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9.3 Pandémia Covid-19 

 

V trenčianskych lekárňach chýbali rúška 

 

Koronavírus, ktorý vypukol v Číne, spôsobil v Trenčíne ná-

kupnú horúčku. Ľudia vykúpili z lekární ochranné rúška. Všet-

ky oslovené lekárne v meste potvrdili ich nedostatok, podľa 

pracovníkov lekární výpadky hlásili aj distribútori. 

Ochranné rúška Trenčania zháňali už v poslednom januá-

rovom týždni. Ako nám potvrdili v jednej z lekární na najväč-

šom trenčianskom sídlisku Juh, záujem o ne je enormný. Zatiaľ 

čo vlani v januári predali 19 rúšok, tento rok to bolo už viac ako 

200 kusov. 

„Rúška sú momentálne vypredané, ľudia sa na ne pýtajú 

každý deň,“ povedala farmaceutka. Objavili sa dokonca požia-

davky, aby ich lekárne predávali na prídel, podľa počtu členov 

v domácnosti. 

Podobná situácia bola v lekárni pri trenčianskej Fakultnej 

nemocnici. Kým bežne tu predajú jedno balenie približne za 

štvrť roka, teraz je situácia extrémna. 

„Ľudia si ich stále pýtajú. Dostali sme len jeden balík rúšok 

s 50 kusmi, prišiel pán a kúpil celý balík. Momentálne nemáme, 

sama by som si chcela kúpiť, ale nie sú. Obehala som lekárne v 

celom meste, ale nemali nikde,“ povedala lekárnička. 

Vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne sa spoliehajú na dobré 

zásoby. 

„Zaznamenali sme výpadky zásob hygienických rúšok u 

dodávateľov, avšak naša nemocnica má dostatočnú zásobu rú-

šok tak pre pacientov, ako aj pre ošetrujúci personál,“ infor-

movala hovorkyňa nemocnice Martina Holecová. V nemocni-

ci už v súvislosti so šírením nákazy koronavírusom zvolali 

mimoriadne zasadnutie krízového štábu. 

http://zlavy.sme.sk/
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„Riešili sme opatrenia vykonávané pri prijatí osoby s po-

dozrením na ochorenie koronavírusom v súlade s odborným 

usmernením ministerstva zdravotníctva na vykonanie repro-

filizácie lôžkového fondu v zdravotníckych zariadeniach a ďal-

ších opatrení v zdravotníctve v príprave na pandémiu a v čase 

pandémie chrípky,“ povedala Martina Holecová. 

Trenčianska nemocnica má podľa nej štandardne pripravený 

plán opatrení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobám 

s podozrením na prenosnú infekčnú chorobu vrátane bezpeč-

ného a izolovaného transportu osoby na Kliniku infektológie a 

geografickej medicíny UN Bratislava. 

www.sme.sk 03.02.2020 

Pomocná evidencia 042/01/2020 

 

V Trenčíne zasadol kvôli koronavírusu krízový štáb 
 

V nedeľu 8. marca zasadol v súvislosti s možným šírením 

koronavírusu v Trenčíne krízový štáb , ktorý prijal pokyny pre 

minimalizovanie jeho šírenia. Krízový štáb zvolal primátor 

Trenčína Richard Rybníček. Po dohode s riaditeľkou Regio-

nálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne Ľudmilou 

Bučkovou sa zhodli na viacerých bodoch, ako zabrániť prí-

padnému šíreniu vírusu. 

V Trenčíne zatiaľ koronavírus nebol potvrdený, aktuálne 

preventívne platí zákaz návštev v domove sociálnych služieb aj 

vo Fakultnej nemocnici. Krízový štáb od pondelka 9. marca 

prikázal zrušiť všetky akcie a podujatia s vyššou koncentráciou 

ľudí, ktoré organizuje mesto alebo jeho organizácia. 

Nariadil zabezpečiť dezinfekciu kultúrno-informačného 

centra a klientskeho centra a priestorov Mestskej polície účin-

ným dezinfekčným virucidným prostriedkom, uzatvoriť cent-

rum pre seniorov, kluby pre seniorov a všetky nasledovné kul-

túrne strediska spravované mestom Trenčín: Opatová, Kubrica, 

http://www.sme.sk/
https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
http://zlavy.sme.sk/
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Kubrá, Záblatie, Istebník, Zlatovce a centrum na Hviezdosla-

vovej ulici v Trenčíne. 

Školy, ktoré zriaďuje mesto, musia zrušiť výlety, lyžiarske 

výcviky, exkurzie a školy v prírode plánované mimo územia 

Slovenska a zároveň zintenzívniť hygienický filter v pred-

školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Trenčín. 

Primátor tiež až do odvolania odporúča zvážiť správcom 

uzatvorenie kultúrnych centier Aktivity a Dlhé Hony, a tiež 

zvážiť športovým klubom a športovým zväzom organizujúcim 

športové podujatia v meste Trenčín, aby prehodnotili ich 

konanie, prípadne účasť divákov na týchto podujatiach. Rov-

nako odporúča zvážiť organizátorom kultúrnych a spoločen-

ských podujatí v meste Trenčín, aby prehodnotili ich konanie.  

Riaditelia škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín 

musia sledovať zdravotný stav detí a pri podozrení na ochorenie 

postupovať podľa odporúčania príslušných orgánov a zabez-

pečiť dostatočné množstvo umývacích a dezinfekčných pro-

striedkov a ich efektívne používanie. 

Ľudia by podľa krízového štábu mali obmedziť návštevy 

miest s vyššou koncentráciou ľudí, najmä kiná, divadlá, kostoly 

a nákupné centrá. 

V uplynulých dňoch nariadilo mesto dezinfekcie autobusov 

MHD Trenčín a kontaktných plôch v priestoroch mestského 

úradu v Trenčíne. 

www.sme.sk 08.03.2020 

Pomocná evidencia 123/01/2020 

 

Trenčianska nemocnica zrušila plánované operácie 

 

Trenčianska Fakultná nemocnica od utorka 10. marca zrušila 

všetky plánované operácie, ambulantné zákroky a kontrolné 

vyšetrenia. 

http://www.sme.sk/
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„S účinnosťou od 10. marca až do odvolania, z dôvodu zvý-

šeného počtu akútnych respiračných ochorení a možnosti ná-

kazy koronavírusom COVID-19, Fakultná nemocnica Trenčín 

ruší plánované operácie, plánované ambulantné zákroky a kont-

rolné vyšetrenia,“ informovala nemocnica na svojom webe. 

Od utorka 3. marca pritom platí v trenčianskej nemocnici zá-

kaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach. 

„Väčšina hospitalizovaných pacientov má oslabenú imunitu 

a pri kontakte s človekom zvonku, ktorý síce neprejavuje znám-

ky ochorenia, ale je jeho nositeľom, môže nastať zhoršenie 

zdravotného stavu,“ povedala hovorkyňa nemocnice Martina 

Holecová. 

www.sme.sk 10.03.2020 

Pomocná evidencia 130/01/2020 

 

Trenčín prijal mimoriadne opatrenia 

 

Hrozba ochorenia na koronavírus núti prijímať mimoriadne 

opatrenia. Materské a základné školy v Trenčíne zatvorili od 

piatku 13. marca, 

výrazne sa obmedzi-

la aj činnosť mests-

kého úradu. Rozho-

dol o tom Krízový 

štáb mesta Trenčín 

na svojom treťom 

zasadnutí vo štvrtok 

12. marca podvečer. 

Mesto už uzavrelo 

centrá voľného času, trhovisko, Zimný štadión Pavla Demitru 

alebo mestskú športovú halu. 

„Zatvárame školy a škôlky, v tejto chvíli to v Trenčíne aj s 

víkendmi nebude na 14 dní, ale na 17 dní. Je to definitívne roz-

http://www.sme.sk/
http://www.sme.sk/tema/pavol_demitra/
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hodnutie,“ informoval po zasadnutí krízového štábu primátor 

Trenčína Richard Rybníček. 

Na zasadnutí krízového štábu sa zúčastnili aj šéfovia troch 

trenčianskych nákupných centier, ktoré budú podľa primátora 

fungovať v obmedzenom režime. 

„V nákupnom centre MAX, v OC Laugaricio a v Južanke 

budú otvorené iba potraviny, drogéria a lekárne. Zaznela infor-

mácia, že sa nedá vylúčiť, že OC Laugaricio bude cez víkend 

zatvorené úplne,“ povedal primátor. Obmedzenia sa dotknú aj 

práce mestského úradu, ktorý je na dva týždne zatvorený, tri-

násť zamestnancov mestského úradu je v karanténe. 

„Budeme vydávať len nevyhnutné pokyny, ostatné veci bu-

deme riešiť online. Fungovať bude len matrika v súvislosti s na-

rodeniami a s úmrtnými listami. Výrazným spôsobom budú 

obmedzené všetky kolaudačné a stavebné konania,“ informoval 

Richard Rybníček. 

Obmedzená je mestská hromadná doprava, ktorá premáva v 

prázdninovom režime. 

„Autobusy budeme dezinfikovať, ale čím menej budú ľudia 

jazdiť, tým to bude lepšie,“ povedal primátor. V prevádzke zo-

stáva nocľaháreň, mesto zabezpečí nevyhnutné pomôcky pre 

ľudí, ktorí sa starajú o ľudí bez domova. 

„Máme tam šesť zamestnancov, budeme sa pre nich snažiť 

zohnať rovnaké ochranné prostriedky, aké majú lekári v ne-

mocniciach,“ povedal primátor. 

V domovoch sociálnych služieb platí zákaz návštev. 

„Zrušili sme sociálny taxík a dovoz stravy. V nevyhnutnej 

miere zabezpečujeme opatrovateľské a ošetrovateľské služby, 

pokiaľ to nie je nevyhnutné, tak aj tam budeme chcieť obmedziť 

návštevy,“ informoval primátor. Najbližšie dva týždne malo 

byť na mestskom úrade sedem sobášov. 

„Budeme sa snažiť presvedčiť tých, ktorí sa chcú zosobášiť, 

aby tento termín odložili,“ povedal primátor. Ak nebudú chcieť, 

https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
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podľa Rybníčka okrem svedkov a rodičov do sobášnej siene 

nikoho nepustia. Obmedzené budú na najbližšie obdobie aj po-

hreby. 

„Vydávame pokyn, že pohreby by sa mali vykonávať len v 

absolútnom kruhu blízkych a nie hromadne, verím že toto bude 

dodržané. Sobáše sa odložiť dajú, pohreby žiaľ nie,“ dodal pri-

mátor. 

