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9.3 Modernizácia zdravotníctva 
 

 

V areáli trenčianskej nemocnice postavia nový pavilón 

 

Ministerstvo zdravotníctva plánuje veľkú obnovu trenčian-

skej nemocnice. V areáli nemocnice by mali postaviť nový pa-

vilón centrálnych operačných sál, oddelenia anestézie a 

intenzívnej medicíny, urgentného príjmu a centrálnej sterilizá-

cie. Začiatok výstavby je 

podľa ministerstva napláno-

vaný v prvej polovici roku 

2019.  

Výška investície, vrátane 

prístrojov a zariadenia pred-

stavuje 20,6 milióna eur. 

Nemocnica plánuje finan-

covanie zabezpečiť cez ne-

návratný finančný príspevok z IROPu vo výške 17,4 milióna 

eur, pričom prostriedky uvoľní aj ministerstvo zdravotníctva 

celkovo 3,2 milióna eur.  

Peniaze môžu podľa projektu čerpať aj na zabezpečenie ma-

teriálno-technického vybavenia novej budovy a tiež dodávku 

zdravotníckej techniky a zariadenia. Dokončenie výstavby je 

naplánované na rok 2021. 

Projekt obnovy trenčianskej nemocnice bol aj témou nedáv-

neho stretnutia ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej s 

vedením nemocnice. Fakultná nemocnica Trenčín pripravuje aj 

ďalšie investície. „Pôjde o výmenu CT prístroja, obnovu mate-

riálno-technického zabezpečenia Onkologickej kliniky, ako je 

výmena lineárnych urýchľovačov a zakúpenie nového CT si-

mulátora, obnovu USG prístrojov, nákup nového angiogra-

fického prístroja a tak ďalej. Výška týchto investícií sa dá určiť 
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až následne, po ukončení prípravy verejných obstarávaní a 

projektovej dokumentácie. Samotnú realizáciu predpokladáme 

najskôr v druhom polroku 2019,“ dodala hovorkyňa minister-

stva zdravotníctva Zuzana Eliášová. 

Vedenie trenčianskej nemocnice zatiaľ projekt nechcelo 

komentovať.  

„Radi sa o projekte výstavby pavilónu operačných sál a 

OIAM podelíme s verejnosťou, ale až po všetkých vyhodnoco-

vacích procesoch verejného obstarávania a definitívnom schvá-

lení projektu pred začatím stavby,“ reagoval v písomnom stano-

visku riaditeľ nemocnice Marián Juruš. O výstavbe nového 

pavilónu v minulosti hovorilo už sa viackrát, projekt sa nepo-

darilo dotiahnuť. Umiestniť ho chceli priamo za chirurgickým 

pavilónom, s ktorým by mal byť prepojený. Na streche pavilónu 

by mala byť pristávacia plocha pre vrtuľníky.  

Primár oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny Da-

niel Kraus pred troma rokmi hovoril o nevyhovujúcej situácii 

s priestormi v nemocnici: „Už nie je možné takto pracovať, ur-

gentný príjem vôbec nemáme. Operačné sály nevyhovujú poč-

tom ani priestorovo, nie sú v jednej budove.“ 

„Potrebujeme nový chirurgický pavilón, kde by boli zjed-

notené všetky chirurgické odbory, urgentný príjem a ARO,“ 

povedal v roku 2016 Daniel Kraus s tým, že okruh pôsobnosti 

trenčianskej nemocnice sa veľmi rozrástol: „Pacienti sem cho-

dia aj z okolitých regiónov, stúpa aj počet operácií, stúpa ich 

rozsah a náročnosť výkonov. Faktom je tiež, že národ starne, 

ľudia, ktorí idú na operácie, sú stále starší. Predoperačná aj po-

operačná starostlivosť si vyžaduje stále lepšiu techniku aj 

nároky na personál. Veríme, že sa nový pavilón podarí postaviť, 

bez neho si neviem predstaviť ďalšie pôsobenie.“ 

V súčasnosti má Fakultná nemocnica Trenčín 17 lôžkových 

oddelení, 21 pracovísk spoločných vyšetrovacích a liečebných 

zložiek, 17 príjmových ambulancií, 45 samostatných odbor-
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ných ambulancií a ďalšie odborné ambulancie, ktoré sú súčas-

ťou oddelení. Medzi väčšie investície posledných rokov patrí 

výmena všetkých starých okien na budovách nemocnice spred 

štyroch rokov, alebo rekonštrukcia ambulancií Gynekologicko-

pôrodníckej kliniky. 

