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 NOVÉ VEDENIE REHOLE SV. ALŽBETY
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Vážení kolegovia a zamestnanci OUSA,

Rehoľa sv. Alžbety na volebnom zasadaní dňa 11. marca 2022 zvolila nové vedenie na 
obdobie štyri roky v tomto zložení:

sr. Jana-Battista Ružičková – sestra predstavená,

sr. Klára Matejíčková – vikárka (zástupkyňa) a radkyňa,
sr. Miriam Vallová a Monika Ľoncová (radkyne).

Ďakujeme sestrám, že prijali túto zodpovednú úlohu a  do ďalších dní im vyprosujeme veľa 
Božích milostí a darov Ducha svätého. 

 sestry alžbetínky



SLOVO NA ÚVOD 
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Vážené čitateľky a čitatelia,

možno je vám už známe, že poistenci 
Všeobecnej zdravotnej poisťovne ak-
tuálne vyhodnotili Onkologický ústav 
sv. Alžbety Bratislava ako najlepší 
zo špecializovaných onkoústavov. 
Poistenci opäť hodnotili šesť typov 
ústavných zdravotníckych zariadení 
známkami od 1 do 5. Ústav pritom 
získal známku 1,21. Všetky nemocnice 
dosiahli priemernú známku 1,56 čo je 
zlepšenie, keďže predošlý rok to bolo 
na úrovni 1,59. 

Poistenci, najväčšej slovenskej zdra-
votnej poisťovne obdobne pozitívne 
hodnotili náš ústav aj v minulosti. Ako 
jedna z  troch najlepších nemocníc 
na Slovensku, napríklad z  hľadiska 
zdravotnej starostlivosti či spokoj-
nosti s  lekármi a so sestrami, sa zasa 
ústav opakovane umiestňuje tiež 
v  prieskumoch Zdravotnej poisťovne 
Dôvera či v ďalších hodnoteniach.

Do najnovšieho prieskumu spo-
kojnosti Všeobecnej zdravotnej 
poisťovne s  ústavnou zdravotnou 
starostlivosťou sa zapojilo 6 354 jej 
poistencov, v  roku 2021 minimálne 
jeden deň hospitalizovaných v niekto-
rom zo zariadení ústavnej zdravotnej 
starostlivosti na Slovensku. S  výnim-
kou detských ústavov, psychiatrických 
nemocníc a  oddelení, stacionárov 
a  väzenských nemocníc. Zariadenie 
ústavnej zdravotnej starostlivosti bolo 
zaradené do vyhodnotenia prieskumu 
v  prípade, že poisťovňa dostala ich 
hodnotenie aspoň od desiatich účast-
níkov.

Najvyššiu známku spokojnosti vo 
všeobecnosti zaznamenalo celkové 
zlepšenie zdravotného stavu, nasledo-
valo správanie a  prístup ošetrujúcich 
lekárov a  sestier. Poistenci vyjadrili 
spokojnosť aj s poskytnutou zdravot-
nou starostlivosťou. Potešiteľné je 

tiež, že až 89,68 % všetkých účastní-
kov prieskumu by nemocnicu, v ktorej 
boli hospitalizovaní, odporučili svojim 
známym. Zaujímavou skutočnosťou 

je, že v  mobilnej aplikácií Všeobecnej 
zdravotnej poisťovne by informácie 
o svojej hospitalizácii privítalo 80,58 % 
respondentov, čo predstavuje výrazný 
medziročný nárast z  úrovne 49,99 % 
v roku 2020. 

Úsilie pracovníčok a  pracovníkov 
Zdravotnej poisťovne Dôvera, Vše-
obecnej zdravotnej poisťovne či Union 
zdravotnej poisťovne aj Inštitútu pre 
ekonomické a sociálne reformy INEKO, 
zamerané na pravidelné získavanie 
názorov od samotných pacientov si za-
slúži uznanie. O to viac, že subjektívna 
spokojnosť pacientov je aj podľa nás 
jedným z dôležitých ukazovateľov na 
ceste k ďalšiemu zlepšovaniu úrovne 
poskytovania zdravotnej starostlivos-
ti. Ešte lepšiu starostlivosť im zabez-
pečí pokračujúca rekonštrukcia Onko-
logického ústavu sv. Alžbety, napriek 
spôsobeniu určitého diskomfortu.

Najnovšie prvé miesto v  rebríčku 
Všeobecnej zdravotnej poisťovne si 
vážime ako poďakovanie za preukáza-

nú vysokú odbornosť, ľudský prístup 
a obetavosť našich pracovníčok a pra-
covníkov i  sestier alžbetínok. Najmä 
ako prejav vďaky za profesionalitu 

a  zanietené pracovné nasadenie na-
šich lekárov, zdravotných sestier, tech-
nikov a  ďalších zamestnancov i  spo-
lupracovníkov aj počas vlaňajšieho, 
zvlášť náročného roku, vďaka ktorým 
zabezpečoval ústav plnohodnotnú 
starostlivosť. 

Ani pandémia COVID-u  nemala 
v ústave takmer žiadny, respektíve iba 
zanedbateľný, vplyv z  pohľadu roz-
sahu poskytovaných zdravotníckych 
úkonov. Naopak na viacerých našich 
pracoviskách sme zaznamenali zvýše-
nie počtu prípadov náročnejšej liečby 
v  súvislosti s  nárastom pacientov 
v  pokročilejších štádiách malígnych 
ochorení. 

Moderné neštátne zdravotnícke 
zariadenie - Onkologický ústav sv. 
Alžbety tak pokračuje pri starostlivosti 
o trpiacich a chorých v duchu odkazu 
svätej Alžbety. Spolu s ďalšími nemoc-
nicami sestier alžbetínok po celom 
svete z  ktorých prvá začala pôsobiť 
už pred štyristo rokmi. 

Ocenenie a zároveň záväzok 

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



zovala Liga proti rakovine spoločne so svojimi 

partnermi. Okolo deväťtisíc dobrovoľníkov po-

čas štvrtkového Dňa narcisov 28. apríla zbiera-

lo finančné prostriedky na pomoc pacientom s 

onkologickým ochorením....

13 Zlepšovať situáciu 
v zdravotníctve

Tohtoročnú zbierku podporili a organizátorom, 

dobrovoľníkom a darcom sa poďakovali aj via-

cerí slovenskí verejní činitelia, vrátane tých 

najvyšších. Prinášame myšlienky aspoň nie-

ktorých z nich.

14 Významné udalosti v 25-roč- 
nej histórii Ligy proti rakovine

V roku 1990, keď Liga proti rakovine vznikla, 

pridala sa k programu Európa proti rakovine. 

Tak, ako sa stotožnila s kľúčovými úlohami boja 

proti rakovine, postupne sa začala zapájať do 

všetkých aktivít na úrovni Európskej únie a 

stala sa iniciátorom národných a medzinárod-

ných aktivít v oblasti onkológie. Na medziná-

rodnej úrovni spolupracuje LPR SR so 40 orga-

nizáciami z 28 štátov Európy, s členmi ECL a 

inými organizáciami vo svete.

15 Čo nám prezradili dobrovoľníč- 
ky počas Dňa narcisov v OÚSA

Odvtedy ako som sem ako dobrovoľníčka ligy 

prišla už uplynulo viac ako dvadsať rokov. Čin-

nosť, ktorá ma sem dostala a doteraz udržala 

som začala ešte počas mojich študentských 

rokov. Nakoniec však ovplyvnila moju doteraj-

šiu životnú púť.

BLAHOŽELÁME NAŠIM JUBILANTOM

17  Doc. MUDr. Karol Kajo, PhD.
Doc. MUDr. Karol Kajo, PhD., prednosta Ústa-

vu patológie SZU a Onkologického ústavu 

sv. Alžbety (OÚSA) je priekopník modernej 

mammárnej patológie na Slovensku. Zviedol 

imunohistochemickú diagnostiku hormóno-

vých receptorov v karcinómoch prsnej žľazy. 

Podieľal sa na projekte detekcie stavu HER2 

v nádoroch prsníka a žalúdka. Intenzívne sa 

venuje aj onkogynekologickej a urogenitálnej 

patológii. 

UDIALO SA

19 Martinská genetická 
konferencia 2022 

V dňoch 17. a 18. marca 2022 sa v martin-
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ZAMYSLENIE

6 Všade okolo nás je niekto, 
kto veľmi potrebuje pomoc

Hľadanie niečoho vzrušujúceho to je obraz 

sveta. V starom Ríme hádzali kresťanov do 

ohrady s divými šelmami a publikum malo svo-

je vzrušenie. V stredoveku verejné popravy a 

upaľovanie. Film a televízia súčasnosti samá 

kriminalita, strieľanie a zabíjanie. Aj býčie zá-

pasy sú len pre vzrušenie publika. I povrazo-

lezci niektorí dokonca bez záchranných 

sietí. Bitky pri hokejových zápasoch pre 

vzrušenie publika za tichej tolerancie ve-

dúcich športových tímov.

NAŠE PRACOVISKÁ

7 Lekári a zdravotné sestry  
ľudskou aj odbornou oporou

Od konca roka 2019 sme sledovali správy o 

šírení nového vírusu v Číne. Ilúzie o tom, že 

našu krajinu vírus obíde sa rýchlo rozplynuli 

po potvrdení prvých prípadov na území Slo-

venskej republiky.

Na našej klinike gynekologickej onkológie 

sme náhle ukončili dovolenky niektorých ko-

legov. Onkologické pacientky tvoria väčšinu 

pacientok, o ktoré sa staráme. Vzhľadom k 

tomu, že prvá informácia bola, že onkologická 

starostlivosť nebude obmedzená, sa rytmus 

na oddelení v prvých momentoch nezmenil. 

LIGA PROTI RAKOVINE

12 Návrat Dňa narcisov 
do OÚSA

Po dvojročnej prestávke sa do Onkologického 

ústavu sv. Alžbety, rovnako ako do verejných 

priestorov celého Slovenska vrátila zbierka 

Deň narcisov. Dvadsiaty šiesty krát ju zorgani-

 OBSAH 

4 číslo 2/2022



OBSAH 

5

časopis (štvrťročník) Onkologické-
ho ústavu svätej Alžbety (OÚSA), 

Registračné číslo: EV 3726/09
ISSN 1338-4147

VYDÁVA:
OÚSA, s. r. o, Heydukova 10, 
812 50 Bratislava, 
IČO 35 681 462
www.ousa.sk

Ročník 14/číslo 2. Časopis je šírený zdarma
Dátum vydania: 10. júna 2022 
Pripravené za dobrovoľnej spolupráce, pomoci
a darov priaznivcov, pracovníkov, pacientov,
klientov a partnerov OÚSA.

skom hoteli Turiec konala Martinská genetic-

ká konferencia, ktorú organizovala Slovenská 

spoločnosť lekárskej genetiky v spolupráci s 

Jesseniovou lekárskou fakultou UK a Univerzit-

nou nemocnicou Martin. Tejto vydarenej akcie 

sa už tradične zúčastnili aj viacerí pracovníci 

Oddelenia lekárskej genetiky (OLG) z Onkolo-

gického ústavu sv. Alžbety a preto vám z nej 

prinášame súhrn odborných ale aj spoločen-

ských informácií.

ODBORNÉ PODUJATIA  
A MARKETINGOVÉ AKTIVITY

20 Jubilejné Martinské dni 
imunológie

Vďaka pozitívnym zmenám a uvoľneniu prís-

nych protiepidemiologických opatrení v súvis-

losti s pandémiou COVID-19 sa mohli tohtoroč-

né jubilejné XX. Martinské dní imunológie (MDI) 

konať prezenčnou formou a bez respirátorov, 

čo ocenili všetci účastníci podujatia. Podobne 

ako po minulé roky tak i tohtoročné MDI sa ko-

nali v priestoroch Jesseniovej lekárskej fakulty 

UK na Malej Hore, konkrétne v Aule Magna a v 

Martinskom centre pre biomedicínu. 

DOBROVOĽNÍCTVO

22 Rozhovor so zakladateľom 
skupiny

Bolo to pred 23 rokmi. Lekári i ďalší pracovní-

ci Onkologického ústavu sv. Alžbety (OÚSA) 

vtedy uvítali ponuku vytvoriť novú spojnicu 

pri starostlivosti medzi zdravotníkom a pacien-

tom. Boli si vedomí, že pacient potrebuje okrem 

starostlivosti o telo viac.

ZAUJÍMAVOSTI

23 Lietajúce taxíky 
Už na Expo 2025

Výrobca lietajúcich elektrických zariadení 

SkyDrive (SkyDrive Inc.) a kompaktných au-

tomobilov Suzuki (Suzuki Motor Corporation) 

začali spoluprácu zameranú na komercializáciu 

lietajúcich automobilov (typu eVTOL). Predpo-

kladá sa v oblastiach podnikania a technológií, 

ako sú technologický výskum a vývoj, plánova-

nie výrobných a sériovo vyrábaných systémov 

či rozvoj zámorských trhov a podpory úsilia o 

dosiahnutie uhlíkovej neutrality.

REKONŠTRUKCIA OÚSA

24 Moderná budúcnosť pre nás 
všetkých

Už stovky rokov ústav sv. Alžbety na Heydu-

kovej ulici pokračuje v odkaze svätej Alžbety – 

POMÁHA CHORÝM A TRPIACIM.