Mesto bude podľa neho na určitý čas paralyzované. 

„Nachádzame sa v situácii, ktorá je výnimočná a nepredví-

dateľná. Budeme sa musieť podľa toho správať. Vyzývam oby-

vateľov mesta, aby boli voči sebe zodpovední, aby nosili rúška. 

Budem trvať na tom, aby každý jeden zamestnanec mesta mal 

rúško, ich nosenie bude povinné. Nie je to žiadna hanba, ak bu-

de celé mesto nosiť rúška, bude to zodpovedné. Táto mimo-

riadna situácia je nepríjemná v tom, že bez ohľadu na to, či to 

vieme, každý z nás môže byť nositeľ. Nevieme, z ktorej strany 

číha nebezpečenstvo, musíme byť k sebe ohľaduplní a dodr-

žiavali pravidlá. Inak ublížime len sami sebe,“ dodal primátor 

Richard Rybníček. 

Regionálna hygienička Ľudmila Bučková potvrdila, že v 

Trenčianskom kraji do 

štvrtka nebol potvrdený 

žiadny prípad ochorenia 

na koronavírus.  

 „Vyšetrených bolo 

už veľa osôb, trochu 

nám v Bratislave viaznu 

vyšetrenia, ale verím, že 

do budúcna sa situácia 

zlepší,“ povedala. 

V prípade, že ľudia pociťujú zdravotné problémy, ako je 

zvýšená teplota, kašeľ, dýchavičnosť, mali by kontaktovať 

svojho lekára telefonicky v ordinačných hodinách, a až potom 
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v popoludňajších hodinách kontaktovať lekárov Krajské ope-

račné stredisko na čísle 112. Podľa nej je potrebné dodržiavať 

všetky opatrenia, ktoré vydal hlavný hygienik, ktorým sa zaka-

zujú všetky hromadné akcie a zatvárajú sa obchodné centrá. 

„Čiastočne by sa týmto malo zamedziť vysokému výskytu, 

ale treba rátať s tým, že počet ochorení bude naďalej stúpať,“ 

skonštatovala Ľudmila Bučková. Ľudia, ktorí prišli z riziko-

vých krajín ako je napríklad Taliansko by mali striktne dodržať 

karanténu. 

„Karanténa znamená, aby boli všetci doma a dodržiavali 

ďalšie požiadavky čo sa týka hygienického režimu voči ostat-

ným osobám, ktoré žijú v spoločnej domácnosti,“ uzavrela 

Ľudmila Bučková. Trenčín plánuje svoj postup v najbližších 

hodinách koordinovať s ostatnými krajskými mestami. 

„Veľké mestá sú najviac ohrozené, je tu najväčšia koncent-

rácia obyvateľov. Pokúsime sa nastoliť jednotnú politiku z po-

hľadu zabezpečenia preventívnych opatrení,“ skonštatoval na 

záver trenčiansky primátor. 

www.sme.sk 13.03.2020 

Pomocná evidencia 139/01/2020 

 

Vytvorili chatbot s informáciami o koronavíruse 

 

Vytvorili chatbot, kde ľudia nájdu všetko dôležité o koro-

navíruse - ide o veľmi dobrý nápad firmy Bot.media, ktorá chce 

takto pomôcť riešiť preťaženosť kontaktných centier na posky-

tovanie informácií o aktuálne sa čoraz viac šíriacom koro-

navíruse.  

Mesto Trenčín si túto webovú aplikáciu vložilo na svoj web. 

Podľa vyjadrenia autorov, chatbot zvládne zodpovedať až 80 

percent najčastejších otázok. Všetky informácie sú od Svetovej 

zdravotníckej organizácie alebo Ministerstva zdravotníctva SR. 

Sú tam štatistiky, informácie o prevencii, diagnostike, fakty 

http://zlavy.sme.sk/
http://dovolenka.sme.sk/taliansko
http://www.sme.sk/
https://bot.media/
https://covid.chat/
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a mýty o víruse, rady, ako sa správať pri podozrení na ochore-

nie, či aktuality z krajov a miest. 

www.sme.sk 15.03.2020 

Pomocná evidencia 143/01/2020 

 

Od pondelka 16. marca sa opatrenia ešte sprísnili 

 

Od pondelka 16. marca sú zatvorené všetky maloobchodné 

prevádzky, okrem potravín, mäsiarstiev, lekární, drogérií, tra-

fík, predajní zdravotných pomôcok, čerpacích staníc, predajní 

krmív pre zvieratá a tiež okrem bánk, poisťovní, pôšt a pre-

vádzok telekomunikačných operátorov.  

Reštaurácie zatvorené nie sú, no mali by fungovať najmä 

prostredníctvom donášky objednaných jedál. Informoval o tom 

v nedeľu 15. marca predseda vlády Peter Pellegrini. Vláda tak 

ešte viac sprísnila doterajšie opatrenia, ktoré majú zabrániť ší-

reniu nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie Covid-19. 

Všetky opatrenia, ktoré boli zavedené doteraz, zostávajú v 

platnosti. 

V trenčianskej nemocnici bolo do nedele 15. marca  potvrde-

ných šesť prípadov ochorenia. Ani v jednom prípade nejde 

o kritický stav.  

www.trencin.sk 16.03.2020 

Pomocná evidencia 145/01/2020 

 

Štrnásťdňová karanténa po návrate zo zahraničia 

 

Od pondelka 16. marca musí do 14-dňovej karantény ísť 

každý, kto sa vráti na Slovensko zo zahraničia plus všetci ľudia, 

ktorí s ním bývajú. Za nedodržanie domácej karantény hrozí 

sankcia vo výške 1659 eur.  

http://www.sme.sk/
https://dennikn.sk/1802251/vlada-vyhlasuje-nudzovy-stav-obchody-okrem-potravin-drogerii-a-lekarni-budu-zatvorene-restauracie-mozu-jedlo-len-vydavat-a-roznasat/
https://dennikn.sk/1802251/vlada-vyhlasuje-nudzovy-stav-obchody-okrem-potravin-drogerii-a-lekarni-budu-zatvorene-restauracie-mozu-jedlo-len-vydavat-a-roznasat/
http://www.trencin.sk/
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Kto sa vrátil zo zahraničia, je povinný bezprostredne po 

návrate na Slovensko oznámiť to telefonicky alebo elektronicky 

svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý rozhodne o domácej 

izolácii. Ak má obavu 

z ohrozenia svojich blíz-

kych a chce karanténu 

absolvovať v zariadení 

Ministerstva vnútra Slo-

venskej republiky, musí 

volať linku 112. 

Podľa Opatrenia Úra-

du verejného zdravot-

níctva Slovenskej repub-

liky z nedele 15. marca pre tých, ktorí sa od pondelka 16. marca 

od 6.00 hodiny vrátili ako skupina z postihnutých oblastí zahra-

ničia, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených Minister-

stvom vnútra Slovenskej republiky, a to na dobu štrnásť dní. 

www.trencin.sk 16.03.2020 

Pomocná evidencia 146/01/2020 

 

Mestský úrad začal fungovať v obmedzenom režime 

 

Od utorka 17. marca do odvolania Mestský úrad v Trenčíne 

začal fungovať pre verejnosť v obmedzenom režime od 8.00 do 

11.00 h. Služby mestského úradu boli zabezpečované len 

v nevyhnutnej miere. 

Podateľňa v tomto čase prijímala len neodkladné podania. 

Pracovníci podateľne komunikovali s klientmi v prvom kontak-

te prostredníctvom elektronického vrátnika, umiestneného pri 

hlavnom vchode úradu. Činnosť matriky sa obmedzila na nie-

ktoré úkony: vyhotovenie rodného listu pre novorodenca a vy-

hotovenie úmrtného listu. Nutná bola dohoda vopred s mat-

rikárkou prostredníctvom telefónu. 

http://www.trencin.sk/
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V prípadoch vyžadujúcich podpis klienta si mal klient pri-

niesť vlastné pero a zároveň musel myslieť aj na ochranu tváre 

pri kontakte s pracovníkmi. 

www.trencin.sk 17.03.2020 

Pomocná evidencia 148/01/2020 

 

Mestská hromadná doprava začala jazdiť zdarma 

 

Mesto Trenčín po dohode so spoločnosťou SAD Trenčín od 

stredy 18. marca zaviedlo bezplatné cestovanie MHD Trenčín, 

zatiaľ do nedele 29. marca.  

Pre menej ľudí v jednom vozidle sa z preventívnych dôvo-

dov zároveň upravuje grafikon liniek do priemysleného par-

ku.  V súvislosti s cestovaním v MHD  k povinnej výbave patrí 

rúško alebo iná ochrana tváre a rukavice, na vstup a výstup tre-

ba používať len stredné a zadné dvere a z hygienických dôvo-

dov sa nesmú využívať prvé dve rady sedadiel.   

Autobusy MHD sa pravidelne dezinfikujú.  

www.trencin.sk 18.03.2020 

Pomocná evidencia 151/01/2020 

 

Zriadili telefónne linky pre ľudí odkázaných na pomoc 

 

Mesto Trenčín zriadilo telefónne linky pre ľudí odkázaných 

na pomoc. Určené sú pre osamelých seniorov, pre ľudí so zdra-

votným znevýhodnením, osamelého rodiča s dieťaťom a osoby 

v karanténe. Mesto prosí občanov, aby tieto telefónne čísla 

použili len v čase najväčšej núdze.  

V  týchto dňoch to majú najťažšie tí, ktorí žijú sami, sú ne-

vládni alebo inak zdravotne znevýhodnení a nemajú v  blízkom 

okolí príbuzných,  ani známych. Práve pre túto skupinu mesto 

zriadilo kontakty, na ktoré môžu zatelefonovať a  požiadať 

http://www.trencin.sk/
http://www.trencin.sk/
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o pomoc s  nákupom potravín, drogérie alebo zabezpečením lie-

kov. 

Mesto prosilo Trenčanov, ak je to možné, aby sa zaujímali  

o svojich susedov a  skúsili im pomôcť s  tým, čo je v ich silách. 

