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obdobie rokov 1738 – 1938
Je to práve 275 rokov, keď do Bratislavy prišli prvé sestry sv.
Alžbety z  Viedne s  cieľom vypomôcť pri morovej epidémii
a zriadení rehoľnej nemocnice. Výrazne im pri tom pomohol
gróf Pavel Esterházy, ktorý im venoval jednoposchodovú bu-
dovu svojho bývalého letného sídla za hradbami mesta. Vďaka
jeho pomoci sa podarilo sestrám v krátkom čase zariadiť ne-
mocničnú miestnosť s niekoľkými posteľami, v ktorej ošetrovali
prvých pacientov už v roku 1738. O rok neskôr sa nemocnica
rozšírila o 8 postelí. 
Rehoľa sv. Alžbety patrí medzi liečiteľské rehole, pre ktoré
ošet rovanie a liečenie pacientov vyplýva z ich stanov. Sestry už
v roku 1738 zriadili cintorín pre pacientov a v roku 1753 aj le-
káreň. Pri svojej činnosti sa venovali najmä ošetrovaniu chro-
nických, neraz aj nádorových ochorení. Keď bolo treba, vypo-
mohli pri rôznych epidémiách alebo pri ošetrovaní ranených
vojakov, ako napríklad v  revolučných rokoch 1849 –
1850, alebo pri ošetrení 778 vojakov počas I. svetovej vojny.
V roku 1748 sa nemocnica presťahovala do nových priestorov
s kapacitou 30 postelí, kde sa dnes nachádza ústavná jedáleň.
Za celé tieto roky sestry sv. Alžbety zabezpečovali kvalitnú ošet -
rovateľskú starostlivosť, vysoký hygienický štandard, kvalitné
stravovanie a duševnú opateru pre ťažko chorých a umierajúcich
pacientov. Za lekársku starostlivosť v  nemocnici bol zodpo-
vedný mestský lekár z neďalekej Nemocnice sv. Ladislava. Pri
lekárskej vizite boli okrem lekára prítomné ošetrujúce sestry,
kúpeľníčka, ktorá mala na starosti hygienu pacientov, a lekár-
nička, ktorá na odporučenie lekára pripravila pre pacientov
ordinované lieky.
V roku 1864 bola v Bratislave vybudovaná Štátna nemocnica

(ŠN). Vzhľadom na krátku vzdialenosť, kapacitné problémy
ŠN a najmä vzhľadom na už vtedy dobre známu kvalitnú ošet -
rovateľskú starostlivosť sa Nemocnica sv. Alžbety postupne
stala zmluvným zariadením (filiálkou ŠN), v    ktorom sa vo
väčšej miere koncentrovali pacienti s chronickými, neraz on-
kologickými ochoreniami, ktorí potrebovali kvalitné ošetro-
vanie. Takto sa Nemocnica sv. Alžbety postupne stávala zaria-
dením na ošetrovanie nádorových ochorení.  

obdobie rokov 1938 – 1950
V roku 1937 bola ukončená prestavba nemocnice na Špitalskej
ulici s rozšírením posteľovej kapacity na 130 postelí. Bolo vy-
budované chirurgické oddelenie s operačnou sálou. V nemoc-
nici fungoval rtg. prístroj a malé laboratórium. Vedúcim leká-
rom nemocnice bol do roku 1945 primár chirurgického
oddelenia doc. MUDr. L. Bolcek. V roku 1939 uzatvorili sestry
sv. Alžbety s  vedením ŠN zmluvu o  spolupráci, na základe
ktorej ŠN poskytovala lekárov, prístrojové a materiálne vyba-
venie, kým sestry sv. Alžbety zabezpečovali ošetrovateľskú sta-
rostlivosť, hygienické potreby pacientov, stravovanie, dokonca
aj stravovanie a ubytovanie pre lekárov. V roku 1940 bol do
Nemocnice sv. Alžbety presunutý zo ŠN Rádiumterapeutický
ústav s Rádiologickou klinikou, v ktorej sa vykonávala rtg. diag-
nostika a najmä radiačná liečba onkologických pacientov. Z cel-
kovej kapacity 130 postelí patrilo Rádiologickej klinike 95. Kli-
niku viedol prof. Ľudovít Valach, ktorého možno právom
považovať za zakladateľa slovenskej rádiológie. Po jeho neča-
kanej smrti ho dočasne zastupoval prof. Žigmund Križan a po-
tom ústav viedol prof. Gejza Ondrejička. V roku 1942 sa Rá-
diumterapeutický ústav opätovne vrátil do ŠN. V Nemocnici
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sv. Alžbety naďalej fungovalo chirurgické oddelenie zameria-
vajúce sa najmä na chirurgickú liečbu hrubého čreva a prsníka,
rádiologické oddelenie a oddelenie pre chronické a nádorové
choroby.
V roku 1946 bol v Nemocnici sv. Alžbety zriadený Ústav pre
výskum a liečbu nádorov s cieľom vybudovať komplexné on-
kologické centrum. Riaditeľom ústavu sa stal prof. Viliam
Thurzo. V zariadení fungovalo 10 stálych lekárov a o ošetro-
vanie sa staralo okolo 40 sestier sv. Alžbety. V ústave fungovalo
rtg. oddelenie (Dr. J.  Vernár), chirurgické oddelenie (doc.
V.  Bruoth), oddelenie pre liečbu rádiom (prof. Eugen Kun-
štadt), oddelenie pre kožné choroby (Dr. Jozef Liška), gyne-
kologické oddelenie (Dr. Ernest Klauber) a oddelenie lekár-
skeho laboratória, ktoré viedol prof. V.  Thurzo a  ktoré sa
zameriavalo na hľadanie serologických testov na rakovinu a
o niečo neskôr aj oddelenie experimentálnej liečby. 
Počas rokov 1939 – 1950 sa sestry sv. Alžbety zdokonalili v ošet -
rovaní onkologických pacientov. Chodili na exkurzie do ŠN,
naučili sa narábať s rtg. a ožarovacími prístrojmi. Avšak vo feb -
ruári 1950 nastala pre sestry sv. Alžbety pohroma. Všetky boli
odvezené z  nemocnice a  z  kláštora do zberných táborov na
Slovensku, kde museli vykonávať najťažšie manuálne práce.
Zároveň v období rokov 1949 – 1954 boli budova nemocnice
a kláštora zoštátnené. 

obdobie rokov 1950 – 1990
Po zoštátnení Nemocnice a  Kláštora sv. Alžbety sa výrazne
zlepšili priestorové možnosti nemocnice. To umožnilo ďalší
rozvoj onkologickej diagnostiky, terapie a  výskumu. V  roku
1951 vznikol pod vedením riaditeľa prof. V. Thurza Onkolo-

gický ústav v Bratislave. K pôvodne vymenovaným oddeleniam
pribudlo oddelenie biochémie a rádioizotopov, ktoré sa neskôr
premenilo pod vedením doc. Štefana Hupku na Kliniku nuk -
leárnej medicíny, venujúcej sa diagnostike a  liečbe pacientov
rádioizotopmi. Doc. Š. Hupku treba pokladať za zakladateľa
odboru nukleárnej medicíny na Slovensku. V roku 1952 bolo
pod vedením Dr. Petra Kosseya zriadené onkologicky zamerané
oddelenie histopatológe. V odbore rádioterapie začala v roku
1953 pracovať Dr. Eva Veselá-Siracká, ktorá bola prvou kvali-
fikovanou rádioterapeutkou na Slovensku a ktorá je od roku
1990 prezidentkou Ligy proti rakovine SR. Od roku 1954 sa
výrazne zaslúžil o rozvoj modernej rádioterapie doc. Juraj Ďur-
kovský, ktorý už v roku 1955 mal na oddelení k dispozícii prvý
kobaltový ožarovač a od roku 1975 aj prvý urýchľovač. Na od-
delení od roku 1958 pracovala RNDr. Viera Eichnerová-Lagi-
nová, ktorá rozvinula na Slovensku základy klinickej rádiofy-
ziky. O  rozvoj slovenskej onkochirurgie sa zaslúžili primári
doc. Milan Kratochvíl, Dr. Tibor Tesárek a Dr. Anton Godál.
Zakladateľmi modernej onkogynekológie na Slovensku boli
primári Dr. Ernest Klauber a doc. Ivan Maňka. Od roku 1955
úspešne rozvinuli onkorádiológiu Dr. Vernár, Dr. Alfréd Šári
a neskôr Dr. Andrej Kutarňa. Z pôvodného oddelenia experi-
mentálnej terapie (Dr. Alojz Winkler) sa vytvorilo Oddelenie
chemoterapie pod vedením Dr. Vladimíra Černého, ktorého
treba považovať za zakladateľa slovenskej chemoterapie. Po-
dobný úspešný rozvoj zaznamenala pod vedením prof. V.
Thurza, neskôr Dr. Viliama Ujházyho, prof. Juraja Šveca a doc.
Čestmíra Altanera experimentálna onkológia. 
V roku 1958 sa vytvorilo v Bratislave prvé centralizované, kli-
nicky zamerané zariadenie, slúžiace pre pacientov z celého úze-

Historická fotografia najväčšej lôžkovej
sály nemocnice. Dnes sa tu nachádza
jedáleň zamestnancov.

Operačná sála nemocnice v prvej polovici minulého storočia.



namiesto editoriálu

číslo 3   /2013

mia Slovenska vedené riaditeľom Dr. J. Liškom a neskôr Dr.
Petrom Čepčekom. V roku 1964 bola otvorená nová budova
Onkologického ústavu na Heydukovej ulici s posteľovou ka-
pacitou pre 200 pacientov. Od roku 1969 malo zariadenie ná-
zov Ústav klinickej onkológie. 
Pokiaľ ide o  sestry sv. Alžbety, bola ich záslužná činnosť po
vyše 200 rokoch násilne prerušená. Avšak výsledkom ich akti-
vity a kvalitnej ošetrovateľskej činnosti bola dlhodobá spolu-
práca s ŠN, vďaka ktorej sa vytvorili priaznivé podmienky pre
rozvoj onkológie na Slovensku. Po uvoľnení politických po-
merov sa v roku 1968 mohla časť sestier sv. Alžbety vrátiť do
štátneho zariadenia ako zdravotné sestry.

obdobie rokov 1990 – 1995
Po roku 1989 došlo k výrazným zmenám aj v odbore onkológie.
Vedenie Ústavu klinickej onkológie dostalo k dispozícii per-
sonál a  lukratívne priestory bývalého Štátneho sanatória na
Kramároch. V roku 1992 boli spojené obe zariadenia do Ná-
rodného onkologického ústavu (NOÚ). V tom istom období
boli sestrám sv. Alžbety vrátené neprávom zoštátnené budovy.
Za tejto situácie sa postupne odsunuli všetky významné od-
borné činnosti na Klenovú a v zariadení na Heydukovej sa plá-
novalo ponechať iba paliatívne oddelenie. To by malo nepriaz-
nivý vplyv na ďalší rozvoj odboru onkológie na Heydukovej.
Preto sestry sv. Alžbety podporené vedúcimi pracovníkmi na
Heydukovej požiadali Ministerstvo zdravotníctva SR o zria-
denie samostatného právneho subjektu pod názvom NOÚ –
Nemocnica sv. Alžbety. Cieľom vzniku tohto štátneho zaria-
denia bolo stabilizovať situáciu zo stránky odbornej, personálnej
a prístrojovej. Počas tohto krátkeho obdobia sa podarilo v ne-
mocnici zabezpečiť USG prístroj, simulačné zariadenie a rea-
lizovať rekonštrukciu operačného traktu a oddelenia ARO.

obdobie rokov 1996 - doteraz  
Konečným úsilím sestier sv. Alžbety bolo v zhode s ich štatútom
prevádzkovať vlastné zdravotnícke zariadenie. Preto požiadali
MZ SR o zriadenie onkologicky zameraného cirkevného zdra-
votníckeho zariadenia. Dňom 1. 1. 1996 tak vznikol Onkolo-
gický ústav sv. Alžbety (OÚSA) ako pokračovateľ onkologic-
kých zariadení v priestoroch nemocnice.
Vedenie OÚSA si pri vzniku nového zariadenia dalo za cieľ

vybudovať vysoko kvalitnú odbornú úroveň a zabezpečiť kva-
litné ošetrovanie, stravovanie a telesnú i duševnú hygienu pa-
cientov, vyplývajúcu z dlhodobých tradícií sestier sv. Alžbety.
Po odsťahovaní sa Ústavu experimentálnej onkológie SAV
v roku 1998 sa v zariadení výrazne zlepšili aj priestorové pod-
mienky. Zároveň po roku 1989 stúpol aj počet sestier sv. Al-
žbety, ktoré začali v  ústave pracovať ako lekárky, zdravotné
sestry, administratívne pracovníčky či pomocné sily.
V súčasnosti patrí OÚSA medzi najvýznamnejšie onkologicky
zamerané zdravotnícke zariadenia na Slovensku. V  ústave sa
ročne ambulantne ošetrí cca. 250 000 pacientov a na posteľových
oddeleniach sa lieči 7 000 pacientov z celého územia Slovenska.
V  odbore radiačnej onkológie je ústav jediným slovenským

centrom stereotaktickej rádioterapie, brachyterapie prostaty
rádioaktívnymi zrnami a ako prvé zariadenie, kde zaviedli in-
tenzitu modulujúcu rádioterapiu. V chirurgických disciplínach
patrí ústav medzi najvýkonnejšie centrá v operačnej liečbe pa-
cientov s karcinómom prsníka, štítnej žľazy, čreva, pečene, žen-
ských pohlavných orgánov a orgánov hlavy a krku. V odbore
klinickej onkológie patrí OÚSA medzi štyri slovenské centrá
indikujúce biologickú liečbu nádorov. V  odbore nukleárnej
medicíny ako na prvom pracovisku na Slovensku sa začalo vy-
šetrovať metódami pozitrónovej emisnej tomografie a SPECT-
CT. Lôžková časť nukleárnej medicíny je významným centrál-
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Nádvorie ústavu v súčasnosti.



nym pracoviskom liečby karcinómov štítnej žľazy rádiojódom.
V odbore rádiológie má ústav slovenskú prioritu v mamotómii
nádorov prsníka, pri prevádzke 3T magnetickej rezonancie
a digitálnej mamografie. 
V  laboratórnej medicíne patrí ústav medzi najvýkonnejšie
centrá vyšetrovania nádorových markerov, onkogénov a imu-
nologických parametrov.
V roku 2001 bola v OÚSA obnovená tradícia poskytovania
lekárenskej starostlivosti otvorením modernej lekárne. Zároveň
po navrátení zreštaurovaného mobiliáru bola sprístupnená pô-
vodná historická Lekáreň sv. Alžbety z roku 1753. 
Od roku 2005 je súčasťou OÚSA Klinika stomatológie a ma-
xilofaciálnej chirurgie, na ktorej sú zastúpené všetky stomato-
logické disciplíny. 