UMENIE, KTORÉ LIEČI

26 Tri akcie v jednom slede 
Renesancia kultúrnych aktivít 

Vďaka obetavosti a vysokému nasadeniu pra-

covníkov Onkologický ústav sv. Alžbety počas 

pandémie COVID-19, udržal či ešte vo viace-

rých ohľadoch zvýšil úroveň a rozsah zdravot-

nej starostlivosti. Tradičné kultúrne aktivity sa 

však v ústave mohli opäť rozvinúť naplno až v 

súčasnosti, zároveň s uvoľnením prísnych pro-

tiepidemických opatrení. Program výstavných 

podujatí v Preventívnom centre Onkologického 

ústavu sv. Alžbety vďaka tomu mohli naplniť, v 

relatívne krátkom slede za sebou, hneď tri ak-

cie z voľného cyklu Umenia, ktoré lieči.

27 85. výstava Umenia, ktoré lieči 
Katka Olíková

Pár slov od autorky obrazov

„Život. Nemôžeš urobiť nič s jeho dĺžkou? Urob 

niečo s jeho šírkou a hĺbkou. Môžeš. Dokážeš. 

Bodka.“ (úryvok z mojej knihy Krajina so žltým 

nebom, ktorá vyšla  koncom roku 2019. 

Knihy plnej obrazov a myšlienok o strunách v 

duši, o živote a o tom ostatnom, nevážne aj 

vážne).

HISTÓRIA

30  Koruna svätého Štefana
Priamo na historickom trenčianskom námestí 

sa dokončuje dôkladná, verná a dômyselná re-

konštrukcia významnej stavby.
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Akí sme, chceme stále vzrušujúce pred-
stavenie?

V  Biblii je jeden smutný verš, ktorý je 
takým zamyslením nad človekom „Boh 
ľutoval, že stvoril človeka na zemi“ 
(Gen. 6,6).

V  jednom literárnom magazíne som 
našiel také symbolické zvolanie „zastavte 
svet, chcem vystúpiť.“

Zastavenie, zamyslenie a  svet okolo 
nás. V  týchto súvislostiach často spomí-
nam na operačný sál. Svet okolo je taký 
uponáhľaný. Vojny, atentáty, zabíjanie, 
teroristi. Ten operačný sál to je zastave-
nie. Nie je to nejaký útek pred vonkajším 
svetom, ani rezignácia, ani túžba po neja-
kej kláštornej izolácii. Operačný sál, to je 
izolovaný malý svet, kde je len ten chorý 
človek a  okolo neho skupina ľudí, ktorí 
sa mu usilujú pomôcť. Dvere k  okolité-
mu, uponáhľanému svetu sú zatvorené, 
na telefón nikto neodpovedá. Je to také 
zastavenie do ticha. Nič, len ten úplne 
malý svet, chorý človek a tá malá oblasť 
diagnosticky presne ohraničená, ktorá je 
centrom tohto malého sveta.

Vždy po ukončení operácie som sa 
snažil byť chvíľu sám. Tak akosi prežiť 
ešte raz tie fázy operácie, keď bola situ-
ácia najkritickejšia, na hranici života. Keď 
niekedy som si v  duchu opakoval – Pane 
Bože prečo som si vyvolil toto povolanie, 
však je toľko možností pracovať, kde je 
kľud a  pokoj. Ale po skončení operácie 
som si hovorieval – Pane Bože ďakujem Ti 
za toto povolanie, kde sa môže pomáhať, 
rozdávať a uvedomovať si hranice života. 

Mnoho rokov som pracoval s  rádovými 
sestričkami, ktoré bývali v  takej symbo-

lickej kláštornej izolácii. Bola radosť s nimi 
pracovať. Vedeli sa tešiť z  vyliečených 
a  vedeli sa aj smiať, aj plakať nad utr-
pením. Celý život rozdávali lásku, úsmev 
pohladenie, povzbudivé slovo. Tá ich kláš-
torná izolácia, to nebol útek do nejakej 
samoty a izolácie.

Smutná samota a izolácia to je pre mňa 
vždy spomienka na sugestívnu scénu zo 
starého filmu „Veľké očakávania“ podľa 
románu Charlesa Dickensa. Krásne, mladé 
dievča opustil ženích v  deň svadby. Ona 
sa v smútku úplne uzavrela pred svetom 
a  sedela vo svojej izbe v  krásnych sva-
dobných šatách. Všade prach a pavučiny. 
Samota, smútok a beznádej.

Keď som niekoľkokrát cestoval a puto-
val po Škótsku, vždy som sa zastavil nav- 
štíviť jedného starého pána, ktorý býval 
hore na škótskej vysočine na samote v ta-
kej malej osade. Pár domov a malý obchod 
a všade okolo nekonečné vresoviská. Bol 
to priateľ mojich rodičov, ktorý viac rokov 
pracoval ako anglikánsky pastor v Chuste 
na Podkarpatskej Rusi v Československu. 
Keď som sa ho pýtal či nemá pocit samoty 
a opustenosti, s úsmevom povedal, že má 
program každý deň napísať aspoň jeden 
povzbudzujúci list starým priateľom vo 
viacerých krajinách. A  dostávať od nich 
zase listy poďakovania a radosti. Nie som 
sám povedal, mám takto každý deň ra-
dostnú spoločnosť.

V  prvom roku štúdia medicíny bola 
mimo základných odborných prednášok 
aj nepovinná prednáška lekárska etika. 
Prednášal ju starý profesor biológie a boli 
to vždy také krásne úvodné myšlienky pre 
štúdium medicíny. Čo všetko tá lekárska 

etika je. Nie je to iba nejaká profesionálna 
kolegialita, slušnosť vo vzájomnom styku 
lekárov. Prvé v tej lekárskej etike je úloha 
milosrdného Samaritána (LUK. 10,30-38). 
Pomôcť v  každej situácii a  každému, kto 
to potrebuje bez ohľadu na akékoľvek roz-
diely. Rasa, farba pleti, bohatý –chudobný, 
dobrý aj zlý. To je jeden zo základných 
princípov lekárskej etiky. Niekedy sa stre-
távame v našej práci so špecifickými prob-
lémami. Keď sa zavádza úplne nový liek do 
klinickej praxe, špeciálne v  chemoterapii 
nádorov, je jedna medzinárodne akcepto-
vaná zásada, že každý nový preparát musí 
zaručiť aspoň taký liečebný výsledok ako 
doteraz používané liečebné postupy.

Jeden veľmi špecifický etický problém 
je pri chirurgických zákrokoch. Sú to často 
pokročilé nádorové nálezy, kde sa musí 
chirurg jednoznačne rozhodnúť či pokra-
čovať v operácii, aj keď už by to bolo veľké 
riziko – až na hranici života pacienta, alebo 
sa rozhodnúť rezignovať. Niekedy je to 
skutočne veľmi ťažké rozhodovanie. Pri 
rozhodovaní nerozhoduje tu iba profesio-
nalita operatéra, ale je to aj problém etic-
kého zamyslenia. 

V podstate všetky princípy lekárskej eti-
ky sú všeobecné a sú základnými princíp-
mi a postulátmi Kresťanskej etiky lásky.

Všade okolo nás je niekto, kto veľmi 
potrebuje pomoc. Nie len lekársku. Nieke-
dy možno len slovo povzbudenia, úsmev 
a možno práve odo mňa. Je to mnoho razy 
len tak málo, ale je to veľká pomoc.

Stáva sa, že až s  odstupom času si 
uvedomujeme, aj trochu so smútkom, že 
mnohé osobné príležitosti na rozdávanie 
možno len malej pomoci, sme premárnili 
lebo sme ich nevideli. A tak sa vždy usiluj-
me na to myslieť a dobre sa dívať okolo.

MUDr. Ján Siracký, DrSc., F.R.S.C. 

Pre časopis Naša nemocnica z  pozosta-
losti autora poskytla MUDr. Eva Siracká, 
DrSc.

Hľadanie niečoho vzrušujúceho to je obraz sveta. V  starom Ríme 
hádzali kresťanov do ohrady s divými šelmami a publikum malo 

svoje vzrušenie. V  stredoveku verejné popravy a  upaľovanie. Film 
a televízia súčasnosti samá kriminalita, strieľanie a zabíjanie. Aj býčie 
zápasy sú len pre vzrušenie publika. I povrazolezci niektorí dokonca 
bez záchranných sietí. Bitky pri hokejových zápasoch pre vzrušenie 
publika za tichej tolerancie vedúcich športových tímov.

Všade okolo nás je niekto, 
kto veľmi potrebuje pomoc
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Strach z pandémie spôsobil, že pacienti sa 
začali obávať návštevy ambulancií a  ne-
mocničných zariadení. Lekári a  zdravotné 
sestry na našich ambulanciách a oddelení 
boli ľudskou aj odbornou oporou všetkým 
pacientkam, ktoré sa informovali na zme-
ny v  zdravotnej starostlivosti. Niektoré 
pacientky sa zo strachu z nakazenia samé 
odhlasovali z  plánovaných operácií. Naše 
operačné tempo však nespomalilo, pretože 
sme boli svedkami kolapsu ostatných gy-
nekologických kliník a oddelení, kde covido-
vé vyťaženie anesteziologických lekárov 
a reprofilizácie aj gynekologických oddele-
ní viedlo k úplnému zastaveniu plánovanej 
operatívy vrátane tej onkologickej. To nás 
donútilo čiastočne obmedziť vykonávanie 
operácií benígnych nádorových ochorení 
na našej klinike a  prevziať starostlivosť 
o onkologické pacientky z iných zariadení.

Po tom, ako sme sa zoznámili lepšie 
s  charakteristikou vírusu a  po štandardi-
zácii protikovidových opatrení sme boli 

na našej klinike svedkami nového trendu. 
Došlo k  výraznej centralizácii pacientok 
s  gynekologickým onkologickým ocho-
rením. Kým ostatní ľudia sa zatvárali do 
domácej karantény a  pracovali formou 
„home office“, všetci pracovníci v zdravot-
níctve dostali potvrdenie o  zaradení do 
kritickej infraštruktúry a pracovali s plným 
nasadením. Pacientky z celého Slovenska, 
ktoré sú obeťami odsúvanej gynekolo-
gickej operačnej starostlivosti sa doteraz 
hlásia na našich ambulanciách, aby sme im 

vyšli v ústrety a do veľkej miery zastúpili 
odloženú starostlivosť v iných zdravotníc-
kych zariadeniach v  dôsledku ochorenia 
COVID-19. 

Uprostred záujmu našej kliniky vždy 
bol a aj bude pacient. Tím pracovníkov na 
našej klinike sa bezodkladne prispôsobil 
novému trendu. Najlepším dôkazom toho 
sú dva roky nevyčerpané dovolenky prak-
ticky každého zamestnanca našej klinky. 
V  snahe zabezpečiť chod kliniky v  me-

Klinika gynekologickej onkológie SZU a Onkologického ústavu sv. Alžbety

Lekári a zdravotné sestry ľudskou aj odbornou oporou

O 10 % viac operácií, aj laparoskopických
Množstvo ďakovných listov a pozitívnych vyjadrení

Od konca roka 2019 sme sle-
dovali správy o  šírení nového 

vírusu v Číne. Ilúzie o tom, že našu 
krajinu vírus obíde sa rýchlo roz-
plynuli po potvrdení prvých prípa-
dov na území Slovenskej republiky.
Na našej klinike gynekologickej 
onkológie sme náhle ukončili do-
volenky niektorých kolegov. On-
kologické pacientky tvoria väčšinu 
pacientok, o  ktoré sa staráme. 
Vzhľadom k  tomu, že prvá infor-
mácia bola, že onkologická sta-
rostlivosť nebude obmedzená, sa 
rytmus na oddelení v  prvých mo-
mentoch nezmenil. 

MUDr. Ladislav Masák, CSc., prednosta Kliniky 

gynekologickej onkológie SZU a Onkologického 

ústavu sv. Alžbety.

MUDr. Peter Babala, PhD., primár Kliniky 

gynekologickej onkológie SZU a Onkologického 

ústavu sv. Alžbety.



siacoch najväčšieho výskytu chorých na 
COVID-19 a v snahe aspoň trochu odbú-
rať odsunutú gynekologickú starostlivosť 
fungujeme prakticky 365 dní na 110 %. 
Napriek tomu neklesáme na duchu.

Poďakovanie patrí v  prvom rade vede-
niu OÚSA, ktoré nás neustále podporuje 
v našej každodennej snahe o onkologickú 
starostlivosť na európskej úrovni, ale je 
podporené aj ľudským prístupom stred-

ného zdravotného personálu, ktorý je 
v najužšom kontakte s pacientom. Okrem 
erudovanosti našich lekárov úspech treba 
hľadať najmä v medziľudských vzťahoch 
v  našom kolektíve a  v  altruistickom prí-
stupe smerom k  pacientovi, ktorý pred-
stavuje vysoký nadštandard v  porovnaní 
s  inými  nemocnicami, čoho dôkazom je 
množstvo ďakovných listov a pozitívnych 
vyjadrení v dotazníkoch spokojnosti. Tou- 
to cestou chceme vyjadriť poďakovanie 
aj našej ústavnej epidemiologičke, ktorou 
je MUDr. Erika Böhmová, a  infektológovi 
MUDr. Ivanovi Vojtechovi. Bez ich vysoké-
ho nasadenia a odborných rád poskytova-
ných 24 hodín denne by sme určite neboli 
schopní zabezpečiť starostlivosť toľkým 
pacientkam.