Napríklad počas svojho nákupu môžu nakúpiť aj  im.  

www.trencin.sk 18.03.2020 

Pomocná evidencia 152/01/2020 

 

Samosprávy tiež pociťujú nedostatok rúšok 

 

Problémy s nedostatkom ochranných rúšok pociťujú aj sa-

mosprávy. Uviedol to prezident Únie miest Slovenska a pri-

mátor Trenčína Richard Rybníček. Podľa neho bude dôležité, 

aby štát zabezpečil dostatok ochranných prostriedkov ľuďom v 

prvej línii, teda zdravotníkom, záchranným zložkám a všetkým, 

ktorí prichádzajú do kontaktu s obyvateľmi. 

Prezident Únie miest Slovenska oceňuje, že ľudia nečakajú 

iba na pomoc zo strany štátu, ale chránia svoje zdravie a zdravie 

svojich blízkych aj vlastným pričinením.  

„Samosprávy, mestá, obce a hlavne obyvatelia Slovenska 

pochopili vážnosť situácie. Mohli si prečítať, vidieť, počuť v 

médiách, že Európa je dnes epicentrom nákazy. Je to mimo-

riadny stav, ktorý sme tu ešte nikdy nezažili. Občania nečakali 

na štát, či im dokáže napríklad dodať ochranné pomôcky, ale 

začali si ich vyrábať sami. Pomáhame si,“ povedal Richard 

Rybníček. 

Za prísnymi opatreniami vidí hlavne snahu vyvarovať sa 

talianskemu scenáru: „Áno, bojíme sa vzhľadom k tomu, čo sa 

deje v Taliansku, ktoré je len na krok od nás. Ale práve to nás 

primälo uvedomiť správať sa zodpovedne.“ 

www.webnoviny.sk 18.03.2020 

Pomocná evidencia 156/01/2020 

 

http://www.trencin.sk/
http://www.webnoviny.sk/
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V nemocnici zaviedli povinné meranie teploty 

 

Fakultná nemocnica v Trenčíne zaviedla od stredy 18. marca 

triedenie pacientov podľa klinických príznakov. Všetkým ná-

vštevníkom nemocnice vrátane zdravotníckeho personálu pri 

vstupe merajú telesnú teplotu. Vstup do areálu nemocnice bol 

ľuďom umožnený len cez hlavný vchod, bočné vstupy sú 

uzamknuté.  

www.sme.sk 18.03.2020 

Pomocná evidencia 154/01/2020 

 

V centre Trenčína rozdávali rúška zadarmo 

 

Všetci hovoria, že ich treba nosiť. V lekárňach ich nedostať, 

od lekárov počuť, že chýbajú aj v 

nemocniciach. Rúšok je na Slo-

vensku málo. Riešenie tohto 

problému tak zobrali do svojich 

rúk ľudia.  

V mestách a na dedinách 

vznikajú domáce krajčírske 

dielne, rôzne návody a postupy 

ako na to, sa stali počas posledných dní hitom nie len sociálnych 

sietí. Niektorí ľudia odmietli možnosť rýchleho zárobku na 

nedostatkovom tovare a svoje výrobky ponúkajú ostatným 

úplne zadarmo. 

Majiteľka malého obchodíku s dekoráciami v Trenčíne 

Miroslava Punová Dodeková sa spolu s manželom a dcérou 

rozhodli začať šiť bavlnené rúška a ponúkať ich bezplatne 

ľuďom. Prvým impulzom pre ňu bolo, keď videla, ako sa s 

rúškami začalo na internete obchodovať. 

http://www.sme.sk/
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„Rozhodli sme sa, že si urobíme výzvu. Zabudnime na 

zárobok a pomôžme ľu-

ďom,“ povedala. So ši-

tím začali v piatok 13. 

marca, denne ich ušijú 

približne 150. 

„Ľudia nám začali 

nosiť materiály, strihajú 

nám to, aby sme s tým 

nemali už toľko roboty. 

Stretli sa tu samí úžasní 

ľudia, máme tu pomoc-

níčku Majku, ktorá strihá, je tu aj moja dcéra,“ skonštatovala 

Miroslava. 

V pondelok 16. marca rozdali všetkých 150 rúšok, ktoré 

stihli vyrobiť. „Ľudia stále píšu, majú záujem. Nechceme, aby 

stáli vonku, je lepšie, keď sa vopred ozvú, aby sme to vedeli 

pripraviť,“ uviedla ma-

jiteľka obchodíku. V 

dielni sú denne približne 

do 17. hodiny, pričom 

prísne dbajú na bez-

pečnosť a hygienu. 

„Ľudia môžu prísť, 

zaklopať a my vyjdeme 

von. Nepúšťame do 

vnútra nikoho. Ako náh-

le niekto chytí kľučku hneď ju dezinfikujeme,“ povedala. 

Nedostatkovým tovarom sú aktuálne gumičky.  

„Potrebovali by sme aspoň päťsto metrov, čo by vyšlo 

približne na 1000 kusov rúšok. Veľmi by nám to pomohlo. Dali 

sme výzvu cez Facebook a cez našu stránku, ľudia si to medzi 

sebou zdieľajú,“ dodala Miroslava Punová Dodeková. 
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Počas našej návštevy prišla do obchodíku pani Vierka. Aj 

ona reagovala na výzvu na facebooku, aby ľudia priniesli pre 

nich nepotrebný 

materiál. Priniesla 

vrecko plné gumi-

čiek. 

„Sú z froté pla-

chiet, ktoré som 

doma vypárala a 

sem priniesla. V 

čom ma to tak 

oslovilo, že som sa 

rozhodli pomôcť? 

Ani neviem, roz-

mýšľala som, kde by som také gumičky našla a vtom mi 

napadlo, že mám staré plachty a tiež nové, ktoré mi nesedeli,“ 

vysvetlila. 

Za šijacím strojom v malej dielni sedí dcéra majiteľky 

obchodíku Nina Dodeková. Štvrtáčka študuje na Umeleckej 

škole v Trenčíne odevný dizajn.  

„Mám z toho dobrý pocit, keď tu takto pomáham. Písala som 

si so svojimi spolužiačkami a tie tiež šijú rúška pre svoju 

rodinu. Kamarátka z Považskej Bystrice tiež spravila takúto 

akciu, že žijú rúška pre ľudí,“ povedala. 

Ako dobrovoľníčka sa po výzve na sociálnej sieti pridala do 

rodinného tímu Mária Berková z Trenčína. Nemá krajčírske 

vzdelanie, a tak strihá látky, z ktorých sa potom rúška šijú. 

Prečo sa rozhodla pomôcť? 

„Tých rúšok je naozaj nedostatok. Potrebovala som aj pre 

svoju rodinu a naozaj zabezpečiť sa to nedá nikde. Bohužiaľ 

štát v tomto zlyhal,“ skonštatovala počas práce. 

www.sme.sk 20.03.2020 

Pomocná evidencia 159/01/2020 

http://www.sme.sk/
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Testy na koronavírus začali robiť aj v Trenčíne 

 

Laboratórna diagnostika nového koronavírusu by mohla byť 

v priebehu tohto týždňa na Slovensku o niečo rýchlejšia. Po 

Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici začali robiť testy na 

koronavírus aj na pracovisku Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva v Trenčíne.  

Riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v 

Trenčíne Ľudmila Bučková hovorí, že nové pracovisko vznik-

lo na ich podnet: „Rozhodli sme sa využiť momentálne voľné 

kapacity laboratórnej časti Národného referenčného centra, 

ktoré sme zriadili minulý rok. Oslovili sme Ministerstvo zdra-

votníctva, na základe našej požiadavky nám ministerstvo aj 

Úrad verejného zdravotníctva vyhoveli, dokonca sme to dostali 

ako úlohu sa do toho zapojiť.“ 

V Trenčíne museli doplniť časť laboratórnej techniky, po-

sledné zariadenie a spotrebný materiál prišiel v piatok 20. mar-

ca. Samotné doplnenie laboratória si podľa šéfky trenčianskej 

hygieny nevyžadovalo veľké finančné náklady: „Vyčlenené 

priestory sme oddelili od ostatnej časti mikrobiologického 

laboratória, čím sme zabezpečili bezpečnosť a ochranu zamest-

nancov, ako aj ochranu ostatného vyšetrovaného materiálu.“ 

Zamestnanci sú podľa nej plní elánu a energie, postupne si 

skúšali metodiku testovania, jedna zamestnankyňa bola osobne 

v Národnom referenčnom centre v Bratislave na zaučenie.  

„V pondelok 23. marca sme spustili overovanie vzoriek, 

ktoré máme. Prvé dva dni plánujeme vyšetriť 20 – 30 vzoriek, 

a po validácií vzoriek od stredy 25. marca začíname pracovať 

24 hodín denne. Vyšetriť by sme chceli do 100 vzoriek každý 

deň,“ povedala Ľudmila Bučková. 

Odhaduje, že spolu bude v tomto laboratóriu pracovať do 20 

ľudí: „Museli sme tomu prispôsobiť chod úradu, stiahnuť nie-

https://primar.sme.sk/t/8154/koronavirus-sars-cov-2
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ktorých pracovníkov z iných laboratórií a museli byť zaškolení. 

Tí pracovníci, ktorí momentálne nie sú využití v terénnej práci, 

sú zodpovední za príjem vzoriek, evidenciu alebo zasielanie, 

aby klinika nečakala dlho na výsledky.“ 

Príjem vzoriek a ich vyšetrenie v prvej fáze prebieha podľa 

požiadaviek pre celý Trenčiansky kraj, podľa kapacity zariade-

nia však môžu testovať aj vzorky z iného regiónu. 

„Vzorku prijmeme k nám do laboratória, zapíšeme žiadanku, 

neskôr izolujeme vírusovú nukleovú kyselinu. Tá sa následne 

analyzuje molekulovou metódou pomocou real time PCR,“ ho-

vorí laborantka Lenka Micháliková z trenčianskeho labora-

tória Národného referenčného centra, ktorá so vzorkami pra-

cuje. Metóda, pomocou ktorej vedia analyzovať prítomnosť 

vírusu, odhalí aj pacienta, ktorý je len nosič, ale nemusí mať 

priame príznaky ochorenia.  

www.nastrencin.sk 23.03.2020 

Pomocná evidencia 165/01/2020 

 

Pacientov zachraňuje aj 74-ročná sestrička  

 

Verná svojim pacientom! V ťažkých chvíľach podávajú 

pomocnú ruku cho-

rým ľuďom aj zdra-

votníci, ktorí by si 

mohli vychutnávať 

zaslúžený odpoči-

nok. V trenčianskej 

ordinácii takto neú-

navne pracuje 74-

ročná Eva Rybníč-

ková, ktorá je mamou tamojšieho primátora. 

