocníc organizuje 20. ročník Valentínskej 
kvapky krvi, do ktorej sa môžu darcovia zapojiť do 13. marca 
2015.   

www.tsk.sk 06.03.2015 
pomocná evidencia 329/1/2015 
 
 
Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) 

nahlásili tento týždeň 9678 akútnych respiračných ochorení 
(ARO). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom tak 
chorobnosť klesla o 28,78 percenta. 

Ako informovala vedúca odboru epidemiológie 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne 
Mária Štefkovičová, z celkového počtu ochorení bolo 1349 
na chrípku. Tá najviac trápila deti od šiestich do 14 rokov. V 
porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla chrípková 
chorobnosť o 38,11 percenta. 

Najvyššiu chorobnosť v rámci TSK zaznamenali 
epidemiológovia tento týždeň v okrese Bánovce nad 
Bebravou, najnižšiu v okrese Považská Bystrica. 

Pre chrípku a ARO zostali tento týždeň v TSK zatvorené 
dve základné, štyri materské a jedna stredná škola. Z dôvodu 
zníženia chorobnosti v okresoch Trenčín, Myjava, Nové 
Mesto nad Váhom a Bánovce nad Bebravou trenčiansky 
RÚVZ ruší odporúčaný zákaz návštev v zdravotníckych 
zariadeniach v týchto okresoch, naopak zákaz naďalej platí v 
zariadeniach v okresoch Prievidza (mestá Bojnice, Handlová) 
a Partizánske. 
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www.sme.sk 07.03.2015 
pomocná evidencia 333/1/2015 
 
Upozorniť na dôležitosť stomatologickej prevencie a 

dentálnej hygieny bolo hlavným cieľom podujatia, ktoré 
v piatok 20. marca  na Mierovom námestí v Trenčíne 
organizovala Slovenská komora zubných lekárov v spolupráci 
so Strednou zdravotníckou školou v Trenčíne. 

Ako informovala organizátorka podujatia Marta 
Murgašová, už počas prvých hodín navštívili špeciálny stan 
desiatky žiakov materských, základných i stredných škôl. 
Dentálne hygieničky im ukazujú, ako sa o zuby starať, v 
priestoroch Piaristického gymnázia robia štvrťhodinové 
prednášky o ústnej hygiene, najmenším deťom premietajú 

rozprávky. „Trenčín 
je mesto dentálnej 
hygieny, tu vznikla 
ambulancia dentálnej 
hygieny, a preto sme 
to urobili popri 
Prešove a Košiciach 
aj tu,“ priblížila Mar-
ta Murgašová. 

Záujem Trenča-
nov podľa nej prekonal očakávania organizátorov, počas prvej 
hodiny sa nezastavili a záujemcovia stále prichádzali. „Máme 
tu dentálne hygieničky, ktoré nám pomohli aj s organizáciou, 
študentky dentálnej hygieny z Prešova a najmä 29 študentov 
odboru zubný asistent zo Strednej zdravotníckej školy v 
Trenčíne, ktorí robia ankety,“ doplnila Marta Murgašová, 
ktorá je aj odborným garantom podujatia, ktoré sa konalo pri 
príležitosti Svetového dňa ústneho zdravia.  
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Deti z materských a základných škôl hravou formou učilo 
základným hygienickým návykom, pravidlám zdravej výživy 
a správnej technike čistenia zubov. Na otázky dospelých 
návštevníkov odpovedal odborný personál. Súčasťou akcií 
bolo aj vypĺňanie dotazníka, vďaka ktorému chceli 
organizátori zistiť mieru vedomostí a návykov o ústnom 
zdraví Slovákov. 

www.sme.sk 21.03.2015 
pomocná evidencia 409/1/2015 
 
Na tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčian-

skeho samosprávneho kraja (TSK) vyčlenila vláda na 
dnešnom výjazdovom zasadnutí v Trenčíne z 2,2-miliónovej 
dotácie určenej pre kraj 200 tisíc eur.  

Na doplnenie prístrojového vybavenia očného oddelenia 
a zriadenie novej očnej ambulancie v Nemocnici s 
poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach pôjde 100 
tisíc eur, suma 30 tisíc eur je určená na zakúpenie EEG 
prístroja pre považskobystrickú nemocnicu a 70 tisíc pôjde na 
doplnenie prístrojového vybavenia gynekologicko-pôrod-
níckeho a novorodeneckého oddelenia v NsP Myjava.  

„Po určitej diskusii sme sa vrátili aj k Fakultnej nemocnici 
Trenčín, pretože sme chceli pomôcť s prístrojovým vybavením 
rádiodiagnostického oddelenia a súčasne aj so zateplením 
fakultnej nemocnice. Preto sme sa rozhodli vyčleniť na tento 
účel 1,168 milióna eur, z nich asi polovica pôjde na 
prístrojové vybavenie, druhá polovica pôjde na výmenu okien, 
čím zároveň dôjde k šetreniu finančných prostriedkov,“ 
priblížil premiér Robert Fico.  

www.teraz.sk 25.03.2015 
pomocná evidencia 444/1/2015 
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S oteplením začali byť v prírode aktívne aj kliešte. Úrad 
verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozornil, že na ne možno 
natrafiť už v marci, hoci je ich výskyt typický najmä pre 
obdobie od apríla do októbra. 

„Kliešte začínajú byť aktívne pri teplote od ôsmich do 
desiatich stupňov,“ povedala pre TASR hovorkyňa úradu 
Lenka Skalická. Nachádza-
jú sa na celom Slovensku, 
nie všetky sú však nosičom 
vírusu. „Nakazené kliešte sú 
predovšetkým pozdĺž brehov 
rieky Váh,“ spresnila. V tejto 
oblasti zaznamenávajú hy-
gienici najvyššiu chorobnosť 
na kliešťovú encefalitídu, 
maximum výskytu má najmä 
v lete. 

Za endemické územie možno okrem okolia Váhu 
považovať aj juhozápadnú časť Slovenska, informovala 
hovorkyňa. Ide o pohorie Tríbeč, Vtáčnik, Nitriansku a 
Pohronskú pahorkatinu, oblasť Malých Karpát, okresy 
Trenčín, Nové Zámky, Nitra a Levice. 

Vlani hlásili lekári 117 ochorení na kliešťovú encefalitídu, 
predvlani šlo o 163 prípadov, čo bol najvyšší počet ochorení 
za posledných 20 rokov. Na toto ochorenie vlani nezomrel nik. 

„Najviac chorých, teda 35, bolo v Žilinskom kraji,“ 
povedala Skalická. Nasledoval Trenčiansky (33), Nitriansky 
(14), Banskobystrický (13), Prešovský (10), Bratislavský (5), 
Trnavský (4) a Košický kraj (3). Na žiadosť rodičov bolo proti 
kliešťovej encefalitíde zaočkovaných viac než 5500 detí do 15 
rokov. 

Kliešťová encefalitída je zápalové ochorenie mozgu a 
mozgových blán, spôsobené vírusom. K prenosu infekcie 
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dochádza cez prisatého kliešťa alebo konzumáciou tepelne 
neupraveného mlieka a mliečnych výrobkov od nakazených 
zvierat. 

Ochorenie má dvojfázový priebeh, prvá fáza pripomína 
skôr chrípku a po nej sa dostaví relatívne bezpríznakové 
obdobie. Druhú fázu sprevádzajú vysoké horúčky, silné bolesti 
hlavy, závraty, nevoľnosť, svetloplachosť, poruchy 
koncentrácie, poruchy reči, poruchy pamäti, poruchy 
rovnováhy, paralýza, môže nastať aj smrť. 

Pred kliešťovou encefalitídou sa možno najlepšie chrániť 
očkovaním, pomôže aj správny odev a použitie repelentov. 
Pozor si treba dať aj na neprevarené kozie, kravské či ovčie 
mlieko. 

www.teraz.sk 25.03.2015 
pomocná evidencia 449/1/2015 
 
Za údržbu a pozáručný servis CT prístroja na 

rádiodiagnostickom oddelení zaplatí Fakultná nemocnica (FN) 
v Trenčíne počas najbližších dvoch rokov vyše 168 tisíc eur 

bez DPH. Vyplýva to z in-
formácií o podpísaní zmluvy na 
podlimitnú zákazku vo Vest-
níku Úradu pre verejné obsta-
rávanie.  

Víťazom verejného obstará-
vania sa stala spoločnosť 

Siemens z Bratislavy. Bola jediným uchádzačom, ktorý 
predložil ponuku. Predmetom zákazky sú preventívna údržba 
prístroja 12-krát ročne, bežné opravy porúch vrátane dodávky 
náhradných dielov, testy kvality zobrazovania, softvérové 
aktualizácie, kontrola parametrov žiariča a dodávka RTG 
žiariča.  
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Siemens bude zabezpečovať tiež diaľkovú diagnostiku a 
monitoring chybových hlásení, kontrolu mechanických častí 
rotačných komponentov, kontroly konzistencie lokálnej 
databázy akvizičnej konzoly a kontroly bezpečnosti a 
prevedenie elektrickej revízie raz ročne. V cene zákazky sú 
zahrnuté aj náklady na dopravu.  

www.teraz.sk 27.03.2015 
pomocná evidencia 487/1/2015 
 
Nadácia Križovatka darovala 11. marca 2015 Oddeleniu 

neonatológie Kliniky pediatrie a neonatológie vo Fakultnej 
nemocnici v Trenčíne dva monitory dychu BabySense I.  

Nadácia Križovatka je mimovládna nezisková organizácia, 
ktorá vznikla s cieľom pomáhať deťom ohrozeným 
„Syndrómom náhleho úmrtia dojčiat SIDS“ a spolupracuje 
s Oddelením neonaotológie  už od roku 2007, kedy prvýkrát 
darovala monitory dychu Babysense II.  Monitor dychu slúži 
ako prevencia syndrómu náhleho úmrtia dojčiat (SIDS). 
Neonatologické oddelenie a jeho kolektív nezištne pomáha pri 
realizovaní projektu zapožičania monitorov dychu aj na 
domáce použitie. 

Nadácii Križovatka trenčianska nemocnica ďakuje za 
poskytnutie dvoch monitorov dychu, ktoré pomôžu skvalitniť 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti tým najmenším 
pacientom vo FN Trenčín. 

www.fntn.sk 27.03.2015 
pomocná evidencia 490/1/2015 
 
Ministerstvo zdravotníctva (MZ) hľadá riaditeľov pre štyri 

nemocnice, v ktorých predchádzajúci šéfovia skončili pre 
tendre na stravovanie či upratovacie služby. Druhý aprílový 
týždeň zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu o 
výberovom konaní.  
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Obsadzovať bude kreslo riaditeľa vo fakultných 
nemocniciach v Banskej Bystrici, Trnave, Trenčíne a v 
univerzitnej nemocnici v Košiciach, ktoré nateraz vedú 
poverení riaditelia Miriam Lapuníková , Martin Neštický , 
Stanislav Pastva a Milan Maďar. 

