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„Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo,
aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť.
Jeho rany vás uzdravili.“
Prvý Petrov list 2, 24

Nech Ježišova víťazná smrť je liekom aj na vaše rany
a jeho zmŕtvychvstanie nech je nádejou a silou vášho života.

Požehnané sviatky prajú sestry alžbetínky, 
vedenie Onkologického ústavu sv. Alžbety 
a redakcia časopisu Naša nemocnica.

Foto: † Juraj Ďurný, dlhodobý spolutvorca časopisu Naša nemocnica, 

viacnásobný účastník výstav Umenia, ktoré lieči. 
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Veľkonočný čas sa nesie v znamení rados-
ti. Po pôstnom období sme dostatočne pri-
pravení, sústredení na prežívanie krásneho 
hlbokého tajomstva vykúpenia. 

K  Veľkej noci patrí kríž aj prázdny hrob – 
znak zmŕtvychvstania. Máme pred očami 
bolesť Getsemanskej záhrady a potom kríž, 
vyjadrenie nesmiernej opustenosti, sklama-
nia, bolesti a smrti. Pri zotrvávaní v tichu pri 
hrobe, do ktorého vložili mŕtve Ježišovo telo 
vnímame dôsledky nesprávnych rozhodnutí. 
Čo všetko môže viesť až k smrti, niekedy aj 
len zdanlivo jednoduchá závisť, nenávisť 
hoci aj ukrytá hlboko vo vnútri. Aj výhradné 
sústredenie sa na vlastnú cestu, na vlastné 
problémy a  na vlastné záujmy, aj v  tom sú 
prítomné tiene smrti.

Následne po západe slnka sa otvára slá-
venie zmŕtvychvstania. Tretí deň akoby sa 
už nemohol dočkať, nastupuje s celou svo-
jou silou aby svet uistil o  neporaziteľnosti 
Lásky, ktorá je Život sám. Prázdny hrob má 
svoj príbeh. Hroby sa tešia, keď majú svoje 
mŕtve telá. V nich to žije smrťou, ktorú rady 
prelievajú aj do biedy zúfalej človečiny, nech 
sa len jaší plná živej smrti.

Veľkonočná nedeľa ja slávnosť skutoč-
ného života, ktorý dostávame ako dar, vždy 
znovu a  znovu. Tak v  trojici dní prejdeme 
v slávení od opustenosti cez kríž a hrob po 
zmŕtvychvstanie. Kratučký čas od bolesti-
vých rán k osláveným ranám. 

V  živote však máme skúsenosť, že tieto 
tajomstvá sú od seba vzdialené oveľa viac. 
Preto je tu nebezpečenstvo, že sa človek  
začne strácať v  ich prežívaní keď od krí-
ža nedovidí po prázdny hrob. Pozorovanie 

a prežívanie realita osobného života aj živo-
ta spoločnosti a udalostí vo svete okolo nás, 
vedie k tomu, že ich ľahko a s veľkou pres-
nosťou pripodobňujeme ku krížu. Naozaj sa 
naň podobajú, prinajmenšom vo vyjadrení 
bolesti z  toho, že neexistuje pomoc, že Ži-
vot, Láska, súcit, všetko čo by sme si veľmi 
priali zomrelo. Preto človek zo zúfalstva 
alebo z  pýchy berie veci do vlastných rúk, 
a nastáva ďalšia komplikácia. Je pochopiteľ-
ná snaha vytvoriť vlastnými rukami zhmot-
nenie najvnútornejších túžob ľudskej duše, 
ktoré nenachádzajú naplnenie. Ale nedarí sa 
to. Hoci táto snaha produkuje pokusy vytvo-
riť prítomnosť živého spasiteľa, výsledok je 
ilúzia, plná deštruktívneho potenciálu. 

Konštatovanie, že kríž je tu, generuje 
otázku, kedy nastane zmŕtvychvstanie. 

Vo veľkonočnej liturgii je iba kúsok od jed-
ného k  druhému. Toto liturgické prežívanie 
je pre nás prameňom nádeje, že tam, kde 
je kríž a kríže a kde je hrob a veľa hrobov, je 
aj zmŕtvychvstanie. Veľká noc je viac, ako 
ľudová tradícia, viac, ako príležitosť na ces-
tovanie, dovolenky a zábavu. Je to možnosť 
dať vlastnému životu príležitosť, aby našiel 
svoj zmysel. Aj v živote sú tajomstvá kríža, 
hrobu a  zmŕtvychvstania blízko seba, hoci 
sa to nezdá. Tri dni však neznamenajú čas, 
ale nádej. A to je veličina, ktorá nie je celkom 
nová. Človek, ktorého život pozná tento roz-
mer, rozumie svetu oveľa lepšie. Rozumie aj 
tomu, čo sa javí ako nezmyselné. 

Sme stále na frontovej línii zápasu o zmy-
sel života. Zvlášť v  ťažkých obdobiach, 
osobných alebo spoločenských výzvach.

Slávenie Veľkej noci je rozžiarenie svetla, 
v ktorom spoznávame, že všetko, čo sa deje 
mne a okolo mňa má nejaký zmysel. 

Aj keď sa svetu zmŕtvychvstanie javí ako 
úplne nemožné alebo niekomu v hĺbke duše 
aspoň ako veľmi nepravdepodobné, ono je 
reálne. Ten, ktorý zomrel a  bol pochovaný 
vstal z mŕtvych. Naozaj, zmŕtvychvstanie je 
skutočné, aj keď ho nevidíme.

Mons. JCDr. Tibor Hajdu, PhD. 
kancelár kúrie a riaditeľ 
arcibiskupského úradu
Foto: Peter Kresánek

Skutočné nie je len to, čo vidíme



tom vyniesla doposiaľ najvyššiu sumu.

NAŠI JUBILANTI 

15  MUDr. Erika Böhmová
Narodila sa v Martine, po skončení štúdia na 

JLF UK sa presťahovala do Bratislavy a začala 

pracovať na Psychiatrickom oddelení novoo-

tvorenej Nemocnice sv. Cyrila a Metoda UNB. 

Veľmi skoro však zmenila smer a epidemiológia 

sa stala jej celoživotnou láskou. V roku 1997 

začala pracovať na oddelení epidemiológie 

infekčných ochorení Regionálneho úradu ve-

rejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto 

(vtedajší Štátny zdravotný ústav hl. mesta SR 

Bratislavy). V roku 2009 sa stala vedúcou od-

delenia prevencie nozokomiálnych nákaz. 

NAŠE PRACOVISKÁ

16 Oddelenie brachyterapie  
Inovovaná ožarovňa

Konatelia Onkologického ústavu sv. Alžbe-

ty doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., a RNDr. Ing. 

Pavol Švec, CSc., slávnostne otvorili za účasti 

zdravotníckeho tímu a ďalších hostí inovovanú 

ožarovňu Oddelenia brachyterapie. Ako pritom 

odznelo, úpravy ožarovne Oddelenia brachy-

terapie Kliniky radiačnej onkológie Onkologic-

kého ústavu sv. Alžbety a SZU okrem iného 

výrazne zlepšili komfort a radiačnú ochranu 

pracovníkov i liečených pacientov. Zaujíma-

vosťou je tiež to, že použité vybavenie je už 

svojim spôsobom predobrazom estetického 

stvárnenia, akým bude disponovať novo dobu-

dovávaný areál ústavu. 

REKONŠTRUKCIA OÚSA

18 Moderná budúcnosť pre nás 
všetkých

Už stovky rokov ústav sv. Alžbety na Heydu-

kovej ulici pokračuje v odkaze svätej Alžbety – 

POMÁHA CHORÝM A TRPIACIM.

UDIALO SA

20 Pracovníčky a pracovníci 
OÚSA

Obetavosť, vysoká profesionalita a odborná 

zdatnosť, snaha o čo najlepšiu starostlivosť 

a sústavná pozornosť o svojich zverencov – to 

sú len niektoré vlastnosti, ktoré charakterizu-

jú pracovníčky a pracovníkov Onkologického 

ústavu svätej Alžbety. Potvrdzujú to aj ich via-

ceré ocenenia či zverejnené fundované vystú-

penia. Aspoň niektoré vám prinášame.
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3 Skutočné nie je len to, čo 
vidíme

Veľkonočný čas sa nesie v znamení radosti. Po 

pôstnom období sme dostatočne pripravení, 

sústredení na prežívanie krásneho hlbokého 

tajomstva vykúpenia. 

K Veľkej noci patrí kríž aj prázdny hrob – znak 

zmŕtvychvstania. Máme pred očami bolesť 

Getsemanskej záhrady a potom kríž, vyjadre-

nie nesmiernej opustenosti, sklamania, boles-

ti a smrti. Pri zotrvávaní v tichu pri hrobe, do 

ktorého vložili mŕtve Ježišovo telo vnímame 

dôsledky nesprávnych rozhodnutí. Čo všetko 

môže viesť až k smrti, niekedy aj len zdanlivo 

jednoduchá závisť, nenávisť hoci aj ukrytá hl-

boko vo vnútri. 
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Prof. MUDr. Vladimir Krčméry, DrSc.

Profesor Vladimír Krčméry bol významný člo-

vek, väčšina ľudí na Slovensku ho poznala a 

určite aj sledovali jeho pohreb. Nepochybne 

bol uznávaný lekár, vedec – odborník na tro-

pickú medicínu, infektológiu, klinickú onkoló-

giu, zakladateľ vzdelávacích, zdravotníckych, 

sociálnych, humanitárnych projektov, zariadení 

doma a predovšetkým misii v rozvojových kra-

jinách.

NAŠE PODUJATIA 

9  FORUM ACTA PROSTATICA 
 2022

Koncom vlaňajšieho roka (12. decembra 2022) 

sa v priestoroch Onkologického ústavu sv. 

Alžbety, Bratislava (OÚSA) konal ďalší roč-

ník medzinárodnej konferencie Forum Acta 

Prostatica 2022 (FAP 2022). Tradičné multi-

disciplinárne medzinárodné podujatie venova-

né karcinómu prostaty vytvorilo vysoko odbor-

ný diskusný priestor pre témy najaktuálnejších 

trendov a výsledkov v liečbe tohto ochorenia. 

DOBROČINNOSŤ

13  Úžitok pre pacientov
Úspech zožala tradičná Svätomartinská zbier-

ka, o ktorej sme tiež prostredníctvom vlaňaj-

šieho koncoročného vydania časopisu Naša 

nemocnica informovali naše čitateľky a čita-

teľov. Uvedená dobročinná zbierka milodarov 

veriacich, ktorá sa uskutočnila v novembri a 

decembri 2022 v Bratislavskej arcidiecéze, pri-
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UNIKÁTNY TATRANSKÝ DÓM 

24 Kalvária s Božím hrobom 
Ozvláštnenie Veľkej noci

Slovenský unikát Tatranský dóm na Hrebien-

ku tentoraz dostal podobu unikátnej sakrálnej 

stavby – Baziliky Božieho hrobu v Jeruzaleme. 

Bazilika Svätého hrobu alebo bazilika Božieho 

hrobu sa nachádza vo vnútri hradieb Starého 

mesta v Jeruzaleme. Bazilika je dôležitým pút-

nickým miestom kresťanov už od 4. storočia, 

kedy Svätá Helena objavila Boží hrob a cisár 

Konštantín Veľký pri ňom dal vybudovať kos-

tol. 

LIGA PROTI RAKOVINE

25 Navždy nás opustila 
MUDr. Eva Siracká, DrSc.

V požehnanom veku 96 rokov nás navždy 

opustila lekárska legenda MUDr. Eva Siracká, 

DrSc., prvá slovenská rádiologička, ktorá v roku 

1990 založila a vyše tri desaťročia viedla ako 

prezidentka neziskovú organizáciu: Ligu proti 

rakovine. 

25 20. apríl 
Deň narcisov 2023 

Slovensko sa v tohtoročný Deň narcisov 20. 

apríla opäť zaplní dobrovoľníkmi so žltými 

kvetmi, aby nimi symbolicky vyjadrili vďaku pri-

spievateľom na pomoc pacientom s rakovinou.

UMENIE, KTORÉ LIEČI

26 88. výstava Umenia, ktoré 
(naozaj) lieči

Pútavú vernisáž mala v Preventívnom centre 

Onkologického ústavu sv. Alžbety na Heydu-

kovej ulici v Bratislave 88. výstava, vyše tretie 

desaťročie konaného voľného cyklu „Umenie, 

ktoré lieči“. Vernisáž netradične zahájila umel-

kyňa „Sissi“, známa tiež u našich susedov z bu-

dapeštianskej Sláger TV. 

30  Akad. mal. doc. Jozef Ilavský
Akademický maliar docent Jozef Ilavský, vý-

znamná osobnosť novodobého slovenského 

výtvarného umenia je známy tiež účastníkom 

výstav Umenia, ktoré lieči v Onkologickom 

ústave sv. Alžbety i čitateľom nášho časopisu. 

Celostný pohľad na umelcovo výtvarné dielo 

v čase dovŕšenia ôsmeho decénia jeho života 

najnovšie priniesla reprezentatívna publikácia 

Ľubomír Podušel: Jozef Ilavský Obraz krajiny a 

človeka; Media Esprit 2022; 256 str. 

ZAUJÍMAVOSTI 

31 Najnovšia Zlatá pečať 
Grafobalu

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica (Gra-

fobal) získal za výrobok „Súbor blahoprajných 

kariet“ prestížne ocenenie Zlatá pečať 2022. 

