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Trenčiansky samosprávny kraj 
Tlačová správa            

     
Trenčín, 26. január 2016 
Viac ako polovica sestier z bojnickej nemocnice stiahla svoje výpovede.  
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Trenčianskom kraji bude aj po 1.2.2016 
zabezpečené 
 

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška zvolal na 26.1.2016 
v dopoludňajších hodinách koordinačnú poradu riaditeľov a zástupcov nemocníc  
v Trenčianskom kraji, Univerzitnej nemocnice v Martine, za účasti zástupcov Krajského 
operačného strediska záchrannej zdravotnej služby v Trenčíne. Cieľom stretnutia bolo 
skoordinovať postupy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a dohodnúť spoluprácu medzi 
jednotlivými nemocnicami tak, aby bolo o pacienta postarané aj po skončení výpovedných 
lehôt sestier. 

Riaditeľ NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach Ivan Gašparovič informoval, že  
v bojnickej nemocnici z pôvodných 92 výpovedí stiahlo svoje výpovede 53 sestier 
(aktualizácia po 15.00h). Z tohto počtu stiahlo svoje výpovede na oddelení OAIM všetkých 
19 sestier, na ortopedickom oddelení ako aj gynekologicko-pôrodníckom oddelení po 5 
sestier zo siedmich, na oddelení úrazovej chirurgie 3 sestry z piatich, na geriatrickom 
oddelení 6 sestier zo siedmich.  

 Výpovede viacerých sestier naďalej trvajú na psychiatrickom oddelení v počte 13 
sestier, internom oddelení v počte 10 sestier, na ORL oddelení v počte 3 sestry, na iných 
oddeleniach sú vo výpovedi 1 – 2 sestry. Na urgentnom príjme, novorodeneckom, detskom, 
urologickom, neurologickom, pľúcnom oddelení a oddelení pre dlhodobo chorých neeviduje 
NsP žiadne výpovede sestier. Od novembra 2015 NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 
prijala 6 nových sestier.  

Ak sa situácia s výpoveďami sestier na psychiatrickom oddelení nezmení, vedenie 
bojnickej nemocnice na psychiatrickom oddelení dočasne zníži počet lôžok, pričom 
nemocnica je schopná poskytnúť psychiatrickému pacientovi akútnu zdravotnú starostlivosť 
a v prípade potreby hospitalizácie následne ho umiestniť do NsP Považská Bystrica, resp. 
Fakultnej nemocnice Trenčín, prípadne do Univerzitnej nemocnice Martin, ktoré túto pomoc 
deklarovali. Ambulantná psychiatrická starostlivosť bude naďalej zabezpečená 
v plnom rozsahu.  

„Nemocnice v Trenčianskom kraji spoločne s Univerzitnou nemocnicou v Martine 
vedia pomôcť s tým, že pacient takmer vôbec nepocíti zmeny, ktoré sú spôsobené 
hromadnými výpoveďami sestier. Čo sa týka bojnickej nemocnice, sestry majú čas ešte do 
konca tohto týždňa stiahnuť svoje výpovede. To už bude na individuálnom rokovaní 
s riaditeľom nemocnice a každou sestrou. Toto koordinačné stretnutie sme urobili preto, aby 
sme sa uistili, že  aj po 1.februári 2016 bude zabezpečené poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti na takej úrovni, na akú sú pacienti zvyknutí“, uviedol trenčiansky župan 
Jaroslav Baška a ocenil, že sestry ukázali stiahnutím svojich výpovedí, že im na pacientoch 
záleží. 

Podľa vyjadrení riaditeľa Fakultnej nemocnice Trenčín Stanislava Pastvu, v tejto 
nemocnici ešte evidujú 54 sestier vo výpovedi zväčša na gynekologicko-pôrodníckej klinike 
a klinike pediatrie a neonatológie. Sestry majú výpovednú lehotu do konca februára 2016, 
ale v prípade, ak svoje výpovede nestiahnu, mamičky sa nemusia obávať.  
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Fakultná nemocnica vie zabezpečiť potrebnú starostlivosť v spolupráci s tromi 
nemocnicami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, 
NsP Myjava a NsP Považská Bystrica - a tiež s NsP Partizánske, ktoré majú dostatočné 
personálne aj materiálno-technické vybavenie.   

 
Vzhľadom na to, že všetky tri nemocnice, ktoré zriaďuje TSK už majú svoju 

vlastnú dopravnú zdravotnú službu, vedia plynulo zabezpečiť prevozy pacientov medzi 
nemocnicami. Takto nastavený systém minimalizuje nápor na Krajské operačné stredisko 
záchrannej zdravotnej služby.  

 
Výstupom stretnutia zástupcov nemocníc v Trenčianskom kraji vrátane 

Univerzitnej nemocnice Martin a Krajského operačného strediska záchrannej 
zdravotnej služby je ubezpečenie občanov, že zdravotná starostlivosť 
v Trenčianskom kraji bude aj naďalej zabezpečená a neohrozia ju ani hromadné 
výpovede sestier. Nemocnice deklarovali spoluprácu pri poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti tak, aby bolo o pacienta postarané. 
 

Aktuálny stav súvisiaci s hromadnými výpoveďami sestier v troch 
nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k  26.1.2016 je nasledovný: NsP 
Prievidza so sídlom v Bojniciach eviduje 39 výpovedí z pôvodných 92, NsP Považská 
Bystrica eviduje 1 výpoveď z pôvodných 13, NsP Myjava je bez výpovedí.  
 
Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Jana Paulínyová, ved. odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK,  
jana.paulinyova@tsk.sk, +421(0) 901 918 167. 
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