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Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 

 

Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji nahlásili v pr-

vom kalendárnom týždni nového roka 4144 akútnych respirač-

ných ochorení, čo predstavuje chorobnosť 1814,7 chorých na 

100 tisíc obyvateľov.  

Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla 

o 8,33 percenta. Infor-

movala o tom vedúca 

odboru epidemiológie 

Regionálneho úradu ve-

rejného zdravotníctva v 

Trenčíne Mária Štef-

kovičová. 

Z celkového počtu 

ochorení bolo 533 

ochorení na chrípku, čo 

je chorobnosť 242,2 chorých na 100 tisíc obyvateľov. Oproti 

minulému kalendárnemu týždňu došlo k vzostupu o 7,21 per-

centa. Chrípka trápila najviac deti vo veku do päť rokov. 

Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v 

Trenčianskom samosprávnom kraji bola v okrese Prievidza, 

kde dosiahla úroveň 2292,5 ochorení na 100 tisíc obyvateľov. 

Najnižšia chorobnosť – 1335,56 ochorení na 100 tisíc obyvate-

ľov bola v okrese Púchov. 

www.teraz.sk 07.01.2017 

pomocná evidencia 028/1/2017 

 

Na čele Fakultnej nemocnice v Trenčíne prišlo k zmene, do-

terajší riaditeľ Stanislav Pastva sa v utorok 24. januára vzdal 

svojej funkcie. 

http://www.teraz.sk/
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„Za nového riaditeľa vymenovali až do doby obsadenia 

miesta úspešným uchádzačom výberového konania Miroslava 

Gajdúšeka,“ informovala hovorkyňa Fakultnej nemocnice v 

Trenčíne Petra Nevláčilová.  

Miroslav Gajdúšek doteraz pôsobil ako ekonomický námest-

ník riaditeľa. K dôvodom, ktoré Stanislava Pastvu k tomuto 

kroku viedli, sa odmietla vyjadriť. „Bližšie dôvody bývalý pán 

riaditeľ nebude komentovať,“ dodala Petra Nevláčilová. 

K aktuálnym zmenám na riaditeľských postoch sa v stredu 

25. januára po rokovaní vlády vy-

jadril aj minister zdravotníctva 

Tomáš Drucker. Podľa šéfa re-

zortu je postupne vyhodnocovaná 

práca riaditeľov zdravotníckych 

zariadení. K zmenám tento týž-

deň prišlo v Inštitúte nukleárnej a 

molekulárnej medicíny so sídlom 

v Košiciach a v Psychiatrickej 

liečebni v Sučanoch, ktorých ria-

diteľov minister odvolal pre nes-

pokojnosť. 

Riaditelia Fakultnej nemoc-

nice v Trenčíne a Národného ús-

tavu reumatických chorôb so síd-

lom v Piešťanoch sa vzdali svo-

jich funkcií. 

„Na obsadenie všetkých pozícií bude vypísané riadne výbe-

rové konanie. Ambíciou ministerstva je, aby na riaditeľských 

postoch boli manažéri, ktorí budú schopní dať týmto miestam 

dlhodobú stratégiu efektívneho fungovania. To sa týka aj tren-

čianskej Fakultnej nemocnice,“ skonštatovala hovorkyňa mi-

nisterstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. 

Stanislav Pastva 

http://www.sme.sk/c/6036298/ustava-sr-preambula.html
http://www.sme.sk/c/6036298/ustava-sr-preambula.html
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Oslovili sme aj zamestnancov nemocnice, oficiálne nechceli 

vzniknutú situáciu komentovať. Podľa nich je ale nevyhnutná 

stabilizácia a upokojenie situácie v nemocnici. Tá v Trenčíne 

dlhodobo chýba, za posledných sedem rokov vedie nemocnicu 

už piaty nový riaditeľ. 

Podľa šéfa lekárskeho odborového združenia Petra Visolaj-

ského je chybou, že riaditelia nemocníc sú vyberaní len na zá-

klade politickej príslušnosti a nominácií a nie podľa kvality. 

 „Výber podľa politickej príslušnosti sám o sebe nie je chy-

bou, pokiaľ by tí ľudia boli vyberaní aj na základe istých kvalít. 

Ak sú vyberaní len na základe politickej príslušnosti, odrazí sa 

to aj na kvalite a hospodárení nemocnie a na všetkých kauzách, 

ktoré vidíme,“ skonštatoval Peter Visolajský. 

Problém vidí aj v chýbajúcej zodpovednosti. 

„Videli sme aj v minulosti kopec káuz a pochybení riadite-

ľov, ministerstvo ich však neodvolalo. Skôr sme svedkami, že 

v niektorých prípadoch ich dokonca ministerstvo povýšilo na 

lepšie pozície, čo je vážny problém. Ak riaditeľ pochybí, mal 

by okamžite skončiť,“ dodal Peter Visolajský. 

www.sme.sk 25.01.2017 

pomocná evidencia 085/1/2017 

 

Chorých v ambulanciách lekárov naďalej pribúda. Lekári 

nahlásili tento týždeň 100 711 akútnych respiračných ochorení 

(ARO) vrátane chrípky. Chorobnosť tak za týždeň stúpla o 26,8 

percenta. Informoval o tom  Úrad verejného zdravotníctva SR. 

Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nahlásili 

tento týždeň 13 374 akútnych ARO. „Chorobnosť stúpla v po-

rovnaní s minulým týždňom o 35,68 %,“ Informovala vedúca 

odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravot-

níctva (RÚVZ) v Trenčíne Mária Štefkovičová. 

http://www.sme.sk/
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V TSK došlo tento týždeň k rapídnemu nárastu chorobnosti 

na chrípku a chrípke podobné ochorenia. Lekári nahlásili 3015 

chrípkových ochorení, čo je o 82,47 % viac ako v minulom týž-

dni. Pre chrípku mu-

seli tento týždeň 

v TSK prerušiť škol-

ské vyučovanie v 19 

základných školách, 

15 materských školách 

a jednej strednej škole. 

Najvyššia chorob-

nosť na akútne respi-

račné ochorenia bola 

tento týždeň v TSK 

v okrese Bánovce nad 

Bebravou (4839 ocho-

rení na 100 tisíc obyvateľov), najnižšia v okrese Partizánske 

(2459 ochorení na 100 tisíc obyvateľov). 