Renomovanú, odborníkmi vyhodnocovanú sú-

ťaž Zlatá pečať už tretie desaťročie organizu-

je Zväz polygrafie na Slovensku (ZPnS). Grafo-

bal sa súťaže pravidelne úspešne zúčastňuje. 

Tohtoročný ocenený exponát súťaže prihlásil 

Grafobal do kategórie: Spoločenské a súkrom-

né tlačoviny. Na vyhotovení ocenených blaho-

prajných kariet sa podieľal ARGUS, spol. s r. o., 

Ostrov (Argus), ktorý je zákazníkom Grafobalu.
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Narodil sa v Bratislave. Jeho otec bol vedec, 
prioritne sa zaoberal rezistenciou na antibio-
tiká, mama a dvaja súrodenci sú lekári. Vladi-
mír od detstva vynikal svojimi schopnosťami, 
podnikavosťou, vedomosťami. Už vtedy bol 
rozsah jeho aktivít neuveriteľný – geogra-
fia, filatelia, prírodoveda, šport. V  škole tiež 
udivoval rozsahom svojich vedomostí. Ako 
študent medicíny sa angažoval v projektoch 
jeho strýka – MUDr. Silvestra Krčméryho – 
„apoštolát medzi medikmi“ – organizoval 
stretnutia, vzdelávania, výlety s cieľom rozši-
rovania kresťanských hodnôt medzi medikmi. 
V  tejto činnosti pokračoval aj po skončení 
vysokej školy.

Vladimir Krčmery nikdy nebol členom žiad-
nej politickej strany. 

V  roku 1985 promoval na Lekárskej fa-
kulte Univerzity Komenského v  Bratislave. 
Postgraduálne vzdelanie získal na Slovensku 
a na univerzitách v zahraničí – v USA, v Česku 
a v Anglicku. Získal niekoľko čestných dokto-
rátov – Dr. h.c. (2006 – Jihočeská univerzita, 
odbor verejné zdravotníctvo; 2007 – The 
University of Scranton, USA; 2008 – Lekárska 
univerzita, Varna, Bulharsko, 2012 – Varšava 
a 2015 – University of Cambridge, Anglicko). 

Po absolvovaní LF nastúpil v roku 1985 na 
Klinike infekčných chorôb vo Fakultnej ne-
mocnici v Bratislave. Odtiaľ odišiel pracovať 
na Ústav klinickej onkológie. Po roku 1989 
krátko viedol Inštitút pre ďalšie vzdelávanie 
lekárov a  farmaceutov (IĎVLF), Inštitút pre 
ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníc-

tve – IVZ. V r. 1992 prišiel do Trnavy, aby tu 
obnovil Trnavskú univerzitu. Založil Fakultu 
zdravotníctva, na ktorej bol dve funkčné 
obdobia dekanom. Na TU bol aj prorektorom. 
Založil tu mnohé humanitárne, vedecké a pe-
dagogické projekty. Jeho cieľom bolo vycho-
vávať pracovníkov pre sociálne, zdravotnícke 
a vzdelávacie projekty v SR a predovšetkým 
v  rozvojových krajinách. Preto v  roku 2002 
založil súkromnú vysokú školu zdravotníctva 
a sociálnej prace svätej Alžbety (VŠZaSP sv. 
Alžbety). Súčasne to bol aj spôsob ako získať 
finančné prostriedky pre domáce a zahranič-
né humanitárne misie, sociálne a  vedecké 
projekty. Popri uvedenom spolupracoval 
s Onkologickým ústavom sv. Alžbety, najprv 
ako primár Oddelenia klinickej farmakológie, 
neskôr ako konziliár pre infektológiu.

Pedagogicky pôsobil aj na iných a  zahra-
ničných vysokoškolských pracoviskách ako 
hosťujúci profesor (Univerzita v Brne 1997, 
1998 – 2001 University of Scranton). V SR 
pôsobil na SZU a  tiež prechodne ako pred-
nosta Mikrobiologického ústavu LF UK a UN 
Bratislava.

VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave má viaceré 
detašované pracoviská po celom Slovensku 
a  vzdeláva študentov aj v  Česku, Rumun-
sku, Rakúsku, Srbsku, v  Afrike a  Ázii v  ob-
lasti zdravotníctva, sociálnej prace. Súčasne 
realizuje humanitárne, sociálne, zdravotné 
projekty v  SR a  predovšetkým v  zahraničí 
(vzdelávacie projekty, projekty infraštruktúry 
a  rozvoja, detské domovy s  poskytovanou 

liečbou HIV, detské domovy a  rehabilitačné 
zariadenia pre deti z ulice, kliniky, nemocnice, 
antimalnutričné centrá a  iné zdravotnícke 
zariadenia, projekty sociálnej práce, azylové 
domy pre slobodné matky s deťmi, projekty 
pre bezdomovcov, vylúčené komunity) ako 
Afrika (Keňa, Tanzánia, Burundi, Etiópia, Južný 
Sudán, Uganda, Rwanda), Ázia (Kambodža, 
Vietnam, India, Mjanmarsko, Kazachstan, Kir-
gizsko). 

Na základe získaných skúseností a pre po-
treby ďalšieho vzdelávania založil „Tropický 
tím“ VšZSP sv. Alžbety zložený zo zdravotní-
kov, lekárov a sociálnych pracovníkov.

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej pra-
ce sv. Alžbety participovala na viac ako 100 
rozvojových projektoch v dvadsiatich piatich 
krajinách sveta, jej pracovníci ošetria ročne 
viac ako 60 tisíc chorých či chudobných. Na 
zahraničných misiách VŠZaSP sv. Alžbety 
a  takisto v  sociálnych zariadeniach na Slo-
vensku vykonávajú študenti tejto školy letnú 
či povinnú prax v odbore, ktorý študujú. Prof. 
Krčméry viedol VŠZaSP sv. Alžbety počas 
celej jej existencie v rôznych funkciách, naj-
častejšie opakovane ako jej rektor. 

Problémy s  maláriou v  mnohých krajinách 
projektov viedli k  zriadeniu Národného refe-

Profesor Vladimír Krčméry bol významný človek, väčšina ľudí na Slo-

vensku ho poznala a určite aj sledovali jeho pohreb. Nepochybne bol 

uznávaný lekár, vedec – odborník na tropickú medicínu, infektológiu, klinic-

kú onkológiu, zakladateľ vzdelávacích, zdravotníckych, sociálnych, huma-

nitárnych projektov, zariadení doma a predovšetkým misii v rozvojových 

krajinách.

Prof. MUDr. Vladimir Krčméry, DrSc.
(*23. júl 1960, Bratislava - †20. december 2022, Bratislava)

Vždy vystihol aktuálnu potrebu doby 

Služba blížnemu v duchu evanjelia
Videl ďaleko dopredu.
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renčného centra pre tropické choroby v Brati-
slave v roku 2007. 

Pôsobil aj ako poradca ministerstva zdra-
votníctva SR, predseda antibiotickej komisie 
MZ SR. 

Prof. MUDr. Vladimir Krčmery, DrSc., FRSP, 
FACP, FRCP., Dr. h. c. mult. bol autorom a spo-
luautorom mnohých vedeckých a odborných 
publikácii, odborných článkov, prednášal na 
mnohých domácich i zahraničných konferen-
ciách a sympóziách. Plynule hovoril anglicky, 
nemecky, rusky a taliansky.

Pracoval v  redakčných radách svetových 
medicínskych časopisov Chemoterapy; In-
ternational Journal of Infectious Diseases; 
Anti-infective Drugs and Chemoterapy; In-
ternational Journal of Chemoterapy; Medzi-
národný magazín infekčných chorôb; Journal 
of chemoterapy; Acta chemotherapeutica. 

Bol členom významných medzinárodných 
spoločností ako IATCG a IFICG EORTC, pracov-
nej skupiny Európskej spoločnosti pre bio-
modulácie a chemoterapiu – antimikrobiálnu 
odolnosť; ESCMID; ESGNI a ESGAP; Britského 
kráľovského kolégia lekárov a  Amerického 
kolégia lekárov; Americkej mikrobiologickej 
spoločnosti; Americkej spoločnosti pre in-
fekčne choroby a  Európskej chemoterapeu-
tickej spoločnosti.

Publikačná činnosť prof. Krčméryho je mi-
moriadne bohatá. Publikoval 10 monografiíi 
(viaceré vyšli v opakovaných vydaniach), viac 
ako 200 zahraničných publikácií evidovaných 
v  medzinárodných databázach, ktoré mali 
1097 SCI citácii. Prof. Krčméry bol do roku 
2015 (so 150 spoluautormi) autorom 334 
publikácií registrovaných v databáze Scopus, 
ktoré boli citované 2910-krát. Slovenská 
Akademická rankingová a  ratingová agen-
túra ho zaradila medzi štyroch najlepších 
špičkových vedcov v medicíne. V roku 2020 
mal prof. V. Krčméry v Scopuse viac ako 450 
citovaných dokumentov a na Web of Science 
425, pričom jeho h-index bol 24.

Za svoju mimoriadnu prácu dostal celý rad 
vyznamenaní a  ocenení (napr. 1993 – Oce-
nenie mladého bádateľa, Montreaux; 1991 
– IHS ocenenie – Boulder CO; 2007 – Cena 
literárneho fondu SAV za rok 2006, ocene-
nie Vedec roka SR za rok 1998 za zavedenie 
plánovanej progresívnej antiinfekčnej liečby 
u  onkologických pacientov s  komplikáciami 
po cytostatickej chemoterapii. Navrhol al-
goritmy, ktoré sa stali súčasťou európskych 
odporúčaní (EORTC);

Cena primátora mesta Bratislavy za rok 
2010; Zlata medaila MPSVR SR 2010 re-
zortne vyznamenanie za dlhoročne rozsiahle 
humanitné, charitatívne a  misijne aktivity 
v  prospech ľudí v  krízových životných situ-
áciách na Slovensku a  v  krajinách tretieho 
sveta; 2010 – ocenenie od združenia „Človek 
v ohrození“ – Cenu za prínos krízovým oblas-
tiam sveta (za humanitárnu pomoc obyvate-
ľom Haiti postihnutým zemetrasením); 2010 
– výročná cena združenia Neformálne eko-
nomické fórum – Hospodársky klub – „Zlatý 
Biatec 2010; 2012 – Krištáľové krídlo za rok 
2011 v kategórii filantropia za založenie sku-
piny lekárov a vedecko-výskumných pracov-
níkov s  názvom Tropicteam s  pôsobnosťou 
po celom svete; 2012 – diplom čestného pro-
fesora – prof. h. c. Vysoká škola manažmen-
tu, Varšava; 2013 – Kuala Lumpur, Malajzia, 
Ocenenie za prínos v oblasti medicíny z  rúk 
princa Malajzie Muhammada.

Výpočet všetkých odborných, pedagogic-
kých, publikačných a  vedeckých počinov je 
určite ďaleko bohatší, rovnako aj ocenení. To 
všetko sa dá kvantifikovať... 

Podľa mňa je však ešte ďaleko významnej-
ší ľudský rozmer Vladimíra Krčméryho. Vedel 
vidieť ďaleko dopredu. Vždy vystihol aktuál-
nu potrebu doby. Preto mu záležalo na kaž-
dom ľudskom živote od počatia do prirodze-
ného konca. Urobil veľmi veľa na záchranu 
nenarodeného života. Ani nie proklamáciami, 
petíciami, ale konkrétnymi krokmi a  činmi. 
Prehováral ženy, ktoré chceli podstúpiť po-
trat, vybavil pre nich prostriedky a zabezpečil 
možnosť ubytovania v  domovoch pre slo-
bodné matky s  deťmi, pomohol im zamest-
nať sa. Budoval zariadenia pre bezdomovcov 
a pomoc pre vylúčené komunity.

Obrovské úsilie vynakladal pre záchranu 
ľudských životov v  rozvojových krajinách. 
Sám išiel príkladom, osobne slúžil v  tých 
najťažších a  najnebezpečnejších oblastiach. 
Viackrát prekonal maláriu, neraz stál zoči voči 
namierenej zbrani alebo  inému priamemu 
ohrozeniu života.

Akú mal motiváciu? Veľmi jednoduchú, 
služba blížnemu v duchu evanjelia. Nie túžba 
po sláve a  oceneniach. Bol pokorným, žil 
jednoduchým životom. Možno preto okrem 
ocenení zažil aj prejavy „úprimnej“ nenávisti. 
Jeho činnosť kritizovali tí, ktorí ani prstom 
pre blížneho nepohnú. Tí, ktorým nezištne 
a ochotne pomohol, sa mu odmenili súdnou 
žalobou alebo snahou zlikvidovať jeho školu 

a pripraviť ho o majetok.
Aj v  súvislosti s  pandémiou COVID-19, 

kde preukázal svoje vedomosti, obetavosť 
a statočnosť. Často s veľkým úsilím, vypätím 
síl, trávil nekončené hodiny na zasadnutiach 
„permanentného ústredného krízového štá-
bu“ a  potom sa snažil „tlmočiť do ľudskej 
reči“ jeho závery. Bol prvým občasnom SR, 
ktorého zaočkovali novou vakcínou. Pomáhal 
všetkým, ktorí boli v  núdzi, chorí, opustení, 
Často bez ohľadu na svoje zdravie, vlastnú 
rodinu. Za odmenu sa horliví slovenskí vlas-
tenci a pravoverní kresťania vyhrážali fyzic-
kou likvidáciou jeho aj jeho rodiny.

