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Milí čitatelia,
od začiatku januára pracujem 
v OÚSA na rádioterapii ako sanitár. 
Okrem toho poskytujem pacien-
tom pravidelnú individuálnu du-
chovnú službu, ktorá bola v tomto 
čase obmedzená len na výslovné 
požiadanie pacienta a ktorú dopo-
siaľ zabezpečovali bratia kapucíni. 
Prezradím, že individuálnu kňaz-
skú službu radi využívajú aj ľudia 
z personálu nemocnice. Ako som 
sa k tomu dostal a prečo som sa tak 
rozhodol?

Počas decembra, keď sa situácia 
s COVID-om na Slovensku začala 
prudko zhoršovať, som si so svo-
jím dobrým kamarátom, ktorý robí 
anesteziológa na Kramároch, vy-
menil niekoľko správ. Vyjadril som 
mu obdiv a morálnu podporu a po-
núkol som sa, že rád by som pomo-
hol. Tento zámer som prezentoval 
otcovi arcibiskupovi, ten následne 
predstavenej komunity alžbetínok. 
Keďže zastávam post rektora kos-
tola sv. Alžbety, zrodila sa myšlien-
ka pomôcť v našej nemocnici. Celé 
sa to zbehlo rýchlo a hneď som na-
stúpil.
Teraz by sa asi patrilo kvetnato 
opísať, aké je to úžasné, že môžem 
aspoň trochu odbremeniť kolegov 
sanitárov a poslúžiť pacientom nie-
len ako zdravotník. Iste je to úžas-
né, cítim sa užitočný a vnímam, že 
to má zmysel. Ďakujem lekárom, 
sestrám a ostatným z oddelenia, 
že ma medzi seba prijali. Ďakujem 
otcovi arcibiskupovi, že ma uvoľnil 

a predstavenej alžbetínok, že mi 
túto činnosť umožnila. Viem, že aj 
ďalší kňazi bratislavskej arcidiecé-
zy sú zaangažovaní do služby v ne-
mocniciach a DSS-kách. Nerobíme 
to, aby sa o nás písalo a aby nás 
chválili. Trocha sa aj bojím, že ten-
to príspevok vyznie, akože chválim 
seba samého :-).

Preto sa radšej zdôverím s niečím 
iným. Často mi v týchto pohnutých 
časoch prichádzajú na myseľ nie-
ktoré biblické verše, ktoré mi dote-
raz až tak nerezonovali, napríklad: 
„Tvrdú skúšku si zoslal na svoj ľud, 
napojil si nás vínom závratu.“ (Ž 
60,5) Ako veriaci sme presvedče-
ní, že Boh nás nedovolí skúšať nad 
naše sily a že nás v tých skúškach 
chce sprevádzať. Teraz máme prí-

ležitosť svedčiť o tom! Že vieme 
byť trpezliví a poslušní. Že si doká-
žeme zachovať normálnosť a ľud-
skosť. A že nestrácame vieru, nádej 
a lásku. Nie vždy sa nám to darí, ale 
musíme sa viac snažiť. Všetci!

Keď vidím onkologických pacien-
tov na našom oddelení a keď počú-
vam desivé správy zo slovenských 
nemocníc, mnohé ostatné prob-
lémy sa zdajú také malicherné. 
Ak Boh zoslal na nás túto „tvrdú 
skúšku“ (slovami žalmistu), on vie, 
čo robí a prečo to robí. My tomu 
nemusíme rozumieť, aspoň nie 
hneď. Všetkým čitateľom úprimne 
želám, aby sme niekedy pochopili, 
čo nám Boh chce povedať, keď na 
nás dopustí konkrétnu chorobu, 
alebo keď dopustil na ľudstvo túto 
pandémiu. Myslím, že ak sa nám to 
podarí, vyjdeme z toho ako lepší 
ľudia.

Mgr. Ján Kliment, katolícky kňaz,
rektor kostola sv. Alžbety 
Foto: archív autora

Kňaz o službe chorým 
v Onkologickom ústave sv. Alžbety 

Svedectvo
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3 Kňaz o službe chorým v OÚSA 
Svedectvo

Milí čitatelia,
od začiatku januára pracujem v OÚSA na 
rádioterapii ako sanitár. Okrem toho poskytujem 
pacientom pravidelnú duchovnú službu, ktorá 
bola v tomto čase obmedzená len na výslovné 
požiadanie pacienta a ktorú doposiaľ zabezpečo-
vali bratia kapucíni. 

SLOVO NA ÚVOD
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 Veľká noc 2021

Veľká noc je najdôležitejší a najväčší kresťanský 
sviatok. Ako taký, má dva rozmery, nad ktorými 
sa zamýšľame v priebehu iba troch dní. Na jednej 
strane veľké poníženie Božieho Syna na kríži, kto-
ré o niekoľko desiatok hodín vystrieda epochálna 
a kľúčová udalosť – Zmŕtvychvstanie.

UDIALO SA 

8 Prevencia, testovanie,  
 očkovanie, liečba

Napriek celkovo zložitej situácii, ovplyvnenej 
aj na Slovensku šírením ochorenia COVID-19, 
doposiaľ poskytoval a naďalej poskytuje celoslo-
vensky pôsobiaci Onkologický ústav sv. Alžbety 
zdravotnícku starostlivosť stále v plnom rozsahu, 
vrátane liečby aj prevencie (situácia ku dňu 
uzávierky tohto vydania časopisu). 

NAŠE PRACOVISKÁ

10 Vakcinačné centrum  
 OÚSA

V pondelok 8. februára 2021 sme v Onkolo-
gickom ústave sv. Alžbety otvorili Vakcinačné 
centrum. Nachádza sa v Bratislave, na Kolárskej 
ulici číslo 12, v priestoroch posluchárne na 
prízemí bloku R. Vakcinačné centrum funguje pre 
verejnosť od pondelka do piatka v čase od 8 do 
13 hod. Momentálne očkujeme 24 klientov za 
hodinu, čo predstavuje 120 zaočkovaných za je-
den deň a s perspektívou postupného navýšenia 
kapacít. 

MODERNIZÁCIA PRÍSTROJOVÉHO 
VYBAVENIA

11 
Nový CT simulátor v OÚSA

V októbri minulého roku, v rámci neustále pre-
biehajúcej modernizácie prístrojov využívaných 

pacientmi v Onkologickom ústave sv. Alžbety 
(OÚSA) inštalovali nový CT simulátor Somatom 
Confidence RT Pro od firmy Siemens. Prístroj vy-
užíva Klinika radiačnej onkológie SZU a OUSA ako 
aj Klinika Stereotaktickej rádiochirurgie VŠZaSP 
sv. Alžbety a OÚSA na plánovanie pacientov 
liečených žiarením, či už pomocou frakcionova-
nej externej rádioterapie alebo stereotaktickej 
rádiochirurgie. 

LIGA PROTI RAKOVINE

12 30. rokov pomoci chorým  
 a ich blízkym

Od založenia Ligy proti rakovine (LPR) uplynulo 
už 30 rokov a tak sa vraciam v spomienkach 
k začiatkom a výsledkom tridsaťročnej práce ligy. 
Myšlienka založiť u nás ligu vznikla, keď som si 
v jednom zahraničnom časopise prečítala správu, 
že v roku 1985 sa stretli v Miláne hlavy štátov 
a vlád krajín západnej Európy a dohodli sa na 
spoločnom programe – Európa proti rakovine. 
Jeho cieľom bolo pod vedením vedcov a odbor-
níkov v onkológii a s účasťou rôznych inštitúcií 
a líg proti rakovine znížiť narastajúce bremeno 
rakoviny. 

NEODKLADNÁ ZDRAVOTNÁ STA-
ROSTLIVOSŤ 

14 OÚSA je subjektom hospodár- 
 skej mobilizácie MZ  SR

V rámci príprav na plnenie opatrení v oblasti 
obrany a bezpečnosti štátu tvorí Onkologický 
ústav sv. Alžbety v rámci siete subjektov hospo-
dárskej mobilizácie rezortu zdravotníctva, ako 
poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti 
významnú úlohu pri poskytovaní neodkladnej 
onkologickej zdravotnej starostlivosti. Našim cie-
ľom je udržiavať celkový lôžkový fond ústavu vo 
vládou SR stanovenom počte pre obyvateľstvo. 

BLAHOŽELÁME NAŠIM JUBILANTOM

15 
 MUDr. Júlia Michaličková

V závere roka 2020 sa naša kolegyňa Júlia 
Michaličková, pre svojich najbližších kolegov vždy 
jednoducho “Julka”, dožila významného jubilea. 
Dámam sa pri blahoželaní k jubileu nezvykne 
uvádzať vek, vraj sa to nepatrí. Som však názoru, 
že po prekročení istého veku sa to smie – pretože 
prekročiť prah osemdesiatky, najmä ak sa to 
“prihodí” v stave absolútnej duševnej sviežosti 
a výkonnosti – je niečo čo si zaslúži nie iba 
zmienku, ale aj obdiv.
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NOVÉ PERSPEKTÍVY V LIEČBE

16 Nanoveda a nanotechnológie 
  v službách medicíny

Informačná epocha, ktorá formovala našu 
spoločnosť ostatných 70 rokov, pramení 
z miniaturizácie polovodičových integrovaných 
obvodov – populárnych čipov, a následne počí-
tačov. Zásadné inovácie majú cyklus 4 – 5 rokov 
a rozmery najmenších častí obvodov prekonali už 
dávno hranicu jeden mikrometer, teda milióntinu 
metra, a atakujú hranicu 10 nanometrov, teda 
desať miliardtin metra. Mikroelektronika tak 
prerástla do nanoelektroniky a počet tranzistorov 
na čipe sa počíta v desiatkach miliárd.

NAŠE SKÚSENOSTI

20 Podnetné odporúčania 
 v ťažení proti korone

Štvrťstoročie Lekárne sv. Alžbety, ku ktorej úspeš-
nému fungovaniu v rámci Onkologického ústavu 
sv. Alžbety sa ako jej vedúci s naším skvelým 
pracovným tímom celý čas snažím prispievať, 
uplynulo ako voda. Rovnako nezadržateľne mi 
ubehli i roky môjho života. Nenazdajky som sa 
naraz ocitol na prahu sedemdesiatky...

PRE KOMPLEXNÚ FARMACEUTICKÚ 
STAROSTLIVOSŤ

22 Obnovená pred 
 desaťročím

Po zrekonštruovaní pred desaťročím znovuotvo-
rená Lekáreň sv. Alžbety na Špitálskej ulici číslo 
7 v Bratislave nadväzuje na tradíciu lekárne sv. 
Ladislava, ktorá sa na tomto mieste nachádzala 
už v 30-tych rokoch minulého storočia. Priestory 
lekárne tvoria súčasť bývalého mestského špi-
tála, ktorý bol postavený v rokoch 1828 – 1832 
podľa projektu Ignáca Feiglera staršieho. 

a pozitívne vplývať na človeka. Dvojnásobne to 
platí pre najnovšiu 80. výstavu cyklu, na ktorej 
predstavuje svoje dokumentárne fotografie 
jedál Adrián Tóth z Oddelenia liečebnej výživy 
a stravovania Onkologického ústavu sv. Alžbety. 
Vzhľadom na danú situáciu, sa výstava prezen-
tuje už v tejto tlačovej podobe a elektronicky na 
stránke /www.ousa.nasanemocnica/. 

ÚSPEŠNÝ CYKLUS

29 Unikátne prezentácie 
Vstúpili do tretej dekády

Cyklus výstav „Umenie, ktoré lieči“, zdôvodnil 
a zaviedol v Onkologickom ústave sv. Alžbety 
riaditeľ a konateľ ústavu doc. MUDr. Juraj Kaušitz, 
CSc. Vychádzal pritom najmä z predpokladu, 
že umenie podnecuje harmóniu a môže tak 
sprostredkovane podporiť i proces liečby. Usku-
točňovanie cyklu unikátnych výstav v preven-
tívnom centre ústavu tohto roku už vstúpilo do 
tretej dekády. 

DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA VŔBA

32  VZÁCNOSŤ ĽUDSKÉHO  
 KONTAKTU

Cítite sa osamelí, alebo máte chuť sa len s nie-
kým porozprávať? Dobrovoľníci z Vŕby ponúkajú 
hospitalizovaným pacientom ľudský kontakt 
prostredníctvom Bezplatnej telefonickej linky 
laickej podpory „Vŕba“.

NEKROLÓG

23 Navždy nás opustil 
 MUDr. Ľuboslav Sanisló, PhD. 

Koncom minulého roka na Štedrý deň nás 
nečakane opustil náš dlhoročný spolupracovník 
Ľubo Sanisló.

LIGA PROTI RAKOVINE

24 Záruka pokračovania  
 a zvyšovania 

Onkologické ochorenia predstavujú významný 
etický, ekonomický a sociálny problém. Zhubné 
ochorenia sú druhou najčastejšou príčinou 
úmrtí, hneď za kardiovaskulárnymi ochoreniami. 
Vzostup onkologických ochorení sledujeme od 
druhej polovice dvadsiateho storočia a to napriek 
novým odporúčaniam primárnej i sekundárnej 
prevencie. Na vzostupe ochorenia sa podieľa 
okrem iného aj predĺženie ľudského života. 

