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Už ako malý chlapec som cho-
dieval za otcom do práce na 

vtedajší Onkologický ústav, kde na 
druhom poschodí pracoval na Inter-
nom oddelení. Mám dodnes v živej 
pamäti dlhú nemocničnú chodbu 
s radom dverí na pravej strane, na 
konci ktorej viedli ďalšie dvere do 
tmavšej chodby, kde sídlila redak-
cia časopisu Neoplasma. Z ľudí na 
oddelení si pamätám primára Vla-
dimíra Černého, ale najživšie určite 
vysokú, dôstojnú, láskavú aj prísnu 
sestru Alexandru. Zostáva aj v živej 
pamäti môjho dnes už 93 ročného 
otca, ktorý na sestru Alexandru s ra-
dosťou spomína ako na vynikajúcu 
spolupracovníčku počas práce na 
oddelení a pri opatere pacientov. 
Preto som pokladal za prozreteľ-
nostné, že som už ako kňaz mohol 
byť aj na poslednej rozlúčke so ses-
trou Alexandrou, ktorá – ako si na ňu 
spomínam – jedinečne reprezentova-
la to najlepšie z toho, čo Alžbetínky  
už stáročia ponúkajú Bratislave aj 
Slovensku. Ich nemocnica patrila aj 
patrí medzi najlepšie na Slovensku.

Dejiny rádu Sorores Hospitalariae 
Sanctae Elisabethae Tertii Ordinis S. 
Francisci (OSE) začali pred 400 rokmi. 
Ešte predtým - v roku 1610 - rodáčka 
z Aachenu a františkánska terciárka 
Apollonia Radermacher (1571–1626) 
darovala svoje dedičstvo na zakúpenie 
domu v holandskom meste Hertogen-
bosch, aby sa v ňom s ďalšími spoloč-
níčkami opatrovala chudobných. Jej 
svedectvo nezostalo nepovšimnuté 
a tak ju presne pred štyrmi storočiami 
- v roku 1622 – požiadali prevziať ve-
denie chudobného špitála v jej rodnom 
Aachene. Niesol meno sv. Alžbety 
Uhorskej pochádzajúcej z kráľovského 
rodu, ktorá sa tiež v podobnej nemoc-
ničke starala osobne o biednych a cho-
rých ľudí.

Keďže v sedemnástom storočí nee-
xistovala na území Habsburskej mo-

narchie žiadna ženská ošetrovateľská 
komunita, v prvej polovici 18. storočia 
sa Alžbetínky usadili takmer v každom 
provinčnom meste, čiastočne s finanč-
nou podporou bohatých dám a čias-
točne z vlastných prostriedkov. Do 
Viedne Alžbetínky zavítali v roku 
1710, do Prahy v roku 1719; do Linzu 
v roku 1745; do Brna 1754.

Do Prešporka prišli prvé sestry 
Alžbetínky z materského domu vo 
Viedni, a to v roku 1738. V tomto roku 
panovník 20. augusta 1738 podpísal 
prichádzajúcemu rádu potvrdzujúci 
dekrét: s odvolaním na paradox, že 
hoci bola jeho zakladateľkou svätá 
Alžbeta, dcéra uhorského kráľa Ondre-

ja II., jej rád nemá v Uhorsku nijaký kláš-
tor. Za zmenou plánu postaviť ho nie 
v Budíne ale v Prešporku stál nepo-
chybne vtedajší charitatívne hlboko 
cítiaci prímas a veľký dobrodinca 
Alžbetínok Imrich Eszterházy, v tom 
čase sídliaci v Prešporku.

Arcibiskup Eszterházy si osobne 
prial, aby sa Alžbetínky usadili v Brati-
slave aj v Pešti a keď mali prejsť cez 
Dunaj, arcibiskup ich spolu s ostatnými 
predstaviteľmi mesta osobne očaká-
val, potom aj podpísal poverenie du-
chovného správcu a riadneho spoved-
níka sestier v osobe kapucína Petra. 
Potom sa arcibiskup nepretržite až do 
smrti osobne a iniciatívne vkladal do 
stavby kostola a kláštora, hneď ako sa 
zdravotne lepšie cítil snažil sa Alžbe-
tínky kontaktovať v ich priestoroch. 
Napríklad 23. septembra 1738 osobne 
inštaloval predstavenú kláštora do jej 
úradu. odovzdali jej okrem kráľovskej 
listiny o zriadení kláštora aj stanovy 
rehole, tiež pečať i kľúče od pokladni-
ce pre chudobných. Práve na tejto 
slávnosti arcibiskup Eszterházy pre-
zentoval aj svoje nové dôležité rozhod-
nutie: pri kláštore nech je postavený 
nový a čím krajší kostol, a to na jeho 
náklady. O to zaujímavejšie je, že keď 
dali sestry na kostol umiestniť jeho 
rodový erb, on nesúhlasil a žiadal ho 
zameniť za erb arcidiecézny. 
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Sestra Alexandra, predstavená rehole 

1988 - 2000.

Erb arcibiskupa Imricha Esterházyho, Kostol sv. Alžbety.
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Kostol stavali pomerne rýchlo vďaka 
vplyvu a naliehaniu arcibiskupa Esz-
terházyho, veď na jeho intervenciu 
prišiel z Viedne jeden z najskúsenej-
ších stavbyvedúcich Jozef Niester. Esz-
terházy rehoľnice pobádal aj začať 
budovanie kláštora a neskôr prevzal aj 
úhrady za túto stavbu - s jedinou pros-
bou, aby sa sestry zaňho modlili. Aj 
uloženie základného kameňa vykonal 
arcibiskup osobne, keď po vložení relik-
vií do kamenného kvádru ho kladivkom 
trikrát poklepal „v mene Otca, i Syna, 
i Ducha Svätého“. V sobotu 9. júna 
1742 sa arcibiskup zúčastnil slávnost-
ného osadenia gule s krížom na vežu 
kostola, pričom do veže v druhej polo-
vici septembra zavesené zvony toho 
istého roku daroval tiež on osobne: 
väčší zvon zasvätený svätej Alžbete 
a svätému Imrichovi, a menší Sedem-
bolestnej Matke Božej. 

Napokon však Eszterházy ním tak 
horlivo stavaný chrám konsekrovať 
kvôli stareckej indispozícii nevládal, no 
mal ho stále na pamäti - a hneď ako 
trochu vládal, ešte aj v roku svojej smr-
ti (1745), súril dokončenie kláštora, 
osobne sa dokonca angažoval zháňaní 
stavebného materiálu. Arcibiskup ako-
by už cítil blížiaci sa koniec - chcel pred 
smrťou vidieť dokončený kláštor, na 
ktorý ešte osobitne prispel na lôžkovú 
miestnosť s bielizňou aj náčiním. Na-
posledy špitál osobne navštívil v sobo-
tu 9. októbra 1745, deň nato zaľahol, 
zo smrteľnej postele ešte vydal pokyn 
vyplatiť všetkých remeselníkov a ro-
botníkov do posledného haliera. Sú-
hrnne podporil arcibiskup Eszterházy 
stavbu kostola a kláštora sumou 145 
000 zlatých. Z vďačnosti za mu potom 
sestry vždy na výročie jeho zosnutia 6. 
decembra dali slúžiť slávnostné 
Rekviem. 

Okrem najvyššieho predstaviteľa 
Cirkvi v osobe prímasa Eszterházyho 
mali Alžbetínky veľkú podporovateľku 
aj v najvyššej predstaviteľke krajiny, 
v hlboko zbožnej kráľovnej Márii Teré-
zii, ktorá ich dvakrát navštívila - raz 
v roku 1775 a o päť rokov neskôr 
v roku 1780.

Jadrom povolania Alžbetínok bolo 
nasledovať chudobného a pokorného 
Krista podľa vzoru svätého Františka 
z Assisi a svätej Alžbety: vidieť trpia-
ceho Ježiša v každom pacientovi. V tej 
dobe prijímali namiesto krstného mena 
tri nové rehoľné mená: prvé bolo štan-
dardne Mária, druhé bolo tradičné žen-
ské meno svätice a tretie - podľa praxe 
reformovaných ranonovovekých rádov 
bolo niektoré tajomstvo viery, naprí-
klad Mária Terézia od Ducha Svätého. 
Ku spoločným modlitbám sa sestry 
schádzali na úsvite a popoludní, keď 
spievali alebo recitovali malé ofícium 
k Panne Márii, večer sa modlili loretán-
ske litánie a iné modlitby, nechýbala 
ani popoludňajšia polhodinová meditá-

cia. Sestry, ktoré boli práve v službe 
medzi chorými sa v čase spoločných 
modlitieb modlili individuálne. K mod-
litbe inšpiroval aj oltár, postavený 
v sále veľkého spoločného oddelenia 
ako centra celého špitála. Okrem toho 
mala každá nemocnica svoju lekáreň, 
kde si niektoré lieky vyrábali samy. 
O pacientov sa sestry starali bezplat-
ne, prijímali len dary a zbierali almužny 
františkánskym spôsobom, čo však 
kvôli klauzúre nerobievali osobne, ale 
prostredníctvom pomocníkov.

Rád pozostával zo samostatných 
kláštorov pod priamou kompetenciou 
diecéznych biskupov, ktorí svoje dozo-
rovacie právomoci vykonávali pros-

Arcibiskup Imrich Eszterházy.



tredníctvom buď diecézneho alebo 
františkánskeho kňaza v úlohe vizitá-
tora, či direktora. Kláštor viedla sestra 
predstavená (Oberin), ktorú takto vola-
li externé osoby, no pre samotné ses-
try to bola matka (Mutter). Sestry ju 
volili na tri až šesť rokov, mala svoju 
zástupkyňu (Untermutter) a poradky-
ne (Diskretin). Medzi rehoľnicami boli 
sestry osobitne vyškolené v chirurgii 
(Chirurgin), farmaceutky (Apothekerin) 
a jedna sestra bola zodpovedná za 
opateru pacientiek (Oberkrankenwär-
terin). Hlavná kantorka (Chorregentin) 
a organistka (Organistin) mali význam-
nú úlohu pri usmerňovaní spoločnej 
modlitby a liturgie. Sestry platili pove-
reného lekára svojej nemocnice, či aj 
lekárnika aj ďalších svetských služob-
níkov.

Začiatkom 19. storočia mala alžbe-
tínska nemocnica 48 lôžok a interné 
oddelenie, kde sa ročne vystriedalo 
okolo 300 až 350 pacientov. Ten sa 
zvýšil v roku 1809 počas ostreľovania 
mesta napoleonskými granátmi, ktoré 
poškodili viacero kostolov a vyše sto 
budov vrátane kláštora Alžbetínok. Po-
škodenie nebolo tak dramatické a kláš-
tor bol preplnený utečencami, ale prija-
li aj šesť notredámiek, ktorých kláštor 
bol obzvlášť ohrozený. Koncom 19. 
storočia môže o všeobecnej obľúbe-
nosti Alžbetínok svedčiť fakt, že ich 
kláštor testamentárne sumou 50 fo-
rintov podporil aj bohatý prešporský 
mešťan židovského pôvodu Ignác 
Schreiber. Ďalší nápor zažila nemocni-
ca počas Prvej svetovej vojny. Nemoc-
nicu zaplnilo do päťdesiat ranených 
vojakov, z ktorých sa viacerí pod doj-
mom starostlivosti sestier vrátili k vie-
re, vyspovedali a prijali sväté prijímanie. 
Keď sa vojna predlžovala, na finančné 
náklady prispelo mesto aj vojenské ve-
liteľstvo. Keď sa však začala povinná 
zbierka kovov na muníciu, sestry mu-
seli odovzdať nielen žehličky, mažiare 
a riad, ale aj vaňu z kúpeľne. 

Pár mesiacov po vojne už Alžbetín-
kam nesiahali len na zariadenie, ale 
chceli im pre štátne železnice vyvlast-
niť celý kláštor. Voči tomu sa radikálne 

vzoprela verejná mienka v podobe pe-
tície s 18.000 podpismi a viactisícovej 
protestnej manifestácie na obranu 
kláštora. Veľkým prekvapením bolo, že 
sa na obranu Alžbetínok postavili nie-
len trnavský generálny vikár Richard 
Osvald, ale aj sociálnodemokratickí po-
slanci mestskej rady Pavol Wittich 
a riaditeľ nemocenskej poisťovne 
Emanuel Lehocký. 

V päťdesiatych rokoch postihol aj 
sestry Alžbetínky barbarský zásah ko-
munistickej moci a z nemocnice aj 
kláštora boli vyhnané na manuálne 
práce. Po Stalinovej smrti sa mohli vrá-
tiť a opäť slúžiť pacientom. 

Tento text nevyčerpáva dejiny 
sestier Alžbetínok v Bratislave. Je skôr 

Veža Kostola svätej Alžbety.

námetom a impulzom vysloviť na zá-
ver veľké poďakovanie. Za ich dlhodo-
bú vernú tichú službu chorým, chudob-
ným a bezdomovcom. Trpezlivá a lás-
kyplná opatera pacienta inšpirovaná 
Kristovou láskou je vždy čosi pozoru-
hodné, skryté síce očiam verejnosti, no 
o to hlbšie zapísané do Božej knihy ži-
vota. Naozaj len Boh vie, koľko tichých 
láskyplných gest uľahčilo aspoň na 
chvíľu utrpenie pacientov s ťažkou 
diagnózou. Za to patrí vďaka všetkým 
sestrám, za ich svedectvo o Božej lás-
ke každodenne premieňanej na kon-
krétne drobné skutky lásky.

Prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD., pomocný 
biskup bratislavskej arcidiecézy

Foto: archív
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„On však bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený 
pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho 
a jeho ranami sme uzdravení.“ (Izaiáš 53,5)

Nech Ježiš Kristus, ktorý nás miloval až po smrť na 
kríži, naplní aj Vaše srdcia svojou láskou a pokojom...

Požehnané a milostiplné Veľkonočné sviatky,
Vám praje Rehoľa sv. Alžbety, 
vedenie Onkologického ústavu sv. Alžbety 
a redakcia časopisu Naša nemocnica.

Foto: +Juraj Ďurný, viacnásobný účastník výstav Umenia, ktoré lieči
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Alžbetínok

Už ako malý chlapec som chodieval za otcom 

do práce na vtedajší Onkologický ústav, kde na 

druhom poschodí pracoval na Internom odde-

lení. Mám dodnes v živej pamäti dlhú nemoc-

ničnú chodbu s radom dverí na pravej strane, 

na konci ktorej viedli ďalšie dvere do tmavšej 

chodby, kde sídlila redakcia časopisu Neopla-

sma. Z ľudí na oddelení si pamätám primára 

Vladimíra Černého, ale najživšie určite vysokú, 

dôstojnú, láskavú aj prísnu sestru Alexandru. ...