V súvislosti s veľkým nárastom chorobnosti odporúča 

RÚVZ Trenčín riaditeľom zdravotníckych zariadení v okre-

soch Bánovce nad Bebravou a Trenčín, aby zakázali návštevy 

až do odvolania. Rovnako odporúča riaditeľom ostatných zdra-

votníckych, sociálnych a školských zariadení, aby upozornili 

zamestnancov a žiakov, že v prípade akútneho respiračného 

ochorenia nie je vhodné chodiť do práce a do školy. 

www.teraz.sk 27.01.2017 

pomocná evidencia 093/1/2017 

 

Aj keď chrípková sezóna nie je na svojom vrchole, chorých 

ľudí stále pribúda. Podľa štatistík Regionálneho úradu verej-

ného zdravotníctva v Trenčíne v kraji bolo najviac chorých pred 

Vianocami, chorobnosť medzi sviatkami klesla, aby mohla od 

druhého kalendárneho týždňa roku 2017 opäť rásť. 

http://www.teraz.sk/
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Chrípkové prázdniny vyhlásili na štyroch školách. Počet 

chorých medzi štvrtým a piatym týždňom bol takmer identický, 

minulý týždeň bojovalo 

s chrípkou 3322 ľudí na 

stotisíc obyvateľov. 

Podľa epidemiologičky 

Regionálneho úradu 

verejného zdravotníc-

tva v Trenčíne Márie 

Štefkovičovej chrípka 

najviac trápi deti vo ve-

kových skupinách 6 – 

14 rokov a 15 – 19 ro-

kov. 

V kraji sú na tom s 

chorobnosťou najhoršie okresy Myjava a Bánovce nad Bebra-

vou, v okrese Trenčín nemuseli zatvoriť žiadnu školu. 

www.sme.sk 07.02.2017 

pomocná evidencia 115/1/2017 

 

Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji nahlásili v 

tomto týždni (13. – 17. marca) 4450 akútnych respiračných 

ochorení. 

V porovnaní s minulým týždňom klesla priemerná chorob-

nosť na akútne respiračné ochorenia v Trenčianskom samo-

správnom kraji o 10,93 %. Informovala vedúca odboru epide-

miológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Tren-

číne Mária Štefkovičová. 

Z celkového počtu ochorení bolo 413 ochorení na chrípku. 

Chrípka tento týždeň najviac trápila deti do päť rokov. Chríp-

ková chorobnosť v porovnaní s minulým týždňom klesla v kraji 

o 9,73 %. Pre chrípku nemuseli tento týždeň prerušiť školskú 

dochádzku v žiadnej škole a školskom zariadení v kraji. 

http://www.sme.sk/
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Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochorenia bola 

tento týždeň v Trenčianskom samosprávnom kraji v okrese My-

java, kde dosiahla úroveň 2270 ochorení na 100 tisíc obyvate-

ľov. Najnižšia chorobnosť - 1066 ochorení na 100 tisíc ocho-

rení, bola tento týždeň v okrese Považská Bystrica. 

www.sme.sk 17.03.2017 

pomocná evidencia 237/1/2017 

 

V lokalite na Ostrove v katastri obce Zamarovce našli mest-

skí policajti ešte v sobotu 11. marca uhynutú volavku popolavú. 

Inšpektor Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy 

Trenčín priamo na mieste nálezu odobral vzorku a veterinárny 

ústav vo Zvolene po niekoľkých dňoch podozrenie potvrdil. 

Volavka uhynula na vtáčiu chrípku. 

Úrad preto nariadil vykonať opatrenia. Samosprávy, poľov-

nícke združenia, rybársky zväz a všetci chovatelia hydiny v ka-

tastrálnych územiach Trenčína, Zamaroviec, Skalky nad Vá-

hom, Hrabovky v okruhu tri kilometre od nálezu nakazeného 

operenca museli do štvrtku 23. marca vykonať súpis všetkých 

chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí. 

Zároveň sú povinní zabezpečiť im zvýšenú biologickú bez-

pečnosť - dezinfek-

ciu pri vstupoch do 

priestorov chovu 

hydiny a iných vtá-

kov, zamedziť kon-

taktu voľne žijúcich 

vtákov s hydinou. 

Poľovnícke zdru-

ženia majú zvýšiť 

dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov a v spolupráci s 

ornitologickými organizáciami a pozorovateľmi vtáctva vyhľa-

dať mŕtve alebo choré jedince. 

http://povazska.sme.sk/
http://www.sme.sk/
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Regionálna veterinárna a potravinová správa tiež vyhlásila 

zákaz lovu voľne žijúceho vtáctva a zákaz vypúšťania pernatej 

zvery zo zajatia do voľnej prírody. 

Chovatelia hydiny a iného vtáctva v zajatí sú povinní ozná-

miť úradu akékoľvek príznaky vtáčej chrípky. Tá sa prejavuje 

najmä poklesom príjmu krmiva alebo vody o viac ako dvadsať 

percent, poklesom v produkcii vajec o viac ako päť percent tr-

vajúcim dlhšie ako dva dni. 

Ďalším príznakom je týždenná miera úmrtnosti chovu vyššia 

ako tri percentá alebo aj akýkoľvek klinický prejav alebo po-

smrtná zmena, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku. 

Opatrenia proti šíreniu vtáčej chrípky platia až do odvolania. 

 Vtáčia chrípka sa v Trenčianskom kraji objavila ešte v januári. 

Veterinári zatiaľ evidovali tri prípady. 

Vtáčia chrípka je infekčné ochorenie spôsobené vírusom z 

čeľade Orthomyxoviridae. Vyskytuje sa hlavne u moriek, ka-

čiek, husí, kury domácej, perličiek, prepelíc, holubov, bažan-

tov, jarabíc, labutí, kormoránov, čajok, hrdličiek, škorcov, 

drozdov, lastovičiek, vrabcov, pštrosov. Ochorenie sa môže 

preniesť aj na iné cicavce, hlavne ošípané. 