UMENIE, AJ KUCHÁRSKE 

26  
Adriánova „Michelinka“

Viaceré ohlasy ich návštevníkov potvrdzujú, že 
výstavy cyklu „Umenia, ktoré lieči“ môžu mať 
sprostredkovane preventívny aj liečebný účinok 
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Potrebujeme solidaritu, obetavosť a spoluprácu

Veľká noc 2021

6číslo 1/2021

Rozprávanie o utrpení Ježiša 
Krista je absolútnym centrom 

Svätého písma. Evanjeliá, v ktorých 
celé Písmo má svoje naplnenie 
vznikali najprv ako rozprávanie 
o utrpení, smrti a zmŕtvychvstaní 
Ježiša Krista. Až neskôr sa začali 
pridávať opisy jeho ostatných skut-
kov, narodenia a ďalších udalostí. 
Tento rok nám toto rozprávanie 
znie opäť veľmi aktuálne. Svet je už 
vyše roka konfrontovaný s niečím, 
čo väčšina z nás ešte nezažila. Celé 
mesiace sa najdôležitejšie správy 
týkajú chorých a zomierajúcich na 
COVID-19. Jedna z najsmutnejších 
okolností tohto ochorenia, je umie-
ranie a smrť toľkých ľudí opuste-
ných, vzdialených od svojich blíz-
kych. Každý už máme vo svojom 
okolí, možno priamo vo vlastnej 
rodine niekoho s touto smutnou 
skúsenosťou – stratiť blízkeho člo-
veka bez možnosti sprevádzať ho 
na najdôležitejšej ceste jeho života. 
Áno, moment smrti je paradoxne 
najdôležitejším okamihom celého 
života. Viacerí stredovekí autori 
túto pravdu formulovali slovami 
„Oh momentum a quo pendet ae-
ternitas!“, okamih, na ktorom zá-
visí večnosť. Kedysi smrť bola sú-
časťou rodinného života, všetci už 
od útleho veku, boli konfrontovaní 
s umieraním a odchodom na več-

nosť svojich najbližších. Na druhej 
strane to malo veľmi pozitívny roz-
mer v tom, že človek nezomieral 
sám, ale v kruhu svojich najdrah-
ších, ktorí ho sprevádzali posled-
nými prejavmi lásky a modlitbou.
Istý španielsky maliar namaľoval 

po prvej vlne pandémie veľmi 
emotívny obraz, na ktorom znázor-
nil niekoľko starších ľudí, ako od-
chádzajú niekam do neznáma a ich 
deti, oddelené hrubým sklom, kto-
ré sa na nich pozerajú, ale nemôžu 
ich dosiahnuť. Posolstvo bolo jas-

Veľká noc je najdôležitejší a najväčší kresťanský sviatok. Ako 

taký, má dva rozmery, nad ktorými sa zamýšľame v priebehu 

iba troch dní. Na jednej strane veľké poníženie Božieho Syna 

na kríži, ktoré o niekoľko desiatok hodín vystrieda epochálna 

a kľúčová udalosť – Zmŕtvychvstanie.
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né – vyjadriť osamelosť mnohých 
ľudí, najmä starších, v hodine smr-
ti. Žiaľ, netrvalo dlho a stalo sa to 
realitou aj na Slovensku a nielen 
u seniorov.
Ako strašné echo sa vo veľkonoč-
nej liturgii ozýva Ježišov výkrik na 
kríži: „Bože môj, Bože môj, prečo si 
ma opustil? Eli, Eli, lema sabaktha-
ni?“. Možno sa to zdá nepochopi-
teľné, ako sa môže jednorodený 
Syn Boží, jednej podstaty s Otcom, 
cítiť opustený od svojho Otca? Bo-
lesť tohto výroku nesie v sebe desi-
vú pravdu o ľudskom hriechu. Ako 
hovorí sv. Pavol, Ježiš sa pre nás 
stal kliatbou a hriechom. Zobral na 
seba všetky hriechy, všetkých ľudí, 
so všetkými dôsledkami a z lásky 
k nám, nechal na seba doľahnúť ich 
ťarchu, aby sme my mohli byť od 
týchto hriechov oslobodení. Ovo-
cím veľkého spáchaného zla je zú-
falstvo, kedy sa človek cíti opuste-
ný všetkými, vrátane Boha. Človek 
cíti, že sa od Boha vzdialil a uvedo-
muje si priepasť, ktorú nedokáže 
sám preklenúť. Ježiš tento desivý 
údel hriešnika zobral na seba. Pre-
to ten pocit strašnej opustenosti.
To je však len jeden rozmer Ježi-
šovej opustenosti, i keď ten najdô-
ležitejší – výkupný a spásonosný. 

Druhý, ktorý si môžeme uvedomiť 
práve v tejto zvláštnej dobe, je so-
lidárnosť s trpiacimi a opustený-
mi v hodine smrti. Náš Boh nie je 
ten, ktorého sa utrpenie netýka. 
On nie je indiferentný, ľahostajný 
voči ľudskému utrpeniu. Ježiš trpí 
dobrovoľne za nás a je solidárny 
s nami. 
Z Ježišovho utrpenia, smrti a zmŕt-
vychvstania, nám vyviera najväčšia 
nádej nielen v týchto dňoch a týž-
dňoch, ale aj v tých, ktoré prídu 
a nevieme, čo nás ešte čaká. Z veľ-
kého zla – zabitia Božieho Syna, 
Boh vyvodil to najväčšie dobro – 
spásu celého ľudstva. Zo strašné-
ho zla Boh dokázal skrze Ježišovu 
lásku na kríži vyviesť veľké dobro. 
Láska premieňa a uzdravuje svet. 
A tak aj v týchto mesiacoch a týž-
dňoch, tichá a obetavá služba, soli-
darita s utrpením, ktorú preukazu-
jú lekári, ošetrovatelia, zdravotné 
sestry, záchranári i dobrovoľníci 
cudzím ľuďom, tá uzdravuje svet. 
Služba v spojení s láskou.
Boh nám nedáva vyčerpávajúcu fi-
lozofickú ani teologickú odpoveď 
na otázku prečo je utrpenie? Ani 
prečo trpí práve ten alebo onen. 
Jeho odpoveď je osobná. Stal sa 
našim spolupútnikom v utrpení, 

trpel s nami a za nás. Preto môže-
me a máme pre seba i pre celý svet 
prosiť o Božiu pomoc a blízkosť. 
V tichu a pokore. Keď uvažujeme 
o jeho opustenosti na kríži, z lásky 
k nám, uvedomujeme si, že chce 
byť blízko všetkým trpiacim, tým 
stovkám, či tisícom ľudí po celom 
svete, ktorí zomierajú izolovaní 
a preto opustení. Keď si uvedomu-
jeme, ako potrebujeme solidaritu, 
obetavosť a spoluprácu všetkých 
tých, ktorí bojujú s vírusovou pan-
démiou, prosíme o milosrdenstvo 
a silu pre nich a pre každého jed-
ného z nás, aby nás ochránil pred 
nákazou, ale i strachom a úzkos-
ťou. Ako veriaci máme istotu, že 
sa môžeme obracať na Boha s ná-
dejou, pretože to najdôležitejšie 
veľkonočné posolstvo je v Jeho 
Zmŕtvychvstaní. Kríž je síce silné, 
ale nie posledné Ježišovo slovo. Po-
sledným a najväčším, pretože od 
neho väčšieho niet, je Jeho Zmŕt-
vychvstanie, definitívne víťazstvo 
života nad smrťou a utrpením.

Doc. ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD. 
dekan fakulty 
Univerzita Komenského Bratislava
Rímskokatolícka cyrilometodská 
bohoslovecká fakulta

Počítačové grafiky, ktoré do redakcie k Veľkej noci ako ukážku zo svojej ďalšej pripravovanej výstavy v On-
kologickom ústave sv. Alžbety, zaslala handicapovaná počítačová grafička Andrea Mázorová. „Ľuďom sa 
digitálne stvárnené diela Andrejky naozaj páčia, sú skutočne dojatí, z vystavených obrazov akoby vychá-
dzali lúče, celé sa rozžiarili“, mieni pravidelný účastník jej výstav, konateľ ústavu RNDr. Ing. Pavol Švec, 
CSc. Umelkyňa napriek tomu, že ju od detstva na vozíček pripútala zákerná obrna, optimisticky hovorí: 
„Treba sa tešiť aj z mála a žiť naplno ako sa dá.“              Text: Peter Kresánek



Obetaví a vysoko odborne zdat-
ní lekári, zdravotné sestry 

a mnohí ďalší pracovníci, rozsah 
činností ústavu v uplynulom ob-

dobí vzhľadom na novovzniknuté 
okolnosti výrazne rozšírili. Okrem 
iného, v osobitnom uzatvorenom 
oddelení na zhruba dvoch desiat-

kach lôžok, už vykonávajú náročnú 
liečbu onkologických pacientov, 
ktorí ochoreli na COVID-19. Me-
dzi prvými na Slovensku začali pre 
pacientov a svojich zamestnancov 
vykonávať a vyhodnocovať tiež an-
tigénové a PCR testy. Už niekoľko 
týždňov uskutočňujú, po preočko-
vaní svojich zdravotníkov, aj pre 
bežnú verejnosť vakcináciu, ktorá 
je tou najúčinnejšou zbraňou proti 
ochoreniu COVID-19.
Vakcinačné centrum Onkologic-
kého ústavu sv. Alžbety poskytuje 
očkovanie proti ochoreniu CO-
VID – 19 všetkým záujemcom spĺ-
ňajúcim v danom čase stanovené 
podmienky. V súlade s rozhodnu-
tím Ministerstva zdravotníctva SR, 
podľa ktorého prihlásenie sa na oč-
kovanie proti ochoreniu COVID-19 
je možné výlučne len cez portál /
https://korona.gov.sk/. Zároveň sa 
na uvedenom portáli nachádzajú 

Onkologický ústav sv. Alžbety poskytuje zdravotnú starostlivosť bez obmedzení 

Prevencia, testovanie, 
očkovanie, liečba

UDIALO SA 
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Napriek celkovo zložitej situácii, ovplyvnenej aj na Slovensku 

šírením ochorenia COVID-19, doposiaľ poskytoval a naďalej po-

skytuje celoslovensky pôsobiaci Onkologický ústav sv. Alžbety 

zdravotnícku starostlivosť stále v plnom rozsahu, vrátane lieč-

by aj prevencie (situácia ku dňu uzávierky tohto vydania časo-

pisu). Zásluhu na tom majú všetci zamestnanci ústavu vrátane 

sestier alžbetínok, aj im pomáhajúci dobrovoľníci či príslušníci 

armády. Počnúc od vysoko odborne zdatných a erudovaných 

zdravotníkov až po jednotlivé profesie zabezpečujúce chod ne-

mocnice či nádvornú čatu a náročnú službu pri filtroch a vcho-

doch. Spoločne tvoria jeden harmonicky fungujúci celok, ktorý 

motivujú Mgr. Mária Ragulová, generálna predstavená rehole, 

doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc., ko-

natelia OÚSA. 



aj potrebné informácie, vrátane 
voľných termínov na očkovanie. 
(Bližšie sa o tom dočítate v na-
sledujúcom samostatnom článku 
o fungovaní Vakcinačného centra 
ústavu na strane 10, tohto vydania 
časopisu Naša nemocnica.)
Medzi zaujímavé javy súčasnosti 
patrí tiež skutočnosť, že ľudia si 
práve v čase jeho ohrozenia stále 
viac začínajú uvedomovať hodno-
tu svojho zdravia. S tým súvisí po 
predošlom miernom poklese aj sú-
časný rastúci záujem o komplexné 
alebo špeciálne, obrazne poveda-
né na mieru šité, zdravotné pre-
hliadky a vyšetrenia aké klientom 
poskytuje Preventívne centrum 
Onkologického ústavu sv. Alžbety. 
Ako jedno z najväčších a najdlhšie 
pôsobiacich na Slovensku sa teší 
napríklad obľube žien i mužov pô-

sobiacich na postoch manažérov, 
ktorí sú dnes podrobení osobit-
nej záťaži. Pritom od ich kondície 
a dobrého zdravotného stavu závi-
sí i účelnosť rozhodovacích proce-
sov a v konečnom dôsledku i ďalší 
úspešný vývoj a napredovanie celej 
našej spoločnosti.

Text a foto: Peter Kresánek

UDIALO SA 
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Klient, ktorý má záujem o očko-
vanie sa registruje cez formulár 

MZ SR na stránke korona.gov.sk. Po 
zaregistrovaní dostane SMS s pres-
ným dátumom, časom a miestom 
vakcinácie. V daný deň a v daný čas 
sa dostaví ku nám na Kolársku 12, 
kde po dezinfekcií rúk pristúpi ku 
kolegom z administratívy, ktorí skon-
trolujú jeho osobné údaje ako meno, 
priezvisko, rodné číslo, trvalé bydlis-
ko, poisťovňu a telefónne číslo. 
Po registrácii sa klientovi vytlačia 
dva doklady – anamnestický dotaz-
ník a informovaný súhlas. Po vy-
plnení dokladov pristupuje klient 
k lekárovi, ktorý s ním preberie 
jeho zdravotný stav a indikuje klien-
ta k vakcinácii. Po podaní vakci-
načnej látky zdravotnou sestrou sa 
klient presunie do čakárne a zotrvá 
v priestoroch vakcinačného centra 
15 minút. V prípade akýchkoľvek 

nežiaducich prejavov po vakcinácii 
máme pripravenú akceptačnú miest-
nosť s dvomi lôžkami, potrebným 
vybavením a s neustálym dozorom 
lekára a sestry z Kliniky anestézie 
a intenzívnej medicíny ústavu. Po 
15 minútach klient spokojne odchá-
dza domov a čaká na SMS od MZ SR 
ohľadom termínu na preočkovanie, 
ktoré by malo byť 28 dní po podaní 
prvej dávky vakcíny.
Celý priebeh vakcinácie a vôbec vy-
tvorenie vakcinačného centra mož-
no pre viacerých vyzerá veľmi jed-
noducho, ale za všetkým stojí veľké 
úsilie a množstvo perfektne odve-
denej práce mojich nových kolegov, 
ktorí mi podali pomocnú ruku. Na 
príprave priestorov a kompletného 
materiálneho vybavenia sa podieľala 
Tatiana Lehotská s PhDr. Ivetou Mi-
chalkovou. Za technickú podporu 
a IT vybavenie vďačím Ing. Martinovi 
Hronskému a jeho tímu z Oddelenia 
informačných systémov ústavu. Re-
gistráciu pacientov si zobral na sta-
rosti skvelý tím RNDr. Jozefa Tótha, 
CSc., a samozrejme v neposlednom 
rade ďakujem lekárom a zdravotným 
sestrám z jednotlivých oddelení, kto-
rí boli ochotní pomôcť a aktívne sa 
zúčastňujú vakcinácie. 
V pondelok 4. januára 2021 som ako 
novoprijatá lekárka prekročila brány 
Onkologického ústavu sv. Alžbety 
plná očakávaní. Byť súčasťou ústavu, 

ktorý má tak dlhoročnú históriu, je 
hodnotený medzi najlepšími nemoc-
nicami svojho druhu na Slovensku 
a vyhľadávaný aj zo zahraničia bola 
pre mňa česť. V utorok ráno 27. ja-
nuára, po necelom mesiaci môjho 
pôsobenia na Oddelení imunodiag-
nostiky ma oslovil riaditeľ a konateľ 
ústavu doc. MUDr. Juraj Kaušitz, 
CSc., h. prof. Navrhol mi podieľať sa 
na zriadení a otvorení vakcinačného 
centra ako jeho vedúca. Milo ma to 
prekvapilo. Zároveň som si uvedomi-
la zodpovednosť a náročnosť prijatia 
pre mňa tejto veľkej výzvy...
Po necelých dvoch týždňoch inten-
zívnej práce sme v pondelok 8. feb-
ruára Vakcinačné centrum v ústave 
úspešne otvorili. Čaká nás ešte dlhá 
cesta s množstvom prekvapení a ne-
očakávaných udalostí, ale s obetavos-
ťou tímov zložených z  odborníkov 
a skvelých ľudí to určite zvládneme.

Text: MUDr. Zuzana Cingelová,
vedúca Vakcinačného centra
Onkologického ústavu sv. Alžbety
lekár Oddelenia imunodiagnostiky
Foto: Peter Kresánek

V pondelok 8. februára 2021 sme v Onkologickom ústave sv. Alžbety 
otvorili Vakcinačné centrum. Nachádza sa v Bratislave, na Kolárskej 
ulici číslo 12, v priestoroch posluchárne na prízemí bloku R. Vakci-
načné centrum funguje pre verejnosť od pondelka do piatka v čase od 
8 do 13 hod. Momentálne očkujeme 24 klientov za hodinu, čo pred-
stavuje 120 zaočkovaných za jeden deň a s perspektívou postupného 
navýšenia kapacít. 

