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Do roku 1950 fungovala Nemoc-
nica sv. Alžbety ako neštátne 

cirkevné zariadenie zamerané na 
diagnostiku a liečbu onkologic-
kých ochorení. Po násilnom zoštát-
není budov nemocnice začal v jej 
priestoroch pôsobiť klinicky za-
meraný Ústav klinickej onkológie 
a experimentálne zameraný Ústav 
experimentálnej onkológie SAV. 
K výraznejšej zmene pomerov 
došlo po roku 1989, keď klinicky 
pôsobiace zariadenie na Heyduko-

vej sa stalo v roku 1991 súčasťou 
Národného onkologického ústavu 
(NOÚ), ktorý vznikol spojením 
Štátneho sanatória so zariadením 
na Heydukovej. 
V tom čase v zdravotníckom za-
riadení na Heydukovej fungovala 
Klinika nukleárnej medicíny (doc. 
Makaiová), Klinika rádioterapie 
(MUDr. Bolješiková), s oddelením 
rádiofyziky (RNDr. Laginová), Od-
delenie chirurgie (MUDr. Knotek), 

Oddelenie gynekológie (MUDr. 
Kállay), Oddelenie ARO (MUDr. 
Riedel), Oddelenie chemoterapie 
(Prof. Koza), Oddelenie bioché-
mie (MUDr. Blanárik), Oddelenie 
rádioimunoanalýzy (doc. Kaušitz), 
Oddelenie hematológie (MUDr. 
Gyarfáš), Oddelenie patológie 
(MUDr. Hlavčák) a oddelenie Rádi-
odiagnostiky (MUDr. Kutarňa).
V období rokov 1990 a 1991 sa vrá-
tili sestrám sv. Alžbety budovy ne-
mocnice (aj s prístavbami). Vede-

nie Rehole na čele s predstavenou 
sestrou Alexandrou sa usilovalo 
opätovne zriadiť onkologicky za-
meranú nemocnicu sv. Alžbety.
Vedenie NOÚ však malo záujem 
o prenájom priestorov na Heydu-
kovej s cieľom vytvoriť paliatívne 
centrum. S týmto zámerom sestry 
sv. Alžbety nesúhlasili. Následne 
sa začali v rokoch 1992 a 1993 zo 
zariadenia na Heydukovej odsúvať 
na Klenovú viaceré pracoviská. 

Najprv oddelenie lôžkovej a am-
bulantnej chemoterapie, neskôr 
oddelenie hematológie, patoló-
gie. Zredukoval sa personál chi-
rurgického oddelenia (odišiel na 
Klenovú primár Knotek) a gyne-
kologického oddelenia. Zrušilo sa 
pracovisko centrálnej sterilizácie 
a kompletne sa zrušil hospodársko-
-technicky úsek. V tomto čase hro-
zilo, že zariadenie na Heydukovej 
prestane fungovať ako onkologic-
ké centrum, čo ale bolo v proti-
klade s cieľom vedenia Rehole sv. 
Alžbety ako aj zamestnancov na 
Heydukovej. 
Náročný spôsob fungovania zaria-
denia na Heydukovej bol nevyho-
vujúci pre zdravotnícky personál 
ako aj pre pacientov. Na väčšinu 
vyšetrení boli pacienti transporto-
vaní na Klenovú, dokonca aj vzor-
ky tkaniva na rýchle histologické 
vyšetrenie sa posielalo do NOÚ, 
preto sa vedúci pracovníci z Hey-
dukovej obrátili so žiadosťou o po-
moc na MZ SR. 
Aj na základe uvedených skutoč-
ností bolo vedenie NOÚ odvola-
né a povereným riaditeľom NOÚ 
od novembra 1993 sa stal MUDr. 
Vlasák, ktorý ustanovil za svojho 
zástupcu v zariadení na Heyduko-
vej doc. MUDr. Kaušitza. Po nároč-
ných jednaniach s MZ SR a s vede-
ním NOÚ a zástupcami zariadenia 
na Heydukovej sa podarilo dohod-
núť vznik samostatného štátneho 
zdravotníckeho zariadenia na Hey-
dukovej k 1. októbru 1994 (teda 
pred dvadsiatimi piatimi rokmi) 
pod názvom Národný onkologický 
ústav – Nemocnica s poliklinikou 

Sestra Alexandra.

25. výročie vzniku
Onkologického ústavu sv. Alžbety 
ako samostatného zdravotníckeho zariadenia



sv. Alžbety. Riaditeľom zariadenia 
sa stal doc. MUDr. Juraj Kaušitz, 
CSc. a hospodársko-technický úsek 
mal na starosti RNDr. Ing. Pavol 
Švec, CSc.
V novom zariadení v tom čase pra-
covalo okolo 400 zamestnancov. 
Po odbornej stránke bolo potreb-
né urgentne obnoviť fungovanie 
viacerých dôležitých pracovísk. 
Zriadilo sa lôžkové (MUDr. Ágh) 
a ambulantné oddelenie chemo-
terapie (MUDr. Mikulová), odde-
lenie hematológie (MUDr. Nosko-
vá), oddelenie patológie (MUDr. 
Maťoška), cytológie (MUDr. Joze-
fáková), gastroenterológie (MUDr. 
Makovník). Opätovným primárom 
chirurgického oddelenia sa stal 
MUDr. Knotek, primárom rádio- 
diagnostiky MUDr. Ďurkovský 
a primárom oddelenia ARO MUDr. 
Kapustík. Kompletne úplne nano-
vo sa musel vybudovať hospodár-
sko-technický úsek. V zariadení 
bolo treba tiež zrenovovať ener-
getické siete, kotolňu, zrekonštru-
ovať operačné sály. Z hľadiska prí-
strojového vybavenia sa podarilo 
zabezpečiť kvalitný USG prístroj, 
prístroj RTG simulácie a ďalšiu 
gama kameru.

Záverom je tak možno skonštato-
vať, že úspešný boj sestier sv. Alžbe-
ty spolu s vedúcimi pracovníkmi 
zariadenia na Heydukovej umožnil 

pred dvadsiatimi piatimi rokmi 
vznik samostatného (dočasne štát-
neho) onkologického zariadenia. 
Bol to dôležitý medzistupeň k vy-
budovaniu moderného neštátneho 
Onkologického ústavu sv. Alžbety, 

v ktorom sa od 1. januára 1996 rea-
lizujú kvalitné diagnostické a tera-
peutické postupy u onkologických 
pacientov z celého územia Sloven-
ska.
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Doc. MUDr. Izabela Makaiová, CSc. MUDr. Elena Bolješíková, CSc. MUDr. Jozef Kállay

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

Foto: Peter Kresánek

RNDr. Viera Laginová, CSc. (na začiatku pôsobenia).
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2 25. výročie vzniku Onkologické- 
 ho ústavu sv. Alžbety 

Do roku 1950 fungovala Nemocnica sv. Alžbety 
ako neštátne cirkevné zariadenie zamerané na 
diagnostiku a liečbu onkologických ochorení. Po 
násilnom zoštátnení budov nemocnice začal  
v jej priestoroch pôsobiť klinicky zameraný Ústav 
klinickej onkológie a experimentálne zameraný 
Ústav experimentálnej onkológie SAV. 

UDIALO SA

7  Ďalšie ocenenie pre 
Onkologický ústav sv. Alžbety

V nadväznosti na hodnotenia zverejňované zdra-
votnými poisťovňami, podľa ktorých Onkologický 
ústav sv. Alžbety patrí dlhodobo k svojho druhu 
najlepším zdravotníckym zariadeniam, ocenila 
ústav najnovšie tiež starostka mestskej časti Bra-
tislava - Staré Mesto Zuzana Aufrichtová. Tohto-
ročné, svojho druhu prvé ocenenia, odovzdala 
počas slávnostného aktu v dôstojnom prostredí 
historického Zichyho paláca. Za Onkologický 
ústav sv. Alžbety sa udeľovania ocenení zúčastnili 
jeho konatelia doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.,  
a RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc. Súčasťou programu 
bolo tiež vystúpenie žiakov Základnej ume-
leckej školy Miloša Ruppeldta, ktorá tento rok 
oslavuje 100. výročie založenia. Z pravidelného 
oceňovania najlepších nemocníc v okruhu svojej 
pôsobnosti chce starostka urobiť tradíciu.

NAŠE PRACOVISKÁ

10 
 Začíname skríning prsníkov

V septembri začínajú zdravotné poisťovne  
v rámci skríningu pozývať na preventívne 
prehliadky prsníkov ženy vo veku 50 až 69 rokov, 
kedy je nebezpečenstvo onkologického ochorenia 
najvyššie. Ministerstvom zdravotníctva SR 
preverené mamografické pracoviská, vykonáva-
júce prehliadky prsníkov tiež v rámci skríningu, 
fungujú aj v Onkologickom ústave sv. Alžbety 
(OÚSA). Jedno je v Preventívnom centre OÚSA, 
kde je primár MUDr. Roland Wittgruber. Ďalšie 
funguje na II. Rádiologickej klinike LF UK a OÚSA, 
ktorú vedie prednostka a primárka kliniky doc. 
et. doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD. Táto klinika je 
zároveň najvyšším doriešujúcim pracoviskom pre 
diagnostiku a skríning rakoviny prsníka.

VYBRATÉ PRE VÁS

11 Napísala vyliečená pacientka 
 TAK TROCHA INAK

Prinášame vám samotnou autorkou pre naše 
čitateľky a čitateľov vybraté úryvky z jej knihy: 
Erika Mokrý – Príbeh, ktorý sa stal TAK TRO-
CHA INAK. Ako sama uviedla, patria medzi jej 
najobľúbenejšie, často sa k nim vracia a sú pre ňu 
určitým spôsobom takým posolstvom.

UDIALO SA

12 Nečakané darčeky 
 Prekvapili i potešili

Onkologický ústav sv. Alžbety navštívila spolu 
s manželom Robertom 38-ročná Slovenka pani 
Erika Mokrý. Ako 28-ročnej jej diagnostikovali vo 
Francúzsku, kde spoločne žijú, rakovinu prsníka. 
Do nášho ústavu doniesla nečakané darčeky: 
vkusné účelné šatky, ktoré v lete hlavu chladia 
a v zime zahrievajú. Darovala ich pre pacientky, 
ktoré sú po chemoterapii bez vlasov a takéto 
špeciálne šatky si nemôžu dovoliť. 

ODDELENIE MARKETINGU 
INFORMUJE

14 Multidisciplinárna diagnostika 
 a liečba karcinómu prsníka

Začiatkom júna (6. a 7. 6.) sa v bratislavskom 
hoteli Holiday Inn uskutočnil 24. ročník medzi-
národnej pracovnej konferencie SEKCAMA. Ide 
o podujatie venované sekcii pre karcinóm prsníka 
Slovenskej lekárskej spoločnosti a Slovenskej on-
kologickej spoločnosti. Ako sa už stalo tradíciou 
hlavným organizátorom aj tohtoročnej konferen-
cie SEKCAMA bol Onkologický ústav sv. Alžbety. 

vo svetle PRAVDY

16 Výhrada vo svedomí  
 zdravotníckeho pracovníka

Nedávno svetovými médiami zarezonovalo 
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rozhodnutie Najvyššieho súdu Francúzska, ktoré 
prakticky odsúdilo na smrť hladom a dehydra-
táciou Vincenta Lamberta, jedenásť rokov pripú-
taného na lôžko. Pre zdravotníckeho pracovníka 
môže nastať skutočne vážny problém v štáte, kde 
je legalizovaná eutanázia. I keď môže byť takéto 
konanie v súlade s danou legislatívou, vyvstáva 
problém z morálneho hľadiska. 

PSYCHOLOGICKÁ PORADŇA 
PRE VÁS

19 Ovplyvňujú sociálne siete 
 kvalitu nášho života?

Počas najnovšieho obdobia sociálne siete 
významne ovplyvnili zmeny v komunikácii 
a interakcii medzi ľuďmi. V súčasnej dobe majú 
viac ako tri miliardy aktívnych používateľov a je 
veľký predpoklad, že toto číslo bude rapídne 
narastať. Tri miliardy ľudí, približne 40 % svetovej 
populácie, používa online sociálne médiá. Strá-
vime pri nich každý deň v priemere dve hodiny 
zdieľaním, lajkovaním, tweetingom a prezeraním 
ich obsahu. To zodpovedá približne pol milióna 
tweetom a Snap chat fotografiám zdieľaných 
každú minútu.

BLAHOŽELÁME NAŠIM JUBILANTOM

21  
Uznávaná autorita

Náš najnovší jubilant - prednosta Internej kliniky 
Onkologického ústavu sv. Alžbety a Vysokej školy 
zdravotníctva a sociálnej práce, štátny tajomník 
Ministerstva zdravotníctva prof. MUDr. Stanislav 
Špánik, CSc., sa narodil 4. septembra 1959. Štú-
dium medicíny začal na Lekárskej fakulte hygieny 
Univerzity Karlovej v Prahe a ukončil na Lekárskej 
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 

ZAUJÍMAVOSTI

27      Offroadová legenda  
  Jimny na Slovensku

Medzi vozidlá, ktoré dokážu zaujať už na pohľad 
patrí úplné nové štvormiestne trojdverové 
Suzuki Jimny (dĺžka/šírka/výška/rázvor: 3 645/1 
645/1720/2 250 mm) s novo vyvinutým štvorval-
com 1,5-litra (75 kW; 130 Nm) napojeným na 
manuálnu alebo automatickú prevodovku.