Vírus sa z organizmu vylučuje sekrétmi horných dýchacích 

ciest, kvapôčkami, kašľom, kýchaním a trusom. Šíri sa kontak-

tom s chorými vtákmi, prostredníctvom ošetrovateľov, konta-

minovanými predmetmi, dopravnými prostriedkami, krmivom, 

vodou. Vírus v truse prežíva až 30 dní, na vajcovej škrupine 

osem dní. Nejaký čas prežije aj vo vode. 

www.sme.sk 24.03.2017 

pomocná evidencia 264/1/2017 

 

V utorok 25. apríla sa spojili ľudia pre dobrú vec. Na Úrad 

Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) prišli darovať krv 

v rámci už šiesteho organizovaného výjazdového odberu krvi.  

http://www.sme.sk/
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V auguste tohto roku to budú presne tri roky od prvej zorga-

nizovanej kvapky krvi, ktorej iniciátorom bol predseda TSK Ja-

roslav Baška. Tohto-

ročná kvapka krvi, 

s prívlastkom jarná, sa 

na Úrade TSK už tra-

dične konala v spolu-

práci s Národnou tran-

sfúznou službou 

(NTS) Trenčín. Prí-

tomní boli aj zástup-

covia Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne, ktorí všetkým zúčas-

tneným odmerali hladinu cholesterolu i krvný tlak.  

Svojou pomocou prispeli aj v troch nemocniciach v zriaďo-

vateľskej pôsobnosti TSK - v bojnickej, považskobystrickej 

a myjavskej. 

Prvá kvapka krvi v tomto roku sa môže pýšiť vysokou per-

centuálnou úspešnosťou, keď až 80 % ľudí, ktorí prišli darovať 

krv, boli vhodnými darcami. Celkovo na Úrade TSK a v troch 

nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK darovalo spo-

ločne takmer 40 darcov 16,45 litrov krvi.  

Celkový objem darovanej krvi stúpa každou zorganizovanou 

Kvapkou krvi, pričom tá župná už atakuje hranicu 150 litrov 

darovanej krvi za necelé tri roky. Celkovo TSK spoločne s ve-

rejnosťou darovali úctyhodných 144 litrov tejto najvzácnejšej 

tekutiny.  

www.tsk.sk 26.04.2017 

pomocná evidencia 358/1/2017 

 

Fakultnú nemocnicu (FN) v Trenčíne, podobne ako ostatné 

zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Minister-

http://www.tsk.sk/
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stva zdravotníctva SR, riadi od 1. mája kolektívny štatutárny 

orgán – Rada riaditeľov.  

Ako informovala hovorkyňa FN Trenčín Petra Nevláčilová, 

ide o ďalší mechanizmus vedúci k štandardizácii procesov v ob-

lasti riadenia a kontroly zdravotníckych zariadení. 

„Okrem Rady riaditeľov bol zriadený aj dozorný orgán, 

ktorý dohliada na činnosť našej organizácie a stanovuje úlohy 

pre vedenie nemocnice na ďalšie obdobia. Veríme, že tento 

krok posilní zodpovednosť a prinesie vyššiu mieru kontroly s 

cieľom maximálnej transparentnosti procesov v našej nemoc-

nici,“ doplnila Petra Nevláčilová. 

Radu riaditeľov v trenčianskej nemocnici tvorí generálny 

riaditeľ Marián Juruš, ekonomický riaditeľ Marek Šedík 

a medicínsky riaditeľ Stanislav Pastva.  

„Rada riaditeľov je menovaná do obsadenia miest úspeš-

nými uchádzačmi, ktorí vzídu z výberového konania,“ doplnila 

hovorkyňa.  

www.teraz.sk 02.05.2017 

pomocná evidencia 382/1/2017 

 

Napáda mozog, miechu a zrakové nervy, nedá sa vyliečiť. 

Skleróza je medzi ľuďmi stále neznáma. Napraviť to chceli pa-

cienti spolu s dobrovoľníkmi v trenčianskych uliciach. 

Šíriť informácie a osvetu o nevyliečiteľnom ochorení skle-

rózy multiplex mali v uliciach krajského mesta za úlohu stredo-

školáci v spolupráci s trenčianskym Klubom Sclerosis Multip-

lex, ktorý opätovne funguje od apríla 2016. Jeho predsedníčka 

je s prvým rokom spokojná, cení si najmä vzájomnú nezištnú 

pomoc jeho členov. 

Osvetové podujatie s názvom Krok sklerózy multiplex zor-

ganizovali pri príležitosti Svetového dňa tohto ochorenia, ktorý 

si svet pripomína vždy v máji. 

http://www.teraz.sk/
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„Chceme ľudí oboznámiť o skleróze, informovať ich o jej 

existencií. Rozdávame letáky, brožúrky a slnečnicu, ktorá je jej 

symbolom,“ priblížila predsedníčka trenčianskeho klubu Jaro-

slava Michalechová, ktorá spolu s členmi a dobrovoľníkmi z 

Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého strávila deň v tren-

čianskych uliciach. 

Deviati študenti vzali ráno do rúk pokladničky, brožúry a sl-

nečnice s cieľom obozná-

miť ľudí o chorobe, ktorú 

nie je možné liečiť, ale jej 

postup možno pozasta-

viť. 

 „Nevedela som pred-

tým o skleróze, ale vďaka 

brožúrkam a tomu, že 

rozdávame slnečnice sme 

sa o nej naučili aj to, že je 

to ochorenie, ktoré postihuje istú časť mozgu,“ povedala štu-

dentka Michaela. Jej spolužiačka Veronika výraz skleróza mul-

tiplex poznala, jasnú predstavu, čo ochorenie do života pacienta 

prináša ale nemala. 

Oslovení ľudia sú podľa nej v mnohých prípadoch veľmi ne-

informovaní. „Niektorí o skleróze vedia, majú dokonca aj skú-

senosti, keď ochorel niekto z nich rodiny. Mnoho ľudí však o 

nej nevie nič,“ poznamenala gymnazistka. 

Záujem o slnečnice mali ľudia aj bez prvotného oslovenia 

dobrovoľníkmi, jednou z nich bola Trenčianka Simona. Šírenie 

osvety v meste uvítala. „Mám sesternicu takto chorú, viem, čo 

všetko to prináša. Pokiaľ pôjdu peniaze na dobrý účel a pomôžu 

nejakým ľuďom, zbierka je v poriadku,“ dodala. 

Vyzbierané sponzorské príspevky pôjdu podľa Jaroslavy 

Michalechovej na účely skvalitnenia zdravia členov klubu. 
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Pomáha im najmä na plávanie, pobyt v kryokomore či pre zdra-

vie pacientov veľmi potrebné cvičenia. 