Od záujemcov sa vyžaduje okrem iného odborná prax päť 
rokov, ako aj projekt stratégie rozvoja organizácie. Termín na 
prihlásenie sa do súťaže končí 28. apríla 2015. 

www.webnoviny.sk 07.04.2015 
pomocná evidencia 573/1/2015 
 
Trenčiansky Posádkový klub v dňoch 13. a 14. apríla 

poskytuje svoje priestory takmer štyrom stovkám 
zdravotníckych pracovníkov. Tí sa na 14. ročníku tradičnej 
Celoštátnej odbornej kon-
ferencie zišli s cieľom vý-
meny vzájomných skúse-
ností a vedomostí. Konfe-
renciu na tému Zdravie 
jedinca a spoločnosti or-
ganizuje Slovenská ko-
mora medicínsko-technic-
kých pracovníkov (SK 
MTP) v spolupráci s Re-
gionálnou komorou MTP Trenčín. 

Účastníci konferencie si vypočujú 32 prednášok na rozličné 
témy, týkajúce sa otázok zdravia či zdravotníctva. 
Slávnostného otvorenia konferencie sa zúčastnil aj predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška, 
riaditeľka Strednej zdravotníckej školy Trenčín Eva 
Červeňanová, prodekanka pre vedu, výskum a medzinárodné 
vzťahy Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v 
Trenčíne Zdenka Kraj čovičová a Anna Kmeťová z časopisu 
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Teória a prax I Farmaceutický laborant a tiež prezidentka 
Slovenskej komory fyzioterapeutov Eva Solčániová. 

Jaroslav Baška v úvodnom príhovore vyzdvihol prácu 
organizátorov konferencie, ktorá v Trenčíne píše už viac ako 
desaťročnú históriu. Tému konferencie – „Zdravie jedinca 
a spoločnosti“ - označil ako veľmi aktuálnu. Zároveň upriamil 
pozornosť na zástupcov a tiež prítomných absolventov 
Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne, ktorá v meste 
a v kraji vychováva zdravotnícku verejnosť.  

Eva Solčániová poukázala na stúpajúcu úroveň prezentácií, 
ktoré majú široký záber a ich kvalita z roka na rok narastá.  
V priebehoch týchto dvoch dní ich je na programe konferencie 
viac ako tridsať. Jednou z úloh SK MTP ako profesijnej 
organizácie s celoslovenskou pôsobnosťou je totiž aj 
prispievať k  odbornému rastu pracovníkov a 
sprostredkovávať im všetky potrebné informácie. 

www.tsk.sk 13.04.2015 
pomocná evidencia 607/1/2015 
 
V trenčianskej Fakultnej nemocnici dokončili rekon-

štrukciu kuchyne. Urobila ju firma Hospital Catering 
Solutions, s ktorou uzavrela nemocnica zmluvu o dodávke 
stravy pre pacientov a zamestnancov na desať rokov. 

Rekonštrukcia kuchyne sa začala ešte na jeseň minulý rok. 
„Kompletne sme zrekonštruovali sklady, kuchyňu aj jedáleň. 
Nový je tiež systém distribúcie jedál, objednávanie aj výdaj 
riadi počítač. Kuchyňa aj celý systém spĺňajú najprísnejšie 
hygienické normy,“ povedal Peter Mydla z Hospital Catering 
Solutions. 

Hodnota investície je 2,7 milióna eur bez DPH. „Po 
desiatich rokoch partnerstva získa nemocnica celý nový 
systém za jedno euro do svojho majetku,“ dodal Peter Mydla. 
Ďalšie práce už robiť neplánujú. 
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Najväčšou zmenou pre pacienta je, že jedlo dostane 
v uzavretých tabletoch. Tento systém spustili minulý mesiac. 
„Predtým museli sestričky pre pacientov jedlo porciovať, teraz 
ide priamo z kuchyne tablet, kde je jedlo uzavreté a zostáva 
teplé. Sestrička ho iba vezme a prinesie pacientovi,“ povedala 
hovorkyňa nemocnice Petra Gombošová. 

Pacienti aj zamestnanci si na nový systém zvykajú, zásadnú 
zmenu kvality stravy ale 
nepocítili. „V nemocnici som 
bol len krátko ako sprievod 
s malým synom. Mal som 
raňajky, obed aj večeru. 
Samozrejme, človek nemôže 
očakávať, že jedlo bude ako 
z reštaurácie, ale hladný som 
určite nezostal,“ povedal Miro z Trenčína. Dominika bola 
v pôrodnici viac dní. Kvalitu stravy označila za priemernú. 
„Raňajky boli dobré, zvyčajne vianočka, jogurt, dojčenská 
výživa alebo rožok s maslom. Uvítala by som ale skôr 
celozrnné ako biele pečivo,“ povedala. 

Tabletový systém sa jej nepáčil. „Jedlo podávané 
v plastových boxoch nám odnášali už po polhodine. Ak v tom 
čase mamička práve dojčí, absolvuje nejaké vyšetrenia alebo 
ma návštevu, má smolu a o jedlo príde,“ dodala. 

Oslovení zamestnanci kritizovali veľkosť porcií. „Na obed 
sa dostanem len zriedka, ale čo som počula od ostatných 
sestričiek, zdajú sa im porcie menšie ako predtým. Čo sa týka 
kvality, je to ako všade – koľko ľudí, toľko chutí,“ povedala 
sestrička. 

Nemocnica platí za stravu v zmysle koncesnej zmluvy. 
Celodenná strava pre pacientov zahŕňa tri jedlá denne a stojí 
8,39 eura, zamestnanci majú obed za 3,96 eura. 
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Podľa informácií denníka SME, ktorý má k dispozícii 
interný dokument nemocnice, náklady na potraviny a stravu 
výrazne narástli. Za január až september 2013, keď nemocnica 
varila vo vlastnom režime, minuli 522-tisíc eur. Od januára až 
do septembra 2014, odkedy v nej varí externá firma, stúpli 
náklady na 980-tisíc eur. 

V zmluve s firmou Hospital Catering Solutions je 
stanovený minimálny počet jedál, ktoré nemocnica musí 
odoberať. 

„Tento počet si stanovila v súťaži samotná nemocnica, my 
sme do toho nemali ako vstupovať,“ reaguje Peter Mydla 
z HSC. Pokiaľ nemocnica odoberie menej jedál, ako je 
stanovené v zmluve, rozdiel medzi garantovaným odberom 
a skutočným odberom sa raz ročne zúčtuje a doplatí. 

Podľa neho ale nemocnica neplatí za neodobrané jedlá ani 
cent. „Sumu, ktorú nemocnica dopláca, tvoria iba fixné 
náklady na kuchyňu, ktorá je nastavená na určitý garantovaný 
počet jedál. Inak povedané – v kuchyni pracuje rovnaký počet 
kuchárok a je tam rovnaký počet techniky v prípade, že varí 
denne 300 alebo 250 jedál. Čiže nemocnica platí chod 
kuchyne, ktorý by platila tak či tak. Informácia o tom, že 
nemocnica platí za neodobraté jedlá, je nepravdivá,“ dodal 
Peter Mydla. 

Podľa slov hovorkyne nemocnice sú na doteraz 
vystavených faktúrach sumy len za odobraté jedlá. „V 
súčasnosti analyzujeme dosah neodobraných jedál 
z finančného hľadiska a so spoločnosťou Hospital Caterting 
Solutions prebiehajú rokovania,“ povedala Petra Gombošová. 

Desaťročné „koncesné“ zmluvy na nemocničné vývarovne 
v štyroch štátnych nemocniciach už vyšetrujú. Do súťaže sa 
zapojili firmy, ktoré mali byť personálne prepojené. Okrem 
policajtov a Najvyššieho kontrolného úradu sa nimi zaoberá aj 
Protimonopolný úrad. 



782 

 

„Úrady vyšetrujú, či bolo správne nastavené výberové 
konanie, Protimonopolný úrad musí povedať, či tam nebol 
dohodnutý kartel, rozhoduje aj národná kriminálna jednotka. 
Vo veci v tejto chvíli nie je žiadny aktualizačný moment, 
musíme počkať na výsledky. Tie budeme rešpektovať,“ 
povedala Zuzana Čižmáriková z ministerstva zdravotníctva. 

www.sme.sk 06.05.2015 
pomocná evidencia 781/1/2015 
Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) 

nahlásili tento týždeň 4119 akútnych respiračných ochorení, 
chorobnosť v porovnaní s minulým týždňom stúpla o 11,19 
percenta. Informovala vedúca odboru epidemiológie 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne 
Mária Štefkovičová. 

Z celkového počtu ochorení bolo 260 na chrípku, 
v porovnaní s minulým týždňom stúpla chorobnosť o 37 
percent. Chrípka tento týždeň v TSK trápila najmä mládež od 
15 do 19 rokov.  

Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochorenia bola 
tento týždeň v okrese Trenčín, kde dosiahla úroveň 1603 
ochorení na 100 tisíc obyvateľov. Najnižšiu chorobnosť mali 
v okrese Púchov (892 ochorení na 100 tisíc obyvateľov). Pre 
chrípku nemuseli tento týždeň prerušiť vyučovanie v žiadnej 
škole a školskom zariadení v TSK.  

www.teraz.sk 16.05.2015 
pomocná evidencia 837/1/2015 
 
Medzinárodný deň sestier je príležitosťou, kedy Slovenská 

komora sestier a pôrodných asistentiek odovzdáva ocenenia. 
Cena „Biele srdce“ je ocenením vyjadrujúcim charakter 
starostlivosti, vedomosti a humanitu, ktorá napĺňa prácu a 
ducha ošetrovateľstva.  



783 

 

Cenu udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných 
asistentiek SR v troch kategóriách (sestra/pôrodná asistentka – 

pedagóg, sestra/pôrodná asistentka – 
manažér a sestra/pôrodná asistentka 
v praxi), a to na dvoch úrovniach – 
republikovej a regionálnej.  

Na regionálnej úrovni dňa 14. mája 
od Regionálnej komory sestier 
a pôrodných asistentiek v Trenčíne 
prestížne ocenenie „Biele srdce“ v ka-
tegórii sestra  – pedagóg prevzala 
PhDr. Darina Šimovcová, PhD., 
odborná asistentka z Katedry ošetro-
vateľstva Fakulty zdravotníctva 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.  
V minulosti boli na regionálnej úrovni ocenené aj PhDr. 