Prof. Krčméry s manželkou Teréziou, ktorá 
je tiež lekárka, majú štyri deti a štyri vnúčatá. 
Veľmi sa snažil nájsť čas, aby ho mohol tráviť 
s rodinou. Rád s nimi cestoval, poznával nové 
krajiny, prírodu. Sám (niekedy s dcérou) rela-
xoval pri rybačke. Dôkazom jeho mimoriad-
nych schopností boli aj vedomosti o hubách 
(roky pomáhal v  Mykologickej poradni), víne 
(často šokoval aj odborníkov v enológii).

Bol hlboko veriaci človek, ktorý svoju vieru 
nielen vyznával (verejne a  za každých okol-
ností), ale aj naplno žil. Bol príkladom pre 
mnohých.

Napriek jeho nie veľmi zdravému život-
nému štýlu, mnohým závažným chorobám, 
prekonaným život ohrozujúcim príhodám, 
bol jeho odchod náhly, nečakaný. Zomrel 
uprostred práce a plného nasadenia. Zomrel 
potichu, sám doma, pod obľúbeným obrazom 
Božieho milosrdenstva. Zomrel pomerne mla-
dý, ale do jeho života sa zmestilo toľko, koľko 
bežne obsiahne veľa ľudských životov. 

Všetky svoje práce a projekty vždy najprv 
„premodlil“ a  zveril do Božích rúk. Verím, že 
Vladimír mohol hodnotiť svoj život spolu 
s apoštolom Pavlom:

„Bojoval som dobrý boj, beh som do-
končil, vieru som zachoval. Už je pre mňa 
pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi 
v ten deň dá Pán…“ (2 Tim4,6-7)

Ďakujem, že som mohol s  Tebou spo-
lupracovať, že si žil medzi nami, ďakujem 
Pánovi, že Ťa poslal a  prosím, pomáhaj 
nám naďalej.

Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc., prednos-
ta Internej kliniky Onkologického ústavu sv. 
Alžbety a VŠZaSP, prezident Slovenskej on-
kologickej spoločnosti





V Onkologickom ústave sv. Alžbety
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Konferenciu tradične otvoril riadi-
teľ Onkologického ústavu sv. Alžbety 
doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., jeden 
z  tvorcov myšlienky tohto poduja-
tia. Vo svojom príhovore poukázal na 
skutočnosť, že ústav má dlhoročné 
skúsenosti s  diagnostikou a  liečbou 
karcinómu prostaty so širokým spek-
trom diagnostických aj terapeutických 
možností v  súlade so sledovaním 
najaktuálnejších trendov. Treba po-
dotknúť, že jedny z  prvých vyšetrení 
prostatického špecifického antigénu 
(PSA) v Československu boli vykonané 
práve v OÚSA. 

Problematike prostatických biomar-
kerov a  ich implementácie do súčas-
ných diagnostických a terapeutických 
algoritmov sa venoval v  úvodnej zá-
sadnej prednáške vedúci Oddelenia 
imunochemickej diagnostiky Fakultnej 
nemocnice Plzeň a Centrálneho izoto-
pového laboratória Lekárskej fakulty 
UK Plzeň, profesor II. internej kliniky LF 
UK Plzeň MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. 
Prepracované algoritmy aj s prezentá-

ciou kazuistík počas jeho vystúpenia 
okrem iného tiež ilustrovali aktuálne 
možnosti širšej laboratórnej diagnos-
tiky a ich možnosti použitia v praxi. 

Komplexný prehľad PET/CT diag-
nostických možností a  prehľad do-
stupných možností rádiofarmák ob-
šírne a veľmi ilustratívne zasa uviedol 

prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., zástupca 
prednostu RDG kliniky FN Plzeň a pri-
már Kliniky zobrazovacích metód. Ako 
tiež pripomenul najnovšie trendy 
v  zobrazovacích metódach umožňujú 
stále optimálnejšie vedenie jednak 
iniciálnej diagnostiky, uzatvorenia ini-
ciálneho stagingu, ako aj re-stagingu 
ochorenia a to aj vo veľmi komplikova-
ných prípadoch. 

Prehľad „State of the art“ v diagnos-
tike karcinómu prostaty – vybraných 
diagnostických metód predniesol 
ďalší vystupujúci zo zahraničia, v Spo-
jenom kráľovstve pôsobiaci dr. Filip 
Subin z  Team North-West Urology, 
Altnagelvin Hospital, Western Health 
and Social Care Trust, UK. Prehľadný 
súhrn diagnostických metód v  kon-
texte aktuálnych odporúčaní a  tren-
dov jasne popísal najnovšie trendy 
použitia diagnostických markerov, 
indikácie magnetickej rezonancie pred 
bioptickými výkonmi, ako aj smernica-
mi už silno odporučený postup fúz-

Koncom vlaňajšieho roka (12. decembra 2022) sa v priesto-
roch Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava (OÚSA) 

konal ďalší ročník medzinárodnej konferencie Forum Acta Pros-
tatica 2022 (FAP 2022). Tradičné multidisciplinárne medziná-
rodné podujatie venované karcinómu prostaty vytvorilo vysoko 
odborný diskusný priestor pre témy najaktuálnejších trendov 
a výsledkov v liečbe tohto ochorenia. Karcinóm prostaty sa do-
stal na popredné priečky v incidencii zhubných nádorov u mu-
žov a jeho včasný záchyt s možnosťou kuratívnej liečby hlavne 
signifikantných nálezov je aktuálne predmetom zmeny prístupu 
v aktívnejšej systematizovanej diagnostike. Stále máme na Slo-
vensku v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie neli-
chotivé postavenie vo vysokom zastúpení metastatických štádií 
pri záchyte ochorenia. 
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nych transperineálnych biopsií. 
Súčasné trendy a  techniky biopsie 

prostaty dôkladne zhrnul a  prednášal 
MUDr. Martin Franko, FEBU, z  praco-
viska II. Urologickej kliniky SZU, FNsP 
F. D. Roosevelta, v  Banskej Bystrici. 
Popísané aktuálne technické mož-
nosti ultrasonografického vybavenia, 
možnosti magnetickej rezonancie a ich 
fúzie kognitívnej vs. softvérovej vs. „in 
bore“ na základe prezentovanej multi-
centrickej randomizovanej štúdie, ako 
pripomenul nezistili signifikantné roz-
diely v detekcii klinicky signifikantného 
karcinómu prostaty. Jeho prednáška 
taktiež potvrdila dôrazné odporúčanie 
prechodu na transperineálne biopsie 
prostaty, na čo nadviazala komentova-
ná videoprezentácia prevedenia takej-
to transperineálnej free-hand techniky 
biopsie prostaty v  lokálnej anestézii 
doktorom Subinom z  uvedeného  pra-
coviska v Spojenom kráľovstve. Aj keď 
na základe krátkej diskusie je transperi-
neálna fúzna biopsia dostupná na Slo-
vensku zatiaľ len na limitovanom počte 
pracovísk, vrátane OÚSA, ďalší vývoj 
však smeruje k  jej širšej dostupnosti, 
ako aj k zlepšeniu dostupnosti a kvality 
MR vyšetrení v SR. 

Prednášku Slovenskej urologickej 
spoločnosti na tému vysokorizikové-
ho karcinómu prostaty predniesol jej 
prezident doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD. 

Liečba vysokorizikového karcinómu 
prostaty je náročná téma s predpokla-
dom dôraznej multimodalitnej liečby 
pre maximalizáciu kontroly ochore-
nia v  kuratívnom úmysle. Chirurgická 
monoterapia lokalizovaného high-risk 
karcinómu prostaty je totiž vhodná len 
pre dobre selektovanú skupinu pacien-
tov, pričom pre ostatných pacientov je 
najvhodnejší multimodálny prístup. 
Multimodálna liečba high risk lokalizo-
vaného karcinómu prostaty zahŕňa ra-
dikálnu prostatektómiu, rádioterapiu a  
systémovú liečbu v  kombinácii, ktorá 
ponúka najväčší potenciál na zlepše-
nie dlhodobých výsledkov v kontexte 
možného okultného metastatického 
ochorenia. Budúcim trendom zrejme 
bude aj doplnenie neoadjuvatnej, či 
adjuvantnej ARTA liečby k výkonom 
s  kuratívnym úmyslom. Tento trend 
už je smernicami pre liečbu karcinómu 
prostaty silno odporúčaný u  rádio-
terapie vysokorizikového karcinómu 
prostaty s  doplnením adjuvantného 
dvojročného užívania abiraterónu. 

Vývoj onkologických a  funkčných 
výsledkov po roboticky asistovanej ra-
dikálnej prostatektómii v priebehu pia-
tich rokov (2016 - 2021) slovenského 
robotického centra v Banskej Bystrici 
účastníkom konferencie sprostredko-
val MUDr. Viktor Kováčik, PhD., FEBU. 
Ním prezentované veľmi dôkladne 

systematizované výsledky robotic-
kých výkonov s  kuratívnym úmyslom 
dávajú vysoké očakávania na kontrolu 
ochorenia a nízku morbiditu výkonov, 
navyše s  ich  zlepšujúcim sa trendom 
vývoja v čase. 

Komentovaný záznam robotickej 
radikálnej prostatektómie autorov 
z  Fakultnej nemocnice v  Plzni pred-
niesla MUDr. Hana Sedláčková, Ph.D. 
Prehľadne demonštrovaným priebe-
hom operácie dala obraz o  prevedení 
jej najdôležitejších etáp a  ilustrovala 
šetrné, ale dôkladné prevedenie vý-
konu bez komplikácií s  predpokladom 
dobrých funkčných a  onkologických 
výsledkov. 

Aktuálne možnosti a  výsledky 
stereotaktickej rádioterapie karcinó-
mu prostaty prezentoval doc. MUDr. 
Pavol Dubinský, PhD., primár Odde-
lenia radiačnej onkológie z  Východo-
slovenského onkologického ústavu 
v  Košiciach. Ako spomenul, rýchly 
technologický vývoj najmodernejších 
radiačných metód, dostupných aj na 
Slovensku, dáva možnosť na rozšíre-
nie terapeutických možností s  kura-
tívnym zámerom pre širšie spektrum 
pacientov. Zároveň to dáva priestor na 
skrátenie radiačnej dĺžky liečby, k tomu 
aj maximalizáciu prínosov v zachovaní 
kvality života a  to všetko pri vysokej 
kontrole ochorenia. Nezanedbateľ-



ným faktom je možnosť realizácie 
aj u  oligometastatického ochorenia 
u  karcinómu prostaty. Smernicami 
odporúčanou štandardnou a  vysoko-
účinnou alternatívou radiačnej liečby 
karcinómu prostaty je aj na Slovensku 
dostupná LDR (low dose rate) brachy-
terapia s  implantáciou rádioaktívnych 
zŕn 125I. Indikáciou v  monoterapii 
je nízko a  stredne rizikový karcinóm 
prostaty a  v  kombinačnej liečbe so 
skrátenou externou rádioterapiou 
ako brachyterapia boost u karcinómov 
prostaty vyššieho stredného rizika 
a vysokorizikového karcinómu prosta-
ty. 

Výsledky kombinačnej liečby s  bra-
chyterapiou ako boost predniesol 
MUDr. Pavol Lukačko, primár Odde-
lenia brachyterapie Kliniky radiačnej 
onkológie Onkologického ústavu sv. 
Alžbety a  SZU. Poukázal aj na sku-
točnosť, že veľmi vysoká kontrola 
ochorenia ako aj dlhodobé výsledky 
sú prezentované v  celosvetovom 
prehľade všetkých dostupných prác 
autorov Grimm a  kolektív., či dostup-
nej randomizovanej kontrolovanej 
štúdie ASCENDE-RT, alebo výsledkov 
multicentrického sledovania zo Spoje-
ných štátov autorov Kishan a kol. Ako 
ďalej uviedol, prezentované výsledky 
slovenského centra v OÚSA na úrovni 
94,5% biochemickej kontroly ochore-
nia u  karcinómov prostaty vyššieho 
stredného a  vysokého rizika dávajú 
nekompromisný predpoklad vysoko-

účinnej liečby s kuratívnym úmyslom. 
Prezentované zloženie súboru, kde sa 
predsa vyskytlo zlyhanie liečby, aj me-
dián času do loko-regionálneho zlyha-
nia: 60 mesiacov (21-89mes), medián 
času do generalizácie: 30 mesiacov 
(7-30mes) dáva tiež predpoklad 
u väčšiny pacientov ďalej pokračovať 
cestou záchrannej liečby naďalej v ku-
ratívnom úmysle. 

Špeciálnu indikáciu brachyterapie 
ako fokálnej liečby v rôznych alternatí-
vach prezentoval Dr. Jörg Zimmermann 
z  Prostatického centra v  nemeckom 
Hamburgu. Zatiaľ táto technika je 
vyhradená pre dôkladne selektované 
a sledované kohorty pacientov v skú-
sených klinických centrách. Môžeme 
však predpokladať, že tento trend 
doplní možnosť orgán záchovného 
výkonu s kuratívnym úmyslom aj u ná-
dorov prostaty, podobne ako je to už 
zavedené u  ostatných nádorových 
ochorení urogenitálneho traktu, či ná-
dorov prsníka. Prínosom by mala byť 
adekvátna kontrola ochorenia na sú-
časnej úrovni dostupných metód, ale 
s  menším rozsahom výkonu a  nízkou 
morbiditou výkonov. 