Počet operácií na Klinike gynekologickej 
onkológie bol v posledných troch rokoch 
nasledovný: v  pred-COVID-ovom roku 
2019 bol celkový počet operácií 827, 
v roku 2020 ich bolo 757 a v poslednom 
roku 2021 počet stúpol dokonca na 845 
operačných výkonov. Štatistika pouka-
zuje na mierny pokles v  počte operácií 
tumorov s  nízky malígnym potenciálom 
v dôsledku plošného pozastavenia tohto 
typu operácií v prvom polroku 2020. Toto 

nariadenie bolo ale takmer vykompenzo-
vané zvýšeným počtom operácií v druhej 
polovici roka. V roku 2021 pozorovať ná-
rast výkonov o takmer 10 % oproti predo-
šlému roku, čo je pozoruhodné vzhľadom 
na to, že naša klinika je limitovaná tým, že 
má k  dispozícii len jednu operačnú sálu. 
Výkon na 110 % v  roku 2021 teda šta-
tisticky vychádza takmer presne. Zazna-
menali sme taktiež zvýšený počet lapa-
roskopických výkonov a  to aj onkologic-

 NAŠE PRACOVISKÁ

8 číslo 2/2022

MUDr. Jozef Kállay,  

konzultant v odbore onkogynekológie.

Vrchná sestra Mgr. Jana Hindická.
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kých, čo predstavuje celosvetový trend 
v  gynekologickej onkológii. Laparoskopia 
je čoraz dominantnejšou operačnou me-
tódou v liečbe, najmä v oblasti prevencie 
a  liečby karcinómu endometria, ako aj 
v liečbe najskorších štádií karcinómu krčka 
maternice a v prípade hranične malígnych 
nádorov ovária. Napriek vysokému vyťa-
ženiu lekárskeho personálu na operač-
ných sálach a ambulanciách sme v tomto 
období dokázali zavádzať aj nové tech-
nológie vrátane zaškolenia personálu. 
Kopírujeme tak trend štandardných pos- 
tupov v  poskytovaní zdravotnej starost-
livosti, ktoré sú odporúčané Európskymi 
a  svetovými onkologickými odbornými 
spoločnosťami. Naša klinika patrí medzi 
ojedinelé kliniky na Slovensku plne vyu-
žívajúce potenciál konceptu sentinelovej 
uzliny a  to aj pomocou najmodernejšej 
technológie pomocou fluorescenčného 
farbiva indocyanínovej zelenej. Táto me-
tóda odstraňuje predošlú radiačnú záťaž 
pacienta a v spojitosti s najmodernejším 
laparoskopickým zariadením zásadným 
spôsobom rozširuje indikačné kritériá na 
laparoskopiu u  pacientok s  karcinómom 
endometria, ale aj iných diagnóz. Vidíme 
nárast endoskopických metód v  roku 
2019 z  296 na 316 v  roku 2020 až na 

352 v  roku 2021. To je nárast o takmer 
20 % oproti roku 2019. Vďaka vyššie 
spomínanej novej technológii očakávame 
ešte výraznejší percentuálny nárast lapa-
roskopických metód na našom pracovis-
ku v  tomto kalendárnom roku. Sme radi, 
že sa môžeme pýšiť faktom, že všetci 
lekári momentálne pôsobiaci na operač-
ných sálach sú atestovaní a  zaškolení aj 
v  najmodernejšej laparoskopickej ope-
ratíve. Za zmienku stojí aj fakt, že sme 
dlhodobo klinika s každoročne najvyšším 
počtom operácií tumorov vonkajších ro-

didiel. Vďaka centralizácii pacientok na 
našej klinike sa cítime byť najpovolanejší 
v riešení tejto špecifickej, zriedkavej prob-
lematiky na Slovensku. Každoročne vyko-
návame 60 – 75 operácií pre túto diag-
nózu. Toto ochorenia vzhľadom k lokalite 
a k priemerne vyššiemu veku pacientok je 
spojená s výrazne dlhším časom nutným 
na zahojenie operačnej rany. Pooperačný 
manažment je často zreteľne náročnejší 
ako u  mnohých pacientok s  operáciou 
v oblasti brušnej dutiny. 
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Roky poznačené pandémiou nás zasiahli 
všetkých bez rozdielu. Očakávame, že dot- 

knutá spoločnosť sa bude ešte zotavovať 
z následkov, ktoré na nás zanechala. 

Pomocou hesla „omnia bonum“ – „všetko 
slúži na (niečo) dobré“ vychádzame z pan-
démie opäť o niečo múdrejší a skúsenejší. 
Prajem kolegom nielen na našej klinike, 
aby sme využili všetky dostupné poznat-
ky vedy a  výskumu v  oblasti onkológie, 
aby sme aj naďalej udávali trend v tomto 
odbore a boli príkladom pre ostatné praco-
viská na území Slovenskej republiky a tak 
prispievali k  zlepšeniu zdravia Sloveniek. 
Hlásime sa  k  800-ročnému odkazu sv. 
Alžbety pomáhať núdznym, ktorý sa odrá-
ža v nasadení všetkých pracovníkov našej 
kliniky.

MUDr. Andrej Mikolášik
MUDr. Peter Babala, PhD.
Klinika gynekologickej onkológie SZU 
a Onkologického ústavu sv. Alžbety
Foto: Peter Kresánek

K modernému vybaveniu kliniky patria aj sociálne zariadenia priamo na izbách lôžkovej časti.

Ešte prívetivejšie prostredie na klinike vytvárajú aj doplnky darované pacientmi.
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Na Slovensku pribudne každoročne 
okolo štyridsaťtisíc onkologických ocho-
rení. Podľa údajov OECD z  roku 2020 je 
najčastejšie diagnostikovanou rakovinou 
u  slovenských mužov karcinóm hrubého 
čreva a  konečníka. Nasledujú rakovina 
pľúc a rakovina prostaty. U žien je najroz-
šírenejšia rakovina prsníka, potom hrubé-
ho čreva a konečníka a na treťom mieste 
je rakovina krčka maternice. Takmer každý 
z  nás tak pozná človeka alebo rodinu, 
ktorým do života zasiahlo onkologické 

ochorenie. Aj to bol dôvod, prečo sa ľudia 
oslovení dobrovoľníkmi ako sme videli tiež 
v  našom ústave: väčšinou ochotne a  vo 
zvýšenej miere zapájali do tohto dobro-
činného podujatia.

Na mimoriadny význam tohtoročného 
Dňa narcisov, najmä v kontexte s pandé-
miou a  prognózovaným novým rastom 
onkologických ochorení, poukázala Ing. 
Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy 
proti rakovine. Ako spomenula, pandémia 

výrazne ovplyvnila zbierku narcisov po fi-
nančnej stránke, pokles predošlých dvoch 
rokov bol 75%. Nedalo sa vtedy ísť von. 
Pritom ľudia sú na to zvyknutí, chýbal pria-
my kontakt dobrovoľníka a darcu. Napriek 
tomu je potešiteľné, že aj keď bola taká 
ťažká situácia, ľudia prispeli a  pomohli 
prečkať náročné dva roky. Uvedomovali si, 
že práve v uplynulom období bola pomoc 
a  aktivity ligy pre onkologických pacien-
tov zvlášť potrebná.

Získané finančné prostriedky z  tohto-
ročného Dňa narcisov sa tradične použijú 
v rámci viacerých programov ligy, vrátane 
onkopsychológov či dôležitého programu 
Onkoporadne. Je to užitočný projekt, v kto-
rom ľudia získajú rady a informácie v rámci 
svojho ochorenia. Liga tiež, okrem iného, 
poskytuje ďalšie vzdelávacie, pohybové 
a voľnočasové aktivity, relaxačné pobyty 
pre pacientov a ich rodiny či rehabilitačné 
pobyty pre rodiny s  deťmi, kde sú onko-
logickými pacientmi rodičia. Zabezpečuje 
aj veľa ďalších projektov pre pacientov 
a  rodinných príslušníkov. Nechýbajú ani 
viaceré osobitné podujatia a  programy 
priamo v centrách ligy, ktoré sú bezplatné.

Text a foto: Peter Kresánek

 LIGA PROTI RAKOVINE

12 číslo 2/2022

Narcisy opäť zakvitli 

Návrat Dňa narcisov
do Onkologického ústavu sv. Alžbety

Po dvojročnej prestávke sa do Onkologického ústavu sv. Alžbety, rovna-
ko ako do verejných priestorov celého Slovenska vrátila zbierka Deň 

narcisov. Dvadsiaty šiesty krát ju zorganizovala Liga proti rakovine spoloč-
ne so svojimi partnermi. Okolo deväťtisíc dobrovoľníkov počas štvrtkového 
Dňa narcisov 28. apríla zbieralo finančné prostriedky na pomoc pacientom 
s onkologickým ochorením. Pre ušľachtilých darcov priamo na mieste mali 
dobrovoľníci nachystaných vyše 810–tisíc narcisov. Prispieť do zbierky sa 
dalo aj cez internet, SMS či ďalšími formami. Neúrekom veľa dobrovoľní-
kov sme stretli a fotoobjektívom zachytili aj v priestoroch Onkologického 
ústavu sv. Alžbety. Od najmenších, desaťročných Majky a Magdy až po pani 
Adelu a dokonca pomaly osemdesiatdvaročnú Evku. S obomi sa tu ako dob-
rovoľníčkami stretávame už počas dvadsiatich rokov. 
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Zlepšovať situáciu v zdravotníctve
Poďakovania organizátorom, dobrovoľníkom a darcom

LIGA PROTI RAKOVINE 

„Jednak sa zbierajú peniaze na veľmi 
dobrý účel, ale zároveň symbolicky ľudia 
už poznajú ten symbol žltého narcisu 
a vždy nám to aj pripomenie tému onkolo-
gických ochorení, aj tému a nevyhnutnosť 
správať sa zodpovedne voči vlastnému 
zdraviu v  rámci prevencie“, pripomenula 
Zuzana Čaputová, prezidentka Sloven-
skej republiky. Ako ďalej spomenula, aj 
drobná, symbolická pomoc sa ráta. Do 
zbierky sa pritom osobne zapojila priamo 
pri návšteve Centra pomoci pre onkologic-
kých pacientov v  Košiciach. „Vďaka Dňu 
narcisov máme opäť príležitosť pomôcť 
onkologickým pacientom a  ich blízkym, 
podporiť projekty Ligy proti rakovine – re-
laxačné a  ozdravné pobyty pre chorých, 
parochne pre pacientky a pacientov, ktorí 

prišli o vlasy, alebo aj osvetu a prevenciu,“ 
priblížila prezidentka.

Charitatívnu zbierku Deň narcisov, ktorú 
organizuje Liga proti rakovine podporil aj 
premiér Eduard Heger (OĽANO). „Ľudia 
v  tomto združení sa úprimne a  zo všet-
kých síl snažia onkologickým pacientom 
pomáhať a  počas Dňa narcisov môže 
byť súčasťou tejto pomoci každý z nás,“ 
skonštatoval. Zároveň tiež ocenil, že po 
dvoch rokoch pandémie sa zbierka môže 
naplno rozbehnúť. Vyzdvihol, že Liga proti 
rakovine zbierkou pomáha nielen onkolo-
gickým pacientom, ale aj ich príbuzným. 
Ako dodal, po diagnostikovaní takéhoto 
vážneho ochorenia sa im výrazne zmení 
život. „Jednou z mojich priorít je aj zlepšo-
vať situáciu v  zdravotníctve tak, aby sa 
ľuďom s rakovinou dostávala včas kvalit-
ná liečba,“ uviedol Heger. 

„Život je nevyspytateľný a  nikto ne-
vieme, či pomoc nebudeme jedného dňa 
potrebovať aj my,“ skonštatoval zasa mi-
nister školstva Branislav Gröhling (SaS). 
Zdôraznil, že okrem pomoci pacientom 

je dôležitá aj prevencia a  informovanosť. 
„Mnohým typom rakoviny sa dá predchá-
dzať a včasné zachytenie zachráni životy. 
Preto som rád, že naše ministerstvo, spolu 
s  rezortom zdravotníctva a  neziskovým 
sektorom sa podieľajú na osvetovej kam-
pani na stredných školách. Tá sa má za-
meriavať na to, ako dbať o svoje zdravie 
a ako predchádzať vzniku rakoviny,“ dodal 
Gröhling.

Text a foto: Peter Kresánek

Tohtoročnú zbierku podporili 
a organizátorom, dobrovoľ-

níkom a darcom sa poďakovali 
aj viacerí slovenskí verejní čini-
telia, vrátane tých najvyšších. 
Prinášame myšlienky aspoň 
niektorých z nich.
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1990 Založenie Československej ligy 
proti rakovine v  Bratislave. – Prvá svoj-
pomocná skupina pre ženy s  rakovinou 
prsníka v  Bratislave. – prijatie Ligy proti 
rakovine za člena Európskej asociácie líg 
proti rakovine (ECL) a Medzinárodnej únie 
proti rakovine (UICC).