Kamila Jurdíková , PhDr. Katarína Gerlichová, PhD. 
a PhDr. Anna Litvínová, PhD. z Fakulty zdravotníctva 
TnUAD a na republikovej úrovni PhDr. Eva Červeňanová, 
PhD.  

www.tnuni.sk 18.05.2015 
pomocná evidencia 848/1/2015 
 
„Je symbolické, že sme sa stretli v predvečer Svetového 

dňa darcov krvi, ktorým je 14. jún. Pripomíname si osudy 
tých, ktorým ste pomohli zachrániť zdravie a častokrát aj 
život,“ prihovorila sa k najaktívnejším darcom krvi z nášho 
kraja vedúca lekárka trenčianskeho pracoviska Národnej 
transfúznej služby SR MUDr. Nataša Chovancová na úvod 
prijatia darcov primátorom mesta Richardom Rybníčkom. 

Ocenená Darina Šimovcová. 
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Sme radi, že nachádzate cestu na naše pracovisko a výrazne 
sa podieľate na tom, že sme 
vlani mohli urobiť vyše 14 tisíc 
odberov. Tie nám pomohli za-
bezpečiť v dostatočnom množst-
ve transfúzne prípravky pre 
všetky nemocnice v Trenčian-
skom kraji,“ zdôraznila MUDr. 
Nataša Chovancová. 

Primátor Richard Rybníček 
účastníkom poďakoval za ich 

šľachetné konanie. Ocenil, že aj v dnešnej dobe žijú ľudia, 
ktorí sú ochotní nezištne pomáhať. „Dobrovoľník robí niečo 
zadarmo, lebo to tak cíti, lebo to chce, lebo to vychádza z jeho 
vnútra. Už ste toľkokrát darovali krv, že to považujete za 
úplne samozrejmé, ale verte, že je to niečo výnimočné 
a úžasné. Nepotrebujete k tomu fanfáry. Dobrovoľníctvo je 
síce nezištné, ale hľadáme a v dohľadnej dobe nájdeme 
spôsob, ako darcov krvi z nášho mesta odmeniť,“ dodal 
Richard Rybníček. Na záver odovzdali darcom ocenenia. Bolo 
medzi nimi aj trinásť Trenčanov. Medailu profesora MUDr. 
Jána Kňazo-
vického (muži 
za 100 odbe-
rov) prevzal 
Ján Porub-
ský, Diaman-
tovú plaketu 
profesora Jana 
Janského (mu-
ži za 80 odberov) Miroslav Antl  a MUDr. Pavol Kulich  
a Zlatú Janského plaketu (ženy za 30 a muži za 40 odberov) 
Peter Batka, Ing. Ivana Dunčková, Andrea Faltýnková, 

Ocenený Pavol Kulich po boku Richarda Rybníčka. 
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Zdeňka Gunišová, Miloš Hosťovecký, MUDr. Jozef 
Mar čok, Ing. Dušan Orgoň, Ing. Pavol Vlna, Peter Vojtech 
a Ing. Roman Žitňan. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 1049/1/2015 
 
Nemocnica v Trenčíne sa pridala k ostatným fakultným a 

univerzitným nemocniciam na Slovensku. Na podnet 
ministerstva zdravotníctva zriadila emailovú adresu, ktorá má 
pomôcť v odhaľovaní úplatných lekárov. „Aj naďalej je 
možné podnety nahlasovať osobne, telefonicky alebo listom,“ 
povedala hovorkyňa nemocnice Petra Gembešová. 

„Zavedenie e-mailového konta vnímame pozitívne ako 
ďalší prístupný spôsob, ktorý môže pomôcť pri odhaľovaní 
korupčného správania. V súčasnosti je elektronický spôsob 
komunikácie uprednostňovaný," dodala Petra Gembešová. 

Vyhodnotené podnety plánuje nemocnica postupovať 
polícii, doteraz ale v nemocnici neevidujú žiadny podnet na 
korupčné správanie lekára. 

Protikorupčný mail má od roku 2011 aj ministerstvo 
zdravotníctva. Odvtedy 
evidovalo 18 oznáme-
ní, z toho 9 bolo opod-
statnených a postúpe-
ných polícii. „Niekomu 
sa môže zdať, že je to 
nízky počet, ale som 
presvedčený, že každý 
pacient, ktorý sa pre 
podnet rozhodol, posu-
nul tému korupcie v 

zdravotníctve o výrazný krok vpred,“ myslí si minister 
zdravotníctva Viliam Čislák. Na jeseň 2013 prišla 

 Kardiochirurg Viliam Fischer skončil pre úplatok na súde. 
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mimovládna organizácia Transparency International Slo-
vensko s projektom internetovej stránky stop úplatkom pre 
nahlasovanie uplácania v zdravotníctve. Po niekoľkých 
mesiacoch prevádzku stránky ukončili pre nízky počet 
podnetov a nedostatok informácií poskytnutých od ľudí. 

Zuzana Dančíková z Transparency International o pro-
jekte rezortu povedala, že ak zriadenie liniek nie je podporené 
ďalšími krokmi, pôsobí to skôr ako marketing než skutočné 
opatrenie. Ministerstvo a nemocnice by mali podľa nej nielen 
zbierať podnety, ale aj informovať o ich vyriešení. 

„Mali by tiež komunikovať, že pacientom, ktorí nahlásia 
korupciu, pomôžu zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť. 
O takýchto prípadoch by mali informovať verejnosť,“ dodala. 

Ochota hlásiť korupciu je na Slovensku veľmi nízka. Z 
Európskej únie sú na tom horšie len Maďari a Lotyši. 

„Každý piaty človek by u nás nenahlásil korupciu, pretože 
sa bojí následkov, približne rovnaký počet si myslí, že by to 
nemalo zmysel, lebo by sa aj tak nič nezmenilo. Ľudia zrejme 
zle vnímajú, že aj keď pacient nahlási korupciu, ak sa lekár 
prizná, môže uzavrieť dohodu o vine a treste a vyviazne 
s podmienkou,“ povedala Zuzana Dančíková. 

Dvojročnú podmienku dostal kardiochirurg Viliam Fischer 
za úplatok, ktorý zobral od dcéry pacientky, ktorú operoval a 
neskôr zomrela. Súd mu po dohode udelil aj peňažný trest 15 
tisíc eur. 

www.sme.sk 11.06.2015 
pomocná evidencia 1050/1/2015 
 
Prví návštevníci a darcovia krvi prišli na dnešný deň 

otvorených dverí do trenčianskeho pracoviska Národnej 
transfúznej služby (NTS) SR už krátko po deviatej 
hodine. Podobne ako v ostatných desiatich pracoviskách NTS 
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na Slovensku, aj v Trenčíne dnes môžu darcovia poskytnúť 
svoju krv až do 13.00 hodiny. 

Ako informovala lekárka NTS Trenčín Nikola Baffy, deň 
otvorených dverí robia pri príležitosti dnešného Svetového dňa 
darcov krvi. Od 9.00 do 13.00 hodiny môžu prísť nielen 
darcovia krvi, ale každý, kto chce vidieť, ako je možné 
darovať a čo všetko s tým súvisí. 

Krv môže darovať každý, kto má minimálne 50 
kilogramov, aspoň 18 rokov a 
musí byť v dobrom 
zdravotnom stave, či už po 
fyzickej, ale aj po psychickej 
stránke, skonštatovala Nikola 
Baffy s tým, že len malé 
percento záujemcov o 
darcovstvo musia počas roka 

zo zdravotných dôvodov odmietnuť. 
Ako dodala, krvi je momentálne dostatok aj vďaka rôznym 

propagačným podujatiam, ktoré NTS počas roka organizuje. 
„Našou najväčšou akciou je Báthoryčkina kvapka krvi, 

ktorá sa odohráva v Čachticiach, kde počas jedného dňa daruje 
krv vyše 100 darcov. Podobne významná je aj Valentínska 
kvapka krvi, tú robíme v jednom veľkom nákupnom centre v 
Trenčíne. Darcovia chodievajú aj k nám na oddelenie a v 
priemere každý druhý deň máme aj mobilné výjazdy na 
odbery v dedinách, kultúrnych strediskách, stredných školách, 
vysokých školách a vo firmách,“ doplnila lekárka. 

Darcovstvo je bezplatné, darcovia už nedostávajú, ako 
kedysi, ani obligátne dva deci červeného vína. NTS im po-
skytne občerstvenie a gastrolístok. Záujem však stále je. V mi-
nulom roku urobila NTS Trenčín okolo 14 400 odberov krvi. 

www.sme.sk 14.06.2015 
pomocná evidencia 1059/1/2015 
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Zástupcovia Fakultnej nemocnice Trenčín prevzali vo 

štvrtok 16. júla  od spoločnosti Lidl dva inkubátory a výhrevné 
lôžko. Lidl venoval nemocnici  život zachraňujúce prístroje 
v rámci projektu „Rozprávky, ktoré potešia všetky deti“. 

S podporou zákazníkov spomenutého reťazca sa takýmto 
spôsobom podarilo 
podporiť štrnásť 
detských nemocníc 
z desiatich sloven-
ských miest. Celko-
vo získali pracovis-
ká, ktoré poskytujú 
starostlivosť naj-
menším pacientom, 
34 inkubátorov za 
600 tisíc eur. Spolu 

s prístrojmi získajú detské nemocnice aj servisné prehliadky 
na obdobie desiatich rokov. 

„Starostlivosť o kriticky chorých novorodencov aj pri 
najlepších lekároch a sestričkách sa nedá zabezpečiť bez 
technického vybavenia. Doteraz som sa na našom pracovisku 
nestretol s darom takého rozsahu, ako sme získali z projektu, 
ktorý organizovala spoločnosť Lidl Slovenská republika. Tieto 
inkubátory a lôžko prispejú ku kvalitnejšej starostlivosti o 
novorodencov, hlavne predčasne narodených. Zásluhou 
využitia kvalitnejšieho prístrojového vybavenia bude u 
viacerých chorých novorodencov výsledkom uzdravenie alebo 
neskôr lepšia kvalita života. Je to pomoc erudovanému 
personálu špecialistov neonatologických sestier a lekárok, je 
to pomoc rodičom hospitalizovaných detí, ale v prvom rade je 
uvedený dar pomocou pre novorodencov, ktorí potrebujú 
intenzívnu starostlivosť. Oni si túto pomoc zaslúžia a ďakujú,“ 
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povedal MUDr. Pavol Šimurka, PhD., prednosta kliniky 
pediatrie a neonatológie vo Fakultnej nemocnici Trenčín. 

Od 11. mája mohli zákazníci spoločnosti Lidl za každých 
20 eur nákupu získať jednu z troch audiorozprávok - Soľ nad 
zlato, Tri prasiatka, Janko Hraško - za symbolické jedno euro. 
Obchodný reťazec sa zaviazal zakúpiť inkubátory vo výške 
celého výnosu z projektu.  