Okrem toho je ústav aj významným centrom pregraduálneho
a postgraduálneho vzdelávania, keďže v ňom funguje 15 kliník
v spolupráci s LFUK, SZU a VŠZaSP sv. Alžbety.  
Pohliadnuc na 275-ročnú históriu Nemocnice sv. Alžbety
možno skonštatovať, že nezištné úsilie sestier sv. Alžbety po-
môcť chorým a  trpiacim viedlo postupne k  rozvoju odboru
onkológie. Toto úsilie bolo korunované zriadením moderného
onkologického ústavu, ktorý sa významným spôsobom snaží
pomáhať pacientom z celého územia Slovenska. 

Juraj Kaušitz
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Touto cestou chcem vyjadriť svoju úctu a vďačnosť doc. MUDr. Jurajovi Kaušitzovi, CSc.,
a RNDr. Ing. Pavlovi Švecovi, CSc., ktorí sa obrovskou mierou podieľali na vzniku a rozvoji
Onkologického ústavu sv. Alžbety. Myslím, že slovami sa nedá popísať všetko to, čo počas
mnohých rokov ako konatelia nemocnice dokázali, zažili či vybudovali. Predovšetkým ich zá-
sluhou, mnohorakými snahami a nesmiernou zaangažovanosťou je v súčasnosti Onkologický
ústav sv. Alžbety modernou a kvalitne vybavenou nemocnicou pre chorých z celého Slovenska.
Boh nech vám žehná!  

Obzvlášť v tieto dni pokladám za dôležité spomínať na všetkých tých, ktorí tu v nemocnici
pracovali od roku 1738 a pomohli rozvíjať činnosť a služby našim chorým do ich súčasnej po-
doby. Mená niektorých sú nám známe, iní pracovali alebo aj stále pracujú v tichosti. Ich úsilie
a prítomnosť však možno vidieť a cítiť.
Prosím o ich požehnanie. 
Vďačná 
sr. Viannea, MUDr. Bc. Mária Krasňanová, generálna predstavená Rehole svätej Alžbety.

Pred tým, ako vznikla nová budova nemocnice, nachádzala sa na jej mieste záhrada.



POHYBOVÉ AKTIVITY

18Význam pohybu v živote 
človeka 2. časť

Vo všeobecnosti nedostatok pohybu ne-
pociťujeme tak intenzívne ako nedostatok
potravy alebo tekutín, ale pohybová čin-
nosť je nenahraditeľná pre správny vývoj
a funkciu ľudského tela. Pohyb je základný
princíp života. Aký je správny výber a pod-
mienky adekvátneho vykonávania urči-
tých pohybových aktivít tak, aby prinášali
pozitívny efekt?

UDIALO SA

21návšteva odborníkov 
z maďarska

Dňa 26. júna 2013 sa na OÚSA usku-
točnila návšteva delegácie z  Maďarska,
ktorá pozostávala z 25 odborníkov z ob-
lasti projekcie, výstavby a  hospodársko-
-technického vybavenia nemocníc. De-
legáciu viedol pán András Szabó
z Asociácie výskumu a výstavby - odde-
lenia  zdravotníckych zariadení, sídliacej
v Budapešti.

DOBROVOĽNÍCTVO

22leto 
vo Vŕbe

Občianske združenie Dobrovoľnícka sku-
pina Vŕba pôsobí v Onkologickom ústave
sv. Alžbety v Bratislave už viac ako desať
rokov. Jeho hlavným cieľom je prispievať
k zlepšeniu psychosociálnych podmienok
pacientov tohto zariadenia. Donedávna
dobrovoľníci vykonávali svoju činnosť
len na lôžkových oddeleniach. V súčas-
nosti ponúkajú svoje služby aj ambulant-
ným pacientom. 

LIGA PROTI RAKOVINE 

24relax tela aj duše pre 
onkologických pacientov

Je skôr pravidlom ako výnimkou, že on-
kologickí pacienti nechcú svojich blíz-
kych zaťažovať individuálnymi problé-
mami, ktoré ochorenie prináša. Preto je
pre nich vzácne a prínosné mať možnosť
stretnúť ľudí s podobným osudom. Ľudí,
ktorí poznajú všetky stránky onkologic-
kej diagnózy a  vedia sa s  nimi podeliť 
o skúsenosti aj inak, než len empaticky.
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2 275 rokov pôsobenia
nemocnice sv. alžbety 

Je to práve 275 rokov, keď do Bratislavy
prišli prvé sestry sv. Alžbety z  Viedne 
s cieľom vypomôcť pri morovej epidémii
a zriadení rehoľnej nemocnice. Výrazne
im pri tom pomohol gróf Pavel Ester-
házy, ktorý im venoval jednoposchodovú
budovu svojho bývalého letného sídla za
hradbami mesta...

NAŠE PRACOVISKÁ

8 Pracovno-preventívne 
centrum  oÚsa

Onkologický ústav sv. Alžbety (OÚSA)
má dve preventívne centrá, ktoré sú za-
merané na nadštandardné preventívne
prehliadky a zdravotnú starostlivosť. Jed-
ným z nich je Pracovné preventívne cen-
trum OÚSA (PPC). Jeho súčasťou je aj
Pracovná zdravotná služba, ktorá je defi-
novaná ako odborná poradenská služba
pre zamestnávateľa v oblasti ochrany a
podpory zdravia pri práci.

PREVENCIA

14rakovina prsníka - 
amputácia, či prevencia?

V máji tohto roku priniesli médiá správu,
že slávna americká herečka Angelina Jolie
si zo strachu pred rakovinou prsníka dala
amputovať oba prsníky. Dôvodom jej ko-
nania, ako uviedla, bol fakt, že je nositeľ-
kou chybného génu BRCA1.  

obsah
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PSYCHOLÓGIA 

30duševná pomoc 
v ťažkej situácii

S tým, že život nie je prechádzka ru-
žovou záhradou, by so mnou súhlasila
väčšina pacientov. Choroba, akou je
rakovina, dokáže s  každým zatriasť

a neraz aj človek zakúsi, aké to je, ak padá
takmer na dno. Tu nastupuje otázka, čo
ďalej, ako to zvládnem, takto to nejde. 

VEDELI STE, ŽE...

31omŠoVÉ VÍno 
a jeho špecifiká

S  jesenným obdobím úzko súvisí vino-
branie. Aj preto sme sa rozhodli pri-
niesť materiál, ktorý vám v stručnosti
pomôže objasniť základný rozdiel
medzi bežným a omšovým vínom...

RODINA A ŽIVOTNÝ ŠTÝL

32Príjemné prekvapenia
malÉho dunaJa

Napriek tomu, že sa chvíle letných
prázdnin nenávratne skončili, ideálny čas
na strávenie pokojných a príjemných ro-
dinných chvíľ poskytuje aj obdobie konca
septembra a októbra. Koniec leta a prí-
chod jesene neponúka len príjemné pod-
nebie, ale predovšetkým paletu farieb
okolitej prírody.

ZAMYSLENIE SA

26rada sa v spomienkach 
vraciam k alžbetinkám

Nedávno som si uvedomila, že tento rok
je pre mňa jubilejný, lebo som pred 60
rokmi nastúpila ako mladá lekárka do
Onkologického ústavu sv. Alžbety, ktorý
sa vtedy nazýval Onkologický
ústav so sídlom v Bratislave. Tento
ústav mi nebol neznámy, lebo som
tam už predtým po 2 roky absol-
vovala povinnú klinickú prax...

ZAUJÍMAVOSŤ

29Kmeň za 
stámilióny eur

Znalci sa rôznia. Niektorí stanovujú jeho
hodnotu na 300 až 360 miliónov eur. Iní
tvrdia, že je to oveľa viac. Ďalší, že reálny
odhad ceny najznámejšieho diamantu na
svete, ktorým je Hviezda Afriky Cullinan I,
ani jestvovať nemôže, pretože tento oje-
dinelý drahokam má nevyčísliteľnú hod-
notu. 

UDIALO SA

29najväčší maloobchod 
CooP Jednota pre

zdravie
Nadácia COOP Jednota po-
skytla pre Onkologický ústav sv.
Alžbety (OÚSA) ďalšiu účelnú pomoc
– prostriedky na nadobudnutie zdra-
votníckeho zariadenia: stanice na diag-
nostiku a  popisovanie mamografic-
kých snímok pre digitálny mamograf
Hologic v preventívnom centre
OÚSA.
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Jedným z nich je Pracovno-preven-
tívne centrum oÚsa (PPC).
V PPC najnovšie kladieme veľký dô-

raz na špecializovanú zdravotnú starost-
livosť v  odborných ambulanciách do-
stupnú širokej verejnosti. Pracovné
preventívne centrum OÚSA pritom po-
skytuje nielen zdravotnú starostlivosť
špecializovanú, ale aj všeobecnú. Zame-
riava sa najmä na prevenciu, ktorá je väč-

šinou najúčinnejším prostriedkom na
udržanie pevného zdravia, a tým tiež zá-
rukou plnohodnotného života človeka.
Rozširovanie aktivít PPC, aplikácia naj-
novších trendov v  medicíne, nadštan-
dardný prístup vysokokvalifikovaných
odborníkov a ich profesionalita, to všetko
je zárukou kvality služieb PPC, ktoré
klientom ponúka k ich celkovej spokoj-
nosti.

Prevádzky PPC 

Pracovné preventívne centrum je umiest-
nené v rámci OÚSA na dvoch miestach:
Pracovisko Kolárska ulica č. 12 - tu sa na
prízemí nachádza ambulancia praktic-
kého lekára pre dospelých, pre klientov
s predplatenou zdravotnou starostlivos-
ťou a  interná ambulancia, ambulancia
praktického lekára pre dospelých, otori-
nolaryngológia + audiometria a recepcia.
Na 4.  poschodí sa nachádza pracovná
zdravotná služba a samostatný odborný
referent.
Na pracovisku Heydukova 10 (pavilón K),
sa nachádzajú pracoviská ako vnútorné
(interné) lekárstvo, pracovné lekárstvo,

PRACOVNO–PREVENTÍVNE
CENTRUM OÚSA
Onkologický ústav sv. Alžbety (OÚSA) má dve preventívne
centrá, ktoré sú zamerané na nadštandardné preventívne
prehliadky a zdravotnú starostlivosť. 

Dolný rad zľava:  MUDr. Emília Mojtová, Júlia Blažeková, PhDr. Katarína Vidová, Mária Vargovčíková, Ingrid Tardíková – vrchná sestra,
MUDr. Roland Wittgruber – primár, Margita Nagyová, MUDr. Róbert Podivínsky, Iveta Burdová, MUDr. Anton Zaťko
Horný rad zľava: Ivana Figľušová, MUDr. Soňa Fuhrherrová, Marta Rotbauerová, Mgr. Monika Chodáková, MUDr. Simoneta Hatiarová,
MUDr. Stanislav Kulták 
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gynekológia a pôrodníctvo, oftalmológia
a dermatovenerológia.

nadštandardné služby
PPC OÚSA sa zameriava na vykonávanie
nadštandardných preventívnych prehlia-
dok a poskytovanie nadštandardnej zdra-
votnej starostlivosti pre súkromné osoby,
pre zamestnancov malých i veľkých pod-
nikov, ako aj základnú zdravotnú starost-
livosť v ambulanciách praktického lekára
a odbornú zdravotnú starostlivosť v od-
borných ambulanciách. Základná zdra-
votná starostlivosť v ambulanciách prak-
tického lekára a  odborná zdravotná
starostlivosť v odborných ambulanciách
je štandardne dostupná každému obča-
novi s platným uzavretým zdravotným po-
istením, v  odborných ambulanciách na
odporúčanie praktického lekára. nadštan-
dardné preventívne prehliadky nie sú
hradené z verejného zdravotného poiste-
nia a z tohto dôvodu si ich klient uhrádza
sám. Pri nadštandardnej zdravotnej sta-
rostlivosti klient uhrádza ročný poplatok.
Preventívne vyšetrenia prebiehajú v  ter-
míne vyhovujúcom klientovi a časovo ne-
presiahnu štyri hodiny. Vykonávajú ich
vysoko kvalifikovaní odborníci OÚSA.
O svojom zdravotnom stave je klient in-
formovaný bezprostredne po vyšetrení,
písomnú lekársku správu má doručenú
poštou najneskôr do 14 dní po vyšetrení.

