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Začiatky
V úvode Správy o činnosti SAV za rok 
1997 som napísal: „Pri spätnom pohľa-
de na rok 1997 najvýznamnejšou in-
vestičnou akciou bolo dokončenie vý-
stavby nového Ústavu experimentálnej 
onkológie (UEO) SAV na Kramároch 
a presťahovanie pracoviska do nových 
priestorov. Umožnilo nám to uvoľniť 
dovtedy využívané, ale už reštituované 
priestory Nemocnice sv. Alžbety, ktorá 
takto môže rozšíriť svoje zdravotné služ-
by obyvateľstvu.“ Na dikcii tohto odse-
ku je zaujímavé to, že sa v ňom nehovorí 

o prínose novej výstavby pre lepšie pod-
mienky výskumu v SAV, ale o možnosti 
rozvoja klinickej onkológie v dnešnom 
Onkologickom ústave sv. Alžbety, s. r. o. 
Ako došlo k tejto zámene priorít?
Niekedy začiatkom roka 1997 sme na 
Predsedníctve SAV sedeli spolu s ko-
nateľmi OÚSA doc. MUDr. Jurajom 
Kaušitzom, CSc., a RNDr. Ing. Pavlom 
Švecom, CSc., a počuli ich argumenty, 
aby SAV, ktorej ústav mal vtedy ešte ad-
resu Špitálska 21, spravila čo najviac pre 
to, aby sa adresa promptne zmenila na 
Vlársku 7. Spolu s doc. Ing. Čestmírom 
Altanerom, DrSc., vtedy prítomným ria-
diteľom nášho ústavu, sme pochopili 
význam tejto žiadosti, či už z hľadiska 
harmonogramu budovania OÚSA, ale-
bo z hľadiska zvládania jednej civilizač-
nej choroby na Slovensku. Mne, ktorý 
som za sťahovanie nebol bezprostredne 
zodpovedný, to išlo o poznanie ľahšie, 
zavážila aj okolnosť, že iba pred rokom 

sme pochovali našu manželku a matku, 
ktorej karcinóm sa zistil neskoro. Ale aj 
p. riaditeľ Altaner bol plne kooperatív-
ny. Veď, nakoniec, OÚSA aj ÚEO SAV vo 
svojich správach svorne poukazujú na 
dobrú vzájomnú spoluprácu.
Takto začal môj život s OÚSA ako pacien-
ta – účastníka onkologických prevencií, 
ich propagátora i sympatizanta kvalifi-
kovaného tímu lekárov, sestier a ošetro-
vateľov i administrátorov, ktorí v centre 
Bratislavy nadväzujú na tristoročnú tra-
díciu Nemocnice sv. Alžbety v službe 
chorým. Teraz už čitateľ azda pochopí 
ten zdanlivo majetnícky ale v skutoč-
nosti prítulný názov článku. Vznikol jed-
noducho – keď som sa zdržoval v ústa-
ve, listoval som vo výtlačkoch bulletinu 
Naša nemocnica a postupne som si uve-
domil, že tá „naša nemocnica“ je množ-
né číslo, ktoré integruje tisíce „mojich 
nemocníc“, pričom za každou z nich je 
nejaký ľudský príbeh.

Ako roky utiekli...
Idea prevencie, u nás stále nedostatoč-
ne využívanej, je prostá. „Mám tu na sto-
le návrhy od našich lekárov na finančné 
pokrytie chemoterapií ich pacientov. 
Stoja v priemere niekoľko stotisíc Sk. 
Jednodňová prevencia je 10 - až 50 krát 
lacnejšia“ povedal mi riaditeľ ústavu 
doc. Kaušitz, keď som u neho raz se-
del. I keď v skutočnosti som u neho se-
del neraz potom, ako sme sa zoznámili 
a spriatelili. Ako večne chýbajúce zdroje 
prostriedkov v našom zdravotníctve rie-
šia v OÚSA?
Videl som produktívne analytické pra-
covisko na stanovovanie hodnôt marke-
rov so stovkami skúmaviek manipulova-
ných s minimom manuálnych operácií, 
viem o efektívnom využití ústavných 
mamografov, ktoré zabezpečia omnoho 
viac vyšetrení ako priemerný mamograf 

na Slovensku, dozvedel som sa o pomo-
ci sponzorov, pre ktorých býva medicí-
na a osobitne onkológia prioritnou ob-
lasťou ich dobročinnosti. Ako som sa to 
dozvedel? Jednoducho – snažil som sa 
získať sponzorstvo pre vedu v SAV. A ke-
ďže SAV nemá ani futbalové mužstvo, 
neskončilo to úspechom. „Ako to naše 
vedenie robí neviem, ale funguje to“ po-
vedal mi raz MUDr. J. Bečer pri návšte-
ve v jeho ORL ordinácii. Dlho besedo-
vať nemožno, lebo kolobeh pacientov 
v preventívnom centre má svoj rytmus, 
ale vymeniť si základné pohľady na tú 
„dnešnú mladú generáciu“ stihneme.
Čo znalcovi pomerov v OÚSA nemôže 
ujsť je neutíchajúce úsilie ústav dobudo-
vávať, rozširovať jeho akčný rádius, zdo-
konaľovať prístrojovú i stavebnú infraš-
truktúru. Toto pracovisko sa nedostalo 
do povestnej knihy plesní slovenských 
nemocníc vtedajšieho premiéra P. Pel-
legriniho, ktorému by iste bola lepšie 
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Štefan Luby
Moja nemocnica

Prof. Ing. Stefan Luby, DrSc., Dr.h.c. 
mult., (*6. máj 1941, Bratislava) je slo-
venský fyzik a vedúci vedecký pracovník 
Slovenskej akadémie vied. Je čestným 
doktorom univerzít Salento (Taliansko), 
Slovenskej technickej univerzity v Bra-
tislave, Univerzity Konštantína Filozofa 
v Nitre a Trenčianskej univerzity Alexan-

dra Dubčeka v Trenčíne. Deväť rokov 
bol riaditeľom Fyzikálneho ústavu SAV 
a 15 rokov (1995 - 2009) predsedom SAV. 
Bol úradujúcim prezidentom All Euro-
pean Academies (federácie európskych 
akadémií), Central European Academy 
of Sciences and Arts, je viceprezidentom 
Európskej akadémie vied a umení v Sal-

zburgu a predsedom Redakčnej rady En-
cyklopédie Beliana. Zaoberá sa fyzikou 
polovodičov, kovov, elektronických sú-
čiastok, laserovou technikou, röntgeno-
vou optikou, nanovedou a nanotechno-
lógiou. Je autorom vyše 400 vedeckých 
publikácií, 8 patentov a 10 kníh literatú-
ry faktu. Bližšie viď. Wikipédia. 
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padla konfuciánska Kniha piesní. Počas 
dvoch desaťročí som spoznal rozličné 
trasy, skratky, podzemné koridory, v kto-
rých možno pri prestavbách a adap-
táciách aj zablúdiť. Nemá každý takú 
kvalifikáciu ako Hugov Jean Valjean. Aj 
nedávno som tade krivkal v presvedče-
ní, že mám záchvat dny, až ma MUDr. B. 
Špániková a MUDr, Ľ. Čápová vyviedli 
z omylu – ide o prejav dekompenzova-
nej artrózy. Tie chutné a škodlivé puríny 
som si na základe vlastnej diagnózy od-
riekal zbytočne. Ale vlastne ani nie. Veď 
som pri tom schudol o tri kilogramy. Pri 
prvej prevencii v roku 1997 mi stanovi-
li hrozivý BMI - body mass index = 36. 
Dnes sa pýšim hodnotou 28,1, ktorú si 
ešte zmenšujem o 0,5 bodu pomocou 
teórie, že do kalkulátora sa má zadať 
výška ktorú sme mali v mladosti. Predsa 
telesná konštrukcia sa nemení tým, že 
opotrebením platničiek stratíme 2 cm 
telesnej výšky. Podstatná tu je však okol-
nosť, že včasná komunikácia s lekárom 
je významná nielen z hľadiska konkrét-
nych ochorení ale aj nastavenia správne-
ho životného štýlu. 
Odkedy som „zákazníkom“ preventív-
neho centra, na mojich záverečných 
správach sa vystriedali podpisy MUDr. 
J. Rukovanského, MUDr. M. Marčišovej, 
MUDr. M. Lieskovskej, MUDr. A. Kállayo-
vej, MUDr. M. Ďuríkovej, MUDr. Z. Mis-
tríkovej, MUDr. M. Takácsovej, MUDr. I. 
Kuderjavej, MUDr. R. Wittgrubera, doc. 
MUDr. R. Kohna, CSc., MUDr. K. Laco-
vej a iných. Protokoly z prehliadok sú 
čoraz obsažnejšie a človeka nútia, aby 
si osvojil niečo z medicínskej termino-
lógie, čo nie je na škodu. Zistil som, že 
aj lekár príjme pozitívne, ak má pred 
sebou kompetentného pacienta, samo-
zrejme, pokiaľ tým štúdiom neskĺzne do 
polohy hypochondra. Môj nebohý otec 
v takých prípadoch vravieval – hamuj, 
braček!

Dva konkrétne zážitky 
Sonografické vyšetrenia brucha robí 
v OÚSA okrem iných MUDr. M. Plevá-
ková. Bol som u nej a napomenula ma, 
že mám trocha „stukovatelú“ pečeň. Ta-
káto diagnóza nepoteší a mňa vyburco-
vala. Po roku som išiel na reparát a vý-

sledok bol podstatne lepší. Čo ma však 
takmer dojalo, bol nefalšovaný výraz ra-
dosti pani doktorky. Keby sme sa všetci 
vedeli viac tešiť z úspechu blížnych, svet 
by vyzeral inak.
Jednoduchým testom hrubého čreva je 
vyšetrenie okultného krvácania. Stačí 
k tomu ampulka s roztokom, do ktoré-
ho ponoríme tyčinku so zárezmi, ktorú 
sme predtým vpichli do stolice. Stojí to 
pár. Keď moju vzorku vyšetrili, zavolali 
mi, že sa našli mikroskopické množstvá 
krvi. „Budú to asi hemoroidy“ upokoji-
la ma sestra. Neboli. Dostal som sa do 
dispenzárnej starostlivosti u MUDr. M. 
Cubínka a sestry Mgr. M. Potzyovej. Už 
mi odobrali viacero vzoriek polypov, 
prešli sme štádiom dysplázie, kedy som 
na kolonoskopiu chodil viackrát do 
roka a znova som vplával do pokojných 
vôd. Som v dobrých rukách. Ako vidieť, 
na okultnom krvácaní nie je nič okult-
ného. Navyše, pozorovať pri vyšetrení 
„speleologické“ putovanie zákutiami 
hrubého čreva je napínavé aj zábavné. 
Zrazu sa vyľakám – na obrazovke sú aké-
si žlté útvary, nebodaj hnisavé ložiská? 
Ešte to mi chýbalo k tým divertikulám. 
Z paniky ma zachráni sestrička Potzyová 
– „tuším ste papali kukuričku!?” Priate-
lia, nejedzte kukuricu pred kolonosko-
piou, a keď už, tak ju dobre rozhryzte. 
Ale najlepšie sú vlákniny. Vločky, tie naj-
obyčajnejšie za 50 centov, radí MUDr. 
Cubínek. 
Preventívne centrum OÚSA bolo pred-
stavené v Našej nemocnici v čísle 1/2017. 
Dôverne z neho poznám aj urologickú 
ambulanciu MUDr. K. Szoldovej, derma-
tovenerologickú ambulanciu MUDr. K. 
Polákovej, PhD. a oftalmologickú am-
bulanciu MUDr. B. Novotnej. Nezabud-
nime na všestrannú gynekologickú pre-
venciu ako aj na recepciu, manažerov 
a ďalších prepotrebných zamestnancov 
nemocnice, ktorí nám pomáhajú v pro-
stredí spríjemnenom cyklom výstav 
„Umenie, ktoré sprostredkovane lieči”.

Potešenie pomáhať druhým
Lekár má náročný denný režim. Má 
ho „v krvi“. Bol som prekvapený, keď 
do Slovenskej akadémie nastúpili do 
výskumu klinickí lekári a nevedeli si 

odvyknúť chodiť do ústavu na šiestu 
hodinu ráno. Ani v časoch korona-krízy 
si lekári a sestry resp. iný nemocničný 
personál nemohli dopriať ten dnes ob-
ľúbený „home office“. Odmenou je im 
potešenie pomáhať blížnym. Privoňal 
som si k nemu aspoň sprostredkovane, 
keď sa snažím využiť určité kontakty na 
sprostredkovanie zdravotnej starostli-
vosti, osobitne v akútnych prípadoch. 
To sa samozrejme týka nielen prevencie 
ale aj operačných a liečebných zákro-
kov, pretože OÚSA je veľká nemocnica, 
ktorá má široké portfólio aktivít. Inšpi-
ruje ma rímsky dejateľ Plinius ml., ktorý 
konštatoval: „Je krásne a veľmi chvály-
hodné využívať priateľstvo s cisárom 
tým..., že preukazujeme pocty druhým“. 
Ja som si do tejto rovnice miesto cisára 
dosadil primára a miesto pôct zdravie. 
Ale to autentické uspokojenie človeka 
vyliečiť a potom ešte prípadne nové po-
znatky zhrnúť do monografie či učebni-
ce, z ktorých v OÚSA už viaceré vznikli, 
už nespoznám.