1991 Alexander Dubček, predseda 
Československého federálneho zhro-
maždenia, sa stal patrónom Ligy proti 
rakovine. – Partnerstvo s  nórskou ligou 
proti rakovine. – Prvý rekondičný pobyt pre 
onkologických pacientov v  Lido di Jesolo 
v Taliansku.

1992 Medzinárodné sympózium Ošet-
rovanie chorých na rakovinu organizované 
s nórskou ligou proti rakovine v Bratislave 
– Začiatok seriálu S  Ligou proti rakovine 
vysielaného v Slovenskej televízii (výcho-
va, prevencia).

1993 Pokračovanie činnosti Ligy pro-
ti rakovine na Slovensku po rozdelení 
Československej republiky. – Bilaterálna 
spolupráca s  rakúskou organizáciou svoj-
pomocných skupín pre ženy s  rakovinou 
prsníka.

1994 Medzinárodná výstava plagátov 
Prevencia rakoviny v Európe pod záštitou 
prezidenta Slovenskej republiky. – Založe-
nie Linky pomoci a začiatok medzinárod-
nej spolupráce s linkami pomoci v Európe. 
– Ustanovenie bilaterálnej spolupráce 
s Českou ligou proti rakovine.

1995 Letná kampaň Slnko a kožná ra-
kovina. – Propagácia európskeho projektu 
Pas pre Život. – Workshop pod záštitou 
UICC a ECL pre ligy proti rakovine strednej 
a východnej Európy v Dobogoko v Maďar-
sku. – Prvý Európsky týždeň proti rakovine 
na Slovensku – téma: Európsky kódex pro-
ti rakovine.

1996 Uvedenie programu Reach to 
Recovery International (Vráť sa do života) 
na Slovensku.

1997 Prvý Deň narcisov na Slovensku. 
– Kampaň Európskeho týždňa proti rako-
vine – téma: Žena a  rakovina. – Prvý Beh 
Terryho Foxa na Slovensku.

1998 Lige proti rakovine udelená me-
daila Slovak Gold za zásluhy v  boji proti 
rakovine. – prezidentku ligy MUDr. Evu 
Sirackú, DrSc., zvolili v Paríži za člena exe-

kutívneho výboru ECL ako reprezentant-
ku členských líg proti rakovine v strednej 
a východnej Európe. – Zavedenie onkolo-
gickej výchovy v školách podľa programu 
UICC. – Prvý workshop pre pedagógov 
stredných škôl v  Budmericiach, vypraco-
vanie osnov. – Európsky týždeň proti rako-
vine – téma: Muž a rakovina.

1999 Prvý rok onkologickej výchovy 
v  stredných školách na Slovensku. - Bi-
laterálna spolupráca s  Maďarskou ligou 
proti rakovine. – Európsky týždeň proti 
rakovine – téma: Prevencia fajčenia a  stop 
fajčeniu u mládeže. – Deň jabĺk s heslom: 
Vymeň cigaretu za jablko.

2000 Konferencia líg proti rakovine 
v  strednej a  východnej Európe pod zá-
štitou UICC/ ECL v Pruhoniciach v Českej 
republike. – Zavedenie dvojročného ino-
vačného štúdia onkologickej výchovy pre 
pedagógov stredných škôl – prvý trojdňo-
vý kurz v Piešťanoch. – Európsky týždeň 
proti rakovine – téma: Veďme deti k zdra-
vej výžive.

2001 Konferencia líg proti rakovine 
v  strednej a  východnej Európe pod zá-
štitou UICC/ECL v  Častej Papierničke na 

Z histórie ligy proti rakovine
Významné udalosti v 25-ročnej histórii Ligy proti rakovine

V  roku 1990, keď Liga proti 
rakovine vznikla, pridala sa 

k  programu Európa proti rakovi-
ne. Tak, ako sa stotožnila s kľúčo-
vými úlohami boja proti rakovine, 
postupne sa začala zapájať do 
všetkých aktivít na úrovni Európ-
skej únie a  stala sa iniciátorom 
národných a  medzinárodných 
aktivít v  oblasti onkológie. Na 
medzinárodnej úrovni spolupra-
cuje LPR SR so 40 organizáciami 
z 28 štátov Európy, s členmi ECL 
a inými organizáciami vo svete.
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Slovensku. – Prvá časť kampane Prevencia 
rakoviny hrubého čreva a konečníka.

2002 Konferencia Líg proti rakovine 
strednej a východnej Európe vo Visegráde 
v Maďarsku. – Pokračovanie národnej kam-
pane Prevencia rakoviny hrubého čreva 
a konečníka. – Aktívna účasť na projekte 
Tretia verzia Európskeho kódexu v Miláne, 
organizovanom Európskou komisiou. – Eu-
rópsky týždeň proti rakovine – téma: Práva 
onkologických pacientov.

2003 Uvedenie Tretej verzie Európske-
ho kódexu do života. – Spolupráca na me-
dzinárodnom projekte Práva a povinnosti 
onkologických pacientov a zdravotníkov.

2004 Spolupráca na projekte Európ-
skej komisie „EUROCAN+PLUS. – Otvore-
nie Domova pre rodičov detských onkolo-
gických pacientov počas ich liečby v Brati-
slave.

2005 Kampaň Pasívne fajčenie zabíja, 
spojená s početnými aktivitami v školách, 
ktorá získala prvú cenu na medzinárodnej 
súťaži kreativity v New Yorku. – 15.výro-
čie Ligy proti rakovine. – Svetová lekárska 
asociácia v New Yorku zaradila Evu Sirac-
kú medzi 65 „významných lekárov sveta“, 
vybraných z 56 krajín sveta.

2006 Prezident SR Ivan Gašparovič 
udelil Eve Sirackej Pribinov kríž I. triedy 
ako uznanie za jej celoživotnú prácu v on-
kológii. – Protifajčiarska kampaň v školách 
„Chceš byť zdravý, športuj s  nami“. – 10. 
ročník Dňa narcisov. – Rozhodnutie vybu-
dovať na Slovensku Centrum pomoci Ligy 
proti rakovine. – Prvé Fórum onkologických 
pacientov na Slovensku pod záštitou UICC 
a ECL s účasťou výkonnej riaditeľky UICC 
Isabel Mortara.

2007 Zapojenie sa do 5-ročnej preven-
tívnej kampane Deti dneška sú budúcnos-
ťou zajtrajška s témou Mám rád svoje det-
stvo bez tabakového dymu, organizovanej 
Medzinárodnou úniou proti rakovine UICC 
pri príležitosti Svetového dňa proti rakovi-
ne. – Kampaň Týždňa proti rakovine – „Za-
stavme masového vraha – „Nicco Teena“. 
– Liga proti rakovine čestným hosťom 84. 
Maratónu mieru v Košiciach.

2008 Otvorenie Centra pomoci Ligy 
proti rakovine v  Bratislave. – Európsky 
týždeň proti rakovine – „Obezita ťa ob-
medzuje“.

2009 Otvorenie Centra pomoci Ligy 
proti rakovine v  Košiciach. – Príprava na 
otvorenie tretieho centra pomoci v  Mar-
tine. – Kampaň Európskeho týždňa proti 
rakovine určená pre mužov – „Pozor na 
priamy kop rakoviny!“ – II. Fórum onkolo-
gických pacientov v Bratislave.

2010 Začiatok budovania siete bez-
platných psychologických a  sociálnych 
služieb v  nemocniciach, financovaných 
Ligou proti rakovine. – „Rozhovory o rako-
vine za okrúhlym stolom“ – aktivita orga-
nizovaná Európskym parlamentom v troch 
vybraných mestách Európy: Londýn, Paríž, 
Bratislava – LPR poverená prípravou v Bra-
tislave. – Otvorenie centra pomoci v Marti-
ne. – Kampaň Týždňa proti rakovine: „Ako 
sa vyhnúť nebezpečným rizikám ohrozu-
júcim život“ .

2011 Svetový deň proti rakovine: „Ra-
kovine sa dá predísť“ s  organizovaním 
odborných seminárov v  školách na Slo-
vensku. – Kampaň Týždňa proti rakovine: 
„Neodfajčite im detstvo“, zameraná na 
ohrozenie detí „fajčením z  druhej ruky“ 
s upozornením na alarmujúci nárast fajčia-
rov u mládeže. – Udelenie ceny Sasakawa 
Health Prize Eve Sirackej na 64. Svetovom 
zdravotníckom zhromaždení v Ženeve.

2012 Valné zhromaždenie Ligy proti 
rakovine a  schválenie stratégie pre roky 
2012 – 2015. – 16. Ročník Dňa narcisov 
s  najvyšším výnosom v  jeho histórii – 
1 005 155, 66 €. – Zhodnotenie výsledkov 
súťaže „V  našej škole sa nefajčí“, ktorej 
sa zúčastnili školy zapojené do projektu 
„onkologická výchova“. – III. Fórum onkolo-
gických pacientov, schválenie a  odoslanie 
rezolúcie orgánom, vykonávajúcim rozhod-
nutia v zdravotnej a sociálnej oblasti.

2013 Rozšírenie psychosociálneho 
pro gramu „Liečme pacienta, nielen cho-
robu“ o  nové služby. – Kampaň Týždňa 
proti rakovine „Super Hero, Super Zero“, 
upozorňujúca na riziká a  následky fajče-
nia a  pitia u  mladých ľudí. – Na Valnom 
zhromaždení ECL bola Liga proti rakovine 
poverená vedením pracovnej skupiny rie-
šiacej psychosociálne problémy pacientov 
v Európe.

2014 Liga proti rakovine je organizá-
torom a  hostiteľom 34. Valného zhro-
maždenia ECL na Slovensku. – Eva Siracká 
dostáva ocenenie „Cena Európskeho 
občana“ a  „Osobnosť Bratislavy“. – „Ná-
hradný domov“ pre rodičov onkologických 
pacientov na Kramároch zavŕšil 10 rokov 
fungovania.

Text: LPR
Foto: Peter Kresánek
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Mgr. Adela Ondrisková: 
Lige dôverujem

Odvtedy ako som sem ako dobrovoľníčka 
ligy prišla už uplynulo viac ako dvadsať 
rokov. Činnosť, ktorá ma sem dostala 
a doteraz udržala som začala ešte počas 
mojich študentských rokov. Nakoniec 
však ovplyvnila moju doterajšiu životnú 
púť. Študovala som vtedy sociálnu prácu 
a získala aj zdravotnícke vzdelanie. Vtedy 
začali moje prvé kontakty s  Ligou proti 
rakovine. Postupne sa rozvinuli aj na 
spoluprácu, v ktorej doteraz vidím zmysel. 

Diplomovú prácu som spracovávala na 
tému onkologických pacientov. Potom 
sa stali rôzne udalosti v  rodine a  získala 
som viaceré skúsenosti. Dnes môžem 

povedať,  po tých dvadsiatich rokoch, 
že Lige proti rakovine veľmi dôverujem. 
Poznám sa už dôverne aj s  jej vedením. 
Myslím si, že je dôležité, aby taká 
organizácia fungovala a  lobovala aj pre 
pacientov, pracovala s verejnosťou a bola 
tu vlastne pre každého jedného človeka, 
čo tu žije na našom Slovensku, ak by to 
potreboval. Teším sa, že darcovia v ústave 
sú tentoraz podľa našich odhadov 
dokonca štedrejší ako sme očakávali.

Eva Poláková: 
Ďakujem pani doktorke 

V  Onkologickom ústave sv. Alžbety 
som na Deň narcisov už asi dvadsať, 
ba možno viac krát. Najprv som chcela 
iba vo všeobecnosti druhým pomôcť. 

Neskôr, keď ma táto choroba samotnú 
zastihla, som sa po relatívnom vyliečení, 
tejto pomoci začala venovať cielene. 
Z  vlastných skúseností sa viem veľmi 
dobre vžiť do situácie samotných 
pacientov. Ako im pomôže, keď poznajú 
niekoho, kto má to ochorenie za sebou. 

Budem už mať 82 rokov. Som rada, 
že môžem štafetu pomoci odovzdávať 
svojej vnučke. Vnučka Janka, je mladá 
gymnazistka, má 16 rokov. Ochotne so 
mnou tiež prišla, aby pomáhala ostatným 
ľuďom. Počas svojho ochorenia som 
využila možnosť konzultovať u viacerých 
lekárov liečbu. Okrem iných mi MUDr. Elena 
Bolješiková, CSc., veľmi ochotne v danom 
prípade vysvetlila o  čo ide a  ponúkla aj 
hospitalizáciu. Povedala, že mám veľmi 
dobré výsledky a  som pre danú terapiu 
vhodný pacient. Veľmi pekne jej ďakujem, 
lebo som sa predtým vôbec nevedela 
rozhodnúť, že či áno alebo nie. A  to aj 
napriek tomu, že som terapiu dokončila 
v ústave, kde som už liečbu začala. 