Rozvoj dostupných diagnostických 
a  terapeutických možností prináša 
aktuálne teragnostika, ktorá pred-
stavuje proces diagnostickej terapie 
pre individuálneho pacienta s  cieľom 
overiť možnú odpoveď na (inovatív-
nu) liečbu a  individuálne prispôsobiť 
liečebný plán. Autorky z  Kliniky nuk-

leárnej medicíny LF UK a OÚSA MUDr. 
Lucia Noskovičová a doc. MUDr. Soňa 
Balogová, PhD., (prednostka kliniky) 
prezentovali teragnostické princípy 
nukleárnej medicíny pri karcinóme 
prostaty. Indikáciou je aktuálne me-
tastatický karcinóm prostaty, pričom 
aktuálne najviac dát je dostupných 
pre PSMA ako teragnostický cieľ. 
Efekt má na kostné aj extraskeletálne 
metastázy. Rovnako aj od tejto témy 
môžeme do budúcna očakávať ďalšie 
pozitívne správy a  dynamický vývoj 
s aplikáciou v klinickej praxi. 

Na túto tému nadviazala MUDr. Eva 
Takácsová, PhD., primárka Lôžkového 
oddelenia Kliniky nukleárnej medicíny 
LF UK a  OÚSA s  odprezentovanými 
výbornými výsledkami celkového pre-
žívania vlastného súboru pacientov 
s  osteoblastickými kostnými meta-
stázami pri MCRPC liečenými Rá-
diom-223 dichloridom v ústave. Súbor 
zahŕňal 51 pacientov vo vekovom roz-
medzí 51 – 89 rokov, medián 75 rokov. 
Celkové prežívanie od prvého podané-
ho cyklu (v 7/2015 až 12/2018) bolo 
hodnotené v  2/2021. Dosiahnutý 
medián celkového prežívania bol 18 
mesiacov (CI: 11,9 - 22,1 mesiacov). 
Počet podaných cyklov 223Ra-dichlo-
ridu bol v nepriamo úmernom vzťahu 
s  mierou zhoršenia výkonnostného 
(ECOG) stavu pacientov (Kendallovo 
tau-c  =  -0,63; p<<0,001). Pacienti 
s  ECOG 0-1 v  úvode liečby mali vý-
znamne vyšší medián prežívania ako 
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pacienti s ECOG 3 (23,8 vs. 3,3 mesia-
cov). 

Systémovú liečbu karcinómu pros-
taty zasiahla nová éra, ktorej aktuálne 
algoritmy liečby a  výsledky prezen-
tovala Primárka Internej kliniky OÚSA 
a  VŠZaSP MUDr. Klaudia Gočárová, 
PhD. Ako spomenula, rozšírenie do-
stupných možností liečby metastatic-
kého/nemetastatického kastračne re-
zistentného karcinómu prostaty, ako 
aj metastatického hormonálne senzi-
tívneho karcinómu prostaty priniesli 
najnovšie ARTA liečivá. Výsledky kom-
binačnej liečby rutinnej antiandrogén-
nej liečby (ADT) v  kombinácii s  ARTA 
sa prejavili v  zlepšení rPFS, MFS, OS. 
Ďalším pokrokom môže byť aj alterna-
tíva triplet liečby chemoterapie s ADT 
a ARTA. Takže aj v oblasti systémovej 
liečby môžeme do budúcna očakávať 
dynamický rozvoj a adaptáciu zavede-
ných algoritmov. 

Prednosta Ústavu klinickej fyziky 
SZU a OÚSA Mgr. Jozef Grežďo, PhD., 
svojim vystúpením ilustroval obrovský 
potenciál umelej inteligencie (AI) aj 
pri karcinóme prostaty. Súčasné algo-
ritmy AI sa naozaj veľmi rýchlo vyvíja-
jú a už teraz v niektorých prípadoch sa 
črtá aj v blízkej budúcnosti ich klinické 
využitie (spracovanie mpMRI, digitál-
na histopatológia, plánovanie ožaro-
vania... a pod.). AI dokáže usmerňovať 

výber liečby na základe zobrazovacích 
metód /Kann2018/ a lek. záznamov /
Savova2017/, predpovedať patolo-
gickú odpoveď, zlepšovať prognózu 
/Jochems2017/ a  predpovedať vý-
sledky liečby /Hong2018, Deist2016, 
Deist2018, Gilmer2016/, môže tiež 
predpovedať citlivosť nádoru na 
ožiarenie /Lou2019/ a optimálne dáv-
kovanie /Nguyen2019/, rovnako vie 
byť veľmi nápomocná pre urýchlenie 
liečby predpovedaním potenciálneho 
pohybu orgánov pacienta, interferen-
cie imobilizácie s liečebným lúčom iba 
na základe diagnostického vyšetrenia 
/Campbell2017/, umožňuje rekon-
štrukciu jemných detailov aj z  nedo-
statočne vzorkovaných údajov MRI /
Hyun2018, Wang2017, Zhu2018/, 
rekonštrukciu snímok s  nízkou inten-
zitou poľa (3-T) podobné 7-T MRI /
Bahrami2016/ resp. z MR linacu (0.35-
1.5T) na konv. 3-T scanner /Fallo-
ne2014/, pokročilé autokontúrovanie 
rizikových orgánov atď. Z uvedeného 
je zrejmé, že táto téma bude naďalej 
sprevádzať technologicky vyspelé lie-
čebné postupy v budúcnosti. 

Pragmatický pohľad na vývoj a  vý-
skum v  oblasti karcinómu prostaty 
zasa sprostredkoval MUDr. Martin 
Lukáč, PhD, MPH., lekársky riaditeľ 
spoločnosti Parexel International 
Czech republic Praha. Bohatými skú-

senosťami z  klinického výskumu 
v  oblasti karcinómu prostaty, z  jeho 
priebehu a  vyhodnocovania, ako aj 
spomenutými trendmi v  tejto oblasti 
veľmi prínosne doplnil toto komplexné 
multidisciplinárne podujatie a zároveň 
priniesol tiež podnetné inšpirácie do 
budúcnosti.

Najnovší ročník tradičnej medzi-
národnej konferencie FORUM ACTA 
PROSTATICA 2022 pokryl maximál-
ne obšírne problematiku diagnostiky 
a  liečby karcinómu prostaty z  multi-
disciplinárnych pohľadov. Prezentoval 
pritom najnovšie trendy a  aktuálny 
„state of the art“ v  problematike. 
Medzinárodná výmena skúseností 
v  rámci konferencie sa stala vysoko 
prínosnou a  inšpirujúcou. Prispela aj 
pre  ďalší rozvoj spolupráce a  imple-
mentácie najnovších trendov v  praxi. 
Veríme, že celé podujatie naplnilo 
všetky, aj tie náročnejšie očakávania. 
Prednesené vysoko odborné príspev-
ky a  diskusia boli opäť prínosné pre 
široké multidisciplinárne auditórium 
a  naplnili predpoklady pre  využitie 
v každodennej klinickej praxi.

Text: MUDr. Branislav Obšitník, PhD., 
MPH, odborný garant podujatia, Onko-
logický ústav sv. Alžbety

Foto: Peter Kresánek 

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.



Bratislavský arcibiskup metropolita 
Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD., 
tak mohol už začiatkom nového roka 
2023 odovzdať výťažok z  najnovšej 
Svätomartinskej zbierky tentoraz 
dvom neštátnym cirkevným nemocni-
ciam v Bratislave. Každá z nich získala 
rovnú polovicu z  vyzbieraných milo-
darov teda 81 326 eur. Onkologický 
ústav sv. Alžbety v  Bratislave ich 
použije pri nákupe nového mamogra-
fického zariadenia, aby mohlo pomá-
hať v skorom odhalení onkologických 
ochorení. Nemocnica Milosrdných 
bratov v Bratislave zasa na nadobud-

nutie polohovacích postelí pre cho-
rých. Potvrdili to prítomní zástupcovia 
oboch nemocníc doc. MUDr. Juraj Kau-
šitz, CSc., a RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc., 
rovnako ako aj MUDr. Juraj Longauer a 
JUDr. Michal Tinák.

„Bola to taká intuícia, že po období 
covidu a aj vlastne v takom vojnovom 
období akosi si všetci viac uvedomu-
jeme naše choroby, či už na tele alebo 
aj to duševné trápenie, duchovné trá-
penie. Tak sme vlastne prišli k  tomu, 
že bude asi vhodné podporiť tých, 
ktorí pomáhajú chorým. No a  keďže 
nemôžeme podporiť všetkých, tak 

zvolili sme dve nemocnice.“ Uviedol pri 
odovzdávaní výťažkov zo zbierky pre 
Rádio Lumen bratislavský arcibiskup 
metropolita Mons. ICDr. Stanislav Zvo-
lenský, PhD. 

„Veľmi dobre nám padlo, že môžeme 
takýmto spôsobom zabezpečiť nové 
zdravotnícke zariadenie. Vnímame to 
ako akési zadosťučinenie za starost-
livosť o trpiacich a chorých. Ako prejav 
podpory nielen pacientov tomu, aby 
sme skutočne naďalej rozvíjali kvalitu 
prístrojového vybavenia v  tak nároč-
nej nemocnici na diagnostiku a liečbu 
pacientov, ako je náš ústav.“ Vyjadril 
vďaku konateľ Onkologického ústavu 
sv. Alžbety RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc. 

„Posteľ je možno pre niekoho veľmi 
prozaická záležitosť, ale nemocnica je 
lôžkové zariadenie, bez postelí to nej-
de. A tak, ako sa vyvíja technológia na 
akejkoľvek úrovni, tak aj tie postele sa 
modernizujú. A v modernej nemocnici 
tá moderná posteľ znamená obrovskú 
pomoc v  zmysle zvýšenia komfortu 
pacienta, ale predovšetkým komfortu 
ošetrujúceho personálu.“ Pripomenul 
riaditeľ Univerzitnej nemocnice Milo-
srdní bratia MUDr. Juraj Longauer.

Prvá Svätomartinská zbierka milo-
darov sa konala v  roku 2009. Počas 
15-ich rokov konania zbierok veriaci 
z Bratislavskej arcidiecézy už podporili 
mnohé dobročinné projekty na Slo-
vensku i v zahraničí. 

Text: TASR, Rádio Lumen, Peter Kre-
sánek, FOTO TASR - Jakub Kotian. 
Tlačová agentúra Slovenskej repub-
liky (TASR) poskytla dokumentárnu 
fotografiu pre Onkologický ústav sv. 
Alžbety na zverejnenie v  časopise 
ústavu Naša nemocnica vzhľadom na 
jeho poslanie bezodplatne. Ďakujeme. 

Plody dobročinnosti veriacich

Úžitok pre pacientov
Podpora pomáhajúcim chorým

Úspech zožala tradičná Svätomartinská zbierka, o ktorej sme tiež 
prostredníctvom vlaňajšieho koncoročného vydania časopisu 

Naša nemocnica informovali naše čitateľky a čitateľov. Uvedená 
dobročinná zbierka milodarov veriacich, ktorá sa uskutočnila v no-
vembri a decembri 2022 v Bratislavskej arcidiecéze, pritom vynies-
la doposiaľ najvyššiu sumu.

Konatelia Onkologického ústavu sv. Alžbety doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., RNDr. Ing. Pavol Švec, 

CSc., a Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD., počas odovzdania 

výťažku Svätomartinskej zbierky 16. januára 2023 v Bratislave.
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Aktívne sa venuje prednáškovej čin-
nosti na odborných podujatiach veno-
vaných problematike nozokomiálnych 
nákaz, kontroly šírenia multirezistent-
ných mikroorganizmov, dezinfekcii 
a  sterilizácii v  zdravotníckych zaria-
deniach a aktívne pôsobí aj pri tvorbe 
legislatívy v  oblasti prevencie nozo-
komiálnych nákaz. Jej snahou je, aby 
akékoľvek opatrenie v  tejto prevencii 
boli realizovateľné v praxi, priniesli po-
trebný efekt a nezostali len opatrením 
na papieri.

Je členkou výboru Slovenskej epi-
demiologickej a  vakcinologickej spo-
ločnosti SLS, zakladajúcou členkou 
a  podpredsedníčkou výboru Sekcie 
nemocničnej epidemiológie a hygieny.

V  Onkologickom ústave sv. Alžbety 
pôsobí na multipozícii nemocničného 
epidemiológa, primára centrálnej ste-
rilizácie a primára oddelenia liečebnej 

výživy a stravovania od roku 2016. 
Zbiera a  vyhodnocuje údaje o  ne-

mocničných nákazách, zavádza a kon-
troluje opatrenia na zabránenie ich ší-
reniu, kontroluje účinnosť dezinfekcie 
a sterilizácie. Pravidelnými školeniami 
zamestnancov kladie dôraz na hygie-
nu rúk. Všetky tieto opatrenia zásad-
ne prispievajú k vytváraniu bezpečné-
ho prostredia pre pacientov.  

Neoceniteľné sú jej vedomosti, skú-
senosti a neúnavná snaha v aktívnom 
organizovaní protiepidemických opat-
rení počas pandémie COVID-19 a spo-
lupráca pri  testovaní na COVID-19 v   
ústave. 