Záver
Som človek, ktorý píše rád. Keby som 
popritom chcel aj veľa čítať, museli by 
sme byť dvaja, ako sa to hovorí o niekto-
rých všeobecne potrebných profesiách. 
Písal som o urodzených slovenských 
urológoch i o rovnako urodzených 
neurológoch, mojej pozornosti neušli 
ortopédi ani kardiológovia. Konečne 
začínam splácať dlh onkológom, ze-
mepánom, ktorých lénom je pre mno-
hých stále málo známa terra incognita, 
vzbudzujúca rešpekt a strach. Zastať 
pred ordináciou a otočiť sa nie je nič 
nezvyčajné, hlavne ak je v čakárni pri-
veľa pacientov. Pre mnohých je lepšie 
nevedieť, ako sa dozvedieť nepríjemnú 
novinu. Lenže nevedieť je dobré iba 
vtedy, ak nám nič nie je. Možno aj preto 
majú v OÚSA dvere, ktoré sa automatic-
ky otvoria, keď sa dostaneme do zorné-
ho poľa kamery. Akoby nám hovorili – 
„neboj sa, poď dnu a my Ti pomôžeme 
nájsť Tvoje dočasne stratené zdravie. Je 
to naše spoločné poslanie“. A keby sme 
boli v USA, možno by potom bodro do-
dali – tak, a teraz si dobrý na ďalších 
100 000 míľ.
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2  Štefan Luby 
 Moja nemocnica

Prof. Ing. Stefan Luby, DrSc., Dr.h.c. mult., (*6. 
máj 1941, Bratislava) je slovenský fyzik a vedúci 
vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied. Je 
čestným doktorom univerzít Salento (Taliansko), 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Uni-
verzity Konštantína Filozofa v Nitre a Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 

UDIALO SA

7  Veríme, že vydržíte  
 Aj v istote neistoty 

Veríme, že sa aj v ďalších týždňoch či mesiacoch 
môžeme spoľahnúť na pochopenie pacientok a 
pacientov i klientov Onkologického ústavu sv. 
Alžbety, že nám svojimi prístupmi a rozvážnymi 
postojmi aj naďalej umožnia zvládať náročnosť 
situácie. Buďme optimisti. Napriek súčasnej 
jedinej istote, že budúci vývoj je ešte stále neistý. 
Sme presvedčení, že vydržíte. 

NAŠE PRACOVISKÁ

8 Ďalšie výrazné vylepšenie  
 Účinnejšia a citlivejšia liečba

Opätovné výrazné zlepšenie starostlivosti 
o pacientov Onkologického ústavu sv. Alžbety 
prináša nadobudnutie a inštalácia ďalších nových 
diagnostických a liečebných zariadení, vrátane  
najmodernejších  lineárnych urýchľovačov. Dva 
megavoltové ožarovače (2 x lineárny urýchľovač 
VARIAN True Beam HDMLC), prvý uvedený do 
prevádzky 24. júna 2019, druhý 18. mája 2020, 
umožňujú poskytovať zdravotnú starostlivosť 
podľa aktuálne vytváraných liečebných štandar-
dov. Okrem iného napríklad presnejšie a účinnejšie 
zacieliť liečebný zväzok na nádor, šetriť viac zdravé 
okolité tkaniva či skrátiť samotnú liečbu a ešte viac 
eliminovať čakanie na jej poskytnutie. 

NAPÍSALI STE O NÁS 

11 Verejné poďakovanie 
 zdravotníkom OÚSA

Týmto chcem vyjadriť srdečné a vrúcne poďako-
vanie Onkologickému ústavu sv. Alžbety, s.r.o. 
v Bratislave, Klinike gynekologickej onkológie 
SZU a OÚSA za ošetrovateľskú a lekársku 
starostlivosť, a to nielen za moju osobu počas 
hospitalizácie. V krátkosti opíšem, resp. priblížim 
dôvod, prečo som sa rozhodla vyjadriť verejné 
poďakovanie.

HISTÓRIA

12 Z dejín chirurgie 
 v našej nemocnici

V Nemocnici sv. Alžbety zriadenej sestrami 
sv. Alžbety v roku 1738, poskytovali spočiatku 
zdravotnú starostlivosť mestskí lekári sídliaci 
v susednej nemocnici sv. Ladislava. Vykonávali sa 
tu drobné chirurgické zákroky. Išlo najmä o ocho-
renie vredov, dekubitov, hnisavých ložísk. V roku 
1937 sa v Nemocnici sv. Alžbety realizovala 
prestavba s rozšírením posteľového fondu na 130 
postelí. Následne v roku 1939 uzatvorili sestry sv. 
Alžbety spoluprácu s vedením neďalekej Štátnej 
nemocnice, čo viedlo aj k vytvoreniu chirurgické-
ho oddelenia. 

RADY NAŠICH ODBORNÍKOV

13 Cesta k pozitívnemu mysleniu  
 Mýtus či realita?

Leto sa končí, dni sa skracujú a slniečka ubúda. To 
všetko vplýva na náš organizmus, hlavne na našu 
náladu a vnútorné prežívanie. O tom, že v lete 
zvládame naše problémy akosi ľahšie svedčí aj 
fakt, že pacienti v letných mesiacoch navštevujú 
psychologické poradne menej často ako v jesen-
ných a zimných mesiacoch. Za našou náladou 
stojí aj určitá dávka serotonínu v mozgu, ktorá je 
pri slnečných dňoch produkovaná viac. Preto sme 
v lete pozitívnejšie naladení.

NOVÁ PUBLIKÁCIA

15 Náročná, no poučná cesta  
 Plná sebapoznania, úcty  

 a pokory

Táto brožúra, ako píšu jej autori Erika a Róbert 
Mokrý, má za cieľ zodpovedať množstvo otázok, 
ktoré si s veľkou pravdepodobnosťou môže 
onkologický pacient na svojej ceste liečbou klásť. 
Vytvorili ju na základe osobných skúseností 
s týmto ochorením a snažili sa pritom poskytnúť 
všetky dôležité informácie. 
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DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA VŔBA

16  
 O vzniku a činnosti DS Vŕba 

V roku 2001 som bola ešte ako študentku záve-
rečného ročníka psychológie oslovená do spolu-
práce s Arcidiecéznou charitou v Košiciach, ktorá 
v tom čase budovala prvý hospic na Slovensku 
v Bardejovskej Novej Vsi. Cieľom bolo pripraviť 
tím odborníkov zastrešujúcich jednotlivé oblasti 
paliatívnej starostlivosti (lekár, zdravotná sestra, 
kňaz, sociálny pracovník, psychológ), ktorý mal 
školiť pracovníkov nového i už vybudovaných 
charitných zariadení poskytujúcich starostlivosť 
o ťažko chorých a zomierajúcich. 

ZAUJALO NÁS

19  
 Trojmotorové SUV

Každý svoj model osobného automobilu ponúka 
aj s hybridným pohonom (hybrid elektric vehicle 
– HEV) ako jediná na Slovensku japonská značka 
Suzuki. Od začiatku toho roku už u nás dodala 
bezmála štyristopäťdesiat hybridných vozidiel. 
Zaujala tým druhé miesto (hneď za značkou 
Toyota) medzi dodávateľmi vozidiel jazdiacich 
na všetky ekologickejšie pohony využívajúce 
elektrickú energiu (počnúc mild hybridmi, cez 
plug in hybridy až po plne elektrické). Vyplýva 
to zo štatistiky Združenia automobilového 
priemyslu SR. 

LIGA PROTI RAKOVINE

21 Narcisy opäť zakvitli 
 Deň narcisov podporila  

 prezidentka

Koronavírus trápi celý svet a jeho dôsledky sú 
v mnohých ohľadoch ničivé. Žiaľ, kríza zasiahla 
aj slovenskú Ligu proti rakovine a to práve v čase 

odovzdali Richard Kohút a Ivan Kmotrík, ml. Dar 
môžu využiť najmä na zachovanie a rozvinutie 
svojich aktivít, zameraných na zmenu kvality 
spôsobu života občanov s mentálnym, telesným 
a zmyslovým postihnutím a občanov v sociálnej 
núdzi, či tiež na obnovu a regeneráciu síl. 

UMENIE

26 78. výstava Umenia, ktoré  
 (naozaj) lieči

“Moje obrazy sú výrazom životného optimizmu 
a pozitívnej mysle“, zdôveruje sa Giselle Guanaes, 
autorka 78. výstavy Umenia, ktoré lieči, ktorú 
pripravila v rámci tohto cyklu pre Onkologický 
ústav sv. Alžbety. Renomovaná, vo svete známa 
umelkyňa Giselle Guanaes pochádza priamo 
z brazílskeho Rio de Janeiro. Ako sa ďalej vyzná-
va, svoju tvorbu dlhodobo orientuje najmä na 
sprostredkovanie skvelej atmosféry Brazílie, jej 
temperamentu a pestrej palety farieb.

naplánovanej aprílovej zbierky Dňa narcisov 
2020, ktorú tak museli v tomto termíne zrušiť. 
Napriek tomu si pracovníčky a aktivisti ligy vzali 
na zodpovednosť byť po celý čas intenzívne 
nápomocní onkologickým pacientom a ich 
blízkym, pretože práve oni sú v období pandémie 
najrizikovejšou skupinou (viac o pomoci ligy 
počas korona krízy: https://www.lpr.sk/korona-
virus-a-onkologicki-pacienti/ ). 

DOBROČINNOSŤ

25 Účinná pomoc Grafobalu  
 pokračuje 

Finančný dar 15-tisíc eur získali zamestnanci 
so zdravotným postihnutím skalickej chráne-
nej dielne a denného stacionára občianskeho 
združenia MIKÁDO. Symbolický šek im počas 
posledného júlového víkendu ako spoločný 
dar za Grafobal Skalica a ŠK Slovan Bratislava 
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ADRESOVANÉ 
Z CELÉHO SVETA 

Zdravotníkom 
Onkologického 
ústavu sv. Alžbety

Do Onkologického ústavu sv. Alžbe-
ty prišlo adresné poďakovanie, aké 
v týchto časoch smerujú na celom 
svete ku zdravotníkom, ktorí chránia 
v prvej línii ohrozených ľudí. Zdra-
votníkom ústavu, rovnako ako aj 
ďalších nemocníc, ich sprostredkuje 
iniciatíva Ďakujeme zdravotníkom /
Thank You Care Takers/. Iniciatíva 
od bežných ľudí zbiera a zdravotní-
kom odovzdáva poďakovania, okrem 
iného, tiež v jedenástich európskych 
štátoch, vrátane Slovenska.

Ako sa na portáli iniciatívy uvá-
dza, jej zámerom je najmä vytvoriť 
celosvetové hnutie solidarity pros-
tredníctvom poďakovania tým, kto-
rí našu spoločnosť chránia. Zároveň 
podporiť a zvýšiť mentálnu silu všet-
kých, ktorí boli, sú či budú vystave-
ní veľkej záťaži pri ich úsilí udržať 
v bezpečí a zdraví nás všetkých.

https://thankyoucaretakers.com/wp-
-content/healthcare-widgets/frame/
SK/widget.html
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Buďme optimisti 

Veríme, že vydržíte 
Aj v istote neistoty 

Kamerový systém HIKVISION spoločnosti C.G.C., a.s.  
umožnil v Onkologickom ústave sv. Alžbety bezkon-
taktne hromadne merať naraz telesnú teplotu až 24 
ľudí prichádzajúcich do ústavu.

Prízemie Bloku „C“ zasadačka Onkologického ústa-
vu sv. Alžbety: provizórne urobená čakáreň pre pa-
cientov na liečbu chemoterapiou, ktorí si tu takto 
krátili čas. Ich optimistické obrázky zachytila po-
hotovo objektívom mobilu Tatiana Lehotská vedú-
ca prevádzkového oddelenia ústavu. 

Doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.
vedenie Onkologického ústavu sv. Alžbety

Foto: Peter Kresánek

V predošlom čísle už dvanásty 
rok na Slovensku nepretržite 

vydávaného ako jediného svojho 
druhu časopisu Onkologického 
ústavu sv. Alžbety pod názvom 
Naša nemocnica sme sa pokúsi-
li aspoň naznačiť to, čo je vôbec 
ťažké v plnej miere vyjadriť. Mys-
líme tým nesmiernu obetavosť, 
úsilie a nebojme sa povedať i hr-
dinstvo všetkých tých, vďaka kto-
rým dokáže náš ústav plniť svoje 
náročné poslanie aj v súčasnom 
ťažkom a zložitom období... 

Na tomto mieste treba opäť vy-
zdvihnúť, že sa nám to darí naj-
mä vďaka nesmiernej obetavos-
ti lekárov, zdravotných sestier, 
všetkých pracovníčok a pracov-
níkov ústavu, pri podpore a za 
účasti Rehole sv. Alžbety. Teda 
všetkých tých, ktorí sa tiež na-
ďalej, napriek rizikám a ťažkým 
podmienkam starajú, aj v duchu 

odkazu svätej Alžbety, o trpia-
cich a chorých. 

Našu úctu a poďakovanie sme už 
vyjadrili aj viacerým z tých, ktorí 
stoja v predných líniách a pria-
mo zabezpečujú ochranu v ústa-
ve pred vírusovou infekciou. 
Rovnako ako sme uviedli meno-
vite viacerých z tých, ktorí nám 
v tomto období poskytli vzácne 
dary, vrátane zdravotníckeho 
materiálu. Za všetkých ďalších 
by sme chceli menovať tentoraz 
aspoň spoločnosť C.G.C., a.s. Už 
na samotnom začiatku šírenia 
korona vírusu u nás na vcho-
doch  v spolupráci s vedúcim od-
delenia IS ústavu Ing. Martinom 
Hronským nainštalovala termo-

vízny kamerový systém. Systém 
umožňuje hromadne bezkon-
taktne merať telesnú teplotu až 
24 ľudí prichádzajúcich súčasne 
do ústavu a tak bez veľkých zdr-
žaní identifikovať pri vstupoch 
potenciálne nakazených pacien-
tov korona vírusom.