NA NAŠICH PRACOVISKÁCH

8 Ako sme operovali v období 
pandémie COVID-19

Na začiatku roku 2020 sme sledovali a počú-

vali správy o šírení infekcie COVID-19 najprv v 

Ázii a postupne celým svetom. Naši lekári sa 

vrátili zo zahraničnej stáže, niektorí narýchlo 

ukončili dovolenku, začali sa obmedzenia na 

medzinárodných letiskách. Spolu s kolegami 

sme počúvali správy o reprofilizácii nemocníc 

a postupnom obmedzení až zastavení opera-

tívy na mnohých chirurgických oddeleniach a 

klinikách. 

VYBRALI SME PRE VÁS

10 OÚSA a zdravotníci  
v médiách

Priemerne každý tretí deň zverejnila vlani te-

levízia, rozhlas, denníky a ďalšie celoslovenské 

periodiká informácie o Onkologickom ústave 

sv. Alžbety (OÚSA). Rovnako pravdivé, objek-

tívne, zaujímavé a pritom odborne fundované 

či prosto užitočné články z ústavu priniesol 

čitateľom na spolu 144 stranách už štrnásty 

rok vydávaný časopis Naša nemocnica. Nie-

ktoré postrehy z médií, nielen o zdravotníkoch 

ústavu, sme pre vás zaradili do nasledujúceho 

výberu. 

11  Nová inovatívna technológia 
Vo februári 2022 sa arzenál prístrojov II. Rá-

diologickej kliniky LF UK a OÚSA rozrástol o 

DECT (dual-energy CT) prístroj SOMATOM X.

cite.

 

UDIALO SA

12 Slovensko má prvú 
profesorku rádiológie

Dňa 16. novembra 2021 prezidentka Sloven-

skej republiky Zuzana Čaputová v Prezident-

skom paláci počas slávnostného aktu vymeno-

vania vysokoškolských profesorov odovzdala 

menovací dekrét prednostke a primárke II. Rá-

diologickej kliniky LF UK a OÚSA Viere Lehot-

skej, ktorá sa stala prvou a doposiaľ jedinou 

riadnou profesorkou vo vednom odbore Rönt-

genológia a rádiológia v histórii Slovenskej re-

publiky.

13 Biele srdce  
do OÚSA 

Koncom roka prijala prezidentka Zuzana Ča-

putová tiež predstaviteľky Slovenskej komory 

sestier a pôrodných asistentiek a držiteľky 

ocenenia Biele srdce, ktoré komora udeľuje. 

Medzi ocenenými bola aj zdravotná sestra 

Eleonóra Hesterényiová. Vyše dve desaťročia 

pôsobí v stomatologickej ambulancii Kliniky 

stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK 

a Onkologického ústavu sv. Alžbety. 

NEKROLÓG

15 Odišla k nebeskému otcovi 
Spomienka na sestru Benignu

Sr. Mária Benigna od Nepoškvrneného po-

čatia Panny Márie, rodným menom Helena 

Stankayová, pochádzala z dedinky pri Prešove 

s názvom Bretejovce. Narodila sa 20. apríla 

1925. Počas II. svetovej vojny vstúpila do náš-

ho kláštora ako 16-ročná, bolo to v máji 1941. 

Koncom roka 1942 vstúpila do noviciátu a do-

časné sľuby skladala ako 19-ročná, v decembri 

1944. Doživotné sľuby zložila už v mierových 

časoch, v decembri 1947. 

REALIZUJEME

16 Rekonštrukcia OÚSA 
Moderná budúcnosť pre nás 

všetkých
Už stovky rokov ústav sv. Alžbety na Heydu-

kovej ulici pokračuje v odkaze svätej Alžbety – 

POMÁHA CHORÝM A TRPIACIM.
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17 Milí pacienti a 
návštevníci 

Uvedomujeme si, že dočasné obmedzenia v sú-

vislosti s dostavbou Onkologického ústavu sv. 

Alžbety sú pre všetkých z vás diskomfortné, v 

istej miere vám zasiahli do životov a dočasné 

zníženie občianskej kvality rezidentskej oblasti 

je viditeľné.

NAPÍSALI NÁM

18 Aj COVID-19 musí  
 rešpektovať fyziku

Pandémia COVID-19 sa stala globálnym prob-

lémom a v roku 2020 súčasťou Európskej bez-

pečnostnej stratégie. Zasahuje do oblasti zdra-

via, ekonomiky, sociálnych vzťahov. Je daňou 

za macošské zaobchádzanie so životným pro-

stredím. Intenzívne farmárstvo, deforestrácia 

a pokles biodiverzity uľahčujú prenos vírusov 

medzi jednotlivými druhmi a na človeka. Boj s 

pandémiou zmobilizoval sektory medicíny, far-

mácie, hygieny. Na pomoc prišli ďalšie vedné 

oblasti vrátane matematiky a fyziky.  

DOBRE VEDIEŤ

22 Zdravie máme vo vlastných  
 rukách

Zdravie je pre každého človeka nepochybne 

jednou z najdôležitejších hodnôt. Napriek tomu 

je aj dnes ešte stále mnoho ľudí, ktorí si hod-

notu svojho zdravia začnú ceniť až potom, čo 

vážne ochorejú. Dobré zdravie sa navyše nedá 

kúpiť. Kvalitné zdravie je čiastočne darom od 

našich predkov. 

DOBROVOĽNÍCTVO

24 Byť tu a teraz tam  
 kde je to potrebné

Som veľmi vďačná, za túto ponuku. DS Vŕba 

a oddelenia nemocníc aké sú v Onkologickom 

ústave sv. Alžbety idú s trendami v zahraničí 

a tých, ktorí porozumeli významu kvalitného 

a vyškoleného dobrovoľníctva. V Poľsku takto 

fungujú pri ťažko chorých a zomierajúcich cez 

30 rokov. Profesionálny dobrovoľník sa stal dô-

ležitým článkom starostlivosti o pacienta. 

UMENIE, KTORÉ LIEČI

26 PhDr. Anna Držíková:  
 Môj rok 2021...

V Onkologickom ústave sv. Alžbety, v jeho Pre-

ventívnom centre je od 7. januára 2022 sprí-

stupnená verejnosti, pri dodržaní patričných 

proti epidemiologických opatrení, v poradí 84. 

výstava z inšpiratívneho voľného cyklu Ume-

nia, ktoré lieči. Na výstave s odstupom času 

opätovne v ústave predstavuje svoje fotogra-

fie PhDr. Anna Držíková. 

28 Skríning onkologických 
 ochorení pokračuje

Počas inštalácie a neformálneho otvorenia 

najnovšej, už 84. výstavy z cyklu Umenia, kto-

ré lieči nám potešujúcu informáciu poskytla 

MUDr. Alena Kállayová, správkyňa n. f., Ružová 

stužka - Europa Donna Slovakia, ktorá sa okrem 

iného podieľa na koordinácii mamografického 

skríningu v rámci Národného onkologického 

inštitútu, ktorý zastrešuje všetky onkologické 

skríningové programy.
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V  tom čase nás poháňal prísľub, 
že urgentné a  onkologické operácie 
majú prioritu a nebudú pozastavené. 

Medzičasom boli na dennom progra-
me telefonické hovory obávajúcich 
sa pacientov, či ich operácie nebudú 
presunuté či odložené. Vrchná sestra 
kliniky absolvovala stovky telefoná-
tov v ktorých vyjadrovala pochopenie 
obáv, ubezpečovala a  upokojovala 
našich pacientov. S  nádejou, že po-
kiaľ to bude len trochu možné, ope-
račný program pôjde podľa plánu sme 
zavádzali všetky potrebné opatrenia, 
aby elektívne operácie mohli byť 
realizované. Pravidelné týždňové 
testovanie v  kolektíve, prísne opat-
renia na oddeleniach, zákaz návštev, 
obmedzenie spoločného stravovania 
a  stretávania sa, záskoky služieb 
kolegov na poslednú chvíľu pre rizi-
kový blízky kontakt, to všetko sa na 
dlhé mesiace stalo samozrejmosťou. 

Ľudia na balkónoch tlieskali a  hro-
madne nakupovali na internete, iní na 
sociálnych sieťach vyzývali ľudí aby 
ostali doma a pracovali z domu a vyhli 
sa tak šíreniu nákazy. My, zdravotníci, 
sme v čase lockdown-u nosili so se-
bou potvrdenie o zaradení do kritickej 
infraštruktúry, aby sme sa v prípade 
policajnej kontroly mohli preukázať 
oprávnenosťou nášho vychádzania. 
Keď skončil núdzový stav a zdravot-
níci na chvíľu mohli ísť na pár dní 
vytúženého voľna či dovolenky, ich 
kolegovia ich v  práci plne zastúpili 
tak, aby chod oddelení a  operatívy 
fungoval bez obmedzení. Obracali 
sa na nás ľudia z  celého Slovenska, 
ktorí hľadali pracovisko, ktoré elektív-
ne onkologické operácie bez väčších 
odkladov vykonáva. Pravdepodobne 

Klinika onkologickej chirurgie LF UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety

Ako sme operovali v období 
pandémie COVID-19
Potrebná starostlivosť a chirurgická liečba pacientov poskytovaná v plnej miere 
vďaka profesionalite a nasadeniu

Na začiatku roku 2020 sme 
sledovali a počúvali sprá-

vy o šírení infekcie COVID-19 
najprv v Ázii a postupne celým 
svetom. Naši lekári sa vrátili 
zo zahraničnej stáže, niektorí 
narýchlo ukončili dovolenku, 
začali sa obmedzenia na me-
dzinárodných letiskách. Spolu 
s kolegami sme počúvali sprá-
vy o reprofilizácii nemocníc 
a postupnom obmedzení až za-
stavení operatívy na mnohých 
chirurgických oddeleniach a kli-
nikách. 



kvôli pandémii a  odkladaní vyšetre-
ní pri začínajúcich príznakoch, sme 
vídavali viac pacientov s  ochorením 
v pokročilejšom štádiu. To si násled-
ne často vyžiadalo multidisciplinárny 
operačný tím, spoluprácu chirurga, 
gynekológa, urológa, cievneho či 
plastického chirurga. 

Sme radi, že napriek ťažkostiam 
posledných rokov, prebiehajúcej pan-
démii, ktorá už dva roky deformuje 
a  obmedzuje všetky sféry nášho 
osobného a  profesionálneho života 
a  prežívania, je kolektív Kliniky on-
kologickej chirurgie schopný svojou 
profesionalitou a  nasadením posky-
tovať pacientom v  plnej miere tak 
potrebnú starostlivosť a  chirurgickú 
liečbu. Poďakovanie patrí aj vedeniu 
Onkologického ústavu sv. Alžbety za 
permanentnú podporu na všetkých 
úrovniach. 

Počet operácií na Klinike onkologic-
kej chirurgie bol v  posledných troch 
rokoch nasledovný: v  pred COVID-
-ovom roku 2019 bol celkový počet 
operovaných pacientov na našej 
klinike 1870, v  roku 2020 ich bolo 
1766 a  v  poslednom uzavretom ka-
lendárnom roku 2021 spolu operova-
ných 1820 pacientov. Štatistika teda 
hovorí, že pandémia COVID-u nemala 
v  OÚSA takmer žiadny negatívny 
vplyv z  pohľadu počtu operovaných, 
redukciu operatívy hodnotíme ako 
zanedbateľnú. Navyše, zaznamenali 
sme zmenu spektra operácií v zmys-
le zvýšenia počtu náročnejších, 
rozsiahlejších operácií v  súvislosti 
s nárastom pacientov v pokročilejších 
štádiách malígnych ochorení. Pre ilu-
stráciu uvádzame počty operovaných 
pacientov s malignitami jednotlivých 
orgánových lokalít v  rokoch 2019 
- 2021, ktoré v celoslovenskom me-
radle zaraďujú naše pracovisko na 
jedno z popredných centier v každom 
segmente operatívy. Z  celkového 
počtu operačných výkonov domi-
nujú operácie pre tumory prsníka: 
v  roku 2019 sme zaznamenali 796 
pacientov, v  roku 2020 išlo o  696 
pacientov a  v  roku 2021 bolo ope-

rovaných 634 pacientov. Operácie 
štítnej žľazy a  prištítnych teliesok 
predstavovali v  jednotlivých rokoch 
454, 409 a 508 pacientov. Operácie 
na lymfatickom systéme predstavujú 
v  onkochirurgii štandardnú, neodde-
liteľnú súčasť mnohých operačných 
výkonov, v  uvedených rokoch boli 
realizované nasledovne: 607, 542 
a  582 operácii. Počty radikálnych 
resekcií žalúdka predstavovali: 33, 
25 a 27 operácii. Radikálne operácie 
pankreasu a  duodena, ktoré v  onko-
chirurgii patria k  najkomplexnejším 
mulitiviscerálnym resekciám pred-
stavovali: 19, 19 a 14 operácii ročne. 
Operácie žlčníka a žlčových ciest boli 
realizované v počte 49, 49, a 48 ope-
rácii. Operácie pečene pre primárne 
tumory a  metastázy boli realizova-
né v  počte 29, 29 a  28. Významnú 
časť operatívy predstavujú operácie 
hrubého čreva a  konečníka, realizo-
vané klasickým otvoreným prístu-
pom, miniinvazívne laparoskopicky 
či endoskopicky transanálnym prí-
stupom. Tie predstavovali v  jednotli-
vých troch posledných rokoch počty: 
178, 141 a  227 operácií. Ako jedno 

z  centier chirurgickej liečby tumorov 
nadobličiek sme v sledovanom obdo-
bí realizovali laparoskopické operácie 
nadobličiek v počte 20, 13 a 16 ope-
rácii. 

Pandémia COVID-19 zasiahla celú 
spoločnosť, ktorá na túto situáciu 
nebola pripravená. Bude potrebné 
nájsť spôsob, akým sme pripravení 
na Slovensku zotaviť sa z krízy vyvo-
lanej pandémiou COVID-19 a ako eli-
minovať negatívne zdravotné, spo-
ločenské a  ekonomické dopady pan-
démie. Štatistiky síce uvádzajú, že 
posledné dekády ničivých katastrof 
sa nevyrovnajú účinku pandémie za 
posledný rok, my však zostávame op-
timistickí. Dúfame, že situácia v roku 
2022 nám v  plnom rozsahu umožní 
návrat do predkovidových koľají, aby 
sme mohli pokračovať v  naplňovaní 
nášho poslania – predchádzať ocho-
reniam a liečiť našich pacientov.