Zhováral sa:: Peter Kresánek
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1.500 operátorov
 

projekt 
Údržba rychle 

ISO 9001:2008

500 operátorov

1.000.000 
odpracovaných hodín

1.000 operátorov

ISO 45001

2.000.000
odpracovaných hodín

pobočka
Bratislava

2001

založenie 
spoločnosti

KVALITA ROZHODUJE
DEŇ ČO DEŇ, V KAŽDEJ NAŠEJ ČINNOSTI, SA USILUJEME POSKYTNÚŤ ZÁKAZNÍKOVI KVALITNÚ SLUŽBU.
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Ľudia, ktorí poctivo pracujú, si zaslúžia byť 
dobre platení

Sme flexibilní v každej našej činnosti Sme nezávislí od finančných inštutícií

Usilujeme sa o vysokú kvalitu odvedenej práce 
s dôrazom na detaily

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

Neustále optimalizujeme procesy a zavádzame nové 
IT technológie

Podporujeme charitatívne projekty, sponzorujeme 
projekty v oblasti rozvoja elektromobility

Máme nastavený systém zaškoľovania 
a vzdelávania na každej úrovni

Uplatňujeme férový prístup podľa firemného 
Etického kódexu

Postupujeme podľa vypracovaných smerníc 
v každej oblasti našej činnosti
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Čo nám prezradili dobrovoľníčky 

počas Dňa narcisov 
v Onkologickom ústave sv. Alžbety
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BLAHOŽELÁME NAŠIM JUBILANTOM 

Jubilant ukončil odbor všeobecné lekár-
stvo na LF UK Bratislava (1987). Záujem 
o patológiu ho priviedol do FNsP Martine 
na Ústav patologickej anatómie (1989). 
Pracoval tiež v nemocniciach Dolný Kubín, 
Liptovský Mikuláš a Čadca. 

V  odbore patologická anatómia dosia-
hol atestáciu prvého (1992) a následne aj 
atestáciu druhého stupňa (1995). Ukončil 
doktorandské štúdium zamerané na prog-
nostické a prediktívne ukazovatele pri kar-
cinóme prsníka a získal titul PhD. (2000). 

Na Jesseniovej lekárskej fakulte UK 
v  Martine (JLF UK), vykonával odborného 
asistenta (2004) a  po habilitácii (2007) 
docenta v  odbore Patologická anatómia 
a  súdne lekárstvo. Na JLF UK pracoval 
v  komisiách pre doktorandské štúdium 
a  štátnice a  jedno funkčné obdobie aj 
v  akademickom senáte. Príprave lekárov 
sa venoval tiež na Slovenskej zdravotníc-
kej univerzite (2011 až 2015). Vďaka ne-
tradičnými formám a metódam vzdeláva-
nia postupne získal renomé uznávaného 
a obľúbeného pedagóga. 

Kvalite postgraduálnej prípravy na LF 
UK Bratislava prispieva ako člen komisií: 
atestačnej a  pre postgraduálne vzdelá-
vanie v patológii. Vedie Bioptické seminá-
re, pripravuje učebné texty (spoluautor 30 
kapitol učebníc), spracováva posudky a re-
cenzie. Publikačnej činnosti sa venuje aj 
v redakčnej rade odborného multidiscipli-
nárneho časopisu „Diagnóza?“, ktorý zalo-
žil primár MUDr. Jozef Bodnár, spoločnosť 
HIS - DG, Nemocnica Košice-Šaca. 

Medzi doterajšie pôsobiská doc. Kaju 
patrí Úrad pre dohľad nad zdravotnou sta-
rostlivosťou, spoločnosť Martinské biop-
tické centrum či BB Biocyt Banská Bystrica 
(2009 až 2011). V Onkologickom ústave 
sv. Alžbety začal ako prednosta a podnes 
je primárom Ústavu patológie. Vykonáva 
konzultanta pre pracoviská patológie na 
Slovensku, vrátane spoločnosti Unilabs či 
pre Mammocentrum sv. Agáty v  Banskej 
Bystrici. Je spoluriešiteľom výskumných 
projektov (granty zo ŠF EÚ, APVV, MZ, 
VEGA) a účastníkom vedeckovýskumných 
aktivít Biomedicínskeho centra SAV,  JLF 
UK a  Prírodovedeckej fakulty ÚPJŠ v  Ko-
šiciach. Ako autor či spoluautor pripravil 
vyše 300 in extenso publikovaných člán-

kov (132 registrovaných v databáze Sco-
pus, vyše 1700 citácií s  h-indexom 22). 
Vystupuje na domácich aj zahraničných 
odborných podujatiach (vyše 220 pred-
nášok). Pôsobí v  pracovných skupinách 
MZ SR pre projekty digitalizácie patoló-
gie a  kategorizácie ústavnej zdravotnej 
starostlivosti. Je členom viacerých odbor-
ných združení: Senologickej spoločnosti 
pri Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej 
spoločnosti; Spoločnosti slovenských 
patológov (v oboch dlhodobo vo výbore); 
Slovenskej divízie International Academy 
od Pathology (tiež viceprezident). 

Vážený pán primár, 
si známy ako čestný, zásadový a cieľa-

vedomý človek, so zmyslom pre humor, 
spôsobilý zvládať stresové situácie; otvo-
rený diskusii, názory druhých a konštruk-
tívnym nápadom so zmyslom pre racionál-
ne riešenia. Prijmi úprimné blahoželanie 
k  svojmu životnému jubileu,  želanie pev-
ného zdravia, šťastia, pohody ako aj po-
ďakovanie za  vykonanú prácu. Nech Ti 
Tvoje ušľachtilé vlastnosti ďalej v živote 
pomáhajú.

Dr. Peter Kresánek, CSc., hovorca OÚSA, 
šéfredaktor časopisu Naša nemocnica

Doc. MUDr. Karol Kajo, PhD.
Popredný mienkotvorný patológ 

Doc. MUDr. Karol Kajo, PhD., pred-
nosta Ústavu patológie SZU 

a Onkologického ústavu sv. Alžbety 
(OÚSA) je priekopník modernej  
mammárnej patológie na Sloven-
sku. Zviedol imunohistochemickú 
diagnostiku hormónových recepto-
rov v karcinómoch prsnej žľazy. Po-
dieľal sa na projekte detekcie stavu 
HER2 v nádoroch prsníka a žalúdka. 
Intenzívne sa venuje aj onkogyne-
kologickej a urogenitálnej patológii. 
Pričinil sa o založenie v OÚSA prvej 
slovenskej oficiálne registrovanej 
Tkanivovej nádorovej biobanky. 
Ústav patológie OÚSA sa pod jeho 
vedením zaradil medzi najvýznam-
nejšie pracoviská patológie na Slo-
vensku a  patričný kredit získal aj 
v zahraničí. 

Životnou i pracovnou oporou jubilanta je manželka Katka, záľubu našli v turistike a prírode. Foto: 

Peter Kresánek
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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
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Konferencia sa koná každý rok na jar 
v  Martine, pričom odborným garantom 
je Slovenská spoločnosť lekárskej gene-
tiky a  doc. MUDr. Nadežda Mišovicová, 
CSc. Konferenciu každoročne organizač-
ne zabezpečuje spoločnosť M-Genetik, 
Mudroňova 7, Martin. Záujem o účasť na 
konferencii z  roka na rok narastá. Z  pô-
vodne jednodňového podujatia sa už 
po niekoľko rokov za sebou rozrástla na 
dvojdňové. Podujatie je už tradične orga-
nizované v  hoteli Turiec, ktorý disponuje 
vhodnou prednáškovou sálou a aj ubyto-
vacími kapacitami. Atraktivitu konferen-
cie znásobuje fakt, že v meste Martin sa 
nachádza Jesseniová lekárska fakulta a  
Univerzitná nemocnica. V  neposlednom 
rade tiež dobrá dostupnosť zo všetkých 
kútov Slovenska, respektíve aj z Českej re-
publiky. Po rôznych online konferenciách 
a  webinároch predstavovala tohtoročná 
Martinská genetická konferencia oživenie 
vďaka priamej účasti účastníkov. Potvrdilo 

sa, že niet nad osobné stretnutia, ktoré 
umožňujú živšiu diskusiu k  jednotlivým 
prednáškam, resp. aj odbornú a priateľskú 
diskusiu „v kuloároch“.

Počas konferencie odzneli prednášky 
v sekciách: 
• Molekulárna biológia, 
• Molekulárna diagnostika 

nádorových ochorení, 
• Klinická genetika, 
• Prenatálna a reprodukčná medicína, 
• Molekulárna diagnostika 

zriedkavých ochorení. 

Všetky prednášky priniesli pestré spek-
trum tém, ktorá rezonujú v našom odbore. 
V tomto príspevku sa samozrejme nebu-
deme venovať všetkým prednáškam jed-
notlivo, iba skonštatujeme, že na kongre-
se odznelo celkovo 44 prednášok. 

Osobitnú pozornosť venujeme pred-
náške pracovníkov Onkologického ústavu 
sv. Alžbety.

Naši pracovníci Valenčíková Romana, 
Slamka Tomáš, Šebest Lukáš a  Lohajová 
Behulová Regína z  Oddelenia lekárskej 
genetiky zaujímavou a  inovatívnou pre-
zentáciou: Je „Comprehensive Genomic 
Profiling“ cesta k  personalizovanej 
terapii? obohatili program v  sekcii Mole-
kulárna diagnostika nádorových ochorení. 

Molekulárna diagnostika má už viac ako 
20 rokov nezastupiteľné miesto v  diag-
nostike nádorových ochorení. Prednášku 
odprezentovala Mgr. Romana Valenčíková, 
PhD. Počas svojej prednášky sa venovala 
personalizovanej liečbe (liečba na mieru) 
pri onkologických pacientoch, konkrétne 
pri pacientoch so solídnymi nádormi. Pre-
zentovala novinky v analýze nádorového 
tkaniva technikami masívneho paralelné-

ho sekvenovania (next generation sequ-
encing) s  ktorými majú na oddelení už 
bohaté skúsenosti. Molekulárna charakte-
ristika nádoru („cancer genome profiling“) 
umožňuje identifikovať široké spektrum 
mutácií/variantov, ktoré môžu zvýšiť sen-
zitivitu k  liečbe, alebo viesť k  rezistencii. 
V prednáške boli odprezentované aj získa-
né výsledky konkrétnych pacientov, ktoré 
môžu pomôcť pri výbere vhodnej liečby 
jedinca a ukazujú trend akým sa bude mo-
lekulárna diagnostika nádorov uberať.

Záverom môžeme konštatovať, že Mar-
tinská genetická konferencia prebehla vo 
veľmi pokojnej, priateľskej a pracovnej at-
mosfére a pre všetkých účastníkov sa urči-
te stala veľkým prínosom. Pred samotnou 
konferenciou sa tiež konalo zasadnutie 
členov výboru Slovenskej spoločnosti le-
kárskej genetiky, kde sa prerokovali témy, 
aktuálne v  lekárskej genetike i  ďalšie 
plány na konferencie organizované Slo-
venskou spoločnosťou lekárskej genetiky. 
Príjemným spestrením konferencie bol 
spoločenský večer. Všetci veríme, že pan-
demická situácia sa už bude iba zlepšovať 
a  prezenčná účasť na konferenciách sa 
stane opäť samozrejmosťou.

RNDr. Katarína Závodná, PhD., 
laboratórny diagnostik OLG 
Onkologický ústav sv. Alžbety
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Martinská genetická 
konferencia 2022 
Kam smeruje molekulárna diagnostika

V  dňoch 17. a  18. marca 
2022 sa v martinskom ho-

teli Turiec konala Martinská 
genetická konferencia, ktorú 
organizovala Slovenská spoloč-
nosť lekárskej genetiky v spo-
lupráci s Jesseniovou lekárskou 
fakultou UK a  Univerzitnou 
nemocnicou Martin. Tejto vy-
darenej akcie sa už tradične 
zúčastnili aj viacerí pracovníci 
Oddelenia lekárskej genetiky 
(OLG) z  Onkologického ústavu 
sv. Alžbety a  preto vám z  nej 
prinášame súhrn odborných ale 
aj spoločenských informácií.

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
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I  tento raz  mesto s  menom svätého 
Martina privítalo množstvo odborníkov 
zo Slovenska a  Českej republiky, prevaž-
ne klinických imunológov, alergológov, 
pneumológov a pediatrov. Rastúci záujem 
o  toto odborné podujatie potvrdilo vyše 
300 registrovaných účastníkov, čo záro-
veň jednoznačne svedčí o  jeho vysokej 
kvalite a dosahovanej úrovni.

Nosnými témami tohtoročných Martin-
ských dní imunológie sa stali ochorenia 
ako alergia a astma, imunodeficiencie; ďa-
lej autoimunitné choroby ale tiež otázky 
očkovania a  aktuálne problémy v  odbore 
imunológia. Počas troch dní sa súbežne 
konali odborné prednášky v  aule Magna 
a v posluchárni pavilónu BioMed. Tam sa 
nachádzala aj posterová sekcia. Odborný 
program bol rozčlenený do jednotlivých 
blokov tak, aby pokryli celú problematiku 
ochorení spojených s imunitou.

Odborným garantom MDI 2022 bol prof. 
MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., FAAAAI, vedúci 
Centra pre vrodené poruchy imunity JLF 

UK UN Martin a  primár OKIA UN Martin, 
ktorý slávnostne jubilejný XX. ročník MDI 
aj otvoril. 

Po slávnostnom otvorení nasledovali 
vyžiadané prednášky odborníkov MUDr. 
Radovana Košturiaka, PhD., (Nitra), doc. 
MUDr. Ivana Soloviča, CSc. (Vyšné Hágy), 
doc. MUDr. Ivany Dedinskej, PhD., (Martin) 
a doc. MUDr. Petra Pružinca, CSc., m. prof 
(Bratislava). 