Veríme, že sa aj v ďalších týž-
dňoch či mesiacoch môžeme 
spoľahnúť na pochopenie pa-
cientok a pacientov i klientov 
Onkologického ústavu sv. Alžbe-
ty, že nám svojimi prístupmi 
a rozvážnymi postojmi aj naďalej 
umožnia zvládať náročnosť situ-
ácie. Buďme optimisti. Napriek 
súčasnej jedinej istote, že budú-
ci vývoj je ešte stále neistý. Sme 
presvedčení, že vydržíte. 

RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc.
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Nové urýchľovače získala Klini-
ka radiačnej onkológie (KRO), 

ktorá je personálne aj priestorovo 
najväčšou klinikou na pôde ústavu. 
Garanciou plného využitia poten-
ciálnych možností, ktoré nové prí-
stroje v Onkologickom ústave sv. 
Alžbety ponúkajú, sú najmä s nimi 
pracujúce dobre vyškolené a skúse-
né tímy pozostávajúce z radiačných 
onkológov, klinických fyzikov, rá-
diologických technikov, zdravot-
ných sestier a ďalšieho zdravotné-
ho personálu ústavu.

Klinika je spoločným pracoviskom 
Onkologického ústavu sv. Alžbety 
(OÚSA) a Slovenskej zdravotníckej 
univerzity (SZU). Kliniku ako pred-
nosta od roku 1990 vedie MUDr. 
Elena Bolješíková, CSc. Jednotlivé 
oddelenia kliniky zastrešujú primá-
ri: externej rádioterapie MUDr. Mo-
nika Šándorová, posteľové MUDr. 
Zuzana Piňáková, brachyterapie 
MUDr. Pavol Lukačko.
Externá rádioterapia je liečebná 
modalita, pri ktorej sa využíva zdroj 
žiarenia (lineárny urýchľovač) 

umiestnený v určitej vzdialenosti 
od povrchu tela a tým aj od nádoro-
vého ložiska. Oddelenie externej 
rádioterapie pritom vykonáva ad-
juvantnú, neoadjuvantnú, radikál-
nu a paliatívnu rádioterapiu ako aj 
kombinovanú rádiochemoterapiu 
u všetkých nádorových ochorení 
formou ambulantnej alebo ústavnej 
starostlivosti. Centralizuje pacien-
tov pre špeciálne radiačné techni-
ky ako celotelové ožiarenie pacien-
tov pred transplantáciou kostnej 
drene (TBI), IMRT (rádioterapia 
s modulovanou intenzitou zväzku), 
VMAT (objemovo modulovaná po-
hybová rádioterapia), stereotaktic-
kú rádiochirurgiu, liečbu detských 
malignít. Klinika poskytuje aj nená-
dorovú rádioterapiu najmä u dege-
neratívnych ochorení pohybového 
aparátu a kožných ochorení.
Nové prístroje tak nachádzajú 
uplatnenie a poskytujú možnosť 
využitia aj v súčinnosti s ďalšími 
pracoviskami ústavu, najmä s Klini-
kou stereotaktickej rádiochirurgie 
Onkologického ústavu sv. Alžbety 
a Vysokej školy zdravotníctva a so-
ciálnej práce sv. Alžbety (KSRCH), 

Opätovné výrazné zlepšenie starostlivosti o pacientov Onko-
logického ústavu sv. Alžbety prináša nadobudnutie a inštalácia 
ďalších nových diagnostických a liečebných zariadení, vráta-
ne  najmodernejších  lineárnych urýchľovačov. Dva megavol-
tové ožarovače (2 x lineárny urýchľovač VARIAN True Beam 
HDMLC), prvý uvedený do prevádzky 24. júna 2019, druhý 18. 
mája 2020, umožňujú poskytovať zdravotnú starostlivosť pod-
ľa aktuálne vytváraných liečebných štandardov. Okrem iného 
napríklad presnejšie a účinnejšie zacieliť liečebný zväzok na 
nádor, šetriť viac zdravé okolité tkaniva či skrátiť samotnú lieč-
bu a ešte viac eliminovať čakanie na jej poskytnutie. 

Klinika radiačnej onkológie

Ďalšie výrazné vylepšenie 
Účinnejšia a citlivejšia liečba



ktorej prednosta je od založenia 
kliniky prof. MUDr. Miron Šramka, 
DrSc. Klinika stereotaktickej rádio-
chirurgie pritom využíva nielen 
lôžka ale aj  lineárne urýchľovače 
a plánovacie systémy Kliniky ra-
diačnej onkológie. Samostatným 
útvarom, nevyhnutným nielen pre 
KRO ale aj KSRCH, je Ústav klinic-
kej fyziky, ktorý dlhodobo vedie 
doc. RNDr. Gabriel Králik, PhD., sú-
časným primárom tohto oddelenia 
je Mgr. Jozef Grežďo, PhD.
Samotná rádioterapia sa vníma ako 
neoddeliteľná súčasť multimodál-
nej onkologickej liečby. Ožiarenie 
pacienta má zabezpečiť maximálnu 
lokálnu  kontrolu s minimálnymi 
vedľajšími účinkami. Podľa odbor-
ných informácií je až viac ako po-
lovica onkologických pacientov 
počas svojej choroby liečených 
ožarovaním, či už samostatne alebo 
v kombinácii s chirurgickou a sys-

témovou liečbou. Rádioterapia sa 
tak rozhodujúcou mierou spolupo-
dieľa na vyliečení časti pacientov 
a zároveň poskytuje účinnú palia-
tívnu modalitu  pri liečbe recidivu-
júceho alebo pokročilého ochore-
nia.

Onkologický ústav sv. Alžbety je 
s liečbou pomocou rádioterapie 
tiež historicky spätý. Dejiny sloven-
skej radiačnej onkológie výrazne 

ovplyvnil profesor MUDr. Ľudovít 
Valach (1893-1941), ktorý sa ako 
prvý na Slovensku v roku 1928 
habilitoval z internej röntgenoló-
gie a rádioterapie. Systematicky sa 
venoval novému odboru, založil 
a viedol Rádiumterapeutický ústav, 

ktorý sa v roku 1940 presťahoval 
do priestorov Nemocnice sv. Alžbe-
ty. Pod rôznymi názvami a koncep-
ciami oddelenie rádioterapie pre-
konalo všetky historické zmeny až 
do roku 1990, kedy vznikla Klinika 
rádioterapie SZU, ktorá sa po roz-
delení Ústavu klinickej onkológie 
koncom roku 1992 stala a podnes 
je dôležitou súčasťou Onkologické-
ho ústavu sv. Alžbety.

Text: MUDr. Martin Chorváth, 
PhD., MPH, primár Kliniky stereo-
taktickej rádiochirurgie Onkologic-
kého ústavu sv. Alžbety
Foto: Peter Kresánek 
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„Čo znalcovi pomerov v Onkologickom ústave sv. Alžbe-
ty nemôže ujsť je neutíchajúce úsilie ústav dobudovávať, 
rozširovať jeho akčný rádius, zdokonaľovať prístrojovú 
i stavebnú infraštruktúru.“ 
Prof. Ing. Stefan Luby, DrSc., Dr. h. c. mult., slovenský 
fyzik a vedúci vedecký pracovník Slovenskej akadémie 
vied (SAV), ktorý bol okrem iného deväť rokov riadite-
ľom a 15 rokov predsedom SAV.
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PONÚKAME 
viac možností účinnej 

inzercie v časopise



Ako som čaka-
la na príjem, 

sledovala som 
chod udalostí na 
klinike. V situácii 
korona karantény 
sú možnosti soci-
álnych kontaktov 
obmedzené. Prá-
ve prepúšťali jed-
nu dámu do domáceho prostredia, 
všimla som si, ako ju doprevádzala 
sestra a sanitárka. Tá prepúšťajúca 
pacientka ma pozdravila, ja som 
ju odzdravila, mala som z toho 
dobrý pocit. Potom neskôr, už ako 
pacientka, keď som išla na odbery 
a iné vyšetrenia, na chodbe som sa 
stretla s jednou staršou dámou. Po-
zdravila ma a povedala mi „dobrý 
deň“, aj som sa zahanbila že ma ta-
kpovediac „predbehla“ lebo mladší 
majú pozdraviť starších, ako sluš-
nosť káže. A povedala mi toto: „Tu 
sú dobré sestričky, dobrí lekári, je 
to tu dobré“. Následne, ako som sa 
vracala do izby z vyšetrenia, som 
sa na chodbe stretla s inou, tiež 
staršou dámou – podobne sme sa 
pozdravili a verbalizovala mi toto: 
„Júj taká som rada, tu je to dobré, 
sestričky aj lekári, ja verím že mi 
pomôžu“. Počas hospitalizácie som 
bola aj ja nadmieru spokojná, mô-
žem skonštatovať toto: štandardy 
pre odber krvi – splnené na 100 
%; štandardy pre meranie TK – 
splnené na 100 % štandardy pre 
predoperačnú prípravu – splnené 
na 150 %; štandardy pre edukáciu 
pacienta - splnené na 100 %; infor-
movaný súhlas pacienta pred zá-
krokom – som nadmieru spokojná, 
bol priestor na otázky, všetko bolo 
zodpovedané, až neuveriteľne, ako 
„vo filme“.
Moje skromné, ale o to väčšie po-
ďakovanie patrí môjmu ošetrujúce-

mu lekárovi MUDr. Petrovi Fekete, 
jeho sestričkám v ambulancii Jane 
Reisovej a Ivete Sojákovej a tiež 
MUDr. Miroslavovi Klačkovi, PhD. 
a MUDr. Michaele Tarbajovej. Po-
ďakovať sa chcem ošetrovateľské-
mu personálu kliniky pod vedením 
vrchnej sestry Mgr. Jany Hindickej, 
staničnej sestry Soni Illešovej, ses-
trám z oddelenia: Mgr. Kristíne 
Vlnovej, Mgr. Ivete Očkayovej, Bc. 
Andrey Valekovej, Bc. Tímey Na-
varčíkovej, Zuzane Hordósyovej, 
Elene Markovej a Alžbete Nagyovej. 
Moje poďakovanie chcem prejaviť 
aj sanitárkam Daniele Fabulovej 
a Michaele Pagáčovej, servírkam 
Zdenke Chovancovej a Vierke Ri-
goóvej, ktoré boli aktívne, spýtali 
sa, či niečo navyše nepotrebujem, 
napr. zaliať kávu a pod. Strava bola 
výborná, tácka, na ktorej bola stra-
va, bola čistá, podobne aj príbor, 
tak ako má byť. Ešte sa chcem po-
ďakovať zdravotníckym pracovní-
kom na operačnej sále, ktorí zabez-
pečovali moju bezpečnosť počas 

zákroku a bdeli 
nado mnou ako 
„anjeli strážni“. 
Práve títo zdra-
votnícki pra-
covníci sú málo 
„zviditeľňova-
ní“ a pritom sú 
tak nesmierne 
dôležití. Poďa-

kovanie som sa rozhodla napísať aj 
preto, že som 16 rokov vychováva-
la a vzdelávala budúce sestry, ako 
sestra – pedagóg na Strednej zdra-
votníckej škole, neskôr 15 rokov na 
akademickej pôde a vždy som sa 
snažila viesť ich okrem odbornosti 
hlavne aj k ľudskosti, čisto priro-
dzenej, takej pravej, čistej, ako keď 
vyviera studnička pod Kriváňom 
nezakalená nečistotami tohto sve-
ta. Z kliniky som odchádzala s po-
citom, že to, o čo som sa snažila ja 
a moje kolegyne, padlo na úrodnú 
pôdu, bolo tam všetko – odbor-
nosť, profesionalita, čistota, dobré 
a vľúdne zaobchádzanie, dobrá vý-
živa, tak ako sa o to snažila a neskôr 
to aj presadila zakladateľka profesi-
onálneho ošetrovateľstva Florence 
Nightingaleová (1820 – 1910), kto-
rá keby videla takúto úroveň ošet-
rovateľskej starostlivosti, bola by 
na sestry pracujúce na tejto klinike 
právom hrdá. Klinika pracuje pod 
vedením prednostu MUDr. Ladisla-
va Masáka, CSc. a primára MUDr. 
Petra Babalu, PhD.

Prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD., 
MHA. Trnavská univerzita, Fakul-
ta zdravotníctva a sociálnej práce, 
Katedra ošetrovateľstva, prvý krát 
zverejnené: Lekárske listy; 4. júna 
2020; Kardio/Angio; s. 23.

Foto: Peter Kresánek 
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NAPÍSALI STE O NÁS 

Týmto chcem vyjadriť srdečné a vrúcne poďakovanie Onko-

logickému ústavu sv. Alžbety, s.r.o. v Bratislave, Klinike gyne-

kologickej onkológie SZU a OÚSA za ošetrovateľskú a lekársku 

starostlivosť, a to nielen za moju osobu počas hospitalizácie. 

V krátkosti opíšem, resp. priblížim dôvod, prečo som sa roz-

hodla vyjadriť verejné poďakovanie.