Vakcinačné centrum 
Onkologického ústavu sv. Alžbety 
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Nové zariadenie umožňuje pre-
cíznejšie zacieliť a zakresliť 

cieľové objemy, ako aj prenos dát 
do plánovacích systémov a násled-
ne na lineárne urýchľovače. CT 
simulátor je potrebný aj na pláno-
vanie frakcionovanej intra a extra-
kraniálnej stereotaktickej rádiote-
rapie. 
Zároveň uvedený CT prístroj vy-
užíva aj II. rádiologická klinika LF 
UK a OÚSA na rutinnú diagnostiku 
onkologických pacientov. V oblasti 

diagnostického zobrazovania prí-
stroj využíva najnovšiu generáciu 
iteratívnej rekonštrukčnej techni-
ky, ktorá umožňuje nielen reduk-
ciu šumu a kovových artefaktov, 
ale súčasne aj zvýšenie ostrosti 
snímok bez ohľadu na konštitúciu 
pacienta, čím napomáha lepšej vi-
zualizácii a charakterizácii chorob-
ného procesu pri celkovo nižšej 
dávke ionizujúceho žiarenia.
Po zrealizovanej výmene lineár-
nych urýchľovačov v rokoch 2019 

a 2020 za dva plne kompatibilné 
– identické lineárne urýchľovače 
Varian True Beam ide o ďalšiu vý-
znamnú modernizáciu prístrojo-
vého vybavenia v Onkologickom 
ústave sv. Alžbety umožňujúcu po-
skytovanie zdravotnej starostlivos-
ti v súlade s aktuálnymi štandardmi 
modernej onkologickej liečby.

Text: MUDr. Martin Chorváth, 
PhD., MPH, primár, Klinika Stereo-
taktickej rádiochirurgie VŠZaSP sv. 
Alžbety a OÚSA; doc. et doc. MUDr. 
Viera Lehotská, PhD., prednostka 
a primárka, II. rádiologická klinika 
LF UK a OÚSA

Foto: Peter Kresánek

 V októbri minulého roku, v rámci neustále prebiehajúcej moderni-
zácie prístrojov využívaných pacientmi v Onkologickom ústave sv. 
Alžbety (OÚSA) inštalovali nový CT simulátor Somatom Confidence 
RT Pro od firmy Siemens. Prístroj využíva Klinika radiačnej onkoló-
gie SZU a OUSA ako aj Klinika Stereotaktickej rádiochirurgie VŠZaSP 
sv. Alžbety a OÚSA na plánovanie pacientov liečených žiarením, či už 
pomocou frakcionovanej externej rádioterapie alebo stereotaktickej 
rádiochirurgie. 

Zlepší diagnostiku a plánovanie liečby

Nový CT simulátor 
v Onkologickom ústave sv. Alžbety

Pomôcky na fixovanie pacienta. Zariadenie na podanie kontrast-
nej látky.

Rádiologickí technici počas škole-
nia na nový CT simulátor.
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LIGA PROTI RAKOVINE

Náš úmysel, pridať sa k tomuto 
programu založením Ligy proti 

rakovine, prekazila legislatíva vtedaj-
šieho politického systému. Podarilo 
sa to až v januári 1990 a tak sa stala 
prvou nezávislou mimovládnou or-
ganizáciou pre kontrolu rakoviny 
v Československu a prvou v regióne 
východnej Európy. Táto iniciatíva sa 
stretla s veľkým porozumením nie-
len doma, ale najmä v zahraničí. Liga 
proti rakovine bola prijatá za člena 
Asociácie európskych líg proti rako-
vine (ECL) a Únie pre medzinárodnú 
kontrolu rakoviny (UICC). 
Bolo pre nás veľkou cťou, keď patro-
nát nad Ligou proti rakovine prevzal 
pán Alexander Dubček, predseda 
Československého federálneho zhro-
maždenia, ktorý jej snahy podporoval 
morálne i finančne.
Naše začiatky neboli ľahké. Nemali 
sme ani dosť skúseností, ani finanč-
ných prostriedkov. Boli sme veľmi 
vďační nórskej lige Kreftforeningen, 
ktorá nám podľa rozhodnutia ECL 
pomáhala niekoľko rokov radami 
a umožňovala nám účasť na zahranič-
ných kongresoch a iných poduja-
tiach. Po rozdelení Československa 
vznikli samostatné organizácie v Slo-
venskej a Českej republike. Milým 
prekvapením bolo pozvanie na sláv-
nostné zhromaždenie Cechu žien pri 
OSN, kde som prevzala od manželky 
rakúskeho prezidenta pani Elisabeth 
Waldheim šek na 52 500 šilingov na 
podporu našich projektov. 
*  Prioritou našej činnosti bolo od-

strániť pretrvávajúce tabu o rakovi-
ne, zvýšiť vedomosti o rakovine 
prostredníctvom brožúr, publiká-
cii, letákov, kampaní a inými podu-
jatiami.

*  Pod záštitou prezidenta SR pána Mi-
chala Kováča sme otvorili výstavu 
zahraničných plagátov na tému – 

Ako sa vyhnúť riziku vzniku rakovi-
ny.

*  Boli sme vďační Slovenskej televí-
zii, ktorá nám odvysielala bezplatne 
17 častí na propagáciu prevencie 
a včasného zistenia rakoviny.

*  V roku 1997 sme sa zapojili do špe-
ciálneho projektu „Beh Terryho 
Foxa“, ktorý inicioval 18-ročný Ka-
naďan po amputácii pravej nohy 
pre rakovinu ako Maratón nádeje, 
spojený so zbierkou peňazí na pod-
poru výskumu. Organizovali sme 
ho v niektorých mestách s pomo-
cou miestnych činiteľov a škôl. Zís-
kané peniaze sme darovali Ústavu 
experimentálnej onkológie SAV.

*  V roku 2004 sme boli pozvaní 
k účasti na projekte EUROCAN+-
PLUS, ktorý organizovala Medziná-
rodná agentúra pre výskum rakovi-
ny (IARC) v Lyone. Cieľom bolo 
analyzovať stav výskumu v Európe. 
V závere tohto projektu sa okrem 
iných zistení konštatovalo, že vý-
skumu kvality života pacientov 
v priebehu liečby a po nej sa dosiaľ 
venovalo málo pozornosti i zo stra-
ny štátnych orgánov. 

*  Zrealizovalo sa mnoho kampaní, 
ktoré upozorňovali na riziká ne-
zdravého spôsobu života. Jeden 
z najväčších úspechov zaznamenala 
protifajčiarska kampaň s prezentá-
ciou známych postáv – Yul Brynner 
(Sedem statočných) s cigaretou, 
Sherlock Holmes s fajkou a Colom-
bo s cigarou a provokačnou otáz-
kou: „Kde je žena inšpektora Co-
lomba? Pasívne fajčenie zabíja!“ 
Táto kampaň získala prvú cenu 
v medzinárodnej súťaži kreativity 
v New Yorku. 

*  Významným krokom bola realizá-
cia Onkologickej výchovy na ško-
lách, ktorá bola schválená Minister-
stvom školstva ako nepovinný 

predmet. Aktuálne pokračuje vzde-
lávanie na školách vo forme organi-
zovania edukačných prednášok 
k prevencii. 

*  Liga proti rakovine dlhé roky fi-
nančne zastrešovala letné či zimné 
„tábory“ pre detských onkologic-
kých pacientov, ktoré organizačne 
zabezpečoval Klub detskej nádeje. 
Ich účelom bolo prispieť k skoré-
mu zotaveniu detí po náročnej lieč-
be.

*  V roku 2003 sme zriadili „Domovy“ 
pre rodičov detí s rakovinou lieče-
ných v  nemocniciach v Bratislave 
a v Košiciach, prispeli sme finančne 
nemocnici v Banskej Bystrici na vy-
budovanie oddelenia, slúžiaceho 
pre rodičov počas pobytu v nemoc-
nici; darovali sme autá pre mobilnú 
hospicovú starostlivosť (Košice, 
Banská Bystrica).

*  Vybudovali sme tri Centrá pomo-
ci v Bratislave (2009), v Košiciach 
(2010) a v Martine (2011) s množ-
stvom bezplatných služieb nielen 
pre pacientov, ich rodinných prís-
lušníkov, ale tiež pre verejnosť.

*  Organizujeme a plne hradíme re-
kondičné a relaxačné pobyty pre 
individuálnych onkologických pa-
cientov z celého Slovenska. Projekt 
sme rozšírili o ponuku pobytov pre 
celé rodiny, kde je niektorý z rodi-

S patronátom Alexandra Dubčeka
30. rokov pomoci chorým a ich blízkym

Prezidentka LPR bilancuje 
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Od založenia Ligy proti rakovi-
ne (LPR) uplynulo už 30 rokov 
a tak sa vraciam v spomienkach 
k začiatkom a výsledkom tri-
dsaťročnej práce ligy. Myšlien-
ka založiť u nás ligu vznikla, keď 
som si v jednom zahraničnom 
časopise prečítala správu, že 
v roku 1985 sa stretli v Miláne 
hlavy štátov a vlád krajín zá-
padnej Európy a dohodli sa na 
spoločnom programe – Euró-
pa proti rakovine. Jeho cieľom 
bolo pod vedením vedcov a od-
borníkov v onkológii a s účas-
ťou rôznych inštitúcii a líg proti 
rakovine znížiť narastajúce bre-
meno rakoviny. 

čov onkologický pacient. 
*  V roku 2004 sme spustili Linku po-

moci, dnes poskytujúcu služby pod 
názvom Onkoporadňa. K dispozí-
cii je bezplatné poradenstvo odbor-
níkov rôznych profesií na tel. čísle 
0800 11 88 11, mailové poraden-
stvo na: poradna@lpr.sk. 

*  Jednorazovým finančným príspev-
kom pomáhame riešiť problémy 
pacientov, ktorí sa v dôsledku ocho-
renia dostanú do zlej ekonomickej 
situácie.

*  Narastajúci počet ľudí, ktorí majú 
alebo mali rakovinu vyžaduje zvýše-
nú psychosociálnu starostlivosť 
a celkovú rehabilitáciu pre zlepše-
nie kvality ich života. I to bol dôvod 
na spustenie projektu „Sieť psycho-
lógov“, ktorý realizujeme viac ako 
10 rokov. Pacientom a ich rodinám 
sú k dispozícii psychológovia, ktorí 
sa im venujú buď v nemocniciach 
alebo v ambulantných priestoroch 
a poskytujú im individuálne psy-
chologické poradenstvo, ktoré je 
hradené Ligou proti rakovine. Sa-
motní psychológovia zapojení do 
projektu sa pravidelne stretávajú 
na supervíznych stretnutiach, kde 
si vymieňajú skúsenosti a neustále 
sa vzdelávajú.

*  Organizujeme a plne hradíme 
edukačné workshopy pre zdravot-
né sestry pracujúce v onkológii, 
ktoré sú schválené a certifikované 
SKSaPA. Ich účelom je zabezpečiť 
posun informácií od pacientov, čo 
očakávajú v rámci komunikácie 
a tiež poskytnúť im užitočné in-
formácie v oblasti vlastnej psycho-
hygieny vzhľadom na ich náročné 
povolanie.

Dlhodobé členstvo a spolupráca s eu-
rópskymi organizáciami umožnila 
rozvoj práce LPR vo viacerých oblas-
tiach. Ako aktívny člen ECL máme za-
stúpenie  v pracovných skupinách 
ECL, ktoré riešia i s našou účasťou od-
stránenie diskriminácie, návrat do 
práce, prístup k poisteniu, finanč-
ným službám a  prístup k inovatív-
nym liekom pre pacientov v celej Eu-
rópe. Prostredníctvom ECL sme tiež 

v kontakte so skupinou európskych 
poslancov MAC, ktoré sa venuje rako-
vine. 
Valné zhromaždenia ECL spojené 
s konferenciou a stretnutím pracov-
ných skupín, s účasťou členských 
líg proti rakovine a iných organizá-
cií, hodnotia dosiahnuté výsledky 
a schvaľujú stratégie kontroly rakovi-
ny pre budúce obdobie.
Spolupracovali sme na tvorbe a reví-
ziách Európskeho kódexu proti rako-
vine, ktorý stále rôznou formou pro-
pagujeme prostredníctvom skupiny 
mladých ambasádorov ECL, ktorej 
sme členom.
Svetový deň proti rakovine, ktorý sa 
koná 4. februára a Týždeň Ligy proti 
rakovine v októbri sú príležitosťou 
propagovať rôzne posolstvá verejnos-
ti v oblasti prevencie nádorových 
ochorení.
V roku 2006 a 2009 sme usporiadali 
Fórum onkologických pacientov 
s účasťou zástupcov Ministerstva 
zdravotníctva a Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny. Pacienti dis-
kutovali s prizvanými odborníkmi 
o svojich problémoch. V rezolúciách 
odoslaných na kompetentné miesta 
sme v ich mene tlmočili požiadavky, 
súvisiace s obhajovaním ich práv 
v otázkach odstránenia diskriminá-
cie, návratu do práce; vyzývali sme 
k urýchlenému prijatiu Národného 

onkologického plánu a aktívne sme 
prispievali k jeho obsahovej náplni.
Deň narcisov, ktorého prvý ročník sa 
uskutočnil v roku 1997, je popri asig-
nácii 2 % dane z príjmu v súčasnosti 
najväčším zdrojom príjmu Ligy proti 
rakovine. Po skromných začiatkoch 
bol stále úspešnejší a v roku 2019 do-
siahol výnos rekordnú sumu 
1 125 712, 98 eur. 
Pre kritickú situáciu spôsobenú pan-
démiou COVID-19 v roku 2020 sa 
zorganizoval „Deň narcisov špeciál“, 
ktorého výnos zo zrejmých dôvodov 
zaznamenal výrazný pokles. I napriek 
tomuto faktu zabezpečuje Liga proti 
rakovine nepretržite svoje najdôleži-
tejšie projekty. 
V období pred rokom 2020 bola z vý-
nosu verejnej finančnej zbierky Deň 
narcisov každoročne realizovaná 
podpora klinických a výskumných 
projektov pre rozvoj nových metód, 
techník, služieb a zlepšenie paliatív-
nej starostlivosti. Odborná komisia 
LPR posudzovala žiadosti zasielané 
z celého Slovenska a schvaľovala pod-
poru projektov, ktoré majú dlhodobú 
perspektívu a prinášajú pokrok. Na-
príklad Onkologickému ústavu sv. 
Alžbety sme popri iných projektoch 
pomohli zriadiť prvú biobanku na 
Slovensku, ktorá má veľký význam 
pre prenos výskumu do liečby.
Je pre mňa veľkou cťou a potešením, 
že som mohla ako zakladajúci člen 
LPR napísať prehľad činnosti za uply-
nulých 30 rokov, ktorou sme dosiahli 
uznanie doma i v zahraničí. Rada by 
som sa poďakovala všetkým, ktorí nás 
na dlhej ceste do lepšej budúcnosti 
sprevádzali. Mimoriadna vďaka patrí 
celému výkonnému tímu LPR, ktorý 
obetavou a neúnavnou prácou vý-
znamne prispel k pokroku vo všet-
kých oblastiach kontroly rakoviny. 
Koncom roku 2020 som sa vzdala 
funkcie prezidentky Ligy proti rako-
vine a verím, že nové vedenie vyna-
loží všetky sily k dosiahnutiu ďalších 
úspechov.

