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SLOVO NA ÚVOD

Otvorme svoje 
srdcia k nezištnej
dobročinnosti a spolupatričnosti
Keď sa blížia prípravy na Deň narcisov, ktorých obrovský rozsah si málokto vie
predstaviť, vždy hľadám v materiáloch, ktoré sme dostávali od našich partnerských
líg v  Európe, ale i  z  Kanady, Austrálie, Nového Zélandu nejakú povzbudzujúci
inšpiráciu. Z krajín, kde kvet narcisu už niekoľko desaťročí spája občanov v úsilí
pomáhať odstraňovať veľké bremeno rakoviny, ktoré sužuje celý svet.
Pri čítaní a  pozeraní týchto materiálov vždy nejako zosmutniem. Napadajú mi
rôzne neradostné myšlienky, i v dôsledku nášho doteraz nie veľmi úspešného úsilia
zamedziť narastajúcemu počtu netransparentných zbierok rôznych združení, ktoré
zneužívajú tú najcitlivejšiu oblasť, akou je detská onkológia. Pokúšame sa opako-
vane presvedčiť zodpovedné orgány o potrebe zmeny zastaranej legislatívy, ktorá
by priniesla nové pravidlá pre potrebnú kontrolu účelnosti povolených zbierok,
ale aj o potrebe legislatívy, ktorá by prácu smerujúcu v  prospech štátu uľahčila
a nebola likvidačná.
Nuž na Slovensku je to tak, ako hovoril raz jeden klasik. Nemôžeme očakávať,
aby takéto tradičné a významné kampane slávnostne otvárali významné osobnosti
štátu, aby médiá nepovažovali výzvy k občanom, aby sa zapojili do tohto zmyslu-
plného hnutia, za reklamu. Na to asi naša spoločnosť ešte celkom nedorástla. Pre-
svedčujú ma o  tom výroky niektorých činiteľov na významných rozhodujúcich
postoch, ktorí aj také cieľavedomé zbierky, ako je Deň narcisov, považujú za žo-
branie na uliciach a ich význam je im úplne vzdialený. Toto „žobranie“ organizo-
vané Ligou proti rakovine prinieslo za tých 16 rokov existencie Dňa narcisov ob-
rovské finančné sumy, ktoré vďaka našim rozmýšľajúcim občanom a  partnerom
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pomohli štátu riešiť veľké množstvo problémov vo všetkých oblastiach kontroly
rakoviny, ktoré sa pre nedostatok peňazí i záujmu odkladali. Nie je to neskromnosť,
keď sa povie, že aj vďaka Dňu narcisov sa odstránili niektoré medzery z minulých
období izolácie krajín východnej Európy, ktorá mala na svedomí aj to, že tento
východný blok Európy vykazoval vždy vyššiu incidenciu rakoviny, aj mortalitu.
Štát by mal byť vlastne tým „žobrákom“, ktorými sú prevažne mladí ľudia a spolu
s ďalšími dobrovoľníkmi tvoria niekoľkotisícovú armádu, vďačný. Vďačný za to,
že nielen v mestách, ale aj v tých najmenších obciach vedia svojím štýlom, priná-
ležiacemu mladosti, vyvolať u  ľudí, často neprístupných, iskričku humanizmu,
i nádej, že sa v boji s touto zákernou chorobou niečo zmení.
V mojom archíve mám uloženú zaujímavú správu z Izraela, kde tradičnú celoná-

rodnú zbierku Klopeme na dvere organizuje tamojšia Liga proti rakovine s účasťou
100  000 detí. Zaujalo ma to z  viacerých aspektov, medzi ktorými bolo aj to, že
toto podujatie je vlastne výchovou k dobročinnosti, dobrovoľnosti, spolupatrič-
nosti, cieľavedomosti. Rozmýšľala som aj nad tým, že tam zrejme nie sú školskí
inšpektori, ktorým by prekážalo, že sa v ten jediný deň ulievajú deti zo školy, čo
by mohlo ublížiť ich ďalšiemu rozvoju. To totiž na Slovensku žiakom a študentom
hrozí, ako sa niektorí horliví zástancovia pokroku vo vzdelanosti domnievajú.
Tiež som rozmýšľala, ako je v Izraeli postarané u tých detí o bezpečnosť. Nič mi
nenapadá, iba to, že ich chráni spoločnosť a celospoločenská zodpovednosť na vy-
sokej úrovni.
Nerada by som pripustila, že niečo podobné u nás asi chýba. Ale mám určité po-
chybnosti, lebo napríklad proti tým, ktorí svojimi nie veľmi čestnými praktikami
zneužívajú dôveru ľudí celoročnými zbierkami takmer po celom Slovensku, sa
zatiaľ účinne nezasiahlo. Mám však obavy, že ak o tvorbe nových pravidiel verej-
noprospešných činností a tvorbe novej legislatívy budú rozhodovať ľudia, ktorým
sa v hlave usadia skôr zákerné ohovárania a paranoidné výplody na sociálnej sieti,
bude asi potom ťažké vysvetliť v civilizovaných krajinách Európy, prečo sme na
Slovensku iní.
Nie je ľahké zmieriť sa s myšlienkou, že sa v tejto spoločnosti nedá zabrániť tomu,
aby dôveru a  dobrý úmysel slušného občana, ktorý prispieva, niekto zneužíval
v svoj prospech. Mojím tajným želaním je, aby tí, ktorí vďaka pomoci zo zbierky
Dňa narcisov mohli uskutočniť svoje cieľavedomé plány, takéto snahy o dovolanie
sa spravodlivosti podporili. Je to asi odvážna myšlienka, pretože niektorí z nich
majú často problémy i  s  takou maličkosťou, ako je vyjadrenie poďakovania, nie
Lige proti rakovine, ale spoluobčanom, ktorí na tento dar prispeli.
Keďže je Deň narcisov predo dvermi - bude 12. apríla - chcela som sa s niekým
o tieto moje nie veľmi radostné úvahy podeliť. Vznikli pod tlakom rôznych, pre
mňa dosť nepochopiteľných javov v  našej spoločnosti. Musí byť pri  serióznom
úsilí pomáhať štátu v komplexnom programe kontroly rakoviny, ktorý je finančne
veľmi náročný, toľko nezmyselných prekážok? Treba len veriť a mať nádej, že ich
s pomocou slušných a rozumných ľudí prekonáme. 

MUDr. Eva Siracká, DrSc.
Liga proti rakovine



samozrejmosťou nie je. Napríklad mamografické
vyšetrenie absolvuje na Slovensku iba jedna pätina
žien. Môžu za to aj mýty o bolestivosti či škodlivosti
tohto vyšetrenia. Viac o tom porozprávala primárka
preventívneho centra Onkologického ústavu sv.
Alžbety MUDr. Alena Kállayová.

NAŠE PRACOVISKÁ

17Lekáreň sv. Alžbety (na Špitálskej) pacientom
Lekáreň sv. Alžbety OÚSA sídliaca v Bratislave na
Špitálskej ulici svojim klientom a pacientom, ktorí sa
objednali, bezplatne merala krvný tlak, cholesterol,
triglyceridy a glukózu. 

DOBROVOĽNÍCTVO

18DS Vŕba si pripomenie desaťročie pôsobenia
Dobrovoľnícka skupina Vŕba ako formálna
organizácia, ktorá sa venuje sprevádzaniu dospelých
onkologicky chorých pacientov v OÚSA, oslávi tento
rok 10. výročie svojho vzniku. 

UDIALO SA

20Nová PET/CT kamera na Kli-nike nukleárnej medicíny
Prvá PET kamera na Slovensku bola inštalovaná
v roku 2000 na Klinike nukleárnej medicíny
v Onkologickom ústave sv. Alžbety. Odvtedy vývoj
prístrojovej techniky v odbore významne pokročil
a prišiel čas nahradiť samostatnú PET kameru
moderným hybridným PET/CT prístrojom (Gemini
TF16 od firmy Philips). 

UDIALO SA

21Nová stomatológia má 45 rokov 
45. výročie otvorenia novej budovy
stomatologických kliník v Bratislave na Heydukovej
ulici si slávnostným i pracovným stretnutím
pripomenuli na Klinike stomatológie
a maxilofaciálnej chirurgie za účasti zástupcov jej
zriaďovateľov.

UDIALO SA

21Ivan Gašparovič - poslednýprezident na audiencii u pá-
peža benedikta XVI.
Posledným štátnikom, ktorý bol prijatý 27. februára
odstupujúcim pápežom Benediktom XVI. na
súkromnej audiencii, bol prezident Slovenskej
republiky Ivan Gašparovič so svojím sprievodom.

EDITORIÁL

2 Deň narcisov
Keďže je Deň narcisov predo dvermi – bude 12.
apríla – prezidentka Ligy proti rakovine MUDr. Eva
Siracká, DrSc., sa delí o svoje miestami nie veľmi
radostné úvahy. Tie vznikli pod tlakom rôznych,
často nepochopiteľných javov v našej spoločnosti.
Hoci existuje nádej, že s pomocou slušných
a rozumných ľudí sa podarí prekonať všetky
problémy, ktoré sú vôkol nás...

UDALOSŤ

6 František
Argentínsky kardinál Jorge Mario Bergoglio sa stal
13. marca tohto roku v poradí 266. pápežom
v dejinách katolíckej cirkvi, prvým jezuitským
pápežom v histórii a súčasne aj prvým latinsko-
americkým pápežom.

NAŠE PRACOVISKÁ

8 Oddelenie lekárskej genetiky OÚSA
Oddelenie lekárskej genetiky Onkologického
ústavu sv. Alžbety je relatívne mladé, ale rýchlo sa
rozvíjajúce pracovisko, ktoré odzrkadľuje stále
narastajúcu úlohu genetiky v diagnostike a liečbe
nádorových ochorení. V júni minulého  roku sa
oddelenie presťahovalo do nových priestorov
prebudovaných na štýl moderného genetického
laboratória v budove na Kolárskej ulici.

ROZHOVOR

14Na čo by sa vôbec nemalo zabúdať... 
Servisnú prehliadku auta vynechá málokto.
Preventívna prehliadka nás samých už takou
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UDIALO SA

26Atraktívne benefity pre členovSlovenskej lekárskej komory 
Na základe podpísanej zmluvy medzi Slovenskou
lekárskou komorou (SLK) a Motor-Car Group
vyplývajú viaceré zaujímavé benefity pre každého
člena SLK pri kúpe nového auta značky Mercedes-
-Benz, Kia, HONDA, Lancia, OPEL, Jeep, TOYOTA,
HYUNDAI, Mitsubishi, Smart, ktoré spoločnosti
Motor-Car Group zastupujú.

UMENIE

28Obrazy, ktoré majú čarovnú moc
„Nepoznám veľa autorov, ktorých obrazy majú takú
čarovnú moc. Nekričia, nevtierajú sa, nepresviedčajú,
netlačia na pílu, nebojujú. Iba sú. Pravdivé, pokojné,
teplé, úprimné, vyžarujúce to najlepšie,“ uviedol
v preventívnom centre OÚSA pri vernisáži 48. výstavy
„Umenia, ktoré lieči“ z tvorby Ľudmily Balkovej
prokurátor, spisovateľ a dramatik JUDr. Ladislav
Hanniker.

UDIALO SA

22Vyhlásenie predsedu KbS
Úmyselné usmrtenie nenarodeného dieťaťa v živote
matky vždy bolo, vždy je a vždy bude úkladnou
vraždou – „ohavným zločinom“ (Ján Pavol II.). Na
tom nič nemení spôsob, akým bolo zabitie počatého
dieťaťa vykonané. Viac vo Vyhlásení KBS k registrácii
farmakologických ,,potratových prípravkov“ na
Slovensku.

UDIALO SA

22Česť pamiatke docenta Kurillu
Dňa 15. 1. 2013 vo veku nedožitých 86 rokov nás
navždy opustil docent MUDr. Eugen Kurill, CSc.,
bývalý prednosta I. Stomatologickej kliniky Lekárskej
fakulty Univerzity Komenského na Heydukovej. 

LIGA PROTI RAKOVINE

23Príďte si pripnúť  narcis na Koncert vďaky
Liga proti rakovine sa verejnosti, partnerom,
dobrovoľníkom a všetkým, ktorí akokoľvek
podporujú Deň narcisov i  jej celoročné aktivity,
poďakuje počas IV. ročníka Koncertu vďaky.

RELAX

24CrossFit – cesta  k skvelej kondícii
Silový a kondičný program, ale zároveň aj životný
štýl inšpirovaný dobrou kondíciou – to všetko je
CrossFit. Pomocou neho sa dá získať nielen širšia
všeobecná kondícia, ale vhodný spôsob životného
štýlu. Rovnomerne rozvíja odolnosť srdcovo-
-cievneho a dýchacieho systému, vytrvalosť, silu,
kĺbovú pohyblivosť, výbušnosť, rýchlosť,
koordináciu, rovnováhu a presnosť.
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Argentínsky kardinál Jorge Mario
Bergoglio sa stal 13. marca tohto
roku v poradí 266. pápežom v de-

jinách katolíckej cirkvi, prvým jezuitským
pápežom v histórii a súčasne aj prvým la-
tinskoamerickým pápežom. Veriacim ce-
lého sveta to oznámil biely dym, ktorý
krátko po  19. hodine začal stúpať z  im-
provizovaného komína Sixtínskej kaplnky.
Konkláve, 115 kardinálov, si ho vybralo
v piatom kole voľby, pričom už počas kon-
kláve v roku 2005 patril medzi najvážnej-
ších súperov nemeckého kardinála Josepha
Ratzingera, neskoršieho pápeža Benedikta
XVI. Mimochodom, už krátko po svojom
zvolení telefonoval Benediktovi XVI. a do-

hodol si s  ním schôdzku. Tiež sa krátko
po svojom zvolení z balkóna Baziliky svä-
tého Petra pomodlil za Benedikta XVI.