Verejné poďakovanie
zdravotníkom Onkologického ústavu sv. Alžbety
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Prvým primárom chirurgie sa 
stal MUDr. Ladislav Bolcek, kto-

rý viedol oddelenie do roku 1945. 
Na oddelení sa spočiatku vykoná-
vali najmä operácie akútnych bruš-
ných príhod, neskôr aj náročnejšie 
operácie zamerané na chirurgickú 
liečbu nádorových ochorení, najmä 
čreva.
V roku 1946 sa v nemocnici sv. 
Alžbety zriadil Ústav pre výskum 
a liečbu nádorov pod vedením Dr. 
V. Thurza. Súčasťou Ústavu bolo 
aj chirurgické oddelenie, ktorého 
primárom sa stal MUDr. Vojtech 
Bruoth. Oddelenie sa pod jeho ve-
dením zameriavalo najmä na chi-
rurgickú liečbu tráviaceho traktu 
a prsníka. V roku 1955 už v štátnom 
zariadení sa stal primárom chirur-
gického oddelenia prof. MUDr. 
Milan Kratochvíl. Tento renomo-
vaný chirurg vykonával aj náročné 
hrudné výkony ako sú ezofagektó-
mie s náhradou pažeráka a pľúcne 
resekcie. 
V roku 1960 prevzal vedenie chi-
rurgického oddelenia MUDr. Tibor 
Tesárek. Na oddelení dominovali 
operácie nádorov tráviaceho trak-
tu, štítnej žľazy a prsníka. V roku 
1964 sa otvorilo chirurgické od-
delenie v novej budove na Heydu-
kovej ulici s 28 posteľami. V roku 
1984 prevzal vedenie chirurgické-
ho oddelenia odchovanec primára 
Tesárka MUDr. Anton Godál, ktorý 

pokračoval v podobnom rozsahu 
zákrokov ako jeho predchodca. 
Po zmenách v roku 1989 sa v ne-
mocnici sv. Alžbety na Heydukovej 
ulici vytvorilo štátne zdravotnícke 
zariadenie pod názvom Národný 
onkologický ústav – Nemocnica sv. 
Alžbety. Primárom chirurgického 
oddelenia sa stal MUDr. Jozef Kno-
tek, ktorý vypracoval novú metódu 
operácii malígnej strumy aj s využi-
tím rádionuklidového detektora. 
Dňa 1. januára 1996 sa v zariadení 
na Heydukovej ulici vytvorilo špe-
cializované neštátne zariadenie 
– Onkologický ústav sv. Alžbety. 
V roku 2005 sa na chirurgickom od-

delení zriadila Klinika onkologickej 
chirurgie LF UK a OÚSA. Jej prvým 
prednostom sa stal doc. MUDr. Ján 
Škultéty, ktorý sa venoval najmä chi-
rurgickej liečbe pažeráka a týmusu. 
V roku 2006 sa primárom oddele-
nia stal renomovaný chirurg doc. 
MUDr. Vladimír Straka, CSc., bývalý 
prednosta Chirurgickej kliniky JLF 
UK v Martine. Doc. Straka sa venoval 
najmä hepatobiliárnej a pankreatic-
kej chirurgii, robil aj náročné multi-
viscerálne výkony vrátane cievnych 
resekcií. Spektrom a počtom ope-
rácii prispel k rozvoju kliniky ako 
high-volume centra. V septembri 

2007 bol do funkcie prednostu kli-
niky menovaný neskorší profesor 
chirurgie doc. MUDr. Štefan Dur-
dík, PhD. Pod jeho vedením bola 
na klinike zostavená publikácia Vy-
brané kapitoly z onkologickej chi-
rurgie. Po docentovi Strakovi bol 
v roku 2011 menovaný do funkcie 
primára MUDr. Martin Sabol, PhD., 
ktorý upevnil rozsah výkonov v he-
pato-pankreato-biliárnej (HPB) chi-
rurgii ako aj kolorektálnej chirurgii. 
Pod jeho vedením sa na pracovisku 
implementujú aj výkony miniinva-
zívnej proktochirurgie (napr. TA-
MIS). 

V Nemocnici sv. Alžbety zriadenej sestrami sv. Alžbety v roku 1738, 
poskytovali spočiatku zdravotnú starostlivosť mestskí lekári sídliaci 
v susednej nemocnici sv. Ladislava. Vykonávali sa tu drobné chirur-
gické zákroky. Išlo najmä o ochorenie vredov, dekubitov, hnisavých 
ložísk. V roku 1937 sa v Nemocnici sv. Alžbety realizovala prestavba 
s rozšírením posteľového fondu na 130 postelí. Následne v  roku 1939 
uzatvorili sestry sv. Alžbety spoluprácu s vedením neďalekej Štátnej 
nemocnice, čo viedlo aj k vytvoreniu chirurgického oddelenia. 

Z dejín chirurgie v našej nemocnici

Od drobných zákrokov, 
po široké zameranie

Historická snímka časti tímu Kliniky onkologickej chirurgie v Onko-
logickom ústave sv. Alžbety. Fotografia je z obdobia, kedy bol menova-
ný do funkcie primára kliniky MUDr. Martin Sabol, PhD.
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Leto sa končí, dni sa skracujú 
a slniečka ubúda. To všetko vplý-
va na náš organizmus, hlavne na 
našu náladu a vnútorné prežíva-
nie. O tom, že v lete zvládame 
naše problémy akosi ľahšie sved-
čí aj fakt, že pacienti v letných 
mesiacoch navštevujú psycholo-
gické poradne menej často ako 
v jesenných a zimných mesia-
coch. Za našou náladou stojí aj 
určitá dávka serotonínu v moz-
gu, ktorá je pri slnečných dňoch 
produkovaná viac. Preto sme 
v lete pozitívnejšie naladení.

Cesta k pozitívnemu mysleniu 
Mýtus či realita?

13

Pozitívne myslenie
O pozitívnom myslení sa v posled-
nom čase veľa hovorí aj v súvislosti 
s kvalitou života a s fyzickým zdra-
vím. Je veľa literatúry a citátov na 
túto tému. Spomeniem niektoré.
„Všetko, čo sme, je výsledkom toho, 
čo sme si mysleli“ Budha.
„Nič nie je dobré a zlé, ale mysle-
nie to takým robí“ W. Shakespeare.
„Postarajte sa o svoje telo. Je to je-
diné miesto, kde musíte žiť.“ Jim 
Rohn.
Pozitívnemu mysleniu sa učíme od 
detstva od našich blízkych, alebo 
našich vzorov.
Je to určitý postoj, nadhľad nad 
životnými situáciami a schopnosť 

prijať život aj s negatívnymi udalos-
ťami.
Pozitívne myslenie je aj vidieť nie-
čo pozitívne v chorobe, strate blíz-
kej osoby, strate zamestnania. Som 
presvedčená, že každá negatívna 
udalosť nesie so sebou aj niečo po-
zitívne.
Nedávno som bola na pohrebe 
strýka, kde sa stretla celá rodina. Po 
tejto negatívnej udalosti, sa začala 
rodina stretávať častejšie. Niekto-
rí si to nevšimli, ale mňa to hneď 
napadlo. To je tréning pozitívneho 
myslenia.
Aký je súvis medzi: myšlienkami – 
emóciami - náladou
Ak nám v hlave beží nejaká myš-
lienka, vždy s ňou súvisia aj emó-
cie. Najhoršie je to u úzkostných 
a depresívnych pacientov. Kogni-
tívno-behaviorálna terapia pracuje 
s týmito myšlienkami a emóciami 
a učí pacienta neveriť im. Nie všet-
ko, čo nám beží v hlave, je pravdi-
vé. Neverte všetkým svojim myš-
lienkam. To sú časté odporúčania 
pre pacientov s ktorými sa pracuje 
práve s kogníciami - myšlienkami.
Príklad úzkostne zmýšľajúcej mat-
ky.
Situácia: matka sa nevie dovolať 
dieťaťu
Myšlienka: určite sa mu niečo zlé 
prihodilo.
Emócia: úzkosť, strach
To že dieťa neberie dve hodiny te-
lefón, neznamená, že sa mu niečo 
stalo. Ale matka tejto myšlienke na-
toľko dôveruje, že to v nej vyvoláva 
silnú úzkosť.

Dokonca i situácie, ktoré na prvý 
pohľad vyvolávajú rovnaké emócie 
v každom človeku - napr. prepus-
tenie zo zamestnania - môžu v sku-
točnosti vyvolávať veľmi odlišné 
emócie podľa toho, ako o situácii 
uvažujeme - teda myslíme.

V aktuálnom období má klinika 
široké zameranie v rámci onkolo-
gickej chirugie, pričom dominujú 
operácie prsníka s využitím me-
tódy biopsie sentinelovej uzliny, 
operácie štítnej žľazy za použitia 
elektroneurostimulátora a kom-
pletné spektrum brušnej chirurgie 
vrátane laparoskopických operácii 
nadobličiek. Na pracovisku prebie-
ha vedecká činnosť zameraná na 
možnosti predikcie metastatického 
postihnutia sentinelových LU pri 
karcinóme prsníka, význam lymfa-
denektómie pri chirugickej liečbe 
karcinómu žalúdka a vyhodnote-
nie úspešnosti limitovanej liečby 
pri nízkorizikovom karcinóme štít-
nej žľazy. V rámci HPB chirurgie 
sa podieľame aj na chirurgickom 
manažmente pacientov s pečeňo-
vými metastázami kolorektálneho 
karcinómu (dvojetapové resekcie 
pečene, resp. „liver first approach) 
a skúmame rizikové faktory peče-
ňovej nedostatočnosti po veľkých 
resekciách. 
Súčasné zloženie Kliniky onkologic-
kej chirurgie (KOCH) Onkologické-
ho ústavu sv. Alžbety LF UK: prof. 
MUDr. DURDÍK Štefan, PhD., MHA, 
prednosta KOCH; MUDr. SABOL 
Martin, PhD., primár KOCH; MUDr. 
CHVALNÝ Peter, PhD., zástupca 
primára KOCH; MUDr. ARCINIE-
GAS  Rodriguez Luis Miguel; MUDr. 
DONÁT Róbert, PhD., MUDr. DYT-
TERT Daniel, PhD., MUDr. GOC-
KÝ  Lukáš, MUDr. KRÁLIK Róbert, 
PhD., MUDr. MRAČNA Peter, PhD., 
MUDr. NEMERGUT Štefan, MUDr. 
PALAJ Július, PhD., MUDr. REKEŇ  
Viktor, MUDr. ŠINTÁL Daniel; 
Mgr. Olahová Silvia, vedúca sestra 
KOCH; Mgr. Ortová Iveta, staničná 
sestra operačných sál; Mgr. Valová 
Lada, staničná sestra KOCH B; Mgr. 
Kauzalová Andrea, staničná sestra 
KOCH A. 
Text: prof. MUDr. DURDÍK Šte-
fan, PhD., MHA, prednosta KOCH; 
MUDr. SABOL Martin, PhD., primár 
KOCH
Foto: Peter Kresánek
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Jeden človek si pri prepustení 
môže myslieť: „Bude to tým, že 
som neschopný“ a cíti sa depresív-
ne. Iný človek si pomyslí: „Nemajú 
žiadne právo ma takto vyhodiť“ 
a cíti hnev. A tretí človek si po-
myslí: „Tá práca ma aj tak nebavila, 
mám šancu nájsť si niečo lepšie“.

• Myšlienky nám pomáhajú pocho-
piť emócie, ktoré prežívame.

• Myšlienky majú vplyv na to ako 
sa správame a aký výkon podáme.

• I keď zmena spôsobu myslenia 
je kľúčom k dosiahnutiu zmeny 
k lepšiemu, problémy vyžadujú 
aj zmenu v správaní a v okolitom 
prostredí.

Pozitívne myslenie v nás spúšťa 
procesy, vďaka ktorým sa cítime 
šťastní, sebavedomí, dobre nalade-
ní. Tak títo ľudia majú silnejší imu-
nitný systém, akceptujú ľahšie seba 
aj ostatných. Pozitívne ladení ľudia 
sa snažia dávať ostatným podporu, 
tým majú aj funkčné vzťahy a lep-
šiu kvalitu života.
Záver
Buďme pozitívne naladení, veď 
jeseň má tiež svoje čaro a slnečné 
lúče sú v tomto období pre náš or-
ganizmus oveľa zdravšie. 
Ako začať školský rok 
Prázdniny skončili a je tu pred 
nami ďalší školský rok. Pripome-
nuli nám to školské potreby v ob-
chodných centrách. Sladké dni voľ-
na a pohody striedajú povinnosti, 
ranné vstávanie a nároky, ktoré sú 
na dieťa kladené. Táto zmena pri-
náša so sebou aj určitý druh napä-
tia a pokles dobrej letnej nálady. 
Zmena sa dotýka aj rodičov, preto-
že školský režim je náročnejší ako 
ten prázdninový. Ale treba pozna-
menať, že sú deti, ktoré sa napriek 
týmto povinnostiam do školy tešia, 
hlavne na spolužiakov, niektorí aj 
na pedagógov.
Dôležitá je komunikácia dieťaťa 
s rodičom
Je vhodné, aby si rodič našiel na 
dieťa aj v tomto období dostatok 

času a rozprával s ním o tom, aké 
zážitky ho najviac počas prázdnin 
oslovili a tak môže rodič viac po-
znať záujmy dieťaťa. Je dôležité ho-
voriť o tom, že začína školský rok 
a spýtať sa dieťaťa, ako to vníma, 
čo prežíva. Nechať ho vyjadriť svo-
je emócie aj pocity, je to dôležité. 
Ak sa nám dieťa zdôverí, že napr. 
cíti odpor k učeniu, tak mapujte 
o aké predmety sa jedná. Môžeme 
mu navrhnúť doučovanie, alebo 
že mu v tomto predmete pomô-
žeme. Niektorí rodičia vyžadujú 
od dieťaťa výborné výsledky vo 
všetkých predmetoch a to niekedy 
býva zbytočný tlak na dieťa. Ak má 
dieťa niektorú zložku inteligencie 
vyvinutú viac, ako napríklad logic-
ké myslenie, je nevhodné tlačiť na 
rovnaký výsledok z matematiky 
ako zo slovenského jazyka. Niekto-
rí odborníci majú názor, že je ťažké 
vybrať profesiu dieťaťa so samými 
jednotkami. Nevieme v čom vyniká 
a čo mu nejde.
Škôlkari
U maloletých detí pri nástupe do 
škôlky, je vhodné pripomínať die-
ťaťu jeho obľúbených kamarátov 
v škôlke a pozitívne ho naladiť na 
nástup do škôlky. Pre deti, ktoré 
idú prvýkrát do škôlky, je vhodné 
zoznámiť ho s prostredím škôlky 
skôr a rozprávať mu ako sa bude 
v škôlke hrať s deťmi a čo všetko 
ho tam čaká. Niektoré deti znášajú 
adaptačnú fázu ťažko, závisí to od 
povahy dieťaťa. 
Pomôcť vyrovnať sa s novým pros-
tredím pomôže:
• Citlivý prístup učiteľky
• Privykanie si prvý mesiac – za-

čať 1-2 hodinami, prípadne ak to 
škôlka dovoľuje, prítomnosť ro-
diča prvé týždne v škôlke

• Ak dieťa pozná niektoré z detí 
a má k tomuto dieťaťu pozitívny 
vzťah.