Text: MUDr. Štefan Nemergut
Doc. MUDr. Martin Sabol, PhD.
Foto: Peter Kresánek

NA NAŠICH PRACOVISKÁCH 

9



Priemerne každý tretí deň zve-
rejnila vlani televízia, rozhlas, 

denníky a ďalšie celoslovenské pe-
riodiká informácie o Onkologickom 
ústave sv. Alžbety (OÚSA). Rovna-
ko pravdivé, objektívne, zaujíma-
vé a pritom odborne fundované 
či prosto užitočné články z ústavu 
priniesol čitateľom na spolu 144 
stranách už štrnásty rok vydávaný 
časopis Naša nemocnica. Niektoré 
postrehy z médií, nielen o zdravot-
níkoch ústavu, sme pre vás zaradili 
do nasledujúceho výberu. 

Vzácny prístup
MUDr. Katarína Szoldová a  sestra Alena 

Krupjaková, urologická ambulancia, Preven-
tívne centrum OÚSA v Bratislave... 

Obdobie pandémie si vyžaduje od lekárov 
mimoriadne pracovné nasadenie. Zdalo by 
sa, že na empatiu medzi lekárom a  pacien-
tom nezostáva veľa času. Na našich náv-
števách ...v  urologickej ambulancii u  MUDr. 
K. Szoldovej v  Preventívnom centre OÚSA 
sme sa presvedčili, že ich empatia a vysoká 
odbornosť sú im mimoriadne blízke. U  nich 
realizované vyšetrenia, hoci náročné, boli 
pre nás ľahšie zvládnuteľné a navyše potvr-
dili, že pracovné vypätie, ktorému sú lekári 
a  zdravotnícky personál v  tomto neľahkom 
čase vystavení, dokážu eliminovať príjem-
ným slovom a úsmevom. Chceme im aj touto 
cestou vyjadriť naše úprimné poďakovanie 
za ich vzácny prístup a  tiež naše ubezpe-
čenie, že si ich prácu mimoriadne vážime. 
Vďační pacienti J & JF z Bratislavy.

(Vieme, že všetci lekári NIE SÚ rovnakí;  

29. 12.2021; Zdravie; LIEČIVÍ ĽUDIA; s. 8; redakcia)

Ak na Slovensku existujú hrdinovia 
dnešných ťažkých dní, sú to zdravotníci

Chcel by som napísať, že čas a  história 
vždy nakoniec ukážu hrdinov, ale nie je to 

tak. Človek, ktorý ide ďaleko za rámec svojich 
„bežných“ povinností, ostáva často nepo-
všimnutý. 

Preto zdravotníkom želám, aby mali čo naj-
viac úprimných stisnutí rúk, čo najviac „ďa-
kujem“ povedaných z očí do očí. Verím, že ich 
bude aspoň toľko, aby im pomohli fungovať 
aj v nasledujúcich týždňoch. 

Martin Vlachynský; INESS

Asociácia na ochranu práv pacientov sa 
snaží, odhliadnuc od toho, či tu je, alebo nie 
je pandémia, oceniť prácu lekárov a  sestier. 
V  mene AOPP chcem poďakovať našim le-
károm, sestrám, záchranárom za ich odbornú 
a obetavú prácu.

PhDr. Mária Lévyová, prezidentka 
Asociácie na ochranu práv pacientov

Ak dnes na Slovensku existujú hrdinovia 
dnešných ťažkých dní a časov, sú to pre mňa 
zdravotníci. Lekári a sestričky a ostatní zdra-
votníci, všetci pre mňa takí dôležití ľudia, ktorí 
každý deň zvádzajú boj o životy a zdravie svo-
jich pacientov.

A robia to úžasne a navyše so srdcom a tr-
pezlivo. Nikdy predtým sme ako spoločnosť 
nestáli zoči-voči takým ťažkým výzvam, aké 
prežívame dnes s pandémiou. O to väčší reš-
pekt a moju úctu si zaslúži každý profesionál 
a každá profesionálka, ktorí dnes čelia nielen 
preťaženiu, ale aj neuveriteľnému návalu 
krízových situácií, ktoré musia každý deň vo 
svojom živote riešiť.

Všetci by sme si teraz mali uvedomiť, že 
bez týchto úžasných ľudí a ich maximálneho 
nasadenia by sa naša spoločnosť rozpadla. 
Zo srdca im preto ďakujem! 

Ing. Elena Májeková; členka predstavenstva 
Union zdravotná poisťovňa

Práca zdravotníkov a zdravotníčok je posla-
ním. Poslaním zachraňovať životy a  zdravie, 
za ktoré sa im dnes nedostane adekvátnej 
vďaky a  ohodnotenia. Hovorím to so smút-
kom v hlase. Verejná debata v politike i na so-

ciálnych sieťach nemá ratio, skĺza k bludom, 
podlieha informačnej vojne.

Možno až s odstupom času, keď sa budeme 
obzerať za tým, ako celá pandémia prebehla, 
si dostatočne uvedomíme, že ste to boli práve 
vy, kto mal najväčšiu zásluhu na tom, že naša 
spoločnosť neskolabovala. Napriek tomu, že 
namiesto podpory vo vašom úsilí ste museli 
odolávať iracionálnym útokom, ktoré patria 
skôr do stredoveku ako do modernej spoloč-
nosti.

Žiaľ, váš hlas vo voľbách je počuť menej 
ako hlas iných. V mene celej Dôvery vám ďa-
kujem za všetko, čo pre nás ako obyvateľov 
tejto krajiny robíte. Ďakujem vám za vašu 
obetavosť, statočnosť a ľudskosť. 

Ing. Martin Kultan, generálny riaditeľ 
zdravotnej poisťovne Dôvera

Počas pandémie sa ukázalo, že úloha zdra-
votníkov je nenahraditeľná. Už dva roky sia-
hajú na dno svojich fyzických a  psychických 
síl, aby zachránili čo najviac ľudských životov. 
A  tento boj je vzhľadom na zhoršujúcu sa 
epidemickú situáciu čoraz náročnejší. Ich po-
treby, čas na oddych, chvíle prežité s vlastnou 
rodinou odsunuli nabok, aby naplnili potreby 
pacientov, i keď neraz sa im za to namiesto 
poďakovania dostávajú skôr výčitky a útok.

Napriek tomu sú tu stále pre nás. Utrú si 
slzy a  pot z  tváre a  ďalej konajú dobro. Ďa-
kujem vám, zdravotníci, za obetavosť, za mi-
moriadne ťažkú a rizikovú prácu, ktorá je pre 
vás vyčerpávajúca, ale pre iných liečivá. Ste 
srdcom nielen zdravotníctva, ale celej našej 
krajiny a bez srdca by to nešlo. Vážim si vás, 
vaše nasadenie, trpezlivosť a odhodlanie ne-
vzdať to za žiadnu cenu.

Ing. Richard Strapko, generálny riaditeľ 
Všeobecnej zdravotnej poisťovne

(https://mediweb.hnonline.sk/spra-
vy/17436135-ak-na-slovensku-existuju-
-hrdinovia-dnesnych-tazkych-dni-su-to-
-zdravotnici-aj-toto-su-slova-vdaky-zdra-
votnikom; tiež TASR)
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Onkologický ústav sv. Alžbety 
a zdravotníci v médiách



Vo februári 2022 sa arzenál 
prístrojov II. Rádiologickej 

kliniky LF UK a OÚSA rozrástol 
o DECT (dual-energy CT) prístroj 
SOMATOM X.cite.

SOMATOM X.cite  

- patrí k  najmodernejším výkonným 
CT skenerom s  počtom akvizičných 
rezov v  počte 128, ktorý umožňuje 
mimo štandardného zobrazovania aj 
špecializované aplikácie pre CT vy-
šetrenia u  onkologických pacientov. 
Jedinečnosť tohto skenera s  využitím 
umelej inteligencie zahajuje éru tzv. 
inteligentného zobrazovania, umožňu-
je užívateľom intuitívne pri akejkoľvek 
procedúre nastaviť kľúčové parametre 

prispôsobené jednotlivým pacientom. 
Umožňuje to využiť plný potenciál 
tohto špičkového systému, vráta-
ne výkonného röntgenového žiariča 
a  najväčšieho možného otvoru (gan-
try) o  priemere 82 cm. Bez ohľadu na 
zložitosť procedúry, SOMATOM X.cite 
a  implementovaná umelá inteligencia 
umožňujú lekárom-rádiológom kom-
plexné hodnotenie chorobných zmien 
u onkologických pacientov.

DECT – dual energy CT 

– je inovatívna zobrazovacia tech-
nológia, ktorá na základe snímania 
s  použitím dvoch rôznych energií do-
káže z  jedného CT skenu získať rôzne 
materiálové datasety (jódové mapy, 
virtuálny nekontrastný obraz, monee-
nergetický obraz) a  tak zlepšiť detek-
ciu a charakteristiku ložiskových zmien. 
V  súčasnosti najpokročilejšou apliká-
ciou DECT je analýza vápnika a  jódu. 

Pri vyhodnotení dát z DECT môže byť 
denzita tkaniva rozložená na virtuálne 
natívny obraz a obraz s obsahom jódu 
v tkanivách (jódové mapy), čím ponúka 
ďalšie výhody pre onkologickú diag-
nostiku. Zvýšená detekcia jódu (vpra-
veného do organizmu ako kontrastná 
látka) pomáha pri detekcii a  charakte-
ristike nádorov a využitie monoenerge-
tického obrazu zase zlepšuje kontrast 
medzi ložiskom a  okolím a  takisto aj 
kvalitu zobrazenia cievnych štruktúr, 
čo je dôležité pre plánovanie chirurgic-
kého výkonu. Špecifické jódové mapy 
uľahčujú detekciu napríklad malých 
pankreatických ložísk, či postihnutie 
pobrušnice. Kvantitatívne jódové mapy 
slúžia ako tzv. náhradný „biomarker“ aj 
na sledovanie účinkov liečby.

Text: Prof. MUDr. Viera Lehotská, PhD., 
prednostka II. Rádiologickej kliniky LF 
UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, 
Foto: archív autorky
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Nová inovatívna technológia 
na II. Rádiologickej klinike LF UK 

a Onkologického ústavu sv. Alžbety

Somatom X.cite po uvedení do prevádzky 

(zľava doprava): Bc. Júlia Petríková; MUDr. 

Lukáš Valkovič, PhD.; prof. MUDr. Viera 

Lehotská, PhD.; Alžbeta Kneževičová .

Ukážka pokročilých aplikácií DECT prostredníctvom platformy syngo.via
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Prof. MUDr. Viera Lehotská PhD., svoju 
akademickú kariéru dosiahla na Lekárskej 
fakulte Univerzity Komenského v  Brati-
slave. Prednostne sa venuje zobrazovaniu 
v  onkológii, diagnostike chorôb prsníka 
a  intervenčnej mamodiagnostike, ako aj 
radiačnej ochrane a bezpečnosti diagnos-
tického zobrazovania. Vedie špecializova-
né, MZ SR vytvorené centrum pre diferen-
ciálnu diagnostiku atypických prsníkových 
lézií a  intervencií na prsníkoch. Je súčas-
nou prezidentkou Slovenskej rádiologickej 
spoločnosti SLS a  hlavnou odborníčkou 
MZ SR pre rádiológiu a  predsedníčkou 
Komisie Ministerstva zdravotníctva SR pre 
zabezpečenie kvality v  rádiológii, radiač-
nej onkológii a nukleárnej medicíny. Je stá-
lou členkou Výboru pre kvalitu, štandardy 
a bezpečnosť ESR (Európska rádiologická 
spoločnosť) a  národnou zástupkyňou 
Slovenska v Komisii ESR pre vzdelávanie. 
Je autorkou viac ako 180 recenzovaných 
publikácií, pozvaných prednášok a  člán-
kov. Je hlavnou autorkou vysokoškolskej 
učebnice Rádiológia pre stomatológov, 
ktorá v  roku 2019 získala ocenenie Slo-
venského literárneho fondu. Zúčastnila 
sa viacerých študijných pobytov a odbor-
ných stáží v  Českej republike, Rakúsku, 

Maďarsku, Švédsku a  USA. Angažuje sa 
ako organizátorka a  spoluorganizátorka 
viacerých vedeckých kongresov, sympózií 
a  vzdelávacích podujatí doma i  v  zahra-
ničí. Je držiteľkou viacerých ocenení za 
najlepšiu publikáciu a  prezentáciu, ako aj 
Striebornej medaily Lekárskej fakulty Uni-
verzity Komenského za zásluhy na rozvoji 
LF UK v Bratislave a Pamätnej medaily pri 
storočnici LF UK v  Bratislave. Je členkou 
Vedeckej rady LF UK a  garantkou LF UK 
pre študijný odbor Rádiológia a certifiko-
vanú pracovnú činnosť Mamodiagnostika 
v rádiológii.

„Menovacie dekréty sme si prevzali 
v  čase, ktorý je pre Slovensko ťažkou 
skúškou. Pandémia sa odráža vo všet-
kých segmentoch spoločnosti, vrátane 
vysokých škôl. Je nesmierne dôležité, aby 
sme ako vysokoškolskí profesori viedli so 

študentmi kultivovaný dialóg a  viedli ich 
k  zodpovednosti, tolerantnosti, profesio-
nalite a k radosti zo zvoleného povolania“, 
hovorí prof. Lehotská. Dodáva, že takýto 
prístup je obzvlášť dôležitý pri vzdelá-
vaní budúcich lekárok a lekárov, najmä ak 
je potrebné obstáť v  konkurencii s  me-
dzinárodným prostredím. Zdravotnícke 
povolanie patrí medzi tie najnáročnejšie 
a  najzodpovednejšie a  preto je nevy-
hnutné poskytovať študentom medicíny 
kvalitné vzdelávanie a z neho vyplývajúce 
perspektívy vedeckého výskumu. Len tak 
možno čeliť výzvam, akými sú pandemic-
ká či klimatická kríza. Neustále rozvíjanie 
vzdelanosti mladej generácie zaručuje 
silný hodnotový základ našej spoločnosti 
aj do budúcnosti.

