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9. Zdravotníctvo 
 

9.1 Zdravotnícke zariadenia v Trenčíne 
 

Pôrodnice bez certifikátu Nemocnica priateľská k deťom 

 

Ak chce nemocnica získať certifikát Nemocnica priateľská 

k deťom, musí podporovať dojčenie a vytvorenie vzťahu medzi 

matkou a dieťaťom. Ide o medzinárodný certifikát, ktorý vy-

tvorili odborníci zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) 

a detského fondu UNICEF v 90. rokoch. 

U nás sa udeľoval od roku 1993, v minulosti ho mali takmer 

všetky pôrodnice. Certifikát sa však musí každých päť rokov 

obnovovať a dnes ho ani jedna pôrodnica na Slovensku nemá. 

Niektoré ho ani neplá-

nujú získať. Ministerstvo 

zdravotníctva očakáva, 

že prvé nemocnice by 

mohli certifikáty získať 

v prvom štvrťroku tohto 

roku.  

Fakultné nemocnice v 

Trenčíne a Trnave zatiaľ 

kritériá nespĺňajú, ale o certifikát chcú požiadať. Trenčiansku 

pôrodnicu odborníci hodnotia ako najlepšiu, ale jej vedenie 

tvrdí, že nespĺňa podmienky pre získanie certifikátu. Pôrodnica 

by musela prijať ďalších zamestnancov - najmä sestry, laktačné 

poradkyne a mala by upraviť aj niektoré priestory na klinike. 

Primár Peter Kaščák však hovorí, že sa o certifikát chcú 

uchádzať. Filozoficky s podmienkami certifikátu súhlasia a aj 

ich dodržiavajú, tvrdí. 

www.dennikn.sk 21.01.2019 

Pomocná evidencia 052/1/2019 

http://www.dennikn.sk/
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Trenčín má nemocnicu citlivú k opusteným deťom 

 

Fakultná nemocnica Trenčín prostredníctvom občianskeho 

združenia Návrat začala s podporou projektov s názvom „Do-

minika pre kukulíka“ a „Kufrík pre kukulíka“. Tie sú zamerané 

na pomoc deťom, ktoré po pôrode stratili rodičovskú osobu. Ich 

podstatou sú psychologické a terapeutické služby pre ohrozené 

a opustené deti hospitalizované na klinike pediatrie a 

neonatológie v trenčianskej nemocnici. 

Nemocnica v Trenčíne je treťou nemocnicou na Slovensku, 

ktorá podporila vstup Dominík - špeciálnych terapeutov do sa-

moty dieťaťa na pôde svojej nemocnice. 

„Odborne vyškolení pracovníci občianskeho združenia na-

vštevujú novorodenecké oddelenie, prihovárajú sa dieťatkám, 

kolíšu ich, nosia, prípadne kŕmia. Deťom sa tak lepšie darí, do-

tykom je stimulovaný rozvoj ich neuronálnej sústavy a rozvoj 

základných emočných väzieb. Výskumy mozgu posledných 

desaťročí preukázali, že závažná nepriaznivá udalosť z raného 

detstva, ako je opustenie dieťaťa jeho rodičom, zanedbávanie, 

zneužívanie, týranie spôsobuje nepriaznivé zmeny na mozgu 

dieťaťa, čo sa neskôr odzrkadľuje v ťažkostiach v učení, v so-

ciálnych interakciách, pamäti, koncentrácie, logickom myslení 

a väčšom výskyte psychických ťažkostí – depresie, úzkosti, 

neurózy,“ uvádza Fakultná nemocnica v Trenčíne. 