• Obľúbená hračka dieťaťa, ktorú 
si zoberie s domu

• Rodinná fotografia na skrinke 
dieťaťa

Čo sa týka problematickej adaptá-
cie dieťaťa, je dôležité rozlíšiť dve 
rôzne situácie.
Ak dieťa plače pri lúčení sa s rodi-
čom a po chvíli prestane. Je priro-
dzené ak dieťa aj rodič cítia smútok 
pri lúčení.
Ak dieťa plače a je smutné celý deň. 
V druhom prípade, je dieťa nezrelé 
na odlúčenie sa od rodiča a mohlo 
by to na ňom zanechať následky na 
psychickom zdraví. V takom prípa-
de, ak to trvá dlhodobo, je vhodnej-
šia opatrovateľka v domácom pro-
stredí. Signály, že dieťa nezvláda 
adaptáciu v škôlke, môže byť tiež 
pomočovanie či zhoršený spánok.
Ako sa vyrovnať so zmenou režimu
Väčšina detí má cez prázdniny re-
žim ponocovania a dlhého ranné-
ho vyspávania. Je to v poriadku, ale 
je nutné tento režim zmeniť. Inak 
dieťa nastúpi do školy podráždené 
a frustrované. Je dôležité dieťaťu 
vysvetliť, že ak bude mať nedosta-
tok spánku, prejaví sa to na jeho 
nálade. Toto je jedna z dôležitých 
vecí, na ktorú musí rodič dohliad-
nuť, aby sme školský rok začali 
v pohode.
Ako si uľahčiť začiatky dochádzky 
do školy
• Večer si pripravte veci do školy, 

škôlky
• Pripravte si raňajky
• Vstávajte skôr, aby ste neboli 

v časovom strese
• Nástup do školy vnímajte ako 

slávnostný deň
• Urobte dieťaťu fotografiu
• Snažte sa byť pozitívne naladení
Napriek tomu, že koniec prázdnin 
vnímame negatívnejšie ako začia-
tok prázdnin, nezabúdajme, že 
najkrajšie zážitky máme práve zo 
školských čias, tak to podávajme 
aj našim deťom. Veď aj vďaka škole 
sme múdrejšími, zrelšími a skúse-
nejšími osobnosťami.

Text: PhDr. Križanová Andrea, 
PhD., Psychologická ambulancia I., 
Onkologický ústav sv. Alžbety. 
Foto: Peter Kresánek
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Táto brožúra, ako píšu jej auto-
ri Erika a Róbert Mokrý, má za 

cieľ zodpovedať množstvo otázok, 
ktoré si s veľkou pravdepodobnos-
ťou môže onkologický pacient na 
svojej ceste liečbou klásť. Vytvorili 
ju na základe osobných skúsenos-
tí s týmto ochorením a snažili sa 
pritom poskytnúť všetky dôležité 
informácie. 

Zároveň vyslovujú názor, že mož-
no čitateľom na toto ochorenie 
prinesie aj tak trocha iný pohľad, 
než aký pravdepodobne mali dote-
raz. Pochopiteľne tiež odporúčajú 
v prípade, že by ste na stranách tej-
to knižočky nenašli všetky odpove-

de na svoje otázky, nebáť sa obrátiť 
na svojho ošetrujúceho lekára, ako 
aj na ošetrujúci personál.

Zároveň, aj na základe vlastnej skú-
senosti vôbec neodporúčajú hľa-
dať informácie o ochorení a jeho 
priebehu na internete. Internet 
a neoverené zdroje dokážu zmiasť 
nielen pacienta, ale aj jeho príbuz-
ných. Aj preto sa rozhodli vytvoriť 
túto brožúru a dať do nej všetko to, 
čo ich počas liečby zaujímalo.

Oboch autorov brožúry čitatelia 
nášho časopisu dobre z jeho strá-
nok a ich výpovedí na nich po-
znajú. Erika ako 28-ročná preko-

nala rakovinu prsníka. Podstúpila 
mastektómiu, 15 chemoterapií a 25 
ožarovaní. Ako sa sama zdôveruje, 
bola to náročná, no poučná cesta 
plná sebapoznania, úcty a pokory. 
Po vyliečení sa rozhodla založiť 
občianske združenie s názvom Tak 
trocha inak, ktoré pomáha onkolo-
gickým pacientom. 

Náročná, no poučná cesta 
Plná sebapoznania, úcty a pokory

Bližšie informácie nájdete na: 

www.taktrochainak.sk



V Dobrovoľníckej skupine Vŕba pô-
sobíš takmer 18 rokov, skús sa vrátiť 
v čase späť a spomenúť si čo bolo na 
začiatku, prečo si sa rozhodla pre 
Dobrovoľnícku skupinu Vŕba, ktorá 
vznikla a začala viacročnú etapu pô-
sobenia v Onkologickom ústave sv. 
Alžbety?
V roku 2001 som bola ešte ako štu-
dentka záverečného ročníka psy-
chológie oslovená do spolupráce 
s Arcidiecéznou charitou v Koši-
ciach, ktorá v tom čase budovala 
prvý hospic na Slovensku v Bar-
dejovskej Novej Vsi. Cieľom bolo 
pripraviť tím odborníkov zastrešu-
júcich jednotlivé oblasti paliatív-
nej starostlivosti (lekár, zdravotná 
sestra, kňaz, sociálny pracovník, 
psychológ), ktorý mal školiť pra-
covníkov nového i už vybudova-
ných charitných zariadení poskytu-
júcich starostlivosť o ťažko chorých 
a zomierajúcich. 
Príprava pod záštitou paliatívneho 
hnutia v rakúskom Grazi prebieha-
la vo forme viacdňových seminárov 
o základoch paliatívnej starostlivos-
ti, s povinnou minimálne týžden-
nou stážou v Hospici v Červenom 
Kostelci v Českej republike. Takže 
skôr, ako som sa stretla s ťažko cho-
rými a zomierajúcimi, dostala som 
informácie, ktoré mi významne 
uľahčili prvý kontakt s nimi. Mala 
som tiež možnosť vidieť prácu pa-
liatívneho tímu priamo v nemoc-
nici v Grazi, kde boli dobrovoľníci 
neoddeliteľnou súčasťou paliatív-
nych tímov.
Po ukončení vysokoškolského štú-
dia som bola prijatá na doktorand-
ské štúdium do Ústavu experimen-
tálnej psychológie SAV v Bratislave. 
Popri výskumnej práci som nech-
cela stratiť kontakt s bežnými ľuď-
mi, hľadala som spôsob, ako byť aj 

psychologičkou v praxi. V rámci zo-
znamovania sa na pracovisku som 
spoznala kolegyňu Jitku Gurňáko-
vú, ktorá „náhodou“ ako psycholo-
gička pomáhala pri výbere a zaško-
lení dobrovoľníkov DS Vŕba. Vtedy 
ešte pod vedením Martina Takáča, 
ktorý skupinu rozbiehal spolu s le-
kármi Interného oddelenia Onko-
logického ústavu sv. Alžbety. Od 
nej som sa dozvedela, kedy bude 
po prázdninách stretnutie s omla-
deným vedením skupiny. 
Koordináciu v tom čase preberala 
Betka Mračková (v súčasnosti Frim-
merová) a na stretnutí sme boli 
presne šiesti. Traja „starí“ dobrovoľ-
níci a tri nové záujemkyne o službu 
sprevádzania pacientov pri lôžku. 
Dve z nových sme zostali. Miriam 
Prášilová (teraz Szőkeová) – evan-
jelická farárka a ja – psychologička. 
Rok sme sprevádzali na striedačku 
piati a cítili sme, že to takto ne-
máme šancu dlho ťahať. Potrebo-
vali sme sa rozhodnúť, ako ďalej. 
Miriam absolvovala ročný pobyt 
v USA zameraný na pastoráciu ťaž-
ko chorých, Betka poznala paliatív-
ny model zo Spojeného kráľovstva 

tiež ako dobrovoľníčka a ja spomí-
naný z Rakúska. Na základe našich 
skúseností sme sa pokúsili sformo-
vať model udržateľného a manažo-
vaného dobrovoľníctva v nemocni-
ci. V princípe sme vytvorili systém, 
ktorý úspešne používame sedem-
násty rok.

Ako by si opísala cestu, ktorú dobro-
voľnícka skupina Vŕba za tie roky 
prešla (a ty s ňou), čo boli dôležité 
okamihy z pohľadu ako našej školi-
teľky a psychoterapeutky? 
Kľúčové bolo v prvom rade pred-
staviť a jasne zadefinovať úlohu 
dobrovoľníka ako sprevádzajúceho 
pri lôžku onkologického pacienta 
v rámci prednášok pre zdravotníc-
ky personál nemocnice. Aby sme 
mohli partnersky prispievať k zlep-
šeniu kvality života pacientov po-
čas hospitalizácií a aby sme neboli 
vnímaní ako rušivý prvok na odde-
lení. Nevieme liečiť ani tíšiť fyzickú 
bolesť, tu sú zdravotníci nenahradi-
teľní. Ale vieme pomôcť v oblasti, 
na ktorú popri náročných povin-
nostiach zdravotníkov neostáva čas 
– a to zmierňovať samotu hospita-
lizovaných.
Dôležité smerom k uchádzačom 
o dobrovoľníctvo bolo zavedenie 
• jasných požiadaviek na uchádza-

čov (minimálny vek, dostatok 
voľného času, schopnosť vníma-
nia samého seba, sebareflexie ne-
nachádzanie sa v procese smút-
ku. Podrobnejšie informácie sú 
na stránke: www.dsvrba.sk); 

• trojkrokového výberu dobrovoľ-
níkov (úvodné „zoznamovacie“ 
stretnutie, dotazník, osobné roz-
hovory); 

• školenie zamerané okrem in-
formácií (o histórii paliatívnej 
starostlivosti, základoch onko-
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O vzniku a činnosti DS Vŕba
hovorí Mgr. Mária Hatoková, PhD., 
školiteľka a supervízorka a členka predsedníctva
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medicíny, psychológii, prežívaní 
duchovna v období konfrontácie 
s vlastnou smrteľnosťou, ale i le-
gislatívy spojenej s našou činnos-
ťou – vrátane etického kódexu) 
orientácia aj na vlastné skúsenos-
ti či overenie si svojich možností;

• a povinné každomesačné super-
vízie pod vedením akreditova-
ných supervízorov.

Cieľom je, aby sme k pacientom 
našej nemocnice neposlali nikoho, 
kto by im mohol akýmkoľvek spô-
sobom ublížiť. Naši dobrovoľníci sú 
profesionáli v laickej psycho-sociál-
nej podpore. Sú pripravení sprevá-
dzať, ale cestu im ukazuje pacient – 
vždy a bezvýhradne. Rešpektujeme 
pacientove hranice, i svoje vlastné. 
A to nie je vždy ľahké.
Zlomovým momentom v DS Vŕba 
bolo rozšírenie služby sprevádza-
nia pri lôžku o službu mobilnej 
knižnice, o hranie spoločenských 
hier, tvorivé dielne na oddeleniach 
ako aj o pacientmi vítané rozdáva-
nie káv a čajov pre čakajúcich na 
vyšetrenia či chemoterapie. 
Na základe našej dlhoročnej sta-
bilne kvalitnej práce a pozitívnych 
odoziev pacientov v Onkologic-
kom ústave sv. Alžbety sme boli 
v roku 2015 pozvaní rozšíriť naše 
služby aj do Národného onkologic-
kého ústavu (NOÚ).

V DS Vŕba si známa ako školiteľka, 
supervízorka a členka predsedníctva. 
Akú pozíciu zaujímaš vo Vŕbe v súčas-
nosti?
Keďže som bola v DS Vŕba dlhé 
obdobie v pravidelnej službe su-
pervízorky a rozbiehala som tiež 
supervízie dobrovoľníkov v novom 
prostredí, potrebovala som trošku 
„odstúpiť“ od aktívnej účasti na 
chode organizácie. Po tom, ako som 
zmenila zamestnanie a naplno sa 
venujem psychoterapii v rámci am-
bulancie klinickej psychológie, se-
bazáchovne som sa stiahla z pravi-
delného kontaktu s dobrovoľníkmi 
a som v pozícii odborného garanta. 
Podieľam sa na výbere a zaškolení 

dobrovoľníkov, som v kontakte so 
supervízormi, som súčasťou užšie-
ho projektového tímu, kde reflek-
tujeme aktuálne potreby pacientov 
a nemocníc, a prehodnocujeme 
naše kapacity na ne odpovedať. 