Jej dynamickosť,  schopnosť riade-
nia a efektívna práca s ľuďmi sa plne 
prejavuje aj vo vedení OLVS, ktoré za-
bezpečuje stravu pre pacientov a za-
mestnancov. 

Jej dlhoročnú prácu v odbore výstiž-

ne charakterizuje aj jej motto „nehľa-
dajme dôvody prečo to nejde, ale spô-
sob ako by to šlo“.

Aj napriek jej pestrému pracovnému 
životu si nachádza čas na svojich pria-
teľov a  venuje sa aj mnohým svojím 
záľubám. Medzi tie patrí plávanie, bi-
cyklovanie, lyžovanie a  divadlo. Ener-
giu a  nápady si pravidelne dopĺňa aj 
cestovaním, najmä v  je obľúbených 
prímorských oblastiach. Okruh jej blíz-
kych priateľov a  kolegov však veľmi 
dobre vie, že aj napriek tomu, že svoju 
prácu a ľudí vo svojom okolí má veľmi 
rada, tým najcennejším pre ňu vždy 
bolo a  vždy aj bude jej rodina, ktorú 
nadovšetko miluje. 

Drahá Erika, 

k Tvojmu životnému jubileu Ti 
prajeme hlavne pevné zdravie! 
Nech ťa neopúšťa tvoja chuť 
prekonávať prekážky a posúvať 
veci k lepšiemu. Tvoja energia, 
vedomosti, svedomitosť pri práci 
a skúsenosti sú inšpiráciou pre 
mnohých. Spolupracovať s Tebou 
je pre všetkých cťou a potešením! 

Kolektív kolegov

MUDr. Erika Böhmová
Inšpirujúca energia, vedomosti, svedomitosť pri práci a skúsenosti

Narodila sa v Martine, po skončení štúdia na JLF UK sa presťaho-
vala do Bratislavy a začala pracovať na Psychiatrickom oddelení 

novootvorenej Nemocnice sv. Cyrila a Metoda UNB. Veľmi skoro však 
zmenila smer a epidemiológia sa stala jej celoživotnou láskou. V roku 
1997 začala pracovať na oddelení epidemiológie infekčných ochore-
ní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné 
mesto (vtedajší Štátny zdravotný ústav hl. mesta SR Bratislavy). 
V roku 2009 sa stala vedúcou oddelenia prevencie nozokomiálnych 
nákaz. 

Vážení podporovatelia, nakoľko 
Združenie pre onkológiu (ZpO) spĺňa 
podmienky na zápis do registra opráv-
nených právnických osôb na prijímanie 
2% podielu zaplatenej dane z  príjmu 
za uplynulé zdaňovacie obdobie, je 
možné aj v  roku 2023 darovať nám 
podiel z Vašich daní.

Združenie pre onkológiu je občian-
skym združením, ktorého hlavným 
poslaním a  cieľom je ochrana a  pod-
pora zdravia spočívajúca vo vytvára-
ní podmienok na prevenciu, včasnú 
diagnostiku a  efektívnu liečbu najmä 
onkologických ochorení a  podpora 
vzdelávania v onkologickej oblasti.

Bližšie informácie a  potrebné for-
muláre (ako aj iné možnosti podpory) 
sú uvedené na stránke www.preon-
kologiu.sk

MUDr. Miroslav Klačko, PhD.
predseda a štatutár ZpO

Združenie pre onkológiu - dve percentá pre život

DOBROČINNOSŤ



HDR brachyterapia (brachyterapia s vy-
sokým dávkovým príkonom štandardne 
pomocou rádioaktívneho žiariča 192Ir) sa 
využíva na liečbu onkologických ochorení 
samostatne, alebo v  kombinácii s  exter-
nou rádioterapiu. Ide o  metódu liečby 
žiarením, pri ktorej sa vkladá zdroj rádioak-
tívneho žiarenia priamo do nádoru, alebo 
jeho bezprostrednej blízkosti. 

Najčastejšou indikáciou pre HDR bra-
chyterapiu sú gynekologické malignity. 
Pri zhubných nádoroch tela maternice sa 
veľmi často využíva v  pooperačnom ob-
dobí na ožiarenie pahýľa pošvy (vaginálna 
brachyterapia). Liečbu pokročilých nádorov 
krčka maternice si bez uterovaginálnej 

brachyterapie nevieme ani predstaviť. 
Kombinácia uterovaginálnej brachytera-
pie, externej rádioterapie a  chemoterapie 

dokáže zabezpečiť vysokú mieru kontroly 
onkologického ochorenia. 

V  Onkologickom ústave sv. Alžbety 
(OÚSA) už viac rokov využívame kombino-
vaný intrakavitárny a intersticiálny apliká-
tor a MRI plánovanie, čo nám umožňuje lie-
čiť aj pokročilejšie nádory. Nádory prsníka 
sú vhodnou indikáciou pre brachyterapiu 
len v prípade veľmi včasného nádorového 
ochorenia (tzv. PBI, ožiarenie časti prsníka). 
HDR brachyterapia je taktiež často odpo-
rúčaná pri nádoroch pažeráka a nádoroch 
hlavy a krku. Pre nádory kože v kompliko-
vaných lokalitách (vlasatá časť hlavy, nos, 
očný kútik) už viac rokov využívame indivi-
duálne zhotovované aplikátory, ktoré nám 
kolegovia z  Ústavu klinickej fyziky SZU 
a OÚSA tlačia na 3D tlačiarni. 

Pomocou HDR brachyterapie sa v  na-
šom ústave ožarujú pacienti od roku 1992, 
dovtedy sa niekoľko desaťročí používala 
iba LDR brachyterapia. Ročne je na Klinike 
radiačnej onkológie OÚSA pomocou HDR 

Oddelenie brachyterapie 
Inovovaná ožarovňa
Konatelia Onkologického ústavu sv. Alžbety doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., a RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc., 

slávnostne otvorili za účasti zdravotníckeho tímu a ďalších hostí inovovanú ožarovňu Oddelenia bra-

chyterapie. Ako pritom odznelo, úpravy ožarovne Oddelenia brachyterapie Kliniky radiačnej onkológie On-

kologického ústavu sv. Alžbety a SZU okrem iného výrazne zlepšili komfort a radiačnú ochranu pracovníkov 

i liečených pacientov. Zaujímavosťou je tiež to, že použité vybavenie je už svojim spôsobom predobrazom 

estetického stvárnenia, akým bude disponovať novo dobudovávaný areál ústavu. 

Pohľad na časť zrekonštruovanej ožarovne HDR brachyterapie

MUDr. Pavol Lukačko, primár Oddelenia brachyterapie Kliniky radiačnej onkológie OÚSA a SZU 

a konatelia Onkologického ústavu sv. Alžbety RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc., a doc. MUDr. Juraj Kaušitz, 

CSc.

 NAŠE PRACOVISKÁ
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brachyterapie ožiarených cca 150 pacien-
tov. Druhú skupinu našich pacientov (cca 
120 ročne) tvoria pacienti, ktorí absolvujú 
brachyterapiu prostaty (permanentnú im-
plantáciu rádioaktívnych zŕn 125I), čo je 
úplne iná metóda liečby, diametrálne od-
lišná od HDR s  nesúvisiacim technickým, 
softwarovým aj personálnym vybavením. 

Pôvodná ožarovňa HDR zo začiatku 90-
tych rokov 20. storočia už nespĺňala 
hygienické, funkčné ani estetické požia-
davky. Taktiež pôvodné tieniace olovené 
dvere HDR ožarovne inštalované v  roku 
1992 vyžadovali predovšetkým z hľadiska 
radiačnej ochrany jednoznačnú výmenu. 
Preto v  období august-november 2022 
prebehla na Oddelení brachyterapie Kliniky 
radiačnej onkológie Onkologického ústavu 
sv. Alžbety a SZU rekonštrukcia HDR oža-
rovne. Nové tieniace dvere ožarovne HDR 
brachyterapie českej výroby (Cuprsystems 
s  60mm tieniaceho olova) sú techno-
logicky výrazne vyspelejšie a  spĺňajú aj 
najprísnejšie novodobé požiadavky na 
radiačnú ochranu pracovníkov a  obyvate-
ľov. Nové podlahové krytiny, nátery stien, 
fototapeta a  stropné podhľady výrazne 
oživili miestnosť ožarovne a nepochybne 
spríjemňujú pobyt pacienta, absolvujúce-
ho HDR brachyterapiu, ktorá trvá niekedy 
aj desiatky minút. Nový ergonomický 
nábytok, ožarovacie lôžko a  komunikačný 
systém výrazne zvýšili úroveň pracov-
ných podmienok pracovníkov a  ochrany 
pacienta v súlade s najnovšími predpismi. 
V HDR ožarovni je od roku 2007 inštalo-

vaný ožarovací prístroj pre brachyterapiu 
microSelectron V3 od firmy Elekta, kto-

rý so spokojnosťou využívame dodnes. 
S podporou vedenia OÚSA na obnovu apli-
kátorov pre brachyterapiu (MR kompatibil-
né aplikátory) a 3D tlač patríme v oblasti 
brachyterapie k  slovenskej špičke a  jed-
noznačne poskytujeme najširšie portfólio 
ožarovacích techník vo vysokej kvalite. Na 
oddelení brachyterapie pracujú traja lekári 
a dve zdravotné sestry.

Rekonštrukcia si vyžiadala štedrú fi-
nančnú podporu Riaditeľstva OÚSA, ale 

aj nemalé úsilie pracovníkov Investičného 
a  Prevádzkového oddelenia (Ing. Šóoki, p. 
Lehotská), preto by som im chcel za naše 
pracovisko poďakovať.

Text: MUDr. Pavol Lukačko, primár Odde-
lenia brachyterapie Kliniky radiačnej on-
kológie Onkologického ústavu sv. Alžbety 
a SZU

Foto: Peter Kresánek a autor

Individuálne zhotovený aplikátor na 3-D tlačiarni pre povrchovú brachyterapiu nádorov kože

Otvorenia sa tiež okrem iných zúčastnili 

Ing. Martin Hronský, vedúci Oddelenia 

informačných systémov OÚSA a MUDr. 

Martin Chorváth, PhD., MPH, prednosta Kliniky 

radiačnej onkológie Onkologického ústavu sv. 

Alžbety a SZU.

Uterovaginálny aplikátor pre brachyterapiu lokálne pokročilého karcinómu krčka maternice (Elekta 

brachytherapy) 

Kolektív Oddelenia brachyterapie Onkologického ústavu sv. Alžbety (na fotografii zľava): Gabriela 

Hricová, MUDr. Alena Závodská, MUDr. Pavol Lukačko a Silvia Petríková, ktorého súčasťou je MUDr. 

Miroslava Lukačovičová.



Sme nadšení, že rekonštrukciou 
a  dostavbou nemocnice dokážeme 
postupne naplniť náš dlhodobý cieľ 
stať sa najmodernejším onkologickým 
zdravotníckym 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 efektívnosť prevádzkových 
procesov

• Potrubná pošta, ktorá výrazne 
zjednoduší pracné doručovanie 
laboratórneho materiálu 
z ambulancií a lôžok

• Inovatívne medicínske 
a prevádzkové procesy 
podporované informačným 
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 kľúčové 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

 REKONŠTRUKCIA OÚSA

Rekonštrukcia Onkologického ústavu sv. Alžbety

Moderná budúcnosť pre nás všetkých

Už stovky rokov ústav sv. 
Alžbety na Heydukovej 

ulici pokračuje v odkaze svätej 
Alžbety – POMÁHA CHORÝM 
A TRPIACIM.

18 číslo 1/2023
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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. 

Sr. Jana-Battista Ružičková – sestra 
predstavená 
Doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc. 
RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc.
konatelia Onkologického ústavu sv. 
Alžbety

Milí pacienti a návštevníci

Uvedomujeme si, že dočasné 
obmedzenia v súvislosti 

s dostavbou Onkologického 
ústavu sv. Alžbety sú pre všet-
kých z vás diskomfortné, v istej 
miere vám zasiahli do životov 
a dočasné zníženie občianskej 
kvality rezidentskej oblasti je 
viditeľné.
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Televízia JOJ 
Covid skončí ako viróza

„Myslím si, že ten Covid bude tak ako 
každá viróza, ťažká viróza, ktorá prejde, 
ako sme sa na to adaptovali v organizme. 
On nakoniec sám seba zmutuje a  zahy-
nie.“ Uviedol popri ďalších fundovaných 
odborníkoch vo vysielaní televízie JOJ, 
dalo by sa povedať optimistickú prog-
nózu, prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., 
MHA, prednosta Kliniky onkologickej chi-
rurgie Onkologického ústavu sv. Alžbety 
a LFUK. Budúcnosť ukáže či sa nám, pod-
ľa aktuálneho vývoja aj táto predpoveď, 
skutočne naplní.

(06.11.2022; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 
19:30; Diana Pavlisová/Ján Mečiar)

Televízia TA3

Včasné očkovanie proti HPV
celoživotne ochráni 

Vo vysielaní TA3 upozornil na dôleži-
tosť ochrany, význam očkovania proti 
HPV a  preventívnych prehliadok MUDr. 
Ladislav Masák, CSc., prednosta Kliniky 
gynekologickej onkológie Onkologického 
stavu sv. Alžbety a SZU. Ako počas relá-
cie odznelo, rakovina krčka maternice je 
pre ženy jeden z najväčších strašiakov. Aj 
keď úmrtnosť na túto diagnózu postup-
ne klesá, stále je vysoká. 