V prípade zistenia ochorenia na základe
preventívnej prehliadky absolvovanej v na-
šom zariadení, PPC zabezpečí klientovi
komplexné doriešenie zdravotného pro-
blému, ktoré hradí zdravotná poisťovňa.
Nadštandardná celoročná základná zdra-
votná starostlivosť zahŕňa možnosť indi-
viduálneho harmonogramu vyšetrení, fle-
xibilný, profesionálny prístup vysoko
kvalifikovaných lekárov s  komplexným
riešením problémov. 

ako sa stať 
klientom PPC
Pre naše preventívne centrum je dôležitý
každý klient. Nezáleží nám na tom, či je
z veľkej firmy, ktorá mu hradí nadštan-
dard (či už vo forme preventívnej pre-
hliadky alebo nadštandardnú celoročnú
zdravotnú starostlivosť) alebo sa prihlási
ako súkromná osoba, ktorá si všetko
uhrádza sama. Podstatná je pre nás spo-
kojnosť našich klientov, ako aj stále ras -
túci počet pacientov s platným zdravot-
ným poistením v  našich odborných
ambulanciách. 
Prevažná časť našich klientov sú pritom
stáli dlhoroční klienti a pacienti OÚSA,
ktorí sú spokojní s individuálnym prístu-
pom k nim a s našimi pracovníkmi.
Klientom sa u  nás stáva človek, ktorý
uzatvorí Zmluvu o poskytovaní nadštan-
dardnej základnej zdravotnej starostli-

vosti s  platnosťou na jeden rok alebo
Zmluvu o  poskytovaní nadštandardnej
zdravotnej starostlivosti – preventívny
program a, samozrejme, všetci pacienti
oÚsa a  poistenci zdravotných pois-
ťovní, ktorí potrebujú byť sledovaní v od-
bornej ambulancii, eventuálne potrebujú
vyšetrenie odborným lekárom na vyžia-
danie praktického lekára. 

Zľava: Zuzana Marakyová – asistentka hygieny, MUDr. Jozef Adámik, PhD. – pracovný
lekár, Mgr. Monika Kissová – verejná zdravotníčka, Júlia Blažeková – zdravotná sestra

MUDr. Stanislav Kutlák, Ivana Figľušová
– gynekologická ambulancia (pavilón K)

*Naše preventívne centrum má svoj
tím obchodných reprezentantov,
ktorí sa starajú o stálych a oslovujú
nových klientov. V prípade záujmu
o naše služby potenciálny klient
skontaktuje obchodného reprezen-
tanta, ktorý si s ním následne do-
hovorí termín stretnutia, kde mu
vysvetlí, ktoré služby poskytuje
PPC. V prípade záujmu mu môže
odporučiť, ktorá služba je pre neho
vhodná. Následne obchodný re-
prezentant vyhotoví zmluvu a po jej
podpísaní a uhradení sa záujemca
stáva naším klientom.

*Na vyšetrenia v odborných ambu-
lanciách sa pacient objedná osobne
alebo telefonicky prostredníctvom
recepcie alebo priamo v odbornej
ambulancii.



Výhody pre klienta
Pracovné preventívne centrum poskytuje
viaceré výhody pre svojho zmluvného
klienta. Pre lepšiu predstavivosť priná-
šame niektoré z  množstva výhod, na
ktoré by človek nemal nikdy zabúdať:

celoročná zdravotná starostlivosť pri-
márna a sekundárna
možnosť individuálneho harmo-
nogramu vyšetrenia
vysoko kvalitný preventívno-liečebný
program pre jednotlivcov i skupiny
individuálny prístup vysoko kva-
lifikovaných lekárov
profesionálny prístup a  kom-
plexné riešenie problémov 
maximálna diskrétnosť, pružnosť
a flexibilita
objednávanie – osobne, telefo-
nicky 
aktívny prístup k zdravotnej sta-
rostlivosti 
vstupná lekárska prehliadka
objednávanie vyšetrení na stano-
vený čas cez recepciu 
zabezpečenie očkovania 
konzultačná a poradenská služba
lekárom prvého kontaktu 
preventívne prehliadky vo vzťahu
k práci. 

odborné ambulancie
Pracovné preventívne centrum disponuje
nasledujúcimi odbornými ambulanciami: 

Interná ambulancia 
Očná ambulancia 
Gynekologická ambulancia 
Kožná ambulancia 
Otorinolaryngologická ambulancia 

Kardiológia - (iba funkčná diagnostika,
echo srdca, ergometria). 

Naše odborné ambulancie majú zmluvy
so všetkými v  SR pôsobiacimi zdravot-
nými poisťovňami, ku ktorým patria:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, Union,
zdravotná poisťovňa, Dôvera, zdravotná
poisťovňa. 

Pracovná zdravotná služba 
Pracovná zdravotná služba je defi-
novaná ako odborná poradenská
služba pre zamestnávateľa v oblasti
ochrany a podpory zdravia pri práci,
ktorá vykonáva zdravotný dohľad
tímom lekárskych i  nelekárskych
odborných pracovníkov. Služba vy-
konáva činnosti týkajúce sa zdra-
votného dohľadu nad pracovnými
podmienkami zamestnancov, čo je
v  podstate hygienická časť jej čin-
nosti. Ďalej vykonáva posudzovanie
zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu
k  práci na základe výkonu lekár-
skych preventívnych prehliadok, čo
je v  podstate klinická časť jej čin-
nosti. 
Onkologický ústav sv. Alžbety po-
skytuje vlastnú pracovnú zdravotnú
službu od 1.  januára roku 2009
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MUDr. Soňa Fuhrherrová, Soňa Rotbauerová – očná ambulancia
(pavilón K)

MUDr. Simoneta Hatiarová, Júlia Blažeková – kožná ambulan-
cia (pavilón K)

MUDr. Róbert Podivínsky,
Ingrid Tardíková – vrchná
sestra – ORL ambulancia
(Kolárska ulica)



v rozsahu ustanovení príslušných záko-
nov svojimi odbornými pracovníkmi nie-
len pre vlastných zamestnancov, ale
najmä pre pracovníkov iných inštitúcií
či  podnikateľské subjekty, a  to dodáva-
teľským spôsobom, na základe uzat-
vorenia príslušných zmlúv. Mini-
málna požiadavka na zloženie tímu
pracovnej zdravotnej služby je pra-
covný lekár s určenou špecializáciou,
verejný zdravotník v oblasti hygieny
práce a zdravotná sestra. 

nevyhnutnosť služby
Povinnosťou všetkých zamestnávate-
ľov je zabezpečiť pracovnú zdravotnú

službu pre zamestnancov, ktorí vykoná-
vajú rizikové práce, tzn. práce zaradené
do 3. a 4. kategórie. Hoci v zmysle súčas-
ných legislatívnych ustanovení nie sú za-
mestnávatelia povinní zabezpečiť túto

službu pre zamestnancov, ktorí vykoná-
vajú práce zaradené do kategórie 1 alebo
2, musia ju zabezpečiť pre prácu, pri kto-
rej sa vyžaduje odborná spôsobilosť podľa
osobitných predpisov, napríklad práca

v noci, práca vodičov, železničiarov,
práca so zobrazovacími jednotkami,
práca s bremenami, práca vo výškach
a pod. 
Pracovníci pracovnej zdravotnej
služby vykonávajú pracovné hygie-
nické kontroly tzv. audity na pra-
coviskách príslušných zamestnáva-
teľov s  následným vypracovaním
záverov s identifikáciou a analýzou
rizík pri práci, vrátane kategorizá-
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MUDr. Roland Wittgruber – primár, Mgr. Monika Chodáková –
interná ambulancia (pavilón K)

Mária Vargovčíková – pracovisko audiometrie (Kolárska ulica)

Čakáreň + recepcia – Kolárska ulica

MUDr. Anton Zaťko, Iveta Burdová – ambulancia praktického
lekára + závodná ambulancia OÚSA (Kolárska ulica)

MUDr. Emília Mojtová, Eva Maholányiová – ambulancia prak-
tického lekára (Kolárska ulica) 



cie práce z hľadiska zdravotných rizík
a prípadne aj s predložením návrhov na
zaradenie prác do 3. alebo 4. kategórie.
Práve na základe výsledkov hodnotenia
rizika z   expozície zamestnancov fakto-
rom práce a pracovného prostredia sa vy-
konávajú lekárske prehliadky vo vzťahu
k práci. Lekárske preventívne prehliadky
u osôb 1. a 2. kategórie, ak to vyžaduje
osobitný predpis, môžu vykonávať podľa
súčasnej legislatívy aj iní lekári nášho
ústavu so špecializáciou všeobecné lekár-
stvo. Lekárske preventívne prehliadky vo
vzťahu k práci sú cielene zamerané na vy-
šetrenie tých orgánov alebo systémov ľud-
ského tela, ktoré môžu byť poškodené
konkrétnymi škodlivými faktormi práce
alebo pracovného prostredia, ktorého
vplyvu je zamestnanec v pracovnom pro-
stredí vystavený. 
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na
prácu vykonáva vyšetrujúci lekár a vydáva
tzv. „Lekársky posudok o zdravotnej spô-
sobilosti zamestnanca na výkon konkrét-
nej činnosti“. Posudzovanie zdravotnej
spôsobilosti zamestnancov zaradených do
3. a 4. kategórie môže robiť výlučne pra-
covný lekár s príslušnou špecializáciou.
Tešíme sa na vašu návštevu a spoluprácu.
Text: MUDr. Roland Wittgruber, primár
PPC OÚSA, Mgr. Martina Balážová , sa-
mostatná odborná referentka PPC OÚSA,
MUDr. Jozef Adámik, PhD., pracovný lekár
PPC OÚSA a Mgr. Monika Kissová – ve-
rejný zdravotník PPC OÚSA.
Foto: Peter Kresánek
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Personálne obsadenie 
mudr. roland Wittgruber vedie PPC a je primárom PPC 
od samotného vzniku.

sÚČasnÉ obsadenie

leKári:
mudr. roland Wittgruber - primár PPC, vnútorné lekárstvo
mudr. Jozef adámik, Phd. - pracovné lekárstvo
mudr. stanislav Kutlák - gynekológia a pôrodníctvo
mudr. soňa Furherrová - oalmológia
mudr. simoneta hatiarová - dermatovenerológia
mudr. róbert Podivinský - otorinolaryngológia 
mudr. emília mojtová - ambulancia praktického lekára pre dospelých pre
klientov s predplatenou zdravotnou starostlivosťou a interná ambulancia 
mudr. anton Zaťko - ambulancia praktického lekára pre dospelých 

sestry:
mgr. monika Chodáková - sestra na internej ambulancii
ivana Figľušová - sestra na gynekologickej ambulancii
marta rotbauerová - sestra na oalmologickej ambulancii
Júlia blažeková - sestra na dermatovenerologickej ambulancii a ambulancii
pracovného lekára
iveta burdová - sestra na ambulancii praktického lekára
Phdr. Katarína Vidová - sestra na ambulancii praktického lekára
ingrid tardíková - vrchná sestra PPC, sestra na otorinolaryngologickej am-
bulancii
mária Vargovčíková - sestra na audiometrii

PomoCný ZdraVotnÍCKy Personál:
margita nagyová

reCePCia
eva maholányiová

administratÍVa:
mgr. martina balážová – samostatná odborná referentka 

PraCoVná ZdraVotná služba
mgr. monika Kissová
Zuzana marákyová

KontaKt:
recepcia preventívneho centra:
mobil: 0918 637 252
tel.:  02/3224 8811

Mgr. Martina Balážová – samostatná
odborná referentka PPC
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Angelina zdedila mutáciu
v tomto géne od svojej matky,
ktorá najskôr mala rakovinu

prsníka a neskôr vo veku 56 rokov zo-
mrela na rakovinu vaječníka. Aj stará
mama z  maminej strany a  mamina
sestra mali rakovinu ženských orgánov.
Výskum v 90-tych rokoch 20. storočia
odhalil, že za takýto rodinný výskyt ra-
koviny prsníka a vaječníkov sú zodpo-
vedné mutácie v génoch, ktoré dostali
názov BRCA z  anglického Breast 
Cancer (rakovina prsníka). Mutácie
v  BRCA génoch (BRCA1, BRCA2,
BRCA3) sa vyskytujú približne v 5 % -
10 % prípadov rakoviny prsníka a 12 %
prípadov zhubných nádorov vaječníka.
Výhodou je, že prítomnosť týchto zde-
dených, tzv. zárodočných mutácií, sa dá

odhaliť skôr, ako ochorenie prepukne,
čo otvára možnosti cielenej prevencie. 

Vyšetrenia a konzultácie
Onkologický ústav sv. Alžbety bol pr-
vým klinickým pracoviskom na Slo-
vensku, kde sa začali robiť vyšetrenia
BRCA génov. Za vyše 13 rokov sa tu
prešetrilo vyše tisíc rizikových rodín.
Každá žena, ktorá má obavy z geneticky
podmieneného rizika rakoviny prsníka
alebo vaječníkov, môže prísť na konzul-
táciu do genetickej ambulancie na Od-
delenie lekárskej genetiky OÚSA. Tu
sa zostaví rodokmeň a popíšu sa jednot-
livé prípady výskytu nádorových ocho-
rení v rodine. Pri splnení indikačných
kritérií na molekulárne vyšetrenie hradí
výkon zdravotná poisťovňa. V prípade,

že indikačné kritériá nie sú splnené,
môže si aj zdravá žena dať vyšetriť naj-
častejšie sa vyskytujúce BRCA mutácie
v slovenskej populácii, ale na vlastné ná-
klady. Zvyčajne sa však testovanie ro-
diny začína u osoby už postihnutej ra-
kovinou. Ak sa mutácia v géne odhalí,
môžu sa dať otestovať aj zdraví pokrvne
príbuzní členovia rodiny. Tým, čo mu-
táciu nezdedili, výsledky testu, samo-
zrejme, prinášajú veľkú úľavu a radosť.
Osoby, ktoré mutáciu zdedili (a môžu
to byť aj muži, u ktorých mutácia zvy-
šuje riziko nádorov prostaty) by mali
dodržiavať pravidelný program sekun-
dárnej prevencie. S jeho obsahom sú de-
tailne oboznámení na záverečnej gene-
tickej konzultácii v ambulancii lekárskej
genetiky OÚSA. 

radikálna prevencia
Angelina Jolie sa rozhodla pre radikálny
spôsob prevencie, amputáciu oboch prsní -
kov (obojstranná mastektómia). Samo-
zrejme, nie je prvá ani jediná na svete,
ktorá takúto profylaktickú mastektó-
miu v  súvislosti s  mutáciou v  BRCA
géne podstúpila. Aj na Slovensku máme
takéto ženy, aj keď sa o nich nepíše ako
o hrdinkách. Mnohí Angelinu za jej čin
obdivujú, ale niektoré ženy pred profy-
laktickou mastektómiou varujú. Na-
príklad jedna žena, u  ktorej sa po zá-
kroku vyskytli komplikácie a neskôr ju
opustil kvôli tomu aj manžel, hovorí
o profylaktickej mastektómii ako o naj-
väčšej chybe svojho života. Ďalšia žena
po mastektómii Angeline vyčíta, že celú
procedúru popisuje ako „prechádzku
ružovou záhradou“, čo sa nezhoduje
s jej skúsenosťou. Vďaka Angeline môže
byť teraz predstava získať nové prsia po
profylaktickej mastektómii a následnej
rekonštrukcii implantátmi veľmi lákavá.
Veď Angelina hovorí o nádhernom vý-
slednom efekte... V  slovenských mé-

V máji tohto roku priniesli médiá správu, že slávna americká
herečka Angelina Jolie si zo strachu pred rakovinou prsníka dala
amputovať oba prsníky. Dôvodom jej konania, ako uviedla, bol
fakt, že je nositeľkou chybného génu BRCA1. 