Prvé spomienky tak podľa nemocnice vypĺňajú informačné 

prázdno, ktoré zvyčajne vzniklo medzi narodením dieťaťa a 

jeho presunom do detského domova alebo do starostlivosti 

budúcich osvojiteľov a tým môže v budúcnosti zmierniť „smut-

né vákuum“ v duši dieťaťa, či dospievajúceho s takýmto príbe-

hom. Za takúto spoluprácu dostala Fakultná nemocnica Trenčín 

označenie ako nemocnica citlivá k opusteným deťom. 

www.sme.sk 29.06.2019 

Pomocná evidencia 519/1/2019 

http://www.sme.sk/
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Nemocnica dala odstrániť bilbord odborárov 

 

Trenčianska nemocnica zakročila proti odborárskej kampani 

zameranej na dodržiavanie personálnych normatívov v nemoc-

niciach. V tlačovej správe to uviedli Lekárske odborové zdru-

ženie (LOZ) a Odborové združenie sestier a pôrodných asis-

tentiek (OZ SaPA). Ako ďalej informovali, reklamná firma im 

oznámila, že ich bilbord 

v Trenčíne nemôže byť 

viac umiestnený v areáli 

nemocnice. 

Odstránenie plagátu 

podľa LOZ iniciovalo 

vedenie nemocnice. Fa-

kultná nemocnica Trenčín 

v reakcii uviedla, že v meste sú aj iné vhodné miesta pre rek-

lamu. Odborári v marci spustili celoslovenskú kampaň „Nekrič 

na sestru, napíš ministerstvu“. 

„Nerozumiem, ako môže tlak na dodržiavanie nariadení na 

ochranu pacientov vadiť vedeniu nemocnice, ktoré je platené za 

to, aby nemocnica dobre fungovala pre pacientov. Nemocnica 

v Trenčíne dokonca zakročila a požiadala bilbordovú spoloč-

nosť, aby naša kampaň nebola na objednanej a zaplatenej plo-

che, ktorá je na pozemku nemocnice,“ povedal predseda LOZ 

Peter Visolajský. 

Kampaň mala podnietiť pacientov, aby v prípade, keď majú 

pocit, že na niektorom oddelení je nedostatok personálu alebo 

sestra nemá dosť času venovať sa im, upozornili na to v do-

tazníku. LOZ aj OZ SaPA vo svojom vyhlásení informovali, že 

od pacientov a ich príbuzných zatiaľ dostali podozrenia na 

nedostatok personálu na oddeleniach viacerých nemocníc. 
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„Spracovali sme podnety na nemocnice v Žiline, Leviciach, 

Trenčíne, Galante, Topoľčanoch, Humennom, Nitre a v Barde-

jove a oficiálne sme požiadali Ministerstvo zdravotníctva SR o 

prešetrenie situácie. Nemocnice v Nitre a Trenčíne pochybenia 

priznali,“ píše sa v správe. 

Ako v reakcii uviedla Fakultná nemocnica Trenčín, aj na-

priek pretrvávajúcemu nedostatku zdravotníckeho personálu, 

ktorý je dlhoročným problémom nielen na Slovensku, ale aj v 

iných krajinách Európy, plní nemocnica predpísané minimálne 

personálne normatívy na svojich oddeleniach. Jej prvoradým 

záujmom je zachovanie bezpečnosti pacienta pri poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti. 

„Fakultná nemocnica Trenčín akceptuje právo na uvedenú 

externú komunikáciu LOZ, nestotožňuje sa však s umiestnením 

billboardu pred vstupom do areálu nemocnice ani s textom, 

ktorý je podľa nás zavádzajúci,“ informovala trenčianska ne-

mocnica. V meste je podľa nej množstvo iných miest vhodných 

na umiestnenie billboardu. 

www.webnoviny.sk 05.07.2019 

Pomocná evidencia 533/1/2019 

 

Trenčianska pôrodnica opäť najlepšia na Slovensku 

 

Trenčiansku pôrodnicu vyhodnotili experti ako najlepšiu na 

Slovensku. Tento titul získala v prieskume Health Policy Insti-

tute (HPI) v spolupráci s portálom rodinka.sk už šiestykrát. 