HPV vírus je pomerne bežný. Prenáša sa 
kožou, alebo pohlavným kontaktom. Po-
zorovať ho môžete na pokožke v  oblasti 

genitálií a análneho otvoru, ale aj v oblasti 
dýchacích ciest, hlavy a  krku. S  infekciou 
HPV sa do svojej päťdesiatky stretne až 
osem z desiatich žien. Ako každú pohlav-
ne prenosnú chorobu, aj infekciu HPV sa-
mozrejme môžu získať aj muži a  každým 
rokom sa zvyšuje záujem o očkovanie tiež 

u nich. O tom, či sa HPV infekcie zbavíme, 
alebo nie, rozhoduje náš imunitný systém.

Dôležitú úlohu preto zohráva očkova-
nie proti HPV vírusu, ktorý je spúšťačom 
rakoviny. Bezplatne sa očkovať proti HPV 
vírusu u nás už môžu 12-ročné dievčatá 
a  chlapci. Očkovanie sa skladá z  dvoch 
dávok pre deti do 14 rokov a  troch pre 
staršie osoby Záujem je veľký, dokonca 
aj medzi samotnými rodičmi. 

„V  tomto veku ten mladý organizmus 
vyprodukuje také vysoké hladiny proti-
látok, ktoré toho jedinca zaočkovaného 
budú chrániť po celý život“, dokončil 
v  danej súvislosti vystupujúci odborník 
a  zároveň pripomenul: „Treba chodiť na 
gynekologické preventívne prehliadky, 
aby gynekológ mohol zistiť, či sa niečo čo 
spôsobuje tento vírus na krčku maternice 
deje a aby mohol tú situáciu riešiť skôr, 
ako by vznikla rakovina krčka maternice.“

(11.09.2022; TV TA3; Hlavné správy; 
18:30; Ana Benčová/Lucia Farkasová; 
Igor Haraj)

Televízia Markíza 

Register potrebuje dáta
Vystúpeniami vo viacerých médiách 

sa najnovšie výrazne zasadil tiež za 
zlepšenie štatistického sledovania, zhro-
mažďovania a  vyhodnocovania údajov 
o onkologických ochoreniach prof. MUDr. 
Stanislav Špánik, CSc., prednosta Internej 
kliniky Onkologického ústavu sv. Alžbety 
a VŠZaSP.

Koľko onkologických pacientov máme 
a  v  akých štádiách ochorenia sú? Klesá 
úmrtnosť na rakovinu, alebo naopak 
stúpa? Situácia s dátami je na Slovensku 
zložitá. Už vyše 10 rokov nefunguje dô-
ležitý onkologický register. Podarí sa ho 

Onkologický ústav sv. Alžbety

Pracovníčky a pracovníci 
Ocenenia a vystúpenia

Obetavosť, vysoká profesionalita a odborná zdatnosť, snaha o čo 

najlepšiu starostlivosť a sústavná pozornosť o svojich zveren-

cov – to sú len niektoré vlastnosti, ktoré charakterizujú pracovníčky 

a pracovníkov Onkologického ústavu svätej Alžbety. Potvrdzujú to 

aj ich viaceré ocenenia či zverejnené fundované vystúpenia. Aspoň 

niektoré vám prinášame.

 UDIALO SA
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Počas uplynulého roka 2022 
priemerne zhruba každý štvrtý 
deň zverejnila televízia, rozhlas, 
denníky a  ďalšie celoslovenské 
periodiká informácie od autorov 
alebo z  Onkologického ústavu 
sv. Alžbety (OÚSA), pričom tento 
priaznivý trend zatiaľ pokračuje 
aj v  novom roku 2023. Nechýbali 
medzi nimi, okrem iných, najsledo-
vanejšie elektronické mienkotvor-
né médiá - televízie Markíza, JOJ či 
RTVS a TA3. Pravidelne, v každom 
zo svojich vydaní, prinášal články 
o dianí v Onkologickom ústave sv. 
Alžbety dvojmesačník, vo svojej 
kategórii s  najvyšším nákladom, 
Bedeker zdravia. Rovnako pravdi-
vé, objektívne, zaujímavé a pritom 
odborne fundované či prosto uži-
točné články a materiály, vo vzťa-
hu k  ústavu, priniesol čitateľom 
na celkovo takmer 150 stranách 
už pätnásty rok vydávaný časopis 
Naša nemocnica.
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opäť naštartovať? Kedysi vraj patril k naj-
lepším, dnes akoby už ani neexistoval. 
Založili ho v 70. rokoch a bol to špičkový 
register v Európe. Posledné údaje však re-
gister vykazuje z roku 2012. Takéto otáz-
ky nastolila televízia Markíza v  jednom 
z najnovších rozhovorov, v ktorom zaujal 
stanovisko aj prof. MUDr. Stanislav Špá-
nik, CSc., prednosta Internej kliniky Onko-
logického ústavu sv. Alžbety a  VŠZaSP. 
Poukázal pritom na skutočnosť, že re-
gister zrejme začal upadať po tom, ako 
prešiel od Onkologického ústavu pod Ná-
rodné centrum zdravotníckych informácií. 
Údaje sa vraj prestali poctivo spracúvať aj 
hlásiť, hoci lekári takúto povinnosť majú 
dodnes. Ako ďalej pripomenul: „Jediný 
údaj, ktorý máme asi spoľahlivý, je mor-
talita, to znamená, koľko pacientov ročne 
zomrie na nádorové ochorenie.“

Spoľahlivá štatistika však je nevyhnut-
ná. Napríklad na prehodnotenie skrínin-
gových programov, kedy potrebujeme 
vedieť presnejšie dáta, či naozaj tie skrí-
ningové programy majú význam, akým 
spôsobom trebárs sa mení počet novo-
vzniknutých prípadov ochorení.

Onkologické ochorenie ročne diagnosti-
kujú podľa zistení vyše 30 tisíc Slovákom. 

Bez podrobnejších dát sa aj starostlivosť, 
vrátane zabezpečenia liekov plánuje ťaž-
ko.

V kontexte s  tým optimisticky vyznie-
va, keď Národné centrum zdravotníckych 
informácií avizuje, že potrebné zmeny prí-
du tento rok. Najmä vďaka tomu, že znížili 
byrokraciu aj počty hlásení, ktoré sa budú 
navyše po novom posielať výlučne elek-
tronicky. Ako hlavný problém registra sa 
totiž javí ten, že neumožňoval elektronic-
ký, ani automatizovaný zber. Minulý rok 
sa centru konečne podarilo ukončiť prácu 
v  systéme, do ktorého sa dali zadávať 
údaje iba ručne a  previedli sa všetky tie 
dáta do nového systému. Nový systém 
má pritom čerpať informácie z viacerých 
zdrojov, od lekárov, nemocníc, aj z hlásení 
o úmrtiach.

(08.01.2023; TV Markíza; Televízne no-
viny; 19:00; Zuzana Holienčíková/Mária 
Chreneková Pietrová)

Vysielanie RTVS

Na zmenách už pracujú
Pozitívnu informáciu o tom, že Národné 

centrum zdravotníckych informácií (NCZI) 
po personálnych zmenách už začalo pra-

covať na onkologických dátach potvrdila 
tiež RTVS. Ako vo svojom spravodajstve 
uviedla dáta pribúdajú postupne. NCZI 
už má k dispozícii údaje za roky 2017 až 
2021, počas ktorých pribudlo vyše 4 500 
prípadov rakoviny hrubého čreva a koneč-
níka, 3 400 prípadov rakoviny prsníka a 2 
800 zhubných ochorení prostaty. Teraz 
sa finálne kontrolujú roky 2013 a 2014, 
ktoré budú v  krátkom čase publikované 
a  následne na to budú zverejnené roky 
2015 a 2016, ktoré sa budú spracovávať 
naraz.

Tieto dáta sú nástrojom na znižovanie 
zadlženosti zdravotníctva a  aj kľúčom 
k  jeho lepšiemu riadeniu. Bez znalosti 
skutočného stavu, bez zriadenia vy-
chádzajúceho z  princípov udržateľného 
financovania, nemôže byť systém verej-
ného zdravotníctva funkčný. Presné úda-
je o  výskyte onkologických ochorení sú 
dôležité aj pri riadení prevencie či liečby. 

Profesor Stanislav Špánik, prezident 
Slovenskej onkologickej spoločnosti 
k tomu v relácii RTVS doplnil: „Potrebuje-
me mať informáciu, koľko je nových ná-
dorových ochorení, aby sme vôbec mohli 
plánovať zdravotnícku starostlivosť, 
plánovať lieky pre pacientov, kapacity 
pre pacientov, aby sme vedeli úmrtnosť, 
aj prežívanie pacientov, či teda liečime ich 
dobre.“ 

(29.01.2023; RTVS Jednotka; Správy 
RTVS; 19:00; R/Klaudia Suchomel Guzo-
vá; 30.01.2023; RTVS Jednotka; Ranné 
správy; 07:30; R/Veronika Iršová)

Televízia JOJ

Jedno z riešení
Ako získať nových lekárov

V  Onkologickom ústave svätej Alžbety 
začal už pred viacerými rokmi pracovať 
a podnes tu úspešne pôsobí lekár z Ukra-
jiny. Ďalších ukrajinských lekárov k záujmu 
pracovať aj na Slovensku priviedlo  toto 
obdobie ťažkých skúšok, ktoré zasiahlo 
ich krajinu a  obyvateľov. Určitým príkla-
dom či návodom ako to dosiahnuť sa 
stali viaceré reportáže, najmä televízie JOJ 
z nášho ústavu, o ukrajinskej kardiologičke 
Liudmyle Peresh. 

Medzi najnovšie ocenenými zdravotníkmi poisťovňa Dôvera uvádza i prof. MUDr. 
Stanislava Špánika, CSc., z Onkologického ústavu svätej Alžbety v Bratislave. Ako 
skonštatoval Martin Kultan, generálny riaditeľ Dôvery: „Všetkým zdravotníckym 
zamestnancom chceme týmto gestom dať najavo svoju podporu. Oceňujeme ich 
nasadenie a pokoru, s ktorou zvládajú svoje poslanie. Ich práca je v spoločnosti 
nenahraditeľná a posledné roky nám to neustále dokazujú“. 
(08.09.2022; Plus 7 dní; s. 27)



„Chcem tu pracovať ako lekárka“, od-
hodlane vyhlásila aj pred televíznou ka-
merou už v  marci minulého roku. Krátko 
po úteku na Slovensko s dcérou a jedinou 
taškou v ruke. Bez manžela chirurga, kto-
rý ostal na Ukrajine. Už v máji Liudmyla, 
po príchode televízneho štábu, v bielom 
plášti otvárala dvere jednej z ambulancií 
Onkologického ústavu svätej Alžbety. 

A  vo februári, pri najnovšom stretnutí 
a reportáži už o nej Barbora Jánošová in-
formuje, že má za sebou konečne skúšky 
a aj z pohľadu slovenských úradov je už 
lekárkou. K  úspešnému zavŕšeniu Liud-
mylinho boja za to byť kardiologičkou, 
akou bola na Ukrajine, ešte čaká uznanie 
špecializácie.“

MUDr. Roland Wittgruber, primár Pre-
ventívneho centra ústavu k tomu dodáva 
„Viete čo, ohlasy máme zatiaľ iba pozitív-
ne. A pripravuje sa, okrem iných aj ďalšia 
pani doktorka. Doba je taká, že naozaj 
nás poteší každý nový lekár.“

MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH, ktorý 
ako minister zdravotníctva SR osobne 
v  minulosti Onkologický ústav navštívil, 
k  tomu po odvolaní vlády ako dočasne 
poverený minister uviedol: „V tejto chvíli 
spĺňa podmienky na to, aby boli vyskúša-
ní a preskúšaní asi viac ako 400 lekárov 
z Ukrajiny.“

(18.02.2023; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 
19:30; Barbora Jánošová/Ľuboš Sarnov-
ský; Aneta Parišková)
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Medzi desiatimi lekármi, ktorým koncom vlaňajšieho roka odovzdala prezidentka 
Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) Mária Lévyová a minister zdravotníctva 
Vladimír Lengvarský ocenenie je i zástupca Onkologického ústavu sv. Alžbety. Ocenenie 
titulom „Môj lekár“ získal doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD., primár Mamologického 
oddelenia OÚSA. (Bedeker zdravia, november – december 2022; Zdravotnícke noviny, 
20.12.2022, Titulná strana; s. 1, 2)

Blahoželáme
Ďalšou držiteľku prestížneho ocenenia Biele srdce z Onkologického ústa-
vu svätej Alžbety, tentoraz na regionálnej úrovni, sa vlani stala PhDr. Erika 
Zámečníková, vedúca sestra mamologického oddelenia ústavu. Ako sa nám 
zdôverila: „Bola to taká milá príležitosť. Veľmi si vážim, že si niekto všimol 
čo robíme a čo sa snažím robiť. Druhé desaťročie vediem okrem iného zdra-
votnícke pracovníčky na mamológii, pričom každý rok uskutočňujeme tiež ce-
loslovenské konferencie. Snažíme sa ľudí viesť k prevencii aby vedeli čo sú 
to onkologické ochorenia. Pacientky niekedy čítajú rôzne informácie, medzi 
ktorými môžu byť aj hoaxy. Samozrejme, že my im vždy vravíme, aby počú-
vali odborníkov a usmerňujeme ich odkiaľ majú pravdivé informácie čerpať.“ 

Text a foto: Peter Kresánek



Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Heydukova 10, 812 50 Bratislava       ●       www.ousa.sk

KEDY VYHĽADAŤ – POŽIADAŤ O
ONKO-GENETICKÚ KONZULTÁCIU?