Rakovina prsníka - amputácia 
alebo prirodzená prevencia?

Účastníčky besedy BRCAmut fóra na Oddelení lekárskej genetiky OÚSA pri sledovaní
prednášky. 
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diách sa dokonca objavilo, že pri po-
hľade na Angelinu vyzerá rakovina pr-
sníka oveľa viac sexy a  naháňa menej
strachu! Hoci riziko vzniku rakoviny
prsníka kleslo u Angeliny približne na
5 %, rizika rakoviny vaječníkov sa zatiaľ
nezbavila. Preventívne odstránenie va-
ječníkov (profylaktická ovarektómia)
predstavuje omnoho menej drastický
zákrok a  dá sa vykonať aj laparosko-
picky. Navyše ovarektómiou sa u nosi-
teliek mutovaného génu
BRCA zníži riziko rako-
viny prsníka zhruba o po-
lovicu. Aj keď je riziko
vzniku rakoviny vaječníkov
u žien s BRCA mutáciami
nižšie ako riziko vzniku ná-
dorov prsníka, pre pred-
nostnú ovarektómiu hovorí
aj fakt, že sekundárna pre-
vencia rakoviny prsníkov je
omnoho efektívnejšia ako
sekundárna prevencia rako-
viny vaječníkov. 

Výška rizika
Bežne a  najmä v  médiách sa mutácie
v  BRCA génoch spájajú s  veľmi vyso-
kým percentom rizika rakoviny žen-
ských orgánov (87-percentné riziko ra-
koviny prsníka a  50-percentné riziko
rakoviny vaječníkov). Celá pravda

okolo odhadu výšky rizika je však zlo-
žitejšia. Vysoké percentá pochádzajú zo
skoršieho výskumu, keď sa skúmali
veľké rodiny s veľkým počtom chorých.
Pretože pokrvne príbuzní majú spo-
ločné odchýlky aj v iných génoch (po-
lymorfizmy) a často žijú aj v podobnom
prostredí a  majú   podobné zvyky, je
možné, že aj iné genetické, ako aj envi-
ronmentálne faktory či životný štýl sa
u  nich podieľali na vzniku ochorenia.

To nie je len hypotéza. Nové vedecké
práce to naozaj potvrdzujú. Už dnes je
známych aspoň 50 ďalších génov, ktoré
ovplyvňujú výšku rizika rakoviny prs -
níka. V jednej štúdii sa ukázalo, že  rov-
naké typy mutácií v  BRCA1 viedli
v  americko-kanadskej populácii k  80-
až 90-percentnému riziku rakoviny prs -
níka, zatiaľ čo v poľskej populácii bolo
riziko len 50-percentné. Podľa najnov-
šieho výskumu je priemerné riziko 

rakoviny prsníka pri mu-
táciách v BRCA génoch 

60 % (teda 5x vyššie ako
v bežnej populácii, kde je

12 %) a riziko rakoviny
vaječníka je v bežnej po-

pulácii asi 1,4 %, zatiaľ čo
u nositeliek mutácie

v BRCA1 sa zvyšuje na 
15 % a u nositeliek mu-

tácie v BRCA2 na 40 %. 

alarmujúce 
zistenie

Alarmujúce je však zistenie z výskumu,
že rakovina prsníkov a  vaječníkov na-
stupuje u  nositeliek mutovaných
BRCA génov v  skoršom veku, než to
bolo v minulých generáciách, teda v ge-
nerácii ich matiek či starých matiek.
Tento jav (tzv. genetická anticipácia)
pravdepodobne súvisí so zhoršujúcim
sa životným štýlom a čoraz znečistenej-
ším životným prostredím. Žijeme do-
slova v „dobe jedovej“, karcinogény na
nás číhajú na každom kroku. Príliš zať -
ažujeme náš detoxikačný a  imunitný
systém. Stále sa niečím stresujeme, málo
sa hýbeme a málo chodíme do prírody
na čerstvý vzduch. Prejedanie sa alebo
nedostatočná výživa, nedostatok alebo
poruchy spánku tiež môžu prispievať
ku vzniku rakoviny. Náš imunitný, ner -
vový a hormonálny systém sú úzko pre-
pojené. Experimentálne práce ukázali,
že napríklad stresový hormón korti-
zol  vyraďuje z činnosti zdravý BRCA1
gén. To je veľmi dôležitý fakt, lebo
u osôb, ktoré zdedili  mutáciu v BRCA
géne, vzniká zhubný nádor až umlča-

Organizátorky besied BRCAmut fóra RNDr. Zdena Bartošová, CSc. (vpravo) 
a doc. MUDr. Denisa Ilenčíková, PhD., (vľavo) s účastníčkou besied pani Majkou (68 r.),
ktorá napriek mutácii v géne BRCA1 rakovinu prsníka nedostala.

BRCAmut fórum finančne podporuje
Združenie pre onkológiu (občianske
združenie), ktorého hlavným poslaním 
a cieľom je ochrana a podpora zdravia
spočívajúca vo vytváraní podmienok na
prevenciu, včasnú diagnostiku a efektívnu
liečbu najmä onkologických ochorení a pod-
pora vzdelávania v onkologickej oblasti.



ním zdravej kópie génu, ktorú zdedili
od druhého zdravého rodiča. Celý pro-
ces vzniku rakoviny má viacero rovín
a iba mutácie v génoch nestačia. Pocho-
piť všetky zákonitosti vzniku rakoviny
nie je ľahké a  dáva zabrať vedcom na
celom svete.

spôsoby prevencie
Niektoré spôsoby primárnej prevencie
rakoviny môžu byť však veľmi jedno-
duché... Miesto pozerania televízora do
hlbokej noci si môžeme dožičiť dosta-
tok spánku, pri ktorom sa vylučuje hor-
món melatonín brzdiaci rozvoj rako-
viny. Miesto sedenia v  zafajčenej
kaviarni si môžeme ísť zacvičiť. Cviče-
nie zlepšuje okysličovanie krvi, detoxi-
káciu organizmu, posilňuje imunitný
systém a potláča zápalové procesy pod-
porujúce rast rakovinových buniek.
Mnohé karcinogény v  domácnosti
(napr. vo výparoch z  čistiacich pro-
striedkov, impregnácie nábytku či tex-
tílií) môžeme jednoducho vyvetrať
alebo ešte lepšie, chodiť čo najčastejšie
do prírody, kde je ich koncentrácia pod-
statne nižšia. Onkostatický účinok má
aj hormón oxytocín, ktorý sa v tele vy-
lučuje nielen pri pôrode a dojčení, ale
aj pri maznaní sa s  domácim zvierat-
kom, láskyplnom objatí s  milovanou
osobou, pobyte v príjemnom prostredí
a všade tam, kde človek cíti lásku a po-
rozumenie. Prirodzená primárna pre-
vencia rakoviny vyžaduje veľa osvety
a hlavne vlastného úsilia.

Komplexná prevencia
V Onkologickom ústave sv. Alžbety sa
snažíme ženám, ktoré majú mutácie
v BRCA génoch, poskytnúť komplexný
obraz o spôsoboch primárnej a sekun-
dárnej prevencie rakovinového ochore-
nia. Ako jediné zdravotnícke zariadenie
na Slovensku organizujeme pre ne dis -
kusné fórum, tzv. BRCAmut fórum.
S  podporou Združenia pre onkológiu
sa na Oddelení lekárskej genetiky od
decembra minulého roku konajú pra-
videlné besedy raz za mesiac na rôzne
témy s  prizvanými odborníkmi a  špe-

cialistami. Okrem skríningových metód
prevencie sa tu preberajú aj otázky ži-
votného štýlu, výživy, prevencie osteo-
porózy a ďalších možných zdravotných
problémov v  tejto rizikovej skupine
žien. Vedomie genetického rizika k ra-
kovine môže predstavovať nemalú psy-
chickú záťaž. Preto sa plánujeme zaobe-
rať aj emóciami strachu, úzkosti atď.
a ich zvládaním. Tiež chceme účastníč-
kam besied priblížiť, kam pokročil vý-
skum a vysvetliť, odkiaľ sa mutácie vzali,
aby necítili krivdu a zášť voči svojim ro-
dičom či predkom. Chceme prispieť

k posilneniu celkovej fyzickej, psychic-
kej a spirituálnej integrity týchto žien.
Nie sme predsa len génmi, ale sme by-
tosti, ktoré majú obrovský duchovný
potenciál. Dať si profylakticky ampu-
tovať prsia určite vyžaduje veľkú od-
vahu, avšak prekonať svoj strach z  ra-
koviny, s láskou dbať o svoje telo aj dušu
a zvyšok nechať na Božiu milosť, nie je
o nič menej hrdinským činom... 
Text: RNDr. Zdena Bartošová, CSc.,
Oddelenie lekárskej genetiky, OÚSA
Foto: Ing. Ľudmila Vavrová, PhD., Od-
delenie lekárskej genetiky, OÚSA
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PohyboVÉ aKtiVity

číslo 3   /2013

Pohybové aktivity (PA) podľa
očakávaného efektu môžeme
rozdeliť na dve skupiny: 

Všeobecné pohybové aktivity. Sem
zaraďujeme predovšetkým aeróbne po-
hybové aktivity (APA) kondičného
charakteru spojené so zvýšenou spotre-

bou kyslíka pri ich vykonávaní. 
Cielené pohybové aktivity zamerané
podľa charakteru postihnutia, ktorý
chceme ovplyvniť. 

V  tomto článku sa budeme venovať
všeobecným pohybovým aktivitám. Cie-
leným pohybovým aktivitám využívaným

pri liečbe ochorení chrbtice (verteb -
rogénne), ktoré patria v našej populácii
medzi najrozšírenejšie postihnutia pohy-
bového aparátu, sa budeme venovať
v ďalšom čísle. 

i. aeróbne pohybové 
aktivity (aPa)
Aby sme dosiahli želaný tréningový efekt
(ktorý je uvedený v I. časti), mali by sme
vykonávať kontinuálnu aktivitu aerób-
neho charakteru minimálne 20 minút
3x/týždeň s intenzitou 50 – 80 % maxi -
málnej tepovej frekvencie (niektorí au-
tori udávajú až 60 – 90 %).
Maximálna tepová frekvencia sa vypočí-
tava podľa vzorca : 

u  mužov 205 - 1/2 veku, (napríklad
u 50 r. muža: 205 – 25 = 180, z toho
50 % = 90,  z  toho 80 % = 144). Pri
cvičení by sa mala u 50 r. muža pohy-
bovať tepová frekvencia v rozmedzí 90
- 144/minútu
u žien 220 - vek (u 50 r. ženy: 220 –
50 - 170,  z  toho 50 % = 85,  80 % =
136,), čiže u  50 r.  ženy by mala byť
tepová frekvencia 85 - 136/minútu.

Tieto údaje sú však iba orientačné, pre-
tože pri každom cvičení treba zohľadniť
ešte aj aktuálny zdravotný stav, pohodu,
trénovanosť daného jednotlivca. 
Aj keď sa dajú hodnoty frekvencie tepu
pomerne ľahko určiť, cvičenec sa má ria -
diť skôr pocitom intenzity námahy ako
presnou hodnotou srdcovej frekvencie.
Praktickým kritériom primeranosti in-
tenzity chôdze alebo behu je pocit pre-
hĺbeného dychu pri nich, ale nie je
vhodný dlhodobejší pocit zadýchania.
Počas kondičného cvičenia by sme mali
byť schopní viesť rozhovor a po cvičení
by sme sa mali dostať do normálneho
stavu v priebehu maximálne 5 minút. Nie
je dobré cvičiť tak intenzívne, že sa
budeme po zvyšok dňa cítiť úplne vyčer-

Význam pohybových 
aktivít v živote človeka

Vo všeobecnosti nedostatok pohybu nepociťujeme tak
intenzívne ako nedostatok potravy alebo tekutín, ale pohybová
činnosť je nenahraditeľná pre správny vývoj a funkciu ľudského
tela. Pohyb je základný princíp života. Aký je správny výber
a podmienky adekvátneho vykonávania určitých pohybových
aktivít tak, aby prinášali pozitívny efekt, si povieme v tejto –
v poradí druhej časti...
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paní. nenúťme sa cvičiť do vyčerpania.
Treba vypočuť hlas organizmu na
ukončenie cvičenia, najmä ak sme boli
napríklad predtým chorí alebo sme una -
vení, prípadne začíname s  cvičením po
dlhšej prestávke. K  najväčšiemu počtu
zranení dochádza jednak na začiatku ak-
tivít (pri nerozohriatych svaloch) a po-
tom zasa na konci cvičenia pri únave. 
Najmä v  staršom veku svaly rýchlejšie

ochabujú, ani kosti už nie sú také pevné
ako zamlada, pribúda ochorení pohy-
bového, ako aj srdcovo-cievneho aparátu,
preto sa treba vyvarovať preťaženiu a in-
tenzitu cvičenia zvyšovať len postupne
podľa reakcie organizmu. Ak nejaký po-
hyb vyvoláva bolesť, treba ho prechodne
vynechať. 

lepšia malá než 
žiadna aktivita
Nenechajme sa odradiť, ak nevieme 
na začiatku dosiahnuť
odporúčanú frekvenciu a in-
tenzitu cvičení. Najlepší
tréningový efekt sa dostaví, ak
sa srdcová frekvencia pri zvo -
lenej aktivite dostane na
požadovanú úroveň. Ale aj ak
sa to nepodarí, zlepšujeme si
cvičením kondíciu a  pohyb -
livosť, len dosiahnutie želanej
výkonnosti môže trvať dlhšie.
Rozhodne je lepšia aj menej
intenzívna pohybová aktivita
ako žiadna, najmä ak ju pravidelne
opakujeme. Každý pohyb , ktorý nie je
škodlivý, je prospešný. Prirodzene pri
zohľadnení zdravotného stavu.