Celkové hodnotenie pôrodníc sa skladá z dvoch častí, v prvej 

sa portál rodinka.sk pýta rodičiek, ako hodnotia svoj pôrod a 

starostlivosť o ich bábätko. Na základe ich hodnotenia potom 

zostavuje rebríček hodnotenia mamičiek. HPI komunikuje s 

pôrodnicami a vyhodnocuje medicínske indikátory kvality, z 

nich zostavuje výsledky v expertnom hodnotení. Obe hodnote-

nia sa následne spájajú v celkovom hodnotení. 

http://www.webnoviny.sk/
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Cieľom projektu je pozitívne motivovať a oceniť tých, ktorí 

sa snažia svoje služby vylepšovať a prispôsobovať ich 

potrebám žien a ich detí. Prvenstvo v hodnotení expertov 

obhájila Fakultná nemocnica v Trenčíne. Tento titul získala už 

v rokoch 2017, 2016, 2013 a 2012. Podľa Tomáša Szalaya z 

HPI je za úspechom trenčianskej pôrodnice vedenie jej primára 

Petra Kaščáka. 

„Má cieľ a svoju víziu, priviedol k nej aj svojich zamest-

nancov, lekárov, sestry a sna-

ží sa k nej priviesť aj pacient-

ky, aby sa z medicínskeho 

pohľadu rozhodovali správne. 

Mierim v tejto chvíli najmä na 

oblasť cisárskych rezov,“ 

povedal Peter Szalay. 

Rovnako ako vlani sa Trenčín 

v počte cisárskych rezov 

umiestnil na druhom mieste, najmenej cisárskych rezov urobili 

za minulý rok v pôrodnici v Partizánskom (14,6 percenta), v 

Trenčíne sa týmto spôsobom narodilo 15,5 percenta detí. 

Práve nízkym počtom cisárskych rezov sa podľa Petra 

Szalaya trenčianska pôrodnica odlišuje od väčšiny pôrodníc na 

Slovensku. 

„Toto je dlhodobá politika tejto pôrodnice, znižovať ich 

počet a odrádzať rodičky od dobrovoľne zvolených cisárskych 

rezov. Tie totiž so sebou prinášajú aj množstvo rizík, je to reálna 

operácia. Je množstvo štúdií, ktoré hovoria o tom, že to nemá 

dobré následky pre ďalší vývin dieťaťa, ktoré prirodzene 

neprešlo pôrodnými cestami,“ dodal Peter Szalay. 

Podľa primára gynekologicko-pôrodníckej kliniky Petra 

Kaščáka je za dlhoročnou dominanciou viacero faktorov.  

„V Trenčíne je dobrá situácia, čo sa týka kapacity a zázemia 

pôrodnice. Dôležitejšia je ale celková filozofia, to ako sa 

Primár gynekologicko-pôrodníckej kliniky Peter Kaščák. 

http://szalay.blog.sme.sk/
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pristupuje k pacientkam a k medicíne,“ hovorí Peter Kaščák. 

Svoju rolu podľa neho zohráva aj mladý kolektív a dostatok 

lekárov. 

„Jedna vec je bezpečný a medicínsky správne vedený pôrod, 

druhá je komunikácia s rodičkou a prístup. Tu sa to určite zlep-

šilo. Samozrejme, vždy je aj niekto nespokojný, ale sťažností 

výrazne ubúda,“ skonštatoval. 

V Trenčíne podľa neho tím lekárov stále zachytáva odborné 

trendy k prístupu k rodičkám: „Lekári cestujú po svete, vzde-

lávajú sa, publikujú, prednášajú a analyzujeme svoje dáta. Som 

rád, že to vďaka kolektívu pôrodníckemu aj neonatologickému 

takto dopadlo.“ 

Tento rok v pôrodnici zamestnali na plný úväzok psycho-

logičku.  