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

Gen konz 210x298 C.indd   1 9/23/20   11:44 AM



Už po vstupe do ľadovej kupoly dómu 
mohli návštevníci prejsť symbolickú Krížo-
vú cestu Via Dolorosa, ktorá predstavuje 
ulicu v  Starom meste Jeruzalema a  tzv. 
Cestu bolesti. Má trinásť zastavení pričom 
štrnáste predstavuje samotná hrobka. 
Veriacim ale aj bežným návštevníkom tu 
bolo po prvýkrát umožnené vstúpiť tiež 
pomedzi ľadové múry chrámu a  prejsť 

okolo takzvanej edikuly, ktorá symbolicky 
ukrýva miesto Ježišovho hrobu. Unikát-
ny Tatranský dóm, umelecky stvárňujúci 
Kalváriu s  Božím hrobom tak tohto roku 
prispel  aj k  ozvláštneniu obdobia Veľkej 
noci - najväčších kresťanských sviatkov. 

Najnovší ľadový dóm umiestnili v  ku-
pole o  priemere 25 m, ktorá dosahovala 

výšku 10,5 m. Umelci ho opäť vytvorili, už 
desiatykrát za sebou, aj na sklonku uply-
nulého roku. Pozostával z  impozantného 
počtu takmer dvoch tisíc (1  880) blokov 
ľadu. Spolu 22 sochárov a rezbárov z Čes-
ka, Slovenska a Nemecka tu vdýchlo život 
225-tim tonám použitého ľadu. Hlavným 
staviteľom sa znovu stal talentovaný 
umelec Adam Bakoš. 

Najnavštevovanejšiu zimnú tatranskú 
atrakciu - Tatranský ľadový dóm, dlhodo-
bo ako jeden z  hlavných sponzorov pod-
poruje MSC – Suzuki Slovensko. Pre neza-
budnuteľný zážitok návštevníkom dóm, 
aj vďaka tomu, bezplatne sprístupnili od 
konca decembra 2022 v čase od 9. do 18. 
hodiny dovtedy, pokiaľ to počasie umožní. 
Ľadový dóm - majestátna stavba, ktorá 
nemá na Slovensku obdobu, aj tentoraz 
očarovala precíznou prácou a  detailmi, 
ktoré podčiarkovalo príjemné osvetlenie. 
Ešte silnejšiu emóciu ponúkal dóm, keď sa 
rozozvučal vďaka viacerým naprogramo-
vaným živým hudobným koncertom. 

Text: Peter Kresánek
Autor fotografií: Marek Hajkovský

Kalvária s Božím hrobom
Ozvláštnenie Veľkej noci

 UNIKÁTNY TATRANSKÝ DÓM 

Slovenský unikát Tatranský dóm na Hrebienku tentoraz dostal podobu 
unikátnej sakrálnej stavby – Baziliky Božieho hrobu v Jeruzaleme. Ba-

zilika Svätého hrobu alebo bazilika Božieho hrobu sa nachádza vo vnút-
ri hradieb Starého mesta v Jeruzaleme. Bazilika je dôležitým pútnickým 
miestom kresťanov už od 4. storočia, kedy Svätá Helena objavila Boží hrob 
a cisár Konštantín Veľký pri ňom dal vybudovať kostol. 
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LIGA PROTI RAKOVINE 

MUDr. Eva Siracká, DrSc., je celoživot-
ným dielom úzko spätá s  nemocnicou 
Rehole svätej Alžbety alebo ako sama 
uvádza - alžbetínok. Spočiatku ako le-
kárka a  neskôr tiež ako prezidentka Ligy 
proti rakovine, ktorá mala dlhodobo sídlo 
v  Onkologickom ústave sv. Alžbety. Pri-
pomína to, okrem iného aj vo svojom, 
podľa dostupných údajov, vôbec posled-
nom  zverejnenom článku: „Iba nedávno 
som si uvedomila, že minulý rok mi prinie-
sol malé jubileum, keďže uplynulo sedem 
desaťročí od môjho nástupu, ako mladej 
lekárky, do Onkologického ústavu sv. 
Alžbety, ktorý sa vtedy nazýval Onkolo-
gický ústav so sídlom v Bratislave. Tento 

ústav mi nebol neznámy, lebo som tam už 
predtým po dva roky absolvovala povinnú 
klinickú prax...“ (MUDr. Eva Siracká, DrSc., 
Zo spomienok prvej rádiologičky, Osob-
nosti z  histórie ústavu; Naša nemocnica; 
str. 2 – 3, číslo 3/2022, ročník XIV).

Tak vynikajúca osobnosť, ako doktorka 
Eva Siracká, ktorá sa pričinila o  zásadnú 
zmenu pohľadu na rakovinu a  prístupov 
k  onkologickým pacientom v  našej spo-
ločnosti, si určite zaslúži hlbšie pohľady 
a  širšie pripomenutia. Preto aj do nášho 
časopisu pripravujeme o jej diele a odkaze 
rozsiahlejšiu stať. Tiež ako prejav vďaky 
našej milej pani doktorke. Veľmi prívetivej 
a  skutočne naozajstnej dáme, ktorá ve-
novala všetku svoju pozornosť a starost-
livosť onkologickým pacientom. Pritom 
až do svojich posledných chvíľ udržiavala 
kontakty a poskytovala hodnotenia a rady 
vedeniu Onkologického ústavu sv. Alžbe-
ty, rovnako ako redakcii nášho časopisu.

Česť jej pamiatke! 
Bude všetkým veľmi chýbať.

Navždy nás opustila

MUDr. Eva Siracká, DrSc.

20. apríl

Deň narcisov 2023

V požehnanom veku 96 rokov 
nás navždy opustila lekár-

ska legenda MUDr. Eva Siracká, 

DrSc., prvá slovenská rádiologič-

ka, ktorá v roku 1990 založila 

a vyše tri desaťročia viedla ako 

prezidentka neziskovú organizá-

ciu: Ligu proti rakovine. 

Slovensko sa v tohtoročný Deň narcisov 
20. apríla opäť zaplní dobrovoľníkmi so žl-
tými kvetmi, aby nimi symbolicky vyjadrili 
vďaku prispievateľom na pomoc pacien-
tom s rakovinou.

„Hlavným cieľom zbierky je získať pro-
striedky na to, aby sme mohli naďalej po-
kračovať v programoch, ktoré robíme pre 
onkologických pacientov. Zároveň pre nás 
Deň narcisov znamená aj prácu s mladými 
ľuďmi, ktorých týmto spôsobom vedieme 
k  tomu, aby zachovali hodnoty našich 

starých rodičov v  tom, že pomáhať je 
ľudské.“ Uviedla pre našu redakciu výkon-
ná riaditeľka Ligy proti rakovine Ing. Eva 
Kováčová. Ako ďalej informovala, už vlani 
zbierka po dvoch rokoch pandémie, ešte 
s určitými obmedzeniami, prebiehala opäť 
aj v uliciach a napríklad aj v Onkologickom 
ústave sv. Alžbety. Vyzbieranú sumu preto 
považuje za nečakaný a krásny výsledok. 
Liga ich použije na pokračovanie projek-
tov, ktoré sú určené na pomoc onkologic-
kým pacientom a ich rodinám. Patrí medzi 

nich napríklad onkoporadňa či sieť onko- 
psychológov. Liga tiež organizuje podpor-
né skupiny pre príbuzných a pozostalých, 
rodinné a  relaxačné pobyty a  poskytuje 
tiež jednorazový finančný príspevok.

Text  a foto: Peter Kresánek



 UMENIE, KTORÉ LIEČI 

26 číslo 1/2023

„V  najnovšie vystavených dielach pod 
názvom Svet rozprávok nám Angelika 
ponúka lásku, radosť, krásu. Prostred-
níctvom svojich obrazov nás pozýva, aby 
sme sa zastavili a ponorili sa do očarujú-
ceho sveta rozprávok,“ Spomenula okrem 
iného Sissi. Ako ďalej uviedla, autorka vý-
stavy nás pozýva, aby sme sa vo svojich 
srdciach aspoň nakrátko vrátili takto do 
detských čias ale zároveň, aby sme nastá-
lo nechali svoje srdcia otvorené pre lásku, 
dobro, pomoc a porozumenie.

Slávnostnú chvíľu vernisáže Sissi, sama 
ako pacientka využila, okrem iného, tiež 
na poďakovanie vedeniu a  pracovníkom 
Onkologického ústavu sv. Alžbety. Ako 
pritom vyzdvihla: „Osobitne chcem vyjad-
riť za seba a ďalších chorých vďaku celé-
mu kolektívu Kliniky onkologickej chirurgie 
v ústave. Predovšetkým za nadštandard-
nú starostlivosť, ľudský prístup a ochotu. 
Nesmierne si cením vašu prácu a  najmä 
citlivý prístup k  pacientom. Trikrát ďaku-
jem za všetko!“ 

K  príjemnej atmosfére a  dobrej nálade, 
v rámci netradičnej vernisáže, potom Sis-
si zaspievala slovenské ľudové i  vlastné 
skladby. Ľudovky ako „Slovenské mamič-
ky“, „Dedinka v údolí“, či z vlastnej tvorby 
„Drága jó apám - Drahý môj otec“ alebo 
„Pesnička pre brata – Testvérem“ chytili za 
srdce nielen prítomných hostí, zdravotní-
kov ale aj alžbetínky. Podaktorí si dokonca 
pri tom aj zatancovali.

Vystavujúca umelkyňa Angela Takác-
sová (58) pochádza z  Dunajskej Stredy 
a  trvalo býva vo Vojtechovciach, pričom 
roky pracuje v  Onkologickom ústave sv. 
Alžbety. Maliarskej tvorbe sa popri tom 
venuje už viacero rokov. Charakterizovaná 
je ako maliarka jednoduchého čistého srd-
ca, pričom vo svojich obrazoch pracuje so 
širokou škálou farieb. V maľbe sa venuje 
najmä tematike kvetov a prírody, ale v jej 
tvorbe nájdete aj iné motívy. Najväčšiu 

88. výstava Umenia, ktoré lieči v Onkologickom ústave sv. Alžbety

Pútavá vernisáž 
Svet  rozprávok

Pútavú vernisáž mala v Preventívnom centre Onkologického ústavu sv. 
Alžbety na Heydukovej ulici v Bratislave 88. výstava, vyše tretie desať-

ročie konaného voľného cyklu „Umenie, ktoré lieči“. Vernisáž netradične 

zahájila umelkyňa „Sissi“, známa tiež u našich susedov z budapeštianskej 

Sláger TV. Úvodom predstavila autorku prezentovaných obrazov Angeliku 

Takácsovú, ktorá je dlhoročnou zamestnankyňou Onkologického ústavu 

sv. Alžbety a na opätovnej výstave sprístupnila verejnosti vyše pol stovky 

nových akrylových malieb. Autorka 88. výstavy Umenia, ktoré lieči Angela 

Takácsová pritom už získala vo svete za svoju tvorbu doposiaľ 55. certifi-

kovaných ocenení. Nielen na Slovensku a v Maďarsku ale napríklad tiež vo 

Francúzsku, v Chile, Taliansku, USA či Venezuele.

Autorka 88. výstavy Umenia, ktoré lieči pod názvom Svet rozprávok, Angela Takácsová získala 

za svoju tvorbu vo svete doposiaľ 55. certifikovaných ocenení. Najnovšie ocenené dielo (na 

fotografii) venovala Reholi sv. Alžbety.



prezentáciu, takmer sto svojich obrazov, 
už vystavila v mieste svojho bydliska. 

Záľubu v maľovaní našla Angela Takác-
sová práve po prekonaní choroby: „So zá-
merom maľovať obrazy som sa ako prvej 
zdôverila svojej matke. Ona ma v  tom 
podporila. Aj keď sa najprv prekvapila, že 
čo som si to zmyslela?“ Ako sa tvorkyňa 
sama ďalej vyznáva, cíti pri tvorbe úľavu, 
je presvedčená, že umenie ju sprostred-
kovane lieči, dodáva jej silu a energiu po-
kračovať ďalej životom. Maľovať obrazy ju 
nielen baví ale aj napĺňa láskou a šťastím. 

„Aj prostredníctvom tejto najnovšej 
výstavy v ústave, rovnako ako pri predo-
šlých chcem ukázať, že maľovať môže 
každý bez ohľadu na rasu, vierovyznanie, 
či pohlavie. Maľujem srdcom a  preto vo 

svojich obrazoch znázorňujem všetko, čo 
sa mi javí ako krásne a inšpirujúce.“ Vyzná-
va sa Angela Takácsová a dodáva, „svoju 
energiu a  lásku chcem pretaviť v  tvorbu 
ďalších obrazov, aby som nimi nielen sebe 
ale aj ďalším prinášala radosť pre ich oči 
a robila šťastnými ich srdcia i duše.“

• • •

Cyklus výstav umenia, ktoré sprostred-

kovane lieči, zaviedol v  Onkologickom 
ústave sv. Alžbety jeho konateľ doc. 
MUDr. Juraj Kaušitz, CSc. Vychádzal pritom 
najmä z predpokladu, že umenie podnecu-
je harmóniu a môže tak podporiť i proces 
liečby. Prvú výstavu cyklu „Umenie, ktoré 
lieči“ otvoril ústav pre pacientov i ďalších 

záujemcov vo februári 2000. Výstavy 
v  Preventívnom centre Onkologického 
ústavu sv. Alžbety začal realizačný tím 
vedený MUDr. Alenou Kállayovou v  spo-
lupráci s  Ružovou stužkou, n.f., - Europa 
Donna Slovakia. Najnovšie pre ústav opäť 
chystá, už ako v poradí 89. výstavu cyklu, 
prezentáciu fotografií, ktoré vytvorila ďal-
šia pacientka ústavu PhDr. Anna Držíková.