V rebríčku hodnotenia zdravotníckych zariadení inštitútu 

INEKO skončila posledné dva roky z 11 štátnych, univerzit-

ných a fakultných nemocníc trenčianska nemocnica na šiestom 

mieste.  

Začiatok výstavby je naplánované v najbližších mesiacoch. 

Trenčianske noviny 11.03.2019 

Pomocná evidencia 185/1/2019 

 

Pacientom v Trenčíne pomôže nový prístroj 

 

Ľudia s problémami tráviaceho ústrojenstva, ktorí potrebujú 

špecializované vyšetrenia, nájdu po niekoľkých rokoch pomoc 

aj v trenčianskej Fa-

kultnej nemocnici. 

Tamojšie gastroente-

rologické pracovisko 

po nevyhnutnej re-

konštrukcii a novom 

technickom vybavení 

opäť zaviedlo do 

diagnosticko-liečeb-

ného programu špe-

cializované vyšetrenie žlčových ciest a pankreatických vývo-

dov s ich následným ošetrením. 

Robí ho prostredníctvom nového prístroja, ktorý má podľa 

hovorkyne nemocnice Martiny Holecovej trenčianska nemoc-

nica ako jedna z mála na Slovensku. Stál viac ako 200 tisíc eur. 
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„Kombináciou presvecovania a snímkovania dokážeme zvý-

šiť využitie prístroja a docieliť vysokokvalitné, nízkodávkové 

dynamické a statické obrazy pre všetky typy pacientov od ma-

lých detí až po obéznych dospelých,“ povedala Martina Hole-

cová. 

Nový prístroj podľa nej dokáže spoľahlivo diagnostikovať a 

vynikajúco vizualizovať všetky anatomické štruktúry s najvyš-

ším možným rozlíšením. Poskytuje jasný obraz pri najnižšej 

možnej dávke a inteligentné snímanie obrazu, ktorého následné 

spracovanie výrazne skracuje čas vyšetrenia. 

„Ako prvý na Slovensku dokážeme zobraziť celé končatiny 

a chrbticu pomocou spájania obrázkov a tým poskytovať uce-

lený pohľad indikujúcim ortopédom,“ dodala hovorkyňa. 

Prístroj využijú pacienti s problémami prehĺtacieho traktu, 

používa sa na vyšetrenia pažeráka, žalúdka, čriev, močových 

ciest a vylučovania, ale aj na vyšetrenia dlhých kostí a celej 

chrbtice, telových dutín, či na zavádzanie liečebných prístupov 

pre onkologických pacientov alebo zavádzanie kardiostimu-

látorov. 

Cieľom ERCP vyšetrenia (endoskopická retrográdna cho-

langiopankreatikografia) je presnejšie určiť príčinu ťažkostí 

pacienta, včas rozpoznať chorobné zmeny na žlčových cestách, 

prípadne žlčníku a pečeni alebo pankrease a následné odstra-

ňovanie žlčových a pankreatických kameňov endoskopickým 

prístupom, ako aj riešenie nepriechodnosti žlčových a pankrea-

tických ciest z rôznych príčin. 

www.sme.sk 02.09.2019 

Pomocná evidencia 628/1/2019 

 

Trenčiansku nemocnicu čaká veľká výmena postelí 

 

Vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne vymenia do februára 

budúceho roka 265 postelí. Prvých 65 špecializovaných lôžok 

http://www.sme.sk/
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už nemocnica vďaka úspešne ukončenému verejnému obstará-

vaniu Ministerstva zdravotníctva dostala v uplynulých dňoch. 

 „Nové nemocničné lôžka sme umiestnili na chirurgickú 

kliniku, kliniku úrazovej chirurgie, ortopedické oddelenie, uro-

logické oddelenie, FRO, interné oddelenie, ORL, neurologické 

oddelenie, a gynekologicko – pôrodnícku kliniku,“ informovala 

hovorkyňa nemocnice Martina Holecová. 

Celkovo je v trenčianskej nemocnici 808 lôžok. 

„Nemocničné lôžka sú u nás vymieňané priebežne podľa po-

žiadaviek oddelení, nadštandardné izby a novovzniknuté odde-

lenia, prípadne ich zrekonštruované časti zariaďujeme novými 

lôžkami,“ uviedla Martina Holecová. 