Text: MUDr. Eva Siracká, DrSc.
Foto: Peter Kresánek 
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Plnením tejto úlohy v organizácii 
zdravotníckeho zabezpečenia 

tak realizujeme príslušné ustanove-
nia ústavného zákona číslo 227/2002 
Z. z. o bezpečnosti štátu v čase voj-
ny, vojnového stavu, výnimočného 
stavu a núdzového stavu v znení ne-
skorších zmien a doplnení, zákona 
č. 179/2011 o hospodárskej mobili-
zácii a o zmene a doplnení zákona č. 
387/2002 Z. z. o riadení štátu v krí-
zových situáciách mimo času vojny 
a vojnového stavu v znení neskor-
ších predpisov a uznesenia vlády SR 
č. 474 z 19. septembra 2012 k návrhu 
na zabezpečenie lôžok pre plnenie 
úloh hospodárskej mobilizácie.“
V rámci súboru hospodárskych a or-
ganizačných činností a opatrení, pri-
pravovaných v stave bezpečnosti re-

zortom zdravotníctva tvoríme jeho 
súčasť v rámci prípravy na obranu 
a riešenie krízových situácií vykoná-
vaných v oblasti ústavnej zdravotnej 
starostlivosti, s tým súvisiacich slu-
žieb a financovania, a na zabezpeče-
nie zdrojov, ktoré slúžia na zmierne-
nie následkov krízovej situácie.
V zmysle uvedeného tým vytvárame 
predpoklady na zabezpečenie ne-

odkladnej zdravotnej starostlivosti 
onkologickým pacientom v období 
krízovej situácie. 
Okrem vykonávania opatrení hos-
podárskej mobilizácie plní náš ústav 
v zmysle zákona č.87/2018 o radiač-
nej ochrane a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a uznesenia vlá-
dy SR č.579/2018 aj ďalšie úlohy pri 
poskytovaní neodkladnej zdravotnej 
starostlivosti osobám zasiahnutých 
jadrovou alebo radiačnou udalosťou.

Text: Ing. J. Slovák
Foto: Peter Kresánek

Onkologický ústav sv. Alžbety je 
subjektom hospodárskej mobilizácie

Ministerstva zdravotníctva SR
V rámci príprav na plnenie opatrení v oblasti obrany a bez-

pečnosti štátu tvorí Onkologický ústav sv. Alžbety v rámci sie-

te subjektov hospodárskej mobilizácie rezortu zdravotníctva, 

ako poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti významnú 

úlohu pri poskytovaní neodkladnej onkologickej zdravotnej 

starostlivosti. Našim cieľom je udržiavať celkový lôžkový fond 

ústavu vo vládou SR stanovenom počte pre obyvateľstvo. 

Onkologický ústav sv. Alžbety v minulosti navštívila tiež delegácia Me-
dzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE).
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BLAHOŽELÁME NAŠIM JUBILANTOM

Naozaj, už je to dosť dávno, čo sa 
v Klenovci naša milá kolegyňa 

Julka Michaličková narodila. Vyrasta-
la v mnohočlennej rodine obklopená 
štyrmi ďalšími súrodencami, čo bol isto 
jeden z momentov, ktorý jej vtisol do 
vienka veľkú dávku skromnosti, poko-
ry, ale aj vitality a schopnosti prispôso-
biť sa novej situácii. Tieto vlastnosti ju 
okrem mnohých iných sprevádzali celý 
život. “Sudičky” nadelili Julke obrovskú 
dávku pozitívnej energie na celý život 
– tej má dodnes toľko, že jej má stále 
na rozdávanie. Každému z nás život 
zvyčajne stavia do cesty rôzne prekáž-
ky, ani Julku život nijako nešetril. Ale 
tu treba spomenúť ďalšiu jej vlastnosť, 
resp. životný postoj: prekážky sú na to, 
aby sa prekračovali a aby nás posilnili 
na ďalšiu cestu životom. Navyše, Julka 
všetko vždy robila a robí s patričnou 
dávkou dobrej nálady a úsmevu, vždy 
tak, aby neobťažovala iných. Naopak, 
kde a kedy mohla, tam druhým pomoh-
la. Julka nepozná nie, či “nedá sa”.
Keďže Julka mala začať štúdium v tem-
ných päťdesiatych rokoch minulého 
storočia, nebolo jej hneď umožnené 
prihlásiť sa na štúdium medicíny. Ako 
zmaturovaná detská zdravotná sestra 
musela 2 roky pracovať ako novorode-
necká sestra, až potom mohla byť pri-
jatá na štúdium medicíny. Po skončení 
vysokej školy nastúpila pracovať na det-
ské oddelenie, čoskoro sa dostala do 
tímu lekárov vedených prof. Virsíkom, 
a tak veľmi rýchlo “privoňala” k respi-
rológii. Progresívne mysliaci prof. Vir-
sík ju nasmeroval k dovtedy prakticky 
neexistujúcej klinickej imunológii – 

alergológii. Doktorka Michaličková sa 
v roku 1974 zaradila medzi prvých ates-
tantov v tomto odbore na Slovensku 
a rok na to založila v pľúcnej nemocni-
ci v Podunajských Biskupiciach jedno 
z prvých Oddelení klinickej imunoló-
gie a alergológie (OKIA) na Slovensku. 
Aj tu sa prejavilo jej progresívne mys-
lenie – oddelenie od začiatku koncipo-
vala ako klinicko-laboratórne, pretože 
vedela, že kvalitná klinická imunológia 
a alergológia sa nedá robiť bez kvalit-
nej laboratórnej diagnostiky. Odboru 
ostala verná podnes. Hoci bola dr. Mi-
chaličková po celý čas zdravotníckym 
pracovníkom, vždy sa podieľala na 
výchove, najmä, praktickej, mladších 
kolegov. Za 56 rokov (!) odpracova-
ných v zdravotníctve, resp. 46 rokov 
(!) v špecializačnom odbore, vychovala 
niekoľko generácií ďalších špecialistov, 
zoponovala desiatky atestačných prác, 
odprezentovala vyše 100 prednášok na 
lokálnych aj celoštátnych podujatiach.
Keďže v časoch, kedy dr. Michaličko-
vá s prácou v špecializačnom odbore 
začínala tento prakticky neexistoval, 
možno ju smelo radiť medzi tých, ktorí 
sa významnou mierou zaslúžili o jeho 
koncipovanie a rozvoj na Slovensku. 
Stala sa zakladajúcou členkou Sloven-
skej spoločnosti alergológie a klinickej 
imunológie, v jeho výbore pracovala 
nepretržite až do roku 2016. Za vý-
znamný prínos pre slovenskú medi-
cínu bola dr. Michaličková postupne 
ocenená bronzovou, striebornou aj 
zlatou medailou SLS. Výbor Českej spo-
ločnosti pre alergológiu a klinickú imu-
nológiu udelil dr. Michaličkovej čestné 
členstvo.

Milá Julka, všetci si ťa nesmierne vá-
žime a celý život nám budeš svetlým 
príkladom v osobnom aj pracovnom 
živote. Prajeme ti na tvojej ďalšej život-
nej púti veľa neutíchajúcich síl, nech 
ťa neopúšťa tvoja povestná vitalita, no 
a samozrejme k tomu veľa zdravia a lás-
ky. A sebecky na záver: Julka, prajeme 
si, nech si tu ešte dlho medzi nami!
Ad multos annos!
Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.,
primár OKIA OÚSA

MUDr. Júlia Michaličková
Pozitívna energia na rozdávanie

V závere roka 2020 sa naša kolegyňa Júlia Michaličková, pre svo-
jich najbližších kolegov vždy jednoducho “Julka”, dožila význam-
ného jubilea. Dámam sa pri blahoželaní k jubileu nezvykne uvá-
dzať vek, vraj sa to nepatrí. Som však názoru, že po prekročení 
istého veku sa to smie – pretože prekročiť prah osemdesiatky, 
najmä ak sa to “prihodí” v stave absolútnej duševnej sviežosti 
a výkonnosti – je niečo čo si zaslúži nie iba zmienku, ale aj obdiv.

Ďakujeme za dlhodobú 
obetavú prácu

Koncom februára, na prahu vý-
znamného životného jubilea, 
odišiel na zaslúžený odpočinok 
primár Poliklinického oddele-
nia MUDr. Jozef Rukovanský. 
V Onkologickom ústave sv. Alžbe-
ty pôsobil od jeho založenia. Ako 
vynikajúci lekár sa špecializoval 
najmä na interné, konziliárne 
a predoperačné vyšetrenia am-
bulantných a hospitalizovaných 
pacientov.
Text a foto: Peter Kresánek
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Tento vývoj otvoril dvere širšie 
koncipovanej nanovede a na-

notechnológiám, ktoré sa presa-
dzujú nielen v elektronike a s ňou 
spätej optike, ale všeobecne v no-
vých materiáloch, vo farmácii 
a protetike, v energetike - slneč-
ných článkoch, kábloch, batériách, 
v metrológii, hlavne v senzoroch 

rozličných veličín, v chémii - kata-
lýze, čistení vody a p. Nanoštruk-
túry komponujeme a ich vlastnosti 
skúmame na úrovni 1 – 100 nm. 
Ako príklad môže slúžiť pravidel-
ne usporiadaná vrstva z nanočastíc 
oxidu železitého (Fe2O3) prieme-
ru 6 nm, ktorá je citlivou vrstvou 
senzorov plynov (Obr. 1). Moleku-
ly plynu sa adsorbujú na povrchu 
nanočastíc a podľa svojej povahy 
zvýšia alebo znížia elektrickú vodi-

vosť vrstvy. Citlivosť senzora rastie 
s plochou časticového súboru, kto-
rá v tomto prípade dosahuje okolo 
200 m2 na jeden gram nanočastíc. 
Sú známe prípady, keď senzory za-
znamenali jedinú molekulu, čím 
prevyšujú citlivosť čuchu psa. Špe-
cificky veľké povrchy sú východis-
kom modernej katalýzy.

Ďalší rozvoj nanovedy smeruje 
k dĺžkam pod 1 nm, teda do ríše 
atómov. Ich rozmery sú okolo 0,1 
nm. Atómy sú poslednou dosiah-
nuteľnou hranicou miniaturizácie 
v nanovede. Štiepenie atómov patrí 
už do jadrovej fyziky. O tempe po-
kroku dosiahnutom v tejto oblasti 
svedčia výroky troch laureátov No-
belovej ceny:

• W. Ostwald, 1907: Iba nedávno 
sme získali experimentálne dô-
kazy o diskrétnosti a granularite 
látok (existencia atómov). 

• R. Feynman, 1959: Princípy fyzi-
ky nie sú v rozpore s manipulova-
ním vecí atóm po atóme.

• R. Smalley, 2000: Nanotechnoló-
gia je umenie budovať súčiastky 
na ultimatívnej úrovni – atóm po 
atóme.

Štefan Luby

Nanoveda a nanotechnológie 
v službách medicíny 

Informačná epocha, ktorá formovala našu spoločnosť os-
tatných 70 rokov, pramení z miniaturizácie polovodičových 
integrovaných obvodov – populárnych čipov, a následne po-
čítačov. Zásadné inovácie majú cyklus 4 – 5 rokov a rozmery 
najmenších častí obvodov prekonali už dávno hranicu jeden 
mikrometer, teda milióntinu metra, a atakujú hranicu 10 na-
nometrov, teda desať miliardtin metra. Mikroelektronika tak 
prerástla do nanoelektroniky a počet tranzistorov na čipe sa 
počíta v desiatkach miliárd.

Obr. 1 Homogénna vrstva nanočastíc Fe2O3 na povrchu kremíkovej do-
štičky (Fyzikálny ústav SAV, Dr. M. Benkovičová a kol.).
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Užitočné manipulácie jednotlivých 
atómov sú vzdialenou perspektí-
vou, ale výskum v tejto oblasti na-
preduje. Na obr. 2 je znázornená 
zmena usporiadanie atómov medi 
pomocou špeciálneho mikrosko-
pu ktorý zobrazuje povrchy ohma-
távaním veľmi tenkým hrotom.

Nanotechnológie nevyužívajú iba 
špecificky veľké povrchy malých 
objektov. Dôležité je, že malé čas-
tice prestupujú cez membrány, 
tenké vrstvy nepriehľadných ma-
teriálov sa stávajú priezračnými, 
roztoky nanočastíc sú sfarbené 
podľa ich veľkosti, čo sa využívalo 
na farbenie skla už v antike, malé 
prímesky vhodnej legúry v materi-
áloch dramaticky zlepšujú ich me-
chanické vlastnosti.

Štandardné odvetvia 
nanomedicíny
Nanotechnológie sa sprvu udo-
mácňujú v oblastiach medicíny, 
kde prekonanie fyziologických ba-
riér nie je také náročné a kde prax 
miniaturizácie má svoje tradície.
V zubnom lekárstve nanoveda za-
sahuje do parodontológie, implan-
tológie, protetiky, ortodoncie, en-
dodoncie. Príklady sú dezinfekcia 
periodentálnych patogénov pomo-
cou nanočastíc zlata, regenerácia 
kostí, hojenie dentálneho tkaniva 
pomocou miniatúrnych ultrazvu-

kových generátorov a i.

Ďalšie pôsobisko nanovedy je der-
matológia a jej prienik s kozmeti-
kou. Kozmetika, hnaná ziskom, si 
volí vzhľadom na povrchové apli-
kácie nižšie bariéry ako pri lieči-
vách. Bolo to terčom kritiky v časo-
pise Nanoethics – Springer, ktorý 
sa od r. 2007 stal tribúnou duchov-
nej integrity v nanovede. Poukazo-
valo sa na nedostatočné testovanie 
komerčných prípravkov UV ochra-
ny s obsahom nanočastíc oxidov 
titánu a zinku. (Nanočastice ZnO 
sú účinným filtrom v opaľovacích 
krémoch v širšom spektre ultrafia-
lového žiarenia, TiO2 chráni pred 
tvrdším krátkovlnovým žiarením). 
Produkujú sa aj organické zlúčeni-
ny modifikujúce pigmenty, nano-
technológia urýchľuje dermálne 
alebo transdermálne zavádzanie 
liečiv, vakcináciu cez kožu aktuál-
nu v pediatrii, eliminuje problémy 
gastro-intestinálnej absorpcie - pH, 
príjem potravy a i.

Vo farmácii nanotechnológia in-
tervenuje v administrácii liečiv 
kontrolovaným spôsobom a ich 
zavedení k terapeutickému terču, 
sleduje sa uvoľňovanie a absorpcia 
liečiva, jeho ochrana pred degra-
dáciou, pričom stredobodom po-
zornosti sú nosiče – nanočastice, 
nanokapsule ako hlavný transport-

ný prostriedok, čas ich cirkulácie, 
pomer liečiva a nosiča (klasicky 
pod 10 %), rýchlosť uvoľňovania aj 
programové uvoľňovanie.

Antibakteriálne účinky nanočastíc: 
antimikrobiálne účinky striebor-
ných iónov alebo solí sú dobre zná-
me. Ale malé nanočastice dokážu 
prestupovať stenami bakteriálnych 
buniek, meniť ich štruktúru a vy-
volať apoptózu - bunkovú smrť. 
Svetová produkcia Ag nanočastíc 
dosahuje preto okolo 500 ton roč-
ne. Striebro je dnes prísadou vlá-
kien v odevnom priemysle, zabíja 
baktérie ktoré vznikajú pri potení, 
je prevenciou proti pliesňam a my-
kózam.

Témy budúcnosti
Teoretický i klinický výskum roz-
víja viaceré smery nanodiagnos-
tiky, nanoterapie, nanochirurgie, 
pričom ich spoločným vyústením 
by podľa odvážnych vízií mali byť 
nanoboty – nanorozmerové robo-
ty, autonómne operujúce vovnútri 
ľudského tela. Ostro sledovaná je 
spomenutá oblasť cieleného zavá-
dzania liečiv do tumorov. Hovorí 
sa jej terapia typu Trójskeho koňa. 
Jednou alternatívou sú magnetic-
ké nanočastice ako nosiče liečiva 
nasmerované do cieľového miesta 
magnetickým poľom. Počet vedec-
kých prác o takýchto nanonosi-

Obr. 2 Manipulácia atómov medi – svetlé kolieska – na oxidovanom povrchu medi pri teplote tekutého 
dusíka (Fyzikálny ústav SAV, prof. I. Štich a kol.). Vpravo na obrázku je schéma výpočtov k manipulácii 
atómov.
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čoch v medicíne, osobitne v onko-
lógii je v ostatných rokoch 10 000 
a viac. Tejto téme sa venujú aj v SAV 
– obr. 3. 
 