Dlhoročná zdravotná sestra Eva Rybníčková s lekárkou Jan-

kou Urbanovou neúnavne vyšetrujú pacientov v ušno-nosno-

Lekárka Janka Urbanová (vľavo) so sestričkou Evou Rybníčkovou. 

http://encyklopedia.sme.sk/c/3761554/
http://www.nastrencin.sk/
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krčnej ambulancii trenčianskej polikliniky. Na sociálnej sieti 

ich prácu vyzdvihol samotný primátor Richard Rybníček. 

„Chcel by som aj takto vzdať hold mojej 74-ročnej mame a, 

samozrejme, aj pani doktorke Urbanovej. Boli požiadané, aby 

prišli do práce a vyšetrovali v poliklinike pacientov. Je totiž 

treba pomôcť lekárom vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne, ktorí 

už nestíhali,“ napísal evidentne dojatý Richard Rybníček s tým, 

že jeho mama zasvätila práci v zdravotníctve celý život.  

„Bez prestávky robí až doteraz, keďže zdravotných sestier je 

málo. Keď som jej povedal, či si je vedomá, že patrí už do ohro-

zenej skupiny obyvateľov, tak len pokrčila plecami a povedala 

mi, že je zdravotníčka, a keď treba pomôcť, tak treba pomôcť,“ 

pokračoval trenčiansky primátor, ktorý dodal, že je na svoju 

mamu hrdý: „Som šťastný, že aj ona patrí medzi tých, ktorým 

ľudia tlieskajú. Ďakujem, mami.“ 

www.cas.sk 26.03.2020 

Pomocná evidencia 175/01/2020 

 

Mesto dezinfikovalo verejné priestory 

 

Od pondelka 30. marca pristúpilo mesto Trenčín k de-

zinfekcii vybraných ve-

rejných priestorov dvoj-

percentným roztokom 

chlórnanu sodného. Ide 

o dezinfekčný prostrie-

dok, ktorého účinnosť 

nie je dlhodobá, preto sa 

bude dezinfekcia opa-

kovať vždy dvakrát do 

týždňa.  

Až do odvolania sa bude dezinfikovať 33 autobusových 

zastávok, vrátane medzimestských zastávok na stanici. Priorit-

http://www.cas.sk/
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ne pôjde o sedacie plochy a označníky. Dezinfekcia sa týka aj 

15 podchodov a niekoľkých schodísk, kde sa zameriava hlavne 

na madlá. V pozornosti sú teda plochy, ktorých sa ľudia dotý-

kajú.   

Spomínaný roztok používa mesto pri prevádzke krytej pla-

várne. Tá je zatvorená a tak môže využiť zásoby, ktoré sú zatiaľ 

dostatočné. Dezinfekciu vykonávajú pracovníci Mestského 

hospodárstva a správy lesov pomocou postrekovačov na 

verejnú zeleň. 

www.trencin.sk 30.03.2020 

Pomocná evidencia 179/01/2020 

 

Jarné výstavy a veľtrhy pre koronavírus zrušili 

 

Výstavy a veľtrhy naplánované v jarných mesiacoch na tren-

čianskom výstavisku Expo Center sa neuskutočnia. Informoval 

o tom generálny riaditeľ výstaviska Pavol Hozlár. 

Zrušené sú tak najväčšie podujatia trenčianskeho výstaviska 

ako veľtrh Záhradkár, Včelár, medzinárodný kozmetický veľtrh 

Beauty Forum, medzinárodná výstava vodného hospodárstva 

Aqua, ako aj burzy starožitností a celý rad akcií. 

„Príjmy veľtrhového odvetvia sú zastavené. Tento stav môže 

trvať niekoľko mesiacov. Momentálne sa snažíme o racionali-

záciu nákladov. Mesiace marec, apríl, máj sú z hľadiska príj-

mov rozhodujúcim obdobím všetkých troch slovenských výsta-

vísk,“ uviedol Pavol Hozlár s tým, že veľtrhové odvetvie čaká 

na konkrétne ekonomické rozhodnutia vlády na podporu udr-

žania zamestnanosti. 

www.teraz.sk 30.03.2020 

Pomocná evidencia 180/01/2020 

 

 

 

http://www.trencin.sk/
http://www.teraz.sk/
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V Trenčíne rozdávali rúška ľuďom bez domova 

 

Mestskí policajti začali v piatok 3. apríla rozdávať ochranné 

rúška trenčianskym bezdomovcom, ktorí žijú v uliciach mesta. 

V Trenčíne sa zdržujú predovšetkým v okolí železničnej a 

autobusovej stanice a v blízkom parku. 

Približne dvadsiatka z nich dostala od náčelníka mestskej 

polície a terénneho pracovníka nové bavlnené rúška, ďalšie 

odovzdali v Nízkoprahovom dennom centre na Nešporovej 

ulici. 

„Vzhľadom na situáciu sa mesto rozhodlo urobiť maximálne 

možné opatrenia, aby eliminovalo možnosť nákazy. Chceme, 

aby mali možnosť chrániť seba aj ostatných,“ povedal náčelník 

mestskej polície Peter Sedláček. Hliadky mestskej polície 

denne kontrolujú ľudí, ktorí nemajú rúška. Ich nosenie je na 

Slovensku na verejnosti povinné. 

„Minulý víkend sme takto zachytili v Trenčíne stopäťdesiat 

ľudí, ktorí boli bez rúšok,“ povedal Peter Sedláček. 

Bezdomovcom v Trenčíne sa venuje terénny pracovník 

mestskej polície 

Patrik Čech. Den-

ne ich vyhľadáva a 

monitoruje. 

„Dostávali sme 

od nich informá-

cie, že rúška nosia, 

ale mali ich už v 

zlom stave, špina-

vé a opotrebované. 

Dožadovali sa, že 

kde by mohli dostať nové,“ povedal Patrik Čech. Ľudia podľa 

neho boli za tento dar vďační. „Informujem ich o tom, aká je 

situácia. V meste ich máme asi osemdesiat. Niektorí využili 
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sociálne väzby s priateľmi a poodchádzali za nimi,“ dodal Pat-

rik Čech. Ľuďom bez domova v Trenčíne môže zlepšiť situáciu 

plánovaná rekonštrukcia budovy na Nešporovej ulici. V nej má 

sídlo nocľaháreň pre bezdomovcov a nízkoprahové denné 

centrum. Mesto na ňu získalo nenávratný finančný príspevok 

vo výške 447 tisíc eur. 

„V bezbariérovej budove bude po rekonštrukcii mesto po-

skytovať sociálne služby krízovej intervencie väčšiemu počtu 

klientov, najmä občanom v nepriaznivej sociálnej situácii, no i 

zdravotne odkázaným na pomoc,“ informovala hovorkyňa 

Trenčína Erika Ságová. 

V súčasnosti má nocľaháreň kapacitu 16 miest, jej rekon-

štrukciou sa zvýši na 30. Nízkoprahové denné centrum zostane 

pri terajšej kapacite 16 miest.  

www.sme.sk 03.04.2020 

Pomocná evidencia 185/01/2020 

 

Pri nemocnici pribudli dve mobilné odberové miesta 

 

Pred vchodom do areálu Fakultnej nemocnice v Trenčíne 

v piatok 3. apríla pribudlo mobilné odberové miesto. Nemoc-

nica v ňom robí odbery pa-

cientom s podozrením na 

ochorenie Covid-19. Zatiaľ 

funguje len v skúšobnej 

prevádzke. 

„Uviedli sme ho do 

plnej prevádzky, doteraz 

boli odbery pacientom 

s podozrením na toto ocho-

renie realizované na príjmovej ambulancii infekčného odde-

lenia v nezmenenom režime,“ informovala hovorkyňa nemoc-

nice Martina Holecová. 

http://www.sme.sk/
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V mobilnej odberovej jednotke pracuje tím pozostávajúci z 

lekára, sestry a epidemiológa. Druhý kontajner umiestnili pri 

budove Regionálneho Úradu verejného zdravotníctva. Nemoc-

nica zároveň obmedzila prevádzku odborných ambulancií. Prí-

činou je snaha o minimalizovanie rizika prenosu ochorenia 

Covid-19 na pacientov a zamestnancov nemocnice. 

„Pokiaľ ste pacientmi, ktorí plánovali návštevu niektorej z 

odborných ambulancií a váš zdravotný stav si nevyžaduje 

urgentné ošetrenie, odložte návštevu Fakultnej nemocnice 

v Trenčíne,“ uvádza nemocnica na svojej webovej stránke. 

www.sme.sk 03.04.2020 

Pomocná evidencia 186/01/2020 

 

Vzorky testov priviezol do Trenčína vrtuľník  

 

Na trenčianske letisko priviezol v pondelok 6. apríla popo-

ludní vrtuľník vzdušných síl Ozbrojených síl (OS) SR 29 

vzoriek odobratých v rámci testovania marginalizovaných 

komunít v rámci ak-

cie Karusel. Vzorky 

odobraté v súvislosti 

s novým koronavíru-

som doručili vojaci 

do Trenčína už dru-

hýkrát, pondelkové 

sú z Fiľakova a Jel-

šavy. 

Ako informoval 

hovorca Síl pre špe-

ciálne operácie OS SR Mário Pažický, testovanie margina-

lizovaných komunít je v réžii Síl pre špeciálne operácie spolu 

so zdravotníckym personálom Úradu hlavného lekára OS SR. 

http://www.sme.sk/
http://zlavy.sme.sk/
http://zlavy.sme.sk/
https://domov.sme.sk/t/8284/koronavirus-na-slovensku
https://domov.sme.sk/t/8284/koronavirus-na-slovensku
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Na zabezpečovanie medicínskeho transportu vzoriek z terénu 

do laboratórií slúžia vojenské vrtuľníky UH 60 Black Hawk. 

„Od nedele 5. apríla do pondelka 6. apríla sme mali odobrať 

377 vzoriek, odobrali sme ich celkovo 427. Vzorky rozvážame 

do piatich laboratórií v štyroch mestách. Dve laboratóriá sú 

v Košiciach, po jednom v Banskej Bystrici, Trenčíne a v Brati-

slave,“ doplnil Mário Pažický. 

Podľa zástupcu veliteľa letky vrtuľníkového krídla z Prešova 

a  pilota helikoptéry Jána Zvoleného vrtuľník odštartoval v 

pondelok ráno zo základne v Prešove do Jelšavy, kde čakal na 

vzorky a následne ich previezli do Trenčína. 