Do konca februára budúceho roka vymenia v nemocnici ešte 

200 lôžok, pribudnúť by mali polohovateľné lôžka s pasívnym 

antidekubitným matra-

com, baristické lôžka pre 

nadrozmerných pacien-

tov, lôžka s aktívnym an-

tidekubitným matracom 

pre oddelenie anestézio-

lógie a intenzívnej me-

dicíny a nové detské po-

stieľky. 

„Budú rozmiestnené v 

rámci nemocnice aj na ďalšie oddelenia. Ide o lôžka vyššej ra-

dy, určené pre jednotky intenzívnej starostlivosti, sú polo-

hovateľné, elektricky ovládané so zabudovanou váhou a vyššou 

nosnosťou. Všetky lôžka sú vybavené antidekubitným mat-

racom,“ dodala Martina Holecová. 

www.sme.sk 24.09.2019 

Pomocná evidencia 710/1/2019 

 

 

http://tender.sme.sk/
http://tender.sme.sk/
http://www.sme.sk/
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Nemocnica vyhlásila súťaže na zdravotnícke vybavenie 

 

Fakultná nemocnica v Trenčíne vyhlásila tri verejné súťaže 

na zdravotnícke vybavenie. Podľa oznámení o vyhlásení ve-

rejného obstarávania je celková odhadovaná hodnota zákaziek 

vyše 1,4 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). 

„Vyhlásené verejné obstarávanie je súčasťou projektu Mo-

dernizácia Fakultnej nemocnice Trenčín – Nový pavilón cent-

rálnych operačných sál, OAIM a urgentný príjem,“ informovala 

hovorkyňa Fakultnej nemocnice Trenčín Martina Holecová. 

Ako uviedla, tento projekt obsahuje výstavbu nového pavilónu, 

v ktorom sa budú nachádzať centrálne operačné sály, OAIM, 

Urgentný príjem a centrálna sterilizácia. 

„Predmetom verejného obstarávania je dodávka nového ne-

repasovaného zdravotníckeho vybavenia, ktoré je určené na za-

bezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v priestoroch 

nového pavilónu,“ uvádza sa v súťažných dokumentoch. 

Predmetom prvej zákazky je dodávka ventilátorov na umelú 

ventiláciu v hodnote takmer 570 tisíc eur, ďalšia časť verejného 

obstarávania sa týka do-

dávky stropných statívov 

v hodnote vyše 750 tisíc 

eur a posledná súťaž je 

vyhlásená na defibrilátory 

v hodnote takmer 130 tisíc 

eur. 

Výstavba pavilónu 

podľa Martiny Holecovej 

prispeje k zlepšeniu poskytovania potrebnej zdravotnej starost-

livosti pre obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

„Výstavba centrálnych operačných sál s vysokým stupňom 

aseptického prostredia umožní rozšíriť počet a spektrum 

poskytovaných výkonov v oblasti traumatológie vrátane ošetro-
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vania kraniocerebrálnych poranení. Rovnako umožní rozšírenie 

počtu a spektra výkonov spondylochirurgie, ortopédie a cievnej 

chirurgie, ktoré nie je možné vykonávať v súčasných operač-

ných sálach,“ konštatovala hovorkyňa nemocnice. Výstavbou 

nového pavilónu sa taktiež uvoľnia priestory v existujúcich 

budovách, ktoré budú využité pre rozšírenie intenzívnej rá-

diológie, čo je kľúčové pre rádiologickú invazívnu liečbu ciev-

nych mozgových príhod, endovaskulárnych výkonov a zriade-

nie invazívnej kardiológie. Zákazka má trvať 34 mesiacov.  

www.webnoviny.sk 28.09.2019 

Pomocná evidencia 726/1/2019 

 

Fakultná nemocnica kúpila nový elektrokardiograf 

 

Fakultná nemocnica (FN) Trenčín kúpila v rámci projektu 

výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM 

a urgentného príjmu elektrokardiograf za 9960 eur bez dane 

z pridanej hodnoty.  

Ako informovala hovorkyňa FN Trenčín Martina Holeco-

vá, zmluvu s dodávateľom podpísala nemocnica v pondelok 7. 

októbra, prístroj dostanú do 16 týždňov od doručenia výzvy na 

dodanie. Vo verejnom obstarávaní uspela v konkurencii ďalších 

dvoch záujemcov bratislavská spoločnosť Surgitech. Pôvodne 

predpokladaná hodnota zákazky (15 384 eur) klesla v procese 

verejného obstarávania takmer o 5500 eur. 