„S podporou našich zákazníkov sa nám spoločne podarila 
veľká vec. Veríme, že tieto prístroje pomôžu zachrániť 
a skvalitniť životy tisícok detí, ktoré musia o to najdôležitejšie 
- zdravie - tvrdo bojovať od svojich prvých chvíľ,“ uviedol 
Martin Nagy , konateľ spoločnosti Lidl Slovenská republika. 
„Ďakujeme našim zákazníkom, odbornému garantovi projektu 
Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky a  
spoločnosti Dräger, partnerovi projektu,“ dodal. 

Prínos projektu zhodnotil aj minister zdravotníctva Viliam 
Čislák: „Tento projekt  vnímam pozitívne nielen ako minister 
zdravotníctva, ale aj ako lekár a rodič. Navyše, skĺbenie 
hodnotného posolstva najznámejších rozprávok s pomocou 
detským pacientov je zmysluplné a má aj ďalší, pre deti 
obohacujúci rozmer. Podpora kvalitnejšieho poskytovania 
zdravotnej starostlivosti našim najmenším pacientom je vždy 
vítaná. Na Slovensku máme špecializované pracoviská, kde sú 
skúsení lekári, sestry aj zdravotnícky personál. Moderná 
medicínska technika je veľkým benefitom, pretože dnes je 
rekonštrukcia nemocníc a zabezpečenie technickým 
vybavením takpovediac úlohou dňa.“    

www.fntn.sk 16.07.2015 
pomocná evidencia 1229/1/2015 
 
Riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trenčíne Stanislav Pastva 

odvolal v pondelok 20. Júla z funkcie primára gynekologicko 
– pôrodníckej kliniky Petra Kaščáka. Dôvodom je natáčanie 
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hudobného klipu skupiny Karpatské Chrbáty v priestoroch 
pôrodnice. Podľa vyjadrenia riaditeľa nemocnice Peter Kaščák 
zásadne porušil pra-
covnú disciplínu, keď 
bez súhlasu vedenia 
nemocnice povolil 
cudzím osobám v ci-
vile vstup na funkčnú 
operačnú sálu, čím 
mohol vystaviť pa-
cientky zvýšenému riziku infekčných komplikácií. 

„Došlo k vážnemu porušeniu hygienického a 
epidemiologického režimu pracoviska. Vedeniu nemocnice 
neumožnil vopred zaujať k svojmu počinu stanovisko. 
Riaditeľ nemocnice vyhodnotil toto pochybenie za natoľko 
závažné, že primára odvolal z funkcie,“ uviedla hovorkyňa 
nemocnice Petra Gembešová. 

Peter Kaščák hovorí, že oficiálny dôvod odvolania nevie, 
určite to nebolo pre medicínsku alebo manažérsku chybu. 
Vníma to ako neférovú hru. „Myslím, že za šesť a pol roka 
som kliniku zviditeľnil pozitívnym spôsobom v rámci 
Slovenska, stala sa rešpektovaným pracoviskom. Neoficiálny 
dôvod, ktorý viem kuloárne, považujem za účelové zneužitie 
mojej chyby k odvolaniu,“  povedal Peter Kaščák. 

K žiadnemu ohrozeniu  zdravia alebo starostlivosti na 
klinike podľa neho nedošlo. „Reálny dôvod je ten, že nie 
každému vyhovuje spôsob vedenia, moje vysoké nároky voči 
kolektívu aj sebe. Niektorí konkrétni  ľudia to využili ako 
zámienku,“ dodal. V nemocnici zatiaľ zostáva. 

Branislav Jobus zo skupiny Karpatské chrbáty hovorí, že 
ho to mrzí. S Kaščákom sa pozná vyše 30 rokov, odvolaný 
primár hral v trenčianskej kapele Bez ladu a skladu.  „Ani vo 
sne by mi nenapadlo, že sa niečo také môže stať v našej 

Peter Kaščák 
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krajine,“ hovorí Branislav Jobus. Videoklip s názvom 
„Žl čníkový záchvat“ je podľa neho hlavne o humore a radosti. 
„Keby som tušil, že mu niekto kvôli tomuto ublíži, určite nič 
také nerobíme,“ povedal. 

„Dať dolu takého odborníka, akým je Peter Kaščák, pre 
takúto hlúposť, to nie je v poriadku,“ dodal. Všetky operačné 
sály boli podľa neho po celý čas voľné. „Boli sme tam pol 
hodiny, pod dozorom primára, preto je to neuveriteľné,“ dodal 
Branislav Jobus. 

Hovorca ministerstva zdravotníctva Peter Bubla hovorí, že 
ministerstvo nezasahuje do personálnych rozhodnutí 
nemocnice. „Súhlasíme s postupom vedenia nemocnice. Nie je 
prípustné, aby sa bez vedomia vedenia nemocnice na 
funkčných operačných sálach natáčali videoklipy, alebo tam 
stupovali cudzí ľudia,“ dodal.  

Ako absolútne neprimeraný trest označil odvolanie 
Kaščáka šéf Lekárskeho odborového združenia Peter 
Visolajský. Lekárske odborové združenie by podľa neho 
vedelo uviesť množstvo ďalších príkladov, kde Ministerstvo 
zdravotníctva SR či jednotliví riaditelia nekonali ani zďaleka 
tak promptne a razantne, ako sa to stalo v prípade Kaščáka. 
Jeho odvolanie vyvoláva otázniky, či povolenie natáčania 
videoklipu v priestoroch jeho pracoviska ako dôvod odvolania 
nebolo iba zámienkou a existujú iné motívy na jeho odvolanie. 

Riaditeľ trenčianskej nemocnice má veľký výber 
miernejších postihov, ako je odvolanie z funkcie. „Lekárske 
odborové združenie sa napriek tomu, že bývalý pán primár nie 
je členom LOZ, jednoznačne stavia na stranu tohto čestného a 
profesionálne zdatného lekára a vyzýva riaditeľa trenčianskej 
nemocnice Stanislava Pastvu, aby prehodnotil svoj postoj,“ 
uzavrel šéf lekárskych odborárov. 

www.sme.sk 20.07.2015 
pomocná evidencia 1245/1/2015 
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Odvolanie primára trenčianskej Gynekologicko-

pôrodníckej kliniky Petra Kaščáka je hroznou politickou 
hrou, ktorá ohrozuje medicínsku kvalitu pôrodnice v Trenčíne, 
vyhlásil primátor mesta Richard Rybníček. Podľa jeho slov 
nešlo o rozhodnutie riaditeľa nemocnice, ale samotného 
ministra zdravotníctva Viliama Čisláka (Smer-SD). “Títo 
politickí nominanti ho dnes ponížili a ponížili tým aj Trenčín,” 
uviedol Richard Rybníček. 

Podľa trenčianskeho primátora je Peter Kaščák v oblasti 
gynekológie jeden z najšpičkovejších lekárov, o čom svedčí aj 
dvojnásobný honor najlepšej pôrodnice na Slovensku.  

„Peter za šesť a pol roka svojej skvelej práce dal pôrodnici 
prestíž, tvár a úctu. V tejto krajine sa priemernosť 
uprednostňuje pred kvalitou. Ale aj to bude mať raz svoj 
koniec,“ doplnil Richard Rybníček. 

Trenčiansky primátor sa s Kaščákom pozná od detstva, 
zakladali spolu kapelu Bez ladu a skladu. Riaditeľ nemocnice 
Stanislav Pastva by podľa jeho slov Kaščáka nikdy 
neodvolal, pokiaľ by nedostal príkaz od ministra. „Sú to 
kamaráti, veď mu odrodil deti. Bolo ublížené mestu Trenčín a 
ako primátor nemôžem mlčať, pokiaľ mi tu nekompetentné 
politické rozhodnutia ničia charakter mesta, ktorý tvoria 
špičkoví odborníci ako Peter Kaščák“. Richard Rybníček 
zároveň dúfa, že Peter Kaščák z trenčianskej nemocnice 
neodíde. 

www.hnonline.sk 20.07.2015 
pomocná evidencia 1246/1/2015 
 
 
Pred Fakultnou nemocnicou (FN) v Trenčíne odštartovala 

petičná akcia na podporu zrušenia odvolania Petra Kaščáka 
z funkcie primára Gynekologicko-pôrodníckej kliniky FN 
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Trenčín.  Podporu Kaščákovi písomne vyjadrilo aj 62 zamest-
nancov kliniky.  

„Vyjadrujeme podporu doktorovi Kaščákovi, ktorého 
poznáme ako odborníka, profesionála s ľudským prístupom. 

Práve vďaka týmto 
vlastnostiam má 
najväčšiu zásluhu 
na získaní dvojná-
sobného ocenenia 
najlepšia klinika na 
Slovensku. Nesú-
hlasíme s jeho od-
volaním, chceme 
mať späť v bezpečí 

svoje zdravie, životy nenarodených detí a dôveru v Gy-
nekologicko-pôrodnícku kliniku v Trenčíne,“ informovala 
predsedníčka petičného výboru Monika Faltínková s tým, že 
podpisy na petíciu budú zbierať po celom Trenčíne dva 
týždne, následne ju odovzdajú na ministerstvo zdravotníctva.  

Zamestnanci kliniky vo svojom stanovisku oceňujú 
výsledky, ktoré klinika dosiahla pod Kaščákovým vedením. 
„Opakovane sú dosahované výborné výsledky perinato-
logickej starostlivosti, ako perinatálna úmrtnosť, percento 
cisárskych rezov je hlboko pod celoslovenským priemerom, 
rastie počet pôrodov, dobre funguje centrum poskytujúce 
starostlivosť v spolupráci s neonatologickým pracoviskom o 
predčasne narodené deti. K výraznému pokroku došlo 
v oblasti gynekologickej starostlivosti, rozvoju onkologického 
programu – diagnostike a liečbe zhubných nádorov prsníka, 
zhubných nádorov rodidiel, kde sú výsledky porovnateľné 
s onkologickými centrami nielen slovenskými, ale aj v rámci 
Európy,“ uvádza sa v podpornom stanovisku Kaščákových 
kolegov z kliniky. 

Členky petičného výboru. 
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Z 82 zamestnancov ho podpísalo 62, 19 je momentálne na 
dovolenke. Petra Kaščáka petičná akcia prekvapila a váži si 
podporu každého človeka. 

 „Vážim si najmä podporu kolegov lekárov, ktorí vedia, že 
naozaj až k takému vážnemu prečinu nedošlo, aby bolo 
ohrozené zdravie a zdravotná starostlivosť. Bol som odvolaný 
z funkcie primára, ale môžem garantovať, že nie funkciou 
primára sa tu robí kvalitná medicína, ale celým kolektívom. 
Som presvedčený, že tá sa tu bude robiť, či už primárom 
budem alebo nie. Spätne chápem aj pohľad druhej strany, že 
som prekročil svoje právomoci. Za chybu to považujem, 
vážim si podporu, ale úprimne povedané, bol by som radšej, 
kedy sa to vôbec nemuselo diať a mohli by sme v pokoji robiť 
tak ako ešte pred týždňom,“ skonštatoval Peter Kaščák s tým, 
že chce zostať pracovať v trenčianskej nemocnici.  