Text: Kancelária prezidentky SR, VL, PK 
Foto: Peter Kresánek

Slovensko má prvú 
profesorku rádiológie 
Prednostku v Onkologickom ústave sv. Alžbety

Dňa 16. novembra 2021 prezi-
dentka Slovenskej republiky 

Zuzana Čaputová v Prezident-
skom paláci počas slávnostného 
aktu vymenovania vysokoškol-
ských profesorov odovzdala me-
novací dekrét prednostke a pri-
márke II. Rádiologickej kliniky LF 
UK a OÚSA Viere Lehotskej, ktorá 
sa stala prvou a doposiaľ jedinou 
riadnou profesorkou vo vednom 
odbore Röntgenológia a rádioló-
gia v histórii Slovenskej republiky.

Prvá profesorka rádiológie na Slovensku dlhodobo pôsobí na pôde Onkologického ústavu sv. 

Alžbety. Na archívnej fotografii slávnostne uvádza do prevádzky prvý digitálny mamografický 

prístroj. Podujatia sa okrem iných zúčastnili (sprava) prezidentka Ligy proti rakovine MUDr. Eva 

Siracká, DrSc.; vtedajší minister zdravotníctva MUDr. Richarad Raši; za Rehoľu sv. Alžbety sestra 

Jana-Battista; konatelia ústavu doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., RNDr. Ing. Pavol, Švec, CSc.



Náročnosť práce ambulancie zvyšuje, 
že tu ošetrujú prevažne hendikepované 
deti. Ocenená Bystričanka okrem iného 
tiež odovzdáva svoje skúsenosti pripravu-
júcim sa zdravotníkom pre daný odbor. 

„Niektoré stavy našich pacientov sú 

dosť ťažké, pomáhajú nám pri nich asis-
tovať aj rodičia, niektoré sú ľahšie. Po-
chopiteľne, musí tam byť z  našej strany 
aj empatia a  ochota pracovať s  takýmto 
pacientom. Nie každý si vám sadne do 
kresla, otvorí ústa a vy ošetrujete. Posie-
lajú k nám už aj malé trojročné, štvorroč-
né deti.“ Hovorí Eleonóra Hesterényiová 
o  svojich skúsenostiach a  pokračuje, „Ak 
chcete uspieť, musíte venovať všetkým 
čo najviac pozornosti. Treba sa snažiť 
troška viac, ak sa dá aj sa porozprávať. 
Niektorí rozumejú, niektorí sú nemí, nie-
ktorí nerozprávajú vôbec, niektorí počujú 
alebo aj nepočujú. To sú všetko také sta-
vy, že musíte s  tými pacientami proste 
mať veľkú trpezlivosť a vydržať...“ 

Ocenená zdravotná sestra sa v  tejto 
súvislosti zároveň pýta, kto sa nakoniec 
vôbec, aj z bežných pacientov, nebojí zu-
bára? Niektorí z  ich pacientov, napríklad 
autisti sú podľa nej veľmi, veľmi nároční 

na ošetrenie v  zubnej ambulancii. Bránia 
sa už akýmkoľvek dotykom nechcú sa dať 
do ničoho nútiť. Samozrejme nie všetci, 
niektorí sú aj šikovní, ale niektorí sú ťažko 
zvládnuteľní. Práve v tom spočíva náročná 
práca ku ktorej treba mať cit. Ocenením 
podľa nej je, že napriek všetkému sú na 
nich rodičia i pacienti milí.

Text a foto: Peter Kresánek 
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Biele srdce 
do Onkologického ústavu sv. Alžbety

Pacienti i ich rodičia sú tu milí

Koncom roka prijala prezident-
ka Zuzana Čaputová tiež pred-

staviteľky Slovenskej komory 
sestier a pôrodných asistentiek 
a držiteľky ocenenia Biele srdce, 
ktoré komora udeľuje. Medzi oce-
nenými bola aj zdravotná sestra 
Eleonóra Hesterényiová. Vyše 
dve desaťročia pôsobí v stoma-
tologickej ambulancii Kliniky 
stomatológie a maxilofaciálnej 
chirurgie LF UK a Onkologického 
ústavu sv. Alžbety. 

Prestížne ocenenie Biele srdce, ktoré najnovšie 

pribudlo aj v Onkologickom ústave sv. Alžbety. 

Do Onkologického ústavu sv. Alžbety na Kliniku 

stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie sa 

vraciame vždy, keď nášho handicapovaného 

Miška dostihnú väčšie zdravotné problémy. Tu 

sa nám vždy dostalo takej starostlivosti, akú 

sme potrebovali. Zdôveril sa nám Miškov otec, 

ktorý vyzdvihol užitočnosť časopisu Naša 

nemocnica. 

Zdravotná sestra Eleonóra Hesterényiová a lekárka pre ťažko ošetriteľných pacientov MUDr. 

Angelika Kačeriaková z Oddelenia terapeutickej stomatológie LF UK a Onkologického ústavu sv. 

Alžbety aj tentoraz všetky zdravotné úkony zvládli k plnej spokojnosti Miška a jeho rodičov.



 

 IČO: 35 681 462  
DIČ: 2020812343  
IČ DPH: SK2020812343 

Zapísaný v OR Okresného súdu Bratislava I 
Oddiel Sro, vložka číslo: 10184/B 

Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN: SK96 0900 0000 0001 7034 8026 
BIC: GIBASKBX 

GENETICKÉ VYŠETRENIE PRE ENDOKRINOLÓGOV 
 

INDIKUJÚCI LEKÁR ENDOKRINOLÓG 
 
SOMATICKÉ MUTÁCIE:  
Genetické vyšetrenie punktátov z tyroidných uzlov – preplach tenkoihlovej biopsie malým množstvom 
fyziologického roztoku do 1,5 alebo 2 ml skúmavky. Vyšetrenie sa uskutočňuje v závislosti od cytologického 
výsledku v prípade výsledku Bethesda III a horšie. Vyšetrujú sa bodové mutácie v génoch BRAF, KRAS, NRAS 
a HRAS. 
 
V prípade záujmu je možné zrealizovať vyšetrenie prestavieb RET/PTC1, RET/PTC3, PAX8/PPARG (zatiaľ 
poisťovňa neuhrádza). 

 

INDIKUJÚCA ODBORNOSŤ KLINICKÝ GENETIK 
 

prehľad diagnóz, na základe, ktorých môže endokrinológ posielať pacientov do genetickej ambulancie 
OÚSA, (t.j. výmenný lístok s odporučením na genetickú konzultáciu) 

 Pacienti s diagnózou medulárny karcinóm štítnej žľazy bez ohľadu na vek – vyšetruje sa gén RET 
(syndróm MEN2) 
 

 Pacienti  suspektní na MEN1 syndróm (podmienené prítomnosťou 2 a viac neuroendokrinných 
tumorov asociovaných s MEN1: prištítné telieska, pankreas, hypofýza , pľúca, priedušky, týmus, 
nadobličky…) – vyšetruje sa gén MEN1 
 

 Pacienti s adenómom hypofýzy ak je suspekcia na hereditárny syndróm (familiárny výskyt, 
prítomnosť iných tumorov u pacienta) – vyšetruje sa panel génov 

 Pacienti  s feochromocytómom alebo paragangliómom – vyšetruje sa panel génov 
  

 Pacienti s adrenokortikálnym karcinómom v detskom veku – vyšetruje sa gén TP53 
(Li-Fraumeni syndróm). V dospelom veku treba zvážiť vyšetrenie MSI a IHC MMR proteínov           
(Lynchov syndróm). 

 Pacienti so suspekciou pre VHL syndróm (hemangioblastómy retiny a centrálnej nervovej sústavy, 
feochromocytóm,  neuroendokrinné tumory alebo cystadenómy pankreasu, nádory 
endolymfatického vaku…) – vyšetruje sa gén VHL 
 

 Pacienti s primárnou hyperparatyreózou, ak je podozrenie na hereditárne ochorenie (v rodinnej 
anamnéze neuroendokrinné tumory alebo zvýšený výskyt primárnej hyperparatyreózy) 
 

 Pacienti s iným typom karcinómu štítnej žľazy ako medulárny, ak majú mladý vek a/alebo pozitívnu 
rodinnú anamnézu. 

Kontakt: RNDr. A. Alemayehu, PhD. - lab. diagnostik, aster.alemayehu@ousa.sk, 02/ 3224 8587 alebo 
RNDr. R. Lohajová Behulová, PhD. - primár Odd. lek. genetiky, regina.behulova@ousa.sk, 02/ 3224 8574 
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OÚSA, (t.j. výmenný lístok s odporučením na genetickú konzultáciu) 

 Pacienti s diagnózou medulárny karcinóm štítnej žľazy bez ohľadu na vek – vyšetruje sa gén RET 
(syndróm MEN2) 
 

 Pacienti  suspektní na MEN1 syndróm (podmienené prítomnosťou 2 a viac neuroendokrinných 
tumorov asociovaných s MEN1: prištítné telieska, pankreas, hypofýza , pľúca, priedušky, týmus, 
nadobličky…) – vyšetruje sa gén MEN1 
 

 Pacienti s adenómom hypofýzy ak je suspekcia na hereditárny syndróm (familiárny výskyt, 
prítomnosť iných tumorov u pacienta) – vyšetruje sa panel génov 

 Pacienti  s feochromocytómom alebo paragangliómom – vyšetruje sa panel génov 
  

 Pacienti s adrenokortikálnym karcinómom v detskom veku – vyšetruje sa gén TP53 
(Li-Fraumeni syndróm). V dospelom veku treba zvážiť vyšetrenie MSI a IHC MMR proteínov           
(Lynchov syndróm). 

 Pacienti so suspekciou pre VHL syndróm (hemangioblastómy retiny a centrálnej nervovej sústavy, 
feochromocytóm,  neuroendokrinné tumory alebo cystadenómy pankreasu, nádory 
endolymfatického vaku…) – vyšetruje sa gén VHL 
 

 Pacienti s primárnou hyperparatyreózou, ak je podozrenie na hereditárne ochorenie (v rodinnej 
anamnéze neuroendokrinné tumory alebo zvýšený výskyt primárnej hyperparatyreózy) 
 

 Pacienti s iným typom karcinómu štítnej žľazy ako medulárny, ak majú mladý vek a/alebo pozitívnu 
rodinnú anamnézu. 

Kontakt: RNDr. A. Alemayehu, PhD. - lab. diagnostik, aster.alemayehu@ousa.sk, 02/ 3224 8587 alebo 
RNDr. R. Lohajová Behulová, PhD. - primár Odd. lek. genetiky, regina.behulova@ousa.sk, 02/ 3224 8574 

Po ukončení štúdia na Zdravotníckej 
škole v Bratislave, začala pracovať v našej 
nemocnici ako zdravotná sestra na Chirur-
gickom oddelení. Ale plnohodnotný kláš-
torný život netrval dlho. Koncom augusta 
1950 prebehla Akcia R. Sestry boli násilne 
vyvezené zo svojho kláštora, najprv do 
Prievozu a následne do iných sústreďova-
cích centier. 

Týmto počinom naša nemocnica ne-
čakane stratila viaceré zdravotné sestry 
a  prevádzka bola ohrozená. Vtedajšiemu 

pánovi riaditeľovi sa podarilo vyprosiť si 
u nadriadených orgánov 16 sestier alžbe-
tínok, aby smeli z Prievozu dochádzať do 
nemocnice pracovať, napriek tomu, že 
v kláštore už bývať nesmeli. 

Medzi nimi bola aj sr. Benigna. Tak na-
ďalej v  našej nemocnici pracovala až do 
roku 1957. V  rokoch 1960 -1963 bola 
vyvezená do Kláštora pod Znievom, kde 
s  ostatnými sestrami vykonávala rôzne 
poľnohospodárske práce na poli či v lese. 
V  roku 1963 bola premiestnená do Tur-
čianskych Teplíc, kde pracovala v  Ústave 
sociálnej starostlivosti ako zdravotná ses-
tra. Od roku 1969 sa pošťastilo a  znova 
smela pracovať u nás v nemocnici a to až 
do roku 1989, kedy nastala zmena politic-
kého režimu. 

Sestry alžbetínky sa postupne začali 
vracať do svojho bratislavského kláštora. 
Sestrička Benigna pracovala po vrátení sa 
do kláštora v roku 1989 v našej nemocni-
ci opäť na Chirurgickom oddelení ešte do 
roku 1994, skoro do svojich 70-ich rokov. 

Bola tichá, pracovitá, precízna, šikovná 
sestra. Zastávala úrad Generálnej radkyne 
v  rokoch 1988-2000. Ešte vo vysokom 
veku sa v komunite snažila byť užitočná, 
pracovať a pomáhať. Dlhé roky pomáhala 
pri kvetinovej výzdobe kostola. Zapájala 
sa do drobných prác v  komunite až do 
posledných chvíľ, čo fyzicky vládala, do 
svojich 93 rokov. 

Zomrela 13. decembra 2021 vo veku 
96 rokov.

Sr. Jana-Batista

Odišla k nebeskému otcovi

Spomienka na sestru Benignu

Sr. Mária Benigna od Nepoškvrneného počatia Panny Márie, rodným me-
nom Helena Stankayová, pochádzala z dedinky pri Prešove s názvom 

Bretejovce. Narodila sa 20. apríla 1925. Počas II. svetovej vojny vstúpila 

do nášho kláštora ako 16-ročná, bolo to v máji 1941. Koncom roka 1942 

vstúpila do noviciátu a dočasné sľuby skladala ako 19-ročná, v decembri 

1944. Doživotné sľuby zložila už v mierových časoch, v decembri 1947. 

Deň vstupu do noviciátu 28. decembra 1942, sr. Benigna je celkom vpravo.

Sr. Benigna kľačí so sviečkou v ruke pri 

obnovovaní sľubov po 70-ich rokoch – 

december 2014 (1944 - 2014).



Už stovky rokov ústav sv. 
Alžbety na Heydukovej ulici 

pokračuje v odkaze svätej Alžbe-
ty – POMÁHA CHORÝM A TRPIA-
CIM.

Sme nadšení, že rekonštrukciou 
a  dostavbou nemocnice dokážeme 
postupne naplniť náš dlhodobý cieľ 
stať sa najlepším onkologickým zdra-
votníckym ústavom na Slovensku. 
Tento krok vo veľkej miere pomôže 
všetkým – zamestnancom, lekárom 
a hlavne pacientom nášho ústavu. 