Vhodné aeróbne aktivity 
Výber aeróbnych aktivít by sa mal riadiť
najmä tým, či dotyčný pravidelne špor-
tuje/športoval, alebo si vhodný typ cviče-
nia iba hľadá.
Pri výbere vhodnej aktivity je najlepšie
pokračovať v  predchádzajúcich typoch
aktivít alebo si vybrať také, ktoré majú
primerané nároky na aktuálny stav orga-
nizmu pri zohľadnení celkového zdravot-
ného stavu. Medzi najrozšírenejšie patria
chôdza, beh, jazda na bicykli a plávanie.

Posledné dva pohybom v odľahčení šetria
kĺby dolných končatín a sú preto mimo-
riadne vhodné pre osoby s  nadhmot-
nosťou. Vyzdvihol by som ešte bežecké
lyžovanie a  aquaaerobik (cvičenie vo
vode), ktoré sú jednou z najzdravších po-
hybových aktivít vôbec. Pri nich sa totiž
nielen plynule precvičuje prakticky celé
telo, ale šetrným spôsobom aj rotačná
zložka pohybu, ktorá je dôležitá pre
zlepšenie stability chrbtice a kĺbov, a tým
aj ich ochranu. Podobne aj primeraný
tanec, ktorý je súčasne aj vítanou
spoločenskou udalosťou. Sem možno
zaradiť aj novšie pohybové aktivity
flowin, power jogu, aktivity aj
s tanečnými prvkami (zumba a dance fit).
Nejednoznačná je vhodnosť loptových
hier, kde dochádza k prudším rotačným
pohybom. Najmä v  telocvičniach, kde
podlahy neumožňujú žiadaný sklz nohy,
sa prudké zárazy pri rýchlom brzdení,

zmene smeru pohybu nepriaznivo
prenášajú na kĺby a chrbticu. Avšak v prí-
pade, keď dotyčný praktizuje niektorú zo
športových hier dlhodobo, nemusí byť
dôvod, aby ju v  pokročilejšom veku
zanechal, zvlášť pokiaľ ju vykonáva so
šetrnejším nasadením. Mladšie ročníky
sa môžu zamerať aj na rozvíjanie rýchlosti
a výbušnosti, ale s pribúdajúcim vekom
tieto atribúty strácajú na význame 
a omnoho prospešnejšie sú vytrvalostné
športy, na ktoré je aj starší organizmus
dobre prispôsobený.

Posilňovanie
Ideálne je kombinovať aeróbne činnosti
s posilňovaním, ktoré zlepšuje stav

svalovej hmoty. Svalová sila je potrebná
v každodennom živote. Kvôli jej miznu-
tiu sa u seniorov často stretávame hlavne
s poruchami chôdze či zhoršením chôdze
do schodov. 
Navyše svalová činnosť spaľuje tuky. Svalo -
vá sila sa po päťdesiatke znižuje každých
desať rokov o 15 % a po sedemdesiatke
o 30 %. Silový tréning však môže tento
úbytok výrazne spomaliť. Ale pozor, nie
je vhodné posilňovať s ťažkými činkami,
ale treba prispôsobiť hmotnosť činky tak,
aby sme dokázali v jednej sérii urobiť čisto
aspoň 10 opakovaní a viac.
Pri posilňovacích aktivitách má byť
výdych počas pôsobenia proti záťaži
a nádych vo fáze uvoľnenia, nezadržiavať
dych.
Najvýhodnejšie je striedať rôzne pohy-
bové aktivity. Vyhneme sa tým preťaže-
niu z jednostrannej záťaže, rovnomernej -
šie rozvinieme rôzne svalové partie

a v neposlednom rade si aj ľahšie
udržíme motiváciu. 

Postup - rozcvičenie, 
zvyšovanie intenzity
Na začiatku športových aktivít
sa treba rozcvičiť, zahriať svaly,
a tým pripraviť celý organizmus
na cvičenie. Predchádzame tak
mnohým zraneniam. 
Intenzitu cvičenia treba zvyšo-
vať postupne. Nie je najlepší
nápad sa pridať plnou intenzi-

tou k partnerovi alebo do skupiny, ktorá
už robí určitú pohybovú aktivitu dlhší
čas. Pri dobrom úmysle sa zabúda, že
tempo, ktorému sa treba na takomto
cvičení prispôsobiť, môže byť nadmerné,
často odradzujúce od pokračovania
v cvičení.
Na konci tréningu je potrebná fáza
ochladenia organizmu, postupného
vypúšťania intenzity, upokojenia orga-
nizmu. Nie je vhodné po intenzívnom
cvičení zostať stáť, alebo si rovno sadnúť,
alebo ľahnúť. Boli už zaznamenané úmr-
tia športovcov v  aute po dlhšom behu
následkom stagnácie krvi v  dolných
končatinách. Doprajme si regeneráciu vo
forme strečingu, masáže alebo iných re-
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laxačných techník. Zaslúži si to každý or-
ganizmus, ale najmä staršie telo, ktoré sa
ťažšie spamätáva po námahe ako mladé.
nevhodné aktivity 
Úplne nevhodné pre začínajúcich sú ak-
tivity vysokej intenzity, zložitosti, veľkých
nárokov na rovnováhu alebo s  väčšími
otrasmi. Tieto totiž vo zvýšenej miere
ohrozujú možnosťou úrazu, poškodením
kĺbov vrátane chrbtice, svalov, či rýchlou
stratou motivácie. Vo väčšine prípadov
patrí medzi nevhodné aktivity veľká časť
loptových hier, najmä squash, tenis
(bližšie vo „Vhodných aktivitách“).
„Skákavý aerobik“ nie je vhodný pre ľudí,
ktorí trpia bolesťami chrbtice
a  kĺbov. Našťastie už sa od
neho upúšťa a  nahrádza sa
prvkami zameranými na
spevnenie svalov (kalanetika,
step, power joga a  body to -
ning).
Nevhodný je aj plavecký štýl
prsia s  úsilnejším dvíhaním
hlavy nad vodu, pri ktorom
dochádza k  nežiaducemu
preťaženiu z  nadmerného
prehnutia v  krčnej aj
krížovej oblasti chrbtice.

Zlé jednorazové 
záchvatové aktivity
Upozorňujeme na škodlivý vplyv jedno-
razových „záchvatovitých“ pohybových 
aktivít. Typické sú víkendové aktivity
(najmä s viactýždňovým odstupom), keď
sa snažíme dobehnúť, čo sme zameškali
v predchádzajúcich dňoch či týždňoch.
Niekoľkodňová svalová horúčka po
týchto aktivitách je relatívne to naj-
menšie zlo. Tá prejde počas niekoľkých
dní aj sama bez následkov. Oveľa
závažnej šie bývajú poškodenia väzov,
svalov, kĺbov vrátane medzistavcových
platničiek, ktoré nie sú pripravené na
takúto nadmernú jednorazovú záťaž.
Určite je lepšie vyhradiť si obdeň pol-
hodinku, ako sa raz do týždňa vybičovať
k  dvojhodinovému tréningu a  potom
dlho oddychovať.
Negatívnym faktorom môže byť aj
nevhodné načasovanie cvičenia (napr.

neskoro večer, počas choroby, či pri ne-
dostatku odpočinku). Správnym načaso-
vaním pohybovej aktivity dodáme telu
mnoho energie, zlepší sa vzhľad pleti
a dokonca budeme vyžarovať viac pozi -
tívnej energie. Naopak, pri nesprávnom
načasovaní bude na nás pohyb pôsobiť
opačne. Vyčerpá nás, oslabí a zoberie chuť
do života. 
Pohybové aktivity sú nepochybne
prospešné, avšak nie sú všeliek za
každých okolností. nebezpečnejšie ako
nedostatok pohybu je: 

sklon bagatelizovať námahu
nekompetentnosť vo výbere aktivít
a dávkovaní.

Podľa štatistík napr. nesprávne dávkovanie
pri joggingu malo za následok v  47 %
bolesti kĺbov, 38 % bolesti svalov, 27 %
poškodenia šliach a väzov, 7 % počas za-
ťaženia bolesť za hrudnou kosťou.

môžu cvičiť aj 
chorí ľudia?
Pred začatím cvičenia je potrebné poznať
svoj zdravotný stav. Najmä kondíciu srd-

covo-cievneho aparátu, od ktorej sa
odvíja tepová frekvencia, pri ktorej by
sme mali cvičiť.
Chronicky chorí ľudia najmä na srdce,
pohybový aparát, by sa mali rozhodne
poradiť so svojím ošetrujúcim lekárom
o vhodnosti toho-ktorého druhu pohy-
bovej aktivity.
Aj u pacientov s chronickým srdcovým
zlyhávaním sa v poslednom období pre-
sadzuje aktívnejší prístup k pohybovým
aktivitám kondičného charakteru. Avšak
títo pacienti sú typickým príkladom, kde
pri zostavovaní tréningového plánu treba
dodržiavať prísne individuálny prístup
pri zohľadnení aktuálneho zdravotného

stavu.
Pri artróze nosných kĺbov
(bedrové, kolenné kĺby),
nadhmotnosti nie sú vhodné
skoky, poskoky, beh a aj chôdza
je vhodná iba limitovane po
hranicu bolesti. Vhodné sú
cvičenia v  odľahčení ako bi-
cyklovanie a  cvičenie vo vode.
Ak nemáte vážnejšie problémy
so srdcom, kĺbmi, nie je dôvod,
prečo nezačať cvičiť. Formy
pohybovej aktivity sú rozma -
nité, každý si môže vybrať,

prispôsobiť, čo je najvhodnejšie a  naj -
primeranejšie jeho veku, fyzickému
i zdravotnému stavu. Všeobecné zásady
postupnosti, umiernenosti tu však platia
dvojnásobne. 
(Pokračovanie nabudúce)
Text: MUDr. Juraj Mareček, primár 
Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia OÚSA 
Foto: Peter Kresánek, int

PohyboVÉ aKtiVity
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Zhrnutie všeobecných zásad:
Poznanie aktuálneho zdravotného stavu a podľa toho výber typu pohybovej aktivity. 
Primeraná intenzita, trvanie pohybovej aktivity s postupne zvyšovanou záťažou.
Pravidelnosť a dlhodobosť pohybovej činnosti (2 - 4x týždenne).
Pestrosť, vyváženosť programu, striedanie rôznych typov cvičenia.
Rozcvičenie na začiatku cvičenia, regenerácia po cvičení.
Cit pre mieru. Bolesť vo svaloch trvajúca niekoľko dní a ľahké vyčerpanie sú po cvičení v po-
riadku, ale vyčerpanie, boľavé kĺby a úporné bolesti svalov nie sú normálne.
Navštíviť lekára, ak máme po cvičení problémy s dýchaním, ak pociťujeme bolesť alebo tlak
na hrudníku, krku, pleciach alebo iných častiach tela. Nečakajme, kým sa dostaví prudká bolesť. 
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Delegáciu viedol pán András Szabó
z Asociácie výskumu a výstavby -

oddelenia  zdravotníckych zariadení, síd-
liacej v Budapešti.
Návštevu sprevádzali doc. MUDr. Viera
Lehotská, PhD.,  doc. MUDr. Izabela
Makaiová, CSc., Mgr. Žaneta Kantová
a  Ing. Peter Bánki, Mgr. Jozef Grežďo,
PhD., a RNDr. Zdena Bartošová, PhD.
Delegácia sa zaujímala o  dispozíciu
a technickú výbavu II. Rádiologickej kli-
niky LFUK a OÚSA, Kliniky nukleárnej

medicíny LFUK, SZU a OÚSA, Odde-
lenia megavoltovej rádioterapie a brachy-
terapie Kliniky radiačnej onkológie SZU
a OÚSA a Oddelenia lekárskej genetiky
Ústavu laboratórnej medicíny SZU
a OÚSA.
Hostia mimoriadne ocenili vzhľad, dis-
pozičné riešenia, ako aj prístrojové a tech-
nické vybavenie rekonštruovaných prie-
storov jednotlivých pracovísk OÚSA, čo
vyplývalo z  hlavného zámeru delegácie,
ktorá sa v Maďarsku špecializuje na pre-
stavbu existujúcich a historických zdra-
votníckych zariadení so zreteľom na za-
vádzanie a  využívanie moderných
diagnostických a terapeutických prístro-
jov a inovatívnych technológií laboratór-
nej diagnostiky.
Text: Doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.

Dňa 26. júna 2013 sa na
OÚSA uskutočnila návšteva
delegácie z Maďarska, ktorá
pozostávala z 25 odborníkov
z oblasti projekcie, výstavby 
a  hospodársko-technického
vybavenia nemocníc. 