Obhajca chudobných 
a ochranca trpiacich
Jorge Mario Bergoglio, jezuitský intelektuál
je vo svojej rodnej vlasti obľúbený a známy
predovšetkým svojím postojom k chudob-
ným  a chudobe ako takej. Krátko po tom,
ako bol zvolený za kardinála, presvedčil
stovky Argentínčanov, aby neleteli osláviť
voľbu do Ríma, ale radšej dali peniaze chu-
dobným. Ale nielen pre toto bol nazývaný
aj „kardinálom chudobných“. Nakoniec –
sám pochádza z prostých pomerov.
Skromnosť si priniesol z rodiny – jeho otec
bol jednoduchým talianskym prisťahoval-
com, ktorý pred biedou ušiel zo severota-
lianskeho Turína do Argentíny a tu robil
ako železničný robotník. Pápež František
bol tak odmala ako jedno z piatich detí vy-
chovávaný k  skromnosti a  pokore. Ako
kardinál sa nevozieval na drahých limuzí-
nach, ale dokonca neraz cestoval spolu
s  ľuďmi metrom, autobusom alebo pešo,
namiesto honosného oblečenia nosieval
jednoduchý tmavý kabát – na hlave bez
kardinálskeho klobúka. A to tak po Buenos
Aires, ako aj po Ríme. Nepotrpí si na
žiadne okázalé vonkajšie prejavy. Namiesto
prepychu paláca uprednostňoval maličký
byt, v  ktorom si sám nielen kúril, ale aj
varil. Ako argentínsky kardinál sa nebál
kritizovať vládu, korupciu a  biedu v  Ar-
gentíne. Bez akýchkoľvek pochybností pre-
sadzuje ako vzor spôsobu života – a to nie-
len pre laikov, ale aj pre duchovenstvo -
Ježiša a jeho učenie. Ľudí vo svojej domo-
vine – a to tak veriacich, ako aj neveriacich
si získal tým, že tak ako Ježiš umýval ma-
lomocných a  jedol s  prostitútkami, on -
počas návštevy hospicu - dvanástim cho-
rým na AIDS umyl a pobozkal nohy, aby
tak demonštroval spochybnenie predsud-
kov a  spoločenskej izolácie okolo obetí
AIDS.
Akým Jorge Mario Bergoglio bol, takým
ostal aj ako pápež František. Po zvolení za
pápeža sa veriacim predstavil v  jednodu-
chom bielom rúchu, bez zlatom vyšívanej
štóly, akú mal jeho predchodca.  Tým do-
kázal svoj jednoduchý a prostý životný štýl.
Bez akýchkoľvek okázalostí. Zrejme aj to
bol dôvod, prečo si zvolil meno po svätom
Františkovi z Assisi, ktorý sa dokázal vzdať

UDALOSŤ
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FRANTIŠEK

Hoci nebol medzi tými, o ktorých sa hovorilo v súvislosti
s nástupníctvom po odchode Benedikta XVI., predsa len zvíťazil.
A nie hocijako, ale s pokorou a vedomím si zodpovednosti.
Nakoniec, potvrdzujú to aj slová predsedu KBS Zvolenského na
jeho adresu: „Je veľkým príkladom pre všetkých svojím prvým
vystúpením. Najprv sa obrátil k ľudom na námestí a prosil ich,
aby sa zaňho modlili, a potom im dal požehnanie. Je to pre nás
veľký príklad, aby sme takýmto spôsobom pristupovali 
k veriacim aj neveriacim...“ 

Jorge Mario Bergoglio podľa vzoru Ježiša -
počas návštevy hospicu - dvanástim chorým
na AIDS umyl a pobozkal nohy...



pozemských statkov. A čo bolo nadmieru
sympatické – gratulácie neprijímal sediac
na pápežskom stolci, ale postojačky.

Pevné postoje
Pápež František je tiež známy svojím pev-
ným postojom k funkcii rodiny, svojou an-
gažovanosťou proti legalizácii homosexu-
álnych manželstiev a následnej možnosti
adopcie detí takýmito manželstvami v Ar-
gentíne. Ako vtedy uviedol: „Nebuďme
naivní. Toto nie je prostý politický zápas,
to je pokus zničiť Boží zámer.“  Žiaľ, tento
jeho boj bol neúspešný. Postoj k homose-
xuálnym manželstvám mu však nebránil
obhajovať možnosť pokrstiť nemanželské
deti a  tiež je známy svojou kritikov tých

konzervatívnych duchovných, ktorí sa o ľu-
ďoch inej než heterosexuálnej orientácie
vyjadrovali bez patričnej úcty a rešpektu. 
O  tom, že katolícka cirkev bude mať
v osobe Františka dôstojného a silného ob-
hajcu a šíriteľa jej učenia, svedčia aj pápe-
žove slová počas jeho prvej omše po zvolení:
„Ak sa nebudeme spovedať Kristovi, čím
sa staneme? Skončíme ako poľutovania-
hodná mimovládka... Kráčanie, budovanie
a  spovedanie nie je jednoduché. Niekedy
prichádza aj k otrasom... Chcel by som, aby
sme my všetci po týchto dňoch spásy mali
odvahu kráčať v prítomnosti Pána.“
Podobne zásadné sú aj jeho slová na margo
viacerých medializovaných udalostí
a  tvrdení, kritizujúcich cirkevných pred-

staviteľov: „Je pravda, že keď sa vyberiete
do ulíc, ako sa stane každému mužovi
a žene, môžu sa stať nehody, no ak cirkev
zostane zameraná sama na seba, zostarne.
Ak si mám vybrať medzi cirkvou v uliciach,
ktorá prežíva aj nehody a cirkvou zahľade-
nou do samou do seba, vyberám si to prvé.“ 

Cesta 
Budúci pápež síce vyštudoval za chemika,
nakoniec však vstúpil do Spoločnosti Ježi-
šovej. Medzi jezuitmi je považovaný za zá-
stancu tvrdej konzervatívnej línie. A hoci
ho za kňaza vysvätili až v jeho 32 rokoch,
nasledovala pomerne rýchla kariéra. Už
o štyri roky neskôr stál v čele argentínskych
jezuitov, v roku 1998 sa stal arcibiskupom
a v roku 2001 ho pápež Ján Pavol II. vy-
menoval za kardinála.

Pozvania na Slovensko
Predseda Konferencie biskupov Slovenska
(KBS) a arcibiskup Stanislav Zvolenský po
zvolení pápeža Františka uviedol: „Pozva-
nie na návštevu Slovenska pošleme pápe-
žovi Františkovi ešte v tomto Roku Cyrila
a Metoda“. Oficiálny list novozvolenému
pápežovi poslal aj prezident Ivan Gašpa-
rovič, v ktorom ho o.i. aj pozýva na náv -
števu Slovenska. Okrem iného sa v ňom
uvádza: „Dovoľte mi, Vaša Svätosť, v mene
občanov Slovenskej republiky a  v  mene
svojom pozvať Vás na návštevu Slovenskej
republiky v roku jej významných historic-
kých medzníkov. Vaša pastoračná cesta by
umocnila dôležitosť uvedených výročí a po-
vzbudila slovenských občanov v uplatňo-
vaní kresťanských hodnôt v ich každoden-
nom živote," pričom pripomenul, že tento
rok si na Slovensku pripomíname 1150. vý-
ročie príchodu vierozvestov sv. Cyrila
a Metoda na naše územie, 20 rokov exis-
tencie samostatnej Slovenskej republiky
a  tiež 20 rokov diplomatických vzťahov
medzi Slovenskom a  Vatikánom. Ako
uviedol prezident Ivan Gašparovič v závere
listu: „Vaša Svätosť, som presvedčený, že
Váš pontifikát bude šíriť kresťanské hod-
noty, lásku a dobro vo svete“.

Text: Peter Škorňa
Foto: TASR, www.worldnews.nbcnews.com 
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Pápež František sa 14. marca modlí v rímskej bazilike zasvätenej Panne Márii. Svoj pon-
tifikát začal pápež František návštevou Baziliky Santa Maria Maggiore.
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Oddelenie lekárskej genetiky
(OLG) vzniklo v roku 1998.
Jeho zakladateľkou a  prvou

primárkou bola RNDr. Eva Weisma-
nová, PhD. Počas štrnástich rokov svojej
existencie, ale najmä v  posledných ro-

koch sa rozrástlo personálne, priestorovo
a prístrojovo, čomu zodpovedá aj široká
škála ponúkaných genetických analýz.
VŠ personál tvoria: RNDr. Michal Ko-
nečný, PhD., vedúci oddelenia od roku
2010, RNDr. Katarína Závodná, PhD.,
zástupkyňa primára, RNDr. Eva Weis-
manová, PhD., RNDr. Miriam Milly,
PhD. (t.č. na materskej dovolenke),
RNDr. Zdena Bartošová, CSc., Mgr. Ján
Markus, PhD., Ing. Ľudmila Vavrová,
PhD., a  MUDr. Olívia Hamidová.
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Oddelenie lekárskej
genetiky OÚSA
Oddelenie lekárskej genetiky Onkologického ústavu sv. Alžbety
je relatívne mladé, ale rýchlo sa rozvíjajúce pracovisko, ktoré
odzrkadľuje stále narastajúcu úlohu genetiky v diagnostike
a liečbe nádorových ochorení. V júni minulého roku sa oddelenie
presťahovalo do nových priestorov prebudovaných na štýl
moderného genetického laboratória v budove na Kolárskej ulici.

Oddelenie lekárskej genetiky.



Stredný odborný personál
predstavujú Iveta Glozneková,
Mgr. Jaroslava Gregorová, Jana
Štohlová, Ružena Kozlová a ve-
dúca laborantka Beatrix Jáno-
šová. Zabezpečenie pomoc-
ných a  administratívnych
činností realizuje sanitárka Da-
niela Kmeťová.
Čo je charakteristické pre ge-
netické vyšetrenia? Stručne po-
vedané mnohokrokovosť a ča-
sová náročnosť. Každému
vyšetreniu spravidla predchá-
dza izolácia DNA alebo RNA,
a to buď z periférnej krvi, na-
tívneho či v  parafíne archivo-
vaného nádorového tkaniva,
ale aj z biopsie, prípadne z cy-
tologického preparátu. Potom
nasleduje séria krokov pozostá-
vajúca z rôznych metodických
postupov, napríklad štandard-
nej, kvantitatívnej alebo reverz-
nej PCR amplifikačnej reakcie,
fluorescenčnej sekvenačnej
alebo SNaPshot reakcie, DNA-
DNA hybridizačných reakcií
a podobne. Rozsah a náročnosť
analýzy ovplyvňujú celkovú dĺžku vyšet-
renia. Niektoré trvajú pár dní, iné aj nie-
koľko mesiacov. Napríklad pri heredi-
tárnych syndrómoch sa najprv skrínuje
jeden gén a keď sa v ňom nenájde žiadna
mutácia, prejde sa na analýzu druhého
génu, niekedy aj tretieho. A  každý gén
predstavuje tisíce nukleotidov! Tie je po-
trebné starostlivo preskúmať a porovnať
s  referenčnými sekvenciami z  databáz,
čo je skutočne mravčia práca. Navyše
OLG realizuje genetické vyšetrenia nie-
len pre pacientov z OÚSA, ale často aj
z veľkej spádovej oblasti či z celého Slo-
venska.

hereditárne nádorové 
syndrómy
Je dobre známe, že niektoré typy nádo-
rov sa vyskytujú familiárne. Moderná ge-
netická diagnostika umožňuje odhaliť
zárodočnú mutáciu, ktorá sa dedí z po-
kolenia na pokolenie a je zodpovedná za

zvýšený výskyt daného ochorenia v  ro-
dine. Cieľom tejto molekulárnej diag-
nostiky je odhaliť, kto v  rodine zdedil

mutácie a  poskytnúť preven-
tívny program osobám, u kto-
rých sa ochorenie ešte nepreja-
vilo. Vďaka tomu môže byť
rakovina odhalená vo včasnom
štádiu, keď je väčšia šanca na
úspešnú liečbu. Na OLG sa už
dlhoročne vyšetruje dedičná
forma karcinómov prsníka
a  vaječníkov (gény
BRCA1,  BRCA2), medulár-
neho karcinómu štítnej žľazy,
MEN II (gén RET) a  malíg-
neho melanómu (gén
CDKN2A). Novinkou sú
napr. vyšetrenia na dedičný ne-
polypózny karcinóm kolorekta
(gény MLH1, MSH2, MSH6),
Peutz-Jeghersov syndróm
a  akútnu/chronickú pankrea-
titídu (gény PRSS1, SPINK1).
Rozbieha sa aj molekulárna
diagnostika hereditárneho di-
fúzneho karcinómu žalúdka
(gén CDH1), a  to ako na pr-
vom pracovisku v SR. 

hPV vírusy
Oddelenie poskytuje dôkaz

a typizáciu vysokorizikových HPV víru-
sov, ako aj dôkaz progresie ochorenia
v  dôsledku prítomnosti expresie HR-
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RNDr. Michal Konečný, PhD., (vedúci oddelenia) a RNDr.
Katarína Závodná, PhD. (zástupkyňa vedúceho oddelenia).

Na oddelení organizujú vzdelávacie besedy pre pacientky s rizikom hereditárneho nádoru
prsníka a vaječníkov BRCAmut fórum MUDr. Olívia Hamidová, doc. MUDr. Denisa
Ilenčíková, PhD. a RNDr. Zdena Bartošová, CSc. (zľava doprava).