Preberanie vzoriek podľa neho prebiehalo pod dohľadom 

zdravotníkov, ktorí chladiace boxy pred naložením na palubu 

vrtuľníka dezinfikovali. 

www.sme.sk 06.04.2020 

Pomocná evidencia 188/01/2020 

 

Školské internáty poslúžia na doliečenie pacientov 

 

Odľahčenie lôžok v nemocniciach pre ťažké stavy počas 

vrcholu pandémie prostredníctvom funkčných stredoškolských 

internátov bolo hlavnou 

témou zasadnutia Štábu 

pre krízové situácie Tren-

čianskeho samosprávneho 

kraja, ktorý zasadal v stre-

du 8. apríla na župnom 

úrade v rozšírenom zlo-

žení. Okrem členov štábu 

sa schôdze zúčastnili aj 

riaditelia krajských stredných škôl, ktoré disponujú internátmi. 

Trenčianska župa vytipovala dva školské internáty bunko-

vého typu, ktoré sú kapacitne vhodné na doopatrovanie ľahších 

http://www.sme.sk/
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stavov pacientov s ochorením Covid-19, čím sa odľahčia ka-

pacity nemocníc počas vrcholu pandémie. Ide o internát Stred-

nej športovej školy v Trenčíne a Strednej odbornej školy ob-

chodu a služieb v Prievidzi.  

„Chod a fungovanie živých internátov plánujeme personálne 

zabezpečiť prostredníctvom študentov Fakulty zdravotníctva 

Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne, pedagógov 

našich stredných zdravotníckych škôl, prípadne súčasnými 

maturantmi či opatrovateľkami, vychovávateľkami, prípadne 

ďalšími dobrovoľníkmi,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav 

Baška.    

Na zasadnutí štábu odznelo aj to, že počet odberných miest 

v Trenčianskom kraji stúpne na päť. K testovaniu Fakultnou ne-

mocnicou Trenčín, Regionálnym úradom verejného zdravot-

níctva Trenčín a Nemocnicou s poliklinikou Považská Bystrica 

sa po Veľkonočných sviatkoch pridá aj Nemocnica s polikli-

nikou Prievidza so sídlom v Bojniciach.  

www.tsk.sk 10.04.2020 

Pomocná evidencia 190/01/2020 

 

Začal sa projekt opatrovania detí zdravotníkov v škôlke 

 

Zdravotníci, predovšetkým lekári a zdravotné sestry, musia 

byť v tomto čase k dispozícii pacientom, ktorých môže v sú-

vislosti s pandémiou koronavírusu pri búdať. Aby mohli posky-

tovať zdravotnú starostlivosť, mesto sa postará o ich deti. 

„V pondelok 20. apríla sme odštartovali  projekt opatrovania 

detí zamestnancov trenčianskej nemocnice. O deti sa postaráme 

v mestských priestoroch škôlky na Legionárskej ulici. Dnes je 

tu zatiaľ 11 detí od 3 do 10 rokov. Sú rozdelené do dvoch sku-

pín, v jednej triede je 5 a v druhej 6 detí tak, aby boli dodržané 

všetky bezpečnostné a medicínske pravidlá. Budú sa pri nich 

striedať 4 učiteľky materských škôl, ktoré sa vystriedajú v do-

http://www.tsk.sk/
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poludňajších a popoludňajších zmenách,“ priblížil novú službu 

mesta Trenčín primátor Richard Rybníček. „Ide o výsledok 

niekoľkotýždňovej komunikácie s nemocnicou. Pripravovali 

sme sa na to postupne a systematicky, ten nápor na zdravot-

níctvo môže byť ešte 

veľmi veľký a každá 

dobrá sestra a dobrý 

lekár bude potrebný. 

Toto je najmenej, čo 

môžeme pre nemoc-

nicu spraviť,“ dodal. 

V tomto týždni ide 

o 11 detí a v budúcom 

pôjde už o 21 detí, 

o ktoré sa mesto postará, kým ich rodičia budú poskytovať 

zdravotnú starostlivosť pacientom.  

„Ak by sa časom naplnila kapacita priestorov tejto škôlky, 

pričom v jednej skupine môže byť 5 – 6 detí, máme pripravené 

priestory v susednej Základnej škole na Dlhých Honoch, kde sa 

o ne postarajú vychovávateľky zo školského klubu. Deti teda 

budeme vedieť rozdeliť podľa predškolského a školského ve-

ku,“ uviedla vedúca Útvaru školstva MsÚ Trenčín Ľubica Hor-

ňáčková. 

Celý projekt sa realizuje v spolupráci mesta a nemocnice. 

O stravovanie detí a tiež o ochranné pomôcky pre deti a per-

sonál sa stará práve nemocnica.  

„Ďakujeme mestu za túto možnosť. Aj týmto spôsobom sa 

pripravujeme na to, že možno tá situácia bude o pár dní horšia 

a budeme našich zamestnancov v nemocnici o to viac potrebo-

vať. V tejto chvíli sa to týka len zamestnancov ne mocnice, ale 

určite je potom na zvážení, či tam zapojíme aj RÚVZ,“ povedal 

riaditeľ Fakultnej nemocnice Trenčín Marek Šedík. 
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Profesionálnu starostlivosť o deti privítala a aj využila zdra-

votná sestra Veronika Gagová, mama dvoch školopovinných 

detí, prváka a tretiačky: „Sme veľmi radi a vážime si to, pretože 

nie každý má možnosť zabezpečiť si stráženie detí doma.“ 

Samozrejme, aby mesto mohlo túto službu realizovať, potre-

bovalo súhlas Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 

v Trenčíne.  

„Máme súhlasné stanovisko aj k prevádzkovému času od 

6.30 do 16.30 h v pracovných dňoch, musíme dodržiavať všet-

ky hygienické štan-

dardy. Učiteľky ma-

jú teplomery, ktorý-

mi každé ráno sebe i 

deťom zmerajú tep-

lotu a zapisujú ju. 

Od rodičov žiadame 

vyhlásenia o tom, že 

dieťa nie je infekčné. 

Priestory škôlky sú 

vydezinfikované, vrátane vonkajších herných prvkov,“ priblížil 

riaditeľ Školských zariadení mesta Trenčín Rastislav Masaryk 

s tým, že mesto je priestorovo a personálne pripravené i na vyš-

ší počet detí. O starostlivosť o deti sa môžu uchádzať aj pra-

covníci záchrannej služby. 

www.trencin.sk 20.04.2020 

Pomocná evidencia 201/01/2020 

 

Mesto pokračovalo v dezinfekcii verejných priestorov 

 

Aj v týchto dňoch pracovníci Mestského hospodárstva 

a správy lesov (MHSL) dezinfikujú vybrané verejné priestory. 

Od pondelka 20. apríla pravidelne dezinfikujú aj vonkajšie her-

né prvky v areáli Materskej školy na Legionárskej ulici a tiež 

http://www.trencin.sk/
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oba areály zariadení sociálnych služieb na Piaristickej a Lavič-

kovej ulici. 

Dvojpercentným roztokom chlórnanu sodného mesto de-

zinfikuje verejné priestory od pondelka 30. marca dva razy do 

týždňa. Dezinfekcia sa týka napríklad autobusových zastávok, 

podchodov, niekoľkých 

schodísk či námestia. 

V pozornosti sú predo-

všetkým dotykové plo-

chy.  V zozname dezin-

fikovaných miest naj-

novšie pribudli vonkaj-

šie areály mestských 

sociálnych zariadení 

a MŠ na Legionárskej 

ulici, kde mesto v spolupráci s fakultnou nemocnicou od 20. ap-

ríla prevádzkuje starostlivosť o deti zdravotníkov. 

www.trencin.sk 20.04.2020 

Pomocná evidencia 202/01/2020 

 

O koronavíruse s primárkou infekčného oddelenia  

 

Infekčné oddelenie Fakultnej nemocnice v Trenčíne posky-

tuje zdravotnú starostlivosť pre chorých s prenosnými ocho-

reniami. Starostlivosť zabezpečuje pre obyvateľov ôsmich 

okresov Trenčianskeho kraja. Uplynulé dva mesiace však boli 

pre zdravotnícky i nezdravotnícky personál oddelenia mimo-

riadne náročné, keďže práve tu boli hospitalizovaní všetci 

pacienti z Trenčianskeho kraja, u ktorých testy potvrdili 

ochorenie Covid-19. 

O vyčerpávajúcom boji s neviditeľným nepriateľom po-

vedala viac primárka infekčného oddelenia Angelika Drľová. 

http://www.trencin.sk/
https://domov.sme.sk/t/8284/koronavirus-na-slovensku
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Aké opatrenia ste na začiatku pandémie museli na odde-

lení prijať? 

„Od začiatku pandémie sme museli postupne pripraviť izo-

lačné izby v rámci interno-infekčného pavilónu pre príjem 

pacientov s podozrením na Covid-19 a pacientov s potvrdeným 

koronavírusovým 

ochorením. Každý 

pacient do výsledku 

vyšetrenia musí byť 

v samostatnej izolo-

vanej miestnosti. Pa-

cientov s klasickými 

infekčnými ochore-

niami sme po zlep-

šení stavu prepustili 

alebo presunuli na iné oddelenia. Takisto sa vysťahovalo in-

terné oddelenie, aby bol dostatok izolačných izieb a aby neprišli 

do kontaktu infikovaní ľudia so zdravými. Museli sa zrealizo-

vať nejaké stavebné úpravy, vyčleniť priestory pre personál, fil-

ter. Táto priestorová technická i personálna reorganizácia bola 

v úvode náročná až vyčerpávajúca, pretože sa situácia rýchlo 

vyvíjala a v relatívne krátkom čase bolo potrebné prijať a 

prispôsobiť sa novým zmenám.“ 

Koľko pacientov s ochorením Covid-19 aktuálne máte na 

oddelení a aký je ich zdravotný stav? 

„Na oddelení sme počas dvoch mesiacov hospitalizovali asi 

250 pacientov s podozrením na Covid-19, z nich bolo 34 pa-

cientov pozitívnych. Dvaja pacienti boli v kritickom stave a 

vyžadovali umelú pľúcnu ventiláciu, sedem pacientov malo 

stredne ťažký priebeh so zápalom pľúc a vyžadovali kyslíkovú 

liečbu. Z hospitalizovaných pacientov je vyliečených 18 prípa-

dov. Dvaja pacienti zomreli. Obaja boli vo vyššom veku (92 a 
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80 rokov) a trpeli aj inými závažnými ochoreniami. Aktuálne 

máme hospitalizovaných dvoch pacientov.“  

Na Slovensku evidujeme pokles počtu nových prípadov, 

čo to znamená pre vaše oddelenie? 