Návšteva odborníkov
z Maďarska Prečítal som si najnovšie číslo ča-

sopisu Naša nemocnica, aj tlačou
ste sa zlepšili, aj papier je veľmi kva-
litný, fotografie tiež vyzerajú dobre,
Juraj Ďurný; Ďakujem Vám pekne,
že ste mi poslali časopis. rada som
si ho prečítala, vyzerá výborne,
mudr. Janette  Fartelová, mPh;
Veľmi pekne ste to napísali. Jitka
Bezúrová; Prajem mnoho ďalších
úspechov pri redakčnej práci, ktorá
je mimoriadne náročná nielen 
z hľadiska štylistiky a grafickej
úpravy, ale aj zo strany prispôsobo-
vania sa a zohľadňovania mnohora-
kých názorov všetkých zaintereso-
vaných, V. l.; Časopis sa naozaj dá
čítať, dobre funguje, je to veľmi kva-
litné, tiež pre pacientov vhodné,
máme od  nich na časopis viaceré
dobré ohlasy, J. A.

OHLASY

45A



Jeho hlavným cieľom je prispievať
k  zlepšeniu psychosociálnych pod-
mienok pacientov tohto zariadenia.

Donedávna dobrovoľníci vykonávali
svoju činnosť len na lôžkových oddele-
niach. V súčasnosti ponúkajú svoje služby
aj ambulantným pacientom. 

nový projekt
Od apríla tohto roku prebieha v nemoc-
nici nový projekt Pohodlie pred ambu-
lanciami a  krása na izbách, ktorý rea -
lizujeme vďaka podpore vedenia
nemocnice a Nadácie VÚB. Rozširujeme
ním svoje doterajšie pôsobenie v nemoc-
nici. Počas našej viac ako desaťročnej 
existencie dobrovoľníci vykonávali
a vykonávajú svoje aktivity na lôžkových

oddeleniach – internom a  rádiotera -
peutickom. V uvedenom termíne sme za-
čali s realizáciou novej aktivity, ktorá je
určená ambulantným pacientom a  ich
rodinným príslušníkom čakajúcim na
chodbách a  vo vestibule nemocnice na
terapie, vyšetrenia či odvoz – podávaním
teplých nápojov. V  pondelok, uto-
rok a  stredu možno vidieť našich 
dobrovoľníkov v  typických vestách
s vozíkom či podnosmi s kávou a čajom,
ktoré roznášajú alebo ponúkajú pacien-
tom na chodbách. Spoločne s  nápojmi
ponúkajú úsmev, milé slovo či spoločnosť
a možnosť rozhovoru, ak majú pacienti
alebo ich blízki záujem.

organizovanie akcií
V  letných mesiacoch sme okrem našej
pravidelnej činnosti zorganizovali niekoľko
jednorazových akcií. Dvakrát sa uskutočnilo
rozprávanie o cestovaní na Klinike radiačnej
onkológie. Na prvej akcii dobrovoľníčka Ta-
tiana Dvořáková porozprávala prítomným
pacientkám o  svojej púti do Santiaga de
Compostela a na druhej sa dobrovoľník Petr
Jambor podelil o  svoje zážitky z  cesty do
Utahu v USA. Obe rozprávania sprevádzala
prezentácia fotografií z týchto ciest. Ďalšou
akciou bol koncert, na ktorom vystúpil
Pravoslávny zbor sv. Rostislava. Členovia
zboru zaspievali v  kaplnke a  neskôr aj na
oddeleniach niekoľko pravoslávnych litur-
gických piesní. V týchto dňoch prebieha ná-
bor nových dobrovoľníkov do nášho
občianskeho združenia, viac informácií
a kontakt nájdete na letáku.
Text a foto: Mgr. Emília Hlávková, 
koordinátorka dobrovoľníkov

Občianske združenie Dobrovoľnícka skupina Vŕba pôsobí v Onko-
logickom ústave sv. Alžbety v Bratislave už viac ako desať rokov.

dobroVoĽnÍCtVo
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Dobrovoľnícka skupina Vŕba sa venuje sprevádzaniu dospelých onkologicky chorých pacientov 
v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave. Hľadáme dobrovoľníkov pre nasledujúce aktivity:

Pre hospitalizovaných pacientov na oddeleniach: 
komunikácia s pacientmi na lôžkach
tvorivé dielne – voľnočasové aktivity s mobilnými pacientmi
mobilná knižnica – požičiavanie kníh na oddeleniach 
kadernícke a kozmetické služby
jednorazové akcie (spev, recitácia, rozprávanie o cestovaní,...)

Pre pacientov pred ambulanciami, ktorí čakajú na terapie a vyšetrenia: 
podávanie teplých nápojov (počas pracovných dní, cca od 9:00 do 12:00)

Základné podmienky prijatia (pre všetky druhy činností):
minimálny vek: 18 rokov
dostatok voľného času (služba v nemocnici - max. 3 hodiny týždenne na pravidelnej báze)
uchádzač v súčasnosti ani v minulosti netrpí/netrpel onkologickým ochorením
uchádzač ani nikto z jeho blízkych príbuzných a známych netrpí žiadnym vážnym chronickým ochorením
v priebehu posledného roka nezomrel nikto z blízkych príbuzných a známych uchádzača
účasť na školení

Viac informácií: koordinatorka@dsvrba.sk, 0948/100 539, www.dsvrba.sk.

POZÝVAME NOVÝCH
DOBROVOĽNÍKOV
do Dobrovoľníckej skupiny VŔBA
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Aj
to bol dôvod, prečo začala
Liga proti rakovine organi-
zovať Relaxačné pobyty,

takzvané „týždňovky“, ktoré sa tento rok
konajú už po piaty raz. Záujem o ne po-
tvrdzuje, že podpora psychického aj fy-
zického stavu je pre pacientov veľmi dô-
ležitá a prínosná. Pobyty sú v plnej miere
hradené najmä príspevkami 2  % dane
z príjmu FO a PO a z výnosu Dňa narci-
sov v  rámci programu psychosociálnej
starostlivosti o onkologických pacientov.
Pre účastníkov sú bezplatné. 

Veľký záujem
Od roku 2009 sa pobyty tešia čoraz väč-
šiemu záujmu. Vtedy bol počet účastní-
kov približne 30. Hneď ďalší rok sa ich
počet strojnásobil. Dnes na „týždňovky“

chodí načerpať nové sily okolo 300 pa-
cientov z celého Slovenska. Veková hra-
nica pre účastníka bola pri štarte projektu
55 rokov, no pre záujem pacientov i vo
vyššom veku sa posunula na 80 rokov.
Tento rok sú miestami pobytu Dudince,
Štrba, Smižany a Malatiny.
Zároveň potrebujú v rámci starostlivosti
aj fyzické aktivity, napríklad dobíjanie
sily prechádzkami v  prírode. Šport tiež
nemusí byť pre pacienta tabu a môže sa
mu v  rámci možností venovať aj počas
liečby alebo po prekonaní choroby.

nevedia, čo je nuda
To, čo možno o pobytoch jednoznačne
povedať, je, že na nich nie je nuda... Pa-
cientom sa venujú animátori z Ligy proti
rakovine, ktorí pre nich zabezpečujú

a organizujú celodenné programy. Pod
ich vedením si účastníci užijú mnoho
zábavy pri rôznych aktivitách. K  tým
patria napríklad ručné práce zamerané
na zlepšenie motoriky, v rámci ktorých
obľúbenými sú servítková technika, ma-
ľovanie na sklo či výroba šperkov. Re-
habilitácia ponúka možnosť využitia ba-
zénu, nenáročné cvičenia a  pre tých,
ktorým to zdravotný stav umožňuje, je

Relax tela aj duše pre
onkologických pacientov
Je skôr pravidlom ako výnimkou, že onkologickí pacienti nechcú svojich blízkych zaťažovať
individuálnymi problémami, ktoré ochorenie prináša. Preto je pre nich vzácne a prínosné mať
možnosť stretnúť ľudí s podobným osudom. Ľudí, ktorí poznajú všetky stránky onkologickej
diagnózy a vedia sa s nimi podeliť o skúsenosti aj inak, než len empaticky. 
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k dispozícii sauna. K pravidelným akti-
vitám patria prechádzky krásnou príro-
dou či spoznávanie historických pamia-
tok, pretože všetky miesta pobytu sú
vyberané s ohľadom i na tieto možnosti.
Účastníci veľmi oceňujú možnosť a prí-
ležitosť nadviazať nové priateľstvá, ktoré
sa utužujú nielen v individuálnych roz-
hovoroch, ale i  pri spoločných spomí-
naných aktivitách. Pri pobytoch sa, sa-
mozrejme, nezabúda ani na možnosť
podania zaujímavých informácií, a  tak
sú pre účastníkov organizované stretnu-
tia s  onkológom, psychológom, sociál-
nym pracovníkom. Jednoducho, 
ambíciou pobytov je ponúknuť onko-
logickým pacientom široké spektrum
bezplatných služieb, sprostredkovať im
množstvo zážitkov a stretnutí, aby na-
čerpali veľa psychických a tiež fyzických
síl, ktoré sú také potrebné v štádiu liečby
i po nej. 

Celoslovenská účasť
Týždňoviek sa môžu zúčastniť pacienti
z celého Slovenska. Na pobyt sa zara-
ďujú prioritne tí, u  ktorých stále pre-

bieha liečba, no ich zdravotný stav im
umožňuje pobyt absolvovať. Samozrej-
mosťou je súhlas ošetrujúceho lekára.
Následne sa posudzuje doba od ukon-
čenia liečby. Žiaľ, na Slovensku ročne
pribúda takmer 30 000 onkologických
pacientov, preto nie je možné, aby sa
jeden človek na pobyte zúčastňoval
každý rok. Pobyty sú preto jednora-
zové, aby sa na nich mohol zúčastniť
čo najväčší počet pacientov.

Pýtajte sa...
Informácie o „relaxačných pobytoch –
týždňovkách“ možno získať na POKO
oddeleniach v rámci Slovenska (Odde-
lenia klinickej onkológie), u psycholó-
gov, ktorí v  rámci projektu psychoso-

ciálnej pomoci LPR pôsobia na lôžko-
vých onkologických oddeleniach ne-
mocníc a v ambulanciách v 17 mestách
SR. Taktiež o  nich získate informácie
v Centrách pomoci Ligy proti rakovine
v  Bratislave, Martine a  Košiciach.
O „týždňovkách“ sa môžu záujemcovia
dozvedieť i  na webovej stránke LPR:
www.lpr.sk alebo na Facebooku:
www.facebook.com/ligaprotirakovine. 

Liga proti rakovine ďakuje všetkým za
akúkoľvek podporu, ktorá umožňuje 
už piaty rok realizovať tento prínosný
a zmysluplný projekt. 
Text:
Foto: archív LPR

PodrobneJŠie inFormáCie
ZÍsKaJÚ ZáuJemCoVia
Priamo V lPr na tel:
02/52 92 29 10, 02/52 92 17 35 
e-mail: janka@lpr.sk

Vzhľadom na rozšírenú kapacitu na
nových miestach pobytu v tomto
roku je ešte možnosť prihlásiť sa na
„týždňovku“ na termíny:
21. 9. – 27. 9. 2013 
hotel Čingov, Smižany

7. 10. – 13. 10. 2013 
hotel Sojka, Malatiny
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Nedávno som si uvedomila, že
tento rok je pre mňa jubilejný,
lebo som pred 60 rokmi na-

stúpila ako mladá lekárka do Onkologic-
kého ústavu sv. Alžbety, ktorý sa vtedy
nazýval Onkologický ústav so sídlom
v  Bratislave. Tento ústav mi nebol ne-
známy, lebo som tam už predtým po
2  roky absolvovala povinnú klinickú
prax. Priznám sa, že vtedy, keď ma tam
zadelili, nebola som nadšená, lebo v lete
chcel každý z Bratislavy vypadnúť. Dnes
si však myslím, že to bolo riadenie osudu,
aby som sa stala onkologičkou.
Prvý rok praxe ma zadelili na chirurgiu,
kde bol vtedy šéfom doc. Bruoth. Keďže
boli dovolenky, ihneď ma zapriahli do
práce a  bolo mi dovolené asistovať pri
operáciách, samozrejme ako také chirur-
gické embryo. Veľmi ma tam zaujali
2 operačné sestričky alžbetinky Silvéria
a Xaveria, ktoré boli veľmi zručné a po-
hotové. Zažívali sme tam všetci spolu
okamihy napätia, radosti i  beznádeje.