Prvý rok fungovania klubu bol podľa nej úspešný, pod čo sa 

podpísali členovia klubu, ktorí si navzájom rozumejú a vedia si 

pomôcť. 

„Všetci si myslia, že v klube sa rozpráva len o chorobách, o 

problémoch, o nešťastí, ktoré nás postihlo, ale my sme sa s tým 

naučili žiť. Pomáhame 

si aj v úplných malič-

kostiach,“ priblížila at-

mosféru Jaroslava Mi-

chalechová. 

Účasť v klube sa páči 

aj jednej z jeho členiek, 

Oľge. 

„V klube vždy om-

ladnem, veľmi dobre sa 

v ňom s pacientmi cítim,“ povedala s tým, že jeho zrušenie a 

neexistenciu si predstaviť nevie. Cení si najmä psychickú po-

hodu a vzájomnú ľudskú starostlivosť. 

„Človek tu tak pookreje, lepšie sa zdravotne cíti, najmä keď 

ideme na rekondičné pobyty,“ priznala jedna z dvadsiatich čle-

nov trenčianskeho klubu. 

www.sme.sk 04.05.2017 

pomocná evidencia 392/1/2017 

 

Pacienti, ktorí prídu do Fakultnej nemocnice v Trenčíne na 

vyšetrenie alebo v nej budú hospitalizovaní, nebudú od 1. júla 

platiť za parkovanie. Je to výsledok dohody medzi aktivistami 

z občianskej iniciatívy Hore rampy bez platenia a ministerstva 

zdravotníctva. 

K zrušeniu platenia za parkovanie príde vo väčšine nemoc-

níc v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva. Ide o najväčšie 

http://www.sme.sk/
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univerzitné a fakultné nemocnice, detské nemocnice a niektoré 

špecializované ústavy. 

„Mám pripravený príkaz ministra, ktorý sa zaoberá aj parko-

vaním pred nemocni-

cami,“ povedal v pon-

delok 15. mája na tla-

čovej besede minister 

zdravotníctva Tomáš 

Drucker. 

V príkaze sa podľa 

neho počíta s dvoma 

variantmi. V prvej by 

pacient a osoba, ktorá 

ho sprevádza, nemali 

za parkovanie platiť prvé štyri hodiny. Po ich uplynutí by mal 

byť paušálny poplatok jedno euro až do odchodu z parkoviska. 

V druhej variante sa počíta s nespoplatneným parkovaním 

pre nich počas prvých piatich hodín a po ich uplynutí by pa-

cienti mali platiť podľa komerčného cenníka prevádzkovateľov 

parkovísk. 

Tieto pravidlá však budú platiť len pre jedno auto, na ktorom 

príde pacient aj so sprievodom. Na takýto systém parkovania 

bude pre pacientov vyhradených 70 percent z celkového počtu 

parkovacích miest, ktoré má nemocnica k dispozícii. Zvyšných 

30 percent bude určených pre zamestnancov nemocnice. 

Zrušenie parkovného od začiatku prázdnin budú postupne 

nasledovať aj iné nemocnice. Od 1. októbra sa rovnaký systém 

zavedie aj v nemocniciach, ktoré sú neziskovými organizá-

ciami. Ide o nemocnice, v ktorých riadiacich orgánoch má svo-

jich zástupcov aj ministerstvo. 

Aktivista Miroslav Kollár z iniciatívy Hore rampy bez pla-

tenia uvítal rozhodnutie Tomáša Druckera. Zdôraznil, že Tomáš 

Drucker  je prvý minister, ktorý zrušenie spoplatnenia dokázal 

http://www.sme.sk/c/6036298/ustava-sr-preambula.html
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zrealizovať. Jeho predchodcovia vraveli, že sa to nedá, lebo 

zmluvy s prevádzkovateľmi parkovísk sú nevypovedateľné, vy-

svetlil aktivista. 

Zmeny, ktoré nariadil minister, sa dotknú aj rozpočtu ne-

mocnice v Trenčíne. Tá len za minulý rok vybrala na parkov-

nom viac ako štvrť milióna eur, úpravu parkovacej politiky z 

dielne ministerstva však bude napriek výpadku peňazí podľa 

hovorkyne Petry Nevláčilovej v plnej miere rešpektovať. 

Parkovacie služby si nemocnica prevádzkuje vo vlastnej ré-

žii. „Dnes nedokážeme presne definovať prípadný výpadok na 

výnosoch, keďže pôjde výhradne o pacientov, prípadne ich 

sprievod, preto by bolo predčasné sa k tejto téme akokoľvek 

vyjadrovať,“ skonštatovala Petra Nevláčilová. 

Mesto pred časom spoplatnilo parkovanie aj v širšom okolí 

nemocnice. Vedenie nemocnice sa však zneužívania parkova-

nia zadarmo v svojom areáli neobáva. 

„Bezplatné parkovanie bude určené výhradne pacientom, 

prípadne ich sprievodu, ostatní užívatelia parkovísk budú za 

tieto služby riadne platiť v zmysle platného cenníka, neobá-

vame sa toho,“ dodala hovorkyňa Fakultnej nemocnice. 

Parkovisko v nemocnici vybudovali v roku 2010. Stálo viac 

ako 460 tisíc eur. Je otvorené nonstop od pondelka do nedele. 

Prvých dvadsať minút, potrebných na naloženie či vyloženie 

pacienta, je aktuálne bez poplatku, za každú začatú hodinu 

zaplatíte jedno euro. 

Celodenné parkovanie, teda päť hodín a viac, stojí desať eur. 

Bezplatné parkovanie majú v nemocnici zabezpečené iba náv-

števníci s parkovacím preukazom pre fyzické osoby so zdravot-

ným postihnutím. V nemocnici je 260 parkovacích miest. 

www.sme.sk 17.05.2017 

pomocná evidencia 442/1/2017 

 

http://www.sme.sk/
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Trenčianska fakultná nemocnica zavádza novinku. Jej per-

sonál a služby môžu ľudia hodnotiť priamo cez mobilnú apli-

káciu alebo počítač.  

Zatiaľ je tento systém v plienkach a týka sa iba dvoch odde-

lení, už onedlho ho však nemocnica vyhodnotí a jej vedenie ne-

vylučuje jeho skoré 

rozšírenie. Lekári či 

sestričky totiž vďaka 

nemu okamžite ve-

dia, či sú pacienti 

s ich službami spo-

kojní, prípadne 

v čom by bolo po-

trebné sa zlepšiť. 