Profesijne sa venuješ ako psychotera-
peutka ľudskej psychike. V súčasnosti 
nás citeľne zasiahla, aj vnútorne, ko-
rona kríza. Čo by si odporučila ako 
pomoc alebo podporu, keď nám je 
z toho všetkého ťažko či úzko? 
Každá kríza má v sebe potenciál ras-
tu. Prvé ovocie zvládnutej karanté-
ny už vieme zhodnotiť. Mnohí sme 
možno boli chudobnejší o množ-
stvo práce a s tým šli ruka v ruke 
ohraničené financie. Zároveň sme 
však objavili bohatstvo voľného 
času pre seba a pre blízkych, viace-
rí spomalili sme v životnom tempe, 
možno si i utriasli priority. Začali 
sme rozlišovať, koľko a akých in-
formácií potrebujeme. Mnohí opäť 
objavili prírodu a pohyb ako zdroj 
obrazne povedané dobíjania ba-
teriek. Začali sme opäť doma variť 
plnohodnotné jedlá či piecť chlieb. 
Viacerí zasa mali možnosť vyrovnať 
predošlý deficit spánku.
Pri zvýšených nárokoch prostredia 
na človeka je z hľadiska psychic-
kého zdravia dôležité zachovať si 
oporné body počas dňa: režim pra-
videlného a dostatočného spánku 
(minimálne sedem hodín), pra-
videlnej stravy (najmenej tri razy 
denne) a aspoň polhodinka denne 
výlučne pre samých seba a kontakt 
so sebou, pre niečo, čo nás teší 
(príroda, prechádzka, počúvanie 
pokojnej hudby, čítanie oddycho-
vej literatúry, relaxácia...). Už dvad-
sať - tridsať minút kľudovej aktivity 
denne pomáha mozgu a nervovej 
sústave nestratiť pružnosť prepínať 
zo stresu do stavu pokoja. Nie je to 
žiadny egoizmus, je to sebazácho-
va! Každý z nás má právo na „svoju 
polhodinku“, na vzdialenie sa od 
nárokov kladených z okolia. V ná-
ročných časoch sa potrebujeme 
vedieť „pomojkať“, oceniť, ale i pri-

jať podporu a objatie zvonku, ne-
uzatvárať sa do odstupu a samoty. 
Samota zvyšuje pocit úzkosti. Nie 
darmo sa hovorí, že radosť i starosť 
sa ľahšie znáša (aspoň) v dvojici.

Teraz trošku osobnejšie - čo prináša 
pokoj tebe samej, čo ti vie urobiť ra-
dosť? 
Pokoj je pre mňa blízkosť Boha. 
Láska, ktorá vyháňa každý strach. 
Vedomie, že som milovaná Bohom 
i mojimi najbližšími...
A radosť mi robí dobrá kniha – to 
je hlavná náplň mojich sebazáchov-
ných polhodiniek. Teší ma tiež, 
keď sa mi podarí vystúpiť na vrchol 
nejakej hory a pozrieť sa na „veci“ 
z nadhľadu. Vtedy sa mi ľahšie žije 
ten bežný život „v doline“ (obrazne 
povedané). 

Ľudia majú radi a potrebujú slová 
povzbudenia, vyjadrenie ktorej myš-
lienky je pre teba v živote posilnením 
najmä vtedy, keď ti je ťažko? 
„Všetko nám slúži na dobré...nero-
zumiem, ale dôverujem.“ Ťažkosti, 
ktoré nám prináša život, vnímame 
často ako bremeno a nespravodli-
vosť. Z pozície psychológa zažívam 
aj inú stranu: doslova benefit zre-
nia osobnosti, ktoré sa počas zvlá-
dania náročných životných situácií 
deje zrýchlene. Aj diamant vzniká 
v hĺbke zeme pod veľkým tlakom. 
Keď je obrusovaný do dokona-
lého tvaru, všetko, čo je navyše, 
musí odísť, aby dokonale odrážal  
s(S)vetlo. 
Sú situácie, kedy tomu tlaku, pod 
ktorým žijem, nerozumiem. Ale dô-
verujem, že to má zmysel. Že mi to 
v konečnom dôsledku slúži na dob-
ré, približuje ma to k mojej podsta-
te, sile aj krehkosti, ktorú by som 
inak nespoznala. Objavujem to, čo 
je v hĺbke. Bohatstvo, d(D)iamant. 
Seba. Boha.

Za rozhovor ďakuje:
Mgr. Lucia Kralovičová, koordiná-
torka dobrovoľníkov DS Vŕba
Foto: Peter Kresánek
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Duslo, a.s. je výrobcom hnojív európskeho významu a globálnym dodávateľom gumárskych 
chemikálií. Okrem priemyselných hnojív a gumárskych chemikálií vyrába polyvinylacetátové a 
polyakrylátové lepidlá (Duvilax®), disperzie, produkty horčíkovej chémie a špeciálne výrobky. Sme 
súčasťou nadnárodného koncernu AGROFERT. Duslo, a.s. bolo založené v roku 1958 a patrí 
k najväčším chemickým podnikom na Slovensku.  

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

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

 
Prechádzame generačnou obmenou, preto trvale prijímame uchádzačov: 

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

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

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

a Swift. Značka pritom ako jediná 
na Slovensku ponúka úplne všetky 
svoje modely nielen ako ekologic-
kejšie hybridné, ale tiež s pohonom 
4x4. Uplatňuje sa v nich inovatívna 
technológia takzvaných mild hybri-
dov, ktoré nepoužívajú vonkajší na-
bíjací zdroj. 
Na jeseň príde od Suzuki úplne 
nový model ACROSS - výrazné špor-
tové plnohodnotné SUV vybavené 
prepracovaným plug-in hybridným 
systémom a elektronickým systé-
mom 4x4 E-Four. Umožňujú mu 
znižovať spotrebu paliva, zabezpe-
čujú rýchlu odozvu, plynulú akcele-
ráciu či ľahké manévrovanie a kon-
trolu vozidla aj v podmienkach so 
zníženou adhéziou.
Výrazný, športový dizajn modelu 
ACROSS dokresľujú dômyselné Full-

-LED svetlomety, LED denné sviete-
nie a prémiové kvalitné 19-palcové 
leštené disky z ľahkých zliatin s čier-
nym lesklým povrchom. Robustný 
charakter karosérie je navyše pod-
porený charakteristickými lemami 
blatníkov, športovou prednou mas-
kou a nárazníkom s výraznou strie-
bornou ozdobou. 

Jadrom hybridného systému no-
vinky je výkonný predný elektric-
ký motor, ktorý poskytuje silný 
krútiaci moment pri nízkych otáč-
kach (134 kW/270 Nm). Kombino-
vaný je s výkonným 2,5 litrovým 
motorom (136 kW/227 Nm) za-
bezpečujúcim rýchlu akceleráciu 
pri vyšších rýchlostiach. Systém je 
zároveň vybavený nezávislým zad-
ným motorom (40 kW/121 Nm), 
ktorý pracuje v spojení s predným 
motorom a umožňuje rozdeliť 
krútiaci moment vpredu a vzadu 
v pomere zo 100:00 na 20:80. Me-
dzi výhody tohto systému patrí 
zvýšená stabilita počas rozjazdu na 
klzkom povrchu a spoľahlivá ovlá-
dateľnosť pri zatáčaní na rôznych 
povrchoch vozovky. Systém čerpá 
energiu z lítium-iónovej batérie 
(18,1 kWh/50,9 Ah).
ACROSS je plne vybavený najnovší-
mi inteligentnými bezpečnostný-
mi funkciami a poskytuje vodičovi 
i cestujúcim istotu a pokoj na akej-
koľvek ceste. Využíva Predkolízny 
bezpečnostný systém (PCS), Asis-
tent udržania vozidla v jazdnom 
pruhu (LTA) a dynamický radarový 
tempomat (DRCC), ktoré používa-
jú radar s milimetrovými vlnami 
a monokulárnu kameru.

Každý model ako hybrid či štvorkolka

Trojmotorové SUV
Každý svoj model osobného automobilu ponúka aj s hybrid-
ným pohonom (hybrid elektric vehicle – HEV) ako jediná na 
Slovensku japonská značka Suzuki. Od začiatku tohto roku už 
u nás dodala bezmála štyristopäťdesiat hybridných vozidiel. Za-
ujala tým druhé miesto (hneď za značkou Toyota) medzi dodá-
vateľmi vozidiel jazdiacich na všetky ekologickejšie pohony vy-
užívajúce elektrickú energiu (počnúc mild hybridmi, cez plug 
in hybridy až po plne elektrické). Vyplýva to zo štatistiky Zväzu 
automobilového priemyslu SR. 



Čo robiť, ak ochoriete

Zostaňte doma a kontaktujte svojho lekára.
Kontaktujte svojho lekára a informujte ho o svojich príznakoch. Povedzte mu, že máte alebo môžete
mať COVID-19. Táto informácia mu pomôže sa o Vás postarať a taktiež zabráni infikovaniu alebo
vystaveniu nákazy iných ľudí.
Ak nie ste dostatočne chorí na hospitalizáciu, môžete sa uzdraviť doma. 
Rozoznajte, kedy treba vyhľadať naliehavú pomoc v núdzi.
Ak máte niektorý z vyššie uvedených varovných signálov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Prípravné plánovanie komunity (žijúcom na sídlisku, v spoločných priestoroch či v okolí) na COVID-19
by malo zahŕňať starších ľudí (60 rokov a viac), ľudí so zdravotným postihnutím a organizácie, ktoré
ich podporujú, aby sa zabezpečilo zohľadnenie ich potrieb.

Zariadenia dlhodobej starostlivosti by mali obmedziť kontakt s verejnosťou a dodržiavať hygienické
pokyny, aby zabránili zavedeniu a rozšíreniu COVID-19. 

o    Mnoho z týchto jednotlivcov žije v komunite a mnohí z nich sú závislí od služieb a podpory
poskytovanej v ich domovoch alebo v komunite, aby si udržali svoje zdravie a nezávislosť.

Pomôžte svojmu príbuznému, ktorý patrí do rizikovej skupiny a v prípade potreby mu vyberte lieky
z lekárne.
Zásobte sa potravinami,  ktoré sa nekazia rýchlo, aby ste ich mali doma po ruke a tak minimalizovali
návštevy obchodov. Potraviny zabezpečte na krízové obdobie, ktoré je aktuálne vyhlásené vládou
alebo krízovým štábom.

Čo môžu urobiť ostatní, aby podporili
najohrozenejších ľudí

Podpora okolia pre starších ľudí

Podpora od rodiny a opatrovateľa

www.korona.gov.sk

COVID-19: Pomoc sebe a druhým

www.standardnepostupy.sk
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LIGA PROTI RAKOVINE

Popri neutíchajúcom úsilí a znač-
nej dávky vynaloženej energie 

svojich pracovníkov liga investova-
la i všetky finančné prostriedky na 
udržanie bezplatných projektov pre 
pacientov počas pandémie. Nakoľko 
zbierka predstavuje zhruba 70 per-
cent zdrojov pre tieto projekty, Liga 
proti rakovine spustila náhradnú 
zbierku. Spolu so svojimi partner-
mi tak na tohtoročný náhradný Deň 
narcisov špeciál - v piatok 31. júla 
2020 umožnila, okrem iného, zaslať 
SMS či podporu online priamo na 
účet zbierky až do 14. augusta a zís-
kať tak virtuálny narcis. Reálne mali 
možnosť darcovia prispieť a získať 
narcis fyzicky v obchodných poboč-
kách: Slovenská sporiteľňa, Tesco, 
Terno, Kraj, dm drogérie či Teta dro-
gérie.
Zbierku ku Dňu narcisov podpori-
la aj prezidentka Zuzana Čaputová, 
pričom na sociálnej sieti vyzdvihla: 
„Mnohí z vás majú vo svojom okru-
hu ľudí, ktorí trpia onkologickým 
ochorením. Pomocou zbierky na 
Deň narcisov poskytuje Liga proti 
rakovine týmto pacientom a ich ro-
dinám dôležitú pomoc“. Zároveň 
pripomenula, že peniaze zo zbierky 
poputujú na pomoc zdravotníckym 
zariadeniam, nemocniciam, občian-
skym združeniam, ale aj na výskum 

v oblasti liečby onkologických ocho-
rení.
„Doteraz sme podporovali Deň narci-
sov vo forme materiálnej pomoci 
pre dobrovoľníkov a internej zbier-
ky medzi našimi spolupracovníkmi. 
Tento rok je však vďaka pandémii 
všetko inak, a preto sme privítali 
iniciatívu Ligy proti rakovine a mož-
nosť zapojiť sa novým spôsobom. 
Sme radi, že naši zákazníci prispeli 
na zbierku krásnou sumou, ktorá 
nájde svoje využitie v rámci rôznych 
zmysluplných projektov. Všetkým zo 
srdca ďakujeme,“ spomenula Janka 
Poláčková, predstaviteľka spoloč-
nosti dm drogerie markt.
V Tescu si uvedomujeme význam 
každej pomoci pre rodiny a jednot-
livcov v ťažkej situácii. Platí to najmä 
v súčasnom neľahkom období, keď 
mnohí z nás čoraz viac negatívne 
pociťujú ekonomické dôsledky ko-
ronakrízy. Popri našich ďalších akti-
vitách na pomoc komunitám sme sa 
s hrdosťou stali partnerom verejnej 
zbierky Deň narcisov špeciál a po-
mohli tam, kde bola naša pomoc 
v aktuálnej mimoriadnej situácii 
najviac potrebná,“ uviedla Veronika 
Bush, riaditeľka komunikácie Tesca 
na Slovensku.
„Vieme, že narcis sa za 23 rokov rea-
lizácie Dňa narcisov stal symbolom 

pomoci, prejavu spolupatričnosti 
a nádeje. Vieme, že ho ľudia prijíma-
jú od tisícok našich dobrovoľníkov. 
Tento rok to možné nebolo. My sme 
však chceli narcis ponúknuť, a preto 
sme o spoluprácu poprosili obchod-
né reťazce vrátane dm. A tak ak ste si 
išli 31. júla nakúpiť, uspokojiť svoje 
fyzické potreby, mohli ste zároveň 
uspokojiť i duševné potreby tých, 
pre ktorých zbierku robíme. Za 
každý pripnutý narcis, za každý prí-
spevok na podporu onkologických 
pacientov úprimne ďakujeme,“ vy-
svetlila Ing. Eva Kováčová, výkonná 
riaditeľka Ligy proti rakovine.