Nasledujúci pracovný deň otvorili od-
borný program pracovníci – imunológovia 
z nášho Onkologického ústavu sv. Alžbety 
(OÚSA) – RNDr. Veronika Mrázová, PhD., 
a  kol. autorov s  témou „Dynamika zmien 
subpopulácií lymfocytov u  pacientov 
s ochorením COVID-19 a  ich korelácia so 
závažnosťou ochorenia“ Obsahovo sa za-
merali na nové perspektívne markery ak-
tivácie bunkovej imunity v korelácii so zá-
važnosťou ochorenia COVID-19. Výsledky 
predbežnej štúdie súboru 70 pacientov 
hospitalizovaných s ochorením COVID-19 
poukázali na okolnosť, že východiskové 
počty T-lymfocytov, NK buniek a  výpoč-
tových markerov NLR a pomeru neutrofi-
lov k  cytotoxickým CD8T lymfocytom sa 

javia ako prediktívne pre závažnosť ocho-
renia (CD4+ < 350 buniek/µl; CD16+56+ 
< 150 buniek/µl, dynamika vzostupu N8R 
>14). V kontexte s tým sa javí, že pre lep-
šie pochopenie biológie zápalu, spojenia 
a  antagonizmu medzi vrodenou a  adap-
tívnou imunitou a jej klinických dôsledkov 
na závažnosť ochorenia je potrebná inter-
vencia klinického imunológa a sledovanie 
dynamiky parametrov bunkovej imunity 
v časovom rozpätí 1 – 3 mesiacov.

 S  ďalšou odbornou prezentáciou vy-
stúpila primárka OKIA laboratória OÚSA 
Ing. Mária Zuzulová, MPH. – „Zmeny v sub-
populáciách lymfocytov periférnej krvi 
u  pacientov liečených rádioterapiou“. Vo 
svojom vystúpení sa zamerala na moni-
torovanie dynamiky zmien cirkulujúcich 
imunitných buniek, rôznych podtypov 
lymfocytov a  ich aktivačných znakov 
v periférnej krvi u pacientov s nádorovým 
ochorením liečených rádioterapiou. Ako 
okrem iného uviedla, predbežné výsledky 
naznačujú, že vysoká aktivácia CD4+25+, 
CD3+69+ a CD8+38+ môžu byť signálom 
zlyhania imunitného systému a  s  veľkou 
pravdepodobnosťou môže dôjsť k  ná-
slednej progresii metastáz a  nádorového 

Jubilejné 
Martinské dni imunológie

Vďaka pozitívnym zmenám 
a  uvoľneniu prísnych pro-

tiepidemiologických opatrení 
v  súvislosti s  pandémiou CO-
VID-19 sa mohli tohtoročné ju-
bilejné XX. Martinské dní imu-
nológie (MDI) konať prezenč-
nou formou a bez respirátorov, 
čo ocenili všetci účastníci po- 
dujatia. Podobne ako po minulé 
roky tak i tohtoročné MDI sa ko-
nali v  priestoroch Jesseniovej 
lekárskej fakulty UK na Malej 
Hore, konkrétne v Aule Magna 
a v Martinskom centre pre bio-
medicínu. 

Časť predsedníctva (vpravo) doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
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ochorenia. Sledovanie signálov možného 
zlyhania imunitného dohľadu odráža vý-
voj onkologického ochorenia a  efektivitu 
liečby. Intervencia klinického imunológa 
u  pacientov liečených rádioterapiou je 
kľúčovou voľbou k  správnemu výberu 
personalizovanej imunomodulačnej, resp. 
imunoregulačnej terapie.

S  viacerými prednáškami v  rámci MDI 
2022 vystúpil i  primár OKIA z  Onkolo-
gického ústavu sv. Alžbety doc. MUDr. 
Martin Hrubiško, PhD. Vo svojej prednáške 
„Adherencia k liečbe a účinnosť liečby sú 
spojené nádoby“ sa zameral na dôvody, 
prečo pacienti často neužívajú predpísanú 
liečbu dostatočne – realitou je, že užitých 
je asi len 50 % dávok. A  liečbu, ktorá má 
trvať tri roky dokončí iba 50 % pacientov, 
čo je veľmi znepokojujúce. Súčasne autor 
v prednáške ukázal, ako možno zlepšiť ad-
herenciu pacientov k liečbe.

V  ďalšej prezentácii „Kortikodepen-
dentná astma – diagnóza navždy?“ sa doc. 
MUDr. Martin Hrubiško, PhD., zamyslel 
hlavne nad pojmom čo to je kortikode-
pendentná astma a koľko máme takýchto 
pacientov v skutočnosti. Vzhľadom na to, 
že časté alebo dlhodobé užívanie systé-
mových kortikosteroidov sa spája s celým 
radom pomerne závažných nežiaducich 
účinkov, aktuálne smernice pre liečbu 
astmy preferujú u  najťažších pacientov 
biologickú liečbu pred indikáciou systé-

mových kortikosteroidov. V súčasnosti už 
máme pri ťažkej astme k  dispozícii štyri 
biologické prípravky, a tak je z čoho vybe-
rať, i  keď ich dostupnosť komplikuje vy-
soká cena. To je hlavný dôvod, prečo tieto 
farmaká možno predpísať až po schválení 
zdravotnou poisťovňou. Proces schvaľo-
vania je však stále pomerne byrokratický. 
Nezriedka sa stáva, že v niektorých indiko-
vaných prípadoch revízny lekár poisťovne 
liečbu, i  keď by bola vhodná, pacientovi 
neschváli.

V bloku o výživových doplnkoch, vo svo-
jej prednáške „Fytochemikálie v  rukách 
odborníka“ doc. Hrubiško zasa objasňoval, 
prečo by sa lekári mali venovať aj proble-
matike voľno predajných doplnkov a liečiv, 
keďže sa neraz využívajú aj bez lekárske-

ho dohľadu. Pritom klinický imunológ-aler-
gológ má k  dispozícii celý rad prípravkov 
z  oblasti antioxidantov a  polyfenolov, 
ktoré môžu v erudovaných rukách zname-
nať pre pacientov s  oslabenou imunitou 
významnú pomoc, napr. pri boji s infekčný-
mi, autoimunitnými, ale aj onkologickými 
chorobami.

Martinské dni imunológie zahrnovali aj 
odborné stretnutia účastníkov, na ktorých 
sa prezentovali možnosti novej spoluprá-
ce OKIA laboratória a získala spätná väzba 
o požiadavkách klientely na rozvoj metód 
v diagnostike závažných imunopatologic-
kých stavov. 

V rámci podujatia nechýbala propagácie 
laboratórnych služieb Ústavu laboratórnej 
medicíny OÚSA (ÚLM). Účastníci preja-
vili tiež záujem o  aktualizovanú brožúru 
Laboratórne služby Klinickej imunológie 
a  alergológie OÚSA či  o  nové možnosti 
spolupráce v oblasti prietokovej cytomet-
rie. 

Aktívna účasť odborníkov z  OÚSA na 
jubilejných XX. Martinských dňoch imu-
nológie  mala pre našu nemocnicu veľmi 
pozitívny dopad, nakoľko sa Onkologický 
ústav sv. Alžbety prezentoval ako vyso-
ko erudované pracovisko pri diagnostike 
a  liečbe viacerých imunologických ocho-
rení.

Text: RNDr. Jozef Tóth, CSc., a  kol. OKIA 
Onkologického ústavu sv. Alžbety 
Foto: RNDr. Jozef Tóth, CSc.

Pracovníci OKIA OÚSA (zľava):  Ing. Mária Zuzulová, MPH., RNDr. Veronika Mrázová, PhD., RNDr. 

Jozef Tóth, CSc.

RNDr. Veronika Mrázová, PhD. 



Prešli vyše dve desaťročia. Dnes pôsobí 
docent RNDr. Martin Takáč, PhD., na Fa-
kulte matematiky, fyziky a informatiky UK. 
Vyučuje kognitívnu vedu – interdiscipli-
nárne skúmanie toho, ako funguje ľudská 
myseľ.

• Pán Takáč, ste jeden zo  zakladate-
ľov Dobrovoľníckej skupiny Vŕba. 
Ako a prečo táto služba v roku 1999 
vznikla?
Priamym iniciátorom vzniku dobrovoľ-

níckej skupiny bola MUDr. Jana Boboková, 
ktorá aj dnes na úväzok pôsobí ako lekár 
paliatívnej medicíny na Internej klinike 

VŠZaSP a Onkologického ústavu sv. Alžbe-
ty. Skupina by nebola mohla vzniknúť 
bez súčinnosti vedenia ústavu, úžasnej 
otvorenosti a  podpory lekárov interného 
oddelenia, počnúc prednostom prof. MUDr. 
Stanislavom Špánikom, CSc., a  vtedajšou 
primárkou MUDr. Dagmar Sorkovskou. Veľ-
mi nám pomohla ako psychiatrička ústavu 
MUDr. Viera Satinská. Lekári si uvedomo-
vali dôležitosť ľudského kontaktu, dopre-
vádzania a psychosociálnej podpory, ktorá 
by vhodne doplnila medicínsku starost-
livosť. Ja som bol prvým dobrovoľníkom, 
ktorý potom pomohol získať ostatných 
a rozbehnúť celý projekt.

• Ako reagovali pacienti, ich  rodiny 
a nemocničný personál na túto služ-
bu?
Pacientov sme oslovovali individuál-

ne, na základe odporúčania personálu. 
Väčšina nás prijala dobre. Dobrovoľník/
dobrovoľníčka potom navštevoval „svojho“ 
pacienta/pacientku tak, ako to robia prí-
buzní. Tým, ktorých nemal kto navštíviť či 
už boli zďaleka alebo z iných dôvodov, sme 
sa tam snažili svojim spôsobom zastúpiť 
rodiny a  príbuzných. Pre tých, za ktorými 
chodili návštevy, sme vytvárali podľa okol-
ností užitočnú spojkou medzi pacientom 
a príbuzným. Často sa nám zverili s takými 
vecami, ktoré priamo ani rodine nechceli 
povedať, aby ju nezaťažovali. Podporu 
personálu na internom oddelení sme mali 
od samotného začiatku, na ostatné odde-
lenia sme sa rozšírili postupne. 
• Akým výzvam dobrovoľnícka skupina 

čelila a ako ste ich prekonali?
Z 23-ročnej histórie Vŕby som v nej pô-

sobil prvé štyri roky. Potom ma vo vedení 
nahradila skvelá Betka Mračková, dnes 
Frimmerová. Takže sa vyjadrím len k  za-
čiatkom Vŕby - bolo to hľadanie vlastnej 
identity a  cieľov ako skupiny, hľadanie 
spôsobu fungovania na oddeleniach, aj 
voči vedeniu nemocnice. Výzvou bola 
transformácia z  prvotnej živelnej formy 
na niečo trvalo udržateľné, kde by bola 
vyriešená aj starostlivosť o dobrovoľníkov, 
aby nevyhoreli a  neublížili ani sebe ani 
pacientom. Napomohlo tomu zavedenie 
profesionálnejšieho výberového proce-
su, supervízií a etablovanie sa skupiny ako 
plnohodnotnej súčasti komplexnej sta-
rostlivosti poskytovanej pacientom.
• Čo vnímate ako najväčší prínos tejto 

služby? 
Pre pacientov – možnosť získať spoloč-

níkov, ktorí majú čas vypočuť ich, byť pri 
nich v  ťažkej situácii a  pritom neutiecť. 
Dostupnosť takého typu ľudského kon-
taktu, na ktorý má nemocničný personál 
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Dobrovoľnícka skupina Vŕba
Rozhovor so zakladateľom skupiny

Bolo to pred 23 rokmi. Lekári i  ďalší pracovníci  Onkologického ústavu 
sv. Alžbety (OÚSA) vtedy uvítali ponuku vytvoriť novú spojnicu pri sta-

rostlivosti medzi zdravotníkom a pacientom. Boli si vedomí, že pacient po-
trebuje okrem starostlivosti o  telo viac. Niekoho ďalšieho, kto mu bude 
nablízku. Kto ho vypočuje, keď zostane so svojou diagnózou v  samote 
svojho lôžka, najmä keď je ťažké o nej hovoriť i s najbližšími. A tak, v marci 
1999, vznikla neformálna dobrovoľnícka skupina. Viedol ju Martin Takáč 
absolvent štúdia umelej inteligencie na Katedre aplikovanej informatiky 
Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.

...ľudský kontakt a čas je hlavnou devízou, ktorú môžu dobrovoľníci a dobro-
voľníčky z Vŕby ponúknuť.“ RNDr. Martin Takáč – prvý dobrovoľník DS Vŕba.



 V  súčasnosti Suzuki ponúka produkty 
troch kategórií mobility: automobily, moto-
cykle a vonkajšie motory. Cieľom spoločnos-
ti je zostať pre ľudí nenahraditeľnou vďaka 
úzkej orientácii na poskytovanie mobility 
zohľadňujúcej životné potreby. Partnerstvo 
so službou SkyDrive poskytne spoločnosti 
Suzuki príležitosti na preskúmanie a poten-
ciálne pridanie lietajúcich vozidiel ako štvr-
tého druhu podnikania v oblasti mobility.