Nový systém hod-

notenia nemocnica 

práve testuje v ôsmich ambulanciách kliniky pediatrie a neona-

tológie i gynekologicko-pôrodníckej kliniky.  

„Ešte sme nemali veľa reakcií, ľudia sa s ním iba zoznamujú, 

chystáme sa mu urobiť reklamu a informovať pacientov le-

tákmi,“ vysvetlila hovorkyňa Petra Nevláčilová. 

Napriek tomu, že projekt beží iba zopár týždňov, ľudia, ktorí 

sa doň zapojili, boli vo väčšine prípadov nadšení.  

„Je tam aj aplikácia, ktorá sa vás priamo opýta, či s niečím 

nepotrebujete pomôcť a poradiť – a tam môžete zadať prípadnú 

sťažnosť či napísať to, s čím spokojný nie ste,“ doplnila Petra 

Nevláčilová. 

Nemocnica sa podľa nej bude rovnako zaoberať pozitívnymi 

aj negatívnymi reakciami. Ak sa medzi hodnotením objaví kri-

tika, vedenie starostlivo preskúma, či je oprávnená. 

Ak bude, postará sa o to, aby došlo urýchlene k náprave. 

„Hodnotenie je sprístupnené v rôznych kategóriách, ako sú 
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napríklad prístup lekárov, sestier, spokojnosť s ošetrením a 

iné,“ dodala Petra Nevláčilová. 

Podľa jej slov ľudia však nemusia hodnotiť len personál ne-

mocnice, ale môžu sa vyjadriť aj k jej čakacím lehotám, čistote 

a vybaveniu. V budúcnosti by vedenie chcelo do projektu zapo-

jiť aj lôžkové oddelenie. 

Personál si zatiaľ na novinku ešte len privyká, viacerí sa 

o nej však už dnes vyjadrujú pozitívne.  

„Je to výhodné pre nemocnicu aj pre zamestnancov, ak sa 

chcú v rámci svojej profesie zlepšovať. Takto sa tiež dozvieme, 

kde máme ešte prípadné rezervy, ale reakcie zo strany pacien-

tov boli zatiaľ pozitívne,“ uzavrela vedúca odboru ošetrovateľ-

skej starostlivosti Eva Petrová. 

www.pravda.sk 08.06.2017 

pomocná evidencia 521/1/2017 

 

Pacienti a návštevníci Fakultnej nemocnice v Trenčíne na-

ďalej za parkovanie v areáli nemocnice platia. Ešte v máji pri-

tom ministerstvo zdravotníctva tvrdilo, že poplatky od pacien-

tov a návštevy za prvé štyri hodiny vyberať od začiatku júla 

nebude. K zrušeniu spoplatnenia parkovania malo prísť od júla 

vo väčšine nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti minister-

stva. 

Ministerstvo zmenu plánov zdôvodňuje komplikovaným 

technickým riešením pred hlavným vchodom do areálu tren-

čianskej nemocnice. Vjazd a výjazd z areálu nemocnice zabez-

pečuje rampa a elektronický systém na výber parkovného pro-

stredníctvom parkovacieho automatu. 

Podľa ministerstva dochádza už pri súčasnej organizácii 

hlavne v ranných a poobedňajších hodinách k situáciám, kedy 

sa na hlavnej ulici pred vjazdom do areálu nemocnice tvoria 

kolóny áut. 

http://www.pravda.sk/
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„Tie mnohokrát bránia plynulému prejazdu sanitkám do ne-

mocnice. Nemocnica musí zabezpečiť priepustnosť komuniká-

cií pre sanitky, až potom môže pristúpiť k zavedeniu bezplat-

ného parkovania pre pacientov,“ uviedla hovorkyňa minister-

stva zdravotníctva Zuzana Eliášová. 

Účinnosť zavedenia bezplatného parkovania v areáli nemoc-

nice preto odložili o dva mesiace. 

Fakultná nemocnica v Trenčíne chce preto zmeniť dopravné 

značenie pred vjazdom do areálu.  

„Aktuálne pripravujeme alternatívy úprav dopravného zna-

čenia a pozemných komunikácií v areáli, ako aj možnosti ma-

teriálno - technického a personálneho zabezpečenia,“ skonšta-

tovala hovorkyňa trenčianskej nemocnice Petra Nevláčilová. 

Parkovisko v nemocnici vybudovali v roku 2010. Stálo viac 

ako 460 tisíc eur. Je otvorené nonstop od pondelka do nedele. 

Prvých dvadsať mi-

nút, potrebných na 

naloženie či vylože-

nie pacienta, je aktu-

álne bez poplatku, 

za každú začatú ho-

dinu potom zaplatíte 

jedno euro. 

Celodenné par-

kovanie, teda päť 

hodín a viac, stojí desať eur. Bezplatné parkovanie majú v ne-

mocnici zabezpečené iba návštevníci s parkovacím preukazom 

pre fyzické osoby so zdravotným postihnutím. Celkovo je v ne-

mocnici 260 parkovacích miest. 

Zmeny, ktoré nariadil minister, sa dotknú aj rozpočtu ne-

mocnice v Trenčíne. Tá len za minulý rok vybrala na parkov-

nom viac ako štvrť milióna eur, úpravu parkovacej politiky z 
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dielne ministerstva však bude napriek výpadku peňazí podľa 

hovorkyne Petry Nevláčilovej v plnej miere rešpektovať. 

Parkovacie služby si nemocnica prevádzkuje vo vlastnej ré-

žii. 

„Dnes nedokážeme presne definovať prípadný výpadok na 

výnosoch, keďže pôjde výhradne o pacientov, prípadne ich 

sprievod, preto by bolo predčasné sa k tejto téme akokoľvek 

vyjadrovať,“ skonštatovala v máji Petra Nevláčilová. 

Mesto pred časom spoplatnilo parkovanie aj v širšom okolí 

nemocnice. Vedenie nemocnice sa však zneužívania parkova-

nia zadarmo v svojom areáli neobáva. 