Dôležitá pomoc chorým a ich rodinám

Narcisy opäť zakvitli
Deň narcisov podporila prezidentka

Koronavírus trápi celý svet a jeho dôsledky sú v mnohých ohľa-
doch ničivé. Žiaľ, kríza zasiahla aj slovenskú Ligu proti rakovine 
a to práve v čase naplánovanej aprílovej zbierky Dňa narcisov 
2020, ktorú tak museli v tomto termíne zrušiť. Napriek tomu 
si pracovníčky a aktivisti ligy vzali na zodpovednosť byť po 
celý čas intenzívne nápomocní onkologickým pacientom a ich 
blízkym, pretože práve oni sú v období pandémie najrizikovej-
šou skupinou (viac o pomoci ligy počas korona krízy: https://
www.lpr.sk/koronavirus-a-onkologicki-pacienti/ ). 

„Prioritou Ligy proti rakovine po-
čas 30-ročnej existencie je pomoc 
onkologickým pacientom a pod-
pora zdravia obyvateľstva, preto 
sme sa zachovali zodpovedne 
a tradičnú zbierku napriek množ-
stvu komplikácií, mimoriadnej 
pracovnej záťaži a ekonomickým 
problémom realizujeme v ná-
hradnom termíne,“ uviedla na 
tlačovej konferencii k tohtoročné-
mu netradičnému Dňu narcisov 
výkonná riaditeľka Ligy proti ra-
kovine Ing. Eva Kováčová.
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Ako sa dozvedeli účastníci tlačovej konferencie Ligy proti rakovine ku 
Dňu narcisov špeciál, vyzbierané finančné prostriedky použije liga na 
pokračovanie v realizácii overených a užitočných projektov, ktoré sú 
určené na priamu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. 
K nim patrí bezplatná Onkoporadňa (tel.: 0800 11 88 11), Sieť psycho-
lógov – bezplatné individuálne i skupinové poradenstvo, Rodinná týž-
dňovka, Relaxačné pobyty pre pacientov, Ubytovacie zariadenia pre 
rodičov detí liečených na rakovinu, Jednorazový finančný príspevok 
v hmotnej núdzi a podobne. Z výnosu Dňa narcisov sú pravidelne pod-
porované aj aktivity v oblasti prevencie a informovanosti verejnosti 
o predchádzaní onkologickým ochoreniam. Časť získaných zdrojov sa 
poskytuje aj na obstaranie nevyhnutného prístrojového vybavenia ne-
mocničným, zdravotníckym zariadeniam, paliatívnym oddeleniam 
alebo hospicom; finančne sú podporené i menšie občianske združenia 
pracujúce s onkologickým pacientom či výskum v oblasti onkológie.

Slovensko podľa údajov Národného 
centra zdravotníckych informácií 
eviduje viac ako 226-tisíc pacientov 
s nádorovými ochoreniami. Pred-
pokladaný počet nových prípadov 
v tomto roku je približne 40-tisíc, 
odhaduje to Národný onkologický 
inštitút.
Medzi najrizikovejšie diagnózy patrí 
zhubný nádor hrubého čreva, a to 
rovnako u mužov ako aj u žien. Naj-
častejšou diagnózou u žien je karci-
nóm prsníka, nasleduje kolorektálny 
karcinóm a karcinóm maternice. 
U mužov je najčastejší kolorektálny 
karcinóm, nasleduje zhubný nádor 
pľúc a prostaty. Nádorové ochorenia 
postihujú viac ženy ako mužov.
Bremeno rakoviny je vysoké a stúpa 
aj v celej Európskej únii. Rakovina je 
druhou najčastejšou príčinou úmrtí, 
zlého zdravia a zdravotného postih-
nutia v mnohých krajinách únie. Po-
čet nových prípadov rakoviny rastie. 
V roku 2018 to bolo 3,9 milióna, 
projekcia pre rok 2040 je 4,7 milió-
na. Rakovina so sebou nesie obrov-

ské spoločenské a osobné bremeno 
v dôsledku predčasných úmrtí, 
straty produktivity a nákladov spo-

jených s liečbou a starostlivosťou. 
Ekonomické náklady na rakovinu 
presahujú 100 miliárd eur ročne. 

Významným činiteľom prevencie 
a boja s rakovinou je Asociácia eu-
rópskych líg proti rakovine (ECL) 
v spolupráci s jej členskými ligami 
a partnermi v celej Európe. Asociácia 
sústreďuje úsilie na propagáciu a do-
pracovanie Európskeho plánu na boj 
proti rakovine (#EUCancerPlan), čo 
je hlavný záväzok Európskej komisie 
v oblasti legislatívy v rokoch 2019-
2024. 
Účelom a cieľom Európskeho plánu 
boja proti rakovine by malo byť uspo-
riadanie spoločnosti a našej ekono-
miky tak, aby to bolo v prospech 
občanov EÚ, pacientov s rakovinou 
a preživších. Na dosiahnutie tohto 
cieľa je potrebný prístup zameraný 

na pacienta a založený na právach 
a spravodlivosti, udržateľnosti, rov-
nosti, solidarite a spolupráci. Plán sa 
musí riadiť týmito zásadami:
Participatívne rozhodovanie - Posil-
nenie postavenia pacienta a zame-
ranie na pacienta musia byť vždy 
najvyššími prioritami pri kontrole ra-
koviny a onkologickej starostlivosti.
Prístup založený na sociálnej spra-
vodlivosti a právach - Zníženie 
nerovnosti v expozícii rizikovým 
faktorom, v prístupe ku skríningu, 
včasnej diagnostike a časovo prime-
ranej a kvalitnej liečbe, ktorá garan-
tuje rovnaké výsledky tak v rámci 
jedného štátu ako aj v rámci celej 
EÚ. Zlepšovanie situácie v členských 
štátoch je prvoradé. Prioritou sú tiež 
zraniteľné a marginalizované skupi-
ny (deti, ženy, domácnosti s nízkym 
príjmom a migranti).
Trvalo udržateľné investície - Je ne-
vyhnutné plánovať také systémové 
zmeny, ktoré vedia demonštrovať 
uplatnenie v boji proti rakovine 
a maximalizovať vplyv intervencií 
v dlhodobom horizonte. Finančné 
prostriedky by sa mali prideľovať 
na riešenie neuspokojených potrieb 
a na elimináciu nerovností v starost-
livosti o rakovinu. Prístup k finan-
covaniu výskumu by mal sledovať 
rovnaké trendy, ako sa uvádza v Po-
zičnom dokumente ECL k Misii EÚ 
na boj proti rakovine.
Zdravie vo všetkých politikách - Ra-
kovina je celospoločenský problém, 
ktorý nemôže vyriešiť samotný sek-
tor zdravotníctva. Iba skutočne ce-
lostný prístup a strategické úsilie 
všetkých sektorov v súlade s Plánom 
môže zabezpečiť úspech.
Medzisektorová spolupráca - V Eu-
rópe existuje značné množstvo úda-

Proti rakovine 
aj celoeurópsky
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Na tlačovej konferencii Ligy proti rakovine ku Dňu narcisov špeciál sa 
popri zástupcoch médií zúčastnili tiež predstavitelia darcov a spolu-
pracujúcich inštitúcií.

jov a odborných znalostí. Musíme 
spolupracovať, aby sme čo najlepšie 
využili vedomosti a nástroje, ktoré sú 
k dispozícii a zabezpečili ich účinné 
šírenie. Využiť treba príklady najlep-
ších postupov a praxe. Boj proti rako-
vine vyžaduje spojenie rôznych zain-
teresovaných subjektov a hráčov.
Európsky plán boja proti rakovine sa 
má venovať nasledovným prioritám:
Prevencia a včasná detekcia
Dôvody na zaradenie prevencie ra-
koviny medzi priority sú zásadné. 
Predísť sa dá viac ako 40 % všetkých 
prípadov rakoviny a ovplyvnenie prí-
slušných rizikových faktorov má po-
zitívny dopad aj na prevenciu ostat-
ných neprenosných (chronických) 
ochorení. Osobitnú pozornosť treba 
venovať na európskej aj národnej 
úrovni odporúčaniam Európskeho 
kódexu proti rakovine. 
Časti:
I. Znížiť používanie tabaku a iných 

výrobkov nikotínu.
II. Podporiť zdravý životný štýl
III. Riešiť európsky problém s alko-

holom.
IV. Znížiť záťaž spôsobenú rakovi-

nou kože v Európe.
V. Chrániť občanov pred škodlivou 

expozíciou karcinogénov v ži-
votnom prostredí.

VI. Umožniť prístup k očkovacím 
látkam pre celú populáciu.

VII. Vybudovať kapacitu pre včasné 
zisťovanie rakoviny.

Zdravotné údaje a infraštruktúra 
pre starostlivosť 
Výskum neustále zlepšuje chápanie 
rakoviny, účinnosti, efektívnosti, 
bezpečnosti a kvality preventívnych, 
diagnostických a terapeutických 
postupov. K tomu sú nevyhnutné 
komplexné a nezaujaté analýzy na 
úrovni populácie a spoľahlivé údaje 
a informácie o rizikových faktoroch 
pre vznik a rozvoj chorôb, informá-
cie o verejnom zdraví a efektívnos-
ti zdravotnej starostlivosti. Preto je 
potrebné investovať do vysoko kva-
litných populačných aj individuál-
nych zdravotných údajov v celej EÚ 
a zabezpečiť ich bezpečné zdieľanie 

(GDPR) pre potreby ďalšieho pokro-
ku v kontrole a liečbe onkologických 
ochorení.
Časti:
I. Využiť potenciál údajov o zdraví 

na zlepšenie kontroly a starostli-
vosti o rakovinu.

II. Pomáhať efektívnemu plneniu 
Smernice o cezhraničnej zdravot-
nej starostlivosti a rozvoju európ-
skych referenčných sietí (ERNs).

III. Presadzovať digitalizáciu a opti-
malizáciu pracovnej sily.

Liečba rakoviny
Časti:
I. Posilniť európsku spoluprácu 

v klinickom výskume. 
II. Zabezpečiť stabilné regu lač né 

prostredie pre schvaľovanie lie-
kov.

III. Preskúmať regulačný rámec pre 
lieky-siroty a pediatrické lieky.

IV. Nadviazať trvalo udržateľnú spo-
luprácu v oblasti hod notenia 
zdravotníckych technológií 
(HTA).

V. Zabezpečiť optimálne záso-
bovanie nevyhnutnými liečivami 
v celej EÚ. 

VI. Zvýšiť európske úsilie o prístup 
k cenovo dostupným liekom vy-
sokej kvality na rakovinu pre všet-
kých pacientov.

Podporná a paliatívna starostli-
vosť
Päťročná prevalencia všetkých dru-
hov rakoviny v európskom regióne 
WHO dosiahla v roku 2018 viac ako 
12 miliónov prípadov. S rastúcim 
počtom pacientov s rakovinou a tých, 
ktorí prežili, vznikajú nové výzvy pre 

systémy zdravotnej a so ciálnej sta-
rostlivosti: musia uspokojiť potreby 
pacientov v rámci dlhodobej liečby 
a po liečbe. 
Závery Rady EÚ z roku 2008 o zníže-
ní záťaže spôsobenej rakovinou vy-
zvali členské štáty, aby zvážili psycho-
sociálne potreby pacientov a zlepšili 
kvalitu života prostredníctvom pod-
pory, rehabilitácie a paliatívnej sta-
rostlivosti. Bohužiaľ, včasná systema-
tická integrácia hodnotenia kvality 
života pacientov (vrátane fyzického, 
duševného a sociálneho zdravia) sa 
v rámci dlhodobej a následnej sta-
rostlivosti zanedbáva, podobne ako 
mnohostranný dopad diagnostiky 
a liečby rakoviny. Komplexná starost-
livosť o rakovinu musí zahŕňať všetky 
činnosti, ktoré pomáhajú pacientom 
vyrovnať sa s touto chorobou a zabez-
pečiť najlepšiu možnú kvalitu života 
počas a po liečbe. Psychologická pod-
pora a rehabilitácia chronických ale-
bo oneskorených vedľajších účinkov 
(napr. únava, lymfedém, chronická 
bolesť, kardiotoxicita alebo kognitív-
ne poškodenie) sú rozhodujúcou sú-
časťou podpornej starostlivosti, ktorá 
musí byť onkologickým pacientom 
ponúknutá.
Časti:
I. Zamerať sa na kvalitu života pa-

cientov a integráciu podpornej 
starostlivosti.