HPV onkogénov E6/E7. Relatívne no-
vou diagnostikou je komplexný tzv. „mo-
lekulový podpis“ cervikálnych intraepi-
teliálnych neoplázií krčka maternice
(CIN), v rámci tohto vyšetrenia sa sle-
duje expresia viacerých markerov zod-
povedných za proliferáciu buniek a dys-
reguláciu bunkového cyklu.

Prediktívne a 
prognostické markery
Somatické mutácie v niektorých onko-
génoch alebo tumor-supresorových gé-
noch určujú biologické správanie tu-
moru najmä vzhľadom k  liečbe. Na
základe toho môžu byť využité ako
prediktívne a/alebo prognostické mar-
kery. Na oddelení sa realizuje vyšetrenie
somatických mutácií v  géne KRAS,
ktoré predikuje účinnosť liečby meta-
statického kolorektálneho karcinómu
cetuximabom. Ďalším vyšetrením tohto
druhu je analýza mutácií v géne EGFR
pri nemalobunkovom karcinóme pľúc
a jeho liečbe erlotinibom, gefitinibom.
Mutačný status v géne BRAF, ktorý sa
testuje pri papilárnych karcinómoch
štítnej žľazy, slúži ako prognostický
marker. Pomerne novým vyšetrením je
analýza prognostického markera, tzv.
mikrosatelitovej instability (MSI) vo

vzorke nádoru pacientov s kolorektál-
nym karcinómom v štádiu II, ktorej vý-
sledok môže onkológovi pomôcť pri
rozhodovaní o  nasadení adjuvantnej
chemoterapie.

Lieková rezistencia
Na liekovej rezistencii sa podieľa mnoho
faktorov, medzi nimi aj zvýšená aktivita
rôznych génov, napr. transportujúcich
liečivo von z bunky. Na oddelení sa vy-
šetrujú najmä gény tzv. ABC kazety
(ABCB1, ABCC1, ABCG2, ABCC2, A
BCC3, ABCC4, ABCC5, ABCC10, A
BCC11,  ABCA3,  ABCB5) a  aktivita
génu CYP3A4 v  tkanive preferenčne
z  nádoru prsníka a  hrubého čreva. Po-
dobné vyšetrenie je možné uskutočniť aj
z  cirkulujúcich nádorových buniek,
ktoré sa separujú z periférnej krvi pomo-
cou špecifických protilátok. Markermi
odpovede na liečbu antracyklínmi a in-
hibítormi topoizomeráz sú gény kódu-
júce topoizomerázy TOP1,  TOP2A
a TOP2B, ktorých aktivita sa tiež ana-
lyzuje pomocou RNA izolovanej z  ná-
dorového tkaniva.

Septín 9
Novým vyšetrením je analýza metylácie
génu pre Septín 9  ako preventívneho
markeru nádorov hrubého čreva a ko-
nečníka. Metylácia je chemická zmena

DNA, ktorej prítomnosť je pri niekto-
rých génoch spojená s nádorovým pro-
cesom. Moderné metódy sú schopné
takúto zmenu zachytiť aj vo veľmi ma-
lom množstve vzorky, stačí dokonca
nepatrné množstvo nádorovej DNA,
ktorá sa vyplaví do krvi. Výhodou tejto
metódy je, že odber malého množstva
krvi je oveľa menej nepríjemný ako ko-
lonoskopia. Metóda síce zatiaľ nie je
schopná v  plnej miere kolonoskopiu
nahradiť, môže však byť alternatívou
pre ľudí, ktorí sa obávajú rakoviny hru-
bého čreva, ale z akéhokoľvek dôvodu
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RNDr. Katarína Závodná, PhD., pri 
vkladaní vzoriek do cykléra s cieľom PCR
amplifikácie DNA.

Laborantka Iveta Glozneková pri pipetovaní vzoriek na HC vyšetrenie.



nemôžu alebo nechcú podstúpiť kolo-
noskopické vyšetrenie.

Toxicita na 5-FU
Čoraz častejšie sa ukazuje nutnosť indi-
viduálneho dávkovania najrôznejších lie-
kov v závislosti od schopnosti daný liek
vstrebávať, využívať a  odbúravať. Táto
schopnosť je okrem iného ovplyvnená
rôznymi vrodenými polymorfizmami
zväčša v  génoch pre enzýmy metaboli-
zujúce daný liek. Vďaka projektu, ktorý
je financovaný Ligou proti rakovine, sa
na OLG zavádza nový test predikcie to-
xicity 5-FU na báze analýzy polymorfiz-
mov v  génoch DPYD (dihydropyrimi-
dín dehydrogenáza) a TYMS (tymidylát
syntáza). Podrobnejšie informácie
o tomto teste sme priniesli v minulom
čísle nášho časopisu.

Veda a výskum
OLG OÚSA je vyhľadávaným a atrak-
tívnym partnerom pre vedecké inštitú-
cie, ktoré sa snažia získať projekty na-
príklad z Európskej únie. So Slovenskou
akadémiou vied vstúpilo oddelenie do
projektu „Kompetenčné centrum pre vý-
skum a vývoj v oblasti molekulárnej me-
dicíny“ a  s  Českou akadémiou vied do
projektu zameraného na zlepšenie diag-
nostiky nádorov prsníka. Rozbieha sa aj
spolupráca s Jednotkou translačného vý-
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Vedúca laborantka
Beatrix Jánošová.

RNDr. Michal
Konečný, PhD., pri
genetickom analyzá-
tore ABI 3130.

Ing. Ľudmila Vavrová, PhD., pri
pipetovaní DNA sekvenačnej reakcie.



skumu Národného onkologického
ústavu na stanovení vlastností cirkulu-
júcich nádorových buniek u  pacientok
so skorým štádiom rakoviny prsníka. 

Vzdelávanie a 
pedagogická činnosť
OLG realizuje dlhodobo výučbu na VŠ
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Al-
žbety v odbore „Vybrané laboratórne
metódy“ (I.  III. a V. ročník) a najnov-
šie je aj školiacim pracoviskom Sloven-
skej zdravotníckej univerzity pre prí-
pravu v  zdravotníckom povolaní
laboratórny diagnostik v  špecializač-
nom odbore Laboratórne a  diagnos-
tické metódy v klinickej genetike a kli-
nický genetik v špecializačnom odbore
Klinická genetika. Okrem toho pra-
covníci oddelenia sú pravidelne školi-
teľmi diplomových prác študentov Prí-
rodovedeckej fakulty UK (aktuálne
štyroch) v odboroch Genetika, respek-
tíve Molekulárna biológia. Všetci od-
borní pracovníci, či už s  VŠ alebo SŠ
vzdelaním, si popri svojej praxi neus-
tále dopĺňajú odborné vedomosti účas-
ťou na odborných konferenciách, se-
minároch a  iných vzdelávacích
aktivitách organizovaných odbornými
spoločnosťami. Minulý rok OLG
OÚSA zorganizovalo celoslovenský
kongres lekárskej genetiky s medziná-
rodnou účasťou „XXIII. Izakovičov
memoriál“, o ktorom sme informovali
v minulom čísle.

Referenčné 
laboratórium
Pracovníci OLG OÚSA sú prizývaní
k  tvorbe odborných usmernení MZSR
v oblasti genetických vyšetrení. Prestížne
postavenie oddelenia podčiarkuje fakt,
že ako jedno z mála genetických labora-
tórií na Slovensku je akreditované (ISO
17025),  každoročne sa zúčastňuje exter-
ných kontrol kvality (napr. ESP EQA
KRAS, EMQN BRCA, MENII, EGFR
schemes) a je členom EMQN (European
Molecular Genetics Quality Network).
V roku 2011 získalo OÚSA licenciu MZ
SR prevádzkovať referenčné laborató-

rium v  klinickej genetike, prvé tohto
druhu na Slovensku. Zámerom OLG je
poskytovať služby spojené s  externou
kontrolou kvality a etablovať v SR pove-
domie dôležitosti kontroly kvality gene-
tických vyšetrení. A  to je veru neľahká
úloha... Otázkou je, či to legislatíva v SR
v konečnom dôsledku dovoľuje, zatiaľ ne-
máme výsledok právnej analýzy.

Ambulancia 
lekárskej genetiky
Súčasťou OLG je od roku 2011 ambu-
lancia lekárskej genetiky, v ktorej ordi-
nuje atestovaná klinická genetička
MUDr. Olívia Hamidová. Ambulanciu
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Mgr. Ján Markus, PhD., pri automatickom pipetore TECAN evo 75.

Laborantka Janka Štohlová pri izolácii
DNA zo vzoriek natívnych tumorových
tkanív.

RNDr. Eva Weismanová, PhD., pri
analyzátore 7500 Fast Real-Time
PCR System.



navštevujú pacienti, u ktorých sa vysky-
tuje nádorové ochorenie familiárne
alebo v  mladom veku. Často prichá-
dzajú do ambulancie aj úplne zdravé
osoby, ktoré majú strach z  rakoviny,
lebo sa vyskytovala u niekoho z príbuz-
ných. Je potrebné veľmi starostlivo
zhodnotiť celkovú rodinnú a  osobnú
anamnézu a určiť mieru rizika genetic-
kej predispozície a  ak je to opodstat-
nené, indikovať príslušné molekulovo-
-genetické vyšetrenie. Neľahkou úlohou

klinickej genetičky je aj citlivo oznámiť
výsledok vyšetrenia a  poskytnúť psy-
chickú podporu v  prípadoch pozitív-
neho výsledku genetického testu. 

bRCA mut fórum
OLG pripravuje edukačné besedy pre
ženy s dedičnou predispozíciou k nádo-
rom prsníka a  vaječníkov, tzv. BRCA
mut fórum, kde sa účastníčky stretnú
s  odborníkmi nielen v  genetike, ale aj
v imunológii, psychológii, výžive, tradič-
nej čínskej medicíne a duchovnom živote.
Určite bude zaujímavé diskutovať o tom,
ako prejav génov ovplyvňuje prostredie
a čo všetko môže podporovať vznik ra-
koviny, alebo nás pred ňou chrániť.

Zavádzanie nových 
genetických vyšetrení
Zavádzanie nových genetických vyšetrení
je časovo, ale aj odborne náročná práca.
Pri nových vyšetreniach je niekedy vý-
hodnejšie zaviesť a validovať vlastný po-
stup miesto používania drahých komerč-
ných súprav. Oddelenie disponuje
špičkovým personálom, ktorý je schopný
štandardizovať vlastné molekulárno-ge-
netické postupy. Ušetrí sa tak nemalý ob-
jem finančných prostriedkov. Prístrojové
vybavenie na oddelení je veľmi dobré.

Nosnými prístrojmi sú genetický analy-
zátor ABI PRISM 3130, Light Cycler 480
II a 7500 Fast Real-Time PCR System. 
Niekedy je však najvyšší čas investovať
do nových prístrojov, ktoré, žiaľ, nie sú
najlacnejšie... Najnovším takýmto prí-
strojom je čerstvo zakúpený systém na
sekvenovanie novej generácie (Next-ge-
neration sequencing system) GS JU-
NIOR za 120-tisíc eur. Bez neho by ne-
bolo možné udržať trendy a  tiež krok
so svetom, ani prestížne postavenie
OLG OÚSA na Slovensku. Nový prí-
stroj umožní urýchliť viaceré vyšetrenia
a  znížiť náklady, čo otvorí priestor na
zavádzanie ďalších progresívnych analýz. 
Skutočne je z čoho vyberať! Veď genetika
a jej aplikácie do praxe sa enormne rýchlo
vyvíjajú. Čaká nás mohutný nástup ap-
likácie nových genetických pododborov,
ako napr. farmakogenomiky, nutrigeno-
miky, imunogenetiky či celogenómové
sekvenovanie. Genetika nám pomáha
odhaľovať tajomstvá zdravia a choroby,
čo máme spoločné a v čom sme naopak
jedineční, čo sú naše individuálne silné
a slabé stránky...
Text: RNDr. Zdena Bartošová, CSc.,
RNDr. Michal Konečný, PhD.
Foto: Mgr. Ján Markus, PhD.
Ing. Ľudmila Vavrová, PhD.
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Sanitárka Daniela Kmeťová. Mgr. Ján Markus, PhD., pri DNA sekvenátore novej generácie GS Junior.



Podnet pomôcť vyvrátiť fámy, že ma-
mografia bolí,  sme dostali priamo od
žien, ktoré ste vyšetrili. Ako je to však
s jej údajnou škodlivosťou?
Slovenky nechodia podľa odborníkov
na preventívne vyšetrenia tak často, ako
by mali. Neraz sa toho boja ešte viac 
ako choroby. K  ich strachu často pri-
spieva aj to, čo si prečítajú na internete
o rizikách mamografie. Takéto vyšetre-
nia sú pritom dnes komfortné a vôbec
nie bolestivé. Vysoko sofistikované ma-
mografické prístroje, ktoré sa vyvinuli
za vyše tridsať rokov ich používania, sku-
točne veľmi kvalitne chránia prsník. Eli-
minujú nebezpečenstvo vyvolania zmien
v prsníku jeho ožarovaním či stláčaním.
Nakoniec, ak by rakovina bola spôso-
bená mechanickým pôsobením, tak na
kolenách, na lakťoch a  na zadku jej
máme najviac. Tam sme padali už ako
deti.
V súvislosti s tým som rada dôkazom,
ktoré svedčia o  postupnom prekoná-
vaní takýchto zbytočných bariér. Nie-
len ženami, ale aj mužmi. A  nemám
tým na mysli iba skutočnosť, že ocho-
renie prsníkov sa týka, aj keď v  pod-
statne menšej miere, aj mužskej popu-
lácie. Nedávno ma tak potešila
úsmevná príhoda. Žena, ktorá prišla na
mamografické vyšetrenie, priznala, že
jej ho odporučil partner. Lebo sa mu
pri „prehmatávaní“ jej prsníkov niečo
nezdalo.