„Bezplatné parkovanie bude určené výhradne pacientom, 

prípadne ich sprievodu, ostatní užívatelia parkovísk budú za 

tieto služby riadne platiť v zmysle platného cenníka, neobá-

vame sa toho,“ dodala hovorkyňa Fakultnej nemocnice. 

www.sme.sk 04.07.2017 

pomocná evidencia 606/1/2017 

 

Najlepšie pôrodnice na Slovensku za minulý rok sú Fakultná 

nemocnica Trenčín 

a univerzitné ne-

mocnice v Martine 

a Bratislave (Ruži-

nov, Antolská). 

Rozhodli o tom ro-

dičky spolu s od-

borníkmi. Bližšie 

sa pozreli na 52 pô-

rodníc. Ženy rozho-

dovali interneto-

vým hlasovaním (3404), informovali o spokojnosti so služ-

bami, personálom či vybavenosťou sál. 

Ocenenie prevzal aj primár Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice 

v Trenčíne  MUDr. Peter Kaščák, PhD. (uprostred). 

 

http://www.sme.sk/
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Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku (HPI) spolu 

so Slovenskou gynekologicko-pôrodníckou spoločnosťou zase 

vypracoval odborné parametre kvality. Venoval sa napríklad 

perinatálnej úmrtnosti, podrobne riešili i materiálno-technické 

vybavenie. Ide o celkové hodnotenie, ktoré vzniklo spojením 

expertného hodnotenia s hodnotením mamičiek. Názory mami-

čiek a odborníkov sa však v jednotlivých hodnoteniach mies-

tami odlišujú. 

„Najväčší počet bodov získali od nich pôrodnice za odbor-

nosť zdravotníc-

keho personálu, 

vybavenie pô-

rodných sál či 

starostlivosť o 

bábätko. Naj-

menší za pod-

poru skorého 

kontaktu medzi 

matkou a dieťa-

ťom, kvalitu predpôrodnej prípravy či podporu dojčenia,“ po-

vedala Silvia Hnilicová z HPI.  

Spokojnosť matiek sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom 

znížila. Silvia Hnilicová to vysvetľuje vyššími nárokmi na po-

skytované služby. Odborníci hodnotili pôrodnice v štyroch ka-

tegóriách, podľa stupňa neonatologickej starostlivosti oddele-

nia.  

Na Slovensku sú štyri takéto stupne (I,II,III,III+), tie pred-

stavujú schopnosť zariadení poskytnúť potrebnú pomoc novo-

rodencom. Z perinatologických centier (III+) sa na prvom 

mieste umiestnila Univerzitná nemocnica Martin. Prvé miesto 

v úrovni III (resuscitačná starostlivosť) získala Fakultná ne-

mocnica v Trenčíne, najlepšie v úrovni II (intenzívna starostli-

vosť) obstála nemocnica s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši, 
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v úrovni I (štandardná starostlivosť) Sanatórium Koch v Brati-

slave. 

Na Slovensku bolo vlani k dispozícii 53 pôrodníc, narodilo 

sa v nich 57 717 novorodencov. Ide v priemere o 1089 pôrodov 

na jednu pôrodnicu. Najviac detí sa narodilo v Bratislave na 

Antolskej (3025 pôrodov). Zo všetkých slovenských pôrodníc 

sa do projektu tento rok nezapojila len tá v Revúcej. 

www.sme.sk 26.07.2017 

pomocná evidencia 640/1/2017 

 

V priestoroch Fakultnej nemocnice Trenčín vo štvrtok 3. au-

gusta otvorili zrekonštruované ambulancie Gynekologicko-pô-

rodníckej kliniky. Pacientkam majú zvýšiť komfort pri vyšetre-

niach, zamestnancom 

pracovné podmienky. 

Zmenou je presunutie 

ambulantného traktu s 

tromi novozriadenými 

ambulanciami do spo-

ločných priestorov 

kliniky na prízemí. 

Novinkou je v 

strede umiestnená re-

cepcia, jej úlohou je zlepšiť koordináciu práce a urýchliť pr-

votný kontakt pacientiek so zamestnancami nemocnice. Štvor-

mesačná rekonštrukcia stála vyše 40 tisíc eur, podľa hovorkyne 

nemocnice Petry Nevláčilovej časť prác urobila nemocnica vo 

vlastnej réžii. 

Prostriedky z ministerstva zdravotníctva putovali na kliniku, 

ktorej pôrodnicu pred dvomi týždňami vyhlásili po štvrtýkrát za 

najlepšiu na Slovensku. Peniaze do Fakultnej nemocnice v 

Trenčíne poputujú aj v budúcom roku, ministerstvo tu preinves-

tuje tri až štyri milióny eur. 

Pásku prestrihli aj minister Tomáš Drucker (vľavo) a primátor Richard Rybníček. 

http://www.sme.sk/
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Za najvýraznejšiu novinku zrekonštruovanej kliniky pova-

žuje minister zdravotníctva Tomáš Drucker recepciu. 

„Pacienti budú mať k dispozícii prvý kontakt, a tak môže byť 

oveľa rýchlejšie identifikovaná ich potreba. Vynovené prostre-

die pomáha zlepšiť atmosféru zamestnancom, ktorí tu pracujú,“ 

povedal pri otvorení Tomáš Drucker. 

Podľa primára Gynekolo-

gicko-pôrodníckej kliniky Pet-

ra Kaščáka je ideálne, keď pro-

stredie, v ktorom sa spoločne 

pohybujú pacientky, rodičky a 

operantky, zodpovedá modernej 

dobe a kvalite kliniky. Sestrička 

na recepcii podľa primára za-

bezpečí všetky administratívne činnosti, pacientky bude prijí-

mať, evidovať, vybaví aj väčšinu telefonátov, ktoré na kliniku 

prichádzajú. 

„Chceme, aby všetky telefonáty a objednávania smerovali na 

recepciu. Verím, že prvý dojem z ambulantného traktu bude 

dobrý. Nie je to len o tom, že sa priestory vymaľovali a skrášlili, 

ale aj tom, že všetky ambulancie sú pri sebe. Je to prínos nielen 

estetický, ale zvyšuje aj kvalitu zdravotnej starostlivosti,“ myslí 

si Peter Kaščák. 

