
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny,  Nemocnica Snina, s.r.o.  
 

Anestéziológ: MUDr. Vladimír Sýkora (1976 - 1981) 
Primári: MUDr. Ondrej Eperješi (1981 - 1987), MUDr. Monika Grochová (1988 - 1998), MUDr. Marián 
Filip (1998 - 2004), MUDr. Jozef Tekáč (2004 - 2006), MUDr. Marián Filip (2006 - 2009), MUDr. Lena 
Larionová (2010 - 2011),  MUDr. Norbert Orinín (2011 - ) 
Vedúce sestry: Katarína Suchá (1985 - 2011), Tatiana Vajanská (2011 - ) 

 
Nemocnica v Snine bola otvorená v apríli 1963, mala 180 postelí, vrátane 64 chirurgických. 

Predtým chodili pacienti na operácie do Humenného. Anestéziu podávala zdravotná sestra Vierka 
Miklašová a lekári chirurgického a gynekologického oddelenia.  

V septembri 1974 nastúpil na chirurgické oddelenie v Snine MUDr. Vladimír Sýkora (* 1950 - 
† 2001). Lekársku fakultu absolvoval v Brne, po promócii pracoval v Ostrave. V roku 1976 bol 
poverený funkciou ústavného anestéziológa, vrátane starostlivosti o pacientov na chirurgickej JIS. 
V roku 1981 zo Sniny odišiel do Výskumného traumatologického ústavu v Brne a v roku 1982 na ARO 
do Olomouca. Opakovane pracoval ako expert v Kuvajte a na Malte. V roku 2001 náhle zomrel v 
Karvinej. 

V roku 1980 nastúpil na nelôžkové ARO MUDr. Ondrej Eperješi (* 28. 11. 1953 Tepličany okr. 
Košice), absolvent LF UPJŠ v Košiciach v roku 1978, ktorý sa po odchode MUDr. V. Sýkoru ujal jeho 
funkcie. V roku 1982 nastúpil MUDr. Marián Filip (* 1957), v roku 1983 MUDr. Nadežda Sičáková. Vo 
februári 1985 bolo oficiálne otvorené 3-lôžkové ARO, ktorého primárom sa stal MUDr. O. Eperješi. 
Vrchnou sestrou sa stala Katarína Suchá, ďalej na oddelení pracovali Mária Ceselčíková, Viera 
Saturová, Anna Balaščíkova a Kamila Vajdová. V roku 1987 bola prevádzka lôžkovej časti ARO 
z personálnych dôvodov pozastavená. MUDr. O Eperješi odišiel na rok na ARO do Humenného 
a odtiaľ do FN LP v Košiciach, kde pracuje ako vedúci lekár JIS II. chirurgickej kliniky. V roku 1987 
odišiel MUDr. M. Filip na ARO vo Vranove. Anestéziu vtedy podávali lekári z ARO Humenné. V júli 
1988 nastúpila do funkcie primárky MUDr. Monika Grochová (* 28. 3. 1949 Košice), absolventka LF 
UPJŠ v Košiciach, ktorá od promócie v roku 1973 pracovala na ARO v Košiciach, najprv na 
Rastislavovej ulici, po otvorení novej nemocnice v roku 1981 na Triede SNP. V čase jej príchodu do 
Sniny bola intenzívna starostlivosť poskytovaná na JIS chirurgického oddelenia, ale už v decembri 
bola opäť obnovená prevádzka ARO, od roku 1990 na 5 lôžkach. V roku 1988 prišla na oddelenie 
MUDr. Monika Rybakovová, po roku ale zase odišla. V tom istom roku nastúpil MUDr. Vladimír 
Rybakov, ktorý odišiel v roku 1995 pracovať do zdravotnej záchrannej služby. Od januára 1989 do 
decembra 1990 pracovala na ARO MUDr. Tamara Simková, emeritná primárka ARO nemocnice v Šaci. 
V roku 1990 sa vrátil MUDr. Marián Filip (* 15. 8. 1957 Sobrance), absolvent LF UPJŠ v Košiciach 
v roku 1982. Pôsobil vo funkcii zástupcu primára, po odchode primárky MUDr. M. Grochovej späť do 
Košíc bol v roku 1998 menovaný do funkcie primára. Od roku 2009 pracuje ako všeobecný lekár vo 
Vranove n./T.. V roku 1998 nastúpil na ARO MUDr. Rastislav Polačko, v roku 2006 odišiel pracovať do 

ZZS.V roku 1991 nastúpil na ARO MUDr. Jozef Tekáč (* 1965 Gelnica), absolvent LF KU v Prahe 
v roku 1991. V rokoch 1998 až 2004 bol zástupcom primára OAIM, v rokoch 2004 - 2006 primárom 
OAIM a riaditeľom Nemocnice Snina, s.r.o. V roku 2006 odišiel na miesto riaditeľa Nemocnice v 
Poprade. V rokoch 2006 – 2009 pôsobil ako primár opäť MUDr. Marián Filip, v roku 2009 odišiel 
pracovať ako všeobecný lekár pre dospelých do Vranova n./ Topľou. Jeho nástupcom sa stala  MUDr. 

Lena Larionová (* 19. 1. 1953 Humenné), absolventka lekárskej fakulty vo Volgograde v roku 1977, 

ktorá prišla z OAIM Humenné. V júni 2011 sa primárom stal MUDr. Norbert Orinín (* 6. 5. 1981 
Krompachy), absolvent LF UPJŠ v Košiciach v roku 2005.  

Po obnovení prevádzky lôžkového ARO boli v roku 1989 zakúpené moderné ventilátory 
a monitory, priamo na oddelení bol uvedený do prevádzky mikroanalyzátor Astrup. V roku 1989 sa 
začali na lôžkovej časti aj na operačných sálach používať pulzové oximetre. V roku 1993 bol uvedený 
do prevádzky prístroj na vysokofrekvenčnú ventiláciu Paravent. Okrem celkových anestézií sa 



v nemocnici v Snine vykonáva aj široká škála regionálnych postupov, vrátane periférnych blokov a 
PEDA. 

V roku 1990 bola pri oddelení zriadená stanica RZP, spočiatku iba v dennej prevádzke. Prvým 
vodičom bol Ján Koban a výjazdy zabezpečovali lekári ARO. Po polroku začala dvojzmenná prevádzka 
a neskôr trojzmenná, so službami vypomáhali lekári chirurgického, interného oddelenia a obvodní 
lekári. V roku 2006 prevzala RLP spoločnosť Falck Záchranná.  

V súčasnosti pracuje na oddelení 7 lekárov. Pri oddelení je zriadená anestéziologická 
ambulancia. Ročne sa vykoná okolo 1250 anestézií a hospitalizuje okolo 150 pacientov.  
 

 