V SAV v Košiciach sa venujú aj vý-
skumu a realizácii magnetov na 
transport magnetických nano-
častíc v organizme do postihnu-
tej oblasti (rakovinové ochorenie, 
mozgová príhoda a pod.). Na tieto 

účely je potrebné pripraviť špeciál-
ne fokusované magnety, ktoré do-
kážu generovať magnetické pole 
s vysokou hodnotou magnetickej 
sily, čo dokáže nielen dopraviť 
magneticky značené liečivo do hlb-
šej oblasti tela, ale aj ho tam udržať 
potrebný čas. Po prvých domácich 
experimentoch sa v spolupráci 
s firmou z Nórska pripravili takéto 
magnety, účinok ktorých je dolo-

žený v in vitro experimente s po-
užitím modelu slepačieho vajíčka 
(obr. 4).

Príkladom nanodiagnostiky je po-
užitie senzorov plynov s citlivou 
vrstvou z nanočastíc na stanovenie 
a analýzu vydychovaného vzduchu. 
Výskum sa orientuje na diagnosti-
ku vyše dvadsiatich chorôb, v tom 
na rakovinu asi desiatich orgánov. 
V popredí záujmu sú však široko 
aplikovateľné senzory acetónu pre 
diabetikov. Senzor musí rozoznať 
koncentráciu acetónu v dychu v in-
tervale zdravý: < 1 ppm (jedna čas-
tica v milióne) a chorý: > 1,8 ppm 
s potrebnou rezervou. Takýto sen-
zor s citlivosťou 1 ppm acetónu vo 
vzduchu na báze nanočastíc Fe2O3 

je na obr. 5. (Časté použitie týchto 
častíc súvisí s tým, že sú biokompa-
tibilné.)

Grafén
Výskum v nanotechnológiách je 
nákladný. Svedčí o tom vlajkový 
projekt Európskej komisie Grafén, 
venovaný tomuto dnes najskúma-
nejšiemu nano-materiálu. Grafén 
je de facto monoatómová vrstva 
uhlíka sňatá z povrchu grafitu (obr. 
6). 
Grafén má rekordnú plochu 2 630 

Obr. 4 Lokalizácia magnetických nanočastíc (vľavo) pomocou fokusovaného magnetu (vpravo). (Ústav 
experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, doc. P. Kopčanský a kol.).

Obr. 3 Polymérne častice so zabudovanou magnetickou časticou a lie-
čivom Aliskirén z kategórie inhibítorov renínu (Ústav experimentál-
nej fyziky SAV v Košiciach, doc. P. Kopčanský a kol.).
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m2 na gram. Má veľmi vysokú elek-
trickú aj tepelnú vodivosť a me-
chanickú pevnosť. Aplikácie bude 
mať aj v medicíne. Má antibakte-
riálne účinky, počíta sa s ním ako 

možných senzoroch krvného tlaku 
a hladiny cukru, v rádioterapii tu-
morov i v zubnom lekárstve. 

Záver
Náklady vlajkového projektu gra-
fén sú predbežne 1 mld. €. Vysoké 
čiastky smerujú však do nanotech-
nológii vo všeobecnosti. Aj preto 
bývajú takéto výskumy sprevádza-
né prehnanou reklamou, či už zo 
strany médií, žiaľ niekedy aj z ve-
deckej obce. Súťaž o granty je tvr-
dá. Príkladom je „vojenská“ rétori-
ka cieleného zavádzania terapeutík 
do nádorov pomocou nanočastíc, 
bohatá na metafory typu terape-
utické strely, inteligentné bomby, 

nanoterminátori. Ich kritika bola 
uverejnená v časopise Nanoethics. 
Podobne pochodil grafén so svo-
jimi epitetami ako zázračný, divo-
tvorný či supermateriál, chrbto-
vá kosť inovácií,  korunný klenot 
s nekonečným potenciálom. To 
vyvoláva vo verejnosti nadmerné 
očakávania. Výskum samozrejme 
napreduje, ale osobitne v medicí-
ne musia byť jeho garancie na pod-
statne vyššej úrovni ako v anorga-
nickom svete. Takto treba vnímať 
aj súčasné snaženie a poslanie na-
novedy v medicíne.

Prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr.  
h. c. mult.

Obr. 5 Senzor acetónu so štyrmi elektrickými vývodmi v puzdre (hore). Dva vývody slúžia na meranie 
vodivosti citlivej vrstvy, dva na ohrev senzora na pracovnú teplotu okolo 450 oC. V hornej časti spodné-
ho obrázku je pomer vodivosti G v prítomnosti acetónu voči čistému vzduchu od koncentrácie acetónu, 
Vidieť, že priamka klesá ku koncentrácii 1 ppm acetónu v dychu, napriek tomu treba citlivosť ešte zvýšiť. 
Pomáhajú tomu nanočastice paládia (spodná časť obrázku). (Fyzikálny ústav SAV, prof. Š. Luby a kol.).

Obr. 6 Schematické znázornenie 
grafénu – vrstvy uhlíka v šesťu-
holníkovej štruktúre.

Prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., 
Dr. h. c. mult., je slovenský fy-
zik a vedúci vedecký pracov-
ník Slovenskej akadémie vied. 
Je čestným doktorom univerzít 
Salento (Taliansko), Slovenskej 
technickej univerzity v Brati-
slave, Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre a Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne. Deväť rokov riadil 

Fyzikálny ústav SAV a 15 rokov 
(1995 - 2009) ako predseda SAV. 
Zastával funkciu úradujúceho 
prezidenta All European Aca-
demies (federácie európskych 
akadémií), Central European 
Academy of Sciences and Arts, 
je viceprezidentom Európskej 
akadémie vied a umení v Sal-
zburgu a predsedom Redakč-
nej rady Encyklopédie Beliana. 

Zaoberá sa fyzikou polovodi-
čov, kovov, elektronických sú-
čiastok, laserovou technikou, 
röntgenovou optikou, nano-
vedou a nanotechnológiou. Je 
autorom vyše 400 vedeckých 
publikácií, 8 patentov a 10 kníh 
literatúry faktu.
Adresa autora: 
Fyzikálny ústav SAV, Bratislava, 
stefan.luby@savba.sk
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Moje úvahy o novej životnej 
role či úlohách, a postup-

nom zaradení sa medzi užívateľov 
pôžitkov skôr narodených, však 
netrvali dlho. Prerušila ich novo-
vzniknutá situácia po rozšírení 
ochorení spôsobených coronaví-
rusom. Naraz sme všetci vedno na 
pracoviskách lekárne stáli spoloč-
ne pred novými výzvami. 
Situácia sa v mnohých ohľadoch, aj 
úplne diametrálne, zmenila. Zatiaľ 
napríklad úplne padli plány urobiť 
lekáreň viac otvorenejšou okoliu. 
Upraviť jej priestory a usporiada-
nie pracovísk tak, aby sme mali užší 
kontakt s pacientmi a klientmi. Či 
úplne odstrániť doterajšie bariéry 
pri komunikácii s našimi zákazník-

mi a ešte viac sa im tak priblížiť.
Dnes je to úplne naopak. Od začiat-
ku pandémie až doteraz pracuje-
me v bezpečí za ochrannou barié-
rou v našej lekárni. Od pacientov 
a klientov nás delí jeden meter ši-
roký pult a zároveň nás ochraňuje 
dva metre vysoká sklenená bariéra 
okolo pracoviska.
V predstihu sme reagovali aj na 
novú výzvu možnosti potenciálne-
ho účinného boja s koronavírusom 
prostredníctvom očkovania. Našiel 
a preložil som z internetu výnos 
HMQ REG 174 INFORMATION 
FOR UK HEALTHCARE PROFES-
SIONALS o očkovacej  látke, ktorý 
vydali v Spojenom kráľovstve ešte 
4. decembra 2020. Vtedy sme veľa 

nevedeli ani o tom ako sa prípadná 
vakcína bude označovať, či dokon-
ca ako sa má skladovať a pripravo-
vať. 
Na tomto mieste, aj v širších sú-
vislostiach týkajúcich sa účinnosti 
a prínosu očkovania som si spome-
nul na významného slovenského 
lekára a farmaceuta. Je ním MUDr. 
RNDr. Jozef Haľko, CSc., s ktorým 
som mal česť stráviť pár rokov 
(1977 -  1982) v bezprostrednej 
blízkosti ako „klinický farmaceut“ 
na  Internom oddelení v Ústave 
klinickej onkológie, Heydukova 
10. Rozprával mi ako pracoval na 
infekčnom oddelení NsP Trnava 
v 50-tych rokoch minulého storo-
čia. Vtedy sa v oblasti eradikácie 
detskej obrny zohrával rozhodujúci 
boj aj na území Slovenska. Doktor 
Haľko nemal o význame a bezpeč-
nosti očkovania nikdy pochybnos-
ti, vždy kládol veľký dôraz na ma-
sové preočkovanie. Ako erudovaný 
zástanca vakcinácie tak je aj v tejto 
oblasti pre svojich kolegov zdravot-
níkov kladným príkladom. Myslím 
si, že si ako výnimočná osobnosť 
zaslúži pripomenutie, najmä v le-
kárnickom spoločenstve.
Odkaz tohto nestora slovenskej 
farmakológie ma sprostredkovane 
motivoval k akcelerácii úsilia pri-
praviť a zvládnuť v našej nemocnič-
nej lekárni aseptickú sériovú prí-
pravu očkovacej látky Comirnaty. 
V prvom slede od začiatku januára 
sme pripravili vyše 1 500 injekč-
ných striekačiek na podanie adek-
vátnych dávok očkovania. Prvotne 
najprv zdravotníkom Onkologic-
kého ústavu sv. Alžbety ako MV 30 
(30-te vakcinačné miesto) pre dáv-

Píše vedúci Lekárne sv. Alžbety 

Podnetné odporúčania
v ťažení proti korone

Štvrťstoročie Lekárne sv. Alžbety, ku ktorej úspešnému fungovaniu 
v rámci Onkologického ústavu sv. Alžbety sa ako jej vedúci s naším 
skvelým pracovným tímom celý čas snažím prispievať, uplynulo 
ako voda. Rovnako nezadržateľne mi ubehli i roky môjho života. 
Nenazdajky som sa naraz ocitol na prahu sedemdesiatky...
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ky prvého a druhého podania. 
Uplatnili sme pri tom vlastné, už 
vybudované pracovisko aseptic-
kej prípravy liekov, ktoré spravuje 
naša lekáreň od roku 2007. Úsilie 
korunoval úspech aj vďaka dobré-
mu obetavému kolektívu spolupra-
covníkov, ktorí sa nezištne zapojili 
do tejto prípravy. Každý nový deň, 
kedy pripravujeme striekačky je aj 
výzvou na ďalšie zlepšovanie toho 
nášho, svojho druhu servisu, ktorý 
sme ešte v takomto rozsahu nikdy 
nerobili! 
Blahoželám tiež mladým kolegom, 
ktorí pri príprave vakcinácie s nami 
spolupracujú. Myslím si, že o takto 
nadobudnutých skúsenostiach 
raz možno budú prednášať svojim 
študentom. Prípadne učiť – najmä 
praktické zručnosti farmaceuta pri 
aseptickej príprave liečiv - svojich 
nových kolegov. Najmä tiež preto, 

aby individuálna príprava a kontro-
la liečiv a liekov ako základný pilier 
farmácie, neupadla v dôsledku ma-
sovej komerčnej výrobe do zabud-
nutia! 
Pre čo najbezpečnejšiu manipu-
láciu sériovo pripravené injekčné 
striekačky od začiatku februára 
expedujeme na technológiou 3D 
vyhotovených podnosoch. Tie za-
ručujú, že pripravená striekačka 
na podanie nebude viac ako dva-
krát uchopená do ruky. Prvýkrát 
pri uložení na podnos a druhýkrát 
pri uchopení striekačky zdravot-
nou sestrou na podanie očkova-
nia. V súčasnosti sa už Lekáreň sv. 

Alžbety podieľa na sériovej prípra-
ve striekačiek pre hladký a bezpeč-
ný priebeh očkovania verejnosti vo 
Vakcinačnom centre Onkologické-
ho ústavu sv. Alžbety.
Naše doterajšie skúsenosti potvr-
dzujú, že spolupráca nemocničnej 
lekárne s vakcinačným centrom 
môže byť nadmieru účelná a uži-
točná. Úspora času zdravotnej ses-
try pri príprave vakcíny je už po 
niekoľkých aplikáciách evidentná. 
Sestra sa pritom môže plne spoľah-
núť na to, že dostane kvalitne asep-
ticky pripravenú striekačku. Po-
chopiteľne nie všade sú vytvorené 
podmienky aby mohli mať nemoc-
ničné lekárne na starosti logistiku 
a prípravu ampuliek a striekačiek 
vo svojej réžii. Som však optimista 
a verím, že takáto spolupráca me-
dzi nemocničnou lekárňou ako 
produkčnou jednotkou a vakcinač-
ným centrom veľkej časti nemoc-
níc je možná a rozšíri sa pre skva-
litnenie a nevyhnutné urýchlenie 
vakcinácie obyvateľstva. Podporujú 
to podľa našich skúseností nasledu-
júce argumenty: bezpečná logistika 
a podmienky uchovávania; sériová 
bezpečná príprava kvalifikovanou 
osobou; garancia dostupnosti a fle-
xibilita pri príprave podľa potreby 
– možná úspora dávok; väčšia den-
ná kapacita a priepustnosť vakci-
načného centra; pripravenosť na 
audit zo strany výrobcu i prípadné-
ho darcu; zvýšenie kvality očkova-
nia dodržovaním schválených ŠOP. 
Primárne zvýšená ochrana nielen 
očkovaného ale aj ochrana posky-
tovateľa a sekundárne aj organizá-
tora očkovania!
Ústretový postoj Rehole sv. Alžbety 
a dôveru, ktorú nám dalo pri zabez-
pečovaní očkovania vedenie Onko-
logického ústavu sv. Alžbety si veľ-
mi vážime.

