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9. Zdravotníctvo 
 

9.1 Zdravotnícke zariadenia v Trenčíne 
 

 

Trenčianska nemocnica sa pacientom nepáči 

 

Pacienti sú z roka na rok spokojnejší. Vyplýva to z priesku-

mu poisťovne Dôvera, ktorá sa už štrnástykrát pýtala pacientov, 

ktoré nemocnice sú pre nich najlepšie a najhoršie. Z hodnotenia 

takmer 6 500 ľudí zostavili rebríček. Rozhodli, že najlepšie sú 

na východe!  

Pacienti sú najspokojnejší s ľudskou zložkou zdravotnej sta-

rostlivosti v slovenských nemocniciach. To znamená so staros-

tlivosťou personálu, lekárov, sestier, čo je obzvlášť dôležité v 

čase ochorenia COVID-19. Najhoršie ľudia vnímali hygienu, 

ubytovanie a stravu v nemocniciach.  

Najlepšiu známku spomedzi fakultných nemocníc získala 

prešovská Fakultná nemocnica J. A. Reimana. Prvé priečky ob-

sadili aj Národný ústav detských chorôb v Bratislave a Detská 

fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici.  

Naopak, najmenej sa pacientom páčilo vo fakultných ne-

mocniciach v Trnave a Trenčíne a Detskej fakultnej nemocnici 

v Košiciach.  

www.pluska.sk 12.03.2020 

Pomocná evidencia 138/01/2020 

 

Nemocnice obnovia za vyše dve miliardy eur 

 

Zdravotníctvo čaká nevídaná pomoc. Postaviť na nohy by ho 

mala európska investícia dva a pol miliardy eur. Opadaná 

omietka, drahá prevádzka a chýbajúce centrálne riadenie. A do 

http://www.pluska.sk/
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toho dlh, ktorý sa odhadom pohybuje medzi jednou až tromi 

miliardami eur - to je dnešný stav nášho zdravotníctva.  

Novú nádej nám však prináša Európska únia a jej fond Next 

Generation Europe. V rámci neho dostal rezort zdravotníctva 

možnosť investovať až dva a pol miliardy eur do rekonštrukcie 

našej zdravotníckej siete.  

Minister zdravotníctva Marek Krajčí tvrdí, že reformy sú 

do veľkej miery pripravené. Nesmieme však s nimi otáľať. Do 

roku 2024 musia byť podpísané zmluvy s dodávateľmi. Peniaze 

budeme môcť použiť na rozsiahlu modernizáciu a rekonštruk-

ciu. To, že ju naše nemocnice nutne potrebujú, nie je žiadnym 

tajomstvom.  

Napríklad vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne neustále pre-

biehajú rekonštrukcie a stavebné úpravy, ktorých potreba vy-

chádza predovšetkým z amortizácie budov a zariadení. Keďže 

niektoré budovy majú vyše sto rokov, je ich prevádzka a staros-

tlivosť pomerne finančne náročná. Samozrejme, financie by ve-

deli využiť na ďalšie rekonštrukcie nielen vnútorných priesto-

rov budov, ale napríklad aj na opravy striech, rozvodov, von-

kajších komunikácií. 

„Ak by sme mali takúto možnosť, určite by sme čerpali pe-

niaze,“ povedala Martina Holecová, hovorkyňa Fakultnej ne-

mocnice Trenčín. „Aj napriek tomu, že aktuálne v našej nemoc-

nici prebieha už druhá etapa výraznej rekonštrukcie, stále sa ná-

jdu lokálne veci, ktoré treba modernizovať, rekonštruovať. Ja si 

viem predstaviť rekonštrukciu strechy nad existujúcim objek-

tom a vytvoriť nové oddelenie, nové lôžka paliatívnej starostli-

vosti, ktoré sú v našom regióne žiadané a potrebné.“ 

www.hnonline.sk 22.06.2020 

Pomocná evidencia 292/01/2020 
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Minister odvolal vedenie trenčianskej nemocnice 

 

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) vo štvrtok 

20. augusta odvolal ekonomického riaditeľa Fakultnej nemoc-

nice (FN) v Trenčíne Mareka Šedíka a vedenie tejto nemoc-

nice.  Oznámil to na tlačovom brífingu. Odvolal tiež ekonomic-

kého riaditeľa Národnej transfúznej služby (NTS) SR v Brati-

slave Adama Kalužaya. Upozornil na tzv. chobotnicu biznis 

vzťahov v zdravotníctve. 