V krátkosti by sme vám chceli týmto 
spôsobom priblížiť, čo konkrétne vám 
dlho očakávaná rekonštrukcia prinesie 
a v čom vám zjednoduší život v našej 
nemocnici.

• Priestorové riešenie budovy pri-
spôsobené požiadavkám na maxi-
málnu efektívnost prevádzkových 
procesov

• Potrubná pošta, ktorá výrazne 

zjednoduší pracné doručovanie 
laboratórneho materiálu 
z ambulancií a lôžok

• Inovatívne medicínske 
a prevádzkové procesy 
podporované informacným 
systémom novej generácie

• Komplexná elektronická 
dokumentácia dostupná na lôžku 
mobilná vizita

• Postupné odbúravanie papiera, čo 
vedie k bezpapierovej nemocnici

• Všetky priestory chladené, resp. 
vykurované, osvetlené, čo vytvorí 
moderné, kvalitné a komfortné 
pracovné prostredie

• Moderné technológie pre 
monitoring pacientov

• Nové moderné klúčové 
ambulancie

• Podstatné rozšírenie dôležitého 
technického zázemia pre 
zdravotníkov

• Bezpečné pracovisko vďaka 
elektronickému systému kontroly 
vstupu

• Nové zasadačky, konziliárne 
miestnosti pre operatívne sedenia 
a školenia

• Tri nové výťahy
• Zelená pochôdzna strecha pre 

personál aj pacientov
• Moderný bufet v lobby hlavnej 

budovy
• Wifi internet pre pacientov aj 

zamestnancov
• Výsledkom bude nová, moderná 

nemocnica, ktorá poskytne 
potrebný komfort pre 
zamestnancov, skvelých 
zdravotníkov a našich pacientov

 REALIZUJEME

16číslo 1/2022

Rekonštrukcia Onkologického ústavu sv. Alžbety

Moderná budúcnosť pre nás všetkých
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Uvedomujeme si, že dočasné 
obmedzenia v súvislosti s do-

stavbou Onkologického ústavu 
sv. Alžbety sú pre všetkých z vás 
diskomfortné, v istej miere vám 
zasiahli do životov a dočasné zní-
ženie občianskej kvality rezident-
skej oblasti je viditeľné.

Aj vzhľadom na tento fakt je pre nás 
nesmierne dôležitá otvorená komuni-
kácia voči vám. Sme presvedčení, že 
rekonštrukcia nemocnice, dostavba 
nového bloku a  ostatné rekonštrukč-
né úpravy ústavu sú do budúcnosti 
veľmi dôležité pre modernizáciu náš-
ho zdravotníctva, skvalitnenie našej 
zdravotnej starostlivosti voči pacien-
tom a zvýšenie ich komfortu. V tomto 
smere nám ide o  vyššie dobro, veľmi 
dlho sme na túto príležitosť čakali 
a vďaka tejto dostavbe sa náš ústav 
stane  moderným a kvalitným priesto-
rom pre diagnostiku a  liečbu onkolo-
gických ochorení na Slovensku.

Dovoľte nám, aby sme vám stručne 
priblížili tie najzásadnejšie pozitíva 
tejto rekonštrukcie. Chceme vám uká-
zať, prečo je veľmi dôležitá a čo tento 
dočasný diskomfort prinesie z  dlho-

dobého hľadiska tým, čo to potrebujú 
– našim pacientom.

•  Efektívnejšia diagnostika a liečba 
onkologických ochorení

•  Minimalizácia čakacej doby v ambu-
lantnej liečbe

•  Modernejšie a komfortnejšie čakár-
ne

•  Bezbariérový prístup
•  Nové hygienické zariadenia s vyso-

kým štandardom
•  Nové oddychové zóny so zeleňou
•  Zvýšený podiel zelene v  zastava-

nom území
•  Nová kaplnka

Pomôžte nám stať sa najlepším on-
kologickým zdravotníckym zariadením 
na Slovensku. Vďaka vašej ohľadupl-
nosti a  trpezlivosti, za čo vám ďaku-
jeme, zvyšujeme kvalitu zdravotníckej 
starostlivosti. Dokážeme tak zvýšiť 
komfort a kvalitu poskytovaných slu-
žieb pre všetkých. 

Mgr. Mária Ragulová, generálna pred-
stavená Rehole sv. Alžbety 
Doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc. 
RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc.
konatelia Onkologického ústavu sv. 
Alžbety

Milí pacienti a návštevníci
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Štefan Luby, Martina Lubyová

Aj COVID-19 musí rešpektovať fyziku

Podobné výpočty sme urobili pre všet-
ky dvojice miest zo skupiny Bratislava, 
Praha, Viedeň a  New York. Hodnoty α 
boli od 1,4 do 6,7. Vzhľadom na väčšie 
rozdiely v charakteristikách miest ich ne-
považujeme za natoľko výpovedné ako 
pri dvojici Bratislava – Praha. Hodnota α 
2,76 poukazuje na strmý pokles prenosu 
od vzdialenosti, čo súvisí s obmedzeným 
dobehom vírusu pri rozprávaní alebo inom 
type emisie. Ak sa vzdialenosť osôb zme-
ní z dvoch na jeden meter, prenos vzrastie 
6,8 násobne. Zdôrazňuje to význam do-
držiavania bezpečnej vzdialenosti.

Dobeh kvapôčiek v  gravitačnom poli 
sa skúmal pri rozprávaní, kašlaní a kýcha-

ní. V  poslednom prípade mali aj kvapky 
väčšie ako 100 mikrometrov dobeh do 
3 metrov, čo kvalitatívne korešponduje 
uvedeným výpočtom a praxi. 

Teória perkolácie 
Teória skúma vznik vodivých dráh v sys-

témoch, v našom prípade dráhy postupu 
patogénu. 

(Jej klasickým použitím je štúdium pre-
sakovania vody horninami.) Reakciou 
na krízu v Taliansku v roku 2020 bol vý-
skum (A. Bonasera a  kol.), ktorý ukázal, 
že kritická je hustota obyvateľov vyše 
1000 osôb/km2. Vtedy ostrovček nákazy 
rýchle rastie. U  nás máme takú hustotu 
iba v  Bratislave (okolo 1200). Desaťkrát 
vyššia hustota v  New Yorku objasňuje 
jeho problémy. Výhodou Slovenska je níz-

ka miera urbanizácie – v  roku 2020 bola 
v Belgicku 98 %, v SR 54 %, priemer EÚ 
bol 73,8 %. Uvedieme výsledok práce ta-
lianskeho tímu (obr. 2), ktorý dokumentu-
je rast počtu postihnutých v závislosti od 
hustoty populácie. Odporúčanie fyzikov 
sťahovať obyvateľov z  ťažko postihnu-
tého regiónu Bergama do prímorských 
rezortov nebol však vzhľadom na epide-
miologicky riskantné cestovanie reálny.

Taliansky tím uverejnil aj rozbor situácie 
v rozličných teplotných pásmach USA pri 
presune pozdĺž poľudníka, z čoho stano-
vili teplotu najrýchlejšieho šírenia nákazy 
okolo 10°C.

 
Rekombinácia nábojov 
v polovodičoch

V polovodičoch máme dva typy nábojov 
– záporné elektróny a kladné diery. Diera 
je pojem na opísanie postupných presko-
kov elektrónov (ako keď si poposedávajú 
ľudia v kine aby obsadili uprázdnené se-
dadlo v  strede radu). Navonok to vyzerá 
ako pohyb kladného náboja opačným 
smerom. Elektróny a  diery za určitých 
okolností rekombinujú, spoja sa a  uvoľní 
sa energia. V najviac používanom polovo-
diči – v kremíku – rekombináciu sprostred-
kujú tzv. pasce, napr. defekty atómovej 
mriežky polovodiča. 

Táto pre laika málo zaujímavá pasáž po-
ukazuje na to, že aj prenos vírusov môže 
sprostredkovať pasca – predmet z  kovu, 
plastu alebo iného materiálu, na ktorom 
vírus na určitý čas ulpeje. Sú nimi aj obaly 
tovaru. Zabalené predmety mohli vziať 
do ruky zákazníci, ktorí ich nekúpili a uro-
bili z  nich infikované “pasce”. Význam-
ným faktorom je perzistencia, prežívanie 
vírusu. Na plastoch a  oceli môže podľa 
merania dosiahnuť dva až tri dni, na medi 
a kartóne menej. Jednoúčelové hygienic-
ké rukavice nám ušetria mnohé trápenia. 

Pandémia COVID-19 sa stala globálnym problémom a v roku 2020 sú-
časťou Európskej bezpečnostnej stratégie. Zasahuje do oblasti zdravia, 

ekonomiky, sociálnych vzťahov. Je daňou za macošské zaobchádzanie so 
životným prostredím. Intenzívne farmárstvo, deforestrácia a pokles biodi-
verzity uľahčujú prenos vírusov medzi jednotlivými druhmi a na človeka. Boj 
s pandémiou zmobilizoval sektory medicíny, farmácie, hygieny. Na pomoc 
prišli ďalšie vedné oblasti vrátane matematiky a fyziky. Zatiaľ čo prvá do-
káže simulovať a predpovedať vývoj ochorenia, fyzika objasňuje interakcie 
a prenosy nákazy medzi ľuďmi. Používa teórie a modely, ktoré v neživej prí-
rode platia presne, ale približne sa dajú aplikovať aj na taký zložitý systém 
ako je ľudská populácia. 

(Dokončenie z predošlého čísla.)



Zdravotné a ekonomické súvislosti 
výsledkov boja s pandémiou v SR

Dobré výsledky Slovenska v  prvej vlne 
sa spájali s  disciplínou a  dôslednosťou 
ľudí. Aké motivácie za tým treba hľadať? 
Pozrieme sa na priebeh nákazy v súvislos-
ti s dvoma faktormi:
• stav slovenského zdravotníctva,
• zadĺženie slovenských domácností.

• Naše zdravotníctvo funguje tradične 
v  stave zadĺženosti, emigrácie lekárov, 
chýbajúcich liekov a  p. Našu situáciu 
v  rámci EÚ sme porovnali v  obr. 3, ktorý 
znázorňuje stav infikovanosti dňa 6. 5. 
2020 v závislosti od nákladov na zdravot-
níctvo v jednotlivých štátoch. Je zrejmé, že 
počet infikovaných s rastom výdavkov na 
zdravotníctvo paradoxne stúpa, čo svedčí 
o  opatrnosti občanov krajín, kde je zdra-
votníctvo na nižšej úrovni.

• Zadĺženosť domácností v  EÚ-27 v  ro-
koch 2012 až 2018 sa pre vzájomné po-
rovnanie vyjadruje v % HDP. Krajiny môž-

no rozdeliť na skupinu, ktorej zadĺženosť 
v uvedenom období klesla. Je to spolu 19 
krajín. Zadlženosť rástla v  skupine Bel-
gicko, Česko, Francúzsko, Luxembursko, 
Poľsko, Slovensko, Fínsko, Švédsko. Rast 
bol spravidla v rámci 10 % s výnimkou Slo-
venska, kde pomerový koeficient dosiahol 
1,49. Dá sa predpokladať, že aj obavy 
slovenských domácnosti z rodinného ban-
krotu zvyšili opatrnosť v období krízy.

V  druhej a  tretej vlne sa situácia spo-
litizovala, k  slovu sa dostali konšpiračné 
teórie, podnikateľské záujmy i osobná rev-
nivosť politikov, ktoré uvedené prirodzené 
faktory prekryli.

Záver
Z aplikovania zvolených fyzikálnych te-

órií a nástrojov na šírenie korona-vírusu na 
Slovensku, príp. aj inde, vyplynuli nasledu-
júce poznatky.

• Difúzny mechanizmus vedie k pomerne 
rýchlemu šíreniu nákazy, aj keď nám 

vyšiel menší ako na porovnanie zvolený 
koeficient difúzie pri migrácii do Európy 
v tomto decéniu.

• Z kinetickej teórie plynov vyplýva nut-

NAPÍSALI NÁM 

19

Obr. 2 Počet pozitívnych prípadov (20.3.2020) ako funkcia hustoty obyvateľstva v  talianskych 

provinciách (plné štvorčeky), v regiónoch Republiky Kórea (kosoštvorce) a v niektorých regiónoch 

Číny (prázdne krúžky). Kredit A. Bonasera, publ. v Front. Phys., 

https://doi.org/10.1101/2020.05.07.20094235
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nosť znižovať virtuálnu teplotu spolo-
čenského systému, ktorá môže súvisieť 
aj s národným temperamentom jednot-
livých etník.

• Z gravitačného modelu vyplýva, že in-
fekčnosť prudko rastie so znižovaním 
strednej vzdialenosti medzi obyvateľmi 
v  rezidenčných štvrtiach, a to v analy-
zovanom prípade takmer v tretej moc-
nine.

• Aplikovanie teórie perkolácie ukázalo, 
že pre šírenie infekcie je kritická husto-
ta obyvateľov vyše 1000 osôb/km2. 
Výhodou Slovenska je nízka miera ur-
banizácie.

• Analógia s  rekombináciou nosičov ná-
boja v  polovodičoch poukazuje na ne-
bezpečenstvo pascí, prostredníctvom 
ktorých sa vírus šíri aj keď sa priamy 
prenos medzi osobami eliminuje vzdia-
lenosťou.
Špecifikom tretej vlny je zaočkovanosť 

obyvateľstva. Na Slovensku sa zvyšuje 
vo smere východ – západ, pričom počet 
nových ochorení rastie opačným sme-

rom. Zaočkovanie môže vplývať na naše 
závery v prípade difúzie, kde očakávame 
pokles difúznych koeficientov a  tiež pri 
hustote obyvateľov kritickej pre šírenie 

infekcie, ktorá bude v tomto prípade vyš-
šia. 
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Obr. 3 Počet infikovaných v EÚ vs. výdavky na zdravotníctvo na občana (v US dolároch) spriemerne-

né pre 7 trojíc krajín (body 1 – 7) a dve trojice označené šipkami, ktoré sú už mimo grafu. Slovensko je 

pod bodom 3 v trojici s Českom a Cyprom. Bod 7 má trojica Rakúsko-Holandsko-Dánsko (Štatistické 

údaje Eurostatu).
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Zásady zdravého životného štýlu 
sú dnes jasne sformulované a potvr-
dené početnými klinickými i  epidemiolo-
gickými štúdiami. Medzinárodné i  regio-
nálne zdravotnícke organizácie uverejňujú 
a  neustále aktualizujú štandardné odpo-
rúčania a  usmernenia o  tom, ako sa tre-
ba racionálne a  plnohodnotne stravovať 
a takisto aj o tom, koľko fyzickej aktivity, 
v  akej intenzite a  v  akom objeme treba 
praktizovať pre optimalizáciu telesnej 
kondície a podporu zdravia. 