Rekonštrukciu priesto-

rov uvítala prvorodička 

Dominika Dohňanová z 

Hornej Súče, pôvodné 

priestory boli podľa nej 

staré. „Teraz je to určite 

lepšie. Je to aj väčší pries-

tor, lebo sa mi zdá, že 

predtým to bolo len tak do polovice, ale stále je čo zlepšovať,“ 

myslí si mladá mamička. Klinika modernizáciou získala nové 

Primár Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Peter Kaščák. 
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vyšetrovacie stoly, lehátka a pre ošetrujúcich lekárov aj pra-

covné stoly. 

Do modernizácie nemocníc putujú v tomto roku desiatky mi-

liónov eur, podobne tomu bude aj v roku 2018. 

„Potrieb a požiadaviek je po celom Slovensku veľa, okrem 

toho sú tu peniaze z Európskych štrukturálnych fondov, z In-

tegrovaného regionálneho operačného programu, napríklad na 

modernizáciu akútnych oddelení. Žiaľ, je tu jedna podmienka 

Európskej komisie – takýto prijímateľ nesmie byť podnikom v 

ťažkostiach, nesmie tvoriť dlhy a mať záporné hospodárenie,“ 

podotkol minister. 

Podľa neho práve táto podmienka rozdelila počet poskyto-

vateľov zdravotnej starostlivosti do dvoch skupín, preto zadl-

žené nemocnice plánujú oddlžiť. 

„Zo štátneho rozpočtu budeme podporovať modernizáciu 

nemocníc, okrem toho je potrebné nakupovať novú zdravot-

nícku techniku, obnoviť postele,“ podotkol šéf rezortu zdravot-

níctva. 

Vyčlenených 70 miliónov eur v roku 2017 smerovalo najmä 

do Bratislavy, keďže jej zariadenia sú vylúčené z čerpania ope-

račného programu. Aj v budúcom roku má do obnovy nemocníc 

smerovať 70 miliónov eur. 

www.sme.sk 07.08.2017 

pomocná evidencia 656/1/2017 

 

Chrípková chorobnosť v kraji klesla minulý týždeň (9. – 15. 

októbra) o takmer 15 percent. Priemerná chorobnosť na ARO 

tak dosiahla úroveň 1688 ochorení na 100 tisíc obyvateľov. V 

porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 

3,84 percenta. 

Ako informovala hygienička Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva v Trenčíne Ľudmila Bučková, z celkového 

počtu ochorení bolo 371 ochorení na chrípku. V porovnaní s 

http://www.sme.sk/
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predchádzajúcim týždňom klesla chrípková chorobnosť o 14,38 

percenta. Chrípka v minulom týždni trápila v Trenčianskom 

kraji najmä deti do päť rokov. Pre chrípku museli prerušiť vyu-

čovanie v dvoch materských školách v Púchovskom okrese. 

Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochorenia bola v 

minulom týždni v okrese Bánovce nad Bebravou, kde dosiahla 

úroveň 2016 ochorení na 100 tisíc obyvateľov. Najnižšia cho-

robnosť (1368 ochorení na 100 tisíc obyvateľov) bola v okrese 

Nové Mesto nad Váhom. 

www.sme.sk 17.10.2017 

pomocná evidencia 779/1/2017 

 

Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo výsledky výberového 

konania na posty vedenia Fakultnej nemocnice v Trenčíne. Ge-

nerálnym riaditeľom trenčianskej fakultnej nemocnice sa stal 

Marián Juruš. 

Marián Juruš bol poverený riadením nemocnice už od mája 

tohto roka, predtým pôsobil v bankovom sektore. Vo funkcii 

nahradil Stanislava Pastvu, ktorý sa v januári riadenia nemoc-

nice vzdal. 

Výberové konanie na generálneho riaditeľa Fakultnej ne-

mocnice v Trenčíne sa uskutočnilo v októbri na ministerstve 

zdravotníctva. Výberového konania sa zúčastnili dvaja uchá-

dzači, Marián Juruš získal 171 bodov. O jeden bod menej zís-

kala Danka Kaššovicová, informuje na svojej stránke minis-

terstvo zdravotníctva. 

Marián Juruš uspel s projektom stratégie rozvoja nemocnice. 

Jeho cieľom je vyrovnané hospodárenie organizácie, čo plánuje 

dosiahnuť najmä transparentným systémom obstarávania, ktorý 

zabezpečí úsporu nákladov na nákup materiálov a služieb. 

V oblasti organizácie ľudských zdrojov plánuje pripraviť ná-

vrh na zmenu hodnotenia a motivovania zamestnancov. Vyplá-

canie pohyblivej zložky mzdy by malo byť závislé od hospo-

http://www.sme.sk/
http://tender.sme.sk/
http://zlavy.sme.sk/


557 
 

dárskeho výsledku nemocnice. V projekte tiež popísal návody 

na efektívnejšiu prevádzku nemocnice, ktorej budovy sú v zlom 

technickom stave. Viaceré z nich má v najbližšom čase čakať 

rekonštrukcia. 

Fakultnú nemoc-

nicu v Trenčíne ve-

die od mája nový 

štatutárny orgán – 

rada riaditeľov. 

Okrem generálneho 

riaditeľa by mal v 

nemocnici pôsobiť 

aj ekonomický a 

medicínsky riaditeľ. 

O post ekonomického riaditeľa sa vo výberovom konaní 

uchádzali dvaja kandidáti, uspel Marek Šedík, ktorý bol eko-

nomickým riadením nemocnice poverený už v máji. V hodno-

tení získal 178 bodov pred Dankou Kaššovicovou, ktorá získala 

170 bodov. 

Výberového konania na post medicínskeho riaditeľa sa zú-

častnili dvaja uchádzači – bývalý mestský poslanec za stranu 

Smer Stanislav Pastva, ktorý bol poverený riadením medicín-

skej časti nemocnice od marca tohto roka, a poslanec za SNS a 

zástupca primára a prednosta kliniky úrazovej chirurgie Jaro-

slav Ridoško. 

V hodnotení projektu a písomného overenia odborných zna-

lostí nezískali potrebný počet bodov. Minimálny počet bodov 

bol 135, Stanislav Pastva získal 97 a Jaroslav Ridoško 88 bo-

dov. 

„Vo výberovom konaní na post medicínskeho riaditeľa ne-

uspel žiaden z uchádzačov. Na túto pozíciu bude vyhlásené 

nové výberové konanie, do ktorého sa môže prihlásiť každý, kto 

splní kvalifikačné predpoklady a požiadavky, teda aj neúspešní 

Zľava Marián Juruš, Marek Šedík a Stanislav Pastva. 
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uchádzači,“ informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva 

Zuzana Eliášová. 