„Neviem, či za tejto situácie by dokonca bolo vhodné, aby 
som sa do funkcie vrátil,“ uzavrel bývalý primár. 

www.cas.sk 22.07.2015 
pomocná evidencia 1250/1/2015 
 
Podpisy pod petíciu proti odvolaniu Petra Kaščáka 

z funkcie primára gynekologicko–pôrodníckej kliniky 
v Trenčíne budú organizátori zbierať dlhšie o jeden týždeň. Po 
novom sa petícia bude dať podpísať až do 10. augusta. 
„Zmenu sme urobili na základe mnohých požiadaviek. Ľudia 
sami vyvíjajú aktivity ohľadom petície a zriaďujú podpisové 
miesta,“ povedala predsedníčka petičného výboru Monika 
Faltinková. 

Doteraz sa pripojilo už viac ako šesťtisíc občanov nielen 
z Trenčína, ale aj z celého Slovenska. „V týchto dňoch 
evidujeme už 43 zberných a podpisových miest a ľudia 
posielajú naďalej nové adresy miest, ktoré vytvorili z vlastnej 
iniciatívy.“ 
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V Trenčíne zbierajú podpisy na 23 miestach. Okrem toho je 
petícia dostupná v okolitých mestách, ale aj v Bratislave, 
Trnave, Hlohovci, Nových Zámkoch alebo Piešťanoch. Petícia 
beží aj na internete. „Táto vec sa týka každého z nás, máme 
možnosť nebyť ticho a prejaviť svoj názor,“ dodala Monika 
Faltinková. 

Odvolaný primár Peter Kaščák hovorí, že výrazná podpora 
na sociálnych sieťach a tiež organizácia petície ho veľmi 
prekvapila. 

„Priazeň, ktorú cítim po mojom odvolaní z postu primára 
od primátora, kolegov, od pacientok a rodičiek, od mnohých 

známych i neznámych ľu-
dí, je pre mňa silným po-
vzbudením a súčasne je 
zaväzujúca pri mojej ďal-
šej práci lekára,“ povedal. 

Túto medializáciu si 
ale podľa vlastných slov 
určite neželal a jeho od-
volanie výrazne ovplyvni-

lo aj atmosféru na klinike. „Nielen ja, ale celý kolektív vníma 
moje odvolanie ako nekorektný a neférový zásah do chodu 
kliniky.“ 

Nemocnica musí vyhlásiť výberové konanie na post 
primára. „To, či sa ho zúčastním, bude závisieť od mnohých 
okolností. K súčasnému vedeniu nemocnice už nemám žiadnu 
dôveru,“ uzavrel Peter Kaščák. 

Fakultná nemocnica v Trenčíne občiansku petíciu eviduje. 
„Vedenie nemocnie sa bude petícou zaoberať,“ uviedla 
hovorkyňa nemocnice Petra Gembešová. 

Podobne sa vyjadrilo aj Ministerstvo zdravotníctva. 
„Zaoberáme sa každou petíciou, ktorá príde. Personálne 
otázky primárov ale rieši vždy riaditeľ nemocnice, nie 
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ministerstvo,“ povedala hovorkyňa rezortu Zuzana 
Čižmáriková. 

www.sme.sk 05.07.2015 
pomocná evidencia 1329/1/2015 
 
 
Členovia petičného výboru, ktorý požaduje zrušenie 

odvolania Petra Kaščáka z postu primára gynekologicko–
pôrodníckeho oddelenia, sa koncom augusta stretli s riadi-
teľom Fakultnej nemocnice v Trenčíne Stanislavom Past-
vom. 

„Upozornili sme ho, že s jeho rozhodnutím odvolať Petra 
Kaščáka nesúhlasí okrem širokej verejnosti, ktorá podporovala 
petíciu, tiež kolektív gynekologicko–pôrodníckej kliniky 
v Trenčíne, lekárske odborové združenie, ale aj primári 
nemocnice,“ hovorí členka petičného výboru Naďa 
Lorencová. Na stretnutí podali riaditeľovi nemocnice žiadosť 
o zrušenie odvolania Petra Kaščáka z funkcie primára. 

Petíciu s viac ako sedemtisíc podpismi riaditeľovi 
nemocnice neodovzdali, pretože nemocnica podľa petičného 
zákona nie je povinným subjektom na jej prijatie. Tým je 
ministerstvo zdravotníctva. 

„Naším cieľom je návrat Petra Kaščáka do funkcie primára, 
v čom nás podporili tisíce občanov nielen z Trenčianskeho 
kraja. Keďže sa petícia týka nielen funkcie, ale aj osobne 
doktora Kaščáka, zvolili sme najskôr cestu, ktorá pri 
uváženom a manažérsky profesionálnom prístupe riaditeľa 
môže mať efektívnejší a promptnejší výsledok. Postup 
výlučne v súlade s petičným zákonom však nevylučujeme,“ 
dodala Naďa Lorenzová. 

Riaditeľ fakultnej nemocnice Stanislav Pastva vydal po 
stretnutí s petičným výborom vyhlásenie. O rozhodnutí odvo-
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lať Petra Kaščáka z funkcie primára hovorí ako o výhradne 
svojom vlastnom. 

„Oceňujem jeho lekárske schopnosti a vedomosti a som si 
veľmi dobre vedomý jeho prínosu nielen pre gynekologicko-
pôrodnícku kliniku, ale i pre fakultnú nemocnicu ako celok,“ 
uvádza vo svojom stanovisku. 

Podľa neho je používanie majetku nemocnice na účely, 
ktoré nesúvisia s plnením pracovných povinností, hodnotené 

ako závažné porušenie pracovnej 
disciplíny. Výsledkom takéhoto 
konania je ukončenie pracov-
ného pomeru. 

„Po zverejnení môjho roz-
hodnutia sa objavilo mnoho 
názorov na to, že môj postup bol 
neprimerane prísny voči lekáro-
vi, ktorý sa nemalou mierou 
podieľal na skvalitnení práce 

a výsledkov gynekologicko–pôrodníckej kliniky. S týmto 
nesúhlasím. Hlavnou otázkou pri mojom rozhodovaní nebolo 
to, či odvolám Petra Kaščáka z funkcie primára, ale to, či 
s ním skončím pracovný pomer z dôvodu závažného porušenia 
pracovnej disciplíny. Práve tu som prihliadol na výsledky 
a profesijnú erudovanosť Petra Kaščáka a rozhodol som sa 
nepostupovať tak prísne, hoci som presvedčený, že pre 
skončenie pracovného pomeru by boli splnené všetky 
podmienky,“ dodal vo svojom vyhlásení riaditeľ nemocnice. 

Stanovisko riaditeľa nemocnice považuje odvolaný primár 
Peter Kaščák za nekorektné a zavádzajúce. „Je pre mňa 
nemilým prekvapením, že sa riaditeľ nemocnice pod toto 
stanovisko podpísal. Tvrdí úplný opak toho, čo mi 
niekoľkokrát hovoril pri osobných stretnutiach,“ povedal Peter 

Peter Kaščák je aj členom skupiny Bez ladu a skladu. 



798 

 

Kaščák. O tom, či zostane aj naďalej pracovať vo Fakultnej 
nemocnici v Trenčíne, sa ešte nerozhodol. 

„Nikto nemôže vedieť, aká bude moja profesionálna 
budúcnosť v trenčianskej nemocnici. Veď ešte nedávno by mi 
ani nenapadlo, že sa môžem stať súčasťou intríg 
a mocenských hier,“ dodal Peter Kaščák. 

Podľa informácií z internetovej stránky nemocnice 
výberové konanie na post primára vyhlásili v pondelok. 
Výberové konanie bude pozostávať z dvoch etáp - pohovorom 
so psychológom a pohovorom pred výberovou komisiou. 
Prihlásiť sa do výberového konania môžu záujemcovia do 
konca septembra. 

www.sme.sk 10.09.2015 
pomocná evidencia 1475/1/2015 
 
 
 
Na očnej klinike Fakultnej nemocnice (FN) v Trenčíne 

urobia ročne asi 5000 operačných zákrokov, čo je po dvoch 
bratislavských nemocniciach tretí najväčší počet na 

Slovensku. Dominujú 
im operácie sivého 
zákalu, ktoré tvoria 
asi tretinu všetkých 
výkonov kliniky 
a v minulom roku ich 
v Trenčíne uskutočnili 
asi 1700.  

Podľa prednostu 
kliniky Mareka 

Káčeríka sa však čoraz menej lekárov venuje operáciám 
zadného segmentu oka a náročným operáciám po úrazoch oka. 
Na Slovensku sa podľa neho zvýšil počet očných centier, ktoré 
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sa venujú predovšetkým finančne zaujímavým operáciám 
sivého zákalu, prípadne refrakčným operáciám.  

„Sú to vcelku jednoduché operácie, na Slovensku je možno 
sto chirurgov, ktorí dokážu podobné operácie robiť. Veľké 
množstvo ostatných pacientov, to sú predovšetkým pacienti 
s chorobami zadného segmentu oka, predovšetkým sietnice 
a pacienti po úraze oka. Tí vyžadujú zložitejšie operácie, ktoré 
nie sú také ziskové pre nemocnicu. A je čoraz menej chirurgov 
na Slovensku, ktorí sa operáciami takýchto veľmi ťažkých 
stavov zaoberajú,“ konštatoval Marek Káčerík.  

Ako dodal, aj na očnej klinike FN Trenčín prevažujú 
operácie sivého zákalu, no špecifikom kliniky sú 
predovšetkým operácie sietnice, operácie ťažkých foriem 
zeleného zákalu, tzv. sekundárnych glaukómov, často aj 
implantácia glaukómových implantátov.  

„Zaoberáme sa aj operatívou a rekonštrukciou dúhovky, 
taktiež našívaním aneridických šošoviek, čo robia na 
Slovensku len asi tri kliniky. Ľudí, ktorí potrebujú tento 
výkon, nie je veľa, ale sú. Často za mnou chodia pacienti, 
ktorí sú aj 15 rokov bez dúhovky, šošovky, vidia veľmi zle, 
nikto ich nerieši. A pritom je to stav, ktorý je riešiteľný,“ 
zdôraznil očný chirurg.  

Jedným z najunikátnejších očných chirurgických zákrokov 
očnej kliniky FN Trenčín sú poľa prednostu rekonštrukčné 
operácie zrenice, tzv. serkláž zrenice.  

„Ide o operáciu, keď je zrenica napríklad po úraze 
ochrnutá, permanentne rozšírená. Nefunguje, nereaguje na 
osvetlenie. Na to sa používa špeciálny a dosť náročný 
operačný výkon, keď sa pomocou jedného stehu akoby obšije 
zrenička a stiahne sa. V podstate zašívate oko vnútri cez jeden 
dvojmilimetrový a dva milimetrové vpichy. Je tam veľmi veľa 
rizík, podľa mňa je to jedna z troch najťažších operácií, ktoré 
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som robil,“ priblížil Marek Káčerík s tým, že doteraz ich 
urobili asi desať, ich počet však neustále stúpa.  