Súčasťou dodania prístroja sú aj jeho doprava, protokolárne 

odovzdanie, montáž a inštalácia prístroja a všetkých potrebných 

častí, konfigurácia, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschop-

nosti prístroja a zaškolenie zamestnancov na obsluhu prístroja. 

www.teraz.sk 07.10.2019 

Pomocná evidencia 752/1/2019 

 

 

http://www.webnoviny.sk/
http://www.teraz.sk/
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Nový pavilón v trenčianskej nemocnici opäť mešká 

 

Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál a 

urgentného príjmu v trenčianskej fakultnej nemocnici sa opäť 

komplikuje. V marci avizovalo ministerstvo zdravotníctva za-

čiatok stavebných prác ešte v prvom polroku, aktuálne však 

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) nariadil nemocnici zrušiť 

súťaž na dodávateľa stavebných prác. 

Verejné obstarávanie na stavebné práce nového pavilónu 

vyhlásili minulý rok v novembri. Celkovú výšku investície vrá-

tane prístrojov a zariadenia stanovili na 20,6 milióna eur. 

Peniaze mala nemocnica získať prostredníctvom eurofondov aj 

z ministerstva zdravotníctva. Dokončenie výstavby pôvodne 

plánovali na rok 2021. 

„Kontrolu zákazky „Modernizácia Fakultnej nemocnice 

Trenčín – Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a 

urgentný príjem“ sme ukončili právoplatným rozhodnutím zo 

dňa 7. septembra, ktorým Úrad pre verejné obstarávanie naria-

dil súťaž zrušiť,“ informoval Zoltán Rácz z tlačového odboru 

Úradu pre verejné obstarávanie. 

Nemocnicu požiadalo o poskytnutie súťažných podkladov 

16 záujemcov, ponuku predložili traja uchádzači. Z kontroly 

obstarávania, ktorú urobil ÚVO pred uzavretím zmluvy, vyply-

nulo viacero porušení zákona. Ako uvádza úrad v rozhodnutí, 

nemocnica postupovala v rozpore s princípmi transparentnosti, 

rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie hospodárskych 

subjektov, hospodárnosti a efektívnosti. 

 „V dôsledku vykonania podstatných zmien v dokumentoch 

potrebných na vypracovanie ponuky nepredĺžila primerane le-

hotu na predkladanie ponúk, čo mohlo mať vplyv na výsledok 

verejného obstarávania,“ konštatuje ÚVO v rozhodnutí. 

Porušenie zákona našiel úrad aj v tom, že nemocnica vyhod-

notila jedného z uchádzačov ako spĺňajúceho všetky podmien-

http://tender.sme.sk/
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ky bez riadneho a náležitého vyhodnotenia požiadaviek. Zákon 

mala nemocnica porušiť aj diskrimináciou hospodárskych sub-

jektov. Neumožnila preukazovanie predmetnej podmienky 

účasti prostredníctvom technických a odborných kapacít iných 

osôb, čím neodôvodnene obmedzila účasť potenciálnych 

uchádzačov v procese verejného obstarávania. 

Rozhodnutie Úradu pre verejne obstarávanie zrušiť súťaž na 

dodávateľa stavebných prác Ministerstvo zdravotníctva SR reš-

pektuje. 

„Fakultná nemocnica Trenčín je samostatný právny subjekt 

a plne zodpovedá za proces verejného obstarávania. Keďže 

nemocnica nevyužila možnosť odvolania sa, verejné obstará-

vanie bolo zrušené a po prijatí odporúčaní Úradu pre verejné 

obstarávanie bude súťaž vyhlásená znova,“ reagovala hovorky-

ňa rezortu Zuzana Eliášová. 

Hovorkyňa Fakultnej nemocnie v Trenčíne Martina Hole-

cová ukončenie verejného obstarávania potvrdila. Kedy by sa 

mohlo reálne začať stavať, nemocnica nevedela. Na nové pries-

tory v Trenčíne čakajú lekári už roky, podmienky označujú za 

neúnosné. Jeden z lekárov nemocnice, ktorý si neželal byť me-

novaný, hovorí, že medzi lekármi v nemocnici už panuje pri 

téme nového pavilónu centrálnych operačných sál skepsa. 

Kto je za chyby zodpovedný? Odpovedá Dušan Zachar z 

Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO. 