Rada riaditeľov bude mať aj napriek tomu naďalej troch čle-

nov. 

„Z dôvodu neúspešného výberového konania bude pozíciu 

medicínskeho riaditeľa dočasne zastrešovať Stanislav Pastva. 

Na tejto pozícii bude od najdlhšie šesť mesiacov až do skonče-

nia nového výberového konania,“ dodala Zuzana Eliášová. 

Analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy 

INEKO Dušan Zachar považuje za slabiny nového systému 

riadenia nemocníc riziko, že kolektívne rozhodovanie prinesie 

rozdrobovanie zodpovednosti. 

„Takto nebude jasné, kto má niesť akú zodpovednosť. Pozi-

tívom je, ak budú mať títo vrcholoví manažéri rovnocenné po-

stavenie, ťažšie sa budú korumpovať,“ povedal v marci Dušan 

Zachar. 

To, či je tento model úspešný, ukáže podľa neho budúci rok. 

„Výsledky za tento rok – či už hospodárske, alebo spokoj-

nosti pacientov o kvalite zdravotníckej starostlivosti, ukážu, či 

to prinieslo reálny úžitok, alebo je to len kozmetická zmena,“ 

dodal Dušan Zachar. 

V súčasnosti má Fakultná nemocnica Trenčín 17 lôžkových 

oddelení, 21 pracovísk spoločných vyšetrovacích a liečebných 

zložiek, 17 príjmových ambulancií, 45 samostatných odbor-

ných ambulancií a ďalšie odborné ambulancie, ktoré sú súčas-

ťou oddelení. 

www.sme.sk 27.11.2017 

pomocná evidencia 863/1/2017 

 

S generálnym riaditeľom Fakultnej nemocnice v Trenčíne 

Mariánom Jurušom sme hovorili o jeho pohľade na to, v akom 

stave je trenčianska nemocnica a jeho vízii do budúcnosti. 

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post riaditeľa? 

http://www.sme.sk/


559 
 

„Post riaditeľa vnímam ako veľkú výzvu, ako príležitosť, 

ktorú treba prijať a využiť a ako náročnú úlohu a veľkú zodpo-

vednosť. Je to pre mňa príležitosť využiť svoje doterajšie od-

borné a manažérske skúsenosti s pohľadom na nemocnicu tro-

chu inak, pohľadom zvonku.“ 

V akom stave je podľa vás v súčasnosti trenčianska ne-

mocnica? 

„Trenčianska nemocnica sa príliš neodlišuje od ostatných 

štátnych nemoc-

níc na Slovensku 

a aj podľa posled-

ného hodnotenia 

jej patrí umiestne-

nie v strede reb-

ríčka. Nemocnice 

akútne potrebujú 

obnovu budov, 

ako aj obnovu prí-

strojovej techniky 

a zariadení. Potrebuje intenzívnu komunikáciu medzi vedením 

nemocnice a zamestnancami, medzi zamestnancami navzájom 

a v neposlednom rade medzi zdravotníckym personálom a pa-

cientom a jeho rodinnými príslušníkmi.“ 

Aké budú vaše prvé kroky vo funkcii? 

„Verím, že prvé kroky, ktoré boli skutočne veľmi ťažké a 

náročné, už mám za sebou, a že už mám na čom stavať a môžem 

napredovať. Do funkcie som bol dočasne menovaný od 1. mája 

2017.“ 

Ktoré oblasti si podľa vás vyžadujú špeciálnu pozor-

nosť? 

„Keďže každú firmu, jej meno a výsledky robia ľudia, títo si 

zaslúžia a vyžadujú špeciálnu pozornosť. Zamestnanci sú kľú-

čoví nielen pre nemocnicu, ale hlavne pre nášho klienta – 

Marián Juruš (v strede) na otvorení rekonštruovanej gynekologicko-pôrodníckej kliniky. 



560 
 

pacienta. Ich rozvoj a napredovanie, vzájomná komunikácia, 

ale aj ich oddych a regenerácia sú predpokladom zlepšenia vní-

mania nemocnice zo strany pacienta a dávajú predpoklad lep-

šieho efektívnejšieho chodu nemocnice.“ 

Na čo sa počas svojho funkčného obdobia chcete sús-

trediť?  

„Okrem zvýšenej a intenzívnej komunikácie medzi jednotli-

vými oddeleniami by som rád upriamil pozornosť na ekono-

miku nemocnice, na jej efektívnosť, hospodárnosť a transparen-

tnosť, na nové procesy a elektronizáciu zdravotníctva, ktorej 

sme súčasťou.“ 

Aká je vaša vízia do budúcnosti? 

„Víziou vedenia nemocnice je nastaviť také smerovanie, 

ktoré v budúcnosti zabezpečí spokojného, lojálneho zamest-

nanca, ale hlavne spokojného pacienta a rodinného príslušníka, 

ktorý z návštevy nemocnice nebude mať stres, ale pozitívny zá-

žitok z kvalitnej liečby a ošetrovateľskej starostlivosti.“ 

www.sme.sk 28.11.2017 

pomocná evidencia 867/1/2017 

 

Lekári v Trenčianskom kraji nahlásili v minulom týždni (20. 

– 26. novembra) cel-

kovo 5120 akútnych 

respiračných ocho-

rení (ARO). V porov-

naní s predchádzajú-

cim týždňom stúpla 

chorobnosť na ARO 

o 13,12 percenta. 

Z celkového počtu 

ochorení bolo 484 

ochorení na chrípku. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom 

http://www.sme.sk/
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stúpla chrípková chorobnosť o 61,6 percenta. ARO a chrípka v 

minulom týždni trápili najmä deti do päť rokov. 

Najvyššia chorobnosť na ARO bola v Trenčianskom kraji v 

minulom týždni v okrese Bánovce nad Bebravou (1807 ocho-

rení na 100 tisíc obyvateľov), najnižšia v okrese Považská Bys-

trica (1236 ochorení na 100 tisíc obyvateľov). 

Pre chrípku nemuseli v minulom týždni prerušiť školskú do-

chádzku v žiadnej škole a školskom zariadení v Trenčianskom 

kraji. 

www.sme.sk 27.11.2017 

pomocná evidencia 864/1/2017 
 

http://povazska.sme.sk/
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