Nielen ženy, ale aj muži váhajú ísť na
preventívnu prehliadku tiež s obavou:
čo ak mi nejaké ochorenie lekári nájdu? 
Komplexné preventívne vyšetrenie
orientované najmä na prevenciu v súčas-
nosti tých najrizikovejších, kardiovasku-
lárnych a  onkologických ochorení, už
v našom preventívnom centre absolvo-
valo vyše 55-tisíc osôb. Z nich sme 
u 1 400 zachytili rôzne štádiá ochorení.
K  odhaleniu onkologického ochorenia
vo včasnom štádiu došlo u takmer 400
vyšetrených a u vyše 600 to boli prekan-
cerózy. Boli ošetrení, liečení. Viacerí už
vyzdraveli a mohli si obnoviť plnohod-
notný život. 

ROZhOVOR
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Na čo by sa vôbec
nemalo zabúdať... 

Predchádzanie a indikácia civilizačných ochorení. To je tematika, o ktorú sa v preven-
tívnom centre ústavu, u jeho primárky MUDr. Aleny Kállayovej, čoraz častejšie zaujímajú
aj médiá. Primárka je za zavedenie mamografického skríningu na Slovensku. Osvetu šíri
tiež ako vedúca organizácie Ružová stužka.

Servisnú prehliadku auta vynechá málokto. Preventívna
prehliadka nás samých už takou samozrejmosťou nie je.
Napríklad mamografické vyšetrenie absolvuje na Slovensku iba
jedna pätina žien. Môžu za to aj mýty o bolestivosti či škodlivosti
tohto vyšetrenia. Viac nám o tom porozprávala primárka
preventívneho centra Onkologického úst  avu sv. Alžbety MUDr.
Alena Kállayová.
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Onkologické ochorenie, aj keď je veľmi
závažné, už netreba vnímať ako ľudský
osud či dokonca rozsudok smrti. Od-
borníci tvrdia: mnohé typy, ktoré sme

predtým považovali za smrteľné, sa
dnes dajú liečiť. Napríklad pri rakovine
prsníka môže byť, ako pripomína pre-
zidentka Ligy proti rakovine MUDr.
Eva Siracká, DrSc., liečba úspešná až
v 90 percentách prípadov. Vysoké per-
centá vyliečených má aj rakovina hru-
bého čreva, krčka maternice či detskej
leukémie. Platí však jedno. Treba prísť včas. Až okolo 300 žien ročne by mohlo

na Slovensku zachrániť, ak by sa na-
príklad podarilo, aby mamografické vy-
šetrenie absolvovalo nie terajších 20 ale
70 - 80 percent príslušnej populácie.
K  tomu by prispel aj v  krajinách EÚ
bežný mamografický skríning, ktorý
doposiaľ Slovensko nemá.

Ako  je  známe,  ochoreniam, najmä
tým civilizačným, sa dá predísť. Mohli
by ste k tomu dať záverom svoje odpo-
rúčania? 
V dnešnom uponáhľanom svete plnom
stresov, vysokého pracovného nasadenia,
znečisteného životného prostredia či
ozónovej diery sa zdravotný stav ľudí
zhoršuje. Pribúdajú pacienti s  civilizač-
nými ochoreniami, ako sú kardiovasku-
lárne a onkologické. Čoraz viac ľudí sa
preto snaží o  primárnu prevenciu: fy-

„Ďakujem za pohostinnosť a vaše excelentné prístupy k pacientom z celého Slovenska,“
uviedol do kroniky ústavu veľvyslanec USA v SR eodore Sedgwick na záver vlaňajšej
návštevy Onkologického ústavu sv. Alžbety, kam prišiel spolu so svojou manželkou Kate
W. Sedgwick. 

V preventívnom centre ústavu sa v rámci
prehliadky tiež dá naučiť na funkčnej
makete indikácií predbežných symptómov
ochorení samovyšetrením prehmatávaním
prsníka. 

Predchádzať ochoreniam pomáha pozi -
tívny postoj osobnosti. Najnovšie to učí aj
kniha Odvaha žiť šťastne. Bezplatne,
v dvojjazyčnom vydaní (slovenčine
a nemčine). Na foto z krstu knihy v pre-
ventívnom centre ústavu sú jej autori:
viedenský lekár doktor medicíny Werner
Wanko a jeho slovenská manželka
Tamara. 



zickú aktivitu a racionálnu životosprávu,
pravidelné stravovanie a dostatočný prí-
sun tekutín, vlákniny, zeleniny či ovocia.
Patrí sem i  obmedzovanie konzumácie
jedál s vysokým obsahom živočíšnych tu-
kov, sladkostí, údenín, konzervovaných
či opakovane ohrievaných pokrmov. Vy-
varovanie sa návykovým látkam, cigare-
tám a  alkoholu. Pokiaľ možno tiež eli-
minovanie dosahu stresov, ale napríklad
aj vyhýbanie sa intenzívnemu opaľova-
niu. Za obzvlášť nebezpečné sa pritom
považujú spomínané stresy, fajčenie
a nadmerná hmotnosť - obezita. 
Na  druhej strane, čo sa menej dáva do
popredia, je skutočnosť, že tu sprostred-
kovane pôsobí blahodarne aj pozitívne
naladenie a postoje osobnosti. A naprík-
lad i spôsobilosť vedieť sa tešiť zo života.
V našom preventívnom centre pokračuje
s týmto cieľom sled vybraných výstav
umelcov. Onedlho tu bude už päťdesiata
výstava so spoločným menovateľom
Umenie, ktoré lieči.

Text a foto: Peter Kresánek
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PRETOžE NáM NA TEbE
ZáLEží, SKONTROLUj 
SI PRSNíKy SAMA!
SAMOVyŠETROVANIE PRSNíKOV ODPORÚČAME
VyKONáVAŤ PRAVIDELNE KAžDý MESIAC 
(TIE, ČO MAjÚ MENŠTRUáCIU - hNEď PO jEj SKONČENí).

... pri sprchovaní, kúpaní a poležiačky
Bruškami stredných troch prstov si vyšetri každý prsník krúživými pohybmi smerom k bra-
davke. 
Nebolestivými drobnými krúživými pohybmi si prehmataj celý prsník, prvýkrát jemným
tlakom povrchové časti, druhýkrát výraznejším tlakom na prehmatanie hlbších častí. 
Sústreď sa aj na oblasť pod kľúčnou kosťou a pazuchy. Všímaj si každé zhrubnutie alebo hrčky,
ktoré pri predchádzajúcich vyšetreniach neboli prítomné.

... pred zrkadlom
Všímaj si zmeny na prsníkoch v nasledujúcich polohách: ruky voľne spustené pozdĺž tela,
ruky za hlavou, vbok a v predklone, keď ruky visia voľne pozdĺž tela. Všímaj si farbu kože, či
koža nie je vráskavá, stiahnutá, či sa bradavka nevťahuje do prsníka.
Po prehmataní prsníkov skús jemným tlakom na bradavku, či z nej niečo vyteká.

Každú zmenu na prsníkoch konzultuj so svojím gynekológom.
Podeľ sa s touto informáciou aj s inými ženami zo svojho okolia.

Pripravilo preventívne centrum OÚSA

OZNAM o sťahovaní
Vážení pacienti/ klienti, dovoľujeme si vám oznámiť zmenu adresy posky-
tovania zdravotnej starostlivosti našich ambulancií Pracovného preven-
tívneho centra OÚSA. Na prelome mesiacov november/december 2012
sa uskutočnilo sťahovanie PRACOVNÉHO PREVENTÍVNEHO CENTRA OÚSA.
Z priestorov budovy ELAG Haus, (bývalý Charitas) na Heydukovej 14 sme
sa presťahovali do priestorov OÚSA. Nové adresy poskytovania zdravotnej
starostlivosti v nasledujúcich ambulanciách sú: KOLÁRSKA ulica č. 12,
(prízemie)

Ambulancia praktického lekára I. – MUDr. Emília Mojtová,
Ambulancia praktického lekára II. – MUDr. Anton Zaťko, 
Otorinolaryngologická ambulancia - MUDr. Róbert Podivinský,   
Audiometria
Recepcia

PAVILÓN K (vchod Heydukova 10) priamo v nemocnici:
Interná ambulancia – MUDr. Roland Wittgruber
Oftalmologická ambulancia – MUDr. Soňa Fuhrherrová

Gynekologická ambulancia – MUDr. Stanislav Kutlák
Dermatologická ambulancia – MUDr. Simoneta Hatiarová
Ambulancia pracovného lekára – MUDr. Jozef Adámik, PhD.
Endokrinologická ambulancia – MUDr. Mária Podobová (každý piatok)

Telefónne číslo na objednávanie vyšetrení – RECEPCIA:
0918 637 252, 02/32248811
NOVÉ KONTAKTY NA AMBULANCIE:

Ambulancia praktického lekára I., MUDr. Emília Mojtová – 02/3224 8818
Ambulancia praktického lekára II., MUDr. Anton Zaťko – 02/3224 8819
Otorinolaryngologická ambulancia, 
MUDr. Róbert Podivinský – 02/3224 8820 
Audiometria – 02/ 3224 8823
Recepcia – 02/3224 8811
Interná ambulancia, MUDr. Roland Wittgruber – 02/3224 9575
Oftalmologická ambulancia, MUDr. Soňa Fuhrherrová – 02/3224 9576
Gynekologická ambulancia, MUDr. Stanislav Kutlák – 02/3224 9574
Dermatologická ambulancia, MUDr. Simoneta Hatiarová - 02/3224 9573 
Ambulancia pracovného lekára, MUDr. Jozef Adámik, PhD. – 02/3224 9573
Endokrinologická ambulancia, MUDr. Mária Podobová - 02/3224 9573

UDIALO SA
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V kontexte s  preukázanými vý-
sledkami a  zistenými faktormi
potom poskytla pacientom od-

borné poradenstvo a konzultácie vedúca
lekárne PharmDr. Karolína Kimlíková
a ďalší skúsení farmaceuti Mgr. Zuzana
Kostková a PharmDr. Matej Mydla. Pri
zistení nepriaznivých výsledkov, zhoršení
niektorých z parametrov, sa jednoznačne
odporučila návšteva lekára, ktorý by uro-
bil kompletný krvný obraz a prípadne aj
prehodnotil účinnosť liečby pri danom
ochorení, resp. zvážil nutnosť farmako-
terapie.
Samotné merania uskutočňovala v rámci
päťmesačnej odbornej praxe v lekárni Jú-
lia Vanáková – poslucháčka piateho roč-
níka Farmaceutickej fakulty Univerzity
Komenského. Meranie spomínaných pa-
rametrov sa vykonávalo z  kvapky krvi
odobratej z  prsta. Výsledky získané na
princípe takejto tzv. suchej biochémie
sú hotové do troch minút. Prístroje ne-
vyhnutné na meranie poskytla Slovenská
nadácia srdca. Celý trojmesačný projekt

pripravili spoločne Lekáreň sv. Alžbety
v Bratislave na Špitálskej, Farmaceutická
fakulta Univerzity Komenského a  Slo-
venská nadácia srdca. 
Lekáreň sv. Alžbety sídliaca na Špitálskej
ulici plánuje pre veľký záujem a preuká-
zanú užitočnosť tento projekt zopakovať

aj v  budúcnosti. Väč-
šinu doterajších vyšet -
rených tvorili záujem-
covia vo veku 40 až 70
rokov. Najmladší vyšet -
rený mal 11 a najstarší
91 rokov. Niektorí vy-
užili aj možnosti pre-
kontroly hodnôt, teda
opakovaného merania
zhruba po 1 až 1,5 me-
siaci od prvého mera-
nia.
Každý účastník dostal
písomný záznam para-
metrov z  vyšetrenia.
Tie si môže uschovať
a využiť pri návšteve le-
kára alebo na porovna-
nie hodnôt pri opa -
kovanom meraní.
Účastníci boli tiež 
opätovne varovaní
pred nesprávnymi po-
stupmi, a to prípadmi,

keď pacient vôbec neužíva lieky, prípadne
ich užíva nepravidelne alebo si ich časom
sám, tiež bez vedomia lekára, vysadí. Me-
rania sa ukázali ako nanajvýš potrebné
a užitočné aj pre tých, ktorí až takto prvý
raz zistili, že majú ohrozené svoje zdravie
a je pre nich nutné ísť k lekárovi.
Nuž a  aké boli doposiaľ najčastejšie
otázky, ktoré zaujímali samotných účast-
níkov meraní? Najviac sa pýtali na to,
ako sa správne stravovať, či má na vý-
sledky meraní vplyv stres, ktorý do-
plnkový sortiment lekárne dokáže
ovplyvniť merané parametre, aký je cel-
kový ďalší postup v liečbe a aká je pres-
nosť výsledkov meraní. Viacerí z nich -
za túto rýchlu a bezplatnú pomoc - pre-
javili svoju vďačnosť .
Text: Kiml, Mydl, Vanak
Foto: Peter Kresánek

Lekáreň sv. Alžbety 
(na Špitálskej) pacientom
Lekáreň sv. Alžbety OÚSA
sídliaca v Bratislave na Špitálskej
ulici svojim klientom
a pacientom, ktorí sa objednali,
bezplatne merala krvný tlak,
cholesterol, triglyceridy a glukózu.
Pri meraní sa pacientom
vypočítaval BMI index a určovalo
kardiovaskulárne riziko podľa
SCORE tabuľky v závislosti od
nameraných výsledkov krvného
tlaku a celkového cholesterolu
i ďalších faktorov, ako napríklad
veku, negatívneho návyku
fajčenia a pod. 

