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Tlačová správa 

Nadácia COOP Jednota podporila Psychiatrickú nemocnicu v Kremnici a Kliniku pediatrickej 
onkológie Roosveltovej nemocnice v Banskej Bystrici 
 
Kremnica, 5. august 2021 – Predstavitelia Nadácie COOP Jednota si uvedomujú, že duševná kondícia je 
pre človeka nesmierne dôležitá, preto v rámci podpory zdravotníctva pomáhajú aj zariadeniam so 
starostlivosťou o psychicky chorých pacientov. Psychiatrickú nemocnicu profesora Matulaya Kremnica 
podporili čiastkou v hodnote 3 120 € určenou na nákup prístrojového vybavenia. 
 
„Duševné zdravie je rovnako dôležité ako zdravie fyzické. Za mnohými telesnými ťažkosťami jednotlivca 
bývajú neraz psychické problémy, o ktorých jeho okolie netuší, nakoľko je táto téma na Slovensku ešte 
často tabu. V Nadácii COOP Jednota sme však presvedčení, že starostlivosť o duševnú kondíciu je 
mimoriadne potrebná obzvlášť v takom hektickom období, v ktorom žijeme,“ uviedol Ján Bilinský, 
generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko a správca Nadácie COOP Jednota. 
 
„Nesmierne nás teší dlhodobá podpora našej nemocnice Nadáciou COOP Jednota a spotrebným 
družstvom COOP Jednota Žarnovica. Psychiatrická nemocnica je svojím umiestnením a charakterom 
poskytovanej zdravotnej starostlivosti trochu v tieni veľkých zdravotníckych zariadení, o to viac si vážime 
poskytnutú materiálnu pomoc v podobe darovaného systému terapie svetlom BIOPTRON a analyzátora 
dychu AlcoQuant 6020 plus,” povedal Vladimír Husárček, riaditeľ nemocnice. Predmetné zariadenia budú 
využité rehabilitačno – resocializačným oddelením na rehabilitáciu dlhodobo hospitalizovaných pacientov 
a kontrolu dodržiavania režimových opatrení u pacientov podrobujúcich sa liečbe závislostí. Psychiatrická 
nemocnica profesora Matulaya Kremnica poskytuje psychiatrickú prevažne lôžkovú starostlivosť pre južnú 
časť stredného Slovenska. V súčasnosti disponuje 260 lôžkami. Nemocnica zabezpečuje všetky druhy 
psychiatrickej a hranične psychiatrickej starostlivosti pre všetky vekové kategórie od dosiahnutia fyzického 
veku troch rokov, zároveň poskytuje dlhodobú až celoživotnú starostlivosť a vykonáva i dlhodobé liečby.  
 
„Zdravie, rodina, priateľstvo, otvorenosť, blízkosť to sú hodnoty, ktoré stále považujeme za základné. 
V dôsledku mnohých faktorov sa, žiaľ, dnes mnohí z nás ocitnú v situáciách, keď o časť týchto priorít  prídu, 
a život sa im od základu zmení. Uvedomujeme si, že títo ľudia si bez pomoci druhého nepomôžu. A nám 
na tejto pomoci záleží,“ priblížil spoločenské poslanie spotrebného družstva COOP Jednota Žarnovica 
predseda predstavenstva Peter Tužinský. Okrem pomoci zdravotníckym zariadeniam družstvo podporuje 
v regióne aj školy, škôlky, záujmové organizácie dôchodcov, športovcov, obecné  úrady,  deti s rôznym 
postihnutím, občianske združenia, ktoré organizujú rôzne charitatívne projekty pre deti z detských 
domovov.  
 
Ďalším partnerom, ktorému Nadácia  COOP Jednota spoločne s COOP Jednota Žarnovica venovala 
symbolickú čiastku vo výške 3 120 € na nákup prístrojového vybavenia je  Klinika pediatrickej onkológie 
a hematológie SZU  Roosveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Klinika je pokračovateľom prvého 
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detského onkologického centra, ktoré v Banskej Bystrici vzniklo v roku 1983. Dostupnosť a kvalita služieb 
je na klinike zabezpečovaná vďaka spolupráci so všetkými pediatrickými špecialistami Detskej nemocnice. 
Na detskej onkológii sa od roku 1983 liečilo viac ako 1 500 pacientov. Klinika dosahuje v súčasnosti 80% 
úspešnosť liečby, teda podobnú ako iné špičkové pracoviská v Európe (pri niektorých špecifických 
ochoreniach je ešte vyššia – napr. zhubný nádor obličiek má úspešnosť liečby až 96%). 
 
Nadácia COOP Jednota podporuje slovenské zdravotnícke zariadenia dlhodobo. V uplynulom roku 
zakúpila lekárske prístroje a poukázala finančné dary fyzickým osobám v celkovej sume takmer 57 000 
eur. 

 
 
 
 

 


