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Trenčín, 21. december 2017 
Najmodernejšie operačné sály, nové CT pracovisko a geriatrické oddelenie či 
mamografické vyšetrenia. Toto všetko a ešte viac priniesol rok 2017 v zdravotníctve 
Trenčianskej župy.  
 
Modernizáciou a obnovou zdravotníckych zariadení si prešli v roku 2017 všetky tri župné 
nemocnice. Cieľom rekonštrukčných prác či obstarania nových prístrojov bolo zvýšiť kvalitu 
poskytovania zdravotnej starostlivosti i výkonnosti nemocníc. 
 
Historicky najväčšou zmenou si prešla Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom 
v Bojniciach. Obyvatelia hornonitrianskeho regiónu sa po dlhých 13 rokoch dočkali 
rekonštrukcie monobloku a nového pavilónu s dovedna 9 operačnými sálami. V nových 
priestoroch nemocnice sa vďaka rekonštrukcii nachádza v súčasnosti 6 aseptických sál, 3 
septické sály a 3 lôžkové oddelenia (ortopedické oddelenie, chirurgické oddelenie, centrálna 
jednotka intenzívnej starostlivosti). „Rekonštrukcia monobloku, vybavenie priestorov novým 
nábytkom a modernými prístrojmi stáli župnú pokladnicu približne 13 mil. eur. Do takejto vysokej 
investície sa kraj rozhodol ísť z jednoduchého dôvodu, pacienti z regiónu hornej Nitry potrebujú 
kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Finančné prostriedky na realizáciu takejto veľkej investície sme 
museli našetriť. Verím, že okrem zvýšenia kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, dôjde aj 
k zvýšeniu príjmom nemocnice,“ uviedol trenčiansky župan Jaroslav Baška počas slávnostného 
odovzdania monobloku do užívania.  
 
V priestoroch, ktoré NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach dlhodobo nevyužívala, sa zároveň 
vybudovalo komplexné zázemie moderného CT pracoviska, ktoré vytvára lepšie podmienky 
na kvalitnejšiu diagnostiku. Do jeho vybudovania vrátane obstarania najmodernejšieho CT 
prístroja investoval TSK približne 1 mil. eur. V bojnickej nemocnici tak súčasnosti využívajú dva 
CT prístroje, čo znížilo čakacie doby pacientov na vyšetrenie. 
 
Najmenšia krajská nemocnica vybavená plne digitálnym mamografom i moderným 
röntgenom 
Od tohto roku má Myjavská nemocnica ako jediná z troch krajských nemocníc plne digitálny 
mamograf, ktorého najväčšou výhodou je výrazné skrátenie čakacej doby na momografické 
vyšetrenie. Nový mamograf zníži tlak na pacientov pri vyšetrovaní, lekárom zas prinesie kvalitnú 
výslednú snímku vyšetrenia.  
 
Okrem nového digitálneho mamografu je nemocnica vybavená aj plne automatizovaným 
digitálnym moderným röntgenom. Nový prístroj skrátil čakaciu dobu a výrazne znížil aj 
percento ožiarenia pacienta pri vyšetrení. Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ 
nemocnice investoval do zakúpenia digitálneho mamografu 100 tis. eur, ďalších 250 tis. eur 
vyčlenila župa na digitálny RTG prístroj vrátane diagnostických staníc. Okrem moderných 
prístrojov putovalo 130 tis. eur do súvisiacich stavebných úprav oddelenia. „Nie je to prvá 
a pevne verím, že ani posledná investícia Trenčianskeho samosprávneho kraja do Nemocnice 
na Myjave,“ vyjadril sa predseda TSK Jaroslav Baška.  
 