Vedúca pobočky PharmDr. Karolína Kimlíková.
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Vpreddverí desaťročného jubi-
lea sme plne rozvinuli naše
činnosti, z  ktorých vám pri-

nášame aj fotodokumentáciu. 
Posledný mesiac roka obsahuje i  dá-
tum, na ktorý je Val-
ným zhromaždením
OSN vyhlásený Medzi-
národný deň za dobro-
voľníkov. Naše ob-
čianske združenie pri
tejto príležitosti zorga-
nizovalo Adventno-vianočný koncert,
ktorý sa uskutočnil v kaplnke OÚSA.
Mladí umelci Juraj Adamuščin a Erik
Jambor zaspievali a zahrali pacientom

i  ďalším divákom niekoľko ľudových
piesní a kolied.
V koncoročnom období sa na via-
cerých oddeleniach nemocnice
konalo už tradičné predvianočné

koledovanie. Naši
stáli i  príležitostní
dobrovoľníci pri-
tom za sprievodu
gitary, flauty a huslí
spievali pacientom
známe vianočné

piesne a  koledy. Mnohí pacienti
spievali s nimi, niektorí tento spo-
ločný spev a  svoju prítomnosť
sprostredkovávali aj svojim blíz-

DS Vŕba si pripomenie
desaťročie pôsobenia

Pohodlie pred
ambulanciami
a krása na izbách

Dobrovoľnícka skupina Vŕba ako formálna organizácia, ktorá sa
venuje sprevádzaniu dospelých onkologicky chorých pacientov
v OÚSA, oslávi tento rok 10. výročie svojho vzniku. Pri tejto
príležitosti pripravujeme v apríli slávnosť, na ktorej si spolu
s bývalými i súčasnými dobrovoľníkmi a priaznivcami nášho
občianskeho združenia toto výročie pripomenieme a oslávime.
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kym doma prostredníctvom prenosu
cez mobilné telefóny. Popri koledách
a speve ponúkali dobrovoľníci pacien-
tom tiež domáce vianočné pečivo
i drobné darčeky.
V  prvých mesiacoch nového roka sa
uskutočnil nábor nových dobrovoľní-
kov do nášho občianskeho združenia.
Zároveň sme pokračovali v aktivitách,
ktoré už niekoľko rokov v nemocnici
realizujeme. Myslím tým najmä spre-
vádzanie hospitalizovaných pacientov
na internom oddelení a  oddelení rá-
diológie. Naši dobrovoľníci touto for-

mou poskytujú
svoju spoloč-

nosť a  mož-
nosť komu-

nikácie pacientom, ktorí
majú o  túto našu službu zá-

ujem. Veľmi obľúbenou aktivitou
sú tiež kluby – tvorivé diele, v kto-

rých prevažne pacientky za pomoci na-
šich dobrovoľníčok vyrábajú jednodu-
ché a pekné predmety. Kluby sa konajú
pravidelne v pondelky a stredy na od-
delení rádiológie A, v  čase od 18.  do
20. h. Sú prístupné i pre mobilných pa-
cientov z iných oddelení. 

Dobrovoľnícka sku-
pina Vŕba v spolupráci
s  nemocnicou a  s  fi-
nančnou podporou
Nadácie VÚB rozbieha
tiež najnovší projekt
„Pohodlie pred ambu-
lanciami a krása na iz-
bách“. V  rámci neho
chceme začleniť do na-
šej činnosti dve nové
aktivity. Jednou aktivi-
tou v  prípade záujmu
určenou pre hospitali-
zovaných pacientov je
poskytovanie kaderníc-
kych a  kozmetických
služieb. Druhou novou
aktivitou je podávanie
teplých nápojov ambu-
lantným pacientom ča-
kajúcim na chodbách
a  vo vestibule nemoc-
nice na liečbu, vyšetre-
nia či odvoz. Naším
cieľom je aj v  tomto
prípade spríjemniť pa-

cientom a ich rodinným príslušníkom
čas čakania na zdravotnícke služby po-
núknutým občerstvením, milým slo-
vom či úsmevom.

Viac informácií o DS Vŕba nájdete na
stránke www.dsvrba.sk.

Text: Mgr. Emília Hlávková, koordiná-
torka dobrovoľníkov, 
Foto: DS Vŕba
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Pozitrónová emisná tomografia
(PET) je zobrazovacia metóda nu-
kleárnej medicíny založená na de-

tekcii anihilačných fotónov vznikajúcich
pri interakcii pozitrónov (z  pozitróno-
vých žiaričov) s elektrónmi v okolí. Naj-
častejšie používaným rádiofarmakom je
18F-fluorodeoxyglukóza (18FDG), ktorá
sa hromadí v bunkách s vysokou mierou
glukózového metabolizmu, čo je charak-
teristické najmä pre nádorové tkanivo. 
Prvá PET kamera na Slovensku bola in-
štalovaná v  roku 2000 na Klinike nu-
kleárnej medicíny v  Onkologickom
ústave sv. Alžbety. Odvtedy vývoj prí-
strojovej techniky v  odbore významne
pokročil a prišiel čas nahradiť samostatnú
PET kameru moderným hybridným
PET/CT prístrojom (Gemini TF16 od
firmy Philips). 
Ide o  spojenie dvoch vyšetrovacích mo-
dalít – PET (pozitrónovej emisnej to-
mografie) a CT (počítačovej röntgenovej
tomografie) do jedného diagnostického
zariadenia. Kombinované PET/CT vy-
šetrenie so sebou prináša zvýšenie senzi-
tivity a špecificity pri detekcii patologic-
kých zmien a možnosť priamej korelácie
funkčných a  anatomických obrazov –
zosnímaných v  rovnakom čase a  v  rov-
nakej polohe. Identifikácia malých lézií
v CT obraze, ktoré sú pod priestorovým
rozlíšením PET (napríklad v pľúcnom
parenchýme) zvýši senzitivitu PET vy-

šetrenia, a presná lokalizácia zmien hro-
madenia 18FDG jeho špecificitu. Meta-
bolický spôsob zobrazenia PET umož-
ňuje identifikovať napr. postihnutie
lymfatických uzlín, ktoré sú pri CT vy-
šetrení normálnej veľkosti, alebo odlíšiť
prítomnosť aktívneho nádorového ocho-
renia od postterapeutických zmien. 

Klinické indikácie 18FDG-PET/CT v onkológii:
Diagnostika malígnych lézií. 
Hodnotenie rozsahu ochorenia
(staging/restaging). 
Vyšetrenia pacientov s biochemickým dôka-
zom recidívy ochorenia (vzostup hladín ná-
dorových markerov), ale bez klinických príz-
nakov ochorenia alebo nálezov pri
morfologických zobrazovacích metódach. 
Diferenciácia recidívy alebo reziduálneho
malígneho ochorenia od zmien induko-
vaných terapiou. 
Vyšetrenia pacientov s metastázami
z neznámeho primárneho ložiska. 
Grading malígnych lézii. 
Určenie najagresívnejšej časti tumoru pri
plánovaní biopsie. 
Hodnotenie odpovede ochorenia na
chemoterapiu alebo rádioterapiu. 
Plánovanie rádioterapie s kuratívnym alebo
paliatívnym zámerom. 

Okrem uvedeného klinického významu,
inštaláciou moderného PET/CT prístroja
sa významne skrátil čas samotného sní-
mania, čo umožňuje vyšetriť viac pacien-

tov denne, a tým skrátiť čakacie lehoty na
vyšetrenie. S kúpou nového prístroja išla
ruka v ruke aj čiastočná prestavba oddele-
nia, pre pacientov sú teda k dispozícii nové
priestory ponúkajúce väčší komfort (pri-
budli polohovateľné ležadlá, nová toaleta,
aplikačný box), pacienti sú na prístroji aj
v čakárni monitorovaní kamerovým sys-
témom. 
Nezanedbateľným „sprievodným javom“
inštalácie novej kamery je aj zníženie ra-
diačnej záťaže pacientov (možnosť podania
nižších dávok rádiofarmaka vďaka moder-
nej technológii detekcie) a zvýšenie úrovne
radiačnej ochrany personálu jednak opti-
malizáciou priestorového riešenia oddele-
nia, jednak zakúpením zariadenia Intego
(od firmy Medrad). Ide o jeden plne auto-
matický prístroj (neveľkých rozmerov),
ktorý v sebe skrýva niekoľko funkcií: funk-
ciu tieniaceho boxu, funkciu rozdeľovania
rádiofarmaka a  funkciu injektora (3v1).
Pracuje s  vyššou presnosťou ako doteraz
používaná manuálna manipulácia s rádio-
farmakom, pri významne zníženom pria-
mom kontakte personálu s  ionizujúcim
žiarením.
Veríme, že zavedením modernej diagnos-
tickej metódy prispejeme k  zvýšeniu
úrovne starostlivosti o onkologického pa-
cienta, pričom môžeme efektívne spolu-
pracovať s kolegami z ostatných oddelení
v našom ústave „pod jednou strechou“. 
Kolektív Kliniky nukleárnej medicíny

Nová PET/CT kamera na
Klinike nukleárnej medicíny
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Ivan Gašparovič - posledný prezident
na audiencii u pápeža Benedikta XVI.

Počas svojho osobného stretnutia s  prezidentom v  ta-
liančine povedal Ivanovi Gašparovičovi: ,,Chcel som

ísť tento rok na Slovensko“, čím reagoval na dávnejšie ofi-
ciálne pozvanie zo strany prezidenta, Konferencie biskupov
Slovenska a premiéra Roberta Fica - pri príležitosti 1150. vý-
ročia príchodu svätých Cyrila a  Metoda na naše územie,
20. výročia rozdelenia Československa a nadviazania diplo-
matických stykov so Svätou stolicou. Ako uviedol prezident
Ivan Gašparovič: „Povedal som mu, že ho Slováci pozdra-
vujú, že ho majú radi a že ho majú v úcte aj tí, ktorí neveria,

pretože urobil veľmi veľa pre mier a pokoj vo svete.“ Ako
znak vďačnosti mu prezident odovzdal aj dar - reliéf sv. Go-
razda a list, v ktorom mu vyjadril úctu za všetkých občanov
SR.
Ivan Gašparovič sa  počas Národnej púte do Ríma
zúčastnil aj na slávnostnej bohoslužbe v Bazilike sv. Petra,
ktorú celebroval emeritný prefekt Kongregácie pre evanje-
lizáciu národov - kardinál Jozef Tomko. Zároveň navštívil
aj hrob zosnulého pápeža - blahoslaveného Jána Pavla II.
a uctil si jeho pamiatku v pietnej spomienke. 
Text: -peš-
Zdroj a foto: KP SR

Posledným štátnikom, ktorý bol prijatý 
27. februára odstupujúcim pápežom
Benediktom XVI. na súkromnej audiencii,
bol prezident Slovenskej republiky Ivan
Gašparovič so svojím sprievodom. Išlo
o posledné oficiálne stretnutie  Svätého Otca
s verejnosťou po tom, ako počas verejnej
generálnej audiencie na Námestí sv. Petra vo
Vatikáne po slovensky pozdravil aj
slovenských pútnikov slovami: „Zo srdca
žehnám vás i vaše rodiny vo vlasti.“

Aj na tohtoročné Veľkonočné sviatky nám do redakcie, 
a tým aj všetkým čitateľom Našej nemocnice, poslala prianie
a krásny obrázok talentovaná počítačová grafička Andrejka Má-
zorová, pravidelná autorka výstav v rámci cyklu „Umenie, ktoré
lieči“.  

45. výročie otvorenia novej budovy
stomatologických kliník v Bratislave

na Heydukovej ulici si slávnostným i pracovným stretnutím pripomenuli
na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie za účasti zástupcov
jej zriaďovateľov: OÚSA a LFUK, spolu s domácimi i zahraničnými
hosťami. Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie OÚSA a LFUK
bola v tejto budove zriadená v roku 2004. „Po prvýkrát tak vznikla na
Slovensku doteraz nebývalá situácia, že ťažisko výučby jedného zo
študijných odborov verejnej vysokej školy prešlo do neštátneho Onko-
logického ústavu sv. Alžbety v Bratislave,“ pripomenul okrem iného pri
stretnutí v poradí prvý prednosta Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej
chirurgie OÚSA a LFUK, profesor MUDr. Vladimír Javorka, CSc. (K výročiu
sa ešte vrátime v ďalšom čísle nášho časopisu.) 

Text a foto: Peter Kresánek 

Nová stomatológia 
má 45 rokov
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V súvislosti so zverejnenými infor-
máciami o  registrácii prípravkov

na vykonanie liekového (chemického)
potratu v  Slovenskej republike (inter-
netová informácia Štátneho ústavu pre
kontrolu liečiv zo dňa 9. 1. 2013) vydá-
vam nasledovné naliehavé stanovisko: 
1.  Úmyselné usmrtenie nenarodeného
dieťaťa v živote matky vždy bolo, vždy
je a  vždy bude úkladnou vraždou –
„ohavným zločinom“ (Ján Pavol II.).
Na tom nič nemení spôsob, akým
bolo zabitie počatého dieťaťa vyko-
nané. Preto aj najnovšie rozširova-
nie spektra prostriedkov urče-
ných na zabíjame bezbranných
nenarodených detí o chemické
(farmakologické) potratové
prípravky (napr. s obsahom mi-
fepristonu, misoprostolu tabletky
Medabon, Mifegyn) je veľmi závaž-
nou, smutnou skutočnosťou s  mimo-
riadne zhubnými dôsledkami pre celú
spoločnosť, osobitne však pre všetky
priamo zúčastnené osoby. Ide predo-
všetkým o  dosahy morálne (hroma-
diace sa hriechy proti nevinnému ľud-

skému životu), kultúrne (podpora kul-
túry smrti a jej šírenie), ale aj o dôsledky
zdravotné, sociálne a  ekonomické.
Známe vedeckoodborné informácie do-
svedčujú, že tieto chemické potratové
prípravky prinášajú nové, nezanedba-
teľné riziká a následky pre zdravie i život
samotnej ženy matky nenarodeného die-
ťaťa, ktorá sa tak v  dôsledku nešťast-
ného, neraz zúfalého rozhodnutia stáva
druhou priamou obeťou farmakologic-
kého potratu. 
2. Z uvedených dôvodov naliehavo žia-
dam zodpovedných štátnych predstavi-
teľov a príslušné štátne orgány Sloven-
skej republiky, osobitne ministerku
zdravotníctva a predsedu vlády, aby mi-
moriadne starostlivo zvážili dôsledky
svojich rozhodnutí v tejto oblasti, chrá-
nili nevinné, nenarodené deti obyvate-
ľov Slovenska pred úmyselným zabíja-

ním a  zasadili sa účinne v  rozsahu
svojich právomocí a zodpovednosti
za „ochranu každého ľudského ži-
vota už pred narodením“. 