Spoločnosť SkyDrive vznikla v roku 2018. 
Sídlo má v  tokijskom Shinjuku. Nákladné 
drony spoločnosti pre užitočné zaťaženie 
do 30 kg sa už používajú na miestnych 
pracoviskách, najmä v  horských oblastiach. 
SkyDrive doposiaľ ako jediná uskutočnila 
v  Japonsku úspešne testovacie lety s  po-
sádkou. Kompaktné, dvojmiestne elektrické 
lietajúce vozidlo spoločnosti SkyDrive má 

začať leteckú taxislužbu už na svetovej 
výstave Expo 2025 v  Osake aj  v  ďalších 
japonských regiónoch.

Suzuki Motor Corporation, založená v roku 
1920 má sídlo v Hamamatsu, Šizuoka. To-
šihiro SUZUKI je prezidentom spoločnosti. 
Spoločnosť Suzuki je jedným z popredných 

japonských výrobcov automobilov a  glo-
bálnym výrobcom motocyklov. Produkty 
spoločnosti, ktoré nie sú vozidlami, zahŕňajú 
vonkajšie motory pre lode a  motorizované 
invalidné vozíky. Svoju štruktúru buduje 
Suzuki samostatne a  prostredníctvom 
mnohých dcérskych spoločností a  spoloč-
ných podnikov mimo Japonska. 

Pre lietajúce vozidlá typu eVTOL (elek-
trické vertikálne vzletové a  pristávacie 
lietadlá) je charakteristická elektrifikácia, 
plne autonómny autopilot a vertikálny vzlet 
a pristátie. Ako nový spôsob mobility sa te-
šia podpore v  mnohých krajinách. Očakáva 
sa, že lietajúce vozidlá poslúžia najmä ako 
taxislužby v  mestských oblastiach, nové 
dopravné prostriedky pre odľahlé ostrovy 
a horské oblasti či pomôžu núdzovej dopra-
ve v čase katastrofy. V Japonsku sa plánuje 
začatie podnikania s  eVTOL v  roku 2023 
a ich úplné nasadenie v roku 2030.

Ing. Andrej Ilavský, 
MSC – Suzuki Slovensko
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Lietajúce taxíky
Už na Expo 2025

ZAUJÍMAVOSTI 

Výrobca lietajúcich elektrických zariadení SkyDrive (SkyDrive Inc.) 
a kompaktných automobilov Suzuki (Suzuki Motor Corporation) začali 

spoluprácu zameranú na komercializáciu lietajúcich automobilov (typu eV-
TOL). Predpokladá sa v oblastiach podnikania a technológií, ako sú techno-
logický výskum a vývoj, plánovanie výrobných a sériovo vyrábaných sys-
témov či rozvoj zámorských trhov a podpory úsilia o dosiahnutie uhlíkovej 
neutrality.

menej času. Pre dobrovoľníkov – možnosť 
urobiť niečo pre iných a  stretnutím sa 
s  ťažkými životnými situáciami formovať 
svoj rebríček hodnôt. Pre nemocnicu – od-
ľahčenie personálu od niektorých činností 
a doplnenie starostlivosti o psychosociál-
nu podporu.
• Ako sa na dobrovoľnícke programy 

v nemocniciach pozeráte dnes?
Našťastie sa to, čo bolo štandardom 

v  západných krajinách, že dobrovoľníci 
majú v nemocnici svoje opodstatnenie, za 
tých dvadsať rokov postupne stáva štan-
dardom aj u nás. A kto má k tomu stále ne-
dôveru? Odporúčam nech sa popýta leká-
rov v Onkologickom ústave sv. Alžbety. 

• Čo Vám táto služba priniesla do živo-
ta?
Stretnutia s  utrpením, ťažkou choro-

bou a  aj so smrťou radikálne zmenili môj 
rebríček hodnôt. Uvedomil som si, že sme 
tu vlastne len veľmi krátko, aký je človek 
krehký a  zraniteľný. A  práve preto majú 
veľkú hodnotu kvalitné ľudské vzťahy, či 
obetavá pomoc blížnym.
• Čo by ste chceli čitateľom odkázať na 

záver?
Že ľudskosti a  obyčajného ľudského 

kontaktu nikdy nie je dosť – to platí o  to 
viac pre toho, kto sa ocitne na nemoc-
ničnom lôžku. A  ľudský kontakt a  čas je 
hlavnou devízou, ktorú môžu dobrovoľníci 

a dobrovoľníčky z Vŕby ponúknuť. Navyše 
dúfam a budem veľmi rád, ak vďaka ústu-
pu pandémie COVID-19 budú môcť dobro-
voľníci z Vŕby rozvinúť naplno pôsobenie 
medzi pacientmi. 

Pán docent Takáč, srdečne vám ďakujem 
za rozhovor. Prajeme vám aj vašim blízkym 
- ako vyplýva tiež z vašich skúseností to, 
čo je najmä dôležité – kvalitné a  dobré 
vzťahy.

Mgr. Lucia Kralovičová
koordinátorka dobrovoľníkov
Dobrovoľnícka skupina Vŕba
Foto: archív DS Vŕba
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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 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.
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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.



Prezentáciu svojich prívetivých ume-
leckých romantických fotografií výstav-
nou derniérou uzatvorila PhDr. Anna 
Držíková. V  súvislosti so svojou tvorbou 
spomínala ako našla lásku krásu a poéziu 
v každodennosti. Zároveň veľmi otvorene, 
odvážne a  nielen pre chorých podnetne, 
vyjadrila autorka svoje zážitky, postoje či 
myšlienkové pochody a závery, ku ktorým 
ako onkologická pacientka dospela. Der-
niéra výstavy sa konala s odstupom času 
ako prvé podujatie tohto druhu za voľnej 
účasti verejnosti. Obdobne ako ďalej spo-
mínané  podujatie sa tešila mimoriadnej 
návštevnosti a pozornosti. 

Dňa 5. mája sa konala vernisáž výstavy 
71 malieb Kataríny Olíkovej. Je to jedna 
z  najobľúbenejších u nás vystavujúcich 
osobností s  tvorbou, ktorá vie rovnako 
zaujať pozornosť svojimi myšlienkami 
ako  chytiť za srdce vytvorenými dielami. 
Návštevníci centra ju už, tiež z predošlých 
prezentácií v  ústave, dobre poznajú. Po 
absolvovaní liečby má čo povedať aj pa-
cientkám a pacientom.

Tretí v  poradí tohto sledu tohtoroč-
ných vystavujúcich je ako mnohohranná 
osobnosť Adrián Tóth. Na jednej strane 
majster kuchárskeho umenia, ktorého 
špeciality sa podávajú v ústavnej jedálni. 
Na druhej strane fotograf s citlivým okom 
pre unikátny záber, náležitými zručnos-
ťami ale aj profesionálnymi technickými 
znalosťami. S jeho fotografickou tvorbou 
sme sa už mali možnosť stretnúť v rámci 

výstavy prezentovanej naším časopisom. 
Žiaľ, len v tlačenej a elektronickej podobe. 
Konala sa totiž počas najťažšieho obdo-
bia pandémie, keďže ani vtedy sme sled 
výstav Umenia, ktoré lieči neprerušili. Te-
raz to najnovšou výstavou Adriána, chce-
me napraviť.

Na tomto mieste je vhodné pripome-
núť, že pri spomínaných troch bola už 
ukončená výstava ako v poradí 84.; práve 
prebiehajúca 85.; a  pripravovaná ako na-
sledujúca v poradí 86. výstava z voľného 
cyklu Umenia, ktoré lieči. V rámci tohto im-
pozantného cyklu už vystavovali v našom 
ústave zástupcovia  profesionálneho aj 
naivného umenia, z domova i zo zahrani-
čia, z viacerých krajín či dokonca kontinen-
tov. Prezentovali svoju rozmanitú tvorbu 

v  rámci viacerých jeho druhov či žánrov. 
Významné miesto a  zastúpenie na pre-
zentáciu pri tom poskytujeme našim pa-
cientkám a pacientom.  

Vďaka pochopeniu Rehole sv. Alžbe-
ty, podpore vedenia Onkologického ústa-
vu sv. Alžbety a  vytvoreniu podmienok 
od primára a  pracovníkov Preventívneho 
centra OÚSA sa tento unikátny projekt 
naplňuje už vyše dve desaťročia. Pri jeho 
zrode stála úvaha o tom, že svojim spôso-
bom vlastne aj umenie môže sprostred-
kovane liečiť. Prišiel s ňou riaditeľ ústavu 
doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., mim. prof.

Medzi osobnosťami, ktoré si v  súvis-
losti s výstavami  v Onkologickom ústave 
sv. Alžbety zaslúžia spomenúť je MUDr. 
Alenka Kállayová. Od samotného začiatku 
až podnes pridáva výstavným podujatiam 
Umenia, ktoré lieči nezameniteľnú osve-
tovú a edukatívnu náplň. Najmä spojením 
výstavných podujatí s tradičnou výukou 
samovyšetrenia prsníkov, odovzdávaním 
skúseností, rád či vzdelávacích materiálov. 
Dlhodobo tiež za účasti realizačného, pre-
važne pacientského tímu Ružová stužka, 
n. f. - Europa Donna Slovakia. 

Text a foto: Peter Kresánek
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V Onkologickom ústave sv. Alžbety

Tri akcie v jednom slede 
Renesancia kultúrnych aktivít

Vďaka obetavosti a  vysokému nasadeniu pracovníkov Onkologický 

ústav sv. Alžbety počas pandémie COVID-19, udržal či ešte vo viace-

rých ohľadoch zvýšil úroveň a rozsah zdravotnej starostlivosti. Tradičné 

kultúrne aktivity sa však v ústave mohli opäť rozvinúť naplno až v súčas-

nosti, zároveň s uvoľnením prísnych protiepidemických opatrení. Program 

výstavných podujatí v Preventívnom centre Onkologického ústavu sv. 

Alžbety vďaka tomu mohli naplniť, v  relatívne krátkom slede za sebou, 

hneď tri akcie z voľného cyklu Umenia, ktoré lieči.



Vitajte, priatelia v  Krajine so žltým ne-
bom, na výstave mojich obrazov, ktoré k 
vám, verím, prehovoria svojou emóciou. 
Nájdete ich na prízemí Preventívneho 
centra Onkologického ústavu sv. Alžbety 
a  pokiaľ sa vám bude chcieť vybehnúť 
o poschodie vyššie, nájdete ich aj tam. 

Volám sa Katarína Olíková. Narodila som 
sa v Bratislave 14. decembra 1977 ako 
multifunkčná osoba, ktorá počas svojho 
života prešla od folklóru cez stavbárinu, 
psychológiu a marketing až k umeniu.

V januári 2015 mi ako 37 ročnej mami-
ne takmer dvojročného syna diagnostiko-
vali zhubný nádor prsníka. Vďaka všetké-
mu, čo sa ma dotklo, sa v mojej duši otvo-
rili dvere... a  zmenil sa môj život, priority, 
pohľad, vnímanie, a to od základov. Počas 
procesu náročnej liečby som vyrástla a 
vytváraním nielen seba, ale aj všetké-
ho naokolo, mi bola daná šanca na nové 
začiatky. Začala som tvoriť maličkosti, 
ktorým vdychujem život a nechávam ich 
potom žiť ich vlastným spôsobom. Či už 
ide o rôzne drobné šperky, záložky do 
kníh, večné kalendáre, hodiny, šité anjeliky 
plnené levanduľou z našej záhradky alebo 
obrazy, ktorými vyjadrujem odrazy, obrazy 
duše. V januári 2015 mi rakovina otvorila 

dvere do nového sveta a o päť rokov na 
to, v roku 2020, kedy sa objavila recidíva, 
som vkročila do ďalšej novej etapy pozna-
nia a tvorby.

Začala som sa nielen vyjadrovať far-
bami, ale podarilo sa mi nevedomky 

ovplyvniť aj iných ľudí, vďaka čomu som 
ilustrovala aj inú ako svoju knihu, maľovala 
na steny interiérov v reštauráciách, ma-
terskom centre, príbytkoch, som spoluau-
torkou Empatických pohľadníc, ktoré som 

vytvárala spolu s občianskym združením 
Amazonky, maľovala som s detičkami po 
transplantácii kostnej drene v tábore, 
ukázala som ako maľovať aj tým, ktorí to 
chceli skúsiť s  farbami na mojom kurze 
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85. výstava Umenia, ktoré lieči

Katka Olíková
Pár slov od autorky obrazov

„Život. Nemôžeš urobiť nič 

s jeho dĺžkou? Urob niečo s jeho 

šírkou a  hĺbkou. Môžeš. Doká-

žeš. Bodka.“ (úryvok z  mojej 

knihy Krajina so žltým nebom, 

ktorá vyšla  koncom roku 2019. 

Knihy plnej obrazov a  myšlie-

nok o strunách v duši, o živote 

a  o  tom ostatnom, nevážne aj 

vážne).



Namaľuj svoj svet (ktorý teraz prebieha 
online na tzv. „Maľovačkách, na ktorých 
si  môžete namaľovať svoj vlastný obraz). 

