
Spolupráca SZŠ C. Šimurkovej s TSK pri vakcinácii v Krajskom vakcinačnom centre 

na Výstavisku EXPO CENTER v Trenčíne 

 

V súvislosti  s plánovaným zriadením veľkokapacitného Krajského vakcinačného centra na 

Výstavisku EXPO CENTER bolo vedenie SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne oslovené vedúcou 

oddelenia zdravotníctva a sociálnej pomoci PhDr. Elenou Štefíkovou, MPH z TSK a na 

stretnutiach riaditeľky školy PhDr. Evy Červeňanovej, PhD., vedúcej odboru ZA PhDr. 

Mariany Mišinovej, PhD. a odbornej vyučujúcej Mgr. Kataríny Moravíkovej boli diskutované 

a dohodnuté možnosti spolupráce našej školy pri činnosti vakcinačného centra. 

Dňa 19. 03. 2021 žiaci 4. ZA pod vedením triednej učiteľky Mgr. Márie Margorínovej a vedúcej 

odboru ZA PhDr. Mariany Mišinovej, PhD. pomohli najmä v spolupráci so sestrou 

samosprávneho kraja PhDr. Gabrielou Opršalovou a ďalšími pracovníkmi TSK pri príprave 

priestorov Krajského vakcinačného centra. 

V dňoch 20.03. – 21. 03. 2021 dobrovoľníci z triedy 4. ZA (Terézia Blašková, Karin 

Chlebanová, Annamária Kozlovská, Natália Riedlová) a 3. ZA (Miriam Blašková, Juraj 

Horváth, Kristína Kolkusová, Rebeka Macová, Dárius Súkeník, Andrea Šatková), pomáhali 

ako administratívni pracovníci pri registrácii a usmerňovaní klientov vakcinačného centra. 

Odborná vyučujúca Mgr. Katarína Moravíková pracovala ako koordinátor žiakov SZŠ 

a študentov Fakulty zdravotníctva pri zaradení študentov na jednotlivé pozície, komunikácii 

s pracovníkmi vakcinačného centra a poradenstve pri administrácii a koordinácii klientov. Aj 

vďaka nej vládla príjemná atmosféra spolupráce medzi študentami SZŠ a FZ TnUAD 

a ostatnými členmi tímu. 

Vedúca odboru ZA PhDr. Mariana Mišinová, PhD. spolupracovala pri príprave edukačných 

materiálov pre sestry, realizovala poučenie zúčastnených sestier v oblasti úloh sestry pri 

vakcinácii. Následne pracovala ako sestra v jednom z vakcinačných tímov v spolupráci s doc. 

MUDr. Jánom Bielikom, CSc. z FZ TnUAD v Trenčíne. 

Riaditeľka SZŠ Trenčín PhDr. Eva Červeňanová, PhD., ktorá prišla pozdraviť realizačný tím 

centra a „svojich“ dobrovoľníkov, sa počas ranného náporu klientov operatívne zapojila do 

koordinácie klientov a tak prispela k hladkému priebehu začiatku fungovania centra. 

Klienti vakcinačného centra sa viackrát pochvalne vyjadrili o organizácii a atmosfére, ktorá 

obidva dni vládla v Krajskom vakcinačnom centre v Trenčíne. 

Veríme, že to bolo vďaka všetkým ochotným pracovníkom realizačného tímu a ich spolupráce 

a svojou účasťou k zdarnému priebehu prispeli aj naši dobrovoľníci. 

Prácu župy, zdravotníkov a všetkých zúčastnených si prišiel v sobotu 20. 03. 2021 pozrieť aj 

minister financií a zastupujúci minister zdravotníctva SR Eduard Heger. 

„Chcem preto poďakovať všetkým organizáciám, dobrovoľníkom a dobrým ľuďom, ktorí 

participujú na tejto vakcinácii,“ povedal župan Jaroslav Baška a vyzdvihol aj pomoc 

Ozbrojených síl SR, SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne, dobrovoľníkov zo SZŠ v Trenčíne 

a TnUAD v Trenčíne či zamestnancov župného úradu.  

Všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomohli na výstavisku, ale aj študentom, zapojeným do práce 

vo FN Trenčín, či starajúcim sa o svojich blízkych v domácom prostredí patrí poďakovanie. 