UMENIE

28      74. výstava z cyklu Onkologic- 
  kého ústavu sv. Alžbety

Preventívne centrum Onkologického ústavu 
sv. Alžbety na Heydukovej ulici v Bratislave 
sprístupnilo verejnosti od konca mája do začiatku 
septembra 2019 v poradí už 74. výstavu z voľ-
ného cyklu „Umenie, ktoré lieči“. Pod názvom 
„Prechádzky rozprávkami“ predstavila na výstave 
výber zo svojej tvorby jedna z najvýraznejších 
osobností súčasnej slovenskej grafiky Mgr. 
art. Petra Štefanková, FRSA, členka Kráľovskej 
spoločnosti umení v Londýne. Ako sa sama 
zdôveruje: „Od detstva som kreslila obrázky a to, 
že sa ilustrácii môžem venovať profesionálne, je 
pre mňa veľkou satisfakciou.“

DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA VŔBA

22 Kávu alebo čaj?  
 Nech sa páči, ponúknite sa...

„Ponúkneme Vám kávičku alebo čaj? Nech sa 
páči, vezmite si...“ Usmievajú sa neznámi ľudia 
v zelených tričkách alebo zelených vestách 
s nejakým nadpisom Vŕba. V tejto chvíli sa viacerí 
pacienti s úsmevom ponúknu a napijú sa no ďalší 
zasa stále veľmi neisto dianie sledujú, uvažujúc 
v duchu: „Čo je toto za ľudí? Kto sú tie „vŕby“? 
Prečo to robia, prečo tu ponúkajú kávu a čaj? Je 
to snáď nejaká ochutnávka?“ 

LIGA PROTI RAKOVINE

24      Silné a krásne vlasy  
  Pomôžu meniť životy

Vlasy vedia občas riadne potrápiť nejednu ženu. 
Ale viete si predstaviť, že by ste o ne prišli? Strata 
vlasov počas chemoterapie psychicky zatrasie 
každou onkologickou pacientkou. Postupne môže 
viesť k strate sebadôvery, psychickej pohody, 
spoločenskej aktivity či chuti do života. Keďže 
kúpa novej parochne znamená pre rodinu ďalšiu 
finančnú záťaž, žena – pacientka sa často radšej 
zriekne tohto výdavku. Vďaka projektu Ligy proti 
rakovine „Vystrihaj sa Slovensko“ a darcom vla-
sov, sa už desiatky žien a slečien tešia z parochne, 
ktorá im vrátila kus sebavedomia a životnej 
energie. 

25Ako môžeme byť krásne ...  
 aj v chorobe

K problematike vypadávania vlasov a vplyvu na 
prežívanie onkologických pacientov uvádzame aj 
poznatky, ktoré nám poskytla PhDr. Andrea Kri-
žanová, PhD., psychologička Ligy proti rakovine, 
Onkologický ústav sv. Alžbety.
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Atelier Hendrik Kürsten, Kartausengarten 6, 990 84 Erfurt, Deutschland
Email: „Hendrik Kürsten“ /hendrik_kuersten@gmx.de/

 Onkologicky ustav sv. Alzbety, s.r.o. 
 Zu Hd. Herrn Direktor MUDr. Juraj Kaušitz
 Heydukova ul. 10
 812 50 Bratislava 
 Slowakei 

Sehr geehrter Herr Direktor Kaušitz,

Ich möchte mich bei Ihnen auf diesem Wege für die Möglichkeit, eine preventive Untersuchung me-
ines Gesundheitszustands zu absolvieren, herzlich bedanken.
Ich darf Sie bitten meinen herzlichen Dank auch an alle Fachärzte - Spezialisten des Preventivzen-
trums OUSA auszusprechen. Ihre Ärzte haben bei den diversen Untersuchungen sowohl ihre ausse-
rordentliche fachliche Kompetenz, als auch die menschliche Zuneigung bewiesen. So hat sich wieder 
Mal bestätigt es gibt in Ihrem Krankenhaus „Ärzte mit grossem Herzen“. 
Sehr geehrter Herr Direktor, nochmals vielen herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen gute Ges-
undheit, und weiterhin viele Erfolge bei Ihrer verantwortungsvoller Arbeit für das Wohl der Patien-
ten. 

Mit freundlichen Grüssen  Hendrik K ü r s t e n 
Erfurt, den 26. Juli 2019

Voľný preklad hore zverejneného listu:
Vážený pán riaditeľ,

chcem sa Vám touto cestou poďakovať za možnosť podrobiť sa preventívnej prehliadke môjho zdra-
votného stavu.
Rád by som vyjadril srdečnú vďaku všetkým lekárom - špecialistom Preventívneho centra OÚSA. 
Vaši lekári preukázali svoju špičkovú odbornosť, ako aj ľudský prístup počas rôznych vyšetrení. 
Opäť sa potvrdilo, že vo Vašej nemocnici sú „lekári s veľkým srdcom“.
Vážený pán riaditeľ, ďakujem ešte raz a želám Vám pevné zdravie a veľa úspechov vo Vašej zodpoved-
nej práci za blaho pacientov.

Srdečné pozdravy Hendrik K ü r s t e n 
Erfurt, 26. júl 2019
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Ocenenie starostky Zuzany 
Aufrich tovej za prínos v kvali-

te poskytovania zdravotníckej sta-
rostlivosti na území mestskej časti 
si okrem Onkologického ústavu 
sv. Alžbety odniesla Fakultná ne-
mocnica s poliklinikou Milosrdní 
bratia, Univerzitná nemocnica – 
Nemocnica Svätého Michala a Ne-
mocnica Staré Mesto – Univerzit-
nej nemocnice Bratislava. Plná 
polovica ocenení pre najlepšie tak 
pripadla cirkevným nemocniciam. 
Poďakovanie navyše získali Gyne-
kologicko-pôrodnícka nemocnica 
KOCH, ktorá sa aktuálne stala pod-
ľa hodnotení mamičiek i odborní-
kov najlepšou pôrodnicou na Slo-
vensku a Poliklinika Mýtna.
„Prácu lekárov, ktorú vykonávajú 
napriek často neľahkým podmien-

kam, si nesmierne vážim. Asi každý 
sa už dostal do situácie, že musel 
stráviť on alebo jeho blízky istý čas 

v nemocnici a vieme, aké dôležité 
je cítiť tam istú spriaznenosť. Reb-
ríčky dokazujú, že v týchto staro-
mestských nemocniciach sa to tak 
deje, a ja som za to vďačná. Teší 
ma, že môžem aspoň takto oceniť 
to, čo lekári a zdravotné sestry pre 
nás robia,“ uviedla starostka Zuza-
na Aufrichtová pri odovzdávaní 
ocenení. Ako spomenula zámerom 
tohto podujatia je najmä poďako-
vať sa za prínos v kvalite poskyto-
vania zdravotníckej starostlivosti 
zariadeniam, ktoré pôsobia na úze-
mí mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto. Pre orientáciu pri zodpo-
vednom výbere tých najlepších 
pritom starostka vychádzala z reb-
ríčkov spokojnosti pacientov, ktoré 
každoročne zverejňujú zdravotné 
poisťovne. 

V nadväznosti na hodnotenia zverejňované zdravotnými po-
isťovňami, podľa ktorých Onkologický ústav sv. Alžbety patrí 
dlhodobo k svojho druhu najlepším zdravotníckym zariade-
niam, ocenila ústav najnovšie tiež starostka mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto Zuzana Aufrichtová. Tohtoročné, tiež 
svojho druhu prvé ocenenia, odovzdala počas slávnostného 
aktu v dôstojnom prostredí historického Zichyho paláca. Za 
Onkologický ústav sv. Alžbety sa udeľovania ocenení zúčast-
nili jeho konatelia doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., a RNDr. Ing. 
Pavol Švec, CSc. Súčasťou programu bolo tiež vystúpenie žia-
kov Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta, ktorá tento 
rok oslavuje 100. výročie založenia. Z pravidelného oceňova-
nia najlepších nemocníc v okruhu svojej pôsobnosti chce sta-
rostka urobiť tradíciu.

Ďalšie ocenenie
pre Onkologický ústav sv. Alžbety

Cirkevné nemocnice medzi najlepšími
Starostka Zuzana Aufrichtová hodnotila
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Predstavitelia nemocníc prítomní 
v Zichyho paláci sa zhodli, že oce-
nenie je pre nich veľkou satisfak-
ciou. Vnímajú ho tiež ako základ 
budúcej spolupráce medzi zdra-
votníckymi zariadeniami a samo-
správou. 

„Ocenenie si veľmi vážime. Patrí 
však predovšetkým nášmu perso-
nálu. Rád by som na tomto mieste 
obzvlášť vyzdvihol verejne menej 
známy prínos sestier Rehole sv. 

Alžbety, ktoré už vyše 280 rokov 
u nás napĺňajú svoje poslanie sta-
rostlivosti o trpiacich a chorých,“ 
pripomenul konateľ Onkologické-
ho ústavu sv. Alžbety doc. MUDr. 
Juraj Kaušitz, CSc.

„Ďakujeme, že si na nás samosprá-
va takýmto spôsobom spomenula, 
doteraz to nebolo zvykom,“ pove-
dal riaditeľ Fakultnej nemocnice 
s poliklinikou Milosrdní bratia 
JUDr. Michal Tinák.

Bratislavské staromestské nemoc-
nice sa pravidelne umiestňujú na 
popredných priečkach rebríčkov 
spokojnosti pacientov. Výrazné 
úspechy zaznamenávajú najmä 
Onkologický ústav sv. Alžbety, Fa-
kultná nemocnica s poliklinikou 
Milosrdní bratia či Univerzitná ne-
mocnica – Nemocnica Sv. Michala.

Text: Peter Kresánek
Foto: archív
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Ministerstvom zdravotníctva 
SR preverené mamografické 

pracoviská, vrátane oboch v Onko-
logickom ústave sv. Alžbety, musia 
spĺňať viaceré požiadavky. Naprí-
klad uskutočniť ročne minimálne 
tritisíc mamografických vyšetrení, 
či preukázať spôsobilosť pre štatis-
tické spracovanie a vyhodnotenie 
viacerých výsledkov. Podmienkou 
preverenia je tiež vysoko kvalitný 
digitálny mamograf s minimálnou 
radiačnou záťažou. Vysokú odbor-
nú úroveň a profesionálny prístup 
preverených mamografických pra-
covísk musia zaisťovať špeciálne 
odborne vzdelaní lekári a vyškole-
ní rádiologickí asistenti.
Mamografické vyšetrenie je v sú-
časnosti jediná metóda, vďaka kto-
rej sa dá zachytiť už včasné štádium 
rakoviny prsníka vo veľkosti len 
niekoľkých milimetrov. Skúsenosti 
ukazujú, že v tejto fáze je rakovi-
na prsníka veľmi dobre liečiteľná, 
často bez potreby veľkého operač-
ného zásahu, dokonca väčšinou aj 
bez chemoterapie či rádioterapie. 
Naopak, podľa odhadov v prieme-
re až okolo 300 žien ročne zomrie 
na Slovensku pre toto ochorenie 

zbytočne. Ak by prišli na vyšetre-
nie skôr, choroba by sa podchytila 
vo včasnejšom štádiu a šanca na 
vyliečenie by bola väčšia. Celoploš-
ný, štátom garantovaný a pravidel-
ne vyhodnocovaný mamografický 
skríning rakoviny prsníka by mal 
preto situáciu na Slovensku zlepšiť. 
Pri mamografickom vyšetrení, kto-
ré je spôsobilé zobraziť aj veľmi 
malé ložiská rakoviny prsnej žľazy 
ťažko zistiteľné pohmatom, sa 
zröntgenujú oba prsníky. Plných 
75 percent v skríningu objavených 
prípadov rakoviny prsníka je men-
ších ako dva centimetre a nezasa-
hujú lymfatické uzliny. 
Veľkosť nádoru a stav lymfatických 
uzlín ako aj ďalšie faktory zisťova-
né pri vyšetrení sú veľmi dôležité 
a veľa napovedajú o šanci na vylie-
čenie. Vo včasnom štádiu je možná 
chirurgická liečba so zachovaním 
prsníka a často postačuje v kombi-
nácii s medikamentóznou liečbou.
Z tisíca žien, ktoré sa pravidelne 
zúčastňujú mamografického skrí-
ningu, býva pred smrťou na rakovi-
nu prsníka zachránených okolo 
dvoch až šiestich žien.

V rámci mamografického skrínigo-
vého programu sa budú na mamo-
grafiu každé dva roky pozývať všet-
ky ženy vo veku 50 až 69 rokov. 
Pozvánka zo zdravotnej poisťovne 
slúži ako žiadanka na vyšetrenie. 
Rovnakú účinnosť má tiež žiadan-
ka od gynekológa alebo praktické-
ho lekára. Pokiaľ si to účastníčka 
mamografického skríningu praje, 
môže si termín konzultácie dohod-
núť s lekárom pracoviska.
Pri samotnom mamografickom vy-
šetrení sú snímkované obidva prs-
níky v dvoch projekciách, ktoré 
vyhodnotia za sebou dvaja lekári - 
špecialisti. Ak je výsledok v poriad-
ku, môže sa to účastníčke oznámiť 
osobne alebo aj poštou na ňou uda-
nú adresu.