„Je to významný krok, ktorý pomáha riešiť menšie konflikty, 

komunikuje s rodičkami, ktoré majú niekedy inú predstavu o 

veciach. Umožnili sme bonding pri cisárskom reze a snažíme 

sa získať titul baby-friendly hospital, respektíve mother-

friendly hospital,“ dodal Peter Kaščák. 

Trenčianska nemocnica je aktuálne tretia najväčšia na Slo-

vensku, čo sa týka počtu pôrodov. V roku 2018 bolo v 51 slo-

venských pôrodniciach spolu 56 478 pôrodov. Oproti pred-

chádzajúcemu kroku ide o pokles o 995 pôrodov. V priemere 

pripadá na jednu pôrodnicu 1 107 pôrodov za rok. 

V trenčianskej pôrodnici ich bolo 2 242, čo je o 162 viac ako 

minulý rok. Rovnako ako vlani, najmenej pôrodov bolo v 

Revúcej (242), najviac v Bratislave-Petržalke (3 239). 

Do ôsmeho ročníka projektu Sprievodca pôrodnicami sa 

zapojilo všetkých 51 slovenských nemocníc. V samostatnom 

hodnotení mamičiek skončila na prvom mieste Fakultná ne-

mocnica s poliklinikou v Žiline. Druhá najlepšia je podľa 

mamičiek Nemocnica s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi, tre-

http://zilina.sme.sk/
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tia Nemocnica s poliklinikou v Považskej Bystrici. Prostred-

níctvom dotazníkov hlasovalo 2839 matiek.  

Prečo známkovanie matiek nekorešponduje s expertným 

hodnotením? Podľa Kristíny Kováčikovej z portálu rodinka.sk 

získali o 90 hodnotení viac od mamičiek z Trenčína. 

 „K trenčianskej pôrodnici sa mamy vyjadrovali veľmi klad-

ne. Jednej mamičke chýbal ku krajšiemu zážitku napríklad 

televízor, pričom v iných pôrodniciach po Slovensku sa mamy 

sťažovali na chýbajúce sprchy, wc, toaletný papier, takže tele-

vízor je naozaj z kategórie tých rozmarných,“ skonštatovala 

Kristína Kováčiková. 

Filozofiou trenčianskej pôrodnice je snaha o čo najmenej ci-

sárskych rezov, ktorá podľa Kováčikovej nemusí vyhovovať 

skupine žien, ktoré nechcú rodiť prirodzene a žiadajú cisársky 

rez, hoci na to nie je indikácia. „Tieto ženy môžu potom svoju 

nespokojnosť prejaviť v negatívnom hodnotení pôrodnice. Že-

lala by som trenčianskej pôrodnici viac edukovaných rodičiek, 

ktoré by boli podporené rodiť prirodzenou cestou aj svojimi 

obvodnými gynekológmi,“ dodala Kováčiková. 

Výsledky prieskumu ukázali, že ženy boli najviac spokojné 

s umožnením prítomnosti sprevádzajúcej osoby, odbornosťou 

zdravotného personálu a vybavením pôrodného traktu. Najviac 

im chýbala podpora skorého kontaktu medzi matkou a dieťa-

ťom, podpora dojčenia a ochota personálu reagovať na ich indi-

viduálne potreby. 

www.sme.sk 18.07.2019 

Pomocná evidencia 551/1/2019 

 

Nespokojné sestry v nemocnici založili odbory 

 

V trenčianskej nemocnici sa podľa sestier neriešia personál-

ne problémy. Myslia si to zdravotné sestry z Oddelenia anes-

teziológie a intenzívnej medicíny, ktoré si ako reakciu na 

http://recenzie.sme.sk/tv
http://www.sme.sk/


619 
 

„zlyhanie personálnej politiky“ založili Základnú odborovú or-

ganizáciu sestier a pôrodných asistentiek pri Fakultnej nemoc-

nici Trenčín. 