Popredná svetová organizácia, kto-
rá sa zaoberá aj vzťahmi medzi faktormi 
životného štýlu (World Cancer Research 
Fund/WCRF) v súlade s heslom: „Zastav-
me rakovinu ešte predtým než začne!“, 
sumarizuje poznatky najmodernejšej sve-
tovej vedy a výskumu pre širokú verejnosť 
do 3 základných odporúčaní: (1) „Jedz-
te prevažne rastlinnú potravu, obme-
dzujte červené mäso a vyhýbajte sa 
údenému mäsu“. (2) „Buďte fyzicky 
aktívni každý deň, akoukoľvek for-
mou a to minimálne 30 minút“. (3) 

„Udržujte si zdravú hmotnosť po 
celý život“. A na záver nezabudnú pripo-
menúť známu a  stále platnú podmienku 
zdravej životosprávy: „Nefajčite!“.

Fascinujúca je univerzálnosť zdra-
vej životosprávy. Ak si z  dobrých pra-
meňov preštudujete, akú životosprávu 
treba zachovávať v  záujme prevencie 
obezity, cukrovky, chorôb srdca a  ciev 
a  nádorových ochorení, rýchlo zistíte, 
že až na zopár špecifických usmernení 
sú zásady preventívnej životosprávy 
pri všetkých chronických „civilizačných“ 
chorobách obdobné, väčšinou dokonca 
rovnaké. A to je dobre! Znamená to totiž, 
že vo svojej životospráve nie je potrebné 
zavádzať odlišné preventívne opatrenia 
na zníženie zdravotných rizík rôznych 
chronických chorôb. Zdravý štýl je pre-
to jednoduchý a fascinujúco univer-
zálny.

Ak pozorujete, že vaša telesná 
hmotnosť sa nadmerne zvyšuje, 
prípadne máte už obezitu, nedívajte 

sa nečinne na to, ako vám kilá pribúdajú 
a vaša hmotnosť progresívne rastie. Ne-
dopustite, aby vám obezita a  jej sprie-
vodné alebo následné choroby a poruchy 
zdravia kazili radosť zo života, znižovali 
jeho kvalitu, prípadne ho raz predčasne 
ukončili. Začnite s liečbou obezity 
a s komplexnou zmenou vášho ži-
votného štýlu čím skôr. 5 alebo 10 
kilogramov nadmernej hmotnosti sa rieši 
podstatne ľahšie ako 20, 30 alebo dokon-
ca i viac ... Z kratšej cesty sa vracia vždy 
ľahšie .

Ak sa vydáte na cestu znižovania 
hmotnosti – voľte rozumné a trvalo 
udržateľné zmeny vo vašom stravova-
ní, v pohybových aktivitách i v celom va-
šom životnom štýle. Nové životné návyky, 
automatizmy a stereotypy vás musia ba-
via a  tešiť! Neunáhlite sa a  nesnažte sa 
opakovať časté chyby mnohých ľudí v ich 
túžbe rýchlo sa zbaviť mnohých kilogra-
mov nadváhy, ktoré sa na nich „lepili“ dlhé 
roky ba až desaťročia. 

Výber prehnane prísnych reštrikč-
ných, ba až drastických opatrení 
v  stravovaní a  v  telesných aktivitách 
nikdy nevedie k  dlhodobým pozitívnym 
výsledkom a  niekedy môže dokonca 
ohroziť alebo poškodiť zdravie. Takisto 
sa nedajte zlákať predavačmi ilúzií ponú-
kajúcimi „zázračné“ prostriedky na rýchle 
chudnutie, pri ktorých nemusíte cvičiť 
ani   meniť nič vo svojom stravovaní. Na 
znižovanie hmotnosti sa vopred dobre 
pripravte, hľadajte motiváciu a  podporu 
u svojich najbližších i v širšom okolí. Buďte 
reálni pri určovaní vašich cieľov a  pláno-
vaní hmotnosti, ktorú chcete dosiahnuť. 
Neklaďte pred seba nesplniteľné úlohy 
a  nemajte prehnane veľké očakávania. 
Ako sa zvykne hovoriť: Netreba mať zby-
točne „veľké oči“. Nie každému sa podarí 

 DOBRE VEDIEŤ
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Zdravie máme vo vlastných rukách
Zdravý životný štýl a optimálna telesná hmotnosť 

Pre lepšie šance viesť dlhý a kvalitný život 

Zdravie je pre každého človeka nepochybne jednou z najdôležitej-

ších hodnôt. Napriek tomu je aj dnes ešte stále mnoho ľudí, ktorí si 

hodnotu svojho zdravia začnú ceniť až potom, čo vážne ochorejú. Dob-

ré zdravie sa navyše nedá kúpiť. Kvalitné zdravie je čiastočne darom 

od našich predkov. To však nestačí. Tento dar sa dá ľahko premrhať. 

Ak si chceme zdravý „korienok“ uchovať, musíme pre to niečo aj sami 

urobiť. Našim príspevkom pre posilnenie a uchovanie pevného zdra-

via je správna životospráva. Jej významnou súčasťou je zdravá výživa, 

pravidelná pohybová aktivita a optimálna telesná hmotnosť. Je vecou 

slobodného výberu každého jedinca, či bude viesť zdravý životný štýl, 

alebo sa vydá na cestu nevšímavosti k hodnotám vlastného zdravia 

a bude sa riadiť falošným heslom, že „čo mi chutí, to mi aj prospie-

va“. Navyše zastávať zásady zdravej výživy neznamená propagovať 

askézu a odriekanie. Aj zdravá strava je mimoriadne kvalitná a chutná 

a prináša veľký kulinársky pôžitok. 
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zhodiť desiatky kilogramov z  nadmernej 
hmotnosti. Niekedy môže menej zna-
menať viac. Menšia udržateľná zmena 
k  lepšiemu vám prinesie trvalé pozitívne 
účinky. Naproti tomu veľká „vydretá“ a ne-
udržateľná zmena, povedie u vás zákonite 
k  JOJO efektu a  k  následnému sklamaniu 
a frustrácii. Vedci už dávno potvrdili, že už 
10 % pokles (nad)hmotnosti je spojený 
s  dokázateľným znížením zdravotných 
rizík, s  pocitom vyššej fyzickej kondície 
a  s  lepšou duševnou pohodou. Navyše 
– pri vašej snahe sa nesústreďte len na 

hmotnosť a  kilogramy, ale aj na telesnú 
kondíciu a celkové zdravie. 

Obezita je chronické ochorenie, 
preto pokiaľ možno – nechudnite iba 
svojpomocne. Znižovanie nadmernej 
hmotnosti sa má vykonávať pod lekár-
skym dohľadom. Navyše komplexná 
starostlivosť o obézneho pacienta vyža-
duje multidisciplinárny prístup, pričom 
je potrebná pomoc zo strany viacerých 
odborníkov, medzi ktorých okrem lekárov 
viacerých špecializácií patria nutriční te-

rapeuti, asistentky výživy, psychológovia, 
kondiční tréneri, fyzioterapeuti, prípadne 
ďalší odborníci. 

Prajeme vám, aby vaša cesta za zdravím 
prebiehala čo najľahšie a bez problémov.

Pomoc pri znižovaní hmotnosti 
a komplexnej zmene životného štýlu 
vám chce kolektív autorov poskyt-
núť aj touto knihou.
Doc. MUDr. Mgr. Peter Minárik,. PhD., MSc.,
gastroenterológ, Onkologický ústav sv. 
Alžbety



Vyrástla som v zdravotníckej rodine, takže 
téma služby pacientom mi nebola vzdialená. 
Spočiatku moja cesta viedla k štúdiu medicí-
ny, neskôr som sa však rozhodla, že chcem 
byť lekárom duší. Vyštudovala som psycho-
lógiu na Prešovskej univerzite v  Prešove, 
kde som získala titul PhDr. Už počas vysokej 
školy som ako dobrovoľník sprevádzala pa-
cientov v nemocniciach na geriatrickom od-
delení. Kontakt s trpiacim opusteným člove-
kom mi bol zvlášť blízky. Na týchto miestach 
som si začala uvedomovať, čo znamená byť 
naplno tu a teraz. 

Nový pohľad na život a smrť mi priniesla 
skúsenosť dobrovoľníctva v  Hospici Milo-
srdných sestier v  Trenčíne, kde som mala 
tú možnosť byť pri pacientoch, ktorí zostali 
sami a sprevádzať ich až do konca. Uvedo-
mila som si, aké silné je keď môžeme v os-
tatnom okamihu ešte splniť poslednú túžbu 

zomierajúceho človeka a  jeho rodiny. Aké 
zmeny táto etapa zanechá v každom, kto je 
jej súčasťou. 

Počas štúdií na psychológii som okrem 
iného absolvovala tréningy POP o  práci 
a  komunikácii s  pacientom v  kóme, alebo 
zmenených stavoch vedomia. To ma naučilo 
novému postoju, že pacient v kóme je dlho 
schopný vnímať seba a  iných. Spomínam 
si na svoj zážitok s  jedným pacientom tes-
ne pred jeho odchodom. Vtedy sa každá 
sekunda stáva dôležitým okamihom a  pre-
dovšetkým stretnutím s  pravdou o  sebe, 
o druhom, stretnutím sŕdc. Spomínam si na 
čas, keď už bol v  zmenenom stave vedo-
mia, bez pohybu, viečka privreté. Keď som 
prišla a komunikovala s ním, stiekli mu slzy. 
To mi rozhodne zmenilo pohľad na kontakt 
s pacientom v poslednom štádiu, a aj na môj 
vlastný život.

Po ukončení školy a po krátkej psycholo-
gickej praxi som odišla na dobrovoľníctvo 
do Afriky, Keňa, Nairobi. Učila som učiteľov 
vývinovú psychológiu. Učitelia boli mladí, 
motivovaní a  mali potenciál, len im chýbali 
prostriedky. Tieto workshopy nás spájali. 

Po návrate som pracovala ako psychológ 
s migrantami a vypracovala projekt v ktorom 
som zisťovala zmeny na zložkách osobnosti 
dobrovoľníka (napr. hodnoty). Po ukončení 
doktorátu som odišla do zahraničia, kde som 
sa stala manažérom a  neskôr Team leader 
support v  medzinárodnej korporátnej spo-
ločnosti a koordinovala medzinárodné tímy. 
Naliehavé situácie boli dennou súčasťou 

pracovného života. To mi dalo možnosť zís-
kať skúsenosti z multitaskingu, PC procesov 
a  krízového manažmentu tímu. Verím, že 
leader je súčasťou tímu, kde každý článok 
je mimoriadne dôležitý a  len vzájomnou 
spoluprácou dokážeme viac. Fascinovali ma 
kolegovia, ktorí sa na prekážky a výzvy te-
šili tým viac, čím boli náročnejšie. Pochopila 
som, že robíme mnoho chýb a že práve tie sú 
dôležité na ceste k osobnému rastu. 

V tom všetkom som si uvedomovala, že pre 
svoj život potrebujem niečo hlbšie, zmyslu-
plnejšie. Absolvovala som výcvik v Business 
coaching college a  transformačný koučing 
(Zuzka Karpinská, Denisa Kmecová). Začala 
som sa zúčastňovať pravidelných tréningov 
bálintovských skupín v Poľsku, profesionál-
nej supervízie, na ktoré chodím doteraz.

V  tom čase prišla ku mne ponuka práce 
pre DS Vŕba. DS Vŕba predstavovala kon-
takt s  človekom, jednoducho tým ktorý je 
s druhým prítomný. Stretla som sa s takouto 
pomocou už na vysokej škole. Svetlo v tma-
vej doline. Ako tvrdia v Poľsku: „Dobrovoľníc-
tvo v nemocnici je veľkou výzvou, ale podľa 
hodnotení lekárov a  príbuzných pacientov, 
aj dobrou energiou a podporou pre pacien-
tov.“ Teda, áno dobrovoľníkom, ale odborne 
pripraveným. Po odbornom školení každý 
dobrovoľník získa certifikát a spočiatku pri-
chádza do nemocnice so služobne starším 
dobrovoľníkom. Keď je pripravený, zapíše sa 
do lokálneho rozpisu služieb. DS Vŕba a od-
delenia nemocnice ako je Onkologický ústav 
sv. Alžbety jednoznačne idú s  trendami 
v  zahraničí a  tých, ktorí porozumeli význa-
mu kvalitného vyškoleného dobrovoľníctva 
a vytvorili profesionálny systém spolupráce 
a starostlivosti.

Viem, že táto cesta je výzvou, ale verím, 
že spoločnými silami nájdeme cestu ako byť 
viac s tými, ktorí to potrebujú. Verím v dobro 
v srdciach ľudí a ich odvahu kráčať tam kde 
to rozhodne má zmysel.
Foto: Katarína Mistríková
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Vŕba predstavuje 

Byť tu a teraz tam kde je to potrebné
PhDr. Andrea Križanová, PhD., riaditeľka DS Vŕba

Som veľmi vďačná, za túto ponuku. DS Vŕba a oddelenia nemocníc 
aké sú v Onkologickom ústave sv. Alžbety idú s trendami v zahraničí 

a tých, ktorí porozumeli významu kvalitného a vyškoleného dobrovoľ-
níctva. V Poľsku takto fungujú pri ťažko chorých a zomierajúcich cez 30 
rokov. Profesionálny dobrovoľník sa stal dôležitým článkom starostlivosti 
o pacienta. Verím v dobro v srdciach ľudí a ich odvahu kráčať tam, kde 
to rozhodne má zmysel. Po dlhšom zvážení som sa vrátila na Slovensko, 
pripravená byť a predovšetkým slúžiť tam kde to je potrebné. 