„Často ani lekári nevedia, že je podobné stavy možné riešiť 
operačne,“ uzavrel prednosta očnej kliniky.  

www.teraz.sk 10.10.2015 
pomocná evidencia 1587/1/2015 
 
Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) 

nahlásili v 41. kalendárnom týždni 5059 akútnych 
respiračných ochorení. V porovnaní s predchádzajúcim 
týždňom stúpla chorobnosť o 3,81 percenta. Informoval 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne. 

Z celkového počtu ochorení bolo 401 ochorení na chrípku. 
Chrípková chorobnosť stúpla v porovnaní s predchádzajúcim 
týždňom o 35,5 percenta. Chrípka v minulom týždni najviac 
trápila deti od šesť do 14 rokov. 

Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochorenia bola 
v minulom týždni v TSK v okrese Bánovce nad Bebravou, 
najnižšia v okrese Považská Bystrica.  

www.teraz.sk 12.10.2015 
pomocná evidencia 1598/1/2015 
 
Odvolaný primár gynekologicko-pôrodníckej kliniky 

Fakultnej nemocnice (FN) Trenčín Peter Kaščák je opäť vo 
funkcii. Ako jediný uchádzač o pozíciu primára vyhral 
výberové konanie.  

„Výberové konanie na obsadenie miesta primára 
gynekologicko–pôrodníckej kliniky vo FN Trenčín sa 
uskutočnilo 13. a 14. októbra 2015. Prihlásil sa jediný 
uchádzač. MUDr. Peter Kaščák splnil predpoklady a 
požiadavky vyhlasovateľa výberového konania. Uchádzač 
vyhovel stanoveným podmienkam, výberová komisia ho 
odporučila a následne ho riaditeľ FN Trenčín menoval na 
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pozíciu primára gynekologicko–pôrodníckej kliniky,” uviedla 
pre TASR hovorkyňa nemocnice Petra Gembešová. 

Riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trenčíne odvolal Petra 
Kaščáka z funkcie pri-
mára gynekologicko-pô-
rodníckej kliniky 20. 
júla. Dôvodom bolo na-
táčanie hudobného klipu 
skupiny Karpatské chr-
báty v priestoroch pô-
rodnice, čo vedenie kla-
sifikovalo ako hrubé 
porušenie pracovnej disciplíny.  

V Trenčíne zorganizovali petíciu proti jeho odvolaniu, 
podporné stanovisko vyjadrilo Kaščákovi aj 62 zamestnancov 
kliniky, ktorí vo svojom stanovisku ocenili výsledky 
dosiahnuté pod Kaščákovým vedením. 

www.teraz.sk 23.10.2015 
pomocná evidencia 1631/1/2015 
 
Veľká výmena všetkých starých okien v trenčianskej 

nemocnici sa začala ešte v auguste. V týchto týždňoch ju 
pomaly dokončujú. Okná na viacerých budovách nemocnice 
boli pôvodné, niektoré majú viac ako sto rokov.  

„Naša budova je jedna z najstarších v nemocnici, má viac 
ako sto rokov, a okná tu boli pôvodné. V mnohých izbách boli 
nevhodné, museli byť doslova zaklincované, aby nepadali a 
neotvárali sa, napriek tomu cez ne fúkalo,“ hovorí primárka 
oddelenia geriatrie a dlhodobo chorých Terézia Drobná.  

Podľa nej sú práve pacienti na geriatrii veľmi teplomilní, 
takže výmenu ocenili. V zime dokonca na tomto oddelení 
niektoré izby nevyužívali, pretože v nich bolo chladno.  



802 

 

„Teraz je to fantastický komfort, na izbách je teplejšie aj o 
tri stupne. Okná sa dajú ľahko otvárať, vetrať, ďalšia výhoda 
sú žalúzie, viete, keď pražilo slnko, dávali sme na okná 
plachty, závesy,“ dodala primárka.  

Samotná výmena bola organizačne náročná, okná totiž 
menili za plnej prevádzky oddelenia. „Organizačne to bolo 
náročné, museli sme to zvládnuť za pochodu. Mierne sme 

zredukovali počet pacientov, 
presúvali sme sa z jednej 
strany oddelenia na druhú, 
ale nikomu to nevadilo,“ 
skonštatovala Terézia Drob-
ná.  

Rekonštrukcia v takomto 
rozsahu ešte v trenčianskej 
nemocnici doposiaľ nepre-

behla. Celkovo tu vymenia 1310 okien a balkónových zostáv a 
21 vchodových dverí.  

„Pre výmenu okien sme sa rozhodli najmä pre ich 
nevyhovujúci technický stav, veľkú mieru opotrebovanosti a v 
zimnom období výraznému úniku tepla. Výmena je rozvrhnutá 
do viacerých etáp, s prácami sa začalo v druhej polovici 
augusta a predpokladané ukončenie je koncom októbra,“ 
povedala hovorkyňa nemocnice Petra Gembešová.  Peniaze 
na nové okná dostala nemocnica ako dotáciu od Úradu vlády.  

„Nemocnici tento rok pridelili účelovo viazané finančné 
prostriedky v celkovej sume 1 168 560 eur na výmenu okien v 
celom areáli a tiež na nákup RTG prístroja a mamografického 
prístroja,“ dodala Petra Gembešová.  
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Dodávku a montáž plastových okien, balkónových a 
vchodových dverí obstarala nemocnica prostredníctvom 
elektronického trhoviska, po dokončení prác zaplatí viac ako 
604 tisíc eur. „Zákazka 
zahŕňa demontáž, dodáv-
ku a montáž okien, bal-
kónových a vchodových 
dverí a montáž vnútor-
ných a vonkajších para-
petov, dodávku a montáž 
vnútorných horizontál-
nych žalúzií na okná 
a balkónové dvere a sieť-
ky, murárske a maliarske práce vnútorných a vonkajších ostení 
na jednotlivých budovách,“ uviedla Petra  Gembešová.  

Súčasťou ceny je aj doprava materiálu, odvoz a likvidácia 
starých okien, vnútorných a vonkajších parapetov, 
balkónových a vchodových dverí, vzniknutého odpadu a jeho 
uskladnenie na regulovanú skládku.  

Výmenu okien oceňujú aj pacienti nemocnice. „Čo som 
ležal naposledy v nemocnici, tak je to veľký rozdiel. Je to 
dobrá vec,“ hovorí Dušan z Ilavy. „Tá výmena je potrebná, 
cez staré okná fúkalo, bolo chladno. V nemocnici mi ale chýba 
lepší prístup personálu, najmä sestričiek, lebo tie robia 
nemocnicu, nie lekári alebo vybavenie,“ dodala Anna z 
Trenčína.  

Okrem okien tento rok v nemocnici opravili sociálne 
zariadenia na infekčnom oddelení, oddelení tuberkulózy a 
pľúcnych chorôb a geriatrickom oddelení. Na týchto 
oddeleniach tiež vymaľovali chodby a izby pre pacientov a 
vymenili podlahovú krytinu.  

www.sme.sk 28.10.2015 
pomocná evidencia 1648/1/2015 
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Zdravotné sestry v Trenčíne podávajú výpovede. Pripojili sa 
tak k zdravotným pracovníkom zo Žiliny, Prešova, Košíc, 
Trnavy alebo Bojníc. V pondelok mali zozbieraných už okolo 
sto výpovedí, tento počet ale ešte nie je konečný. Plánujú ich 
zbierať aj počas decembra.  

Malo by ísť o sestry z prevažne kľúčových oddelení 
nemocnice ako ARO, 
traumatológia, chirur-
gia, alebo z gynekolo-
gicko-pôrodníckeho od-
delenia. Výpovede pre-
to môžu paralyzovať 
chod nemocnice. 

Zdravotné sestry nie 
sú spokojné so záko-
nom, ktorý im upravuje 

mzdy. Svoje požiadavky zhrnuli do troch bodov - zákon o 
odmeňovaní musí platiť pre všetkých zdravotníkov rovnako, 
chcú zvýšiť koeficienty pre výpočet mzdy a tiež zvyšovať 
základný plat každé tri roky praxe. „Tieto požiadavky všetci 
poznajú už roky – minister, riaditelia nemocníc, poslanci. Toto 
nie je len o našich platoch,“ povedala na pondelňajšom 
stretnutí so zdravotnými sestrami z trenčianskej fakultnej 
nemocnice prezidentka Slovenskej komory sestier 
a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová. 

 „Žiadame tiež, aby sa naplnil stav pracovníkov na taký, aký 
má v nemocniciach byť. Je nás málo. Ak má sestra na starosti 
dvakrát viac pacientov, ako by mala mať, tí potom 
nedostávajú kvalitnú starostlivosť,“ uviedla.   

Sestry podľa nej pochopili, že ak sa teraz nezmobilizujú 
a nezatlačia na zodpovedných, tak takáto príležitosť nebude 
veľmi dlho. „Chceme aby sa prestalo kradnúť, aby sa peniaze 
využívali efektívne,“ dodala  Iveta Lazorová. 
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Jedným z oddelení, ktorého chod môžu výpovede úplne 
ochromiť je aj Gynekologicko-pôrodnícke. Výpoveď podala aj 
vrchná sestra Adriana Hertlová .  

„Som hrdá na moje oddelenie, výpovede podali všetky 
sestry okrem troch, teda štyridsať. V nemocnici pracujem 28 
rokov, v čistom zarobím okolo 800 eur spolu s nadčasmi 
vrátane všetkého,“ dodala Adriana Hertlová. 

Napätá situácia je podľa Zuzany Kraj čiovej aj na 
Psychiatrickej klinike. 
„Každý sa bojí, každý má 
deti, úver. Musíme to ale 
skúsiť, nič iné nám ne-
zostáva. Ak by som nemala 
manžela, tak je ťažké vyžiť 
z takého platu, a to robím 
sestru 25 rokov,“ povedala 
Zuzana Krajčiová. Z postu-
pu ministra je rozčarovaná. 
„Nerozumiem, neviem o čo mu ide - samé špekulovanie, 
naťahovanie,“ dodala Zuzana Krajčiová. Jej kolegyňa Jana 
Stančeková z rovnakej kliniky považuje jednanie zo strany 
ministerstva za nehoráznosť. „Ak vám pri takejto ťažkej 
a zodpovednej práci ešte niekto hádže balvany pod nohy...“. 

V trenčianskej Fakultnej nemocnici pracuje 690 sestier 
a pôrodných asistentiek. „Priemerný mesačný hrubý príjem 
bez nadčasových príplatkov je 1 027 eur,“ povedala 
hovorkyňa nemocnice Petra Gembešová. 