V septembri začínajú zdravotné poisťovne v rámci skríningu po-
zývať na preventívne prehliadky prsníkov ženy vo veku 50 až 69 
rokov, kedy je nebezpečenstvo onkologického ochorenia najvyššie. 
Ministerstvom zdravotníctva SR preverené mamografické pracovis-
ká, vykonávajúce prehliadky prsníkov tiež v rámci skríningu, fun-
gujú aj v Onkologickom ústave sv. Alžbety (OÚSA). Jedno je v Pre-
ventívnom centre OÚSA, kde je primár MUDr. Roland Wittgruber. 
Ďalšie funguje na II. Rádiologickej klinike LF UK a OÚSA, ktorú 
vedie prednostka a primárka kliniky doc. et. doc. MUDr. Viera Le-
hotská, PhD. Táto klinika je zároveň najvyšším doriešujúcim praco-
viskom pre diagnostiku a skríning rakoviny prsníka.

Čo vás môže zaujímať

Začíname skríning prsníkov

číslo 3/2019
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Bc. Lenka Naňová, rádiologický 
technik II. Rádiologická klinika 
LF UK a Onkologického ústavu 
sv. Alžbety.



V prípade, že bol výsledok v poriad-
ku, žena príde na skrínigovú mamo-
grafiu opäť o dva roky. V tomto me-
dziobdobí je užitočné, aby si 
vykonávala samovyšetrenie prsní-
kov. Pokiaľ zistí zmenu v prsníku, je 
dôležité ihneď kontaktovať lekára 
a žiadať kontrolné vyšetrenie. 
Ak je výsledok potvrdením prítom-
nosti rakoviny prsníka, vysvetlí le-
kár - špecialista účastníčke osobne 

pri konzultácii diagnózu a zároveň 
odporučí a zorganizuje ďalší po-
stup liečby. Ak je nejasnosť v mamo-
grafii, posúdi to špeciálna komisia, 
kde najvyšší odborník rozhodne 
o ďalšom postupe. 
Podľa doterajších poznatkov, z tisí-
ca žien, ktoré absolvovali skrínin-
govú mamografiu má približne: 
970 normálny nález bez zmien po-
dozrivých z rakoviny prsníka, 30 

absolvuje doplňujúce vyšetrenia, 
dvanástim sa odoberie tkanivo prs-
níka na vyšetrenie patológom 
a šiestim z nich sa môže zistiť včas-
né štádium rakoviny prsníka.

Text: MUDr. Alena Kállayová, rá-
diologička Preventívneho centra 
Onkologického ústavu sv. Alžbety
Foto: Peter Kresánek

Neviem, koľko to celé trvalo, ne-
viem, koľko vlasov vypadlo sa-
mých, keď Trapko nešikovne stri-
hal nožnicami. Viem len, že som 
cítila každý jeden nechtiac vytiah-
nutý vlas, každý mŕtvy korienok 
a nakoniec počúvala zvuk strojče-
ka, ktorý to všetko zrovnal na jed-
nu dĺžku.

Celý ten čas som sedela chrbtom 
k zrkadlu. Keď sme skončili, popro-
sila som Trapka, aby mi podal 
ruku a ja som sa mohla pozrieť. 
Odsunul mi stoličku a ja som sa so 
zavretými očami otočila tvárou 
k svojmu novému ja.

Smiala som sa. Áno, ja som sa 
smiala na tom, ako vyzerám. Vlasy 
všade, len nie na hlave a vedľa 
mňa stál Trapko, ktorý bol oproti 
mne hotový Peter Nagy spred dvad-

siatich rokov. Vyzerala som smieš-
ne. Bledá ako Snehulienka, bez vla-
sov a siedmich trpaslíkov a s očami 
červenými ako pri akútnej konjuk-
tivitíde. A navyše, vďaka mojim 
ušiam bol pri každom otočení hla-
vou v kúpeľni dobrý prievan. Je 
pravda, že ten smiech ma prešiel 
asi po pol hodine. Potom sa vrátil 
a opäť odišiel. Kvalitná emočná 
hojdačka. Ale zvládla som to. Aj sel-
fie po a aj ďalších asi tridsať fotiek 
z rôzneho uhla mojej holej hlavy.

xxx
Môj rok onkologického pacien-

ta sa skončil. A bola to fakt jazda. 
Taká obrovská húsenková drá-
ha. Nie ako na Baníckych dňoch 
v Prievidzi či dňoch zelá v Stupa-
ve. Bola väčšia, oveľa väčšia. Sem 
tam som na nej kričala, lebo všetko 
bolo super aj truper, sem tam pla-
kala a chcela vystúpiť a nakoniec 
som so zaťatými zubami vydrža-
la, až kým mi kolotočiar neotvo-
ril dvere a nepovedal, že už je ko-
niec, môžem ísť ďalej. A tak idem, 
kráčam, skáčem, snívam a občas 
mi do očí padajú vlasy… Konečne 
zasa. Teším sa a dýcham každý je-
den deň, naplno prežívam každú 
príležitosť, každú sekundu... pre-
tože nikto z nás nevie, čo sa stane, 

keď za sebou zavrieme dvere, keď 
vykročíme do nového dňa.

xxx
Tento rok mi dal veľa. Naučila 

som sa, že ak nebudem šťastná ja 
sama, neurobím šťastným nikoho 
iného. A môžem sa snažiť, koľko 
len chcem. Naučila som sa povedať 
nie, milovať samú seba, odpúšťať 
skutočne srdcom, nie len rozu-
mom, a tiež som sa naučila počú-
vať. Lebo JA som a budem vždy naj-
dôležitejšia. A nie, nie je to 
egoistické. Je to to najlepšie, čo mô-
žem pre svojich milovaných uro-
biť. Priznávam, dozrieť do tohto 
štádia mi chvíľku trvalo, ale mu-
sím povedať, bez hanby, no s poko-
rou: ďakujem ti, moja (ne)milá 
exrakovina, že si mi to všetko uká-
zala. Hoci som popravde mohla do-
stať rozum aj skôr. Ale... takto to 
asi malo byť. Teda určite. Určite...

VYBRATÉ PRE VÁS
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Napísala vyliečená pacientka

TAK TROCHA INAK
Prinášame vám samotnou au-

torkou pre naše čitateľky a čita-

teľov vybraté úryvky z jej knihy: 

Erika Mokrý – Príbeh, ktorý sa 

stal TAK TROCHA INAK. Ako 

sama uviedla, patria medzi jej 

najobľúbenejšie, často sa k nim 

vracia a sú pre ňu určitým spô-

sobom takým posolstvom.



Žijem vo Francúzku, kde som 
absolvovala komplexnú diag-

nostiku aj dennú liečbu, ktorá po-
zostávala z pätnástich chemotera-
pií a dvadsiatich ožarovaní. Celý 
môj príbeh, všetko čo sa odohrá-
valo okolo mňa, je ako ja hovorím 
tak trocha iný. Bežne, keď sa povie 
rakovina tak veľa ľudí si automa-
ticky rakovinu spája so smrťou. 
Predstavia si pritom jednoducho 
onkologického pacienta, ktorý 
je vychudnutý a je na lôžku a bez 
vlasov. Pôvodne som túto predsta-
vu o chorobe mala aj ja, no veľmi 
rýchlo som pochopila, že je to tak 

trocha inak, a že je to najmä o mne 
a o mojom uhle pohľadu na túto 
chorobu. Hlavné čo mne veľmi 
pomohlo pri liečbe bola základná 
veta, a to neklaďte si zbytočné otáz-
ky. To mi povedala moja rádiologič-
ka a ja som sa nikdy nepýtala prečo 
ja, prečo teraz.
Počas liečby som začala písať a zdô-
verovať sa o mojej chorobe tiež na 
internete. Blogovala som o dianí 
okolo mňa, pričom som si dala za 
cieľ ukázať, že oznámenie takejto 
diagnózy ešte neznamená koniec. 
Predsavzala som si ukázať ľuďom 
ako to v skutočnosti je. Že sa ne-

musia báť, že to naozaj nemusí byť 
len nejaký urputný boj, o tom kto 
z koho, že dokonca chorý človek 
môže normálne pracovať. 
Rozhodla som sa ukázať chorým ľu-
ďom, že môžu žiť aj inak, že napriek 
chemoterapii môžu chodiť do prá-
ce, môžu fungovať. Nenechala som 
sa chemoterapiou obmedziť. A to 
doslovne v ničom. Napriek tomu, 
že som nemala vlasy, po operácii 
ani prsník, čo sa zdá byť nepredsta-
viteľné ale sa to dá ustáť. Po mojej 
druhej chemoterapii, ktorá bola 
v piatok, sme v sobotu ráno s pria-
teľom Robertom vstali a cestovali 
sme 19 hodín na Slovensko. Tu sme 
za niekoľko dní, vlastne za veľmi 
krátky čas zorganizovali našu svad-
bu a aj sme sa vzali...
Postupne, ako sme už s mojím 
novým manželom blogovali na in-
ternete, začalo to naberať obrátky 
a ľudia sa nám stále viac ozývali. 
Chceli rady, chceli vedieť ako fun-
gujeme, aké to je. A vtedy sa začali 
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Návšteva v Onkologickom ústave sv. Alžbety

Nečakané darčeky
Prekvapili i potešili 

Onkologický ústav sv. Alžbety 
navštívila spolu s manželom Ro-
bertom 38-ročná Slovenka pani 
Erika Mokrý. Ako 28-ročnej jej 
diagnostikovali vo Francúzsku, 
kde spoločne žijú, rakovinu prs-
níka. Do nášho ústavu doniesla 
nečakané darčeky: vkusné účel-
né šatky, ktoré v lete hlavu chla-
dia a v zime zahrievajú. Darova-
la ich pre pacientky, ktoré sú po 
chemoterapii bez vlasov a také-
to špeciálne šatky si nemôžu do-
voliť. Prostriedky pre šatky zís-
kava najmä vďaka knihe v ktorej 
priblížila svoj životný príbeh 
a ako sama píše či uvádza i v ná-
zve knihy odvíjal sa: Tak trochu 
inak. Bližšie nám o tom poroz-
právala na našom stretnutí, kto-
ré si ako sama prisľúbila, chce 
ešte zopakovať. Prinášame vám 
úryvky z jej rozprávania i nie-
ktoré úvahy z knihy: 

Pani Erika Mokrý s manželom Robertom na svadobnej fotografii. Od 
svadby ich neodradila ani jej predchádzajúca chemoterapia.



tiež pýtať, keďže ja som nenosila 
po terapii, potom keď mi vypadali 
vlasy parochne ale šatky, odkiaľ tie 
šatky vlastne mám a koľko stoja. 
My sme sa preto s manželom roz-
hodli z vlastných finančných zdro-
jov niekoľko šatiek zakúpiť a da-
rovali sme ich pacientkam, ktoré 
nám svoje životné osudy, žiaľ často 
veľmi smutné, opísali. Postupne to 
nabralo na obrátkach, tých pacien-
tok a ich príbehov bolo stále viac 
a viac, a my sme šatky pre ne už 
nijakým spôsobom nedokázali za-
bezpečovať len z našich vlastných 
zdrojov. Tak sme sa s manželom 
a s mojou švagrinou rozhodli zalo-
žiť občianske združenie na pomoc 
onkologických pacientom. V rám-
ci neho realizujeme niekoľko pro-
jektov. Jedným z nich je darovanie 
šatiek a turbanov pre ženy, ktoré 
majú onkologické ochorenie. Ako 
ich my nazývame pre: bezvlásky. 
Tak, aby sa tieto ženy mohli mať 
zakrytú hlávku a netrápili sa tým 
ako vyzerajú. Záleží aj na výzore či 
sa žena cíti dobre a je tým pádom 
v lepšej pohode a tak potom aj tú 
chorobu zvláda o niečo ľahšie.
V združení sa popri programe za-
meranom na šatky snažíme pomá-
hať aj individuálne, či už nákupmi 
alebo finančnými darmi. V rámci 
občianskeho združenia bola vyda-
ná aj kniha, ktorej som ja autorka. 
Kniha opisuje rok môjho života 
onkologickej pacientky, čiže je to 
autobiografia, prostredníctvom 
ktorej sa snažím ľudí previesť tou 
chorobou. S pribúdajúcim odby-

tom kníh môžeme darovať viac 
šatiek. Nemyslím si pritom, že je 
to kniha len pre onkologických pa-
cientov. Som presvedčená, že je to 
kniha vhodná aj pre zdravých ľudí, 
ktorí sa môžu prostredníctvom nej 
naučiť pozerať na svet tak trocha 
inak. Pretože ako ja stále prízvuku-
jem, je jedno na čo sa pozeráme, 
dôležitý je uhol pohľadu. 
Môj, teraz už manžel Robert, nie je 
ako zvyknem hovoriť nejaké trapko 
ale bez neho by som to tak dobre 
nezvládla, to nie. Každá jedna žena 
ale aj muž, to je jedno ktorý, ak pre-
chádza onkologickým ochorením 
potrebuje mať vo svojom živote 
niekoho, o koho sa môže oprieť. 
Stretla som sa s tým nie jedenkrát, 
že skutočne v takýchto prípadov 

aj od žien utekajú partneri. Aj som 
sa nad tým pozastavovala. Myslím 
si však, že jednu vec si musia v ta-
komto prípade chorí uvedomiť. 
Pretože ak ten partner od vás odi-
šiel, aj počas tých najťažších chvíľ, 
tak z môjho pohľadu to nebola 
osobnosť vášho života. A skôr by 
bol fakt na obtiaž než ako na osoh. 
Myslím si, a to nielen pri ochorení 
na rakovinu ale aj všeobecne, že 
každá jedna žena musí byť šťastná. 
A musí sa milovať taká aká je a musí 
myslieť na seba. Naozaj skutočne 
bez ohľadu na to skutočne či s tým 
partnerom je alebo nie je. A nie je 
to určite len o tom partnerovi. A ak 
ma nejaký partner v ťažkých chvíľa 
opustí, tak by som sa s tým asi ni-
jako moc v danej situácii netrápila, 
asi za to nestál a ani by to neustál. 
Každá žena určite má okolo seba, 
či nájde ak trošku poobzerá či 
pohľadá, množstvo dobrých ľudí, 
možno príbuzných, priateliek ale-
bo priateľov, ktorí ju dokážu pod-
poriť, môže to byť aj rodina či spo-
lupacientky a to je naozaj dôležité. 