Žiadam, aby sa neodkladne vyko-
nali potrebné kroky na pozasta-
venie a následné zrušenie nedáv-
nej registrácie potratových
farmakologických prípravkov
v Slovenskej republike, ako nám

to umožňujú príslušné domáce
i medzinárodné právne normy. 

STANISLAV ZVOLENSKÝ, 
PREDSEDA KBS 
Zdroj: 20. 1. 2013; Katolícke noviny;
č. 3, s. 3; K registrácii farmakologických
„potratových prípravkov“
Foto: Peter Kresánek

PREDSEDA KBS STANISLAV ZVOLENSKÝ VYDAL
11. JANUÁRA VYHLÁSENIE K REGISTRÁCII
FARMAKOLOGICKÝCH „POTRATOVÝCH
PRÍPRAVKOV“ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, 
KTORÉ PRINÁŠAME V PLNOM ZNENÍ 

VYHLÁSENIE

Dňa 15. januára 2013 nás vo veku ne-
dožitých 86 rokov navždy opustil do-
cent MUDr. Eugen Kurill, CSc. Okrem
iných dôležitých postov tiež zastával
funkciu prednostu I. Stomatologickej
kliniky Lekárskej fakulty Univerzity
Komenského na Heydukovej ulici
v Bratislave (v rokoch 1990 až 1995).  

Docent Kurill bol nadšený lekár –
stomatológ, chirurg, vždy ochotný
pomôcť trpiacim pacientom. Pri
ope ráciách sa vyznačoval mimori-
adnou pedantnosťou a náročnosťou
na seba i svojich spolupracovníkov.
Publikoval celkove 27 pôvodných
odborných prác a absolvoval aj

niekoľko desiatok prednášok na domácich
a zahraničných kongresoch. Okrem iného sa
tiež výrazne zaslúžil o nadviazanie kontaktov
s maxilofaciálnymi chirurgami v okolitých
stredoeurópskych krajinách a o integráciu
Slovenskej spoločnosti oro-maxilofaciálnej
chirurgie SLS do európskych štruktúr. Česť jeho
pamiatke!
Bývalí spolupracovníci z Kliniky stoma-
tológie a maxilofaciálnej chirurgie

Za docentom MUDr. Eugenom Kurillom 



Liga proti rakovine sa verejnosti,
partnerom, dobrovoľníkom
a  všetkým, ktorí akokoľvek

podporujú Deň narcisov i    jej celo-
ročné aktivity poďakuje počas IV. roč-
níka Koncertu vďaky. Ten sa bude ko-
nať v  deň zbierky 12.  apríla 2013 na
námestí pred Euroveou v  Bratislave.
Na koncerte pre vás vystúpia: EGO,

Janka Golisová a  Bratislavský chlap-
čenský zbor, a´cappella Fragile, Bar-
bora Švidraňová, Ivanna Bagová, Mar-
tin Harich, Maroš Bango, tanečná
skupina Credance, Peter Bič Project,
Marián Bango, Robo Grigorov, či dy-
chová hudba Spojár a  ďalší. Spolu
s  umelcami sa na vás teší moderátor
koncertu Roman Juraško.

Príďte aj vy podporiť atmosféru tohto dňa
i myšlienku samotného Dňa narcisov. 
Tešíme sa na vás!
Text a foto: LPR

VIAC INFORMáCIí: 
www.lpr.sk  
www.facebook.com/ligaprotirakovine

LIGA PROTI RAKOVINE

DEŇ NARCISOV
12. APRÍL 2013

V piatok, 12. apríla 2013, bude ten deň, keď Vás dobrovoľníci Ligy proti rakovine oslovia a ponúknu Vám 
narcis – kvietok nádeje. Kvet, ktorý si za predchádzajúcich šestnásť rokov našiel miesto nielen na Vašich 
odevoch, získal si i Vaše srdcia... 

Ak si v tento deň pripnete narcis, vyjadríte podporu onkologickým pacientom, ak v tento deň aj prispejete, 
Váš príspevok či zaslaná SMS umožnia Lige proti rakovine realizovať a �nancovať projekty a programy pre 
onkologických pacientov, pôsobiť v oblasti prevencie, či podporovať  klinické a výskumné projekty. 

Deň narcisov je možné podporiť:

na účet zbierky č. 2629740400/1100,

* Cena 1 SMS je 2 €. Operátor odvedie na zbierku celú túto sumu a samotné zaslanie SMS zákazníkovi nespoplatňuje.

ĎAKUJEME!

www.lpr.sk  www.facebook.com/ligaprotirakovine  
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CrossFit rovnomerne rozvíja
odolnosť srdcovo-cievneho
a dýchacieho systému, vytrva-

losť, silu, kĺbovú pohyblivosť, výbuš-
nosť, rýchlosť, koordináciu, rovnováhu
a presnosť. Nie je vhodný pre športov-
cov špecializujúcich sa na jednu kon-
krétnu pohybovú schopnosť, ale je opti-
málnym riešením skôr pre tých, ktorí
nemajú žiadny špecifický cieľ a chcú len
zlepšiť svoju kondíciu, vyformovať po-
stavu alebo získať určitú športovú vše-
strannosť. Tréningy je možné upravovať
podľa konkrétnej úrovne kondície, veku
alebo skúseností, pričom trénovať sa dá

kdekoľvek – v  garáži, doma, v  parku,
škole či posilňovni.

V rámci CrossFit sa cvičenia delia do troch
kategórií:

Cvičenia so závažím: drepy, čelné drepy,
mŕtve ťahy, vzpieračské cviky (nadhod a trh),
tlaky na ramená...
Gymnastické cvičenia: zhyby, kľuky, kľuky
na bradlách, výskoky na lavičku, kruhy a iné
cviky s vlastnou váhou tela.

Cyklické pohyby aeróbneho charakteru: beh,
preskoky švihadla, šprinty, veslovanie (na
trenažéri).

Na cvičenie sa pri cvičení CrossFit používa
aj Kettlebell – unikátny nástroj, pomocou
ktorého sa dá nadobudnúť sila, kondícia
a zároveň stratiť telesný tuk. Vyzerá ako
delová guľa s rúčkou s rôznou hmotnos-
ťou. Kettlebell si tiež našiel nezastupiteľné
miesto v  rehabilitačných programoch.
Tréning spočíva v  špecifických cvikoch
pôsobiacich na viacero svalových skupín
súčasne. Na rozdiel od klasického posil-
ňovania, pri ktorom sa sval izoluje, kettle-
belly vyžadujú koordináciu viacerých sva-
lov zároveň. Podstatou cvičenia s nimi je
snaha skombinovať dýchanie a  pohyby,
spolu so schopnosťou ovládať záťaž a rov-
nováhu.
Čo dodať na záver? Azda len to, že veľ-
kým a nespochybniteľným pozitívom cvi-
čenia CrossFit je pestrosť. Množstvo fit-
ness programov je monotónnych
s rovnako sa opakujúcimi cvikmi vyko-
návanými tou istou formou, čo ľudí často
nudí. V CrossFite neexistujú 2 rovnaké
tréningy. Obmieňa sa široká paleta cvi-
kov, ktoré sa môžu kombinovať rôznym
spôsobom. Navyše je vhodný pre kaž-
dého, lebo po určitých úpravách môže
daný tréning absolvovať väčšina ľudí.
Text: Peter Škorňa
Zdroj: www.CrossFit.com, Bryan Krahn.
Crossed Up by CrossFit.
Foto: http://crossfittx.com, 
m www.crossfitmoncton.com, 
www.atpkettlebells.com, www.reebok.com 

CrossFit – cesta 
k skvelej kondícii
Silový a kondičný program, ale
zároveň aj životný štýl
inšpirovaný dobrou kondíciou
– to všetko je CrossFit.
Pomocou neho sa dá získať
nielen širšia všeobecná
kondícia, ale vhodný spôsob
životného štýlu. 



nárast inovácií v oblasti 

Viac informácií nájdete na: www.sanofi .com
 www.sanofi .sk

SANOFI,
DIVERZIFIKOVANÝ GLOBÁLNY LÍDER V OBLASTI 
ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI SO ZAMERANÍM 
NA POTREBY PACIENTOV

Sanofi -aventis Pharma Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24 - 851 01 -  Bratislava - Slovenská republika
Tel.: +421 2 33 100 100 -  Fax: +421 2 33 100 199
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Veľmi atraktívnou platnou pod-
mienkou je napr. pri kúpe áut
značky Mercedes-Benz zvýhod-

nenie 4 % pre člena Slovenskej lekárskej
komory, pričom spolu s týmito benefitmi
predstavujú zvýhodnenia ďalších viac ako
20 %, medzi ktoré patria:

3  roky bezplatné poistenie (PZP +
KASKO) 
6-ročný bezplatný servis /160 000 km
(práca + materiál)
možnosť predĺženia záruky na vozidlá Mer-
cedes-Benz až na 6 rokov/160 000 km 

Poskytované benefity členovi Slo-
venskej lekárskej komory:

zvýhodnené podmienky pri kúpe áut
v  celej sieti Motor-Car Group pre

značky - Mercedes, Smart, Jeep, KIA,
Honda, Lancia, Opel, Toyota (detailné
zľavy sú prílohou zmluvy)
individuálna ponuka financovania vo-
zidiel 
individuálny prístup ku každému čle-
novi SLK
cenové zvýhodnenia pre rodinných prí-
slušníkov člena SLK

špeciálne nastavené riešenia na základe
požiadaviek a potrieb zákazníka
predpredajný, predajný a  popredajný
servis 
zjednodušenie komunikácie prostred-
níctvom Fleet oddelenia 
zapožičanie vozidiel na testovanie 

Pre všetkých členov Slovenskej lekár-
skej komory poskytujeme nadštan-
dardné podmienky pre kúpu vozidiel,
ktoré sa netýkajú len zľavových pod-
mienok, ale aj komplexných služieb,
ktoré poskytuje klientom Motor-Car
už 22 rokov.

Text: Peter Kresánek
Foto: Peter Kresánek a Daimler AG

Atraktívne
benefity 
pre členov 
Slovenskej
lekárskej
komory 
Na základe podpísanej zmluvy medzi Slovenskou lekárskou
komorou (SLK) a Motor-Car Group vyplývajú viaceré zaujímavé
benefity pre každého člena SLK pri kúpe nového auta značky
Mercedes-Benz, Kia, HONDA, Lancia, OPEL, Jeep, TOYOTA,
HYUNDAI, Mitsubishi, Smart, ktoré spoločnosti Motor-Car
Group zastupujú.

PRíKLAD PONUKy PRE ČLENOV
SLOVENSKEj LEKáRSKEj KOMORy:
Mercedes-Benz  C 200 CDI BlueEFFICIENCY 
akcia pre triedu C spolu so zvýhodneniami pre SLK

Cenníková cena s DPH 34 140 

LEASING štandardná ponuka Člen SLK

AKONTÁCIA 6 000 6 000

SPLÁTKA 1- 47 613,13 415

POSLEDNÁ ZVýŠENÁ SPLÁTKA 48. 6 000 6 000

SPRACOVATEĽSKý POPLATOK 409,68 327,75

ODKUPNÁ CENA 36,00 36,00

VýSLEDNÁ CENA (SÚČET SPLÁTOK) 41 262,79 31 871

Cena s flotilovým benefitom 4 % * 31 871

*predĺžená záruka 4 roky/120 000 km - 14 eur k mesačnej splátke
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Ako maliarka ste bratislavskej verejnosti
pomerne neznáma. Poviete nám niečo
o sebe? 
Som Ľudmila Balková, rodená Šišítková,
narodila som sa 18. 3. 1954 v Martine. Vy-
rastala som v malej turčianskej dedinke Rat-
kovo v  lone prekrásnej prírody, kde som
vnímala ľudovú slovesnosť, tradície, zvyko-
slovie, ale aj ťažkú prácu na poli, drinu a lo-
potu dedinského človeka. Zrastenosť a úzka
spätosť s prírodou a jej nekonečné premeny
či v čase dňa alebo roka zanechávali stopy
v detskej duši a ukladali sa do vrstiev. Pred-
stavujem si kvety v našej záhradke, na poli,
na lúkach. Naháňali sme motýle, utekali
pred susedovými včielkami, vili vence na
hlavu či viazali kytičky. Vidím vysoké trávy
a vlniace sa lány obilia. Sprítomňujem si zvá-
žanie z polí, sušenie sena, jeho vôňu. Zbie-
ranie kláskov po kopcoch. Pasenie husí a kra-
vičiek. Aj mrazivé, studené zimy a radovánky
a potom sušenie sa a vyhrievanie na teplej
peci mali svoje čaro. Takže príroda sa stala
pre mňa nekonečným zdrojom inšpirácie
a  stáva sa mi prostriedkom na vyslovenie
stavu mojej duše. Sme súčasťou prírody,
ktorá nám poskytuje oddych, pookriate, na-
dýchnutie, upokojenie, ale aj zastavenie sa
a zamyslenie, možno aj nad hodnotami ži-
vota.