Ako informovala predsedníčka Odborového združenia ses-

tier a pôrodných asistentiek Monika Kavecká, aj napriek 

dôslednému plneniu si pracovných povinností sestrami Odde-

lenia anesteziológie a intenzívnej medicíny mohlo dôjsť, vzhľa-

dom na ich počet, k ohrozeniu zdravia človeka - pacienta. Zdra-

votné sestry z OAIM veria, že zamestnávateľ pochopí vznik 

odborovej organizácie ako nástroj pre spoločnú spoluprácu v 

prospech pacienta, ale taktiež v prospech budúcej generácie 

sestier fakultnej nemocnice. 

Hlavným cieľom odborového združenia je prijatie takých 

opatrení zo strany zamestnávateľa, aby bolo zabezpečené do-

držiavanie personálnych normatívov, kolektívnej zmluvy a 

Zákonníka práce pre všetkých zamestnancov nemocnice. 

„V trenčianskej nemocnici sú dlhodobo neriešené problémy 

v personálnej oblasti, ktoré v konečnom dôsledku spôsobujú 

ohrozovanie zdravia a životov pacientov, čo je absolútne 

neprípustné. Sme preto radi, že v tejto nemocnici vzniká nová 

bunka nášho odborového združenia, ktorá bude obhajovať 

práva a záujmy zamestnancov, čo v konečnom dôsledku zlepší 

kvalitu zdravotnej starostlivosti,“ uviedla Monika Kavecká. 

www.teraz.sk 01.08.2019 

Pomocná evidencia 571/1/2019 

 

V trenčianskej nemocnici zatvorili jediný bufet 

 

V trenčianskej fakultnej nemocnici opäť chýba bufet. Ak sa 

chcú pacienti a návštevníci zdravotníckeho zariadenia občer-

stviť, musia sa uspokojiť s kávou a keksíkmi z automatu. Po-

sedieť si podľa nemocnice môžu na lavičkách pri novinovom 

stánku. 

http://www.teraz.sk/
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Veľký bufet s ponukou teplých jedál, zákuskov a nápojov 

fungoval v nemocnici dlhé roky pri vchode do areálu. Okrem 

pacientov a návštevníkov ho využívali aj zamestnanci 

nemocnice. Zatvorili ho pred tromi rokmi, na jeho mieste 

nemocnica otvorila lekáreň. Ľudia vtedy za jeho zachovanie 

spisovali petíciu, zriadenie 

vlastnej lekárne, ktorú pre-

vádzkuje nemocnica, bol 

však dlhodobý zámer vede-

nia nemocnice. 

Do kompletnej rekon-

štrukcie priestorov pri hlav-

nom vstupe do areálu ne-

mocnie vtedy investovalo 

zdravotnícke zariadenie 60 tisíc eur, jedným z dôvodov 

zriadenia lekárne bolo podľa nemocnice zabezpečenie 

komfortu pre pacientov a návštevníkov. Menší bufet nemocnica 

neskôr otvorila v chirurgickom pavilóne, aj ten však už aktuálne 

zatvorili. S prevádzkovateľom bufetu nemocnica ukončila 

nájom. 

 „Nemocnica začala s rekonštrukciou priestorov na prízemí 

chirurgického pavilónu, ktoré budú v blízkej dobe slúžiť pre 

pacientov ako centralizovaný urgentný príjem. Ten sa bude 

nachádzať v priestoroch bývalého informátora, kde bol umiest-

nený bufet,“ informovala hovorkyňa Fakultnej nemocnice v 

Trenčíne Martina Holecová. 

Podľa nej v nemocnici pripravujú v krátkom čase spustenie 

ďalšej prevádzky s občerstvením v iných priestoroch. 