„Od začiatku mája evidujeme i my pokles pacientov ako s 

podozrením, tak aj potvrdených prípadov. Tomuto trendu sa 

veľmi tešíme, a hoci by sme si všetci priali, aby sme sa mohli 

už venovať našim klasickým infekčným ochoreniam, stále 

musíme byť v strehu, pretože je ťažké odhadnúť, ako sa situácia 

ďalej vyvinie po uvoľnení protiepidemických opatrení vlády. 

Keďže sa postupne začína pracovať za dodržania prísnych 

opatrení aj v ambulanciách a začínajú sa realizovať plánované 

operácie, aj my očakávame, ako sa uvoľnia opatrenia v súvis-

losti s infekčnými pracoviskami.“ 

Čo vás v uplynulých mesiacoch na oddelení potešilo? 

„Najviac zo všetkého nás potešilo, že situácia na Slovensku 

je taká, aká je, že nás nepostihol taliansky či španielsky scenár... 

Vďaka za každého vyliečeného pacienta, to človeka najviac 

hreje. Ďakujeme za každú podporu, či už vo forme slov, listov 

a milých prekvapení, ktorých sa nám dostalo počas tohto obdo-

bia. Vážime si každý darček – od ručne šitých rúšok cez respi-

rátory, ktorých sa vzdali zamestnanci istej firmy, po potraviny, 

ponožky, hrnčeky i kávovar. Vôňa a chuť čerstvej kávy vyčarila 

neraz úsmev a radosť na tvári unaveného a od masiek a okulia-

rov pootláčaného zdravotníka.“ 

Ako uplynulé obdobie zvládal váš personál? 

„Určite najmä začiatok našej práce bol náročný. Tiež sme 

ľudia, ktorí majú svoje rodiny, deti i starých rodičov a tiež 

obavy, aby sme ich neohrozili. Sledovať udalosti vo svete 

a chodiť do práce, keď človek nevie, čo ho čaká, neustále 

zmeny, to prináša stres, s ktorým sa každý nejako musí vy-

rovnať. Niekto lepšie, niekto horšie. Človek naozaj musí brať 

svoju prácu ako poslanie, musí sa vedieť prispôsobiť a zriecť aj 

http://dovolenka.sme.sk/spanielsko
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nejakého komfortu. Cením si každého zamestnanca, ktorý cho-

dil počas tejto krízovej situácie do práce – od upratovačky po 

lekára, či z nášho oddelenia, či vypomáhajúci zdravotníci, labo-

ranti, všetci, čo boli v riziku ochorenia, napriek tomu pracovali 

s nasadením a s cieľom pomôcť.“  

Aký vývoj koronavírusu v nasledujúcich mesiacoch oča-

kávate? Máme sa pripraviť aj na jeho druhú vlnu šírenia?  

„Tešíme sa priaznivému vývoju koronavírusovej pandémie. 

Ale vírus nezmizne, takže musíme byť stále v strehu. Čakáme, 

ako sa ďalej vyvinie situácia, no dúfame, že situácia sa počas 

leta upokojí. Prognostici tvrdia, že vírus sa stane sezónnym po-

dobne ako chrípka. Čiže nejakú druhú vlnu na jeseň asi možno 

očakávať. Situáciu ovplyvní otvorenie hraníc, cestovanie a pri-

jaté opatrenia. Vyriešiť situáciu môže vakcína, ale na jej prípra-

vu sa ešte rátajú mesiace.“ 

www.sme.sk 18.05.2020 

Pomocná evidencia 234/01/2020 

 

Zriadili veľkokapacitné mobilné odberové miesto 

 

V poradí druhé veľkokapacitné mobilné odberové miesto pre 

Covid-19 zriadili v 

Trenčíne a fungovať 

začalo od piatku 4. 

septembra. 

„Veľkokapacitné 

mobilné odberové 

miesto sa nachádza 

pri mestskej krytej 

plavárni na Mládež-

níckej ulici. Pozo-

stáva z dvoch odbe-

rových kontajnerov a jedného sociálneho kontajnera, ktorý 

http://www.sme.sk/
https://domov.sme.sk/t/8284/koronavirus-na-slovensku
https://domov.sme.sk/t/8284/koronavirus-na-slovensku
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bude slúžiť pre pracovníkov,“ informovala hovorkyňa Fakult-

nej nemocnice Trenčín Martina Holecová. 

Trenčianska nemocnica zabezpečuje pre odberové miesto 

personál, mesto Trenčín poskytuje priestor, napojenie na elekt-

rickú energiu a vodu z budovy plavárne. Trenčianske mobilné 

odberové miesto funguje od pondelka do soboty v čase od 8:00 

do 16:00. Denne by malo zabezpečovať 300 odberov. 

Mobilné odberové miesto pri Regionálnom úrade verejného 

zdravotníctva Trenčín bude naďalej fungovať s dennou kapaci-

tou 100 odberov. 

www.webnoviny.sk 04.09.2020 

Pomocná evidencia 387/01/2020 

 

Zatvorili plavecké kurzy, sauny i ľadové plochy  

 

Krízový štáb mesta Trenčín v stredu 30. septembra rozhodol 

o sprísnení opatrení v súvislosti so zamedzením šírenia ocho-

renia Covid-19. Po novom sa zatvárajú všetky sauny na krytej 

plavárni, zrušené sú 

aj plavecké kurzy, s 

výnimkou trénin-

gov profesionál-

nych športovcov. 

Na Zimnom šta-

dióne Pavla De-

mitru zrušili mož-

nosť prenajať si 

ľadovú plochu ex-

terným subjektom, zrušilo sa aj verejné korčuľovanie. Štadión 

môžu v najbližších 45 dňoch využívať len športové kluby. Mes-

to zároveň odporučilo riaditeľom základných škôl, aby telo-

cvične neprenajímali tretím osobám na rekreačné športy. 

Školopovinným deťom odpadnú hodiny telesnej výchovy. 

Zasadnutie krízového štábu mesta Trenčín. 

 

http://www.webnoviny.sk/
https://domov.sme.sk/t/8284/koronavirus-na-slovensku
http://www.sme.sk/tema/pavol_demitra/
http://www.sme.sk/tema/pavol_demitra/
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Opatrenia po rokovaní mestského krízového štábu predstavil 

trenčiansky primátor Richard Rybníček.  

„Radšej niekoľkonásobne viac nahnevaných ľudí ako mŕt-

vych,“ zdôraznil. 

Štáb okrem iného odporučil školám zrušenie všetkých špor-

tových a školských aktivít, rovnako ako súťaže medzi školami 

samotnými. V Trenčíne na 45 dní pozastavili aj činnosť centier 

voľného času, samospráva má v pláne kontrolovať aj uzatvo-

renie podnikov na svojom území do 22. hodiny, ako to nariadil 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. 

„Okrem toho sme sa rozhodli, že zaktivizujeme karanténne 

miesto na Žabinského ulici v prípade, že by sa najmä ľudia bez 

domova dostali do problémov v rámci šírenia koronavírusu.,“ 

priblížil Richard Rybníček s tým, že úzko komunikujú aj s ria-

diteľom Fakultnej nemocnice Trenčín Tomášom Janíkom. 

Mesto má informovať o pozitívne testovaných ľuďoch bez do-

mova, ktorí prišli do nemocnice nakazení, no bez príznakov 

ochorenia.  

„Aktivovali sme aj mód, že v prípade, ak by sa situácia dra-

maticky zmenila a nedajbože by sa mali zatvárať školy a škôl-

ky, budeme pripravení pomôcť nemocnici a jej personálu so 

strážením ľudí. Zisťujeme, ktoré učiteľky by boli v tomto 

schopné pomôcť,“ poznamenal trenčiansky primátor. 

Stav trenčianskej Fakultnej nemocnice na nadchádzajúce dni 

je podľa jej riaditeľa dobrý. Zo sto dostupných lôžok je 23 

obsadených pacientmi s diagnostikovaným ochorením Covid-

19 

„Personálne, aj materiálne sme pripravení na zvládnutie 

druhej vlny, vývoj však môže byť rozličný. Preto sa chceme 

pripojiť k výzve primátora, aby sme spoločne dodržiavali zá-

kladné opatrenia, aby sme boli ako nemocnica vyťažení čo 

možno najmenej,“ upozornil Tomáš Janík. Dobrou správou 

podľa jeho slov je, že sa komunitné šírenie na nemocničných 

https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
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oddeleniach, ktoré boli v kontakte s nakazenými covid 

pacientmi testami, nepotvrdilo.  

„Kapacity veľkokapacitných odberných miest v Trenčíne sú 

vyťažené na asi 30 až 40 percent. Denne priemerne odoberieme 

okolo sto sterov za plavárňou a asi 40 za areálom nemocnice,“ 

ozrejmil riaditeľ s tým, že vzorky dodnes vyhodnocuje sú-

kromné laboratórium a nezmení sa to ani skôr ako za mesiac. 

Dôvodom je proces obstarávania zariadenia, ktoré nemocnici 

umožní odobraté vzorky vyhodnotiť vlastným laboratórnymi 

kapacitami. 

Richard Rybníček na nadchádzajúce ťažké obdobie vyjadril 

miestnej fakultnej nemocnici podporu a zároveň vyzval ľudí, 

aby sa správali rozumne, ako počas tvrdých opatrení v marci a 

apríli tohto roka. 

„Riaditeľovi držím palce, pretože má dostupných iba sto lô-

žok na celý región, a nie len pre mesto Trenčín. Zodpovednosť 

je to veľká a je na nás, 

aby sme robili v kraj-

skom meste všetko pre 

to, aby sme lekárov a 

zdravotné sestry neza-

ťažovali,“ povedal 

primátor. 

Príkladom pre 

ostatných chce ísť aj 

samotný trenčiansky 

mestský úrad. Ten, ako priblížil jeho prednosta Jaroslav Pa-

gáč, uzavreli pre verejnosť. 