Vtedy ešte neboli také moderné metódy,
ktoré by dokonale zmapovali rozsah ná-
doru a často sa nevedelo, v akom štádiu
nádor bol. Vtedy operácie trvali dosť dlho
a anestéziológia nebola na vysokej úrovni.
Niekedy prichádzal operovať doc. Bolcek,
ktorý často riešil dramatické chvíle vy-
braným slovníkom, na ktorý som sa vždy
tešila, lebo uvoľňoval napätie. 
Prvý môj osobný vstup do chirurgie bola
operácia kožného nádoru, už presne ne-
viem akej lokalizácie, ale pamätám si, že

išlo o sarkóm. Vtedy boli histologické ná-
lezy veľmi stručné, vyjadrené často iba
skratkou ide o CA alebo o SA. Dnes, keď
čítam histologický nález, si uvedomujem,
ako sa v priebehu polstoročia onkológia
zmenila. 
V  druhom roku praxe u  Alžbetínok,
ktorú som si už potom sama žiadala, ma
zaradili na gynekológiu, kde bol šéfom
Dr. Klauber. Tam som sa vnárala do tajov
gynekologickej onkológie. Niekedy prišli
na vyšetrenie a  poradu aj ženy, ktoré

Rada sa v spomienkach 
vraciam k Alžbetínkam

Autorka článku MUDr. Eva Siracká,
DrSc., s manželom MUDr. Jánom 
Sirackým na dobovej fotografii.
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chceli mať deti a  nejako sa to nedarilo.
Vtedy im pán primár dával rôzne rady,
pri ktorých ma vždy vykázal za dvere am-
bulancie. Raz na to zabudol, a tak som sa
dosť poučila.
Na ambulancii bola vtedy sr. Dominika,
ktorej úlohou bolo aj nosenie rádia v ta-
kom príručnom kontajneri. Dnes by sa
odborníci chytali za hlavu, v akom stave
bola vtedy ochrana pred žiarením. Pri-
druženou úlohou sr. Dominiky bolo od-
kladanie fliaš s vínom – pozornosť od pa-
cientok – do skrine pred ambulanciou.
Keďže primárovi Klauberovi popíjanie
vína nebolo veľmi blízke, s radosťou túto
skriňu navštevovali kolegovia z iných od-
delení. 
Po týchto povinných klinických poby-
toch som veľmi dúfala, že sa mi podarí
tam vrátiť. Keď som už v lete 1951 mala
„mokrý“ diplom v  ruke, Povereníctvo
zdravotníctva ma vyslalo na Oravu do
nemocnice v Trstenej. I keď som z toho
bola spočiatku veľmi sklamaná, tamojší

pobyt na internom oddelení, ktorý trval
až do januára 1953, mi veľa dal. O orav-
skom pobyte by som vedela napísať
hrubú knihu o rôznych zážitkoch nielen
v nemocnici, ale i v teréne, kam sme mu-
seli chodiť najmä v noci. Boli dramatické
i veselé a rada na ne spomínam. Tu som
si uvedomila, že mať diplom je veľmi
málo a že sa treba neustále odborne vzde-
lávať.
Po viacerých žiadostiach o preloženie do
Bratislavy som konečne zakotvila u Al-
žbetínok. Tento názov verejnosť rada po-
užívala, lebo vtedy slovo onkológia mno-
hým nič nehovorilo.
Nebola to však ani chirurgia, ani gyne-
kológia, v čo som tajne dúfala, ale rönt-
genológia, kde diagnostika a terapia fun-
govali spoločne. Tak som sa tam
postupne oboznamovala s  problémami
v  tejto onkologickej disciplíne. Naším
primárom bol vtedy Dr. Vernár, ktorý
ešte absolvoval rozdelenie tohto odboru
na dve samostatné disciplíny – diagnos-

tiku a terapiu. Dali nám vtedy možnosť
zvoliť si jednu z  týchto disciplín. Roz-
hodla som sa pre rádioterapiu, a tak som
sa stala prvou ženou na Slovensku, ktorá
bola rádiologičkou. Dr. Vernára nahradil
na diagnostike Dr. Šári a o terapiu sa sta-
ral Dr. Kunštadt, neskôr profesor v Ko-
šiciach, v spolupráci Dr. Liškom – der-
matológom, ktorý bol neskôr riaditeľom
klinickej časti ústavu a s prof. Križanom,
ktorý bol odborným konziliárom. Na rá-
dioterapii sme potom s  Dr. Čepčekom
(neskôr riaditeľom klinickej časti ústavu),
s  Dr. Jančinom a  Dr. Balážom a  po-
stupne s ďalšími,  riešili problémy liečby
nádorov žiarením. Vtedy oddelenie ne-
bolo ešte vybavené modernou technikou,
a  tak sme často rozloženie ožarovacej
dávky riešili rovnicami o  troch nezná-
mych. Priznám sa, že mi to niekedy trvalo
dosť dlho, než som prišla k nejakému zá-
veru. Vtedy ešte nebola zavedená chemo-
terapia, tak sme ožarovali takmer všetko,
ale aj sme často ožarovanie zamietali, ak



išlo o  veľmi pokročilý nádor. Postupne
sa oddelenie rozširovalo, najmä  po prí-
chode doc. Ďurkovského, ktorý sa stal
primárom a mal veľké zásluhy na zdoko-
nalení tejto dôležitej disciplíny na Slo-
vensku. 
Zlepšovala sa postupne technika i  me-
tódy. Prvá kobaltová bomba na Slo-
vensku bola inštalovaná u  Alžbetínok.
Vyvolala veľkú pozornosť médií, ktoré,
ako je už niekedy ich zvykom, jej význam
pre liečbu nádorov žiarením trocha  zve-
ličovali, ale aj tak to bola pre ústav uži-
točná reklama. 
Tento prírastok rozšíril aj tím
rádiologických laborantov,
ktorých v práci usmerňovala
pani Naumenková, vlastne
súdružka Naumenková, ktorá
bola vtedy predsedníčkou
strany. Bola prísna v práci, ale
spravodlivá a  svoju funkciu
nezneužívala. Veľmi som si
vážila, že po jej márnych po-
kusoch, aby som vstúpila do
strany, to vzdala, ale nikdy to
nezneužila a v práci sme si ro-
zumeli. 
Popri rozširovaní odborných
vedomostí museli sme sa zlep-
šovať aj formou politických
školení a iných podujatí. Pre-
výchovu nám vštepovali od-
borníci i neodborníci. Spomí-
nam si na jedného z nich, bol
domovníkom z Hollého ulice,
ktorý nám vysvetľoval „cyklis-
tické“ krízy kapitalizmu a roz-
prával o utrpení ľudí vo „Vi-
tamíne“, teda Vietname. Pre nás,
mnohých málo uvedomelých, to boli ho-
diny uvoľnenia i zábavy.
Našu prevýchovu k pracujúcej triede do-
plňovali povinné brigády i v pracovnom
čase – napr. zbieranie maku, triedenie na-
sadenej kukurice, zber hrozna na základe
vytvorenej družby s  niektorými druž-
stvami, čím si ústav zlepšoval svoj politický
profil. Šťastne sme to zvládali, i naši pa-
cienti, o  ktorých sme sa starali, lebo ich
našťastie nebolo toľko ako dnes. Ani to
tak ťažko neniesli, lebo na izbách ich bolo

veľa, mohli spolu komunikovať a deliť sa
spoločne o  nádej. Obávam sa však, že
všetky tieto snahy o zmenu uvedomelosti
boli u mnohých z nás málo úspešné. Mali
sme však veľké šťastie, že ústav vtedy viedol
prof. urzo, ktorý napriek svojej politic-
kej orientácii držal nad všetkými bez roz-
dielu ochrannú ruku. To nám mnohí ko-
legovia z iných ústavov v Československu
dosť závideli. Vďaka tomu sa mohla práca
či na klinike alebo vo výskume úspešne
zdokonaľovať a jej výsledky boli uznávané
nielen doma, ale i v zahraničí. 

Vtedy na lôžkovom oddelení boli veľké
izby, kde na niektorých bolo umiestne-
ných 10 – 12 pacientov. Mala som tam
na starosti striedavo izby pre ženy i pre
mužov. U žien mi pomáhala najviac  sr.
Františka, u mužov pracovala vždy veselo
naladená sr. Don Boska. Často si spomí-
name na všetky sestričky, ktoré spolu
s nami bojovali proti rakovine, z ktorých
dnes už väčšina odpočíva v  pokoji
v  krypte Rehole sv. Alžbety. Ich mená
sme však nezabudli. Pri terajších náhod-
ných stretnutiach so sr. Alexandrou

alebo sr. Vincenciou  si   pripomíname
radostné chvíle, ale i dramatické udalosti. 
Medzi tie dramatické udalosti patrí náhle
a  nečakané vyvezenie rehoľných sestier
alžbetínok z Bratislavy, zrejme na prevý-
chovu do prostredia, ktoré by sa dalo na-
zvať pracovným táborom. Stalo sa to
v noci a na naše zdesenie zostal špitál na
druhý deň bez ošetrujúcich sestier. Túto
katastrofu riešil okamžite riaditeľ  prof.
urzo na ústrednom výbore strany,
a tak sa podarilo pár sestričkám s určitými
podmienkami vrátiť na pracovisko. Mu-

seli prísť, samozrejme, civilné
sestry a museli sme postupne
túto novú situáciu zvládnuť. 
Ako sa len dalo, sledovali sme
osudy našich sestričiek v rôz-
nych kútoch Slovenska, kde
pracovali či už v lese, na poli,
alebo sa starali o mentálne po-
škodené deti a  problematic-
kých starcov v domovoch dô-
chodcov. Raz sme ich
navštívili s manželom po ceste
do Tatier v  Kláštore pod
Znievom, kde boli viaceré
ubytované v spoločnej nocľa-
hárni. Zrejme sme boli podo-
zriví, lebo vrátnik či dozorca
na vrátnici nás veľmi spove-
dal, čo od nich chceme, ale na-
koniec nás na krátku návštevu
vpustil. Dodnes mám dojem,
že nepochopil, že návštevou
sme im chceli prejaviť našu
účasť na ich osude a  dať im
nádej. Keď sme sa so sestrič-
kami lúčili, dojala nás jedna

z najstarších, sr. Boromea, ktorá sa u Al-
žbetínok starala o  záhradu. Prosila nás,
aby sme povedali pánu urzovi, že sa za
neho modlí, za to, ako im pomohol. 
Je mi ľúto, že túto časť spomienok kon-
čím smutne, ale zažili sme u Alžbetínok
v  priebehu času mnohé príjemné i  zá-
bavné zážitky. Priestor mi však nedovo-
ľuje, aby som ich tu spomínala, možno
nabudúce. 
MUDr. Eva Siracká, DrSc., lekárka, prezi-
dentka neziskovej organizácie Liga proti
rakovine

Zamyslenie sa
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Rádioterapeutické  pracovisko nemocnice 
v prvej polovici minulého storočia
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Drahokam, ktorý sa stal najzná-
mejším na svete, objavili v roku
1905 v Južnej Afrike v najväč-

šej diamantovej bani Premier Mine. Po-
menovali ho podľa zakladateľa tejto bane
Cullinana. V  čase nálezu to bol surový
klenotnícky diamant s najvyššou hmot-
nosťou 3 025,75 karátu. Holandský bru-
sič Asscher z neho v Amsterdame vytvoril
spolu 105 kameňov. Prvých deväť naj-
väčších z neho vybrúsených kameňov sa
stalo súčasťou anglických kráľovských ko-
runovačných klenotov. Cullinan I, vsa-
dený do žezla britského  panovníka, je
z nich najväčší. Jeho hmotnosť je 530 ka-
rátov, teda viac než 100 gramov. V poradí
za ním hneď druhý je Cullinan II.
Traduje sa, že pri prvom reze, keď štiepili
surový Cullinan, zlomili nôž. Až druhý
pokus bol vraj úspešný. Hovorí sa však,
že pán Asscher pritom následne omdlel.
Napriek skúsenostiam mal obavy, aby ne-
zničil obrovskú hodnotu, ktorú mu zve-
rili do rúk. 

Keďže originálne fotografie najvzácnej-
ších drahokamov sú ťažko dostupné, aj
v prípade zverejnených snímok diamantu
Cullinan I sme použili repliku z kolekcie
Slovenského gemologického inštitútu
(SGI). 
Na svete je niekoľko takýchto kolekcií
replík. Sú z modifikovanej kubickej zir-
kónie, ktorá výborne imituje diamant.
Presne zachovávajú proporcie originál-
nych diamantov. Dosiahnuť to vôbec ne-
bolo ľahké. Rovnako ako zistiť presné pa-
rametre originálov. Napríklad aj tých,
ktoré sú na anglickom kráľovskom žezle.
Samotné imitácie od nemeckých brusičov
tak predstavujú nemalú hodnotu. Oproti
pravým kameňom sú však aj tak nepo-
rovnateľne lacnejšie. Spolu by celá kolek-
cia, v prípade originálov, mohla odhadom
stáť dva a pol miliardy eur!
Text: JUDr. Martin Mikuš, podpredseda
Slovenského gemologického inštitútu
(SGI)
Foto: Peter Kresánek

nadácia CooP Jednota poskytla pre
onkologický ústav sv. alžbety (oÚsa)
najnovšie ďalšiu účelnú pomoc – pro-
striedky na nadobudnutie zdravotníc-
keho zariadenia: stanice na diagnostiku
a popisovanie mamografických snímok
pre digitálny mamograf hologic v Pre-
ventívnom centre oÚsa.

„COOP Jednota Slovensko podporuje
už dlhé roky viaceré užitočné projekty,
pričom veľká časť nami na dobročinnosť
poskytnutých prostriedkov putuje do
zdravotníctva,“ uviedol pri odovzdávaní
daru predseda predstavenstva tohto spo-
trebného družstva Ing. Gabriel Csollár.
Ako sa priznal, dobrý zdravotný stav po-
važuje pre vrcholového manažéra za dô-
ležitý. Sám sa preto snaží vo voľne, kto-
rého nemá nazvyš, venovať aj športu. Je
tiež pravidelným návštevníkom Preven-
tívneho centra OÚSA od začiatku jeho
fungovania pred pätnástimi rokmi.
COOP Jednota dnes na Slovensku pô-
sobí ako najväčší maloobchodný reťa-
zec. Poskytuje prácu 13-tisíc zamest-
nancom. Prevádzkuje 2,4 tisíca predajní
a  ponúka v  nich najviac - 74 percent
kvalitných overených slovenských vý-
robkov. Napríklad, až 96,2 percenta hy-
diny na pultoch jej predajní je výhradne
od slovenských dodávateľov.  
Text a foto: Peter Kresánek

Najväčší maloobchod
COOP Jednota pre
zdravie

Slávnostné odovzdanie symbolického
poukazu na dar (sprava): predseda
predstavenstva COOP Jednota Sloven-
sko Ing. Gabriel Csollár, riaditeľ
a konateľ OÚSA doc. MUDr. Juraj
Kaušitz, CSc., h.  prof.