Lekári v Trenčíne už dlhšie upozorňujú na kompliko-

vané podmienky, chýba najmä urgentný príjem, operačné 

sály sú zastarané, nefunguje v nich klimatizácia. 

„Je nespochybniteľné, že slovenské nemocnice sa musia 

vyrovnávať s obrovským investičným dlhom. Roky sa do nich 

neinvestovalo, a preto tak vyzerajú aj samotné budovy. Ani 

procesy, ktoré sú často limitované stavom a architektúrou 

nemocničných budov, nie sú optimalizované na poskytovanie 

modernej medicíny 21. storočia.“ 
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Ako vnímate to, že stavba nového pavilónu v Trenčíne sa 

opäť odďaľuje? 

„Nepoznám konkrétnosti prípadu, ale keďže ÚVO zrušil 

tender, tak tie pochybenia museli byť vážnejšieho charakteru, 

obmedzovali súťaž a diskriminovali uchádzačov v tendri.“ 

Stáva sa to často na Slovensku, že projekty v zdravot-

níctve zlyhávajú na takýchto chybách? 

„Nemám presnú štatistiku, ale v minulosti bolo častým ja-

vom, že v zdravotníckych tendroch súťažil malý počet uchá-

dzačov, resp. skutočná súťaž vôbec nebola, keďže sa prihlásil 

len jeden záujemca alebo ostatní tvorili len „komparz“.  

Kto je podľa vás za tieto pochybenia zodpovedný? 

„Verejný obstarávateľ, teda pravdepodobne manažment ne-

mocnice.“  

www.sme.sk 03.11.2019 

Pomocná evidencia 820/1/2019 

 

Na župnom úrade otvorili klientske centrum 

 

V priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) v 

Trenčíne slávnostne otvorili v pondelok 2. decembra nové 

špecializované klientske centrum. Poskytovať bude poraden-

stvo v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Centrum sa 

nachádza na prízemí úradu a je bezbariérové. 

Zamestnankyne úradu doteraz poskytovali informácie na 

piatom poschodí budovy, nové priestory prinesú ľuďom viacero 

výhod. „Chceme, aby ľudia mali poskytované služby na jednom 

mieste. Tu sa dozvedia, ako postupovať pri zabezpečovaní 

sociálnej služby pre svojho odkázaného príslušníka alebo 

známeho,“ priblížila vedúca Oddelenia sociálnej pomoci Úradu 

TSK Elena Nekorancová. 

Informácie poskytne celkovo päť pracovníčok, ktoré sa budú 

striedať v centre po jednom dni. Ako priblížila jedna z nich, 

http://www.sme.sk/
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ľudia doposiaľ často v budove blúdili a na piatom poschodí 

župného úradu nevedeli nájsť výťah. Vytvorenie centra tak 

zjednoduší návštevu úradu aj pre ťažšie mobilných občanov. 

„Takto to majú na prízemí a blízko. Bude to pre nich ľahšie, 

vrátane ľudí na invalidných vozí-

koch, ktorí ku nám chodili,“ pochvá-

lila novinku Michaela Bierovská s 

tým, že ročne spracujú približne tisíc 

žiadostí o umiestnenie do centier rôz-

neho typu. 

„Pribúdajú najmä seniori, ale aj 

mladší, v percentách ich počet mierne 

stúpa,“ upozornila. 

Otvorenie špeciálneho klientskeho 

centra spojila župa s otvorením via-

nočného trhoviska vo vestibule úra-

du. Výrobky na remeselných trhoch od pondelka 2. do piatka 6. 

decembra ponúkajú a predávajú klienti zariadení sociálnych 

služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti župy. 

Ručne zhotovené dekorácie, vianočné ozdoby i dobroty 

vyrábajú každý rok pod dohľadom odborných zamestnancov. O 

tohtoročnú výzdobu vianočného stromčeka na župe sa postarali 

klienti Domova sociálnych služieb Čistá duša. Podľa jej 

riaditeľky Márie Trenčanovej sa do pečenia obrovských 

medovníkov zapojila väčšina klientov domova. 

 „Medovníky sú tak veľké, pretože aj naše staré mamy ich 

robili veľké a aj samotný stromček je veľký,“ usmiala sa Mária 

Trenčanová. Župa sa rozhodla poskytnúť priestor vianočného 

trhoviska väčšine svojich zariadení už po piatykrát. 
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