Text: Peter Kresánek
Foto: Peter Kresánek, 
svadobné: PhotoGuys
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Časť darovaných šatiek pacientkam Onkologického ústavu sv. Alžbety.

„Naše pacientky sú veľmi potešené, veľmi dobre im to padne aj sú pre-
kvapené, že niekto robí takéto niečo. Sú prekvapené, že je to zadarmo, 
že za to nepýtame žiadne financie“, zhodli sa (na fotografii vpravo) 
Mgr. Zuzana Lukáčová, vedúca sestra oddelenia ambulantnej chemo-
terapie a (na fotografii vľavo) PhDr. Iveta Michalíková, MPH, vedúci 
pracovník pre ošetrovateľskú starostlivosť oddelenia liečebno-preven-
tívnej starostlivosti Onkologického ústavu sv. Alžbety. Na spoločnej fo-
tografii sú s nimi (uprostred) Pani Erika Mokrý s manželom Robertom. 



Je všeobecne známe, že rakovina 
prsníka parí medzi najčastejšie 

onkologické ochorenie postihujú-
ce populáciu žien, pričom absolút-
ny počet novo diagnostikovaných 
ochorení bohužiaľ neustále stúpa 
a súčasne veková hranica žien, kto-
ré sú postihnuté týmto ochorením, 
klesá. Takže nie je žiadnou zriedka-
vosťou, že toto ochorenie postihu-
je aj mladé ženy vo veku okolo 25 
až 30 rokov čoraz častejšie. 
Na druhej strane treba povedať, že 
vďaka množstvu laických ako i od-
borných podujatí dochádza u oby-
vateľstva z roka na rok k nárastu 
povedomia o prevencii, skríningu 
a o nových diagnostických zobra-
zovacích metódach, ako i o nových 
liečebných postupoch, vďaka čomu 
sa relatívna úmrtnosť na zhubný 
nádor prsníka nezvyšuje. Nakoľko 

diagnostika a liečba karcinómu prs-
níka vyžaduje multidisciplinárny 
prístup poslaním a hlavným cieľom 
odborného podujatia SEKCAMA je 
vytvárať lekárom z viacerých od-
borov platformu pre spoločnú od-
bornú diskusiu a výmenu názorov 
o liečbe tohto nádorového zhubné-
ho ochorenia. 
Záštitu nad tohtoročnou 24. medzi-
národnou konferenciou SEKCAMA 
prevzali okrem Onkologického 
ústavu sv. Alžbety aj Slovenská che-
moterapeutická spoločnosť a Slo-
venská gynekologicko-pôrodnícka 
spoločnosť. Organizačný výbor 
SEKCAMA pod vedením predsedu 
SEKCAMA doc. MUDr. Vladimíra 
Bellu, PhD., z Onkologického ústa-
vu sv. Alžbety rozčlenil odborný 
program do viacerých blokov, kto-

ré – ako sme už vyššie spomenuli 
– reflektujú multidisciplinárny prí-
stup v otázkach diagnostiky a lieč-
by karcinómu prsníka. Tematika 
konferencie sa tak rozčlenila na na-
sledovné bloky: patológia, diagnos-
tika, chirurgia, komplementárna 
a integratívna medicína a systémo-
vá terapia. 
Takmer dvesto odborníkov zo Slo-
venska, Českej republiky, Maďar-
ska, Spojených štátov a Talianska si 
vypočulo 67 prednášok, z ktorých 
viaceré zaujali a vyvolali bohatú od-
bornú diskusiu. 
Novinkou tohtoročnej SEKCAMA 
bol blok venovaný komplementár-
nej a integratívnej medicíny v rám-
ci ktorého odzneli zaujímavé po-
znatky o alternatívnych možnos- 
tiach liečby karcinómu prsníka, 
o vplyve tejto liečby na psychiku 
pacienta, o zmenách funkčných 
vlastností buniek mikroprostredia, 
ďalej o epigenetickej terapii, výži-
vových faktoroch, antioxidantoch 
a vitamínoch C a D. Časť predná-
šok v tomto bloku sa venovala aj 
otázkam aplikácie bioaromatázy 
a akupunktúry v liečbe karcinómu 
prsníka, ako i možnostiam spolu-
práce onkológa a imunológa v lieč-
be tohto ochorenia. 
Na konferencii aktívne vystúpili aj 
viacerí zástupcovia z Onkologické-
ho ústavu sv. Alžbety (OÚSA). Me-
dzi nimi doc. MUDr. V. Bella, PhD., 
(blok diagnostika, varia, komple-
mentárna a integratívna medicí-
na), MUDr. M. Sabol, PhD., so spo-
lupracovníkmi (blok chirurgia), 
MUDr. M. Mikulová (systémová 
terapia), doc. MUDr. K. Kajo, PhD., 
so spolupracovníkmi, MUDr. M. 

24. medzinárodná pracovná konferencia SEKCAMA

Multidisciplinárna diagnostika 
a liečba karcinómu prsníka

číslo 3/2019
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Začiatkom júna (6. a 7. 6.) sa 

v bratislavskom hoteli Holiday 

Inn uskutočnil 24. ročník me-

dzinárodnej pracovnej konfe-

rencie SEKCAMA. Ide o podu-

jatie venované sekcii pre 

karcinóm prsníka Slovenskej 

lekárskej spoločnosti a Sloven-

skej onkologickej spoločnosti. 

Ako sa už stalo tradíciou hlav-

ným organizátorom aj tohto-

ročnej konferencie SEKCAMA 

bol Onkologický ústav sv. 

Alžbety. 
Doc. MUDr. V. Bella, PhD., pri 
prednáške: „Postradiačný angio-
sarkóm prsníka na Mamologickej 
ambulancii.“



Zemanová a MUDr. E. Bolješiková, 
CSc., MUDr. D. Dyttert, PhD., (všet-
ci blok patológia a rôzne), RNDr. 
R. Lohajová Behulová, PhD., so 
spolupracovníkmi (blok diagnosti-
ka), MUDr. Š. Kečkéš (diagnostika), 
Mgr. L. Alakšová, PhD., (blok kom-
plementárna a integratívna medi-
cína) a MUDr. V. Časnocha (blok 
diagnostika). 
Z vyššie uvedenej bohatej aktívnej 
účasti pracovníkov Onkologické-
ho ústavu sv. Alžbety v rámci od-
borného programu tohtoročnej 
24. medzinárodnej pracovnej kon-
ferencie SEKCAMA jasne vyplýva, 
že ústav patrí medzi popredné 
nemocnice v oblasti diagnostiky 
a liečby zhubného karcinómu prs-
níka. Súčasne sa tak demonštro-
vala odborná schopnosť jednotli-
vých tímov ústavu zabezpečovať 
komplexný manažment pacientov 
s týmto ochorením. Od diagnosti-
ky až po prakticky všetky modality 
liečby, nielen rádioterapeutickú, 
chirurgickú, ale aj systémovú. 
K posilneniu odbornej prezen-
tácie Onkologického ústavu sv. 
Alžbety v rámci 24. ročníka konfe-
rencie SEKCAMA nemalou mierou 
prispelo i Oddelenie marketingu 
ústavu, ktoré v rámci svojho vý-

stavného stánku zabezpečilo pre-
zentáciu jednotlivých genetických 
vyšetrení, ktoré ponúka Oddelenie 
lekárskej genetiky ústavu, ako na-
príklad brožúru o dedičnosti a ge-
netickom testovaní nádorov prsní-
ka a vaječníkov v rodine (HBOC), 
ako aj odborné informácie týkajú-
ce sa skríningového vyšetrenia mu-
tácií v tzv. nádorových supresoro-
vých génoch BRCA pri nádoroch 
prsníka. Okrem toho Oddelenie 
marketingu informovalo prítom-
ných odborníkov o možnostiach 
zlepšenia záchytu a manažmentu 
onkologických pacientov s rako-
vinou prsníka, resp. s iným dedič-
ne podmieneným onkologickým 
ochorením s cieľom napomôcť im 
pri rozhodovaní a zodpovedaní 
otázky, ktorý pacient je vhodný na 
genetickú konzultáciu. Ide o nie-
koľko kritérií, na základe ktorých 
môže lekár špecialista ako i prak-
tický lekár žiadať o konzultáciu 
u lekárskeho genetika. 
Genetická konzultácia je vhodná 
aj v prípade, že sa nejedná priamo 
o onkologického pacienta, ale aj 
o zdravého člena rodiny s onkolo-
gickou záťažou. Na genetickú kon-
zultáciu sa pacienti, resp. zdraví 
členovia rodiny, v ktorej sa vyskyt-

lo onkologické ochorenie, môžu 
objednať v ambulancii lekárskej 
genetiky Onkologického ústavu 
sv. Alžbety na tel. číslach: 02/3224 
8575 - 8576, 0905 326 030. 

Text: RNDr. Jozef Tóth, CSc., vedú-
ci Oddelenia marketingu Onkolo-
gického ústavu sv. Alžbety
Foto: Peter Kresánek
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MUDr. D. Dyttert, PhD., prednáša 
v rámci bloku Patológia a rôzne 
na tému: „Postradiačný angiosar-
kóm prsníka – chirurgická liečba.“

Záujmu účastníkov sa tešil výstavný stánok Oddelenia marketingu OÚSA. Na snímku zľava: MUDr. D. Da-
ráš, RNDr. A. Šustáková, RNDr. J. Tóth, CSc., MUDr. K. Kossárová, MUDr. I. Bukovský, PhD. 
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Štát, ktorý uzná za právoplatnú 
žiadosť o eutanáziu, či už samot-

ného zomierajúceho alebo jeho zá-
stupcu a súhlasil by s jej splnením, 
legalizoval by istú formu vraždy a/
alebo samovraždy zároveň. Z po-
hľadu kresťanskej morálky ide o ko-
nanie, ktoré ide proti základným 
princípom nedisponovateľnosti 
života a povinnosti chrániť život. 
Je navyše v radikálnom rozpore 
nielen s dobrom jednotlivca, ale 
aj s princípom spoločného dobra. 
Tieto ustanovenia strácajú pravý 
charakter zákona a prestávajú byť 
morálne záväznými (Ján Pavol II. 

Encyklika Evangelium vitae, č. 72).
Ak by sme sa na nariadenia tohto 
typu pozreli z pohľadu definície 
zákona sv. Tomáša Akvinského, kto-
rá sa vníma ako istý normotvorný 
etalón, musíme konštatovať, že sú 
s ním v jasnom rozpore. Sv. Tomáš 
požaduje štyri podmienky, aby sa 
nejaké nariadenie mohlo považo-
vať za zákon: musí byť rozumové, 
promulgované, vydané kompetent-
nou autoritou a v prospech spo-
ločného dobra. „Rozumové“ je síce 
širší pojem ako rozumné, ale tento 
užší význam je v ňom obsiahnutý. 
Nariadenie, ktoré nie je rozumné 
a je zjavne proti spoločnému dob-
ru, stráca ratio zákona a teda aj ná-
rok na záväznosť.

Civilné zákony zaväzujú kresťana 
vo svedomí, ale iba vtedy, ak nie 
sú v rozpore s kritériami zjavenej 
Božej pravdy a prirodzeného zá-
kona. Existujú štátne zákony, ktoré 
sú nespravodlivé, ktoré znevažujú 
ľudskú dôstojnosť, ktoré sú proti 
pravde o človeku, proti človeku 
a proti Bohu, ako napríklad zákony 
o potrate a eutanázii. Takýmto zá-
konom sa kresťan má vzoprieť. Aby 
sa človek mohol vyhnúť vykonaniu 
nemorálneho skutku v prípade, 
ak to od neho žiada civilný zákon, 
môže použiť výhradu vo svedomí.
Téma svedomia sa začala v morál-

nej teológii živo rozvíjať najmä po 
druhej svetovej vojne. V koncen-
tračných táboroch sa diali zverstvá, 
ktoré predtým ľudstvo nezažilo. 
Mnohí z nacistov sa po vojne odvo-
lávali na poslušnosť voči rozkazom 
nadriadených, ktorá sa považuje 
za najdôležitejší princíp. Naopak, 
nevykonanie rozkazu nesie v sebe 
riziko ohrozenia vlastného života. 
Aj pod vplyvom týchto výpovedí si 
ľudstvo začalo naliehavejšie klásť 
otázku dôstojnosti človeka a dôle-
žitosti počúvať hlas vlastného sve-
domia, čo našlo odozvu v hlavných 
dokumentoch Druhého vatikán-
skeho koncilu, najmä v pastorálnej 
konštitúcii Gaudium et spes.
Koncil, dvadsať rokov po skonče-
ní najstrašnejšej vojny v dejinách, 
chcel v prvom rade pripomenúť 
stálu platnosť prirodzeného práva 
národov a jeho všeobecných zásad: 
„Samo svedomie ľudstva prokla-
muje tieto zásady čoraz dôraznej-
šie. Preto činy, ktoré sa im vedome 
protivia, ako aj nariadenia, ktoré 
také skutky predpisujú, sú zločin-
mi a ani slepá poslušnosť nemôže 
ospravedlniť tých, ktorí ich pácha-
jú. (...) A treba čo najviac podpo-
rovať odvahu tých, ktorí sa neboja 
otvorene odporovať takýmto roz-
kazom“ (Gaudium et spes, č. 79).
Ján Pavol II., nadväzujúc na uče-
nie koncilu, vyzdvihol dôstojnosť 
a úlohu svedomia v encyklike Veri-
tatis splendor a zdôraznil, že za nie-
ktoré pravdy a mravné dobrá musí 
byť človek pripravený obetovať aj 
život (č. 94).