„Celá príroda svoju pieseň chvály spieva.
Stvoriteľovi vďaku vyjadruje celá. Či mô-
žem ja, hľadiac na všetky božie dary, ne-
pridať svoj hlas vďaky a chvály?“

OBRAZY, ktoré majú
ČAROVNÚ MOC
„Nepoznám veľa autorov, ktorých obrazy majú takú čarovnú moc. Nekričia, nevtierajú sa,
nepresviedčajú, netlačia na pílu, nebojujú. Iba sú. Pravdivé, pokojné, teplé, úprimné, vyžarujúce to
najlepšie,“ uviedol v preventívnom centre OÚSA pri vernisáži 48. výstavy „Umenia, ktoré lieči“ z tvorby
Ľudmily Balkovej jeden z našich najplodnejších súčasných autorov, ktorý okrem iného napísal jedenásť
doma i v zahraničí vydaných kníh, prokurátor, spisovateľ a dramatik JUDr. Ladislav Hanniker. Pre
našich čitateľov s ňou pripravil aj nasledujúci rozhovor (autorom fotografií jej diel je Peter Kresánek).    



29

Vyštudovala som SPgŠ v Turčianskych Te-
pliciach. Celý profesijný život som pracovala
ako učiteľka v MŠ. Mám troch synov a keď
chlapci dorastali, v mojom živote nastal ob-
rat, akoby nová cesta, nové možnosti, nové
kontakty, stretnutia a spoznávanie nových
ľudí aj vo sfére umenia. Začala som maľovať
len pre seba, do bytu maličké miniatúry.
Najbližším ľuďom v okolí sa páčili, tak som
ich obdarúvala. Nikdy by som si nebola po-
myslela, že moje obrázky sa budú aj vysta-
vovať. Vždy som mala šťastie, že som stretla
ľudí, ktorým na mne záležalo, pozývali ma,
a  tým aj posúvali ďalej. Navštevovala som
ZUŠ - štúdium pre dospelých v  Martine.
Stala som sa členkou Štúdia turčianskych
neprofesionálnych výtvarníkov. Venovala
som sa rôznym technikám ako kresba, gra-
fika, suchá ihla, maľba akvarelom, temperou,
suchým pastelom, kombinovaným techni-
kám, reliéfnej maľbe, olejomaľbe, ilustračnej
tvorbe, textilnej tvorbe - batikovaným mo-
delom s maľbou a aplikáciami. Objavovala
som aj tvárnosť hliny - busty, plastiky, kera-
mické miniatúry a šperky. 
Od roku 1991 sa zúčastňujem na okresných,
krajských a celoštátnych výstavách, organi-
zovaných Turčianskym kultúrnym stredis -
kom. V  roku 1993 som sa zúčastnila na 
medzinárodnej výtvarnej súťaži Trienále
maľby Osaka 93 v Japonsku s reliéfnou maľ-
bou. V roku 1994 som vystavovala kolekciu
grafických listov na Trienále grafiky Maj-
dánek 94 v  Poľsku. V  roku 1996 mi bola
Národným osvetovým centrom Bratislava

udelená cena a diplom na celoslovenskom
Výtvarnom spektre Trenčín za kolekciu ob-
razov a umelecký textil. V roku 1998 som
získala pamätný list ku dňu učiteľov za do-
sahované výsledky na Bienále fantázie
s  deťmi z  výtvarného krúžku, ktorý som
viedla. V roku 2000 som dostala cenu a di-
plom za kolekciu prác z rodného kraja v kraj-
skom kole Výtvarný Ružomberok. V roku
2005 mi bol, v celoštátnej súťaži pedagogic-
kej tvorivosti Chalúpkovo Brezno, udelený

diplom v zlatom pásme a mimoriadna cena
a diplom Ministerstva kultúry SR. Od roku
2007 som členkou Detvianskej umeleckej
kolónie. V roku 2008 som získala diplom
a  cenu v  krajskom kole súťaže Výtvarné
spektrum Oščadnica. V roku 2011 som bola
zaradená do životopisnej encyklopédie
WHO  IS WHO v SR.

Poviem úprimne, že vaše obrazy pôsobia
na mňa hlavne úprimnosťou. Cítim z nich
vaše dobré srdce, toleranciu a porozume-
nie. Nepokladám to za všedný úkaz. Ako
to robíte? 
Každé dielo mi je rovnako milé. K tvorbe
pristupujem predovšetkým s  tvorivým za-
ujatím, citovým zanietením, sústredením
a,  samozrejme, s  výtvarným pohrúžením
v dôvere, že moja práca raz niekoho poteší.
Pracujem sama na sebe, už od začiatku zá-
ujmu o  výtvarnú činnosť som spoznávala
nové techniky a  prechovávala zvedavosť
a úsilie dopátrať sa k tajomstvám výtvarného
kumštu. Predovšetkým objavovať nové mož-

nosti stvárnenia. Postupne som dozrievala
ku skorým výsledkom.  

Z vašich obrazov sála aj príjemné
teplo. je to odraz reality, ktorú zo-
brazujete, alebo stav vašej duše? 
Hovorí sa, že obraz je zrkadlom duše. Takže
aj zobrazenie reality mojou rukou je oknom
do môjho sveta. Každé dielo, ktoré podpí-
šem, prejde mojím srdcom. Maliar je cez
svoje dielo ľahko odhalený, keď svoju prácu



dáva na verejnosť, akoby sa pred sve-
tom vyzliekal. Citlivý človek a od-
borník ho ľahko odhalí, aj psychológ
objaví vo výtvarnom prejave stav
duše. V každom obraze je kus môjho
ja. Je to tak ako s piesňou, básňou
a  iným umením. Čo je povrchne
tvorené, dáva aj povrchný efekt. Ako
to robím? Nemám na to recept. Pro-
ste v procese tvorenia aj ja sama na-
chádzam pokoj, radosť, naplnenie,
aktívne využitie voľného času až po
sebarealizáciu. V neposlednom rade
aj rozvinutie tvorivého nadania. Ak
hovoríme o odraze duše, tak si mys -
lím, že je to dobre, keď tam niekto
nájde a  precíti tú atmosféru, ktorú
som tam vložila ja.  

Pri vašich obrazoch som nadobu-
dol nezvratné poznanie,  že dobré
obrazy môže namaľovať len dobrý
človek. Samotné remeslo nestačí.
Ste dobrý človek? 
Čo je dobrý obraz? Dnes je trend pre-
sadzovať a do umenia vtláčať aj negatíva
terajšej doby. Ja sa takýmto trendom
vyhýbam. Cítim, že ľudia sú stresovaní,
uponáhľaní, preťažení a ja odmietam
sama pre seba vo svojom vnútri pra-
covať na niečom nevkusnom, zmätoč-

nom, chaotickom či depresívnom.
Mám rada pokoj, porozumenie, sú -
zvuk a harmóniu. Ak to cítite aj vy
ako človek, ktorého môj obraz
vtiahne do deja, je to správne. Na-
príklad na prechádzku po lúke, po
cestičke do polí, do kopcov, posedieť
si pri potôčiku a nadýchať sa sviežeho
vzduchu. To nie je o dobrom remesle,
ale o vnútornej sile, ktorá je v mojom
prípade doteraz nevyčerpaná, práve
naopak, stále mám chuť viac maľovať. 
Či som dobrý človek?  Snažím sa ro-
biť a  konať dobro, ale ako vieme,
každá minca má dve strany. Aj dobrý
úmysel môže v očiach iného pôsobiť
zle. Bola som vychovaná ku skrom-
nosti. Nepovažujem sa za dobrú
a  dokonalú, vždy je čo zlepšovať.
Znejú mi maminkine slová: „Nepo-
vyšuj sa a nechváľ sa sama. Rob tak,
aby ťa pochválili druhí.“ Preto sú

mi sympatickí ľudia činu a nie prázd-
nych slov. 
Od začiatku mojej tvorby ma povzbu-
dzovali pozitívne reakcie ľudí, že ich
moja tvorba povzbudzuje. Aj preto sa
chcem s týmto darom podeliť. Doteraz
som podporovala mojou tvorbou
množstvo organizácii, ako napríklad
Evanjelický cirkevný zbor v  Martine
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Pred niekoľkými mesiacmi som absolvoval jeden nepríjemný
rozhovor vo Vienna cafe v Bratislave. Keď som nespokojný

opúšťal kaviareň, celkom náhodne mi zrak padol na stenu a pocítil
som - pohladenie. Visel tam obraz lúčnych kvetov, podpísaný pre
mňa vtedy neznámym menom Ľudmila Balková. Na chvíľu som za-
stal a pozrel som sa na obraz bližšie. Hladil ma po tvári, akoby ho -
voril, to nič chlapče, jeden nešťastný rozhovor v tvojom živote nič
neznamená. Budú ďalšie a úspešnejšie. Kvety z obrazu mi potichu,
pokojne dohovárali a dávali novú nádej. Voňali ako na lúke, z ktorej
ich pozbierali. Potom som zistil, že podobných obrazov visí
v kaviarni viac. Ľudia pod nimi bez záujmu pili kávu, fajčili cigarety,
rozprávali sa o živote a - o peniazoch.  Obrazy nevnímali, akoby
tam ani neboli. A ja som v úžase prechádzal od jedného rámu
k druhému a s neskrývaným obdivom som hľadel na hladkajúcu
krásu. Už mi nevoňali len lúčne kvety, ale aj drevo dreveníc, seno

v senníkoch, divé maky a voda v jazierkach a potokoch. Bzučali
včely a čmeliaky a občas mi na nose pristál padák zo zrelej púpavy.
Slnko mi hladilo tvár a sľubovalo lepšie zajtrajšky. Zaprisahal som
sa, že ten obraz s lúčnymi kvetmi musím mať. No na druhý deň,
keď som si ho prišiel kúpiť, bol aj s ostanými preč. Začal som veľké
prokurátorské pátranie... 
Nepoznám veľa autorov, ktorých obrazy majú takú čarovnú moc.
Nekričia, nevtierajú sa, nepresviedčajú, netlačia na pílu, nebojujú.
Iba sú. Pravdivé, pokojné, teplé, úprimné, vyžarujúce to najlepšie, čo
sa môže skrývať v duši ich autorky. Pripomínajú satelity na príjem
pozitívnej energie. Vyberú si objekt naladený na rovnakej frekvenčnej
dĺžke a vyšlú signál. Citlivé receptory citlivých prijímačov ich zachytia,
spracujú a vyšlú späť.  Vtedy dochádza k pohladeniu. Ako je možné,
že tieto áno a iné nie? Dospel som k záveru, že ich tajomstvo ne-
spočíva v rámoch, rozmeroch plátna, či v použitej technike. Nie sú to
použité farby, nie je to ani zobrazený motív či kompozícia. To tajom-
stvo je skryté v ich autorke. V maliarke prostého života, naladenej
tak pozitívne, že jej výpoveď nemožno nepočuť alebo necítiť. 

POhLADENIE



a Turanoch, domov dôchodcov v Sučanoch,
domov dôchodcov v  Martine Medik-M,
Evanjelické Univerzitné pastoračné cen-
trum MOSTY v Bratislave, Neziskovú or-
ganizáciu Matias, ktorá podporuje autistické
deti, oddelenie intenzívnej starostlivosti
v Martinskej fakultnej nemocnici a mnoho
ďalších. 

Ste veriaca umelkyňa. Myslíte si, že viera
v boha má na vašu  tvorbu nejaký vplyv.
Maľovali by ste ináč, keby ste boli ateistka? 
Maľovať som začala len v roku 1990 v čase
duchovného prebúdzania sa, po páde tota-
litného režimu. Už od začiatku výtvarnej
činnosti to bol prebytok duchovnej energie.
A možno aj akási ctižiadosť vypovedať svetu
rozmer svojho bytia a ozdravujúco uvoľniť

duševné napätie prostredníctvom sebavyjad -
renia. Vnímam to ako veľký dar, to že tvo-
rím, je dar zhora. Áno, som hlboko veriaca
a som vďačná za to, že ma Boh našiel a  ja
môžem jeho lásku cez moje vnútro prema-
ľovať a potešovať ďalších. Ako by som ma-
ľovala ako neveriaca, neviem povedať, lebo
som veriaca. 