„S jej prevádzkovateľom už máme uzatvorenú a podpísanú 

zmluvu,“ dodala s tým, že aktuálne môžu pacienti, návštevníci 

a zamestnanci využívať samoobslužné potravinové a nápojové 

automaty, prípadne navštíviť rozšírenú prevádzku predajne 

potravín a občerstvenia v priestoroch pred areálom nemocnice. 
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„Ďalšia možnosť je ponuka nápojov a cukroviniek v novino-

vom stánku v areáli nemocnice, v jeho blízkosti sú taktiež roz-

miestnené lavičky, kde si môžu pacienti s príbuznými pose-

dieť,“ povedala hovorkyňa. 

Fungovanie lekárne namiesto bufetu si nemocnica po nece-

lých dvoch rokoch od otvorenia pochvaľuje. 

„Je to služba v prospech pacientov. Aj s odstupom času pa-

cienti oceňujú možnosť bezodkladného výberu liekov po 

odporučení lekárom, dostupnosť liečiv, ktoré nie sú viazané na 

lekársky predpis, a doplnkový sortiment ponúkaný v našej le-

kárni,“ reagovala hovorkyňa nemocnice Martina Holecová. 

www.sme.sk 20.09.2019 

Pomocná evidencia 695/1/2019 

 

Nemocnice v Trenčianskom kraji v hodnotení prepadli 

 

Trenčianska Fakultná nemocnica skončila v hodnotení mi-

movládnej neziskovej organizácie INEKO za rok 2019 na 

predposlednom mieste z jedenástich fakultných a univerzitných 

nemocníc. Tento rebríček zostavil INEKO podľa vybraných 

ukazovateľov kvality, spokojnosti pacientov, náročnosti ich 

diagnóz poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hospodárenia a 

transparentnosti. 

Trenčianska nemocnica sa medzi štátnymi, univerzitnými a 

fakultnými nemocnicami na Slovensku celkovo umiestnila na 

10. mieste z 11 hodnotených zdravotníckych zariadení. Jej cel-

kový rating je podľa INEKO 46,6, pričom najlepšia nemocnica, 

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta z Banskej 

Bystrice, získala 61,2 bodu. 

V hodnotení kvality a v hodnotení náročnosti diagnóz pa-

cientov skončila trenčianska nemocnica posledná, naopak, 

v hodnotení transparentnosti bola zase v rámci Slovenska druhá 

najlepšia. V porovnaní s minuloročným hodnotením si nemoc-

http://www.sme.sk/
http://bystrica.sme.sk/
http://bystrica.sme.sk/
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nica pohoršila o štyri miesta, skončila šiesta s rankingom 39,9. 

V roku 2017 bola rovnako šiesta. 

Minulý rok v Trenčíne hospitalizovali viac ako 30 tisíc pa-

cientov, operovali takmer 8 500 ľudí. Priemerne na Slovensku 

v nemocniciach zoperujú ročne 11 500 pacientov. 

„Silnou stránkou Fakultnej nemocnice Trenčín je transpa-

rentnosť, kde obsadzuje druhé miesto hneď za víťaznou Roose-

veltovou nemocnicou z 

Banskej Bystrice. Má naj-

menej sťažností od pa-

cientov. Boduje pri indi-

kátoroch kvality – úmrt-

nosť na akútnu mozgovo-

cievnu príhodu, úmrtnosť 

na jednotke intenzívnej sta-

rostlivosti a má rýchlo pri-

jímajúci urgent pre záchrankami privezených pacientov,“ 

povedal analytik INEKO Dušan Zachar. 

Celkovo je však Fakultná nemocnica v Trenčíne pri indiká-

toroch kvality najhoršia spomedzi ostatných univerzitných a 

fakultných nemocníc. Najvypuklejšie je to pri úmrtnosti po ope-

račných a po intervenčných výkonoch. Tá priemerne dosahuje 

na Slovensku hodnotu 2,15 percenta, v Trenčíne je to 3,58 per-

centa, čo je najviac v rámci hodnotených nemocníc. 