Svedomie, bez ohľadu na kultúru, 
vzdelania a náboženstvo, je prí-
tomné v každom človeku, zasahu-
je do každého slobodne vykona-
ného skutku, môže byť zahmlené, 

Výhrada vo svedomí 
zdravotníckeho pracovníka
Nedávno svetovými médiami zarezonovalo rozhodnutie Naj-

vyššieho súdu Francúzska, ktoré prakticky odsúdilo na smrť 

hladom a dehydratáciou Vincenta Lamberta, jedenásť rokov 

pripútaného na lôžko. Pre zdravotníckeho pracovníka môže 

nastať skutočne vážny problém v štáte, kde je legalizovaná eu-

tanázia. I keď môže byť takéto konanie v súlade s danou legisla-

tívou, vyvstáva problém z morálneho hľadiska. 

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD. 
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môže sa mýliť, ale nemôže nikdy 
úplne vyhasnúť. Jeho záväznosť 
nemá základ v človeku, ani v sebe 
samom, ale v sile Božieho zákona. 
Svedomie je totiž „najskrytejším 
jadrom a svätyňou človeka, kde je 
sám s Bohom, ktorého hlas sa ozý-
va v jeho vnútri“ (Gaudium et spes, 
č. 16).

Princíp výhrady vo svedomí nie 
je nič iné, než rešpekt voči dôs-
tojnosti každého človeka. Právo 
a povinnosť nesúhlasiť je zároveň 
prejavom náboženskej slobody. 
Podľa koncilu „všetci ľudia musia 
byť chránení pred donucovaním zo 
strany jednotlivcov alebo spoločen-
ských skupín a vôbec akejkoľvek 
ľudskej moci tak, aby v nábožen-
skej oblasti nik nebol nútený konať 
proti svojmu svedomiu a nikomu 
sa nebránilo konať podľa vlastné-
ho svedomia súkromne a verejne“ 
(Dignitatis humanae, deklarácia 
o náboženskej slobode, č. 2).
Výhrada vo svedomí je kľúčová 
v prípade, ak je zdravotnícky pra-
covník vystavený tlaku zo strany 
nespravodlivého zákona. Táto situ-
ácia môže nastať práve v prípade 
žiadosti o eutanáziu v štáte, kde je 
zákonom povolená. Je potrebné 
zdôrazniť, že neexistuje právo jed-
notlivca na samovraždu. Takže ani 
zdravotnícky pracovník sa nemôže 
stať vykonávateľom práva, ktoré 
vlastne neexistuje, a to ani vtedy, 
ak by o eutanáziu žiadal samotný 
subjekt pri plnom vedomí.

Zlý skutok môže vykonať človek 
sám alebo na ňom spolupraco-
vať. Na aplikácii nespravodlivého 
zákona, čiže takého, ktorý poža-
duje niečo proti spravodlivosti 
a spoločnému dobru, nemožno 
spolupracovať tzv. formálne. Na 
správne pochopenie podobných 
vážnych životných situácií rozli-
šujeme v morálke medzi materiál-
nou a formálnou spoluprácou. Ide 
o prípady, kedy sa nejakým spôso-
bom pomáha druhému človeku 

vykonať zlý skutok, ale on zostane 
jeho hlavným autorom. Spolupráca 
je formálna, ak je chcená dobrovoľ-
ne a priamo a tým prináša súhlas 
so skutkom hlavného konajúceho. 
Formálna spolupráca na zlom skut-
ku je vždy mravne nedovolená. 
Materiálna spolupráca je tolerova-
ná alebo trpená bez toho, aby za-
hŕňala súhlas s konaním druhého 
človeka. Kľúčovým pri rozlišovaní 
medzi prvou a druhou je teda úmy-
sel, čiže vnútorný súhlas s hlavným 
konajúcim. Ak súhlas chýba, zväčša 
nejde o formálnu, ale o materiálnu 
spoluprácu, ktorá môže byť dovo-
lená. Tento princíp nie je v rovine 
teórie zložitý, ale v praktickej apli-
kácii sa neraz stretáva s ťažkosťami. 
V konkrétnych prípadoch nie je 
vždy jednoduché určiť, či ide o ma-
teriálnu alebo formálnu spoluprá-
cu, alebo následne, ak je materiál-
na, či je dovolená.

Všeobecne vzaté, žiadna spoluprá-
ca na zlom skutku, ani materiálna, 
nie je úplne v poriadku. Podľa tra-
dičnej morálnej klasifikácie, aby 
bolo konanie spolupracujúceho 
dovolené, musí byť spolupráca ma-
teriálna, nepriama a nevyhnutná.
Je dobré si uvedomiť, že svedomie 
nie je iba nejaký atribút kresťana, 
ale zaväzuje v konaní každého člo-
veka. Kategorický príkaz svedomia 
teda zakazuje, a človek, ak svedo-
mie počúva, to aj vníma, všetkým 
ľuďom formálnu spoluúčasť na 
praktikách, ktoré napriek tomu, že 
ich štátne zákonodarstvo dovoľuje, 
sú v rozpore s Božím alebo priro-
dzeným zákonom. Ide o dôsledok 
ľudskej slobody, ktorej človek sku-
točne zadosťučiní iba vtedy, ak 
koná v súlade so svojou dôstojnos-
ťou a nasmerovaním slobody na 
konečné dobro človeka. Formálnu 
spoluprácu na zle nemožno nikdy 
ospravedlniť, ani odvolávaním sa 
na zásadu rešpektovania slobody 
druhého človeka, ani na skutoč-
nosť, že civilné právo ju predpokla-
dá a prikazuje: za osobne vykonané 

činy nesie totiž každý osobnú mo-
rálnu zodpovednosť, pred ktorou 
nikto neunikne.

Cirkev tým, že nesúhlasí s konaním 
človeka alebo vyhlási, že nejaké 
konanie nie je dovolené, nedefi-
nuje mravnú hodnotu skutku, ani 
nesúdi človeka ako takého. Vo svet-
le zjavenej Božej pravdy, ktorú sa 
snaží poznávať, pripomína človeku 
jeho najhlbšiu dôstojnosť. Kona-
ním dobra alebo zla sa sám človek 
stáva morálne dobrým alebo zlým. 
Ak koná zlo, ide proti svojej vlast-
nej dôstojnosti, ktorá je priamym 
dôsledkom Božieho obrazu v nás. 
Tým, že Cirkev upozorňuje na 
zlo obsiahnuté v nejakom skutku, 
chráni hodnotu a dôstojnosť člove-
ka.

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

Foto: Peter Kresánek a archív

Z medzinárodného cyklu Umelci 
Tatrám - Kalvária na Peknú vy-
hliadku. Autor nasnímaného die-
la: Tibor Tóth (SK) 2012. 
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Používanie sociálnych sietí je 
z psychologického hľadiska 

relatívne novým fenoménom, pri 
ktorom sa vynára veľa nezodpo-
vedaných otázok o ich potencio-
nálnom dopade na naše duševné 
zdravie. Internet podporil rozvoj 
veľkého množstva nových aktivít 
a služieb, ktoré majú zlepšiť nové 
druhy sociálnych interakcií, ktoré 
predtým neboli možné. V prvých 
rokoch používania sociálnych sietí 

sme videli skôr tendenciu on-line 
komunikácie jednoducho nahrá-
dzať bežné osobné stretnutia. Te-
raz je však jasné, že stránky sociál-
nych sietí ako napríklad Facebook 
a Instagram môžu mať vplyv na náš 
spoločenský život. Na jednej stra-
ne nám uľahčujú sledovanie exis-
tujúcich známych a ľahší prístup 
k informáciám dôležitým pre spo-
ločenský život a tiež môžu pomôcť 
rozvíjať vzťahy s ľuďmi, ktorí sú ge-

ograficky ďaleko. Veľké množstvo 
komunikácie teraz prechádza cez 
mobilné telefóny, sociálne médiá, 
instant messaging a obraz/video 
aplikácie. 
Keďže medziľudské vzťahy sú 
jedny z najsilnejších prediktorov 
kvality života, niektorí výskumní-
ci tvrdia, že online komunikáciu 
možno využiť na rozvoj už existu-
júcich vzťahov, ale aj na to, aby sme 
sa vyhli pocitom osamelosti. Soci-
álne médiá môžu na jednej strane 
zvýšiť kvalitu prežívania pocitu 
šťastia a rozvíjať náš spoločenský 
okruh, ale v závislosti na tom, aká 
ste osobnosť. Sociálne médiá vám 
môžu tiež spôsobiť pocit nešťastia 
a izolovanosti. Väčší prístup k in-
formáciám môže tiež predstavovať 
nové riziká, keďže jednotlivci majú 
teraz možnosť porovnať sa s mno-
hými ďalšími používateľmi na ce-
lom svete. Referenčné skupiny sa 
teraz rozširujú o širší spoločenský 
kruh, ako aj o samotný svet. Obsah 
komunikácie medzi účastníkmi 
v sociálnych médiách však zohráva 
významnú úlohu pri určovaní vply-
vu na pocitu prežívania spokoj-
nosti. Ak je interakcia v podstate 
pozitívna, je pravdepodobne aj jej 
účinok pozitívny.
„Stručne povedané, internet pred-
stavuje potenciálne výhody, ako 
aj nové riziká pre jednotlivých 
užívateľov. Účinky internetu a so-
ciálnych sietí na kvalitu života do 
značnej miery závisia od individu-
álnych osobných charakteristík, 
najmä od veku, schopností, kul-
túry a presvedčení online aktivity 
jednotlivcov a ich osobných vlast-
ností.

Počas najnovšieho obdobia sociálne siete významne ovplyvni-
li zmeny v komunikácii a interakcii medzi ľuďmi. V súčasnej 
dobe majú viac ako tri miliardy aktívnych používateľov a je 
veľký predpoklad, že toto číslo bude rapídne narastať. Tri mi-
liardy ľudí, približne 40 % svetovej populácie, používa online 
sociálne médiá. Strávime pri nich každý deň v priemere dve 
hodiny zdieľaním, lajkovaním, tweetingom a prezeraním ich 
obsahu. To zodpovedá približne pol milióna tweetom a Snap-
chat fotografiám zdieľaných každú minútu.

Ovplyvňujú sociálne siete 
kvalitu nášho života?



Nálada
Dobrá alebo zlá nálada sa môže 
šíriť aj medzi ľuďmi na sociálnych 
médiách, Zlé počasie zvýšilo po-
čet negatívnych príspevkov o 1 % 
a vedci zistili, že jeden negatívny 
príspevok od niekoho v daždivom 
meste ovplyvnil ďalších 1,3 nega-
tívnych príspevkov priateľov ži-
júcich v suchých mestách. Lepšia 
správa je, že šťastné príspevky mali 
väčší vplyv. Každý z nich inšpiroval 
1,75 viac šťastných príspevkov. Či 
sa však šťastný príspevok premieta 
do skutočného reálneho zvýšenia 
nálady, zostáva nejasné.

Spánok
V minulosti ľudia trávili večery 
v tme, ale teraz sme obklopení 
umelým osvetlením po celý deň 
a noc. Najnovšie poznatky z výsku-
mov zistili, že to môže zabraňovať 
tvorbe hormónu melatonínu v tele, 
ktorý uľahčuje spánok - a modré 
svetlo, ktoré vyžarujú obrazovky 
smartfónov a notebookov, je údaj-
ne najhorším vinníkom porušenia 
kľudu spánku. Inými slovami, ak 
v noci ležíte na vankúši pri kontro-
le Facebooku a Twitteru, smeruje-
te do nepokojného spánku.

Závislosť
Závislosť na sociálnych médiách je 
problém duševného zdravia, kto-
rý „môže“ vyžadovať profesionál-
nu pomoc. Nadmerné používanie 
sociálnych sietí vytvára problém 
v medziľudských vzťahoch, hor-

šie akademické výsledky a menšiu 
účasť v komunitách v režime “of-
fline”. Medzi tých, ktorí by mohli 
byť zraniteľnejší pri závislosti od 
sociálnych médií, patria tí, ktorí sú 
často závislí od alkoholu a iných 
návykových látok, vysoko extro-
vertní a tí, ktorí používajú sociálne 
médiá, aby kompenzovali menej 
väzieb v reálnom živote.

Sebavedomie
V minulosti dámske časopisy a ich 
používanie fotografií modelov vy-
retušovaných pomocou počítačo-
vých programov boli považované 
za príčinu vzniku výskytu prob-
lémov medzi mladými ženami so 
sebaúctou. Ale teraz, sociálne mé-
diá, so svojimi filtrami, osvetlením 
a šikovnými uhlami, ich dokonale 
nahrádzajú. Polovica ľudí vo veku 
od 18 do 34 rokov tvrdí, že sa cítia 
neatraktívni a znižuje sa u nich se-
bavedomie pri prezeraní a porov-
návaní fotiek ľudí, ktorí vyzerajú 
na príspevkoch šťastne a atraktív-
ne.