Občianske zduženie DS VŔBA sa venuje dobrovoľníckej činnosti 

v našej nemocnici OÚSA už od 1999

Odborne vyškolení, dobrovoľníci sú súčasťou nemocničného tímu 

v špecializovaných nemociach liečiacich onkologických pacientov 

z celého Slovenska 

Vieme:
• zhubné nádorové ochorenie je pre pacienta a jeho rodinu obrovskou 

záťažou

• zdravotný personál pracuje vo vysokom vyťažení už dlhé obdobie

• pacienti na oddeleniach často žijú v odlúčení od svojho normálneho 

života

• aké náročné je čakať v čakárni na chemoterapiu 

V roku 2021 sme napriek uzavretým 
oddeleniam zostali s vami:
• 5 mesiacov sme sprevádzali pacientov na onkologickom oddelení

• pokračovali sme v tvorivých dielňach a mobilnej knižnici

• na štíte pandémie sme v snahe zostať s pacientmi a pomáhať ako 

duševná laická podpora vytvorili telefonickú linku

• naši dobrovoľníci prešli na filter, kde pomáhali pri dodržiavaní opatre-

ní, ktoré chránili personál, rodiny a pacientov

• vo vakcinačnom centre pomáhame dodnes

• odborne sme vyškolili nových dobrovoľníkov pripravených pomáhať, 

na oddeleniach a keď to bude potrebné

V predošlých rokoch sme:
• darovali okolo 28,6-tisíca káv a čajov ročne

• strávili s pacientmi viac ako 1500 hodín ročne

• organizovali voľný čas pre pacientov- workshopy, koncerty, tvorivé 

dielne alebo jednoducho boli prítomní

Chceme byť aj tento rok blízko. 
Existujeme len vďaka podpore jednotlivcov a firiem

Jednoduchý postup nájdete aj klikom na http://dsvrba.sk/2-2/ 
Ak máte otázky, napíšete nám na 

koordinatorka@dsvrba.sk s titulom: 2%
 

Obchodné meno alebo názov: 
Občianske združenie 

Dobrovoľnícka skupina Vŕba 
Kolárska 12, 811 06 Bratislava

IČO: 30852277
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Teraz je možné darovať 2 % z dane z príjmov 
– VAŠA DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA VŔBA

FRANTIŠEK v našich srdciach ostávaš...

DOBROVOĽNÍCTVO 

Každý utorok, 10 rokov svojho života roz-

dával onkologickým pacientom čakajúcim na 

vyšetrenie či chemoterapiu teplú kávu, čaj, 

ale hlavne láskavé srdce. Stretnutie s  ním 

vždy hrialo. Dňa 7. februára 2022 vo  veku 

87 rokov nás opustil náš jedinečný a  dlho-

ročný dobrovoľník František. 

V  jednom rozhovore kde sme sa Františka 

pýtali, prečo robí túto dobrovoľnícku službu 

uviedol: Keby som povedal úprimne tak po prvé, 

že to robím s láskou. Tá láska, ktorá aj mne dáva 

takú silu a  radosť. Dáva to aj tým priateľom, 

pacientom ktorým hovorím priatelia. Lebo oni sú 

pacienti pre lekárov, ale pre nás dobrovoľníkov 

z Vŕby sú priatelia. 

Celý týždeň sa na dobrovoľnícku službu te-

ším. Je to zaujímavé, ale nejak nemôžem vyne-

chať. Všetci známi vedia, že v utorok doobeda 

mám službu, všetci to rešpektujú. A ja sa na ten-

to utorok teším, čiže mi to dáva veľmi pozitívny 

prístup k celému tomuto môjmu životu.

Keď podávam v nemocnici kávu a čaj všet-
kým pripomeniem, že dobrovoľnícka skupi-
na Vŕba to pripravuje z lásky, podáva z lásky 
a keď je to z lásky, tak je to zadarmo.

Ing. František Kyselica sa narodil 20. júla 

1934 vo Vlčkovciach. Po skončení vysokoškol-

ského štúdia technického zamerania v  Brne 

pracoval ako stavebný inžinier v  Slovenských 

pivovaroch, neskôr dlhé roky ako investičný in-

žinier v  Slovenskom ústrednom zväze telesnej 

výchovy. Po celý život sa venoval rekreačnému 

športu, miloval turistiku, bicyklovanie, plávanie, 

lyžovanie, beh. Rád súťažil, plnil Odznak zdat-

nosti, pravidelne štartoval na Bielej stope SNP, 

na Národnom behu Devín-Bratislava, i na Košic-

kom maratóne.

Po odchode do dôchodku založil Národné 

združenie telesného rozvoja, v  rámci ktorého 

organizoval množstvo rôznych národno-špor-

tových akcií, ako napríklad pravidelné októbro-

vé ročníky Výstupov na 101 hradov a  zámkov 

Slovenska, Rekreačný beh Milana Rastislava 

Štefánika.

Pre charizmatickú tvár ho často volali na účin-

kovanie v rôznych krátkych filmoch a reklamách. 

Celý život žil v  Bratislave, so svojou rodinou. 

Miloval svojho psíka a  v  okolí jeho bývania ho 

poznali pri jeho každodenných prechádzkach pre 

svoju zhovorčivosť,   dobrosrdečnosť a  úsmev 

nielen psíčkári. Bol hlboko veriacim, veril v Božiu 

lásku, v posledných rokoch sa veľmi intenzívne 

zaoberal duchovnou literatúrou a  spiritualitou, 

rád sa díval a rozjímal pri východoch a západoch 

slnka.

V kalendári na jeho stolíku boli tieto slová:

Buď spokojný s tým, čo máš; raduj sa 
z toho, že sú veci tak, ako sú. Keď si to 
uvedomíš, nič ti nechýba, patrí ti celý svet.

Milý František, za Tvoju nezištnú službu, za 

všetku lásku s akou si k pacientom pristupoval 

z celého srdca ĎAKUJEME. Ostávaš pre nás na-

vždy inšpiráciou. 

Tvoji priatelia z Vŕby.



Najnovšia výstava z  voľného cyklu 
Umenia, ktoré lieči potrvá v  ústave do 
17. marca. Pokiaľ to okolnosti umožnia, 
podujatie uzatvorí slávnostná derniéra. 
Spojená tradične s výukou samovyšetre-
nia prsníkov a s odovzdávaním vzdeláva-
cích materiálov. Ak to vyjde, na záver tiež 
s  malou oslavou za účasti realizačného 
tímu Ružová stužka, n. f. - Europa Donna 
Slovakia, pracovníčok a  pracovníkov Pre-
ventívneho centra a ďalších hostí. 

Svojej aktuálnej prezentácii dala PhDr. 
Anna Držíková, nie náhodou, názov: „Môj 
rok 2021...Ako som našla lásku, krásu 
a poéziu v každodennosti“. Zároveň veľmi 
otvorene, odvážne a  nielen pre chorých 
podnetne, vyjadruje svoje zážitky, postoje 
či myšlienkové pochody a závery, ku kto-

rým ako onkologická pacientka dospela. 
Pre ich silnú výpovednú hodnotu a vďaka 
jej súhlasu môžeme v nasledujúcom texte 
aspoň podstatné z nich zverejniť.

Text a foto: Peter Kresánek

26číslo 1/2022

 UMENIE, KTORÉ LIEČI

84. výstava Umenia, ktoré lieči

PhDr. Anna Držíková: Môj rok 2021...
Ako som našla lásku, krásu a poéziu v každodennosti

V Onkologickom ústave sv. Alžbety, v jeho Preventívnom centre je od 7. 
januára 2022 sprístupnená verejnosti, pri dodržaní patričných proti-

epidemiologických opatrení, v poradí 84. výstava z inšpiratívneho voľného 
cyklu Umenia, ktoré lieči. Na výstave s odstupom času opätovne v ústave 
predstavuje svoje fotografie PhDr. Anna Držíková. 
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UMENIE, KTORÉ LIEČI 

Vyznanie autorky výstavy a pacientky
Ďakujem všetkým 
lekárom, sestričkám aj zdravotníkom 

Onkologického ústavu sv. Alžbety.

Myslím si, že polovica našich problémov 
pochádza z  toho, že nevieme, ako málo 
k životu potrebujeme. Trápime sa nad ma-
lichernosťami, riešime nepodstatné veci, 
sme k  sebe navzájom neohľaduplní, ne-
prajní. A pritom potrebujeme k spokojnos-
ti len dve veci - zdravie a lásku. K tomuto 
zisteniu ma priviedol rok 2021...

Vstupovala som do nového roka, ako 
vždy, s  nádejou, že bude ešte lepší, než 
ten predchádzajúci. No nebol. Do môjho 
života zasiahlo onkologické ochorenie. 
Nasledovali dni smutné, bolestné, trpké, 
psychicky i fyzicky vyčerpávajúce. Úskalia, 
ktoré nám osud stavia do cesty preverujú 
našu silu, schopnosť vzdorovať, prekoná-
vať prekážky a poučiť sa z toho trpkého. 
No učia nás aj to, že život sám o sebe je 
jedinečný, neopakovateľný, učia nás zabo-
jovať o ten život v každej situácii.

Teraz žijem jednoduchšie, pokojnejšie. 
Hľadím dopredu a snažím sa s vďakou pri-
jímať nové rána a užívať dni, ktoré sú mi 
dopriate. Upokojila som sa, aj keď svet je 
plný hluku a zloby, milujem, aj keď sa svet 
javí krutý a  bezcitný. Vyrovnaní ľudia sa 
nestránia života. Vidia viac, milujú hlbšie, 
tešia sa z vecí, ktoré rozbúrená myseľ ne-
vidí a nepočuje.

Aj ja som sa stala v  súžití s  chorobou 
vnímavejšou, uvedomila som si hodnotu 
darov, ktoré som doteraz od života do-
stala. A  nebolo ich málo... Narodila som 
sa v  dedinke Hlboké, ktoré nosím hlboko 
vo svojom srdci. Spája ma s  rodičovským 
domom a s veľkou láskou, ktorá u nás pa-
novala a  vďaka rodičom sa zakorenila aj 
v mojom srdci. Šťastné detstvo a mladosť 
vystriedalo gymnaziálne štúdium a  po 
ňom odchod do Bratislavy a  päťročné 
štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity 
Komenského .

Najväčší dar a  poklad je môj milovaný 
a  milujúci syn. Aj pre neho som tu a  bo-
jujem zo všetkých síl za návrat zdravia. 
Takmer štyridsať rokov som odovzdávala 

vedomosti svojim študentom na strednej 
škole. Zrejme som okrem odborných zna-
lostí odovzdala stredoškolákom aj kúsok 
seba a svojich názorov na život, čo sa mi 
z ich strany aj po rokoch vracia.

Do môjho života vstúpila nečakane cho-
roba, no preverila silu doterajších priateľ-
stiev a čo je neuveriteľné, počas liečby sa 
môj okruh priateľov rozšíril.

Ďakujem všetkým lekárom, sestrič-
kám aj zdravotníkom Onkologického 
ústavu sv. Alžbety, ktorí mi svojou 
starostlivosťou, citlivým a  láskavým 
prístupom či dobrým slovom pomáhajú 
na mojej ceste k zdraviu.

Som vďačná za svoj život, za všetko, 
čo ma postretlo. Ďakujem, že aj napriek 
ťažkej chorobe, som stále tu, že sa viem 

tešiť z každého nového dňa. Naozaj som 
pochopila, že k životu potrebujeme najmä 
dve veci - zdravie a  lásku. To zdravie ma 
na chvíľu zradilo, no pevne verím, že sa ku 
mne navráti.

Viem, že všetci máme jazvy a  ešte ich 
pár utŕžime. Nebojujme s časom a hlavne 
časom nemrhajme, začnime s časom tan-
covať a vyťažíme z neho najviac, pretože 
to, že sa snažíme neumrieť, neznamená, 
že budeme žiť dlhšie, práve naopak.

Život si predĺžime žitím. Všetko dobré 
si zapisujem do srdca, a to zlé púšťam na 
hladinu rieky. Snažím sa šíriť lásku a obja-
vovať krásu. Budem rada, keď láska, krása, 
poézia každodennosti vstúpi aj do vašich 
sŕdc prostredníctvom mojich fotografií.

PhDr. Anna Držíková



Počas inštalácie a neformálneho otvo-
renia najnovšej, už 84. výstavy z  cyklu 
Umenia, ktoré lieči nám potešujúcu infor-
máciu poskytla MUDr. Alena Kállayová, 
správkyňa n. f., Ružová stužka - Europa 
Donna Slovakia, ktorá sa okrem iného 
podieľa na koordinácii mamografického 
skríningu v  rámci Národného onkologic-
kého inštitútu, ktorý zastrešuje všetky 
onkologické skríningové programy.

Ako pre náš časopis okrem iného uvied-
la, dobrá správa spočíva v tom, že napriek 

ďalším vlnám nových mutácií ochorenia 
COVID -19, mamografický skríning prsní-
kov na Slovensku už pokračuje. 

„Mamografický skríning bol u nás spus-
tený v septembri roku 2019, v septembri 
2020 ho vlna ochorení na tri mesiace za-
stavila. V  súčasnosti však skríning beží, 
čo je pozitívna správa. Je dôležité, aby 
o tom vedeli všetky ženy na Slovensku“, 
vysvetľuje MUDr. Alena Kállayová. Ako 
ďalej informuje, skríning sa dá absolvo-
vať na jednotlivých skríningových praco-

viskách, ktoré sú preverené podľa európ-
skej normy. Pracoviská, ktoré vyšetrujú 
spravidla hneď po vyšetrení poinformujú 
o jeho výsledku. Ak treba niečo doriešiť, 
tak hneď aj navrhnú ďalší postup. Venujú 
sa pacientke tak, aby ona vedela, čo sa 
s ňou deje a čo je treba robiť. Ak sa uká-
že, že na základe skríningu je v poriadku, 
má v podstate ďalšie dva roky pokoj. Čo 
a ako treba riešiť, prípadne, ako sa sledo-
vať jej lekár vysvetlí. 

Preverené pracoviská, a  to môžeme 
zodpovedne vyhlásiť, majú všetky pred-
poklady pre kvalitné vyšetrenia, vrátane 
naslovovzatých odborníkov a vybavenia. 
Majú, tak ako pracoviská v Onkologickom 
ústave sv. Alžbety, pohodlné a  príjemné 
prostredie a  najmä personál snažiaci sa 
byť prívetivý, vyznačuje sa náležitou 
dávkou empatie. 

„V  Onkologickom ústave sv. Alžbety, 
v  jeho Preventívnom centre, je jedno 
z prvých pracovísk, ktoré sa úspešne pri-
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Dobré správy 

Skríning onkologických 
ochorení pokračuje
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UMENIE, KTORÉ LIEČI 

Koncom roka skonal jeden z našich najplodnejších súčasných prozaikov 
JUDr. Ladislav Hanniker (1952 – 2021). Na Slovensku i v zahraničí vydal, 
okrem iného, pätnásť kníh (podľa Literárneho informačného centra MK 
SR). Pôsobil ako prokurátor, spisovateľ a dramatik.