Nezvyčajná sprostredkovaná liečba 
umením, ktorá má svoje korene v  Onko-
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Vernisáž sa stala tiež miestom, kde sa stretol 

so svojou pacientkou MUDr. Peter Chvalný, 

PhD., FICS, lekár Kliniky onkologickej chirurgie 

LF UK a OÚSA.

Z úvodného vystúpenia speváčky Sissi

Vážené dámy a páni,

volám sa Sissi a srdečne Vás vítame tu všetkých prítomných a úprimne ďakuje-

me, že ste prijali naše pozvanie. Dnešný deň je dňom poďakovania, vrúcne ďakujem 

všetkým ktorí prispeli k  tomu, aby sa táto akcia mohla uskutočniť. V  prvom rade, 

osobne ďakujem Angelike Takácsovej, ktorá bola iniciátorkou dnešného stretnu-

tia. Vďaka patrí pánovi riaditeľovi, Jurajovi Kaušitzovi, že nám umožnil, aby sa táto 

výstava mohla uskutočniť tu v  priestoroch Preventívneho centra Onkologického 

ústavu sv. Alžbety. Rada by som k  tejto výnimočnej atmosfére a  k  dobrej nálade 

tu v Preventívnom centre Onkologického ústavu sv. Alžbety, prispela aj ja s mojím 

spevom. Dovoľte mi zároveň, aby som ako onkologická pacientka využila túto chvíľu 

a poďakovala celému kolektívu chirurgického oddelenia ústavu za nadštandardnú 

starostlivosť, ľudský prístup a ochotu. Nesmierne si cením vašu prácu a najmä prí-

stup k pacientom. Trikrát ďakujem za všetko!
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logickom ústave sv. Alžbety sa ujala na 
Slovensku a  známa je i  vo svete. Dnes 
dokonca aj najnovšie štúdie vedcov doka-
zujú, že umenie môže napríklad podstatne 
zmierniť stres. Zohrať pozitívnu úlohu, 

respektíve podať pomocnú ruku, tak do-
káže umenie sprostredkovane pri liečbe 
či rekonvalescencii. Do istej miery je spô-
sobilé pomáhať ľuďom, ktorí sú v  strese 
či deprimovaní. Svojim špecifickým spô-

sobom dokonca napomáha eliminovať 
psychické problémy a  vytvárať pôdu pre 
pozitívne myslenie aj v súčasnej neľahkej 
situácii.
Text a foto: Peter Kresánek

Vernisáž, v  poradí 89. výstavy 

z  voľného cyklu Umenia, ktoré lie-

či, je predbežne naplánovaná na 

14,30 h dňa 28. marca. V  Preven-

tívnom centre OÚSA na nej pred-

staví svoju najnovšiu tvorbu PhDr. 

Anna Držíková. Na uvedený deň 

pripadá aj 25. výročie vzniku Pre-

ventívneho centra Onkologického 

ústavu sv. Alžbety, jedného z  vô-

bec prvých centier svojho druhu na 

Slovensku.
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 UMENIE

Akademický maliar docent Jozef Ilavský, 
významná osobnosť novodobého sloven-
ského výtvarného umenia je známy tiež 
účastníkom výstav Umenia, ktoré lieči 
v Onkologickom ústave sv. Alžbety i čita-
teľom nášho časopisu. Celostný pohľad na 
umelcovo výtvarné dielo v čase dovŕšenia 
ôsmeho decénia jeho života najnovšie pri-
niesla reprezentatívna publikácia Ľubomír 
Podušel: Jozef Ilavský Obraz krajiny a člo-
veka; Media Esprit 2022; 256 str. 

Autor spolu s kolektívom spolupracovní-
kov, či umeleckých inštitúcií a umelcovými 
blízkymi, ako sám uvádza, prináša v tejto 
monografii pohľad kontúrovaný interpre-
táciou Ilavského diel, s  cieľom zmapovať 
ich v čo najširšom rozsahu: žánrovom, od-
vetvovom, (pokiaľ ide o rozsah výtvarných 
disciplín) chronologickom. S  vymedzením 
jednotlivých úsekov, či etáp tvorby, resp. 
ich rozmedzia. V  sumarizovanej podobe, 

snaží sa identifikovať základné a  domi-
nantné črty Ilavského maľby a  kresby 
(s ohľadom na monumentálno-dekoratív-
ne prejavy), o ktoré sa opiera ako o nos-
né piliere stavby svojho celoživotného 
výtvarného diela. Počnúc rokmi úvodné-
ho hľadania, cez obdobie kryštalizácie 
maliarskej a  kresliarskej aktivity, až po 
vyústenie - konštituovanie identického 
typu poetiky, ktorú začal rozvíjať po roku 
1972. Jej kulmináciu, vyvrcholenie a stíše-
nie možno vybadať v umelcových dielach 
z  uplynulých troch desaťročí. Prítomná 
monografia prináša snahu o  umelecko-
-historické zakotvenie Ilavského tvorby, 
jeho autorského štýlu a  rukopisu (na po-
zadí analýzy a  interpretácie jednotlivých 
diel) v dejinách novodobého slovenského 
výtvarného umenia.

Text a foto: Peter Kresánek

V Onkologickom ústave sv. Alžbety 

Akad. mal. doc. Jozef Ilavský
Prispel k úrovni výstav

Jozef Ilavský: Zimný Dunajec, olej.

Akad. mal. doc. Jozef Ilavský na 52. výstave 

Umenia, ktoré lieči v Onkologickom ústave sv. 

Alžbety.

O významnej osobnosti



Ocenený Súbor darčekových obalov na via-

nočné čaje autorsky pripravili Marián Thurzo 

a  Adriána Podmelová. Tlač, studenú razbu, UV 

hybridné lakovanie, výsek a  lepenie výrobku 

uskutočňuje Grafobal. Embossing a termotrans-

ferovú tlač zabezpečuje Argus. Grafický návrh 

obalu sprostredkuje tradičné vianočné ale aj 

abstraktnejšie motívy. Parciálna studená razba 

striebornou fóliou, s  potlačou potravinovými 

farbami, vytvára rôznorodé svetelné a  farebné 

efekty. Matno-lesklý hybridný efekt dodáva 

obalu UV lakovanie potravinovým lakom. Viac 

úrovňový embossing zabezpečuje maximálnu 

hĺbku a detailnosť razby. Plastický efekt dotvára 

termografická tlač textu.

Za správnosť Ing. Richard Kohút 

generálny riaditeľ a predseda predstavenstva 

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica
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Hviezdny skalický obal: sviatočné i abstraktné motívy

Grafobal (opäť) boduje vo svete
Vianočný darček ocenia v máji

Ocenili ďalší špičkový skalický produkt 

Najnovšia Zlatá pečať Grafobalu
Technologický pokrok a tradičné remeslo

ZAUJÍMAVOSTI 

Najnovšie (historicky štrnáste) 
najvyššie ocenenie pre obaly 

WorldStar 2023 (WorldStar Award 
for Packaging) získal v celosveto-
vej konkurencii GRAFOBAL, akcio-
vá spoločnosť, Skalica (Grafobal) 
za výrobok Christmas Tea Gift 
Packaging (Súbor darčekových 
obalov na vianočné čaje). Ako ďa-
lej informoval vedenie Grafobalu 
viceprezident WPO (World Packa-
ging Organisation) Soha Atallah, 
v najnovšom ročníku WorldStar 
posudzovala porota 45 medziná-
rodne uznávaných odborníkov, zá-
stupcov 44 členských krajín WPO, 
spolu 488 produktov, ktoré sa do 
súťaže o ocenenie akreditovali 
v národných súťažiach. Slávnost-
né odovzdávanie WordStar 2023 
sa uskutoční 6. mája v nemeckom 
Düsseldorfe.

GRAFOBAL, akciová spoloč-
nosť Skalica (Grafobal) získal 

za výrobok „Súbor blahoprajných 
kariet“ prestížne ocenenie Zlatá 
pečať 2022. Renomovanú, od-
borníkmi vyhodnocovanú súťaž 
Zlatá pečať už tretie desaťročie 
organizuje Zväz polygrafie na Slo-
vensku (ZPnS). Grafobal sa súťaže 
pravidelne úspešne zúčastňuje. 
Tohtoročný ocenený exponát súťa-
že prihlásil Grafobal do kategórie: 
Spoločenské a súkromné tlačoviny. 
Na vyhotovení ocenených blaho-
prajných kariet sa podieľal ARGUS, 
spol. s r. o., Ostrov (Argus), ktorý je 
zákazníkom Grafobalu.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov v  súťaži 

Zlatá pečať 2022 sa uskutočnilo začiatkom 

decembra (8. decembra 2022) v  priestoroch 

Tlačiarne PETIT PRESS, a.s., v Bratislave. Ocene-

nia odovzdával prezident ZPnS Ing. Peter Blubla. 

Grafobal pritom reprezentovali vedúci strategic-

kého marketingu Ing. Marián Gaža a  obchodný 

zástupca pre uvedenú kategóriu produkcie Mgr. 

René Buček.

Ocenené blahoprajné karty využívajú kom-

bináciu modernej technológie tlače (cold foil) 

s  tradičnou manufaktúrnou výrobou, kde pri 

embossingu (reliéfnej tlači) sú použité razidlá 

vyrábané klasickým ručným rytím a pôvodné prí-

klopové stroje, ktoré umožňujú realizovať veľmi 

detailný embossing. 

V prípravnej fáze nejde len o štandardnú re-

produkciu výtvarného námetu, ale tiež o  jeho 

výtvarné zušľachtenie, kde je napríklad dopl-

nená ornamentika do lupeňov ruží, čo vytvá-

ra (v  nánose printovej fólie skombinovanom 

s  hybridným lakom a  detailným embossingom) 

vyšperkovanie ako od klenotníka. 

Kreatívny grafický návrh s kvalitnou, inovatív-

nou tlačovou technikou, hybridným lakovaním 

a detailným embossingom, tak vytvára produkt, 

ktorý je symbiotickou kombináciou technologic-

kého pokroku a tradičného remesla.

Pri vyhotovení blahoprajných kariet koopero-

val Aragus s  Grafobalom formou vyhotovenia 

detailného embossingu. Podobne ako aj pri oce-

nených Obaloch na vianočné čaje od Grafobalu, 

ktoré bodovali v celosvetovej súťaži WorldStar. 

Za správnosť Ing. Richard Kohút 

generálny riaditeľ a predseda predstavenstva 

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica



Váš partner pre:

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

nákup komponentov krmných zmesí
   repkový šrot, slnečnicový šrot, cukrovarnícke rezky granulované, 

   sladovnícky kvet, lucernové úsušky, repkové výlisky

dovoz komponentov krmných zmesí sójový šrot, rybacia múčka

komplexný projekt založenia a prefinancovania úrody

sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi 

produktami











Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
tel.: 02/5477 4982, 5477 2345, 5477 1937; fax.: 02/5477 4994

www.arimex.sk

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,

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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Spoločnosť Teas spol. s r.o. už 
viac ako dve desaťročia pôsobí na 
slovenskom trhu ako významný, 
nezávislý distribútor, zastupujúci 
popredných európskych výrobcov 
v oblasti kozmetiky a potrieb pre 
matku a dieťa. Spoločnosť bola za-
ložená v roku 1994. Svojim obchod-
ným partnerom ponúkame na báze 
exkluzivity komplexnú starostlivosť 
o ich značky vrátane distribúcie, 
marketingu a logistiky.

TEAS, spol. s r. o. 
Sídlo firmy Priemyselná 8 
900 27 Bernolákovo 
TEL: +421 (0)2 4445 8274, 
E-mail: recepcia@teas.sk
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Ročné predplatné iba 20€
Objednávky na predplatné 
bedekerzdravia@bedekerzdravia.sk

www.bedekerzdravia.sk

LAKTÓZOVÁ 
A HISTAMÍNOVÁ
INTOLERANCIA

RECEPTY PRE ZDRAVÉ 
ČREVO
Nech je jedlo 
vaším liekom

VIETE, KTORÉ LIEKY 
A BYLINKY 
MÔŽU SPÔSOBIŤ 
ZÁVISLOSŤ?

ZDRAVÉ TRÁVENIE
Pomoc pri náprave 
diétnych 
chýb

SARKOPÉNIA: 
KEĎ BEŽNÁ 
STRAVA NESTAČÍ

Váš sprievodca na ceste za zdravím

www.facebook.com/zrelycitatel
www.revue50plus.sk

Ročné predplatné iba 15 €
Objednávky:
redakcia@revue50plus.sk

Prežite nádhernú 

jar s našou revue
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