„Nemocnica má vysokú reoperovanosť a mortalitu po ope-

račných výkonoch, ako aj na lôžkovom oddelení po preklade 

z jednotky intenzívnej starostlivosti. Vo svojej kategórii 

nemocníc lieči v priemere pacientov s najmenej náročnými 

diagnózami,“ povedal Dušan Zachar. 

Štatistika reoperovanosti ukazuje, aký je v nemocnici pomer 

počtu opakovane operovaných pacientov do 30 dní po 

prepustení po operácii. V Trenčíne dosahuje až 5,3 percenta, čo 

je výrazne horšia ako priemer Slovenska (3,6 percenta). 
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Priemerná dĺžka hospitalizácie je v Trenčíne 6,55 dňa, čo je 

horšie ako priemer na Slovensku (5,86 dňa). Horšia ako priemer 

je v nemocnici aj celková spokojnosť pacientov, samotná zdra-

votná starostlivosť, prístup personálu k pacientom, ale aj ich 

informovanosť. 

Hovorkyňa Fakultnej nemocnice v Trenčíne Martina Hole-

cová reagovala na hodnotenie nemocnice len stručne. „Vedenie 

fakultnej nemocnice v spolupráci s vedúcimi pracovníkmi od-

delení zanalyzuje výsledky hodnotenia kvality nemocníc a na-

vrhne kroky na postupné skvalitňovanie poskytovania zdra-

votnej starostlivosti,“ uviedla v písomnom stanovisku Martina 

Holecová. 

„Hodnotené nemocnice musia poskytovať zdravotnú starost-

livosť v základných odbornostiach a dostatočnej veľkosti vzor-

ky pri sledovaných ukazovateľoch. Nemocnice boli pre účely 

hodnotenia rozdelené do dvoch kategórií, pričom každá kate-

gória bola hodnotená samostatne,“ priblížil prístup k hodno-

teniu analytik INEKO. 

V kategórii všeobecných nemocníc získala najvyššie oce-

nenie Nemocnica roka 2019 po prvýkrát Nemocnica Košice-

Šaca 1. súkromná nemocnica, ktorá vystriedala na čele tento rok 

druhú Ľubovniansku nemocnicu. 

Nemocnice z Trenčianskeho kraja sú aj v tomto rebríčku na 

chvoste. Z celkovo 34 všeobecných nemocníc je z Trenčian-

skeho kraja najlepšia Nemocnica s poliklinikou v Považskej 

Bystrici, obsadila 26. miesto, Nemocnica s poliklinikou Myjava 

je 29., Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojni-

ciach je predposledná. Všetky tri župné nemocnice ťahá nadol 

najmä zlé hospodárenie. 

www.sme.sk 27.10.2019 

Pomocná evidencia 808/1/2019 
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Kritizujú voľbu nového primára traumatológie  

 

Klinika úrazovej chirurgie v Trenčíne bude mať nového 

primára. Vo výberovom konaní uspel štátny tajomník mi-

nisterstva zdravotníctva Jaroslav Ridoško. Štátny tajomník je 

druhá najvyššia funkcia na ministerstve, pod správu ktorého 

patrí aj Fakultná nemocnica 

Trenčín. Jaroslav Ridoško 

však svoju kandidatúru ne-

považuje za konflikt záuj-

mov, lekárskym odborom 

prekáža viacero funkcií, kto-

ré chirurg zastáva. 

Jaroslav Ridoško pôsobí 

okrem postu štátneho tajom-

níka na ministerstve aktuálne aj ako prednosta chirurgickej 

kliniky, zástupca primára a prednosta kliniky úrazovej chirurgie 

a zároveň je aj poslancom Národnej rady SR za SNS. Ako 

odborný asistent pôsobí ešte aj na Fakulte zdravotníctva Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dubčeka. 

Prvé výberové konanie na primára kliniky úrazovej chirurgie 

prebehlo v máji, podmienkam však nevyhovel žiadny uchádzač. 