Na problémy v trenčianskej nemocnici Mareka Krajčího 

upozornili v liste zástupcovia Základnej odborovej organizácie 

sestier a pôrodných asistentiek 

pri FN Trenčín. Poukázali na 

zlé a neefektívne hospodáre-

nie. Nemocnica podľa nich 

viackrát nakúpila techniku ne-

použiteľnú na daných oddele-

niach. 

Tiež tvrdia, že nemajú jas-

né pokyny k organizácii práce 

v nemocnici počas druhej vlny pandémie Covid-19 a poukazujú 

na nedostatok pracovníkov na oddeleniach a klinikách FN 

Trenčín, ktorá je v rozpore s výnosom Ministerstva zdravotníc-

tva SR a ohrozuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 

Marek Krajčí upozornil aj na personálne a ekonomické pre-

pojenia NTS a FN v Trenčíne s viacerými obchodnými spoloč-

nosťami, i nárast ich finančných obratov. Uviedol, že s FN 

Trenčín obchodovali spoločnosti Biohem, Unomed, Unotech, 

pričom konateľom všetkých troch je Šedíkov svokor Peter 

Hevier. Všetky spolu mali v roku 2015 obrat o niečo menej ako 

500 tisíc eur, no v roku 2019 to už bolo 1 milión 662 tisíc eur. 

Právne sklužby pre FN Trenčín s nástupom Šedíka do funk-

cie začal poskytovať Marek Doktor, ktorý bol zároveň práv-

Minister zdravotníctva Maroš Krajčí. 

https://www.sme.sk/os/168247/marek-krajci?ref=temaclviactemy
https://domov.sme.sk/t/8284/koronavirus-na-slovensku
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nym zástupcom všetkých troch spoločností a konateľom spo-

ločnosti Cardioservice, ktorá obchodovala s FN Trenčín v ro-

koch 2016 až 2018. Spoločnosti Biomed a Unotech mali záro-

veň obchodný vzťah aj s NTS prostredníctvom eurofondov v 

celkovej výške viac ako 34 miliónov eur. 

Brat ekonomického riaditeľa NTS v Bratislave Adama Ka-

lužaya je zároveň predsedom predstavenstva akciovej spoloč-

nosti TradeMedical Igor Kalužay. TradeMedical podľa Kraj-

čího vznikla ako sprostredkovateľská firma na zásobovanie FN 

Trenčín, čo je vidieť na jej finančných obratoch. 

„V roku 2017 celkové tržby TradeMedical boli 24 552 eur, 

z toho 24 410 eur predstavovali 

tržby z obchodov z FN Trenčín. 

V roku 2018 to už bolo 966 158 

eur, z toho vo FN Trenčín 951 

265 eur,“ povedal Marek Kraj-

čí. 

Trenčiansku nemocnicu od 

piatku 21. augusta vedie To-

máš Janík. Podľa Krajčího má 

nemocnicu viesť maximálne šesť mesiacov do riadneho výbe-

rového konania. Tomáš Janík chce podľa svojich slov stabilizo-

vať personál nemocnice, ako aj audit zmlúv. Zároveň ubezpečil, 

že nemá žiadne väzby na miestnych oligarchov, ani lekárov či 

iný personál v rámci nemocnice. 

www.sme.sk 20.08.2020 

Pomocná evidencia 364/01/2020 

 

Dohodli sa na využívaní hyperbarickej komory 

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (TnUAD) sa 

spolu s nemocnicou dohodli na budúcnosti hyperbarickej ko-

mory. Fungovanie unikátneho liečebno-vedeckého pracoviska, 

Dočasný riaditeľ nemocnice Tomáš Janík. 

http://www.sme.sk/
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ktoré päť rokov pomáha pacientom v Trenčíne pri cievnych a 

mozgových príhodách, by malo v Trenčíne pokračovať. 