Oficiálne informácie o zámere sestier podávať výpovede 
zatiaľ nemocnica nemá,  neevidujú ani žiadnu výpoveď z 
dôvodov nespokojnosti. 

Minulú stredu dalo v Žiline výpovede dvesto sestier, 
v piatok podalo výpoveď 382 sestier a pôrodných asistentiek 
v Prešove a 76 ich podalo výpoveď v  bojnickej nemocnici. 
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V pondelok  padli hromadné výpovede v Košiciach – tu 
podalo výpoveď 64 sestier a  v Trnave 106. 

Ministerstvo zdravotníctva podľa jeho hovorcu Petra Bublu 
situáciu sleduje.  

„Počkáme si na záver tohto dňa, a potom to vyhodnotíme,“ 
povedal. Minister je v kontakte s riaditeľmi dotknutých 
nemocníc.  

„Stále platí, že v nemocniciach majú postupovať tak, aby 
nebolo ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti,“ 
podotkol Peter Bubla. 

www.sme.sk 30.11.2015 
pomocná evidencia 1813/1/2015 
 
Riaditelia nemocníc s poliklinikami v Bojniciach, Myjave a 

Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčian-
skeho samosprávneho kraja garantujú, že nedôjde k zníženiu 
miezd zdravotníckych pracovníkov. Dohodli sa na tom na 
mimoriadnej pracovnej porade v utorok 1. decembra, ktorú 
zvolal predseda kraja Jaroslav Baška v súvislosti s výpove-
ďami sestier a pôrodných asistentiek v bojnickej nemocnici. 
Informovala o tom vedúca Oddelenia komunikácie a 
medzinárodných vzťahov Úradu kraja Jana Paulínyová. 

„Trenčiansky samosprávny kraj spolu s vedením nemoc-
nice hľadajú také riešenia, aby pacient nepocítil obmedzenie 
poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ zdôraznila. 

Ako ďalej konštatovala Jana Paulínyová, k dnešnému dňu 
podalo výpoveď v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 92 
zdravotných sestier a pôrodných asistentiek z celkového počtu 
356.  

„Paradoxne je to v nemocnici, kde zdravotné sestry 
zarábajú najviac zo všetkých nemocníc v zriaďovateľskej 
pôsobnosti kraja,“ poznamenala. V NsP Myjava a NsP 
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Považská Bystrica sestry a pôrodné asistentky žiadne 
výpovede k dnešnému dňu nepodali. 

Pracovný pomer chcú ukončiť okrem tých bojnických aj 
sestry a pôrodné asistentky z nemocníc v Žiline, Košiciach, 
Prešove a Trnave. 

Minister zdravotníctva Viliam Čislák podľa šéfky 
sesterských odborov Moniky Kaveckej podcenil situáciu a 

sestry nedôverujú jeho 
deklarovaným garanciám. 
Nie sú spokojné so záko-
nom, ktorý zdravotníkom 
upravuje mzdy. Sestry trvajú 
na troch požiadavkách. 
Zákon o odmeňovaní musí 
platiť pre všetkých zdravot-
níkov, chcú tiež zvýšiť koe-

ficienty pre výpočet základnej zložky mzdy. Ministerstvo 
zdravotníctva podľa jeho hovorcu Petra Bublu situáciu 
sleduje. „Počkáme si na záver tohto dňa, a potom to 
vyhodnotíme,“ povedal. Minister je v kontakte s riaditeľmi 
dotknutých nemocníc. „Stále platí, že v nemocniciach majú 
postupovať tak, aby nebolo ohrozené poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti,“ podotkol Peter Bubla. 

Výpovede začnú platiť vo februári tohto roka. Viliam 
Čislák chce dovtedy pracovať na tom, aby ich sestry stiahli. V 
extrémnych prípadoch môže podľa neho dôjsť k spájaniu 
oddelení či presunu personálu.  

„Ak majú sestry pochybnosti o výške mzdy, mali by sa 
riaditeľov spýtať na svoje nové platobné dekréty,“ povedal v 
piatok 27. novembra na tlačovej konferencii. Viliam Čislák 
označil akciu hromadných výpovedí za politicky motivovanú.  

www.sme.sk 01.12.2015 
pomocná evidencia 1824/1/2015 

Minister zdravotníctva Viliam Čislák. 



808 

 

V Trenčianskom kraji nahlásili v tomto týždni 5864 
akútnych respiračných ochorení. V porovnaní s minulým 
týždňom sa chorobnosť zvýšila o 1,15 percenta. Informoval o 
tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne. 

Z celkového počtu ochorení bolo 497 ochorení na chrípku. 
Chrípková chorobnosť vzrástla v porovnaní s predchádzajúcim 
týždňom o 26 percent. Chrípka najviac trápila mládež od 15 
do 19 rokov. 

Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochorenia bola 
tento týždeň v Trenčianskom kraji v okrese Bánovce nad 
Bebravou (1894 ochorení na 100 tisíc obyvateľov), najnižšia v 
okrese Ilava (1290 ochorení na 100 tisíc obyvateľov). Pre 
chrípku nemuseli tento týždeň prerušiť školskú dochádzku v 
žiadnej škole ani školskom zariadení v kraji. 

www.sme.sk 04.12.2015 
pomocná evidencia 1839/1/2015 
 
Vo Fakultnej nemocnici (FN) v Trenčíne v pondelok 7. de-

cembra prostredníctvom právneho zástupcu Slovenskej komo-
ry sestier a pôrod-
ných asistentiek 
Slavomíra Slávika 
podalo výpovede 
189 zdravotných 
sestier.  

„Výpovede ana-
lyzujeme z pohľa-
du dopadu na od-
delenia, najmä to, 

v akej prevádzke sú jednotlivé sestry zaradené a ich 
kvalifikáciu. V prípade dvojmesačnej výpovednej lehoty ich 
pracovný pomer by končil 29. februára 2016. Taktiež 
analyzujeme, aké žiadosti evidujeme na personálnom oddele-
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ní, aké možnosti ponúka trh práce a budeme hľadať vhodných 
uchádzačov na voľné pracovné pozície. Vynaložíme 
maximálne úsilie, aby bola pacientom poskytnutá nepretržitá 
zdravotná starostlivosť a naďalej budú prebiehať diskusie so 
sestrami, nakoľko prijatím novely zákona nedôjde k poklesu 
celkovej mzdy,“ uviedla hovorkyňa FN Trenčín Petra 
Gembešová. 

Sestry pristupujú k hromadným výpovediam, pretože sú 
nespokojné so zákonom, ktorý zdravotníkom upravuje mzdy. 
Parlament ho schválil koncom novembra, účinnosť má od 
budúceho roka. Sestry tvrdia, že nezohľadňuje ich požiadavky. 
Trvajú na tom, aby zákon platil nielen pre sestry v 
nemocniciach, ale aj pre tie v ambulanciách, zariadeniach 
sociálnych služieb či kúpeľoch. Chcú zvýšiť koeficienty pre 
výpočet základnej zložky mzdy a zvyšovať tiež základnú 
zložku mzdy každé tri roky praxe. Tie, ktoré podali výpovede 
do konca novembra, ich budú mať platné vo februári 
budúceho roka. 

Výpovede sestry zatiaľ podali v Univerzitnej nemocnici L. 
Pasteura v Košiciach, Fakultnej nemocnici v Trnave, v 
popradskej, bojnickej, žilinskej a prešovskej nemocnici. Podľa 
ministerstva zdravotníctva je ich 960. 

www.hnonline.sk 07.12.2015 
pomocná evidencia 1845/1/2015 
 
Týždňovú pauzu v podávaní hromadných výpovedí 

prerušili zdravotné sestry v Trenčíne. V pondelok prišiel 
právny zástupca Slovenskej komory sestier a pôrodných 
asistentiek Slavomír Slávik a balík so 189 výpoveďami 
odovzdal v podateľni fakultnej nemocnice.  

 „Vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne je to stále živá téma, 
ak bude o to záujem, odovzdáme aj ďalšie výpovede. Podľa 
mojich informácií rokujú aj v ďalších nemocniciach, či sa 
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pripoja k tejto akcii, ale počty zatiaľ nepoznáme,“ povedal 
advokát Slavomír Slávik. 

Niektoré trenčianske sestry sa spoliehajú na to, že ak sa 
situácia vyostrí, prácu si nájdu v susednom Česku. Zlatuše 
Mihálová, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť 
Krajskej nemocnice Tomáša Baťu v Zlíne potvrdila, že súrne 
potrebujú zdravotné sestry. 

„Potrebujeme sestry na štandardné oddelenia aj na 
oddelenie intenzívnej starostlivosti. Môžeme zamestnať 
minimálne 12 sestier, ktoré nutne potrebujeme. Nie sme 
v kontakte so Slovenskou komorou sestier, túto situáciu 
začíname riešiť mimo Českej republiky až teraz,“ dodala 
námestníčka zlínskej nemocnice. 

Trenčianska nemocnica sa ocitla v nepríjemnej situácii. 
S výpoveďami sa vedenie bude môcť oboznámiť až teraz, aby 
zistilo, ako by sa ich odchod prejavil na jednotlivých 
oddeleniach, akú majú sestry kvalifikáciu a v akej prevádzke 
boli zaradené. V prípade dvojmesačnej výpovednej lehoty by 
sa ich pracovný pomer skončil 29. februára. Celkovo tam 
pracuje 679 sestier. 

„Taktiež analyzujeme, aké žiadosti sú na personálnom 
oddelení, aké možnosti ponúka trh práce a budeme hľadať 
vhodných uchádzačov na voľné pracovné pozície. 
V súčasnosti evidujeme vyše 50 žiadostí o prijatie do 
zamestnania na pozíciu zdravotnej sestry. Vynaložíme 
maximálne úsilie, aby bola pacientom poskytnutá nepretržitá 
zdravotná starostlivosť,“ zdôraznila Petra Gembešová, 
hovorkyňa fakultnej nemocnice. 

Peter Bubla, hovorca ministerstva zdravotníctva, 
informoval, že v štátnych nemocniciach začalo pracovať 
34 nových sestier, ktoré nastúpili do zamestnania po tom, čo 
niektorým začala plynúť výpovedná lehota. Výpoveď podľa 
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Bublu do včerajška stiahlo 70 zdravotníčok a ďalších 20 o tom 
rokuje. 

Iveta Lazorová, prezidentka Slovenskej komory sestier a 
pôrodných asistentiek pre Pravdu povedala, že nemá žiadne 
informácie o stiahnutých výpovediach. Na celom Slovensku 
ich doteraz podľa nej podalo 1 183 sestier. 