Vzťahy
Iste poznáte situáciu, keď ste hovo-
rili s priateľom, ktorý počas vášho 
rozhovoru vytiahol telefón, aby si 
mohol prezerať Instagram alebo 
Facebook. Dokonca aj samotná prí-
tomnosť telefónu môže zasahovať 
do našej komunikácie, najmä keď 
hovoríme o  niečom zmysluplnom.
Takýto vstup do medziľudskej ko-
munikácie môže priniesť napätie 
aj konflikt.
Na Instagram si ľudia dávajú fotky 
ako cestujú, ako sú šťastní so svojim 
blízkymi, pričom častokrát to ne-
zodpovedá realite. Ak sa nachádza-
me v nie práve ideálnom vzťahu, 
na nálade nám to nepridá. Odpo-
rúčam brať tieto fotografie s rezer-
vou a pomyslením: „fotka znesie 
všetko“. V praxi sa často stretávam 
s takým fenoménom, že ak má pár 
krízu vo vzťahu, kompenzuje to 
práve ukazovaním „presladených 
fotografií“. U týchto ľudí ide o to, 

aby dobre vyzerali pred ostatnými 
a to ako sa cítia vnútorne je druho-
radé.

Dospievajúci
Trávia na sociálnych sieťach väčši-
nou voľného času. Chýba im často 
osobná komunikácia a schopnosť 
adekvátne nadväzovať vzťahy. V ko-
munikácii v rámci sociálnych sietí 
sú mladiství sebaistí, no v osob-
nom kontakte sú rezervovaní.
Dôsledky do budúcnosti: neschop-
nosť vytvárať intímne a blízke 
vzťahy, neochota vytvárať rodinu 
a prijať záväzky, ktoré s tým súvisia. 
Vo výchove s dospievajúcimi, pod-
porujme stretávanie sa s kamarát-
mi a hovorme s nimi o dôležitosti 
osobného stretávania sa, ktoré je 
nenahraditeľné pre duševné zdra-
vie a fungovanie spoločenského 
života.

Sociálne siete majú veľa pozitív 
pre náš život, nezabúdajme však, 
že nám nemôžu nahradiť radosť 
z prítomnosti a priameho stretnu-
tia s blízkym človekom.

Text: 
PhDr. Križanová Andrea, PhD., 
Onkologický ústavu sv. Alžbety, 
Psychologická ambulancia I.
Foto: Peter Kresánek 
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N ásledne získal prvostupňovú 
atestáciu z internej medicíny, 

atestáciu z hematológie a transfu- 
ziológie a atestáciu z klinickej on-
kológie. V roku 1996 získal docen-

túru z verejného zdravotníctva – 
epidemiológie infekčných chorôb 
a v roku 2002 obhájil profesúru 
z verejného zdravotníctva na Tr-
navskej univerzite. 
V roku 1984 nastúpil na hematolo-
gicko-transfúzne oddelenie a che-
moterapeutické oddelenie Ústavu 
klinickej onkológie v Bratislave, 
od roku 1990 pôsobil na Internom 
oddelení a neskôr Internej klinike 
Národného onkologického ústavu. 
Od roku 1996 pôsobí v Onkologic-
kom ústave sv. Alžbety v Bratislave. 
Profesor Špánik má za sebou boha-
tú publikačnú a vedeckovýskumnú 
činnosť, absolvoval viacero vzdelá-
vacích pobytov v USA, je aktívny 
v pedagogickej činnosti a je takisto 
členom mnohých odborných orga-
nizácií. 

Uznávaná autorita
Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
Náš najnovší jubilant - prednos-
ta Internej kliniky Onkologické-
ho ústavu sv. Alžbety a Vysokej 
školy zdravotníctva a sociál-
nej práce, štátny tajomník Mi-
nisterstva zdravotníctva prof. 
MUDr. Stanislav Špánik, CSc., 
sa narodil 4. septembra 1959. 
Štúdium medicíny začal na Le-
kárskej fakulte hygieny Univer-
zity Karlovej v Prahe a ukončil 
na Lekárskej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave. 

MUDr. Beata Špániková, PhD., sa dl-
hodobo venuje internej medicíne, 
všeobecnému lekárstvu (vedie pred-
met Všeobecné lekárstvo na LF UK) 
a osteológii na Poliklinickom oddele-
ní Onkologického ústavu sv. Alžbety. 

Spoločne so Stanislavom Špánikom 
chodili na gymnázium a študovali na 
pražskej Karlovej univerzite – vtedy 
Lekárskej fakulte hygieny, vo štvrtom 
ročníku prestúpili na Lekársku fakul-
tu UK do Bratislavy. 
Jubilantka má za roky pôsobenia 
v rámci internej medicíny veľmi 
široký ale aj hlboký záber. Sleduje 
všetko dôležité: vnútorné lekárstvo, 
ale aj kardiológiu, diabetológiu a tiež 
všeobecné lekárstvo. Má tri atestácie 
– 1. a 2. stupeň z internej medicíny, 
všeobecné lekárstvo a medzinárod-
ný certifikát z osteológie. Ako jediná 
v SR sa venuje špeciálne osteológii 
v onkológii a vedie osteocentrum 
pre onkologických pacientov. Patrí 
pritom medzi viacerých lekárov, pô-
sobiacich v Onkologickom ústave sv. 

Alžbety, na ktorých sa medzi pacient-
mi dočítate či dopočujete len slová 
chvály.
„Ona je úžasná v tom, že je múdra, 
pracovitá ale je veľmi dobrá aj po 
ľudskej stránke“, prezrádza nám pro-
fesor Špánik o svojej manželke a do-
dáva: „Jej otec profesor Viliam Izako-
vič, zakladateľ klinickej genetiky na 
Slovensku hovoril, že je nebezpeč-
né, keď je lekár hlúpy a pritom milý. 
Nie každý to o nej vie, ale ona preto 
nemá rada, keď jej hovoria - aká ste 
vy milá...“   

Pred zverejnením blahopraj-
ného článku nám náš najnovší 
jubilant profesor Špánik pre-
zradil, že rovnaké jubileum ako 
on si pripomína v tomto čase 
tiež jeho manželka MUDr. Bea-
ta Špániková, PhD. Zároveň nás 
požiadal, aby sme článok o ňom 
skrátili a získaný priestor veno-
vali jej. Takéto prianie samo-
zrejme radi plníme. 

Múdra a pracovitá 
MUDr. Beata Špániková, PhD.

Vážení manželia Špánikovci, prijmite úprimné blahoželanie k Vašim 
okrúhlym jubileám a želanie najmä pevného zdravia, šťastia, pracov-
nej i rodinnej pohody a optimizmu takto sprostredkovane najmä od 
spolupracovníčok a spolupracovníkov, vašich vďačných pacientov či 
ostatných priaznivcov, čitateliek a čitateľov nášho časopisu. 

Dr. Peter Kresánek, CSc., 
hovorca Onkologického ústavu sv. 
Alžbety, šéfredaktor časopisu Naša 
nemocnica

Foto: Autor



Niektorí pacienti začnú s tými-
to ľuďmi v „zelenom“ dokon-

ca družnú debatu, usmievajú sa, 
rozprávajú sa, niektorí si zasa len 
vďačne vezmú svoj nápoj. Ďalší 
pacienti, ktorí sa s tým ešte nestre-
tli začínajú chápať z reakcií iných 

pacientov, ktorí v tejto nemocnici 
nie sú prvý krát, že títo ľudia v ze-
lenom s kávou, nie sú až tak cudzí. 
Dokonca vyzerajú, že sú v nemoc-
nici celkom udomácnení! Rozprá-
vajú sa s pacientmi, s personálom 
prehodia milé slová a nikdy neza-

budnú s úsmevom ponúknuť svoj 
teplý nápoj, ktorý majú so sebou 
pripravený práve pre pacientov.

Už je to šesť rokov odvtedy, ako 
nám vedenie nemocnice navrhlo 
skvelý nápad. Či by naši dobrovoľ-
níci okrem služby sprevádzania na 
oddelení nemohli v doobedňajších 
hodinách roznášať v nemocnici 
teplú kávu alebo čaj. Na tento ná-
vrh sme pristali, vznikol ďalší tím 
dobrovoľníkov špeciálne určených 
na túto službu, ktorí mohli tento 
nápad realizovať. Dobrovoľníci no-
vovytvoreného tímu začali prichá-
dzať už v ranných hodinách medzi 
pacientov do čakárni a priestorov 
nemocnice a ponúkať pacientov 
a ich príbuzných či sprevádzajú-
cich dobrou kávičkou a teplým ča-
jíkom. Táto služba je od samotného 
začiatku zadarmo. 

Ako čas plynul, pacienti si na dob-
rovoľníkov začali zvykať a pacienti 
pre ktorých táto služba bola úplne 
nová z nej boli nadšení. „Niekto 
vám v čakaní na vyšetrenie prine-
sie kávu, porozpráva sa s vami ale-
bo vám venuje aspoň milý úsmev 
a zrazu je v tej čakárni úplne iná at-
mosféra...“, aj toto boli spätné väz-
by, ktoré sa k nám často práve z úst 
samotných pacientov dostávali.

„Ponúkneme Vám kávičku alebo čaj? Nech sa páči, vezmite 
si...“ Usmievajú sa neznámi ľudia v zelených tričkách alebo 
zelených vestách s nejakým nadpisom Vŕba. V tejto chvíli 
sa viacerí pacienti s úsmevom ponúknu a napijú sa no ďalší 
zasa stále veľmi neisto dianie sledujú, uvažujúc v duchu: „Čo 
je toto za ľudí? Kto sú tie „vŕby“? Prečo to robia, prečo tu po-
núkajú kávu a čaj? Je to snáď nejaká ochutnávka?“ 
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Kávu alebo čaj? 
Nech sa páči, ponúknite sa...

Ing. Mária Látalová, koordinátorka dobrovoľníkov
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DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA VŔBA

Za všetko snáď hovorí jeden sku-
točný príbeh, kam až môže siahať 
jeden pohár podanej kávy. Asi 150 
km od Bratislavy v malom kúpeľ-
nom meste sa vybrala jedna naša 
dobrovoľníčka na prechádzku les-
ným parkom. Oproti nej išla malá 
skupinka ľudí. Veľmi sa chceli od-
fotografovať no nemali nikoho, 
kto by ich nasnímal a tak poprosili 
túto dievčinu. Odfotila ich. Veľmi 
sa jej poďakovali a pustili sa všetci 
spolu do malej debaty. Po chvíľke 
ľudia zo skupinky spomenuli, že sú 
z južného Slovenska a do kúpeľné-
ho mesta prišli na taký rekondič-
ný pobyt. Po chvíľke rozprávania 
jeden pán zo skupinky povedal, 

že je onkologický pacient, pričom 
často chodí na vyšetrenia na onko-
lógiu do Bratislavy. Dobrovoľníčka 
sa zo zvedavosti spýtala, že kam do 
Bratislavy? Pán odpovedal, že do 
Onkologického ústavu sv. Alžbety. 
Dobrovoľníčka sa usmiala a pozna-
menala, že to tam celkom pozná. 
Pán sa zľakol a s ľútosťou sa jej spý-
tal, či tam aj ona chodí na vyšet-
renia. Povedala, že nie, ale že tam 
chodí tak raz do týždňa, lebo patrí 
do takej jednej dobrovoľníckej 
skupiny. V tom sa hneď do debaty 
zapojila jedna zo sprevádzajúcich 
žien, a rovno jej opýtala: „ A nie ste 
vy tiež tá Vŕba? Lebo chodia tam 
takí ľudia a ponúkajú tam zadarmo 
kávy alebo čaje pacientom. Ja ich 
poznám, tiež som tam tuto s otcom 
niekoľkokrát bola a dali sme si od 
nich kávu.“ 

Dobrovoľníčka sa len pousmiala 
a ticho pritakala, že áno, aj ona je 
presne táto Vŕba. A pani pozna-
menala: „Vďaka, je to také milé, že 
niekto niečo takéto robí pre pa-
cientov...viete, niekedy je to čaka-
nie také ťažké a už len stretnutie 
s ľuďmi ako ste vy...dokáže spraviť 
pre nás čakajúcich veľmi veľa“. 
Rozlúčili sa, popriali si pekný deň 
a dobrovoľníčka začala uvažovať 
o tomto náhodnom a predsa tak 
blízkom stretnutí. Musela si pri-

znať, že nikdy by nečakala, že zažije 
len tak, uprostred lesného parku, 
desiatky kilometrov od Bratislavy, 
náhodné stretnutie, ktoré sa bude 
týkať jej dobrovoľníckej služby. Ni-
kdy by nečakala, kam až môže do-
siahnuť milý úsmev a pohár poda-
nej kávy od dobrovoľníkov...

Takéto spätné väzby sú veľmi milé 
a prijemné. No najkrajšie je a naj-
väčšiu radosť im táto služba pri-
náša tým - ako sa na tom samotní 
dobrovoľníci svorne zhodujú - že 
môžu práve oni slúžiť iným. Oni 
síce podávajú len kávu a čaj, ale pa-
radoxne sú to práve oni, ktorí po 
kontakte s pacientmi odchádzajú 
tiež povzbudení a duševne oboha-
tení...