Publikoval aj v časopise Naša nemocnica. Spolupracoval tiež pri príprave 
výstav Umenia, ktoré lieči. 

Lacko, chýbaš nám. Česť Tvojej pamiatke.
Text a foto: Peter Kresánek

hlásili do skríningu. Rovnako ako ďalšie 
obdobné v ústave, a to na II. Rádiologic-
kej klinike LF UK a Onkologického ústavu 
sv. Alžbety. Obe splnili všetky požiadavky 
na vysokú kvalitu. Pritom uvedené pra-
coviská ústavu preverilo Ministerstvo 
zdravotníctva SR a  vstúpili ako prvé do 
skríningu, vo vykonávaní ktorého v  sú-
časnosti úspešne pokračujú. A  naďalej 
tu ten skríning beží,“ dodáva MUDr. Alena 
Kállayová, priama účastníčka tohto pro-
cesu. Aktívne sa ho podľa nej zúčastnili 
a pokračujú v ňom také osobnosti z ústa-
vu, ako je okrem iného prof. MUDr. Viera 
Lehotská, PhD., doc. MUDr. Vladimír Bella, 
PhD., či prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc. 
To sú ľudia, ktorí rovnako ako ďalší už 
skôr vedeli aké je užitočné, aby sa skrí-
ning aj na Slovensku robil a pomáhali celý 
proces presadiť, naštartovať a ďalej roz-
víjať. Našťastie sa to aj podarilo. 

Pomáhať (nielen) ženám Slovenska, 
aby robili správne rozhodnutia pre svoje 
zdravie, vrátane účasti na mamografic-
kom skríningu si kladie za cieľ aj Ružová 
stužka. Na pôde Onkologického ústavu 
sv. Alžbety rozvíja aktivity od roku 2004. 
Svoje miesto pritom zohráva aj iniciatíva, 
s ktorou prišiel riaditeľ ústavu doc. MUDr. 
Juraj Kaušitz, CSc., realizovať cyklus vý-
stav Umenia, ktoré lieči. Práve v kontex-
te s  desaťročiami konania výstav a  ich 
sprievodných podujatí doznáva postave-
ný cieľ naplňovanie. 

V nadväznosti na doterajšie aktivity sa 
aj organizácia pacientov Ružová stužka 
pridáva k aktivite európskej koalície proti 
rakovine prsníka Europa Donna. V  roku 
2022 sa prvýkrát zapojí do ocenenia 
slovenských osobností, so zameraním na 
umelkyne z radov onkologických pacien-

tiek. Bude taktiež hľadať ženy, ktoré pre-
konali rakovinu prsníka alebo sa na toto 
ochorenie liečia a súčasne svojou prácou, 
umeleckou tvorbou či dobrovoľníckou ini-
ciatívou inšpirujú k humanite.

Ocenenie Umenie a humanita (Art And 
Humanity Award) sa plánuje prvýkrát na 
Slovensku odovzdať víťazke 15. októbra 
2022 v  rámci Medzinárodného dňa pre 
zdravé prsia (Breast Health Day). Navr-
hovať na nové ocenenie sa dá na adrese: 
/http://www.ruzovastuzka.sk/. O  tom, 
kto spomedzi verejnosťou navrhovaných 
ideálnych adeptiek túto cenu získa, roz-
hodne následne porota, zložená zo zá-
stupcov pacientskych organizácií.

Text a foto: Peter Kresánek



       

Duslo, a.s. je výrobcom hnojív európskeho významu a globálnym dodávateľom gumárskych 
chemikálií. Okrem priemyselných hnojív a gumárskych chemikálií vyrába polyvinylacetátové a 
polyakrylátové lepidlá (Duvilax®), disperzie, produkty horčíkovej chémie a špeciálne výrobky. Sme 
súčasťou nadnárodného koncernu AGROFERT. Duslo, a.s. bolo založené v roku 1958 a patrí 
k najväčším chemickým podnikom na Slovensku.  

Spoločnosť má hlavné sídlo a  výrobné jednotky v tesnej blízkosti mesta Šaľa, neďaleko Nitry. Časť 
výroby sa realizuje aj na pracoviskách v Bratislave (bývalý areál  Istrochem) a v Strážskom (areál 
Chemko). 
 
Za naše hlavné úlohy a ciele považujeme: 

 investície do rozvoja zamestnancov, líderstvo v odmeňovaní zamestnancov, 
 znižovanie negatívneho vplyvu výroby na životné prostredie, 
 investície do nových najmodernejších technológií šetrných k životnému prostrediu 
 neustály vývoj nových produktov podľa požiadaviek zákazníkov, 
 finančná a materiálna podpora regiónov, v ktorých pôsobíme, 
 intenzívna spolupráca so strednými a vysokými školami, 
 podpora študentov formou brigád, odbornej praxe a štipendií. 

 
Prechádzame generačnou obmenou, preto trvale prijímame uchádzačov: 

 so stredoškolským vzdelaním v odbore:    chemik 
  elektrikár 
  obrábač kovov 
  strojný zámočník 
  železničiar             

 s vysokoškolským vzdelaním technického zamerania v oblasti:   chémia 
             strojárstvo            
                                                                                                elektro       
                                                                                                meranie a regulácia          

Prax a odborné skúsenosti sú vítané, vo väčšine prípadov však nie sú nevyhnutnou podmienkou 
prijatia.                
 
V prípade záujmu stať sa členom našej „rodiny“, zašlite žiadosť a profesný životopis na e-mailovú 
adresu personalne@duslo.sk alebo poštou na adresu: Personálny odbor, Duslo, a.s., 927 03, Šaľa. 
Informácie o voľných pracovných miestach nájdete na stránke www.duslo.sk v sekcii „Kariéra“. 
 



Pozícia: Lekár – osteológ

Pracovisko: Poliklinika 

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: dohodou

Kvalifikačné požiadavky: vysokoškolské 

vzdelanie II. stupňa, špecializácia v špecia-

lizačnom odbore ortopédia, reumatológia, 

prípadne endokrinológia.

Mzda: 2 606,00 € + príplatky

Pozícia: Lekár - patológ

Pracovisko: Ústav patológie

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: dohodou

Kvalifikačné požiadavky: vysokoškolské 

vzdelanie II. stupňa, špecializácia v špeciali-

začnom odbore patologická anatómia vítaná.

Mzda: 2 606,00 € 

Pozícia: Lekár – radiačný onkológ

Pracovisko: Klinika radiačnej onkológie SZU 

a OÚSA

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: dohodou

Kvalifikačné požiadavky: vysokoškolské 

vzdelanie II. stupňa, špecializácia v špecia-

lizačnom odbore radiačná onkológia vítaná. 

Mzda: 1 416,00   € bez špecializácie 

  + príplatky

 2 606,00   € so špecializáciou 

   + príplatky

Pozícia: Lekár – Kardiológ

Pracovisko: Poliklinika/Preventívne centrum

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: dohodou

Kvalifikačné požiadavky: vysokoškolské 

vzdelanie II. stupňa, špecializácia v špeciali-

začnom odbore kardiológia.

Mzda: 2 606,00 € + príplatky

Pozícia: Sestra na ambulancii

Pracovisko: Oddelenie ambulantnej chemo-

terapie, Oddelenie brachyterapie

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: dohodou

Kvalifikačné požiadavky: stredoškolské 

vzdelanie s maturitou, VOV

vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa,

špecializácia v odbore vítaná.

Mzda: 1 160,00 €  bez špecializácie  

  + príplatky

 1 330,00  € so špecializáciou 

  + príplatky

Pozícia: Sestra v nepretržitej 

prevádzke

Pracovisko: Interná klinika VŠZaSP a OÚSA 

Klinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA,

Klinika radiačnej onkológie SZU a OÚSA

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: ihneď

Kvalifikačné požiadavky: stredoškolské 

vzdelanie s maturitou, VOV, vysokoškolské 

vzdelanie I. alebo II. stupňa,

špecializácia v odbore vítaná.

Mzda: : 1 210,00  € bez špecializácie 

  + príplatky

 1 430,00  € so špecializáciou 

  + príplatky

Žiadosti o prijatie do zamestnania 
s krátkym profesijným životopisom 
môžete zasielať na adresu:

Hana Noskovičová, Odd. perso-
nálne a mzdové, Onkologický 
ústav sv. Alžbety, Heydukova 
10, 812 50 Bratislava (hana.
noskovicova@ousa.sk). 

OZNÁMENIE: VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE

ZAMESTNANECKÉ 

VÝHODY A BENEFITY:

• príspevok organizácie na 
doplnkové dôchodkové 
sporenie, III. Pilier,

• príplatky za sobotu, nedeľu 
a nočnú prácu nad rámec 
Zákonníka práce,

• zabezpečenie ubytovania 
v blízkosti pracoviska pre 
sestry v nepretržitej pre-
vádzke,

• príspevok organizácie 50% 
na MultiSport karty,

• poskytnutie relaxačných 
pobytov pre zamestnancov 
s príspevkom zo sociálne-
ho fondu,

• stravovanie v zamestna-
neckej jedálni za 1,00 € ,

• možnosť profesionálneho 
rastu, bezplatné zvyšova-
nie kvalifikácie,

• zľavy v lekárni pre zamest-
nancov.



DÔKAZ PATOGÉNOV Z UROGENITÁLNYCH 
VZORIEK

Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, 
Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum 

a Ureaplasma parvum

Oddelenie lekárskej genetiky, prevádzka Heydukova 2, 812 50 Bratislava
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Heydukova 10, 812 50 Bratislava       ●       www.ousa.sk

Materiál na vyšetrenie: 
 • Exocervikálny ster v LBC skúmavke (PreservCyt®) 
 •  Ster z uretry (skúmavka Copan)
 •  Moč

Indikujúci lekári: 
Gynekológ, urológ alebo dermatovenerológ.

Dĺžka vyšetrenia: 
Doba od príjmu vzorky po ukončenie analýzy je 7 pracovných dní.

Odberové skúmavky ako aj žiadanky na vyšetrenie Vám zašleme po vyžiadaní na tel. číslach: 
02/3224 8576, 02/3224 8587.

V prípade urogenitálnych sterov (skúmavka PreservCyt® alebo Copan) je vyšetrenie možné kombinovať  
s vyšetrením HPV.

 Kontaktné informácie: 
 Oddelenie lekárskej genetiky (OLG), Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 10, 812 50 Bratislava

 RNDr. Aster Alemayehu, PhD., laboratórny diagnostik OLG 
 tel. č.: 02/3224 8587
 e-mail: aster.alemayehu@ousa.sk 

 Ing. Petra Grivnová, konzultant OLG
 tel. č.: +421 905 689 295
 e-mail: petra.grivnova@ousa.sk
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2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

30 operátorov

prvé sídlo a office 
na Bystrickej (DNV)

100.000 
odpracovaných hodín 

pobočka 
Trnava

ISO 14001:2004

prvé vydanie 
Hollen News

pobočka 
Žilina

nové sídlo centrály
na Kosatcovej (DNV)

500.000 
odpracovaných hodín

dcérska spoločnosť 
HOLLEN CZ

dcérska spoločnosť
GOLLEN RUS

HOLLEN 
Oldtimer

10. výročie 
HOLLEN

pobočka 
Trutnov

projekt CETRA
 

dcérska spoločnosť 
HOLLEN Hungária

pobočka
Brandýs n. Labem

 

pobočka 
Kvasiny 

1.500 operátorov
 

projekt 
Údržba rychle 

ISO 9001:2008

500 operátorov

1.000.000 
odpracovaných hodín

1.000 operátorov

ISO 45001

2.000.000
odpracovaných hodín

pobočka
Bratislava

2001

založenie 
spoločnosti

KVALITA ROZHODUJE
DEŇ ČO DEŇ, V KAŽDEJ NAŠEJ ČINNOSTI, SA USILUJEME POSKYTNÚŤ ZÁKAZNÍKOVI KVALITNÚ SLUŽBU.

UŽ

20ROKOVROKOV

UŽ

20

NAŠE PRINCÍPY

Ľudia, ktorí poctivo pracujú, si zaslúžia byť 
dobre platení

Sme flexibilní v každej našej činnosti Sme nezávislí od finančných inštutícií

Usilujeme sa o vysokú kvalitu odvedenej práce 
s dôrazom na detaily

Všetky účtovné, daňové a legislatívne povinnosti 
plníme v súlade s nariadeniami

Neustále optimalizujeme procesy a zavádzame nové 
IT technológie

Podporujeme charitatívne projekty, sponzorujeme 
projekty v oblasti rozvoja elektromobility

Máme nastavený systém zaškoľovania 
a vzdelávania na každej úrovni

Uplatňujeme férový prístup podľa firemného 
Etického kódexu

Postupujeme podľa vypracovaných smerníc 
v každej oblasti našej činnosti

NÁŠ CIEĽ: BYŤ A ZOSTAŤ NAJLEPŠÍMI NA TRHU
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www.interstudy.sk

Jazykové kurzy 
v zahraničí
5 svetových jazykov, viac ako 
50 atraktívnych lokalít
www.interstudy.sk

Stredoškolské programy v zahraničí
Štúdium na strednej škole 
v 18 krajinách sveta
Štipendium od InterStudy!
www.highschool.sk

Vysokoškolské štúdium v zahraničí
Bakalárske a magisterské štúdium 
v európskych krajinách
Možnosti bezplatného štúdia či 
financovania vládnou pôžičkou
www.univerzityEU.sk

Štefánikova 17
811 05 Bratislava
T.: 00421 2 5262 2611
 00421 2 5262 2612
E info@interstudy.sk
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LUCRUM SK, s.r.o. 
Nám. hraničiarov 13  
851 03 Bratislava-
Petržalka  
Colná deklarácia,  
Faktoring a forfaiting,  
Vedenie účtovníctva,  
Administratívne práce,  
Sprostredkovanie dopravy,  
Prenájom hnuteľných vecí,  
Prieskum trhu a verejnej mienky,  
Činnosť účtovných poradcov,  
Činnosť organizačných a 
ekonomických poradcov,  
Sprostredkovateľská činnosť v 
rozsahu voľnej živnosti,  
Reklamná a propagačná činnosť 
v rozsahu voľnej živnosti,  
Poskytovanie záruk na 
zabezpečenie colného dlhu v 
colnom konaní,  
Kúpa tovaru na účely jeho 
predaja konečnému 
spotrebiteľovi (maloobchod) v 
rozsahu voľnej živnosti,  
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