„Keď príde klient s potrebou niečo vybaviť, musí zazvoniť 

a zamestnanec si ho preberie. Následne ho buď vybaví tele-

fonicky alebo ho vezme do kancelárie, no vždy len po jednej 

osobe,“ vysvetlil. Opatrenia prijali aj v súvislosti so samotnými 

zamestnancami. 

http://tender.sme.sk/
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„Spravili sme harmonogram, kde zamestnancov striedame 

v kanceláriách. Tam, kde sú viacerí, sme ho spravili tak, aby 

boli rozdelení do skupín a jeden deň tu bola jedna skupina a 

druhý druhá skupina. Keby prišlo k tomu, že bude niekto z nich 

pozitívne testovaný, aspoň polovica úradu bude funkčná,“ 

skonštatoval Jaroslav Pagáč. 

www.sme.sk 30.09.2020 

Pomocná evidencia 419/01/2020 

 

Prvé celoslovenské celoplošné testovanie 

 

Počas celoslovenského celoplošného testovania na Covid-19 

od soboty 31. októbra do nedele 1. novembra sa prišlo do 50 

odberných miest v Trenčíne otestovať spolu 32 868 ľudí. Z toho 

bolo 332 pozitívnych, teda 1,01%. Je pravdepodobné, že nešlo 

len o Trenčanov, ale aj ľudí z okolia. Výrazne väčší záujem bol 

v sobotu. 

V meste testovali aj klientov a zamestnancov oboch poby-

tových zariadení sociálnych služieb – Zariadenia pre seniorov 

na Lavičkovej ulici a Domu opatrovateľských služieb na Pia-

ristickej ulici. Išlo o 307 testov, ich výsledky boli všetky ne-

gatívne. Testom sa podrobilo aj 61 ľudí bez domova, nikto z 

nich nemal pozitívny test.  

www.trencin.sk 02.11.2020 

Pomocná evidencia 445/01/2020 

 

Druhé kolo celoslovenského celoplošného testovania  

 

Počas víkendu 7. – 8. novembra sa prišlo do 50 odberných 

miest v Trenčíne otestovať spolu 32 990 ľudí. Z toho bolo 202 

pozitívnych, teda 0,61 %. Predpokladá sa, že nešlo len o Tren-

čanov, ale aj ľudí z okolia. 

http://www.sme.sk/
http://www.trencin.sk/
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V meste testovali aj klientov a zamestnancov oboch poby-

tových zariadení sociálnych služieb – Zariadenia pre seniorov 

na Lavičkovej ulici a Domu opatrovateľských služieb na 

Piaristickej ulici. Šlo o 358 testov, ich výsledky boli všetky 

negatívne. 

Testy absolvovalo aj 84 ľudí bez domova. Stery im robili 

zdravotné sestry Sociálnych služieb mesta Trenčín. Rovnako 

ako pred týždňom, aj teraz nemal nikto z nich pozitívny vý-

sledok. 

www.trencin.sk 09.11.2020 

Pomocná evidencia 455/01/2020 

 

Bezplatné testovanie antigénovými testami 

 

Bezplatné testovanie antigénovými testami spustili od 

pondelka 16. novembra aj v Trenčíne. Mobilné odberové mies-

to je situované pri vstupnej bráne do trenčianskej fakultnej 

nemocnice, informovala jej hovorkyňa Martina Holecová. 

Otvorené bude každý pracovný deň od 7.30 do 11.30 hod. 

„V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie v našom 

regióne a záujme otestovať väčšie množstvo občanov sme 

pripravení operatívne posilniť personálne kapacity a otváracie 

hodiny predĺžiť až do 14:30 h. Testovanie občanov je bezplatné. 

Každý občan sa musí preukázať pri odbere občianskym preu-

kazom a deti do 15 rokov preukazom poistenca,“ priblížila. 

Na vyšetrenie je možné objednať sa priamo cez webovú 

stránku nemocnice. V prípade, že sa záujemca nemôže objednať 

elektronicky, pomôžu mu s tým administratívni pracovníci od-

berového miesta, uprednostnení však budú už objednaní. 

„Odberové miesto je personálne zabezpečené kvalifiko-

vanými zdravotníkmi našej nemocnice – sestrami, praktickými 

sestrami a zdravotníckymi záchranármi. Spoluprácu nám 

ponúkli aj študenti Fakulty zdravotníctva Trenčianskej uni-

http://www.trencin.sk/
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verzity, ktorí pracujú pod dohľadom kvalifikovaného perso-

nálu,“ doplnila Martina Holecová. 

www.sme.sk 16.11.2020 

Pomocná evidencia 462/01/2020 

 

Zatvorili terasy kaviarní a reštaurácií 

 

Od piatka 11. decembra zakázali podávať jedlá a nápoje v 

exteriérových častiach prevádzok. Výdaj zabaleného jedla a 

nápojov so sebou zostal povolený. Vyplynulo to z vyhlášky 

Úradu verejného zdravotníctva SR, vydanej úradom v stredu 9. 

decembra, ktorá bola súčasťou pripravovaného súboru opatrení 

na ďalšie zníženie mobility ľudí. Podľa hlavného hygienika SR 

Jána Mikasa reštaurácie môžu ďalej fungovať prostredníctvom 

donáškových služieb alebo osobného odberu. 

Podľa jeho slov nie je možné naďalej tolerovať porušovanie 

platných vyhlášok a pravidiel zdravého rozumu v gastropre-

vádzkach. Veľký počet ľudí bez rúšok každý deň trávi dlhý čas 

v hermeticky uzavretých priestoroch. Pravidlo o jednej 

otvorenej stene terasy totiž mnohí vôbec nerešpektovali, čím sa 

zvyšovalo riziko šírenia nákazy. 

www.trencin.sk 11.12.2020 

Pomocná evidencia 501/01/2020 

 

Situácia v trenčianskej nemocnici bola veľmi vážna 

 

Epidemiologická situácia vo Fakultnej nemocnici (FN) v 

Trenčíne je veľmi vážna, z dôvodu ochorenia Covid-19 a karan-

tény je momentálne mimo služby 194 zamestnancov nemoc-

nice. Informovala o tom námestníčka FN Trenčín pre ošetrova-

teľstvo Lenka Dunajová. 

„Museli sme pristúpiť k reprofilizácii ďalších pracovísk a 

následne zdravotníckych pracovníkov, aby sme mohli posilniť 

http://www.sme.sk/
https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_22_2020.pdf
http://www.trencin.sk/
https://domov.sme.sk/t/8284/koronavirus-na-slovensku
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súčasné pracoviská ako infekčné oddelenie, ARO a chirurgickú 

kliniku a kliniku úrazovej chirurgie, keďže aj tam nám pri-

búdajú pozitívni pacienti,“ uviedla Lenka Dunajová. 

Ako dodala, momentálne je vo FN Trenčín hospitali-

zovaných 133 pacientov s potvrdenou diagnózou Covid-19. 

Šesť pacientov je na 

pľúcnej ventilácii. 

„Museli sme pri-

stúpiť k tomu, že 

sme vyčlenili ošetro-

vaciu jednotku s 20 

lôžkami pre chirur-

gických pacientov, 

aby sme ich dokázali 

izolovať od nenaka-

zených pacientov. Pacientov sa snažíme sústreďovať do covi-

dových pavilónov - do infekčného pavilónu, na ktorý nám teraz 

slúži celý geriatrický pavilón. Ďalej máme vyčlenenú covidovú 

psychiatriu, oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, 

kde je osem intenzívnych lôžok. Vyčlenili sme aj desať lôžok 

pre detských pacientov," doplnila námestníčka. 

Ak sa situácia bude aj ďalej zhoršovať, FN Trenčín bude mať 

podľa nej veľký problém s poskytovaním starostlivosti najmä z 

dôvodu výpadku personálu. 

www.teraz.sk 16.12.2020 

Pomocná evidencia 507/01/2020 

 

Pre sedem okresov kraja začal platiť mimoriadny režim 

 

Pre sedem okresov Trenčianskeho samosprávneho kraja za-

čali od soboty 19. decembra platiť mimoriadne protipande-

mické opatrenia nad rámec celoslovenských. Informovala o 

tom trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková. 

http://www.teraz.sk/
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V okresoch Trenčín, Považská Bystrica, Ilava, Nové Mesto 

nad Váhom, Púchov, Bánovce nad Bebravou a Myjava je zaká-

zané predávať alkoholické nápoje na priamy konzum, zakázané 

sú aj kultúrne podujatia i bohoslužby. 

„Regionálne úrady verejného zdravotníctva v Trenčíne a v 

Považskej Bystrici sa rozhodli, že vydajú podobné opatrenia, 

aké sa vydali v stredu pre mesto Trenčín. Zakazujeme výdaj 

alkoholu z predajných okien, rovnako bude platiť zákaz akého-

koľvek stretávania a, čo je vážne pre časť populácie, zakazu-

jeme bohoslužby s výnimkou nevyhnutných obradov ako 

pohreb, krst a sobáš za dodržania prísnych epidemiologických 

požiadaviek,“ uviedla Ľudmila Bučková. 

Ako dodala, neobmedzujú vonkajšie individuálne športové 

aktivity, i keď napríklad lyžovačku a podobné podujatia, kde sa 

stretáva viac ľudí, hygienici neodporúčajú. 

www.teraz.sk 19.12.2020 

Pomocná evidencia 514/01/2020 

 

Testovanie v Trenčíne odhalilo vyše päťsto pozitívnych 

 

Mesto Trenčín sa rozhodlo pred Vianocami zorganizovať na 

svojom území celoplošné testovanie antigénovými testami. 

Uskutočnilo sa na 33 odberných miestach počas víkendu 19. – 

20. decembra. Išlo o reakciu trenčianskej samosprávy na veľmi 

zlú epidemiologickú situáciu v celom okrese i v samotnom 

meste. 

„Nemohli sme už čakať. Museli sme to urobiť, aby sme 

ochránili mesto a ľudí v ňom a tiež, aby sme pomohli zabrániť 

kolapsu našej nemocnice, kde je veľa ľudí z Trenčína a okolia, 

lekárov a zdravotných sestier, ktorí potrebujú našu pomoc. Náš 

úmysel bol aj v tom, aby obyvatelia nášho mesta mali po-

kojnejšie sviatky, aby sa mohli spokojne stretnúť so svojimi 

blízkymi, poprípade, aby zistili, či náhodou nie sú pozitívni 

http://povazska.sme.sk/
http://www.teraz.sk/
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a teda nemali by zostať doma v izolácii,“ zdôraznil primátor 

Richard Rybníček.  