Ďalšie bolo na konci novembra. Výberového konania sa zúčast-

nili dvaja uchádzači. 

„Každý z uchádzačov prezentoval svoj projekt zameraný na 

chod, hospodárenie, ekonomiku kliniky, stratégiu poskytovania 

zdravotnej starostlivosti, personálnu politiku,“ informovala ho-

vorkyňa trenčianskej nemocnice Martina Holecová. Uspel v 

ňom Jaroslav Ridoško. 

Voľby primára sa však zástupcovia lekárskych odborov od-

mietli zúčastniť. Podľa predsedu Lekárskeho odborového zdru-

ženia Petra Visolajského išlo pri tejto voľbe o neštandardnú 

vec.  

Jaroslav Ridoško skladá poslanecký sľub v Národnej rade SR. 

https://www.sme.sk/ps/19/sns
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„Jedno hľadisko je politické, že ide o politického nominanta, 

ktorý je štátnym tajomníkom. Druhý pohľad je odborný – za-

stáva post prednostu na dvoch klinikách, ktoré navyše nie sú 

odborne celkom to isté, pretože jedna je chirurgia a druhá trau-

matológia. Teraz by mal prevziať tretí post vedúceho zamest-

nanca v nemocnici,“ povedal Peter Visolajský. 

Podľa neho nie je reálne, aby jeden človek dokázal plne za-

bezpečiť tri posty tak, aby jeho práca zodpovedala jeho mzde a 

aj kvalite. 

Jaroslav Ridoško konflikt zájmov nevidí,  kritiku odmieta, 

tvrdí, že je stále zamestnancom nemocnice, na výkon štátneho 

tajomníka je uvoľnený vo verejnom záujme: „Stále aktívne 

pracujem a keď bol vypísaný konkurz, tak som sa prihlásil ako 

zamestnanec nemocnice. Prihlásení sme boli dvaja, bol som 

úspešný. Som zamestnancom nemocnice. Moja funkcia na mi-

nisterstve zdravotníctva neobsahuje riadenie nemocníc, do ria-

denia nemocníc nemám absolútne žiadnu možnosť vstupovať.“ 

Aj on však tvrdí, že funkcia štátneho tajomníka a zároveň 

primára traumatológie sa naraz robiť nedajú. 

„Funkcia primára je na plný úväzok, človek tu musí byť. 

Konkurz som vyhral, ale určite teraz túto funkciu robiť nebu-

dem,“ dodal Jaroslav Ridoško s tým, že aktuálne je vedením 

kliniky poverený iný lekár. Na post primára plánuje nastúpiť až 

po voľbách. 

Ministerstvo zdravotníctva na voľbu primára traumatológie 

v Trenčíne reagovalo, že celý proces výberového konania bol 

uskutočnený v súlade so zákonom. Jaroslav Ridoško si podľa 

hovorkyne Zuzany Eliášovej svoju účasť vo výberovom kona-

ní dal vopred preveriť z právneho hľadiska. 

„Podľa jeho vyjadrenia s nesporným záverom, že nejde o 

konflikt záujmov,“ informovala Zuzana Eliášová. 
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Ako neštandardnú hodnotí voľbu Jaroslava Ridoška aj Gab-

riel Šipoš z mimovládnej organizácie Transparency Interna-

tional.  

„Tá súťaž by sa dala ľahko spochybniť. Vysoký funkcionár 

na ministerstve zdravotníctva sa uchádza o pozíciu, o ktorej 

rozhodujú síce nepriamo, ale de facto jeho podriadení. Štandar-

dom by bolo, ak by ukončil politickú funkciu a potom sa 

uchádzal o akékoľvek voľné miesta. Sloboda pri výbere a 

férová súťaž by bola oveľa lepšia ako teraz,“ povedal s tým, že 

nemocnica mohla termín voľby primára posunúť na neskôr. 

www.sme.sk 27.12.2019 

Pomocná evidencia 984/1/2019 
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