Skutočnosť, že ste svojou tvorbou poctili
práve našu nemocnicu, hovorí za mnohé.
Aký je váš vzťah k ťažko chorým ľuďom,
myslíte si, že má význam im pomáhať aj
týmto spôsobom? 
Som citlivý človek, o  to viac k  chorým.
Každá choroba človeka zmení a  zasiahne
nielen jeho, ale aj celú rodinu. Chorý človek
je citlivejší a zraniteľnejší a som rada, že ohlas

na moju tvorbu aj od tejto skupiny ľudí je
veľmi priaznivý. Ako raz povedala jedna
moja zákazníčka, ten obraz, farebnosť a po-
zitívna energia jej veľmi v čase rozvodu po-
mohla. 
Jedna pani docentka sa k mojej tvorbe raz
vyjadrila slovami: „Keby bolo možné vaše
obrazy predpísať na recept, tak by som ich
predpísala ako terapiu umením“. A to, že
som práve na tomto mieste, v tejto nemoc-
nici nepovažujem za náhodu. V živote ná-
hody neexistujú. 
Ja hovorím, že Boh posiela anjelov, a tí nám
pripravia cestu. A tak je to aj v tomto prí-
pade. Našiel sa človek, ktorému moja tvorba
zaimponovala. Začal sa o mňa viac zaujímať
a podal mi pomocnú ruku zorganizovať túto
výstavu. Aj on videl v tomto skutku zmysel,
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Ľudmila Balková mi v mnohom pripomína moju nebohú matku
a iste nielen preto, že tiež pochádza zo stredného Slovenska. Sti-
hol som sa s ňou dodnes aspoň telefonicky, a potom cez pár
mailov, zoznámiť. Je rovnaká, ako jej obrazy.  Milá, úprimná, veľmi
prajná a ústretová. Nepokazená týmto svetom a jeho desivými
preludmi. Mocne verí v Boha a jeho schopnosť posúvať tento svet
k lepšiemu. Pozná zlobu i nepohodu i nepriazeň osudu, ktoré dnes
svetu vládnu. Mohla by kresliť čosi iné, provokatívne a revolučné.
Ale súčasne vie, že existuje aj iný spôsob. Pokora pred Bohom,
pred umením, pred osudom. Vie, že to, čo je v jej rukách a môže
pomôcť, je jej veľký talent a schopnosť rozdávať ho. Vždy
pripravená na preteplených lúkach Turca, Liptova či Horehrohnia,
vždy pripravená položiť na plátno svoje žičlivé srdce a slnečnú
dušu. Akoby chcela prostredníctvom svojich obrazov povedať,
ľudia, buďme k sebe dobrí, je to také jednoduché, len treba trošku
chcieť. 
Aj preto som rád, že je tu dnes s nami a rozdáva to najlepšie, čo
v dnešnom človeku zostalo. Nefalšované, autentické umenie,

schopné človeka osloviť, pohladiť, a v nejednom prípade ukázať
cestu. A ešte - pomôcť. Obrazy Ľudmily Balkovej pomáhajú byť lep-
ším. Liečia z neduhov, ktoré nastavuje tento svet a občasná nepriazeň
osudu. Som presvedčený, že tu, v nemocnici pre ťažko chorých,
pomôžu aj im. Ukážu im, aká môže byť krása jednoduchá, príjemná,
nekomplikovaná a pritom skrz naskrz pravdivá, ak ju zobrazí niekto,
kto vie, kde ju hľadať, kto ju vie vyjadriť a položiť na stôl. Ako bochník
čerstvého chrumkavého chleba. Takáto krása nie je schopná ublížiť,
len pomôcť. Tu, v chráme bolesti a smrti, sú jej obrazy na tom naj -
vhodnejšom mieste. Ukazujú, že pre život, ktorý je na nich, sa sku-
točne oplatí bojovať a žiť. Vstať a ísť. Nejeden lekár by ich mohol
predpisovať ako recepty na tie najhoršie choroby. Možno existuje,
ale ja nepoznám lepšiu terapiu, ako nevšedne všedné obrazy Ľudmily
Balkovej. 
Mne už pomáhajú. Pretože ten obraz z viedenskej kaviarne visí dávno
na stene môjho domu a nie je sám. Ďakujem, milá pani Balková. 

Laco Hanniker 
Bratislava 19. februára 2013



že moje obrazy môžu aj sem vniesť trochu
svetla, lásky, pokoja, ale predovšetkým ná-
deje a radosti. Pre mňa je to česť a pocta.  

Môžeme si vaše  slová vysvetliť  tak,  že
nielen viera v boha, ale aj v krásne umenie
môže uzdraviť, dôležité je, aby človek, cez
vaše obrazy tú vieru nadobudol?
Umenie ako také vyvoláva pocity, emócie
aj pozitívne aj negatívne. Je správne, ak obraz
v  človeku niečo vyvolá, rozvíri myšlienky
a je ochotný viesť akoby dialóg nielen s jeho
autorom, ale aj s  obrazom samým. Vtedy
obraz žije. Počuli sme už o obrazoch, ktoré
majú dušu. Čo je krása, krásno, estetično?
To, čo vyvoláva v človeku niečo pekné, milé,
dobré. Maľbou prebásňujem to, čo prežívam
a čo ma bytostne oslovuje, ale nie ako niečo,
čo je módne alebo ako sa to má, ale ako
niečo, bez čoho už nemôžem žiť. Svoj vzťah
k  stvorenstvu personifikujem obrázkami
krajiny, v ktorej žijem. Aj môj milovaný Tu-
riec zhmotňujem v krajinomaľbe a na kreh-
kosť a čarovnosť prírody upozorňujem de-
tailmi motívov flóry. Svoj osobný názor
interpretujem v biblických a sakrálnych té-
mach, ktorými umožním divákovi priamy
kontakt s radostnou zvesťou evanjelia. Ale
nemyslím si, že by stačil pohľad na obraz na
to, aby človek nadobudol vieru v Boha. Viera
je predsa  z počutia, je to presvedčenie.

hovorí sa, že na maľovaní nie je nič ťaž-
kého. Stačí vziať plátno, farby a „vykrvá-
cať“. Krvácate? 
Napriek tomu, že sa nepovažujem za ško-
lenú maliarku, poviem: „Výzva z nebies ešte
nie je darom“. Je to služba o hlbokom po-
znaní, odovzdanosti a,  samozrejme, o pri-

pravenosti odpovedať na výzvu, a to nepri-
chádza len tak. Prosím za väčšiu citlivosť,
ľudskosť, veľkorysosť a, samozrejme, o lásku.
Prosím za to, čo ešte neviem a ďakujem za
to, čo mi bolo k  žitiu dané. Ponúkam to,
čoho mám v sebe dostatok. Rozdávam do
úplnku a nebojím sa, že by mi neostalo. Roz-
dávané sa v živote vracia a kto nezištne dáva,
dvakrát sa mu vráti. Nekrvácam - maľovanie
ma nevyčerpáva, proste chcem, robím to
dobrovoľne, je to už pre mňa vnútorná po-
treba. Každé, aj to malé dielko z mojich rúk,
považujem za malý zázrak, vierohodný, ľud-
sky precítený a hlavne presvedčivý. Teší ma,
že vytváram trvalé hodnoty, ktorými robím
radosť nielen sebe, ale aj okoliu. Je to kolotoč

vzájomnej radosti, lebo aj ja potrebujem
spätnú väzbu. 

hovorí sa, že kto tvoril, môže povedať,
že žil. 
Napriek tomu, že sa nepovažujem za ško-
lenú maliarku, poviem: „Výzva z nebies ešte
nie je darom“. Je to služba o hlbokom po-
znaní, odovzdanosti a,  samozrejme, o pri-
pravenosti odpovedať na výzvu, a to nepri-
chádza len tak. Prosím za väčšiu citlivosť,
ľudskosť, veľkorysosť a, samozrejme, o lásku.
Prosím za to, čo ešte neviem a ďakujem za
to, čo mi bolo k  žitiu dané. Ponúkam to,
čoho mám v sebe dostatok. Rozdávam do
úplnku a nebojím sa, že by mi neostalo. Roz-
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dávané sa v živote vracia a kto nezištne dáva,
dvakrát sa mu vráti. Nekrvácam - maľovanie
ma nevyčerpáva, proste chcem, robím to
dobrovoľne, je to už pre mňa vnútorná po-
treba. Každé, aj to malé dielko z mojich rúk,
považujem za malý zázrak, vierohodný, ľud-
sky precítený a hlavne presvedčivý. Teší ma,
že vytváram trvalé hodnoty, ktorými robím
radosť nielen sebe, ale aj okoliu. Je to kolotoč
vzájomnej radosti, lebo aj ja potrebujem
spätnú väzbu. Hovorí sa, že kto tvoril, môže
povedať, že žil. 

Akú úlohu pripisujete vo svojej tvorbe
vlastnej rodine? Pomáha vám? 
Skutočne, pre svoju tvorbu mám u  svojej

rodiny neskutočné pochopenie, som im za
to vďačná. 

Čím by ste chceli byť v nebi. Aké sú vaše
neuskutočnené sny?
Priznávam sa, že nad tým som nepremýšľala.
Plne dôverujem Bohu. 

Môžem vás pekne poprosiť o pár  slov
na adresu organizátorov výstavy a pacien-
tov, ktorým je predovšetkým určená?  
Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spô-
sobom pričinili o zrealizovanie tejto výstavy
a  vernisáže. Pacientom prajem, aby v  čase
strávenom v týchto priestoroch a pohľade
na moje obrazy našli v nich to, čo som ja do

nich vložila, aby mohli pookriať a  potešiť
sa. Nech sila, láska, teplo, pokoj, energia sá-
lajúca z obrazov má v týchto chvíľach svoje
ticho, mlčanie, ponor do vlastného vnútra
a rozohrávanie orchestra svojej vlastnej duše.
Nech táto výstava je ďalším koncertom stret-
nutí vzácnych ľudí a poďakovaním za všetko
úsilie zainteresovaných. Aby bola motívom
aj pre nás všetkých k uvedomeniu si, ako sa
dá tvoriť s láskou, skrze lásku, pre lásku, aj
keď súzvuk orchestra našich životov nebol
vždy podľa našich predstáv. Najúprimnejšie,
ako viem, vám všetkým želám: „Nech Hos-
podin kráča pred vami...“
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ObRAZy VyžARUjÚCE
SVETLO A POKOj
ĽUDMILA bALKOVá, ROD. ŠIŠITKOVá, SA NARODILA
18. MARCA 1954 V MARTINE, POCháDZA Z DEDINKy RAT-
KOVO. PO SKONČENí PEDAGOGICKEj ŠKOLy V TURČIAN-
SKyCh TEPLICIACh PRACUjE AKO UČITEĽKA V MŠ.
Výtvarnej tvorbe sa aktívne venuje od r. 1990, odkedy bola členkou štúdia pri ZUŠ
(Základná umelecká škola) a TOS (Turčianske osvetové stredisko) v Martine. Zaujala
ju ilustračná tvorba , grafika, suchá ihla, reliéfna maľba, akvarel, suchý pastel, kombi-
nované techniky, olej a tiež textilná tvorba s aplikáciami – maľbou a batikou. Ako bi-
žutériu, šperky, miniatúry, reliéfy a plastiky stvárnila keramickú hlinu.
Od roku 1992 sa pravidelne zúčastňuje kolektívnych krajských i celoslovenských vý-
stav. V roku 1993 s diapozitívmi postúpila do semifinále medzinárodnej súťaže trienále
maľby OSAKA ´93 v Japonsku. V roku 1994 vystavila kolekciu grafík na trienále
MAJDÁNEK  (Poľsko), v roku 1996 jej bola Národným osvetovým centrom (NOC)
v Bratislave udelená cena a diplom na celoslovenskom výtvarnom spektre TRENČÍN
za obrazy a umelecký odev. V roku 2000 jej bol za kolekciu prác z rodného kraja
udelený diplom a cena – výtvarný RUŽOMBEROK. V roku 2005 sa prezentovala
na celoštátnej súťaži pedagogickej tvorivosti – CHALÚPKOVO BREZNO – kde
jej bol udelený za výtvarný prejav diplom v zlatom pásme a tiež mimoriadna cena
a diplom Ministerstva kultúry SR . Od roku 2007 je členkou Detvianskej umeleckej
kolónie. V roku 2008 získala diplom – VÝTVARNÉ SPEKTRUM – OŠČADNICA.
V roku 2011 bola zaradená do encyklopédie  WHO IS WHO V SLOVENSKEJ
REPUBLIKE
Ľudmila Balková pripravila celý rad autorských a kolektívnych výstav, ich celkový
počet sa pohybuje už v tretej stovke. Prezentuje sa v súkromných zbierkach v Česku,
Nemecku, Rakúsku, Kanade a USA. Rada sa zúčastňuje krajinárskych plenérov. Naj-
väčšiu inšpiráciu nachádza v prírode, krajinku nekopíruje, ale pretavuje svojím citom
a harmóniou farieb. Preto jej obrazy vyžarujú svetlo a pokoj. Svoj výtvarný prejav
kultivuje v dôvere vo vyššiu zákonitosť, v nesmiernom úsilí zmúdrieť a spoznať. Po
rokoch sa skúsenosti ukladajú do vrstiev, z ktorých vzniká a rastie osobitý výraz, prí-
jemný, trocha tajomný, dôverný. Ale opäť otvorený pre niečo nové.



V prípade záujmu 
o inzerciu 

kontaktujte vydavateľa:
OÚSA, s. r. o, 

Heydukova 10, 812 50
Bratislava

www.ousa.sk

HĽADÁME PRÁVNIKOV DO NÁŠHO TÝMU

info@tomaskusnir.sk, www.tomaskusnir.sk

www.pizzaseo.sk
+421 2 52 444 196

info@pizzaseo.com

Internetová reklama
Sociálne siete

30A17B

47A

22A 44A

105A 69A 54A 27A



INFORMUJE
OZNAMUJE

KOMENTUJE

VYSVETĽUJE

www.ujszo.com
www.petitpress.sk.skessetitpr.pwww

om.co.ujszwww
.sk

Cítite, že by ste mali viac urobiť pre
zdravie seba či svojich blízkych? Ste

vystavení každodennému zhonu,
nedostatku času alebo vyššej záťaži

stresom? Aj pre vás sme pripravili špeciálne
zamerané iba jednodňové, ale komplexné či

cielené preventívne prehliadky. Pridajte sa
k vyše 55-tisíc klientom, ktorí tieto pre zdravie

naozaj potrebné, účelné a užitočné prehliadky
už u nás absolvovali. Aktuálne sme zaviedli tiež
nové indikačné metódy, vrátane skríningových

vyšetrení najčastejších mutácií v génoch,
uskutočňovaných v spolupráci s oddelením lekárskej

genetiky našej nemocnice.

Vysoko profesionálnu odbornú lekársku starostlivosť, 
bez zbytočných čakacích lehôt, vám poskytne Preventívne centrum OÚSA 

ako jednej z najlepšie hodnotených špecializovaných nemocníc. 

Adresa: Heydukova 10, 812 50 Bratislava; priamy kontakt tel.: 02/32 249 457 
mail: vmarian@ousa.sk, akallayo@ousa.sk

Pre vaše zdravie
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