Mestu počas celej akcie pomáhal Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva (RÚVZ) 

Trenčín i fakultná ne-

mocnica. Tento krok 

Trenčína od začiatku 

podporovali i vedci a 

analytici. Primátor bol 

v kontakte s Pavlom 

Čekanom, Richar-

dom Kollárom, Mar-

tinom Smatanom 

alebo Vladimírom Krčmérym. 

Testovanie mohli absolvovať predovšetkým občania s 

trvalým alebo prechodným pobytom v meste, ale v nedeľu 20. 

decembra i obyvatelia 11 obcí z Mestskej funkčnej oblasti 

Trenčín (Trenčianska 

Turná, Soblahov, Veľké 

Bierovce, Opatovce, 

Trenčianske Stankovce, 

Skalka nad Váhom, 

Trenčianska Teplá, 

Kostolná Záriečie, Mní-

chova Lehota, Zama-

rovce, Hrabovka). 

Plošné testovanie v Trenčíne odhalilo z celkového počtu 

21 660 vykonaných antigénových testov až 560 pozitívnych 

prípadov.  

„Aj na základe diskusií s odborníkmi sme sa dohodli, že celú 

vec dotiahneme do konca. A tak sme hneď v pondelok 21. 

decembra v spolupráci s RÚVZ obtelefonovali pozitívne tes-

tovaných ľudí a tých, ktorí nemali žiadne príznaky, sme pozvali 
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na pretestovanie PCR testami, aby sme odhalili prípadnú fa-

lošnú pozitivitu,“ vyjadril sa trenčiansky primátor. Všetkým 

ľuďom, ktorých test bol negatívny pripomenul, aby boli naďalej 

ostražití a naďalej sa chránili. 

Po telefonickom oslovení sa ukázalo, že z 560 pozitívne 

testovaných nemalo príznaky 175 ľudí. Testovanie PCR testami 

sa uskutočnilo v utorok 22. decembra  po skončení pracovnej 

doby na dvoch existujúcich odberných miestach pri krytej 

plavárni. Napokon sa ho zúčastnilo 159 ľudí, ktorí mali 

pozitívny antigénový test a nemali žiadne príznaky. Po 

preverení PCR testom bolo z nich 148 pozitívnych a 11 

negatívnych. 

„Pozitívnu prediktívnu hodnotu antigénového testu možno 

odhadnúť na približne 93 percent. Taká je pravdepodobnosť, že 

ak niekomu vyšiel 

pozitívny antigéno-

vý test, tak bola táto 

osoba aj skutočne 

pozitívna na základe 

PCR testu (s dvoj-

dňovým oneskore-

ním). Z týchto vý-

sledkov možno od-

hadnúť špecificitu 

použitého antigénového testu SD Biosensor Standard Q na 

99,82%, čo je v zhode s viacerými existujúcimi validačnými 

štúdiami tohto testu,“ hodnotí definitívne výsledky plošného 

testovania v Trenčíne matematik Richard Kollár. 

Podľa jeho slov opakované PCR testovanie odhalilo falošne 

pozitívnych jednotlivcov, a tak v karanténe zostali len ľudia s 

pozitívnym testom alebo s príznakmi infekčného ochorenia 

horných dýchacích ciest, až na možné veľmi ojedinelé vý-

nimky. 
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„Toto testovanie v čase pred Vianocami prispelo k izolo-

vaniu nemalého počtu ľudí, ktorí neinfikovali svojich blízkych 

a prispeli k zlepšeniu epidemiologickej situácie v meste nielen 

teraz, ale aj počas najbližších týždňov. Dá sa očakávať, že 

testovanie ochránilo tisíce Trenčanov pred infikovaním, a tak 

zabránilo desiatkam zbytočných obetí v čase, keď je vakcinácia 

proti ochoreniu Covid-19 už nablízku. Trenčianskej samosprá-

ve patrí vďaka za organizáciu,“ skonštatoval Richard Kollár.  

Celoplošné testovanie v Trenčíne bolo dobrovoľné a zdar-

ma. Mesto naň vynaložilo približne 60 tisíc eur. Antigénové 

testy Trenčínu dodalo Ministerstvo vnútra SR (30 tisíc kusov) 

a Ozbrojené sily SR (10 tisíc kusov). Neminuté testy mesto 

vráti ministerstvu vnútra. PCR testy do Trenčína osobne pri-

viezol biochemik Pavol Čekan. Práve on označil celú akciu za 

excelentne zvládnutú a s takmer 60-percentnou účasťou.  

„Ide o model, o ktorom sa na Slovensku už dlho hovorí a 

mohol by fungovať aj celoslovensky. Z Trenčína si môžeme 

zobrať príklad, že treba veriť ľuďom. Dobrovoľnosti sa vôbec 

netreba báť, pričom 

je to možné urobiť 

aj v iných regió-

noch, ktoré treba 

rýchlo plošne pre-

testovať,“ uviedol 

uznávaný vedec. 

K jeho slovám 

sa pridal aj bývalý 

riaditeľ Inštitútu 

zdravotnej politiky 

Martin Smatana, ktorý na sociálnej sieti uviedol, že „aj na Slo-

vensku môže dobrovoľné masové antigénové testovanie 

fungovať. Stačí jasná komunikácia a dobrý manažment.“ 

Primátor Richard Rybníček na brífingu k výsledkom testovania. 
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„Som veľmi vďačný za prístup ľudí, za pokojnú atmosféru a 

tiež všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli –  od-

berným tímom, nemocnici, RÚVZ, vedcom. Vďaka patrí aj 

ministerstvu vnútra, ministerstvu obrany a Ozbrojeným silám 

SR,“ povedal Richard Rybníček.  

Príprava testovania v Trenčíne trvala štyri dni.   

„Keď si predstavíte, aká dokáže byť pružná samospráva, 

mestá a obce, tak si myslím, že do budúcnosti sa takéto akcie 

budú dať zrealizovať všade, kde to bude potrebné. Vláda alebo 

štát môže zohrávať sekundárnu rolu, dodať testy a nejaké veci, 

ale je výborné, keď sa nám nebude starať do organizácie. 

Ukazuje sa, že komunity v mestách a obciach dokážu lepšie a 

rýchlejšie fungovať,“ zdôraznil trenčiansky primátor. 

www.trencin.sk 26.12.2020 

Pomocná evidencia 517/01/2020 

 

Prezidentka odporučila obyvateľom účasť na testovaní 

 

Prezidentka SR Zuzana Čaputová odporučila obyvateľom 

Trenčína a okolia, aby sa počas víkendu išli dať otestovať na 

ochorenie Covid-19 v rámci plošného testovania regiónu. 

Uviedla to na sociálnej sieti.  

Informovala, že telefonovala aj s primátorom Trenčína Ri-

chardom Rybníčkom a ten ju uistil, že odberné miesta sú 

pripravené zvládnuť aj vyšší záujem o testovanie. Výsledky 

testovania v okrese Trenčín v sobotu 19. decembra podľa pre-

zidentky dokazujú, že situácia v tejto oblasti nie je dobrá. 

„Cením si, že trenčianska samospráva vzala iniciatívu do 

vlastných rúk a dala možnosť všetkým Trenčanom a Tren-

čiankam otestovať sa. Počty pozitívnych potvrdzujú, že situácia 

v okrese Trenčín nie je dobrá, potešiteľný je však záujem o 

testovanie,“ uviedla prezidentka. 

http://www.trencin.sk/
https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
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Testovanie odporučila každému z Trenčína a okolia: „Je to 

maximum, čo dnes môžeme urobiť pre ochranu svojich najbliž-

ších pri štedrovečernom stole.“  

www.teraz.sk 20.12.2020 

Pomocná evidencia 518/01/2020 

 

V nemocnici chýbalo pre koronavírus 265 zamestnancov 

 

Fakultná nemocnica v Trenčíne eviduje k pondelku 21. 

decembra výpadok 265 zamestnancov pre koronavírus. Ako in-

formoval riaditeľ nemocnice Tomáš Janík, takmer polovicu 

chýbajúceho personálu tvoria zdravotné sestry. 

„Situácia v nemocnici je naďalej vážna, z 265 chýbajúcich 

zamestnancov je 200 medicínskych. Evidujeme výpadok 120 

zdravotných sestier, 38 lekárov a zvyšok je stredný zdravot-

nícky personál,“ priblížil aktuálny stav Tomáš Janík s tým, že 

problém s chýbajúcim personálom im pomohli vyriešiť nemoc-

nice v Považskej Bystrici a Ilave. Vyťaženosť lôžkových kapa-

cít pre pacientov s Covid-19 je v trenčianskej nemocnici sta-

bilizovaná aj preto, že niektorých z nich prebrali nemocnice 

v Bojniciach, Ilave či v Novom Meste nad Váhom.  

„Momentálne máme 118 pacientov s potvrdeným ochorením 

Covid-19 a ďalších 33 čaká na výsledky PCR testov,“ dodal 

Tomáš Janík. 

www.webnoviny.sk 21.12.2020 

Pomocná evidencia 519/01/2020 

 

PCR testy vyvrátili pozitivitu 11 zo 156 testov 

 

Mesto v spolupráci s Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva v Trenčíne telefonicky kontaktovalo všetkých 

560 ľudí, ktorým antigénový test počas víkendu 19. a 20. 

decembra  ukázal pozitívny výsledok.  

http://www.teraz.sk/
https://domov.sme.sk/t/8284/koronavirus-na-slovensku
http://www.webnoviny.sk/
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Zamestnanci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v 

Trenčíne oslovili pozitívne osoby bez príznakov a pozvali ich 

na testovanie PCR testami. Všetci privítali možnosť pretestovať 

sa PCR testami, ktoré 

v pondelok 21. de-

cembra popoludní 

priviezol do Trenčína 

vedec, biochemik 

Pavol Čekan. 

Zo 156 Trenčanov 

a obyvateľov okoli-

tých obcí, ktorí boli 

pozitívne testovaní 

antigénovými testami a nemali príznaky, bolo pri následných 

PCR testoch 11 negatívnych. V sobotu 26. decembra  o tom in-

formovala trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Buč-

ková. 

„Úspešnosť antigénového testovania tak vyšla na 99,8 per-

centa. Antigénové testovanie je na takéto použitie veľmi vhod-

né. Tým, ktorí sú pozitívni a nemajú žiadne príznaky, budeme 

odporúčať, aby sa dali otestovať PCR testami,“ doplnila 

Ľudmila Bučková. 

www.teraz.sk 26.12.2020 

Pomocná evidencia 522/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCR testy priviezol do Trenčína biochemik Pavol Čekan. 

http://www.teraz.sk/