Text: RNDr. Tibor Zonnenschein, 
vedúci lekárnik, Lekáreň sv. Alžbe-
ty, Onkologický ústav sv. Alžbety; 
tibor.zonnenschein@ousa.sk
Foto: Peter Kresánek

Lekáreň sv. Alžbety, ktorá v rám-
ci Onkologického ústavu sv. 
Alžbety poskytuje svoje služby 
už dvadsaťpäť rokov má verejnú 
časť s výdajňou liekov na recepty 
a s výdajňou voľno predajných 
liekov. Ústavná časť lekárne záso-
buje liekmi tiež jednotlivé odde-
lenia nemocnice. Súčasťou lekár-
ne je laboratórium slúžiace pre 
individuálne pripravované lieky. 
Pracovníci lekárne pripravujú 
cytostatiká pre ambulantných 
a lôžkových pacientov na praco-
visku centralizovanej prípravy 
chemoterapie. Lekáreň v roku 
2010 rozšírila svoje služby v ob-
lasti výdaja liekov a zdravotníc-
kych pomôcok v pobočke lekár-
ne na Špitálskej číslo 7.
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„Zriadenie druhej lekárne 
s výdajňou zdravotníckych 

pomôcok vzišlo z potreby kom-
plexnej zdravotnej starostlivosti 
o onkologických pacientov. Zdra-
votnícke pomôcky boli pre mňa 
veľkou neznámou, no napriek 
tomu som sa aj s celým kolektívom 
pustila do získavania informácií 

o spôsobe ich predpisovania a ob-
jednávania od špecializovaných 
dodávateľov. Mnohí z nich (keďže 
nás ako obchodného partnera vô-
bec nepoznali) nám nedôverovali 
a nechceli tovar dodávať. Dnes, po 
desiatich rokoch spolupráce nám 
firmy ohľadom objednávok volajú 
sami od seba. Začali sme ako klasic-

ká lekáreň so zdravotníckymi po-
môckami a sortiment a ponúkané 
služby stále rozširujeme.“ Na dobu 
spred desiatich rokov si spomína 
vedúca lekárne PharmDr. Karolína 
Kimliková, MPH. 
„V lekárni sv. Alžbety pracujem od 
roku 2011, v podstate som sem na-
stúpil hneď po škole. Pri nástupe 
ma oslovil mladý, priateľský kolek-
tív, ktorého prvoradým záujmom 
bolo vychádzať v ústrety pacien-
tom. S odstupom času môžem kon-
štatovať, že tento záujem o pacien-
ta rokmi vôbec nezoslabol a je stále 
rovnako silný, ako na začiatku.“ 
Opisuje svoje začiatky v pracov-
nom tíme PharmDr. Matej Mydla.
„Myslím si, a môžem to povedať 
nielen za seba, ale aj za svojich ko-
legov, že práca v lekárni nie je pre 
nás len zamestnaním, ale znamená 
pre nás oveľa viac. Poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti vnímame 
ako poslanie a podľa toho sa usilu-
jeme pristupovať k pacientom. Aj 
v súčasnej dobe pandémie sa sna-
žíme reagovať na aktuálnu situáciu 
a prispôsobiť sa potrebám našich 
pacientov a poskytovať im kvalitnú 
lekárenskú starostlivosť.“ Dopĺňa 
Mgr. Zuzana Kostková.

Text: PharmDr. Karolína 
Kimliková, MPH, vedúca Lekárne 
sv. Alžbety na Špitálskej ulici 
Foto: Peter Kresánek

Lekáreň sv. Alžbety na Špitálskej ulici

Obnovená pred desaťročím
Po zrekonštruovaní pred desaťročím znovuotvorená Lekáreň sv. 
Alžbety na Špitálskej ulici číslo 7 v Bratislave nadväzuje na tradíciu 
lekárne sv. Ladislava, ktorá sa na tomto mieste nachádzala už v 30-
tych rokoch minulého storočia. Priestory lekárne tvoria súčasť býva-
lého mestského špitála, ktorý bol postavený v rokoch 1828 – 1832 
podľa projektu Ignáca Feiglera staršieho. Samotný priestor lekárne 
upravili do súčasnej podoby v roku 1929, kedy bola zostavená celko-
vá koncepcia autentického interiérového vybavenia lekárne, vráta-
ne zariadenia funkcionalistickým lekárenským nábytkom s prvkami 
v štýle art-deco. Ako vnímajú výročie lekárne približujú čitateľkám 
a čitateľom samotní predstavitelia jej tímu. 
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Ľuba som prvý raz spoznal 
v roku 2002, keď sa na mňa ob-

rátil ako mladý rádioterapeut z Lu-
čenca, či mu nemôžeme poskytnúť 
pár krvných vzoriek pacientov 
s rakovinou, lebo chce urobiť neja-
ký výskum. Veľmi ma to prekvapilo 
a som mu odpovedal, že na Sloven-
sku ani v onkologických centrách 
nemáme podmienky pre výskum. 

Po čase ma Ľubo navštívil. Povedal 
mi, že z Lučenca išiel pracovať na 
rádioterapiu v Banskej Bystrici, kde 
si aj založil rodinu a zo zdravotníc-
tva odišiel pracovať do IT sektoru. 
Naozaj ma to prekvapilo. Poznajúc 
jeho záujem o laboratórne onkolo-
gické metódy som mu navrhol spo-
luprácu v Onkologickom ústave sv. 
Alžbety (OÚSA). 

Dňa 1. marca 2004 Ľubo nastúpil 
do OÚSA na Kliniku radiačnej on-
kológie. Avšak oveľa viac ako práca 
na oddelení ho zaujímali moderné 
diagnostické prístupy k rakovine. 
V tom čase sme na oddelení pa-
tológie mali k dispozícii moder-
ný laserový skenovací cytometer. 
Ľubo sa s veľkou vervou pustil do 
vyšetrovania cirkulujúcich nádoro-
vých buniek u pacientov s malíg-
nym ochorením pomocou tohto 
prístroja. Rozvinul moderné meto-
dické prístupy, pomocou ktorých 
pomáhal patológom upresňovať 
charakter nádorových štruktúr naj-

mä u nádorov prsníka. Avšak Ľubo 
asi po roku skonštatoval, že metó-
da nie je dostatočne špecifická pre 
klinické využitie a vo výskume viac 
nepokračoval. Škoda, lebo vyšet-
rovanie cirkulujúcich nádorových 
buniek genetickými metódami 
patrí dnes medzi moderné diag-
nostické prístupy. 

Časom sa Ľubo stále viac zaujímal 
o imunologické diagnostické a te-
rapeutické postupy u malígnych 
ochorení. Intenzívnejšie začal 
spolupracoval s Ing. Zuzulovou na 

laboratórnom úseku Kliniky imu-
nológie. Ľubo v tomto odbore mal 
množstvo moderných informácii, 
ktoré mohol využívať pri kvalitnej 
interpretácii výsledkov vyšetrení. 
Preto som mu odporučil zvýšiť 
si vzdelanie aj v odbore klinickej 
imunológie. Následne nastúpil na 
predatestačný pobyt na Internú 
kliniku v Ružinove. Po troch mesia-
coch túto stáž ukončil s tým, že mu 
to nič nedáva. Bol to problém, lebo 
bez atestácie sa v odbore klinickej 
imunológie realizovať nemohol. 

V tomto čase Ľubo okrem aktivít 
na oddelení klinickej imunológie 
organizoval a viedol v ústave pon-
delňajšie ústavné lekárske seminá-
re a stal sa aj vedúcim pracovníkom 
Oddelenia klinického výskumu. 

Postupom času sa začal venovať 
podnikateľským aktivitám. Veno-
val sa najmä obchodným aktivitám 
v oblasti zdravotníckeho materiálu 
a o niečo neskôr externe zriadil aj 
pracovisko, na ktorom začal diag-
nostikovať a liečiť pacientov s rôz-
nymi problémami s imunitou...

Bohužiaľ sebe samému v tejto ob-
lasti pomôcť nevedel. Bolo len 
otázkou času, kedy sa Ľubo s našim 
ústavom rozlúči. Stalo sa to v de-
cembri 2017, kedy od nás odišiel 
a plne sa začal venovať vyššie uve-
deným aktivitám.

Ľubo aj naďalej s našim ústavom 
spolupracoval, pravidelne nás na-
vštevoval. Preto to bol pre nás šok, 
keď sme sa dozvedeli že nás Ľubo 
v tak mladom veku opustil. Bol mi-
moriadne nadaný lekár, ktorý mal 
talent pre rozvoj moderných diag-
nostických postupov.

Doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.,
riaditeľ a konateľ Onkologického 
ústavu sv. Alžbety

Foto: Peter Kresánek 
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Koncom minulého 
roka na Štedrý deň nás 
nečakane opustil náš 
dlhoročný spolupracovník 
Ľubo Sanisló.

Navždy nás opustil

MUDr. Ľuboslav 
Sanisló, PhD. 
Spomienka na Ľuba
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V roku 2018 zaznamenávame 
približne 18,1 milióna nových 

prípadov a 9,6 milióna úmrtí na 
zhubné ochorenia. Jeden z piatich 
mužov a jedna zo šiestich žien na 
svete má diagnostikované zhub-
né ochorenia počas svojho života 
a každý ôsmy muž a jedenásta žena 
umiera na toto ochorenie. Napriek 
novým terapeutickým možnostiam 
a personalizácii liečebných postu-
pov ako aj zavádzaním nových 
diagnostických metód sa celkové 
prežívanie na zhubné ochorenia 
zlepšuje len mierne. Zlepšenie lie-
čebných výsledkov a sekundárna 
prevencia pritom mala vplyv hlav-
ne na zníženia úmrtnosti u solíd-
nych nádorov. 
Jednou z najdôležitejších organi-
zácii na Slovensku, ktoré sa snažia 
pomôcť onkologickým pacientom 
je Liga proti rakovine. Liga proti 
rakovine bola založená 19. januá-
ra 1990 v Bratislave a v tom istom 
roku bola prijatá za člena Európ-
skej asociácie Líg proti rakovine 
(ECL) ako aj za člena Medzinárod-
nej únie proti rakovine (UICC) so 
sídlom v Ženeve. 
Ako nezávislá charitatívna nezis-
ková organizácia registrovaná na 
Slovensku podľa zákona č. 83/1990 

Zb. o združovaní občanov – ob-
čianske združenie – pokračuje vo 
svojej práci po rozdelení ČSFR 
pod názvom Liga proti rakovine 
SR (LPR SR) s neprerušeným člen-
stvom v ECL a UICC. Už pri svojom 
vzniku sa stotožnila s kľúčovými 
úlohami boja proti rakovine, za-
pájala sa postupne do všetkých 
aktivít na úrovni Európskej únie 
a stala sa iniciátorom národných 
a medzinárodných aktivít v oblas-
ti onkológie. Na medzinárodnej 
úrovni spolupracuje LPR SR so 40 
organizáciami z 28 štátov Európy, 
s členmi ECL a inými organizácia-
mi vo svete. 
Od založenia spoločnosti do 31. 
decembra 2020 bola prezident-
kou Ligy proti rakovine MUDr. Eva 
Siracká, DrSc. I napriek tomuto 
oficiálnemu ukončeniu zostane 
doktorka Siracká s Ligou proti ra-
kovine spájaná ako jej zakladateľka 
a jediná prezidentka, pričom titul 
čestná prezidentka jej právom pri-
náleží i do budúcna. Po ukončení 
jej práce nás čaká neľahká úloha, 
ale určite chceme pokračovať vo 
vysoko položenej latke kvality 
a naším cieľom je aj túto latku zvy-
šovať. V januári 2021 po jednoko-
lovom verejnom hlasovaní som sa 

stal predsedom správnej rady ligy. 
Som presvedčený, že sa naše ciele 
splnia aj napriek tomu, že nebu-
dem v Lige proti rakovine na plný 
úväzok ako MUDr. Siracká. V tejto 
neziskovej organizácii zostáva veľ-
mi veľa renomovaných, kvalitných 
zamestnancov, na čele s výkonnou 
riaditeľkou Ing. Evou Kováčovou, 
pracujúcich na plný úväzok. Pokra-
čujem v práci na Mamologickom 
oddelení Onkologického ústavu 
sv. Alžbety v Bratislave. Na jednej 
strane je to nevýhoda, že nebudem 
na plnom úväzku v Lige proti rako-
vine. Na druhej strane mi zostane 
priamy kontakt s onkologickými 
pacientami a naďalej si zachovám 
možnosť vnímať a zblízka poznávať 
problémy, s ktorými sa stretávajú 
vo svojom živote. 
Medzi na naše hlavné ciele patrí:
- primárna prevencia s cieľom zní-

žiť výskyt onkologických ocho-
rení (prednášky, workshopy, dis-
kusie, celoročné kampane, učivo 
v školách, letáky, brožúry, časopis 
La Speranza). Poskytovanie infor-

Záruka pokračovania a zvyšovania 
vysoko položenej latky aktivít ligy
Renomovaní, kvalitní zamestnanci  

na čele s výkonnou riaditeľkou
Onkologické ochorenia predstavujú významný etický, ekonomický 
a sociálny problém. Zhubné ochorenia sú druhou najčastejšou prí-
činou úmrtí, hneď za kardiovaskulárnymi ochoreniami. Vzostup 
onkologických ochorení sledujeme od druhej polovice dvadsiateho 
storočia a to napriek novým odporúčaniam primárnej i sekundárnej 
prevencie. Na vzostupe ochorenia sa podieľa okrem iného aj predĺ-
ženie ľudského života. 
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mácii o zdravotnom životnom 
štýle;

- včasná diagnostika a sekundárna 
prevencia onkologických ocho-
rení;

- podpora inovatívnej liečby onko-
logických pacientov na Sloven-
sku;

- bezplatná psychosociálna po-
moc pacientom, ich rodinám 
a blízkym: Onkoporadňa, Sieť 
onkopsychológov, Rodinná týž-
dňovka, Relaxačná týždňovka, 
programy v Centrách pomoci, 
Náhradný domov, jednorazový 
finančný príspevok - Fond pomo-
ci v hmotnej núdzi, podpora pre 
príbuzných a pozostalých;

- podpora výskumu zameraného 
na onkologickú problematiku; 

- vzdelávanie onkopsychológov 
a zdravotníckych pracovníkov;

- podpora hospicov a paliatívnych 
zariadení, užšia spolupráca s Mi-
nisterstvom zdravotníctva Slo-
venskej republiky, Národným 
onkologickým inštitútom, zdra-
votnými a sociálnymi poisťov-
ňami, Slovenskou onkologickou 
spoločnosťou a inými spoločnos-
ťami Slovenskej lekárskej spo-
ločnosti, onkologickým ústavmi, 
Ministerstvom školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR, ligami proti 

rakovine vo svete ako i inými 
organizáciami zaoberajúcimi sa 
s onkologickou problematikou 
na Slovensku i vo svete. 

Každý z našich cieľov je samozrej-
me spájaný s našim finančným vý-
nosom, ktorý je závislý od podpory 
širokej verejnosti. Preto ďakujem 

všetkým ľuďom a organizáciám, 
ktorí nám podali pomocnú ruku, 
podporili a podporia v budúcnosti 
naše vysoké ciele pre zníženie vý-
skytu a úmrtia na zhubné ochore-
nia v Slovenskej republike a zvýšia 
kvalitu života onkologických pa-
cientov. 
Na záver v mene všetkých pracovní-
kov Ligy proti rakovine a pacientov 
vyjadrujem poďakovanie a uznanie 
MUDr. Eve Sirackej, DrSc., za dl-
horočnú prácu, výborné výsledky 
a profesionalitu počas každoden-
ného pracovného nasadenia v Lige 
proti rakovine, vďaka ktorej došlo 
k rozvoju, napredovaniu a vytvore-
niu dobrého mena tejto nadácie.

Text: Doc. MUDr. Vladimír Bella, 
PhD., predseda správnej rady Ligy 
proti rakovine, primár mamologic-
kého oddelenia Onkologického 
ústavu sv. Alžbety 
Foto: Peter Kresánek

Novozvolenému pred-
sedovi správnej rady 
Ligy proti rakovine pra-
jeme aj na tomto mies-
te - najmä od pacientok 
a pacientov, či ich naj-
bližších - veľa síl, elánu 
a úspechov aj na novom 
ďalšom dôležitom poste. 

Zároveň ďakujeme prezi-
dentke Ligy proti rakovi-
ne za dlhodobú aktívnu 
spoluprácu tiež publiko-
vaním článkov v našom 
časopise a tešíme sa na 
jej ďalšie pokračovanie.