Trenčiansku hyperbarickú komoru vybudovala TnUAD pred 

piatimi rokmi vďaka europrojektu za asi tri milióny eur, počas 

svojej činnosti v prenajatých priestoroch fakultnej nemocnice 

pomohli zdravotníci stovkám pacientov. Europrojekt ale budúci 

rok končí, a univerzita ako nemedicínsky subjekt nemôže uzav-

rieť zmluvu so zdravotnou poisťovňou. 

Univerzita sa aktuálne s novým vedením trenčianskej ne-

mocnice dohodla na novom spôsobe pokračovania spolupráce, 

pacienti by tak o dôležité zariadenie nemali prísť. 

„Výsledkom dohody je, že nemocnica od univerzity komoru 

odkúpi, avšak pre zvýšenie okamžitej dostupnosti terapie pre 

pacienta sme sa dohodli na dočasnom prenájme tohto zariade-

nia,“ informoval rektor TnUAD Jozef Habánik. 

Dohodu s univerzitou potvrdil aj nový riaditeľ Fakultnej ne-

mocnice v Trenčíne Tomáš Janík: „Išlo o maximálne korektný 

rozhovor, kde sme 

nadviazali na dobré 

časy spolupráce. Vy-

týčili sme si priority, 

ktorými sú poskyto-

vanie zdravotnej sta-

rostlivosti a pokračo-

vanie v programe pro-

stredníctvom vedy a 

výskumu až po plne-

nie medicínskych úloh v prospech nemocnice.“ 

Podľa neho sa dohodli, že univerzita vypracuje nájomnú 

zmluvu na hyperbarickú komoru tak, aby nemocnica dostala 

majetkové práva k tomuto zariadeniu. 

„Či už to bude formou zmluvy o prenájme alebo neskôr 

vlastníctve, môžeme pre toto pracovisko podpísať zmluvu so 
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zdravotnou poisťovňou. Dôležitá je kontinuita vo fungujúcich 

procesoch,“ povedal  Tomáš Janík. 

Nemocnica si za prenájom priestorov bude podľa riaditeľa 

účtovať len symbolický nájom ako ústretový krok. Riaditeľ ne-

mocnice už oslovil ministerstvo zdravotníctva s nacenením za-

riadenia s tým, aby hyperbarickú komoru získala do svojho ma-

jetku nemocnica. Podľa znaleckého posudku, ktorý si dala vy-

hotoviť univerzita, je cena hyperbarickej komory 600 tisíc eur. 

www.sme.sk 08.09.2020 

Pomocná evidencia 391/01/2020 

 

V trenčianskej nemocnici dokončili veľkú výmenu lôžok 

 

V trenčianskej Fakultnej nemocnici (FN) dokončili najväč-

šiu výmenu nemocničných lôžok vo svojej doterajšej histórii. 

Výmena 273 postelí za 

vyše 750 tisíc eur má za 

cieľ zvýšiť komfort pa-

cientov, prispieť k ich 

lepšej rehabilitácií, 

spánku, ako aj zjedno-

dušiť prácu ošetrujú-

cemu personálu. 

Poslednú väčšiu vý-

menu postelí zažila ne-

mocnica v roku 2015, keď vďaka nenávratnému finančnému 

príspevku obmenili 145 lôžok. Nedávno ukončená výmena je 

rozsahom i obstarávacími nákladmi ešte väčšia. 

„Išlo o 273 nemocničných lôžok, ktoré boli rozmiestnené na 

oddelenia, kde to bolo najviac potrebné,“ priblížila hovorkyňa 

FN Trenčín Martina Holecová. 

Nové lôžka sú polohovateľné, elektricky ovládané, majú 

vyššiu nosnosť a ich súčasťou je dokonca zabudovaná váha.  

http://www.sme.sk/
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„Na oddelenia sme doplnili aj bariatrické lôžka pre nadroz-

merných pacientov. Rovnako lôžka na oddelení anesteziológie 

a intenzívnej medicíny a jednotkách intenzívnej starostlivosti 

boli nahradené modernejšími verziami,“ doplnila. 