KAMEŇ ZA
stámilióny eur
Znalci sa rôznia. Niektorí stanovujú jeho hodnotu na 300 až 360
miliónov eur. Iní tvrdia, že je to oveľa viac. Ďalší, že reálny odhad
ceny najznámejšieho diamantu na svete, ktorým je Hviezda
Afriky Cullinan I, ani jestvovať nemôže, pretože tento ojedinelý
drahokam má nevyčísliteľnú hodnotu. 
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Ak človek vyčerpal všetky
zdroje pomoci z okolia
a  napriek tomu stráca

chuť bojovať s chorobou, nastupuje psy-
chológ, ktorý hľadá spolu s  pacientom
možnosti, ako sa z  toho dna posunúť
smerom k životu. Jednoduché to nie je
ani pre pacienta, ani pre psychológa, ale
ak sa to pacientovi podarí, už ho v živote
málo vecí vyvedie z rovnováhy. Ak do-
kážete zdolávať ťažké veci, tie bežné pro-
blémy sa vám budú zdať malicherné. Je
to veľká skúsenosť, ktorá môže človeka
posunúť a  otvoriť komnaty osobnosti,
o  ktorých doteraz nevedel. Byť blízko
smrti nás môže naučiť vidieť iné veci, vi-
dieť ľudí v inom svetle a poznať tie hlbšie
podstaty nášho bytia. Áno, mám na
mysli „zmysel života“. Niet lepšieho
radcu, ako je práve smrť pri úvahách nad
zmyslom života. Ak sa dokáže pacient
pozerať na svoju chorobu práve týmto
spôsobom, získava nad ňou kontrolu
a  mení postoj k  chorobe. Na začiatku
ochorenia to nejde, pretože vtedy je pa-
cient zaplavený emóciami, ale neskôr sa
mu to môže podariť. Chce to silu osob-
nosti, dobrých ľudí okolo seba, ale aj
dobrý vzťah s  onkológom a  psycholó-
gom. Pri takejto konštelácii sa môže
z choroby veľa naučiť a môže byť učite-
ľom pre ostatných. Poznám pacientov,
ktorí vo mne vzbudzujú obdiv a  úctu,
ako sa s  chorobou popasovali. A  to
hlavne ako dokázali prijať svoju smrteľ-
nosť. Áno, to, čo je dôležité a čomu sa
tak pacienti vyhýbajú. A nielen pacienti,
všetci, ktorí chceme žiť v ilúzii, že nám

sa to predsa nemôže stať. A ak sa nám to
stane, dávame si otázku: Prečo práve ja?
Ilúzia sa vytratila a  my sme sklamaní.
Smrť je téma, ktorej sa snažíme vyhnúť.
Pacienti, onkológovia, niekedy aj psy-
chológovia. Ale to je práve to, čoho sa
potrebujeme dotknúť, prijať, aby sme sa
niekam posunuli. Jednoduché to nie je,
pretože pri otázke smrti sa nám vynárajú
ľudia, ktorých opustíme, máme strach
z neznámeho, z umierania. Každý z nás
to má iné, a preto je dôležité o tom ho-
voriť, samozrejme, s vysokou dávkou cit -
livosti. Keď o  niečom hovoríme, tak
strach slabne a dokážeme myslieť racio-
nálnejšie.
Zo skúsenosti pri práci s onkologickými
pacientmi viem, že je dôležité zachovať
si bojového ducha a prijať vlastnú smrteľ-
nosť, ale aj smrteľnosť blízkej osoby. Nie-

kedy vnímam za sebecké za každých
okolností držať pacienta pri živote, lebo
príbuzní si to tak želajú. Ak sa pacient
nemôže uzdraviť a rodina odmieta ďalšiu
liečbu, je to podľa môjho názoru prejav
nesebeckého a láskavého prístupu k blíz-
kemu. 
Hovoriť o smrti v terapii je dôležité, ak

sa tomu psychológ vyhýba, podporuje
strach u  pacienta. Samozrejme, že tu
máme aj pacientov, ktorí napriek dobrej
prognóze majú zbytočné obavy o svoj ži-
vot. S  tými pracujem inak, snažím sa
zmeniť ich myšlienkové vzorce, a tým aj
ich negatívne prežívanie. Podstatné je,
aby sa dominantou našej mysle nestala
choroba, pretože je to len časť života.
Okrem roly pacienta máme aj iné ďalšie
roly a chorobou sa život nemusí, ale aj
môže končiť. A  tu sa znova dostáva
otázka zmyslu života, čo je naším cieľom
a ako sa má náš život uberať. Myslím a cí-
tim, že umieranie je ľahšie, ak sme žili
život poctivý, a investovali sme do toho
najcennejšieho, a  to sú vzťahy s  ľuďmi
a  snažili sa byť dobrými, ľudskými by-
tosťami. Prajem všetkým pacientom, aby
dokázali prijať svoju smrteľnosť a záro-
veň dokázali žiť život plnohodnotnejšie
a  hlavne „tu a  teraz“. Naša nemocnica
s podporou Ligy proti rakovine ponúka
bezplatne psychologické poradenstvo
v ambulancii, ale aj na lôžku.
Text: PhDr. Andrea Križanová 
Foto: Peter Kresánek, INT

Duševná pomoc pacientovi
v ťažkej životnej situácii

KontaKtnÉ
osoby:
Phdr. andrea Križanová
mgr. lucia alakšová
náJdete nás na 
KolársKeJ uliCi, 
4. PosChodie

S tým, že život nie je prechádzka ružovou záhradou, by so mnou
súhlasila väčšina pacientov. Choroba, akou je rakovina, dokáže
s každým zatriasť a neraz aj človek zakúsi, aké to je, ak padá
takmer na dno. Tu nastupuje otázka, čo ďalej, ako to zvládnem,
takto to nejde. 
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Omšové víno je víno, ktoré sa
oproti iným – bežným –
vínam vy-

značuje svojou kvali-
tou, tým, že ide
o čistý prírodný pro-
dukt. Vyrába sa z vi-
niča a hrozna, bez
pridávania iných cu-
dzích prvkov, bez
dosládzania muštu
repovým alebo trstinovým cukrom a bez
pridávania vody, bez pridania geneticky
modifikovaných kvasiniek. Aj preto
musí mať hrozno, určené na výrobu litur-
gického vína, dostatočnú cukornatosť.
Pri tzv. školení vína sa môžu využívať iba
prostriedky, ktoré nepridajú vínu nič
vonkajšie. Pestovateľ viniča určeného na
výrobu omšového vína musí dávať veľký
pozor aj na to, aby množstvo úrody na
jeden ker viniča nebolo príliš vysoké, pre-
tože to by v konečnom dôsledku mohlo

zabrániť dosiahnutiu požadovanej kva-
lity hrozna.

Zásady pravosti
omšového vína
Kongregácia posvätného
ofícia považuje za platné
omšové víno to, ktoré je
vyrobené z hrozna, je
správnej farby (bez nečis-
tôt) a má aj chuť dobrého

vína.  Kongregácia
pre sviatosti a Boží
kult podčiarkuje, že
platnou matériou je
aj vínny mušt, ale nie
dovolenou pre nečis-
toty, ktoré ešte v sebe
obsahuje. Povolenie
k dovolenosti udeľuje
Kongregácia pre svia-
tosti a Boží kult. V
tom istom reskripte

sa uvádza, že tomu istému kňazovi bolo
udelené dovolenie v prípade koncelebrácie
prijímať iba pod spôsobom chleba. Po -
svätná kongregácia de Propaganda fide po-
važuje za neplatnú omšovú matériu:
ríbezľové víno, umelo vyrobené víno, zoc-
tovatené víno a víno znehodnotené znač-
ným množstvom vody alebo inej tekutiny.
Za pochybnú matériu považuje víno vyro-
bené z divého hrozna.

Farba vína
Ako omšové víno sa používa tak biele, ako
aj červené. A hoci v poslednom období je
moderné najmä v letných mesiacoch ru-
žové, pri obradoch sa nepoužíva. Aspoň nie
na Slovensku a v miere, ktorá by stála za po-
zornosť. Napriek tomu najpoužívanejším
omšovým vínom je biele víno, nakoľko pri
kontakte vína s bielou tkaninou liturgic-
kých utierok, ktoré sa používajú pri svätej
omši (tzv. purificatorium), červené víno
spôsobuje fľaky, ktoré sa ťažko odstraňujú.
(Pokračovanie nabudúce)
Text: Peter Škorňa
Foto: archív
Zdroj: Časopis Tribunál, Spišská Kapi-
tula, http://tribunal.kapitula.sk/2003-
1/omsove.htm, http:// www.omsove-
vino.sk/, www.agroserver.sk

S jesenným obdobím úzko súvisí vinobranie. Aj preto sme sa
rozhodli priniesť materiál, ktorý vám v stručnosti pomôže
objasniť základný rozdiel medzi bežným a omšovým vínom...

OMŠOVÉ VÍNO 
a jeho špecifiká

„Uži si aj trochu vína 
na svoj žalúdok...“ 

Apoštol Pavol 
v liste Timotejovi



Pre zdravý vývoj rodiny a vzťahov
medzi deťmi a  samotnými ro-
dičmi nie je nič pozitívnejšie

a  pre duševnú rodinnú hygienu lepšie
ako víkendový výlet do prírody. Práve
tu sa dá ideálne odreagovať a  uniknúť

pred stresom a  zhonom všedných dní.
V  takomto prípade sú príroda a  ,,po-
klady“ okolo Malého Dunaja na to vý-
borným miestom. Práve v blízkosti jeho
toku sa zachovali nielen štyri historické
drevené vodné mlyny (tri kolové a  je-

den plávajúci), ale aj jedna netypická
zoo...
Práve návšteva zoo – lokalizovanej ne-
ďaleko Senca v Kostolnej pri Dunaji - po-
teší najmä malé ratolesti. Tu, približne
2 až 3 km od nej, sa nachádza ,,Oáza si-
bírskeho tigra“. Uvedená trasa sa dá ab-
solvovať aj bicyklom, avšak pokiaľ by ste
mali ísť s deťmi, nielen bezpečnejšie, ale
najmä komfortnejšie je jej absolvovanie
autom...

rodina a žiVotný Štýl
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Príjemné prekvapenia
MALÉHO DUNAJA
Napriek tomu, že sa chvíle letných prázdnin nenávratne
skončili, ideálny čas na strávenie pokojných a príjemných
rodinných chvíľ poskytuje aj obdobie konca septembra
a októbra. Koniec leta  a príchod jesene neponúka len príjemné
podnebie, ale predovšetkým paletu farieb okolitej prírody.



usurijské tigre
Tiger pásavý usurijský žije vo voľnej prí-
rode – v oblasti Amuru, na rusko-čín-
skych hraniciach. Vďaka pytliactvu
a  zhoršujúcim sa podmienkam ho žije
vo voľnej prírode už len pár kusov, ná-
sledkom čoho je celosvetovo evido-
vaný v zozname ohrozených druhov
zvierat. V Oáze sibírskeho tigra – hu-
mánnej imitácii ich prírodného pro-
stredia - si však pokojne žije - vo svo-
jom útočisku spolu s troma levmi až
dvadsaťdeväť „sibírskych“ tigrov.
Z  nich sa až 16 narodilo v  Oáze...
Predovšetkým deti fascinuje päť -
ročný levík Samko a trojročné tigre
Bajkal, Bublinka, Hanny, Mendy
a  Tajga, už teraz dosahujúce úcty-
hodné rozmery. A nielen to. Vďačné
sú aj pohľady na to, keď sa tigre
v  bezpečí ohrady hrajú, kúpu vo
vode, kŕmia, či voľne pohybujú
v okolitých výbehoch. Pre návštev-
níkov je pritom pripravená aj adre-
nalínová atrakcia – víkendové fotenie
s tigricou Bublinkou. 

némethov mlyn 
Stačí prejsť necelých desať kilometrov
cesty z Kostolnej pri Dunaji cez Hrubú
Boršu na juh, a prídete do Jelky. Na jej
okraji, na ľavom brehu Malého Dunaja
sa vypína vyše storočný drevený, pô-
vodne lodný, avšak neskôr prestavaný
na kolový valcový trojpodlažný Német-
hov mlyn. So svojím nadstavcom pre
výťahy, žľabom na spúšťanie vriec do
vozov a  prachovou komorou je pova-
žovaný za stredoeurópsku raritu. Mlyn

je v súčasnosti zrekonštruovaný a  otvo-
rený aj pre verejnosť.  V blízkom okolí
mlyna je urobený aj malý skanzen
miestnych poľnohospodárskych nástro-
jov a zariadení a táborisko pre vodákov
splavujúcich ramená Malého Dunaja.

Pokiaľ nevyužijete možnosť cenovo pri-
jateľnejšieho a  jednoduchšieho občer-
stvenia sa v prístavisku vodákov, nemali
by ste si nechať ujsť gurmánsky zážitok
v podobe rybacích dobrôt. Len pár de-
siatok metrov od mlynu sa totiž nachá-

dza „Rybáreň svätého Petra“, sú-
kromná farma, v ktorej na vyše 35-
hektárovej ploche chovajú pstruhy,
sivone, sumce, kapry a  jesetery.
Práve tu - okrem zakúpenia si čer-
stvých rýb, môžete v  reštaurácii
„V siedmom nebi“ ochutnať všetky
kulinárske rybie delikatesy, pričom
jedna zo špecialít – majstrovsky
upravený originálny jeseter - je na-
ozaj nezabudnuteľná.
(Pokračovanie nabudúce)

text a foto: Peter Škorňa
info: www.tigre.sk
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Jazykové kurzy 
v zahrani í
5 svetových jazykov, viac ako 
50 atraktívnych lokalít
www.interstudy.sk

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

Vysokoškolské štúdium v zahrani í
Bakalárske a magisterské štúdium 
v európskych krajinách
Možnosti bezplatného štúdia i 
financovania vládnou pôži kou
www.univerzityEU.sk

Štefánikova 17
811 05 Bratislava
T.: 00421 2 5262 2611
 00421 2 5262 2612
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