Redakcia časopisu 
Naša nemocnica

olejniny / inzercia
dní môže priniesť skokovo nižšiu úrodu a elimi-
novať neskorší efekt intenzifikačných vstupov. 
V našich pokusoch založených v r. 2012 na 5 
lokalitách jednoznačne najlepšími odrodami 
s vysokou adaptabilitou a vhodnosťou pre ne-
skoršiu sejbu sa ukázali: SY Cassidy, DK Ex-
power, Sensation a Arsenal (Tab. č. 2). 
Ak sejeme koncom augusta až začiatkom sep-
tembra, tak popri výbere vhodnej odrody je 
potrebné upraviť aj výsevok a vzídenú repku 
podporiť v raste. Ako už bolo uvedené, výsevok 
zvyšujeme na 60 – 80 semien na m2. Najmä 
v suchých oblastiach je zvýšenie výsevku nutné 
a to na 80 semien. 
Vzídenú repku podporíme dusíkatým hnojením 
a aplikáciou rastových stimulátorov, ktorých je 
v súčasnej dobe na trhu dostatok. Veľmi dobré 
výsledky máme s nitrofenolmi (Atonik a i.) a hu-

mátmi (Lignohumát a i.). Dusík koncom sep-
tembra aplikujeme pri slabých a neskoro vzíde-
ných repkách najlepšie už koncom septembra 
či začiatkom októbra, aby ho repka mohla ešte 
využiť k tvorbe biomasy. Volíme liadkovú formu 
v dávke 40 – 60 kg/ha N. Pre podporu koreňov 
je vhodné aplikovať 40 – 50 kg/ha N v druhej 
polovici októbra. Najvhodnejšia je močovina 
alebo jej stabilizované formy, hnojivá so sírou 
(DASA nebo ENSIN) a veľmi dobre vychádza aj 
kombinované hnojivo NPK.

Tlak jesenných škodcov porastie 
Vstupujeme do druhej sezóny bez neonikotíno-
idných moridiel. Poučenie z vlaňajška : porasty 
musíme strážiť a načas zasiahnuť proti skoč-
kám, ale tiež piliarke a kvetárke. V teplejších 
oblastiach môže byť problémová i siatica a kry-

tonos koreňový. Najväčší tlak očakávame od 
skočiek. Pri ochrane je možné vyberať z radu 
insekticídnych prípravkov (Tab. 3). Žiaľ, niekedy 
sa nezaobídeme bez opakovanej aplikácie. 
V daždivom septembri musíme ošetrovať proti 
slizniačikom. Ich populácie sa po dvoch mier-
nych zimách zvyšujú. Veľmi často sa v strede 
pozemku rozširuje slizniačik sieťkovaný (Dero-
ceras reticulatum) a slizniačik poľný (Deroceras 
agreste) a oveľa častejší slizovec iberský (Plzák 
španielský, Arion lusitanicus). Ochranou je celý 
rad moluscoidov (Clartex Neo, Metarex Inov). 
Alternatívou je aplikácia zvyškov po hasení váp-
na po zasiatí alebo vzídení repky v dávke asi 2 
t/ha. Repke táto povrchová aplikácia nevadí, 
ale slizniačikom áno (pH 13) a navyše dodáme 
do pôdy potrebný vápnik a upravíme pH.
 Preložil: P. Zubal

Export - Import

ARIMEX Bratislava spol. s r.o.

ARIMEX Bratislava spol. s r.o.
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava 

tel.:02/5477 4982, 5477 2345, fax: 02/5477 4994,
e-mail: arimex@arimex.sk, www.arimex.sk

zabezpečuje:

  nákup a predaj poľnohospodárskych produktov
 repka olejka, slnečnica, hrach, pšenica, jačmeň, kukurica

  nákup a predaj komponentov kŕmnych zmesí
  sójový šrot, slnečnicový šrot, repkový šrot, repkové výlisky, cukrovarnícke rezky granulované,  
 sladovnícky kvet, lucernové úsušky, DDGS, mlynské otruby, kukuričné mláto

  predaj hnojív
  LAD, močovina, amofos, síran, NPK

  komplexný projekt založenia a prefinancovania úrody

Spoločnosť Arimex Bratislava spol. 
s r.o. je slovenská súkromná spoloč-
nosť, ktorá zahájila svoju činnosť v ro-
ku 1992. V roku 1993 bola založená 
spoločnosť Arimex Trade s.r.o. v ČR, 
v ktorej má majetkovú účasť.
Predmetom podnikania spoločností 
je nákup a predaj poľnohospodárskej 
rastlinnej výroby a vedľajších produk-
tov vzniknutých pri ich priemyselnom 
spracovaní.
Spoločnosť sa postupne preoriento-
vala z čisto nákupných a predajných 
aktivít na investovanie do poľnohos-
podárskej produkcie. Bol vybudova-
ný komplexný projekt poskytovania 
vstupov na založenie úrody vybraným 
pestovateľom a obchodným partne-

rom, vrátane dodávok osív, chemikálií 
a hnojív.
Za účelom získania zázemia pre ob-
chodnú činnosť sa spoločnosť stala 
spolumajiteľom poľnohospodárskych 
podnikov a majiteľom skladovacích ka-
pacít pre obilniny a olejniny.
S cieľom teritoriálne priblížiť sa svojim 
obchodným partnerom boli vytvorené 
pobočky v Bánovciach a v Sečovciach.
Arimex sa významnou mierou podie-
ľala v roku 2015 na organizovaní dní 
poľa repky na východnom a západnom 
Slovensku a položila týmto základy 
pravidelného stretávania sa s pestova-
teľmi repky i v rámci odborných semi-
nárov.
Spoločnosť podniká v oblasti zahra-

ničného obchodu s orientáciou na eu-
rópsky trh. Hlavnými vývoznými komo-
ditami sú olejniny, obilie, strukoviny, 
kukurica, kŕmne šroty a ďalšie vedľaj-
šie priemyselné produkty.
V dovoze prevažuje dovoz sójových 
a repkových šrotov. 
Spoločnosť Arimex Bratislava spol. 
s r.o. je od roku 2001 aktívnym členom 
Zväzu výrobcov kŕmnych zmesí a ob-
chodných spoločností a od roku 2006 
členom Slovenského zväzu olejninárov. 
Spoločnosť Arimex Trade s.r.o. je od 
roku 2005 členom ČMSO ZZN.
Zásluhou cieľovo orientovanej obchod-
nej činnosti založenej na pevných dlho-
ročných obchodných vzťahoch dosiah-
la spoločnosť Arimex Bratislava spol. 

s r.o. a spoločnosť Arimex Trade s.r.o. 
v roku 2014 obrat 4,37 mlrd. českých 
korún, resp. 161 mil. EUR.
Spoločnosť môže s hrdosťou konštato-
vať, že požiadavky kladené na kvalitu 
práce a zaručenie zdravotnej nezávad-
nosti komodít splnila a obdŕžala v roku 
2003 certifikát podľa ISO 9001:2000, 
certifikát kontroly kvality GMP a v roku 
2010 certifikát na obchodovanie s tr-
valo udržateľnou biomasou.
Spoločnosť predstavuje pre agro-
komplex spoľahlivého obchodného 
partnera, ktorého orientácia smeruje 
k poľnohospodárskej prvovýrobe, ob-
chodu s poľnohospodárskymi produkt-
mi a stáva sa významným stavebným 
prvkom agrokomplexu EU.

Predstavuje sa Vám spoločnosť 
ARIMEX BRATISLAVA spol. s r.o.
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Prezentované fotografie na 
jednej strane, najmä vďaka 

premysleným záberom, vybratej 
kompozícii či hre svetla a tieňov 
sprostredkujú lahodné pocity a ne-
všedný obrazový zážitok. Zároveň, 
keďže aj tieto snímky doplnia ob-
jednávací systém stravníkov ústa-
vu, pomyselne vyvolávajú a aktivu-
jú chuťové vnemy. 

Na druhej strane, ako vedúci ku-
chár, je autor fotografií s celým 
tímom tiež priamo tvorcom zo-
brazených jedál. Nielen sprostred-
kovane ale priamo tak môže pozi-
tívne vplývať na zdravotný stav či 
liečbu ich konzumentov...  

Fortieľ kuchyne starej mamy
„Základy domáckej kuchyne, s vyu-

žitím fortieľu starých mám, tak aby 
jedlá chutili čo najväčšiemu počtu 
zamestnancov, sa začali vytvárať na 
pôde ústavu najmä v 90. rokoch 
uplynulého storočia. Vytvorila ich 
so svojimi spolupracovníkmi Mária 
Gažová, ktorá u nás pôsobila vyše 
dvoch desaťročí.“ Približuje nám 
históriu ako tu vznikla a rozvíjala sa 
tradícia prípravy kvalitných a chut-
ných jedál Daniela Sandtnerová, 
vedúci nutričný terapeut Oddele-
nia liečebnej výživy a stravovania 
ústavu. Ako nám ďalej prezradila, 
v súčasnosti má v databáze neuve-
riteľných niekoľko tisíc receptúr 
rôznych pokrmov. 
Výnimočne aj príprava jedál na 
prianie 
Samozrejme dôležitú súčasť práce 
tímu tvorí tiež príprava stravy pre 
pacientov, ktorú dostávajú bezplat-
ne v rámci zdravotného poistenia 
a jednotlivých diét. Pacientov, kto-
rí tu môžu prijímať bežne potravu 
je v súčasnosti priemerne výrazne 
vyše stovky. Obvykle zhruba dve 
tretiny z nich majú diéty. Teda diét 
je podstatne viac ako ostatnej stra-
vy u pacientov. Diéty rozdeľujú na 
nulky, jednotky, dvojky, štvorky či 
deviatky a jedenástky.
Náročnosť prípravy diét zvyšuje 

V Onkologickom ústave sv. Alžbety 

80. výstava Umenia, ktoré lieči

Adriánova „Michelinka“ 
 Viaceré ohlasy ich návštevníkov potvrdzujú, že výstavy cyklu „Ume-

nia, ktoré lieči“ môžu mať sprostredkovane preventívny aj liečebný 
účinok a pozitívne vplývať na človeka. Dvojnásobne to platí pre naj-
novšiu 80. výstavu cyklu, na ktorej predstavuje svoje dokumentárne 
fotografie jedál Adrián Tóth z Oddelenia liečebnej výživy a stravova-
nia Onkologického ústavu sv. Alžbety. Vzhľadom na danú situáciu, sa 
výstava prezentuje už v tejto tlačovej podobe a elektronicky na strán-
ke /www.ousa.nasanemocnica/. Hneď ako to bude možné, fotografie 
vyhotovené v obrazovej podobe aj v priamo v priestoroch preventív-
neho centra ústavu vystavíme.  

Adrián Tóth (prvý zľava) s časťou svojho tímu. 

Elektronický objednávací systém 
stravovania zamestnancov ústavu.



27

UMENIE, AJ KUCHÁRSKE 

skutočnosť, že napríklad nielen 
pre diabetikov je nutné dôsledne 
dodržiavať stanovenú kalorickú 
a biologickú hodnotu potravín. 
Sledovať, aby pri cukroch nedošlo 
k prekročeniu stanovených limi-
tov a zároveň usilovať, aby jedlá 
boli aj výživné, s dostatočným ka-
lorickým obsahom. 
Podáva sa aj takzvaná jedenástková 
strava. Tá musí byť výživná, pričom 
pacienti majú tiež možnosť sami si 
o niektoré potraviny požiadať. Nie-
kedy, ak sa to dá, pripravia im na 
požiadanie aj jedlá zvlášť. 

Umelec fotograf – 
umelec šéfkuchár 
Adrián Tóth pracuje v Onkologic-
kom ústave sv. Alžbety už druhé 
desaťročie. Vo voľnom čase zdatný 
umelec fotograf si svoje kuchár-
ske umenie počiatočne cibril 
medzi spolupracovníkmi ešte 
keď jedlá pripravovala skúsená 
Mária Gažová. Postupne sa pod 
jej vedením s tímom vypracoval, 

prevzal skúsenosti od tých najlep-
ších a najskúsenejších. Nadviazal 
tak na roky, počas ktorých sa pra-
covníci kuchyne ústavu snažili, 
aby strava zamestnancom nielen 
vyhovovala, ale aby bola taká pri-
rodzená, chutná ako domáca... 
„Adrián sa skutočnému kuchár-

skemu fortieľu naučil a ide mu to 
veľmi dobre“, vyslovuje, nielen 
svoj, názor Daniela Sandtnero-
vá. Pripomína, že to vôbec nie 
je ľahké. Veď aj v čase napísania 
tohto článku, počas núdzového 
stavu, keď nemohli pripravovať 
jedlá pre stravníkov mimo aktív-

Daniela Sandtnerová (druhá sprava) so spolupracovníčkami (archív-
ne foto) .
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nych pracovníkov ústavu, varili 
okolo pol tisíca obedov počas 
každého pracovného dňa. 

Koľko ľudí toľko chutí
Rozhovory so stravníkmi, zazna-
menané písomné ohlasy z ankety 
i vlastné skúsenosti nám potvrdili, 
že aj v tomto prípade platí: „Koľko 
ľudí - toľko chutí“. Navyše niekto-
ré stravovacie stereotypy ani dlho-
dobé pôsobenie dietológov zmeniť 
nedokázalo.

„Keď varíme rezne, okamžite nám 
počet objednávok na obedy vý-
razne stúpne“, priznáva Daniela 
Sandtnerová. Na dôvažok pridáva 
veselú príhodu s pacientom, ktorý 
sa dôrazne sťažoval na málo oso-
lené a nemastné jedlo až dovtedy, 
kým sa neukázalo, že má naordino-
vanú prísnu diétu. 
V súvislosti s tým si určite zaslú-
žia vyzdvihnúť pozitívne ohlasy 
stravujúcich sa v Onkologickom 
ústave sv. Alžbety, ktoré aj v tom-

to aspekte dlhodobo, tiež podľa 
rôznych prieskumov radia ústav 
medzi najlepšie nemocnice. Nuž 
a umelcovi, nielen fotografovi ale 
aj kuchárovi, Adriánovi Tóthovi by 
sme bez váhania udelili Hviezdu 
Michelin ako znak kulinárskej do-
konalosti. Pochopiteľne, ak by sme 
poverenie k tomu za tajného in-
špektora dostali.

Text: Peter Kresánek
Foto: Adrián Tóth, Peter Kresánek
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Unikátne prezentácie

Vstúpili do tretej dekády

Cyklus „Umenie, ktoré lieči“ 
začal v Onkologickom ústa-

ve sv. Alžbety vo februári 2000, 
podľa dostupných údajov, vôbec 
prvou výstavou tohto druhu na 
Slovensku. Pre pacientov i ďalších 
záujemcov na výstave predstavil 
svoje impresionistické fotografie 
z talianskeho Toskánska nemecký 
fotograf Rolf Rock (†). Ako reno-
movaný, viackrát ocenený umelec, 
napríklad v roku 1977 titulom Maj-
ster fotografie Nemecka, nasadil 

vysokú latku i pre výber mnohých 
ďalších autoriek a autorov diel pre-
zentovaných pod zjednocujúcou 
myšlienkou umenia, ktoré lieči. 