 „U sestier nejde ani tak o počet, ale o percentuálne 
zastúpenie. Sestry musia byť 24 hodín denne pri lôžku 
pacienta. Ak nemocnice nemôžu zabezpečiť 24-hodinové 
služby, už je problém. Sú niektoré nemocnice, kde majú málo 
sestier, a už dve-tri chýbajúce sestry dokážu nabúrať chod 
oddelenia,“ pripomenula Iveta Lazorová. 

www.pravda.sk 08.12.2015 
pomocná evidencia 1858/1/2015 
 
Oblasť od Kysúc až po Bratislavu môže čoskoro zostať bez 

fungujúcej koncovej pôrodnice. Vedenie trenčianskej fakultnej 
nemocnice totiž 
zvažuje, že v prí-
pade, ak by pôrod-
né asistentky ne-
stiahli výpovede, 
tak pôrodnicu spo-
lu s neonatologic-
kým centrom od 
marca 2016 zavrú.  

Tento scenár o-
hlásilo vedenie trenčianskej nemocnice na stretnutí s primármi 
jednotlivých oddelení. Agentúre SITA to potvrdil aj jeden z 
lekárov, ktorý si však neželal byť menovaný. 

O pláne zavrieť štvrtú najväčšiu pôrodnicu na Slovensku 
informovala zdravotné sestry aj námestníčka riaditeľa pre 
ošetrovateľstvo Eva Petrová. Zhruba štyridsať zdravotných 
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sestier a pôrodných asistentiek z pôrodnice na protest proti 
pomerom v zdravotníctve a prístupe ministerstva k nim podalo 
výpoveď v decembri s tým, že ak výpovede nestiahnu, tak 
skončia ku koncu februára. Podľa hovorkyne nemocnice Petry 
Gembešovej je ale predčasné šíriť správy o zatvorení 
pôrodnice. „Vedenie nemocnice vyvíja maximálne úsilie, aby 
v prípade nestiahnutia výpovedí sestier nebola ohrozená 
prevádzka  žiadneho oddelenie,“ informovala Petra 
Gembešová. 

Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných 
asistentiek Iveta Lazorová je presvedčená, že predstavené 
plány na zrušenie pôrodnice sú iba ďalším zastrašovaním 
sestier.  

„Náš právnik riešil prípady, keď si nadriadený cieľavedome 
vyberal sestry, ktoré sú živiteľkami rodín a doslova ich 
vydieral, aby stiahli výpoveď s tým, že ak ostanú bez práce, 
tak sa nepostarajú o svoje deti,“ tvrdí Iveta Lazorová s tým, že 
po týchto cynických praktikách už neveria ministrovi 
zdravotníctva a žiadajú premiéra Roberta Fica, aby konal a 
prehodnotil priority rozpočtu, keďže v tomto minister zlyhal. 

„Zaujímavé, že na 2500 nových policajtov sa sto miliónov 
eur našlo zo dňa na deň, ale pre sestry oveľa menšie peniaze 
nie sú už tri roky. Čo sú teda priority? Navyše, teraz 
ministerstvo zdravotníctva hazarduje so zdravím mamičiek a 
ešte nenarodených detí v ekonomicky najvýkonnejšom 
regióne Slovenska,“ uzavrela Iveta Lazorová. 

www.sme.sk 21.12.2015 
pomocná evidencia 1908/1/2015 
 
Fakultná nemocnica v Trenčíne uhradí na konci roka 

poslednú splátku zo sumy 243-tisíc eur pre spoločnosť 
Hospital Catering Solutions, ktorá nemocnici dodáva stravu. 
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Takmer štvrť milióna eur je nemocnica povinná zaplatiť za 
to, že v minulom roku odobrala o päť percent menej stravných 
dávok, ako sa zaviazala v koncesnej zmluve, ktorú podpísal 
predchádzajúci riaditeľ nemocnice Ján Dubovský. 

Nemocnica podľa 
zmluvy neplatí za ne-
odobratú stravu, ale za 
mzdy, energie, odvoz 
odpadu, upratovanie. 
Variabilné náklady, 
ktoré sa do sumy 
nepočítajú, sú potravi-
ny. 

Prvú splátku vo vý-
ške 43 tisíc eur za-

platila na konci mája tohto roka, poslednú, vo výške 24 tisíc 
eur uhradí 31. decembra 2015. 

„V prípade, ak celkový počet odobraných denných 
stravných dávok v príslušnom období klesne o viac ako päť 
percent pod minimálny odber, platí nemocnica odplatu 
zníženú o potraviny. Za prvý rok prevádzky išlo o sumu 243 
tisíc eur,“ informovala hovorkyňa nemocnice Petra 
Gembešová. 

Nemocnica sa v zmluve zaviazala odoberať denne 
minimálne 630 denných stravných dávok pre pacientov, 
minimálne 410 obedov pre zamestnancov počas pracovných 
dní, minimálne 120 obedov cez soboty, nedele a sviatky. 
Menej stravy odobrala trenčianska nemocnica najmä pre 
pokles počtu hospitalizovaných pacientov. 

„Ten nastal z dôvodu rekonštrukcií oddelení, ktoré majú 
v tomto čase znížený výkon,“ spresnila Petra Gembešová. 
V dodatku zmluvy, ktorý uzavrela nemocnica s dodávateľom 
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stravy v lete minulého roka, je minimálny odber nižší o 5 
percent v zmysle dohodnutých podmienok. 

Firma Hospital Catering Solutions o prehodnotení 
podmienok stanovených v koncesnej zmluve neuvažuje. 

„Garantovaný odber bol neoddeliteľnou súčasťou 
súťažných podmienok k verejnej zákazke. Odbery boli určené 
zo strany verejného obstarávateľa a pre všetkých účastníkov 
výberového konania sú rovnaké,“ informovala asistentka 
manažmentu Martina Janečková. 

Zmluvu na dodávku stravy podpísala trenčianska 
nemocnica s firmou Hospital Catering Solutions na desať 
rokov. Celodenná strava pre pacientov zahŕňa tri jedlá denne 
a stojí 8,39 eura, zamestnanci majú obed za 3,96 eura. 

V celkovej cene jedál sú zahrnuté aj náklady na komplexnú 
rekonštrukciu kuchyne a jedálne, náklady na energie, 
triedenie, odvoz a likvidácia odpadu, upratovanie, mzdové 
náklady alebo náklady na distribúciu stravy. 

www.sme.sk 21,12.2015 
pomocná evidencia 1909/1/2015 
 
Vedenie Fakultnej nemocnice v Trenčíne sa v utorok 22. 

decembra  dištancovalo od informácií, podľa ktorých hrozí, že 
ak zdravotné sestry nestiahnu výpovede, pôrodnicu spolu s 
neonatologickým centrom od marca 2016 zavrú. 

„Od nepravdivých a poplašných informácií o zatvorení 
pôrodnice sa dištancujeme a považuje ich za zbytočné 
zastrašovanie verejnosti. Vedenie nemocnice v žiadnom 
prípade neuvažuje o zatvorení akéhokoľvek oddelenia, ani 
pôrodnice, práve naopak, robí všetko preto, aby  zabezpečilo 
plynulú prevádzku bez obmedzení a bez dopadu na 
pacientov,“ povedala hovorkyňa nemocnice Petra 
Gembešová. 
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Trenčianska nemocnica eviduje k dnešnému dňu 35 
stiahnutých výpovedí zdravotných sestier. „Prebiehajú 
pohovory a v prvých mesiacoch nového roka by malo nastúpiť 
20 nových sestier do pracovného pomeru,“ dodala Petra 
Gembešová. 

Podľa včerajších informácií agentúry SITA malo vedenie 
trenčianskej Fakultnej 
nemocnice zvažovať, že 
v prípade, ak by pôrod-
né asistentky nestiahli 
výpovede,  tak pôrod-
nicu spolu s neo-
natologickým centrom 
od marca 2016 zavrú. 

Oddelenia, ktorých 
chod môžu výpovede 
úplne ochromiť, je aj 
gynekologicko-pôrodnícke alebo ORL klinika.  Výpoveď 
podala aj vrchná sestra z Gynekologicko-pôrodníckej kliniky 
Adriana Hertlová .  

„Som hrdá na moje oddelenie, výpovede podali všetky 
sestry okrem troch, teda štyridsať. V nemocnici pracujem 28 
rokov, v čistom zarobím okolo 800 eur spolu s nadčasmi 
vrátane všetkého,“ dodala Adriana Hertlová. 

Fungovanie klinky bez sestier je podľa primára oddelenia 
Petra Kaščáka nemožné. 

„Verím, že k tomu nepríde. Výpovede vnímam ako silný 
apel na zodpovedných, aby riešili postavenie, kompetencie 
a odmeňovanie zdravotných sestier a pôrodných asistentiek,“ 
povedal Peter Kaščák. 

www.sme.sk 22.12.2015 
pomocná evidencia 1930/1/2015 
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Stovky úspešne liečených pacientov, niekedy aj zachránené 
životy. Také sú výsledky prevádzky hyperbarickej komory v 
Trenčíne ako vedecko-výskumného pracoviska. Ide o 
spoločný projekt tamojšej univerzity a nemocnice. Na 
Slovensku je unikátom. 

Ôsmak Jakub žije v Topoľčanoch. Pred tromi rokmi 
doslova bojoval o život po vážnom poškodení mozgu. Podľa 

mamy Miroslavy 
Vizičkaničovej mal 
prognózu, že už nik-
dy nebude môcť 

samostatne 
fungovať. Rodičia 
sa s tým nezmierili. 
Okrem iného sa 
rozhodli navšte-
vovať aj 

hyperbarickú komoru v Trenčíne. „Výsledok je úžasný - chodí 
do školy na celé vyučovanie s minimálnou asistenciou. 
Samostatne sa učí, dosahuje výborné známky,“ vraví Jakubova 
mama. 

V komore už Jakub absolvoval desiatky sedení, vďaka 
ktorým podľa mamy aj samostatne chodí, no znova sa naučil 
aj plávať či bicyklovať. 

Trenčiansku hyperbarickú komoru vybudovali vďaka 
europrojektu za asi tri miliónu eur. Pacienti v nej inhalujú 
stopercentný medicínsky kyslík pri vyššom ako normálnom 
tlaku, teda nad jednu atmosféru, a to podľa prodekanky 
Fakulty zdravotníctva Zdenky Kraj čovičovej jednak zabíja 
baktérie, no zároveň aj regeneruje bunky, čo sa dá rôzne 
využiť. 

 „Od napríklad náhlych strát sluchu cez cievne mozgové 
príhody, prevencie voči amputáciám,“ vysvetľuje Zdenka 
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Krajčovičová. „Pri niektorých diagnózach je to život 
zachraňujúca liečba. Ten účinok je veľmi, veľmi široký.“ 

Navyše ľudí podľa nej liečia ako jediní u nás zadarmo. 
Týždenne berie procedúry v komore vyše 150 pacientov a 
zároveň sa tu podľa univerzity naďalej rozvíja vedecký 
výskum. 

Rádio Slovensko 23.12.2015 
pomocná evidencia 1936/1/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