Milí pacienti, preto ak sa vás nieke-
dy niekto spýta v zelenom tričku 
alebo zelenej veste s nápisom Vŕba, 
či si nedáte kávičku alebo čajík, po-
kojne si dajte. My sme potešení, že 
vám túto kávičku alebo čajík môže-
me zadarmo dať a spraviť vám tak 
deň aspoň o máličko krajším. Lebo, 
ako sa možno viacerí na tom zhod-
neme - dobrá káva a milý úsmev - 
dokážu niekedy obrazne povedané 
spraviť zázraky 😉

Text: Ing. Mária Látalová, koordiná-
torka dobrovoľníkov
Foto: Peter Kresánek a archív



Vystrihaj sa Slovensko je jedným 
z mimoriadne úspešných pro-

jektov Ligy proti rakovine v spo-
lupráci s kaderníctvami po celom 

Slovensku. Za myšlienkou stojí aj 
úspešná kaderníčka Zdenka Vrbo-
vá, ktorá sama ostrihala stovky dar-
cov vlasov. Cieľom projektu je bez-

platne vyrábať parochne na mieru 
z pravých vlasov pre onkologické 
pacientky, a v blízkej budúcnosti aj 
zapožičať parochne z umelých vla-
sov pacientkam, ktoré na výrobu 
čakať nemôžu. Ako dodáva výkon-
ná riaditeľka Ligy proti rakovine 
Ing. Eva Kováčová: „Často sa stre-
távame s pacientkami, pre ktoré 
je strata vlasov veľkým strašiakom. 
Prežívajú pocity úzkosti, depre-
sie, obávajú sa ako bude reagovať 
spoločnosť na ich zmenenú vizáž. 
Dočasné riešenie straty vlasov 
v podobe parochne je častokrát 
v náročnom období liečby veľkou 
pomocou. Jednou alternatívou je 
parochňa z pravých vlasov, ktorá 
sa vyrába na mieru vďaka darcom 
vlasov a samozrejme financiám, 

Vlasy vedia občas riadne potrápiť nejednu ženu. Ale viete si 

predstaviť, že by ste o ne prišli? Strata vlasov počas chemote-

rapie psychicky zatrasie každou onkologickou pacientkou. 

Postupne môže viesť k strate sebadôvery, psychickej po-

hody, spoločenskej aktivity či chuti do života. Keďže kúpa 

novej parochne znamená pre rodinu ďalšiu finančnú záťaž, 

žena – pacientka sa často radšej zriekne tohto výdavku. 

Vďaka projektu Ligy proti rakovine „Vystrihaj sa Slovensko“ 

a darcom vlasov, sa už desiatky žien a slečien tešia z paroch-

ne, ktorá im vrátila kus sebavedomia a životnej energie. 
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Silné a krásne vlasy 

Pomôžu meniť životy
Vystrihaj sa Slovensko

 „Vďaka projektu “Vystrihaj sa Slo-
vensko” mám opäť pravé vlasy“, 
teší sa Natália. Tesne pred dovŕše-
ním dospelosti ju zasiahla akút-
na lymfoblastická leukémia. Ako 
dospievajúce dievča aj ona riešila 
svoj vzhľad a priznáva: „Veľa ľudí 
mi hovorievalo, že vlasy sú naj-
menej s čím teraz jednoznačne 
súhlasím, bola veľká rana prísť 
o ne, keďže pred chorobou som 
mala veľmi husté kučeravé vlasy. 
Hoci terajšie vlasy, ktoré nosím 
nie sú moje, rozhodne sú darova-
né s láskou od niekoľkých dobro-
srdečných ľudí. Patrí im obrovská 
vďaka.
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ktoré sú na jej výrobu potrebné. Za 
tieto sme vďační i projektu „Silná 
a krásna“. Druhá alternatíva je da-
rovanie či zapožičanie parochne 
z umelých vlasov, ktorú dokážeme 
pacientke zaobstarať oveľa rýchlej-
šie. Práve vzhľadom k promptnosti 
tejto možnosti aktuálne pripra-
vujeme i spustenie tejto druhej 
alternatívy. Jej financovanie bude 
zabezpečené odpredaním daro-
vaných vlasov, ktoré sú nevhodné 
na výrobu parochne resp. ktoré 
z kapacitných dôvodov a reálnych 
možností vlásenkárky nie je možné 
spracovať. Darcovia vlasov môžu 
mať dobrý pocit, keďže ich vlasy 
poslúžia na zabezpečenie jednej 
z týchto dvoch možností a ich dar 
je tak v každom prípade efektívny 
a zmysluplný. Je samozrejmé, že pa-
rochne poskytuje Liga proti rakovi-
ne pacientkam bezplatne.“

Text:: Mgr. Petra Benczyová, Liga 
proti rakovine
Foto: Liga proti rakovine, archív
 

„Mamina je Vám veľmi vďačná 
to, čo ste pre ňu urobili, pomohlo 
jej dôstojne prekonať pre nás všet-
kých náročné obdobie. Navyše 
pani vlásenkárka Gizka má veľ-
mi šikovné ruky, takže výsledok 
bol úžasný“, zdôveruje sa Eva K.

„Za parochňu, ktorú som dosta-
la v rámci projektu Vystrihaj sa 
Slovensko, som veľmi vďačná“, 
hovorí Dominika a dodáva: “Keď 
som ju prvýkrát uvidela, dostala 
do rúk a následne nasadila na 
hlavu, nemohla som uveriť toľ-
kej podobnosti s mojimi pravými 
vlasmi. Dokonca ani ľudia v mo-
jom okolí nepoznali rozdiely. Na 
jeseň mám stužkovú a vďaka 
tejto parochni sa nemusím báť 
o svoj účes.» 

Ako môžeme byť krásne ... aj v chorobe

Je už staré známe, že vlasy sú po-
važované za korunu krásy. Ka-

dernícke salóny sú vyťažené, pre-
tože slovenské ženy si na svojich 
vlasoch dajú záležať. V upravených 
vlasoch sa cítime sebavedomejšie 
a aj na okolie pôsobíme sympa-
tickejším dojmom. Vlasy menia 
aj celkový výzor tváre. A ako to je 
u onkologických pacientov? Samo-
zrejme, že citlivejšou skupinou sú 
ženy, pretože u mužov sa aj hlava 
bez vlasov považuje za „sexi“. Ale 
u žien je to komplikovanejšie. Už 
samotné médiá nám prezentujú 
symbol krásy spojený práve s krás-
nymi, hustými vlasmi. 
Onkologické ochorenie si vo väč-
šine prípadov vyžaduje liečbu 
chemoterapiou. Závisí od typu 
chemoterapie, či vlasy žene vypa-

K problematike vypadávania vlasov a vplyvu na prežívanie 
onkologických pacientov uvádzame aj poznatky, ktoré nám 
poskytla PhDr. Andrea Križanová, PhD., psychologička Ligy 
proti rakovine, Onkologický ústav sv. Alžbety:



dajú. Chemoterapia sa používa pri 
liečbe onkologických ochorení 
a obsahuje cytostatiká. Tie ničia 
abnormálne bunky a vstupujú do 
niektorej fázy rastového cyklu.
V praxi sa stretávam s pacientkami, 
pre ktoré je práve táto téma veľmi 
traumatizujúca. K tomu sa pridáva 
obava o nej hovoriť, pretože okolie 
na to reaguje: „Čo tam po vlasoch“ 
dôležité aby si sa vyliečila. Ale 
pravda je taká, že pacientky cítia 
úzkosť, strach, majú depresívne ná-
lady ak vlasy začnú padať. Zo psy-
chologického hľadiska považujem 
za pozitívne, že pacientky aj v lieč-
be majú záujem vyzerať upravene 
a psychicky im to pomáha. Pre pa-
cientky býva práve ťažké stretnúť 
sa s okolím a príbuznými, keď vlasy 
vypadajú. Majú veľa znepokojujú-
cich obáv a otázok. 
Spomínam si na pacientku, pre kto-
rú bolo nepredstaviteľné, že príde 
o dlhé krásne vlasy a tak odmiet-
la chemoterapiu, čím sa vystavila 
zdravotnému riziku. Spomínam 
aj na pacientku, ktorá bola dáma 
a vždy sa o seba starala. Odmietla 

liečbu, operáciu a zomrela. Nebu-
dem hodnotiť jej rozhodnutie, lebo 
každý z nás má právo sa rozhodnúť 
podľa seba. Ale môžem konštato-
vať, že strata vlasov pre každú ženu 
a jej okolie je náročné po psychic-
kej stránke. Väčšina žien prehod-

nocuje priority v chorobe, ale je 
skupina žien, ktoré to berú veľmi 
ťažko.
Jednou z alternatív, ktorá môže 
žene pomôcť zostať krásnou aj po-
čas liečby chemoterapiou sú prá-
ve parochne. Liga proti rakovine 
v spolupráci s vlasovým štúdiom 
Zdenky Vrbovej preto rozbehla ak-
tivitu darovania vlasov s názvom 
Vystrihaj sa Slovensko. 
Týmto projektom vyzýva ľudí, aby 
sa nebáli ostrihať a darovať svoje 
vlasy, z ktorých potom Liga zabez-
pečuje parochne onkologickým 
pacientkam. Aj takýmto jednodu-
chým spôsobom ľudia podporujú 
ženy s rakovinou hneď dvoma spô-
sobmi – materiálne a (čo je možno 
ešte dôležitejšie) morálne.
Niektoré pacientky majú takto 
možnosť aj vyskúšať iný účes či far-
bu vlasov. Parochne predstavujú 
riešenie, ako v náročnom období 
života ženy nestratiť ženskosť a krá-
su. Je pozitívne, že vlasy znova na-
rastú, ale v období chemoterapie 
môžu tiež parochne riešiť veľký 
problém o ktorom sa málo hovorí 
- a to je strata vlasov.

Foto: Liga proti rakovine, archív
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Už po tretí krát prispeli prostredníctvom Ligy proti rakovine počas toh-
to leta na krásne parochne pre onkologické pacientky - vďaka ktorým 
sa môžu cítiť silné, krásne a plné sebavedomia - tiež produkty Pantene 
v sieti 101 Drogerie. 
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Novinka, ktorá sa stala lákad-
lom vo viacerých krajinách 

sa začína postupne dodávať aj na 
Slovensku. Zaujme nielen príťažli-
vým vonkajším vzhľadom či príve-
tivým interiérom ale aj účelnosťou 
pre bežné použitie. Napríklad ako 
vozidlo vhodné, vďaka aktuálne 
normy spĺňajúcemu benzínovému 
motoru a kompaktným rozmerom, 
na jazdu i parkovanie do mesta, 
spôsobilé však tiež na uplatnenie 
v náročnom teréne. 

Novinka ťaží z polstoročia vývoja 
predošlých troch generácií offroa-
dovej japonskej legendy – prvého 
terénneho kompaktu Jimny. Pri jaz-
de v teréne sa uplatní svetlá výška 
Jimny, ktorá je až 210 milimetrov, 
čo s krátkymi prevismi vytvára na-
ozaj slušné nájazdové a prejazdové 

uhly. Využíva pritom osvedčený 
rebrinový rám, pevné zavesenie 
náprav či pohon všetkých štyroch 

kolies a redukčnú prevodovku. 
Zároveň nový model disponuje 
viacerými bezpečnostnými a asis-
tenčnými systémami najnovšej 
generácie aké majú bežne modely 
vyšších tried.

Precíznosť a účelnosť vyhotove-
nia, hospodárna prevádzka, nízka 
hmotnosť (s manuálonou prevo-
dovkou len 1090 kilogramov), 
elegantné tvary, kompaktná karo-
séria či dobrá servisná základňa 
predurčujú nové Jimny pre širokú 
škálu užívateľov. Počnúc od indi-
viduálnych motoristov, chatárov, 
poľovníkov, rybárov, športovcov, 
turistov až po využitie v energeti-
ke, stavebníctve i službách, pričom 
užívateľov spoľahlivo prevezie 
i cez nástrahy bežných komuniká-
cií či náročný terén. Dostupnosť 
novinky zlepšuje základná cena 
pre Slovensko, ktorá sa pohybuje 
od 16 490 eur (vyhotovenie GL) do 
19 790 eur (GLS).

Text: Peter Kresánek
Foto: archív 

Offroadová legenda 

Jimny na Slovensku
Medzi vozidlá, ktoré dokážu zaujať už na pohľad patrí úplné 
nové štvormiestne trojdverové Suzuki Jimny (dĺžka/šírka/
výška/rázvor: 3 645/1 645/1720/2 250 mm) s novo vyvinu-
tým štvorvalcom 1,5-litra (75 kW; 130 Nm) napojeným na 
manuálnu alebo automatickú prevodovku. 