 
 

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2017/bojnicka-nemocnica-ma-nove-ct-pracovisko-pavilon-najmodernejsich-operacnych-sal-a-po-novom-aj-skoliace-pracovisko-pre-odbor-osetrovatelstvo.html?page_id=443445
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2017/dlhe-cakacie-doby-na-mamograficke-vysetrenie-ci-rontgen-su-v-myjavskej-nemocnici-minulostou.html?page_id=442287


Práce na novom geriatrickom oddelení v považskobystrickej nemocnici finišujú 
V spádovej oblasti okresov Ilava, Púchov a Považská Bystrica vzhľadom na starnutie populácie 
chýbajú dlhodobejšie geriatrické lôžka. Trenčiansky samosprávny kraj sa rozhodol tento 
problém riešiť a znížiť tlak na lôžka interného oddelenia na Považí tým, že vybuduje v NsP 
v Považskej Bystrici nové geriatrické oddelenie pre pacientov nad 65 rokov. Prínosom nového 
oddelenia bude kvalitnejšia  a špecializovaná starostlivosť o pacientov. Kompletné moderné 
pracovisko s vybavením a kapacitou 25 lôžok vznikne v priestoroch bývalého kožného 
oddelenia. Predpokladá sa, že náklady na stavebnú časť i na vybavenie nových priestorov 
presiahnu sumu 500 tis. eur.  
 
Okrem iného župa zo svojho rozpočtu rozšírila sortiment nemocničných prístrojov 
v považskobystrickej nemocnici o moderný laparoskop a artroskop za viac ako 120 tis. eur. 
„Kvalitnú laparoskopickú vežu využívame aj pri náročnejších operáciách hrubého čreva 
a pečene. Vďaka artraskopu sa vieme dostať do kĺbov ramena a kolena, ale aj do menších 
kĺbov. Pacient môže po zákroku naďalej pracovať a športovať,“ priblížil riaditeľ nemocnice 
a zároveň poslanec Zastupiteľstva TSK Igor Steiner. 
 
Elektronizácia župy sa týka aj zdravotníctva 
 
Nové aplikácie AMBULANCIA a otvorenalekaren.sk prinášajú pacientom dôležité informácie 
rýchlo a jednoducho. Súčasťou aplikácie AMBULANCIA je možnosť elektronického 
objednávania pacientov. To je bezplatné a jedinou jeho podmienkou je, že pacient musí mať 
funkčný mobilný telefón. Zoznam ambulancií a lekárov, ktorý systém elektronického 
objednávania aktívne využívajú nájdu pacient na webovom sídle www.objednatvysetrenie.sk 
alebo na www.e-vuc.sk. Systém v súčasnosti využívajú všetky tri župné nemocnice 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
 
Mobilná aplikácia otvorenalekaren.sk naopak pomáha pacientom v núdzi nájsť najbližšiu 
otvorenú lekáreň, lekársku službu prvej pomoci či nemocnicu. Pacient vie ľahko a rýchlo nájsť 
všetky dôležité informácie v priebehu pár sekúnd. Okrem polohy dokáže aplikácia zistiť 
prevádzkový čas lekárne, pohotovostnej služby či zubného lekára ale aj adresu konkrétnej 
ambulancie. Veľkou výhodou aplikácie otvorenalekaren.sk je jej využite počas trávenia 
dovolenky na Slovensku, v prostredí ktoré je pacientovi neznáme. 
 
Ani v roku 2018 neobídu župné nemocnice investície  
Na poslednom tohtoročnom Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja schválili 
poslanci rozpočet TSK na rok 2018 – 2020. Krajské nemocnice si v roku 2018 prilepšia o 5,8 
mil. eur, ktoré poputujú napríklad na vybudovanie novej internej JIS či vybavenie 
zrekonštruovaného monobloku v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach alebo na prístrojovú 
techniku v myjavskej NsP a na zrekonštruovanie OAaIM, internej JIS a pôrodnej sály v NsP 
Považská Bystrica.    
 
Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Matej Plánek, Odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK, matej.planek@tsk.sk, mobil: +421/ 901/ 
918 137, tel.: +421/32/ 6555 / 654 

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2017/trencianska-zupa-v-povazskobystrickej-nemocnici-buduje-geriatricke-oddelenie-pre-pacientov-nad-65-rokov.html?page_id=437932
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2017/objednat-u-lekara-sa-v-tsk-mozete-uz-aj-elektronicky.-viac-prezradi-virtualna-recepcia-pocas-dod-tsk-2017.html?page_id=436886
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2017/stal-sa-vam-uraz-k-najblizsiemu-lekarovi-ci-lekarni-v-kraji-vas-okamzite-dovedie-aplikacia-vo-vasom-mobile.html?page_id=444292
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