Mohli ste si ma pozrieť  zatiaľ na sied-
mich výstavách, piatich v Bratislave (Na-
maľuj svoj svet 2017, Obrazy Tvojej duše 
2017, Tretia 2017, Na krídlach života 
2018/2019, Od srdca k  srdcu 2019) a 
dvoch v Trnave (Emócie 2018, Oka – mihy 
2019), v televíziách (RTVS – Moja diagnó-
za, TV LUX – Medzi nebom a  zemou, TV 
LUX – V Samárii pri studni, Markíza – Re-
flex, TV JOJ – Supermama), prečítať v pár 

rozhovoroch (Časopis Mama a  ja, mama-
aja.sk, časopis Vasárnap, časopis Happy, 
tkkbs.sk, Moja psychológia, 24dnes.sk, 
hills.sk, Naša nemocnica, lenprezeny.sk, 
svethomeopatie.cz) či vypočuť v rádiu 
(Rozhovor týždňa Rádio Lumen, Opri sa 
o mňa RTVS Rádio Slovensko, Nočná py-
ramída RTVS Rádio Slovensko, Evitashow 
Rádio Expres). Na konci uplynulého roka 
som sa stala laureátkou ocenenia Art and 
humanity awards 2021.

Stiahnuť z  oblohy žltú a  rozohriať 
ňou plátno. A  poprosiť tmavú noc 

o trošku hviezd. Z oblakov si  požičať 
pokoj výšok a  z  vánku radosť sfér. 
Zniesť ešte veľa modrého z Neba. A do 
obrazu zrkadlo a v ňom Teba. Nech to 
cítiš, milovaný. Nech sa vidíš milovaný. 
Nech sú moje obrazy Tvojim odrazom. 
Nech sú plné lásky. Kaťo.

Kontakt: 0905 829 240, 
katarinaolikova@gmail.com, 
www.katokreativ.sk

Text: Katka Olíková
Foto: Peter Kresánek
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Pripravujeme  
86. výstava Adrián Tóth: 
Momentky zo Slovenska.



2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

30 operátorov

prvé sídlo a office 
na Bystrickej (DNV)

100.000 
odpracovaných hodín 

pobočka 
Trnava

ISO 14001:2004

prvé vydanie 
Hollen News

pobočka 
Žilina

nové sídlo centrály
na Kosatcovej (DNV)

500.000 
odpracovaných hodín

dcérska spoločnosť 
HOLLEN CZ

dcérska spoločnosť
GOLLEN RUS

HOLLEN 
Oldtimer

10. výročie 
HOLLEN

pobočka 
Trutnov

projekt CETRA
 

dcérska spoločnosť 
HOLLEN Hungária

pobočka
Brandýs n. Labem

 

pobočka 
Kvasiny 

1.500 operátorov
 

projekt 
Údržba rychle 

ISO 9001:2008

500 operátorov

1.000.000 
odpracovaných hodín

1.000 operátorov

ISO 45001

2.000.000
odpracovaných hodín

pobočka
Bratislava

2001

založenie 
spoločnosti

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

Ľudia, ktorí poctivo pracujú, si zaslúžia byť 
dobre platení

Sme flexibilní v každej našej činnosti Sme nezávislí od finančných inštutícií

Usilujeme sa o vysokú kvalitu odvedenej práce 
s dôrazom na detaily

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

Neustále optimalizujeme procesy a zavádzame nové 
IT technológie

Podporujeme charitatívne projekty, sponzorujeme 
projekty v oblasti rozvoja elektromobility

Máme nastavený systém zaškoľovania 
a vzdelávania na každej úrovni

Uplatňujeme férový prístup podľa firemného 
Etického kódexu

Postupujeme podľa vypracovaných smerníc 
v každej oblasti našej činnosti

NÁŠ CIEĽ: BYŤ A ZOSTAŤ NAJLEPŠÍMI NA TRHU
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Koruna svätého Štefana
Pred 400. rokmi v Trenčíne
Replika trvalo na Slovensku

Priamo na historickom trenčianskom 
námestí sa dokončuje dôkladná, verná 
a dômyselná rekonštrukcia významnej 
stavby. Všetky práce sa vykonávajú po 
dôslednom architektonicko-historickom 
a archívnom výskume a v spolupráci 
s Trenčianskym múzeom, ktoré v jeho in-

teriéri realizovalo archeologický výskum. 
Vznik budovy siaha až do stredoveku. Sta-
la sa svedkom výnimočných i pohnutých 
udalostí. Nezriedka ťažkých životných 
údelov obyvateľov. 

Približne päťstoročná budova je sú-

časťou zástavby meštianskych domov. 
Pred 400 rokmi v jednom z nich, podľa 
doložených historických prameňov, do-
časne uchovávali svätoštefanskú uhor-
skú kráľovskú korunu. Trenčín sa vtedy 
stal miestom úkrytu uhorskej kráľovskej 
koruny, na zhruba tri mesiace prvého 
polroku 1622, počas protihabsburgského 
povstania Gabriela Betlena.

Po obnove stavbu sprístupnia návštev-
níkom ako viacúčelový Klenotnícky dom. 
Ide zároveň o objekt, ktorý bol v 2. pol. 19. 
stor. jedným z centier kultúry v Trenčíne, 
keďže v ňom sídlila tlačiareň Leopolda 
Gansela. V jeho útrobách sa pripravuje 
vystavenie pre verejnosť samotného 
uhorského korunovačného klenotu, ktorý 
sa v Trenčíne nachádzal pred 400 rokmi.

Pochopiteľne, Koruna svätého Štefana 
tu nebude v origináli, ale ako unikátna 
replika vyhotovená v skutočnej veľkosti. 
Zodpovedajúci vzhľad, farebnosť či tvary 
neodlíšiteľné od originálu jej dodajú maj-
strovskí slovenskí klenotníci. 

Text: Peter Kresánek



       

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

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

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

 
Prechádzame generačnou obmenou, preto trvale prijímame uchádzačov: 

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

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

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



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
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Zvažujete kúpu nového auta? Otes-
tujte si ho z pohodlia domova. Ak vás 
zaujalo nové alebo jazdené vozidlo 
Mercedes-Benz a  nemáte čas navští-
viť showroom, váš obľúbený model 
príde rovno za vami. Vyskúšajte uni-
kátnu službu MB Panónska, vďaka kto-
rej môžete ušetriť čas a jazdiť po vami 
vybraných cestách. Stačí, ak si testo-
vaciu jazdu objednáte vopred vo vami 
vybranom čase a mieste. 

Kúpa nového auta je investícia, ktorá by 
nemala byť impulzívna, ale premysle-
ná. Výhodou je, že pri jeho výbere je dnes 
k  dispozícii veľa informácií, na základe 
ktorých sa môžete rozhodnúť pre váš 
obľúbený model alebo značku. Akonáhle 
sa pre auto rozhodnete, zvyčajne prídete 
do predajne a čaká vás testovacia jazda. To 
všetko teraz môže byť inak.

Vyskúšajte testovaciu jazdu z pohodlia 
domova
MB Panónska prišla so zaujímavým  unikát-
nym riešením, vďaka ktorému môžete pri 
kúpe auta ušetriť čas a navyše si ho vysk-
úšať na vami osvedčených cestách alebo 
priamo z  pohodlia vášho domova. Podobné 
služby už bežne fungujú v zahraničí, no na 
Slovensku sú stále novinkou.  

„Pandémia a s ňou súvisiaca sociálna izolá-
cia priniesla veľa zmien, na ktoré sme chceli 
čo najrýchlejšie reagovať. Aj preto sme hľa-
dali spôsoby, ako dostať naše autá bližšie 
k  ľuďom. Zákazníci nikam nemusia chodiť, 
pretože im ponúkame domáce testovacie 
jazdy, ktoré sú pohodlnejšie a  zároveň tak 
šetria ich čas,“ hovorí Július Šabo, konateľ 
MB Panónska.

Čas sú peniaze, u nás ušetríte oboje
Rozhodujete sa medzi elektrickým, hybrid-
ným či spaľovacím motorom? Stačí, ak si 
vyberiete z  pestrej online ponuky nových 
alebo jazdených áut a vybraný model príde 
priamo k vám. „Aj takýmto spôsobom chce-
me zvýšiť pohodlie záujemcov pri nákupe 
auta, keďže návšteva showroomu nemusí 
vyhovovať každému. Navyše v známom pro-
stredí si človek viac užíva testovaciu jazdu 
a cíti sa komfortnejšie,“ dodáva Július Šabo.

V  MB Panónska si dokonca môžete zvoliť 
aj vami preferovaného predajcu, ktorý vám 
auto prinesie v  dohodnutý termín na vami 
vybrané miesto. Oboznámi vás s  novými 
technológiami, ktoré MB ponúka a okrem 
toho vám poradí, čo môžete urobiť so svojím 
starým vozidlom, ako postupovať pri jeho 
odpredaji, ale aj s financovaním či poistením 
nového auta. 

Mercedes-Benz príde priamo za vami
Chcete si to vyskúšať? Stačí, ak si na webe 
vyberiete z  ponuky vozidiel, vyplníte elek-
tronický formulár alebo zavoláte priamo 
do MB Panónska, kde uvediete, o  aký mo-
del máte záujem, v  akej cene a  aký dátum 
a  miesto vašej skúšobnej jazdy preferuje-
te. Nikam nemusíte chodiť. Vami vybraný 
predajca príde rovno k  vám a  nové vozidlo 
môžete otestovať na známych cestách tak 
dlho ako potrebujete. Aj vďaka domácej 
testovacej jazde zažijete maximálny pocit 
pohodlia a môžete sa počas nej viac sústre-
diť na to, ako sa nové auto správa a ako sa 
v ňom cítite v rôznych situáciách. 

Pár tipov, ako testovať nové auto
Bez ohľadu na to, či testujete nové auto 
v okolí showroomu alebo v blízkosti domova, 
vám ponúkame niekoľko rád, na čo by ste ne-
mali zabúdať pri testovaní auta.

•	 Pred jazdou si nastavte sedadlo, zrkadlá a 
volant tak, aby vám vyhovovali a cítili ste sa 
pohodlne

•	 Pohrajte sa s ovládacími prvkami. Je pre vás 
ovládanie vyhovujúce? A čo zvuk audiosys-
tému, páči sa vám? 

•	 Dbajte na komfort sedenia a vyskúšajte, či 
sa na sedadlách cítite pohodlne. Platí to aj 
pre sedadlá spolujazdcov, keďže v aute ne-
budete vždy sami, kto chce zažiť pohodlnú 
jazdu.

•	 Ako sa auto správa? Aké to je, keď zrýchľuje 
a aké citlivé sú brzdy? Ako zvláda zákruty?

•	 Ako sa vám páčila jazda? Vedeli by ste si 
predstaviť takéto auto u vás v garáži?

Zvažujete kúpu auta? 
MB Panónska príde za vami

Viac informácii o službe nájdete po oscanovní 
QR kódu 

Viac informácií nájdete aj na 

www.mercedesbratislava.sk 
alebo vám ich radi poskytneme 

na telefónnom čísle +421 2 6829 4111 

Zaujalo vás vozidlo Mercedes-Benz a jeho najnovšie technológie, 

ale nemáte čas navštíviť showroom? 

MB Panónska vám ho privezie na testovaciu jazdu priamo domov
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Ročné predplatné iba 15€
Objednávky na predplatné 
bedekerzdravia@bedekerzdravia.sk
predplatne@slposta.sk

www.bedekerzdravia.sk

máj - jún  2022

MEDICÍNA—PREVENCIA—ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL 2,50 €

MUDr. 

ANDREY ŠVEC,
PhD., MPH 

a prof. MUDr. 

MILAN KOKAVEC,
PhD., MPH 

„Ortopéd sa nezaobíde bez 

pokory.“

BLOK ČLÁNKOV O PEČENI
Viete, v akom stave 

máte pečeň?

ÚLOHOU PREVENCIE

LYMFEDÉM 
SI VYŽADUJE AKTÍVNY 
PRÍSTUP PACIENTA
a sústavnú starostlivosť
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je zabrániť 
zlyhaniu 
obličiek

100 ROKOV 
ORTOPÉDIE

PANTONE 294

CMYK 100  91  25 15

STRATA PRSNÍKA
a čo ďalej?

AKO SI PORADIŤ
S BOLESŤAMI SVALOV
A KĹBOV po záťaži

MÁTE ASTMU?
Zacvičte si a udržiavajte 
sa v kondícii

DOMÁCE TESTY.
Ako sa starať o vlastné 
zdravie

Váš sprievodca na ceste za zdravím

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

Ročné predplatné iba 10 €
Objednávky prijíma každá pošta 
predplatne@slposta.sk

Príjemné leto

s našou revue

ČÍSLO 02
JÚN-AUGUST 2022

2,50 EUR
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Trénujeme 
pamäť

Moderátorka

Alena Heribanová
  Proti únave bojujem pohybom

UČITELIA MATEMATIKY
ZUZANA A PETER BEROVCI
UČIA MATEMATIKU
OBJAVOVANÍM

FOTOGRAF 
DEŽO HOFFMANN

mal v živote šťastie  

REVUE  PRE  ZRELÝCH ČITATEĽOV

9 772453 978007

04

Trénujeme Trénujeme Trénujeme Trénujeme 

REVUE  PRE  ZRELÝCH ČITATEĽOVREVUE  PRE  ZRELÝCH ČITATEĽOVREVUE  PRE  ZRELÝCH ČITATEĽOVREVUE  PRE  ZRELÝCH ČITATEĽOV

Kryje životné poistenie 
následky po prekonaní 
COVID-19?

ZAUJÍMAVOSTI 
O HRADE 

KRÁSNA HÔRKA
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