Zaujímavé je, že doposiaľ v rámci 
cyklu, čo do počtu výstav, preva-
žuje tvorba dám. Cyklu nechýbajú 
ani ďalšie reprezentatívne diela za-
hraničných autorov. K značnému 
podielu žien – autoriek i vysokej 
umeleckej úrovni prezentovaných 
diel prispela aj jedna z najnovších 

výstav. Pripravila ju výnimočná 
umelkyňa zo zahraničia - brazílska 
výtvarníčka Giselle Guanaes. Popri 
profesionálnych umelcoch dostá-
va v rámci cyklu výstav priestor aj 
tvorba zamestnancov Onkologic-
kého ústavu sv. Alžbety, pacientov 
či ich príbuzných. Ako potvrdzujú 
ohlasy návštevníkov, viaceré práce 
z toho okruhu vystavovateľov, ne-
zaostávajú ani za dielami profesio-
nálov. 

Realizačný tím a spoluorganizátori 
cyklu výstav
Realizačný tím cyklu výstav od sa-
mého začiatku viedla prvá primár-
ka preventívneho centra ústavu 
MUDr. Alena Kállayová. Na prípra-
ve podstatnej časti doterajších vý-
stav sa podieľala tiež Ružová stužka 
n.f., Europa Donna Slovakia. Ako 
sprievodné podujatie výstav člen-
ky Ružovej stužky zároveň okrem 
iného informovali návštevníkov 
o zásadách správnej životosprávy 
či prevencii rakoviny prsníka. Pre 
záujemkyne uskutočňovali tiež ná-
cviky samostatného vyšetrenia prs-
níkov.

Okolo sto vystavovateľov 
na 80 individuálnych 
a kolektívnych prezentáciách 
Svoje diela v rámci cyklu v On-
kologickom ústave sv. Alžbety už 
vystavovali okrem iných akade-
mickí maliari: Stano Trepač, Jitka 
Bezúrová-Mošková, Paľo Macho, 
Anna a Anton Galkovci, či Nora 
Mitrová; maliar Mgr. art. Lukáš 
Wűrfl a Pavol Daniš; výrazné osob-
ností slovenskej grafickej tvorby 
ako Zoltán Salomon (†), ktorý tu 
mal aj svoju poslednú výstavu, či 

 Cyklus výstav „Umenie, ktoré lieči“, zdôvodnil a zaviedol v On-
kologickom ústave sv. Alžbety riaditeľ a konateľ ústavu doc. 
MUDr. Juraj Kaušitz, CSc. Vychádzal pritom najmä z predpo-
kladu, že umenie podnecuje harmóniu a môže tak sprostred-
kovane podporiť i proces liečby. Uskutočňovanie cyklu uni-
kátnych výstav v preventívnom centre ústavu tohto roku už 
vstúpilo do tretej dekády. Priaznivé organizačné predpoklady 
pre ďalšie pokračovanie cyklu, aj v terajších náročných pod-
mienkach, naďalej vytvára súčasný primár centra MUDr. Ro-
land Wittgruber. 

Na výstave akad. mal. Jitky Bezúrovej.



reprezentantka najnovšej gene-
rácie, členka britskej Kráľovskej 
spoločnosti umení Mgr. Art. Pet-
ra Štefanková, FRSA; ďalej aktívny 
renomovaný nemecký scénograf 
Hendrik Kürsten; textilná a odev-
ná výtvarníčka Zuzana Šujanová; 
čipkárka PhDr. Terézia Vitková; vý-
tvarníčky: Katka Alexyová – Fígero-
vá a Katka Šimončičová; fotografi: 
Radim Dvořák, Jana Hojstričová, 
Ivona Orešková, Sandra Salomo-
nová i Monika Gáliková, František 
Hauskrecht, MUDr. Jozef Kállay, 
Ladislav Smolák, Rudolf Legel a Pa-
vel Sůra či manželia Katarína a Aleš 
Zlochovi a Dagmar Danková rovna-
ko ako fotograf a spisovateľ Juraj 
Ďurný (†); tiež členovia FAPS (Fine 
Art Photography Slovakia): Rasti-
slav Blaško, Sofia Farárová, Fero 
Hobinka, Tibor Javor, Peter Sekera, 
Silvia Senčeková, Vladan Pěnkava, 
Karol Kučera a Peter Stuhl; insitní 
maliari: Jozef Gajdoš; Ing. Mária 
Kapustová (†), Bernadetta Široká 
(†) i Vilma Rejmanová (†), Gabrie-

la Vážna, Ľudmila Balková a Rudolf 
Pavelský; výtvarník Ondrej Bartko 
(†); akvarelista Ing. Jozef Schmög-
ner; drevorezbár Jozef Kakačka; 
priemyselná výtvarníčka Ildikó Do-
bešová, ale aj poetka Veronika Fe-
ješová – Boráková; viackrát tiež po-
čítačová grafička handicapovaná 
Andrea Mázorová ako aj vyliečené 

onkologické pacientky a pacienti, 
či účastníci a lektori bratislavské-
ho ATELIÉRU Centra dodatočného 
vzdelávania a tiež členky Ružovej 
stužky ako aj čipkárskeho klubu 
Babka tvoriace pod vedením Teré-
zie Vitkovej. 
Nové priestory, kde sa tvorba 
už nielen krátkodobo ale 
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Autor diela: fotograf a spisovateľ Juraj Ďurný. Autor diela: Vilma Rejmanová.

Autor diela: Ľudmila Balková.
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aj natrvalo umiestňuje
Od roku 2001 ozvláštňuje priesto-
ry preventívneho centra, kde sa ko-
najú výstavy cyklu tiež socha Svätá 
Alžbeta, ďalšia jej monumentálna, 
takmer trojmetrová, bronzová plas-
tika je v areáli Bratislavského hra-
du. Obe plastiky stvárnil popredný 
taliansky tvorca sakrálnych diel 
Norbert Sadei (*4. 10. 1953 - †19. 8. 
2005).

Skupinovú výstavu pripravila tiež 
súkromná spojená škola British In-
ternational School Bratislava. Tvo-
ril ju výber z tvorby jej študentov. 
Venovali ho pamiatke svojho učite-
ľa – onkologického pacienta a roz-
hodli sa obrazy trvalo umiestniť 

v Onkologickom ústave sv. Alžbety. 
Rovnako urobili aj niektorí ďalší 
vystavujúci, ako napríklad lekár 
z ústavu MUDr. Jozef Kállay. 

Unikátny cyklus výstav Umenia, 
ktoré lieči, ktorý vznikol v On-
kologickom ústave sv. Alžbety, sa 
tak rozšíril do nových priestorov 
v rámci ústavu. Doposiaľ strieda-
júce sa výstavy, konané v prostredí 
Preventívneho centra ústavu, už 
dopĺňajú dlhotrvajúce expozície, 
rozmiestnené priamo v priesto-
roch kliník a lôžkových oddelení 
ústavu.

Dobrý nápad sa ďalej šíri
Dnes už nápad využívať úžasnú silu 
umenia, sprostredkovane i pre lieč-
bu, ktorý sa zrodil v Onkologickom 
ústave sv. Alžbety, využívajú i ďal-
šie slovenské nemocnice. Napriek 
tomu si cyklus „Umenie, ktoré lie-
či“ zachováva svoju výnimočnosť. 
Najmä tým, že v ústave takto fun-
guje neformálna galéria, kde sa vy-
stavovatelia a ich diela neustále ob-
mieňajú, a nikdy tak nezovšednejú. 
Rovnako tiež tým, že tu popri pro-
fesionálnych domácich i zahranič-
ných umelcoch dostávajú priestor 
i ďalší výnimoční tvorcovia. A v ne-
poslednej miere i samotní pacienti 
alebo dokonca aj lekári.

Text a foto: Peter KresánekAutor diela: PhDr. Terézia Vitková.

Autor diela: akad. mal. 
Martin Kellenberger.Autor diela: Hendrik Kürsten.

Na výstave MUDr. Jozefa Kállaya.
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Pandémia zavrela nemocničné 
oddelenia nielen pre návštevy 

pacientov, ale aj naším dobrovoľní-
kom z Vŕby. Tak ako sa epidemio-
logická situácia postupne vyvíjala, 
snažili sme sa ponúkať aktuálnu 
pomoc, keďže naše tradičné služ-
by, ako podávanie káv a čajov ča-
kajúcim ambulantným pacientom, 
sprevádzanie hospitalizovaných 
pacientov, tvorivé kluby, či mo-
bilná knižnica ostali pozastavené. 
A tak naši dobrovoľníci v prvej 
vlne pandémie, pomáhali či už 
šitím a sprostredkovaním rúšok, 
alebo osobne - vypomáhaním pri 
vstupe do nemocnice, navigova-
ním pacientov na vstupnom filtri. 
Keďže sme aj ľudsky sami na vlast-
nej koži pociťovali a vnímali, čo 
všetko obmedzenie kontaktu pri-
náša do našich životov a prežíva-
nia viac sme si uvedomovali, oveľa 
ťažšiu situáciu hospitalizovaných 
pacientov. Okrem už bez tak nároč-
nej situácie v dôsledku ochorenia 
a hospitalizácie, sa v ich mysliach 
vynárajú aj ťaživé pocity súvisiace 
s korona pandémiou. Pocity ako 
osamelosť, úzkosť, strach, či neisto-
ta, môžu byť tak v tejto dobe ešte 
oveľa viac prítomné a zvýraznené. 
Okrem toho ďalšie nevyhnutné 
protipandemické opatrenia, ako je 
napríklad nemožnosť návštev, pri-
spievajú u pacientov liečiacim sa 
v nemocnici k pocitom izolácie či 
osamelosti. 
To sú dôvody, pre ktoré sme sa roz-
hodli, ponúknuť hospitalizovaným 
pacientom aktuálnu dobrovoľníc-
ku službu - možnosť kontaktu, pro-
stredníctvom telefonického rozho-
voru s našimi dobrovoľníkmi na 
diaľku. Zriadili sme preto a pre-
vádzkujeme Telefonickú linku la-
ickej podpory „Vŕba“. Našich dob-
rovoľníkov sme na túto špecifickú 
službu vyškolili. Hospitalizovaní 

pacienti na príslušných posteľo-
vých oddeleniach Kliniky radiač-
nej onkológie a Internej kliniky 
v Onkologickom ústave sv. Alžbe-
ty tak môžu od januára bezplatne 
telefonicky kontaktovať našich la-
ických dobrovoľníkov v pravidel-
ných časoch, päť dní v týždni. 
Telefónne číslo našej dobrovoľníc-
kej linky Vŕba, môžu pacienti nájsť 
na plagátikoch na chodbách prís-
lušných oddelení. Naši dobrovoľ-
níci tak dnes, v týchto pohnutých  
časoch ponúkajú obyčajný ľudský 
kontakt, ktorý je ale vlastne, pre 
náš život veľmi vzácnym a dôleži-
tým. Ponúkajú vypočutie, podpo-
ru, či možnosť len tak sa zastaviť na 
kus reči. A áno, keď to nejde osob-
ne, tak aspoň cez telefón. Niečo je 
vždy lepšie, ako nič.

Dve percentá pre Dobro-
voľnícku skupinu Vŕba

Páči sa Vám to čo robíme? Podpor-
te nás darovaním 2 % z vašich daní. 
Pre vás to môže byť maličkosť, no 
pre nás je to dar, ktorý nám prispe-
je pomáhať onkologickým pacien-
tom i naďalej.
Vaše 2 % percentá venujeme na 
ďalší rozvoj nášho programu, ktorý 
naplňujeme v Onkologickom ústa-
ve svätej Alžbety od roku 2003. Dú-
fame, že možno už v lete alebo aj 
neskôr, podľa situácie, sa naši dob-
rovoľníci a dobrovoľníčky opäť 
vrátia aj do ústavu a budeme tak 
pokračovať v osobnom sprevádza-
ní pacientov, tvorivých kluboch 
šikovných rúk, v prevádzkovaní 
mobilnej knižnice a v rozdávaní 
teplých nápojov pred ambulancia-
mi. Pravidelná podpora nám zaru-
čí stabilitu v našich programoch. 
Na našej stránke www.dsvrba.sk 
v sekcii „Podporte nás - 2 %“, náj-
dete potrebné tlačivá, aj presný po-
stup, ako nám 2 % darovať. 

Vďaka Vašim dvom per-
centám sa nám podarílo:

• vyškoliť nových dobrovoľníkov,
• v dvoch nemocniciach rozdávať 

čakajúcim pacientom v čakár-
ňach pred ambulanciami zadar-
mo kávu a čaj. 

• rozhovormi na bežné ale aj váž-
ne témy o živote a smrti, hrami, 
tvorivými dielňami a roznáša-
ním kníh stráviť na nemocnič-
ných oddeleniach okolo 900 
hodín za rok. 

ĎAKUJEME.

Text: Mgr. Lucia Kralovičová, koor-
dinátorka, www.dsvrba.sk
Foto: archív DS Vŕba 

VZÁCNOSŤ ĽUDSKÉHO KONTAKTU
Vŕba spustila linku podpory pacientov

Cítite sa osamelí, alebo máte chuť 
sa len s niekým porozprávať? 
Dobrovoľníci z Vŕby ponúkajú 
hospitalizovaným pacientom 
ľudský kontakt prostredníctvom 
Bezplatnej telefonickej linky la-
ickej podpory „Vŕba“.
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Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Heydukova 10, 812 50 Bratislava          ●          www.ousa.sk

Otázky, ktoré sa Vás môžu týkať:
1.  Vyskytla sa opakovane vo vašej rodine rakovina, dokonca v mladom veku? 
2.  Môžem aj ja, alebo niekto iný z mojej rodiny ochorieť tiež na rakovinu? 

Viete kto vám odpovie na tieto otázky, na koho sa máte obrátiť v tejto záležitosti a čo máte robiť? 

V prípade Vášho záujmu môžete požiadať o onko – genetickú konzultáciu. 
Bližšie informácie ako postupovať Vám poskytnú pracovníci Oddelenia lekárskej genetiky Onkologického ústavu sv. Alžbety.

Kontakt: Oddelenie lekárskej genetiky – primár: +421 915 810 568, 02/3224 8575, 02/3224 8574

KEDY VYHĽADAŤ – POŽIADAŤ O 
ONKO-GENETICKÚ KONZULTÁCIU?

Prvá 
fyzička 

Deň vydania tohto čísla časopisu pripadá na jubi-
lejné výročie narodenín RNDr. Viery Laginovej, 

CSc. Známa je ako prvá fyzička rádioterapeutického 
oddelenia, ktorou sa stala krátko po jeho vzniku vo 
vtedajšom Onkologickom ústave v Bratislave. Zároveň 
ako prvá vedúca zabezpečila oddelenie  personálne 
a získala i potrebné prístrojové vybavenie. Zaslúžila 
sa tiež o postupné zvyšovanie presnosti výpočtu roz-
loženia dávky vďaka uplatneniu programu počítačo-
vého pracoviska OSN na Patrónke (ešte so systémom 
využitia dierovacích štítkov). Veľmi dôležitú úlohu, 

okrem iného, zohrala aj jej aktivita v pripojení sa slo-
venských rádioterapeutických pracovísk k českým 
a v rozvoji spolupráce pri zabezpečovaní ich kvality 
a vysokej radiačnej ochrany. Vzácnu osobnosť RNDr. 
Viery Laginovej, CSc., podrobnejšie priblíži ďalšie vy-
danie tohto časopisu. V článku, ktorý exkluzívne píše 
jej blízka spolupracovníčka, prvá kvalifikovaná rádio-
terapeutka na Slovensku MUDr. Eva Siracká, DrSc.

Text: Peter Kresánek
Foto: archív OÚSA

rádiotera-
peutického 
oddelenia
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