74. výstava z cyklu Onkologického ústavu sv. Alžbety

Umenie, ktoré lieči

Autorka na výstave sviežim spô-
sobom, citlivo a so silnou vý-

povednou hodnotou zobrazila kul-
tové slovenské filmové rozprávky, 
ale napríklad aj klasické anglické 
o Mary Poppins. Ikonické postavy 
z filmov pritom stvárňuje vo vy-
stavených grafikách do vlastného 
originálneho obsahu a výtvarného 
rukopisu a vkladá do nich samo-
statný príbeh. Svojich adresátov už 
našli tiež knihy umelkyne pre deti 
s tematikou „Moje malé more“, pre-
zieravo, vtipne a intuitívne vedúce 
už tých najmenších k ekologickým 
postojom.
Petra Štefanková svoje diela vy-
stavovala nielen na Slovensku ale 
okrem iného aj v USA, Spojenom 
kráľovstve, Austrálii, Hongkongu, 
Poľsku, Nemecku, v Českej repub-
like či Japonsku, pričom za svoju 
tvorbu získala viaceré medziná-
rodné ocenenia. Informácie o jej 

najnovšej výstave v Onkologickom 
ústave sv. Alžbety, už krátko po 
vernisáži (konala sa 22. mája), zve-
rejnila na svojej oficiálnej stránke 
Kráľovská spoločnosť umení v Lon-
dýne či na facebooku Slovenské 
veľvyslanectvo v Spojenom kráľov-
stve. Aj v zahraničí sa tak stal zná-
mym cyklus výstav „Umenie, ktoré 
lieči“ ako nápad konateľa ústavu 

doc. MUDr. Juraja Kaušitza, CSc., 
realizovaný tímom MUDr. Aleny 
Kállayovej a Ružovou stužkou, n.f., 
Europa Donna Slovakia.
Mgr. Art. Petra Štefanková FRSA sa 
narodila 12. augusta 1978 v Bra-
tislave. Študovala propagačnú 
grafiku na bratislavskej Škole úžit-
kového výtvarníctva v rokoch 1993-
1997, grafický dizajn na Vysokej 

Preventívne centrum Onkologického ústavu sv. Alžbety na 
Heydukovej ulici v Bratislave sprístupnilo verejnosti od kon-
ca mája do začiatku septembra 2019 v poradí už 74. výstavu 
z voľného cyklu „Umenie, ktoré lieči“. Pod názvom „Prechádz-
ky rozprávkami“ predstavila na výstave výber zo svojej tvorby 
jedna z najvýraznejších osobností súčasnej slovenskej grafiky 
Mgr. art. Petra Štefanková, FRSA, členka Kráľovskej spoločnos-
ti umení v Londýne. Ako sa sama zdôveruje: „Od detstva som 
kreslila obrázky a to, že sa ilustrácii môžem venovať profesio-
nálne, je pre mňa veľkou satisfakciou.“

28číslo 3/2019
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škole výtvarných umení v rokoch 
1997-2003 a filmovú a televíznu 
grafiku v ateliéri prof. Jiřího Bartu 
na VŠUP (Vysoká škola umělecko-
průmyslová v Praze) v roku 2002. 
V máji 2016 absolvovala krátky 
kurz počítačovej animácie na Cen-
tral Saint Martins, University of the 
Arts v Londýne. Venuje sa grafic-
kému dizajnu od printu, cez web 
a multimédiá až po televíznu a fil-
movú grafiku. V oblasti ilustrácie je 
jej doménou reklamná, časopisec-
ká i knižná ilustrácia pre dospelých 
i deti. Najznámejšie propagačné 
projekty umelkyne sú plagáty pre 
ekonomickú fakultu University of 
Udine v Taliansku a brožúra, logo 
i plagáty pre Divadlo Andreja Ba-
gara v Nitre v spolupráci s Jozefom 
Bednárikom pre muzikál Adam 
Šangala. Jej ilustrácie tiež použila 
firma Orange vo Francúzsku na zá-
klade tendra, ktorý vyhlásila agen-
túra YCN v Londýne. Ďalšie vý-
znamnejšie projekty umelkyne sú 
napríklad ilustrácie pre web a DVD 
obaly americkej firmy Lynda.com, 
ilustrovaný dizajn webu Micro-
soft Game Studios alias Lionhead 
Studios, ilustrácie k článkom a na 
obálky pre časopisy a noviny The 
Guardian, The Economist, Popular 
Mechanics, Dialogue Review, Futu-
re Music, 4Talent a v iných. Navr-
hovala tiež dizajn animovaných te-
levíznych spotov pre vydavateľstvo 
Športpress a rádio Slobodná Euró-
pa. Popri vlastných projektoch ani-
movaného filmu, medzi ktoré patrí 
aj kreslený hudobný klip pre sku-
pinu Elán na skladbu Byť mladý, 
sa podieľala aj na tvorbe animova-
ných titulkov pre filmovú rozpráv-
ku Nanny McPhee 2 ako dizajnérka 
objektov a pozadia. Za tento pro-
jekt dostalo štúdio VooDooDog 
v Londýne striebornú svetovú me-
dailu na festivale televízie a filmu 
v New Yorku v roku 2011.
Svoje diela vystavovala takmer po 
celom svete. Ako členka Digital Il-
lustrators Discovery Organisation 
vystavovala napríklad aj v Japon-

sku. V roku 2004 ocenili v tejto kra-
jine jej počítačovú grafiku cenou 
Excellence Award v súťaži Toray 
Digital Creation Awards a v roku 
2005 získala za ilustrácie cenu Hi-
rosaki Award udeľovanú primáto-
rom mesta Hirosaki.
Diela Petry Štefankovej prezento-
valo napríklad Múzeum počítačo-
vého umenia v New Yorku i Heri-
tage Museum v Hongkongu. V júli 
2007 a opakovane v roku 2009 vy-
stavovala v rámci prehliadky toho 
najlepšieho z britskej ilustrácie 
pod názvom The Best Of British 
Illustration v priestoroch London 

College of Communication a jej 
práce zverejnilo i svetoznáme vy-
davateľstvo Luerzer v publikácii 
200 Best Illustrators Worldwide 
2007/08.
Medzi najvýznamnejšie podujatia, 
ktoré autorka absolvovala ako vy-
stavujúca a zároveň prednášajúca 
patrí i výstava počítačovej grafiky 
a konferencia GRAPHITE 2007, 
ktorú organizovala materská ame-
rická organizácia ACM SIGGRAPH 
v priestoroch University of Wes-
tern Australia. V tom istom roku 
ju kurátor Andrew Chew vybral 
na kolektívnu výstavu GAS Project 



v Austrálii spolu s americkým vý-
tvarníkom Doze Greenom, ktorý 
patrí medzi TOP10 výtvarníkov 
svetového ratingu podľa časopisu 
Stylus. V auguste zasa 2007 získala 
cenu televízie Channel 4 pre mla-
dého britského výtvarníka do 30 
rokov, ktorú jej udelili zástupcovia 
britských médií a výtvarnej scény. 
Od mája 2008 figuruje na pozvanie 
výboru v Royal Society for the en-
couragement of Arts, Manufactures 
and Commerce v Londýne, ktorá 
pôsobí pod patronátom kráľovnej 
Alžbety II. V júli 2008 prezentova-
la svoju prácu v rámci Salónu ilu-
strátorov ICON5 v hoteli Roosevelt 
při Madison Avenue v New Yorku. 
V novembri 2008 bola účastníčkou 
pri prezentácii slovenskej digitál-
nej tvorby na európskom festivale 
digitálnej animácie Les E-Magicie-
nes vo Valenciennes, ktorý zorga-
nizovala francúzska škola animácie 
SUPINFOCOM a zároveň v tomto 
mesiaci odštartovala výberovú 
putovnú medzinárodnú výstavu 
Common Ground 2008: Digitálne 
umenie a ekológia, ktorá začala 
v čínskom Pekingu a pokračovala 
v galérii v A&I Gallery v Los Ange-
les v roku 2010. Ďalšie prezentácie 
talentovanej slovenskej grafičky 
sa uskutočnili napríklad počas 
Pecha Kucha Night v Brightone 
v novembri 2009, v DOX: Centre 
for Contemporary Art v Prahe či 
opäť v rámci konferencie ICON6 
Illustration Salon v Langham Hote-
li v Pasadene v júli 2010 a ICON7 
Roadshow Illustration Salon v Pro-
vidence, Rhode Island, USA v roku 
2012. V roku 2012 vystavila jej prá-
cu aj britská Saatchi Gallery v Lon-
dýne počas večera venovaného an-
glickej publikácii BOND, v rámci 
prípravy ktorej Petra Štefanková 
pôsobila ako redaktorka a grafická 
dizajnérka. House of Illustration 
v Londýne prebralo záštitu nad 
podujatím Illustrators Christmas 
Fair, kde Petra Štefanková predsta-
vila svoju prácu v decembri 2015. 
V tom roku ju tiež vybrali na me-

dzinárodnú výstavu Medzi Volgou 
a Dunajom organizovanou Rus-
kou akadémiou umenia v Moskve. 
V roku 2016 sa zúčastnila výstavy 
Prague Design Week v Kafkovom 
dome v Prahe. Ako manažérka a art 
directorka firmy Animacia Creative 
Collective v Londýne v roku 2010 
sprostredkovala a riadila spoluprá-
cu slovenských a českých ilustráto-
rov na projekte detských knižných 
publikácií o známych hudobných 
skladateľoch, ktoré vyšli v portu-
galskom vydavateľstve Levoir. Sa-

mostatné výstavy Petry Štefankovej 
sa konali v Slovenskom národnom 
divadle v roku 2009, na Sloven-
skej ambasáde vo Washingtone DC 
v USA v roku 2010 pod názvom 
Pink Freud Anyone. V roku 2016 
sa konala jej samostatná výstava 
nazvaná London Scene v zdravot-
nom centre Medissimo v Bratisla-
ve a ďalšie tri samostatné výstavy 
v divadle Malá scéna Bratislava, na 
Univerzite Konštantína Filozofa 
v Nitre a v galérii Lite-Haus v Ber-
líne. V roku 2017 sa zúčastnila vý-

30

UMENIE

číslo 3/2019

74. výstava Umenia, ktoré lieči: Prechádzky rozprávkami 
Vystavené diela 
1. Zlatá III., akvarel, 2016
2. Zlatá IV., akvarel, 2016
3. Pocta Jurajovi Jakubiskovi – Báthory, 2017
4. Pocta Jurajovi Jakubiskovi – Perinbaba, 2017
5. Pocta Martinovi Šulíkovi – Záhrada, 2017
6. Pocta Martinovi Hollému – Soľ nad zlato, 2017
7. Šuplíky pre trpaslíkov, 2017
8. Morticia Addams dosiahla vrchol, 2017
9. Mary Poppins stúpila na plutvu morskej panne, 2017
10. Mačacia žena tvrdí, že kocúrov je málo, 2017
11. Snehová kráľovna navštívila Afriku, 2017
12. Krotiteľka upírov pred nebeskou bránou, 2017
13. Pierot, 2015
14. Kartár, 2015
15. Pán vo fraku, 2015
16. Rytier a dievča, 2015 
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UMENIE

stavy Medzinárodného Bienále 
Ilustrácií Bratislava v Slovenskom 
národnom múzeu a usporiadala 
dve samostatné výstavy Filmové pa-
ralely v Slovenskom dome v Prahe 
a na Najvyššom kontrolnom úrade 
v Bratislave. V roku 2018 sa konala 
jej samostatná výstava Kino spod 
vankúša v priestoroch Domu ume-
nia pre deti Bibiana v Bratislave.
Práce Petry Štefankovej boli zve-
rejnené v knihách Expose 6: The 
Finest Digital Art in the Known 

Universe by Paul Hellard, Ballis-
tic Publishing (2008, Australia), 
Visual Artist at Work by Michael 
Fleishman, Cengage (2009, USA); 
Vector Graphics and Illustration, 
A master class in digital image-ma-
king by Steven Withrow and Jack 
Harris, Rotovision (2008, UK); Pla-
net Alert, Revista Colectiva (2009, 
Kostarika); A DGPH Project: The 
Ark, IdN / Systems Design, (2009, 
Hong Kong), Memories, DAHRA, 
(2011, UK), Creative Review Han-

dbook 2011; Centaur Media (2011, 
UK), Book of creation; Digital Ar-
tist Hors-serie n. 7, (2012, France), 
ILLO 2017, 3x3 Directory (2017, 
USA) Drawn Vol.1 The Best Illustra-
tors Worldwide (2017, Australia), 
Bezier Vol.1. The Best Vector Ar-
tists Worldwide (2017, Australia), 
ILLO 2018, 3x3 Directory (2018, 
USA) a v ďalších publikáciách.
V roku 2016 uzrela svetlo sveta det-
ská ilustrovaná kniha Moje malé 
more, ktorú pripravila a zverejnila 
vo vlastnom vydavateľstve. V roku 
2017 ilustrovala knihu My už vieme 
všeličo autorky Márie Štefánkovej 
vo vydavateľstve Slovart. V roku 
2018 zasa poskytla námet a ilustrá-
cie ku knihe Čmáranica a Machuľa 
opäť v spolupráci s Máriou Štefán-
kovou vo vydavateľstve Slovart.
Petra Štefanková je od júna 2015 
členkou Umeleckej besedy sloven-
skej. V rokoch 2017-18 bola členom 
Kontrolnej komisie UBS. Ako dob-
rovoľníčka pracovala v úlohe RSA 
Connectora pre Kráľovskú spo-
ločnosť umení v Londýne, v rám-
ci ktorej nominovala niekoľko vý-
znamných slovenských osobností 
pôsobiacich doma i v zahraničí 
za členov tejto spoločnosti. Viac 
informácií nájdete tiež na: /www.
petrastefankova.com/, email: /pet-
rastefankova@gmail.com/.
75. výstava Umenia, ktoré lieči má 
mať podľa predbežných informácií 
vernisáž 3. októbra 2019 o 14,30 h 
v Preventívnom centre Onkologic-
kého ústavu sv. Alžbety. Svoje ole-
jomaľby tu predstaví onkologická 
pacientka Katarína Olíková, ktorá 
už v ústave vystavovala a jej práce 
vyvolali zaslúžený obdiv. Bližšie 
viď.:/www.katokreativ.sk/.
Ako každoročne, spolu s ďalšími 
podujatiami je načasovaná ku Dňu 
zdravia prsníkov (15. október), kto-
rý sa koná takmer v päťdesiatich 
krajinách počas celoeurópskej ak-
cie združenia žien s rakovinou prs-
níka Európa Donna.
Text: Peter Kresánek
Foto: autor a archív
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Na slovenskom trhu od roku 1992

Pobočky v 25 mestách Slovenska

Vaše zásielky každy’ deň vyzdvihuje
a doručuje viac ako 250 kuriérov

Ponúkame Vám garantovaný servis
Využívame najmodernejšiu triediacu techniku
Naši zákazníci si môžu vybrať 
zo širokého portfólia služieb
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• Upratovacie a čistiace práce
   komplexné čistenie objektov

• DDD činnosť
  deratizácia
  dezinsekcia
  dezinfekcia
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