Výmena postelí pomôže ako pacientovi, tak aj nemocnič-

nému personálu, čo potvrdila aj vedúca odboru ošetrovateľstva 

vo FN Trenčín Eva Petrová. 

„Je to pomoc pre zdravotný personál, je to polohovanie pa-

cienta či základné alebo špeciálne polohovacie metódy u ťaž-

ších stavov alebo u pacientov po operáciách. V lôžkach sú za-

budované váhy, kde je možnosť získania údajov hlavne u imo-

bilných pacientov, ktoré sú dôležité pre ich liečbu,“ povedala. 

Postele majú navyše antidekubitné matrace, ktoré zabraňujú 

vznikom preležanín. 

Vymenené postele prinášajú pacientom vyšší komfort pri 

hospitalizovaní, ako aj zvýšenie kvality spánku a zníženú hluč-

nosť pri manipulácii s lôžkami. 

Výmena postelí stála takmer 770 tisíc eur, v Trenčíne k nej 

pristúpili vďaka centrálnemu verejnému obstarávaniu. Nových 

lôžok sa okrem tej trenčianskej dočkali aj ďalšie slovenské ne-

mocnice. 

www.sme.sk 11.09.2020 

Pomocná evidencia 393/01/2020 

 

Nový riaditeľ nemocnice odvolal dvoch primárov 

 

Nový riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trenčíne Tomáš Janík 

odvolal z funkcie dvoch primárov. Na klinike úrazovej chirur-

gie skončil ako primár Jaroslav Ridoško a na očnej klinike 

Marek Káčerík. Na ich miesta dočasne vymenoval ich dote-

rajších zástupcov, výberové konania na tieto pozície plánuje vy-

písať do pol roka. 

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


355 
 

Dôvody na ich odvolanie boli podľa Tomáša Janíka rôzne. 

Dnes už bývalý primár očnej 

kliniky Marek Káčerík mal 

podľa Janíka problémy s do 

chádzkou, pri ktorej našli 

viaceré nezrovnalosti. 

„Urobil som si analýzu 

dochádzky júl a august a tam 

som zistil pochybenia. Po 

vzájomnej komunikácii sme 

došli k záveru, že na základe 

pracovnoprávneho pochybenia bude postavený mimo pozície 

primára a dočasne bude vymenovaná jeho zástupkyňa. Toto bol 

hlavný dôvod odvolania,“ povedal Tomáš Janík. 

Dnes už bývalý primár očnej kliniky svoje odvolanie komen-

tovať nechcel, skonštatoval len, že svoju dochádzku vždy od-

konzultoval s bývalým vedením nemocnice a svoje odvolanie 

považuje za neodôvodnené a 

nespravodlivé. 

Z vedenia kliniky úrazo-

vej chirurgie odvolal riaditeľ 

k pondelku 7. septembra pri-

mára Jaroslava Ridoška. 

Ten sa stal primárom na zá-

klade výbero- vého konania 

na konci minulého roka, 

kedy ešte pôsobil ako štátny 

tajomník na ministerstve 

zdravotníctva, ktorého no-

minovala Slovenská národná strana. Do funkcie primára trau-

matológie nastúpil po parlamentných voľbách na jar tohto roka. 

Okrem toho v trenčianskej nemocnici stále zastáva funkcie 

Odvolaný primár Marek Káčerík. 

Jaroslav Ridoško. 

https://www.sme.sk/ps/19/sns
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prednostu na rovnakej klinike a tiež prednostu na chirurgickej 

klinike. 

„Dôvod by som nešpecifikoval, pretože nechcem zbytočne 

vyhrovovať túto situáciu cez médiá. Vážim si prácu pána dok-

tora Ridoška, vážim si ho za odborný prínos na oddelení trau-

matológie. Budem veľmi rád, ak pán doktor zostane v lekárskej 

zostave a bude prítomný a nápomocný klientom na lôžkach a 

pacientom,“ povedal riaditeľ. 

Zároveň odmietol špekulácie, že by za odvolaním bola poli-

tická minulosť Jaroslava Ridoška. Vedením kliniky traumato-

lógie dočasne poveril bývalého primára Marcela Mišáka. 

www.sme.sk 14.09.2020 

Pomocná evidencia 395/01/2020 
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