II. Chrániť pacientov s rakovinou 
a ich rodiny pred finančnou toxi-
citou rakoviny.

III. Zabezpečiť včasnú integ rá ciu slu-
žieb paliatívnej starostlivosti.

Spracoval: Peter Kresánek, foto autor
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Konzultujte so svojim lekárom možnosti získania ďalších informácii o
sledovaní vášho zdravotného stavu a príznakov indikujúcich COVID-19 .
Zostaňte v kontakte s ostatnými (telefonicky alebo e-mailom). Ak
ochoriete je možné, že budete musieť požiadať o pomoc priateľov, rodinu,
susedov, komunitných zdravotníckych pracovníkov atď.
Určite osobu, kto sa o vás môže starať, v prípade, že Váš ošetrovateľ
(opatrovateľ) ochorie.

Ak vo vašom okolí prepukne nákaza COVID-19, môže to trvať aj niekoľko týždňov (prepuknutie
znamená náhle ochorie veľkého množstva ľudí). V závislosti od toho, aké závažné je prepuknutie
choroby, môžu uradníci verejného zdravotníctva odporučiť kroky na zníženie rizika vystavenia sa
COVID-19. Tieto kroky môžu spomaliť šírenie vírusu a znížiť dopady choroby.

Ak sa COVID-19 šíri vo vašom okolí
Urobte ďalšie opatrenia na vytvorenie väčšej vzdialenosti medzi sebou a
ostatnými, aby ste znížili riziko vystavenia sa nákaze týmto novým vírusom.

Zostaňte čo najviac doma.
Zvážte spôsoby zaobstarania jedla do svojho domu
prostredníctvom rodinných, sociálnych alebo obchodných sietí.

Spravte si plán v prípade ak ochoriete

Sledujte príznaky a naliehavé varovné signály

Zamerajte sa na možné príznaky COVID-19, najmä na horúčku, kašeľ a dýchavičnosť. Ak máte pocit,
že sa u vás objavia príznaky, zavolajte svojho lekára.
Ak sa u vás objavia naliehavé varovné signály pre COVID-19, okamžite sa telefonicky skontaktujte so
svojim lekárom, prípadne volajte Úrad verejného zdravotníctva alebo 112. Naliehavé varovné signály
pre dospelých *:
o   Ťažké dýchanie, alebo dýchavičnosť.
o   Pretrvávajúca bolesť, alebo tlak na hrudník.
o   Zmätenosť, alebo neschopnosť vzbudenia reakcie.
o   Modrasté pery, alebo tvár. 
 

* Tento zoznam nie je úplný. Ak máte akékoľvek ďalšie príznaky, ktoré sú závažné alebo znepokojujúce, obráťte sa na svojho
lekára.

www.korona.gov.sk 3www.standardnepostupy.sk
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Pri odovzdávaní symbolického šeku k daru: Richard Kohút, generálny 
riaditeľ Grafobal Skalica, Mária Kubová, riaditeľka Občianske zdru-
ženie a chránená dielňa Mikádo.

Účastníci odovzdávania zároveň strávili príjemné víkendové odpoludnie so svojimi darcami a hosťami, 
vrátane hráčov ŠK Slovana Bratislava.

Finančný dar 15-tisíc eur získa-
li zamestnanci so zdravotným 

postihnutím skalickej chránenej 
dielne a denného stacionára ob-
čianskeho združenia MIKÁDO. 
Symbolický šek im počas posledné-
ho júlového víkendu ako spoločný 
dar za Grafobal Skalica a ŠK Slovan 
Bratislava odovzdali Richard Ko-
hút a Ivan Kmotrík, ml. Dar môžu 
využiť najmä na zachovanie a roz-
vinutie svojich aktivít, zameraných 
na zmenu kvality spôsobu života 
občanov s mentálnym, telesným 
a zmyslovým postihnutím a obča-
nov v sociálnej núdzi, či tiež na ob-
novu a regeneráciu síl. 

„Je dôležité, aby sme aj v tejto 
ťažkej dobe, keď veľa spoločností 
trpí viac než počas poslednej krí-
zy v roku 2008, mysleli na tých 

najzraniteľnejších. Teším sa, že sa 
nám podarilo spojiť sily a pomôcť 
OZ Mikádo. Títo ľudia totiž potre-
bujú pomoc v akomkoľvek čase aj 
mimo pandémie, ktorá nás všet-
kých ovplyvnila,“ vyhlásil Richard 
Kohút, generálny riaditeľ spoloč-
nosti Grafobal.
Skalický Grafobal tak pokračuje 
v účinnej pomoci tam, kde je zvlášť 
potrebná. Napríklad už po začiat-
ku šírenia koronavírusu začal Gra-
fobal adresne poskytovať kvalitný, 
na Slovensku vyrobený zdravotníc-
ky materiál, ochranné a dezinfekč-
né prostriedky. Okrem iného, ešte 
v čase ich nedostatku, napríklad 
výlučne bavlnené baktériostatic-

ké trojvrstvové, opakovane pou-
žiteľné, hygienické rúška s iónmi 
striebra. 
Pomoc Grafobalu pri ochrane proti 
ochoreniu Covid-19 mali možnosť 
využiť nielen Fakultná nemocnica 
s poliklinikou, Jeséniov domov so-
ciálnych služieb či samotní obyva-
telia mesta Skalica ale aj pracovníci 
sociálnych služieb a seniori v mes-
tách Gbely a Holíč či v obciach 
Oreské, Močidlany, Kátov, Vrádiš-
te, Mokrý Háj, Chropov, Radošovce 
a Koválovec. 

Za správnosť:
Marián Gaža, Grafobal, Skalica

Účinná pomoc 
Grafobalu 
pokračuje 
Adresná podpora



78. výstava Umenia, ktoré lieči

Posolstvo životného optimizmu 
a pozitívnej mysle
Výstavy pokračujú 

O výstavách Umenia, ktoré lie-
či, vyše dve desaťročia pripra-

vovaných v Onkologickom ústa-
ve sv. Alžbety sa Giselle Guanaes 
dozvedela od svojich dlhodobých 
dobrých priateľov z umeleckých 
kruhov v Erfurte, keďže popri 
Belgicku zvykne pôsobiť predo-
všetkým v Nemecku. Bližšie infor-

mácie o týchto prezentáciách jej 
sprostredkoval nemecký scénograf 
Hendrik Kürsten, ktorý sám v rám-
ci uvedeného cyklu už výber zo 
svojej tvorby v ústave vystavoval. 
Pripojila sa tiež jeho pravá ruka, 
neúnavná iniciátorka a organizá-
torka prezentácie v Onkologickom 
ústave sv. Alžbety diel v zahraničí 

úspešných tvorcov - PhDr. Blanka 
Hermanová.
„Prvýkrát v mojom živote na Slo-
vensku predstavujem svoju prácu, 
moje maľby obrazov prostredníc-
tvom cyklu pripravovaného vo vý-
nimočnej nemocnici - Onkologic-
kom ústave sv. Alžbety v Bratislave. 
Od prvého okamihu, keď som sa 
dozvedela, kde mám príležitosť 
prezentovať moju tvorbu, v tom 
momente som mala jasnú pred-
stavu o tom, že na tejto výstave 
chcem, ako umelec, plniť aj dôleži-
té poslanie. 
Umelec je akýsi „radar“, ktorý 
vysiela signály a práve v tomto 
prostredí vidím najlepšiu príleži-
tosť viesť sprostredkovane dialóg 
s publikom o mojich pocitoch pre-
mietnutých na plátnach mojich 
obrazov. V popredí sa hromadia 
myšlienky, ktoré sú pretavené do 
mojich charakteristických, výra-
zových foriem, najmä do „farieb 
a temperamentu“.
Chcem rozžiariť svojimi farba-
mi a temperamentom všetky oči 
a mysle, želala by som si, aby moje 
diela mali „ ľudskú tvár“, aby ľudia 
moje obrazy vnímali pozitívne, aby 
sa vďaka nim cítili príjemne. A to 
je tiež môj prínos, pomôcť odbúrať 
strach, zdieľať ľudské osudy, vyvo-
lať optimizmus a posilniť ich vieru 
v uzdravenie. Cením si všetkých, 
ktorí sa zaujímajú o výtvarné ume-
nie a prezrú si moje obrazy...“
V čase, keď nám tieto svoje krásne 
myšlienky a úvahy Giselle Guana-
es poskytla, ešte sme netušili ako 
sa optimizmus či posilnenie viery 
v uzdravenie stanú pre celé ľud-

“Moje obrazy sú výrazom životného optimizmu a pozitívnej 

mysle“, zdôveruje sa Giselle Guanaes, autorka 78. výstavy 

Umenia, ktoré lieči, ktorú pripravila v rámci tohto cyklu pre 

Onkologický ústav sv. Alžbety. Renomovaná, vo svete známa 

umelkyňa Giselle Guanaes pochádza priamo z brazílskeho Rio 

de Janeiro. Ako sa ďalej vyznáva, svoju tvorbu dlhodobo orien-

tuje najmä na sprostredkovanie skvelej atmosféry Brazílie, jej 

temperamentu a pestrej palety farieb.

UMENIE
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stvo dôležitými a vzácnymi... V dô-
sledku ďalšieho vývoja musela byť 
už kompletne pripravená vernisáž 
78. výstavy Umenia, ktoré lieči, 
vrátane vytlačených oznámení, in-
štalácie tvorby a návštevy samotnej 
Giselle Guanaes v Onkologickom 
ústave  odložená.
V kontexte s tým prijali konatelia 
ústavu: doc. MUDr. Juraj Kauši-
tz, CSc., (iniciátor cyklu výstav) 
a RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc., zá-
sadné rozhodnutie – kontinuitu 
výstav Umenia, ktoré lieči zachová-
me, 78. výstava sa napriek vzniknu-
tej situácii uskutoční! Počiatočne 
zverejnením v médiách, v časopise 
Naša nemocnica či na internete. 
Týmto spôsobom chceme tiež vy-
jadriť našu spolupatričnosť a pod-
poru zdravotníkom a obyvateľom 
zvlášť pandémiou postihnutej Bra-
zílie, odkiaľ autorka výstavy pochá-
dza. Výstava sa tak koná netradične 
bez vernisáže (zatiaľ), kým na to 
opäť nebudú vhodné podmienky. 
Potom sa v plnej miere do tohto 
procesu môžu opäť zapojiť aj spo-
luorganizátori výstavy, medzi nimi 
sponzor: Peter De Boelpaep, Pois-
ťovacia agentúra, Humbeek-Grim-
bergen, Belgicko; fotograf: Daniel 
Robberechts, Humbeek Belgicko 
a scénograf: Hendrik Kürsten, Er-
furt, Nemecko.
Text: Peter Kresánek
Foto: Daniel Robberechts, Humbe-
ek Belgicko 
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Brazílska výtvarníčka Giselle Guanaes sa pred poskytnutím výberu 
svojej tvorby zaujímala o Onkologický ústav sv. Alžbety podrobnejšie. 
V kontexte s tým, ako je to u Brazílčanov typické, tiež emotívne vy-
zdvihla podiel ústavu na príprave a účasť na zahájení Národného 
programu mamografického skríningu: „Dozvedela som sa, že na Slo-
vensku bol minulý rok zavedený Národný program mamografického 
skríningu na ktorom spolupracovali i vaši lekári. Nuž, niet čo dodať – 
Bravo - Slovakia je svetová krajina! Z osudu mojej slovenskej priateľky 
a bývalej onkologickej pacientky viem, aké dôležité je absolvovať pre-
ventívne vyšetrenie prsníkov.“ Odkazujem všetkým ženám na Sloven-
sku: „Nemajte strach, príďte včas, dajte svojmu životu šancu a odchá-
dzajte s úsmevom na tvári“. A mám tiež poďakovanie: „Ste jednoducho 
úžasní, vážim si vašu prácu, patrí vám uznanie - vám všetkým lekárom, 
zdravotníkom, pracovníkom Onkologického ústavu sv. Alžbety. Vďa-
ka profesionalite vašich lekárov sa mnohí ľudia i moja priateľka tešia 
dobrému zdraviu. Želám Vám všetkým veľa zdravia!“
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Brazílska výtvarníčka 

Giselle Guanaes 
Giselle Guanaes sa narodila 
v roku 1964 v Rio de Janeiro (Bra-
zília) v umeleckej rodine. Svoje 
maliarske výtvarné umenie roz-
víjala už od ranného detstva. Vo 
veku od 10 do 18 rokov súkromne 
absolvovala výtvarnú maliarsku 
výučbu pod vedením renomo-
vaného profesora Alexandrowa 
z Umeleckej akadémie v Rio de 
Janeiro.
Študovala psychológiu na Katolíc-
kej univerzite v St. Ursula v Bra-
zílii (1986). Absolvovala študijný 
pobyt v Európe: Taliansko, Portu-
galsko a Španielsko (1989 – 1991). 
V týchto krajinách pokračovala 
v ďalšom rozvoji svojej maliarskej 
tvorby a tiež v štúdiu španielske-
ho jazyka. Cenné skúsenosti a zna-
losti o španielskej histórii umenia 
získala aj v Madride v spolupráci 
s organizáciou „Institut Interna-
tional Samperez“ v svetoznámom 
madridskom múzeu „Prado“. Ne-
skôr sa presťahovala do mesta 
Erfurt (Nemecko). Na Univerzite 
v Erfurte pôsobila ako lektorka 
výučby maľby, na seminároch de-

jín umenia, pričom participovala 
na riadení viacerých umeleckých 
projektov (2003 – 2013). Jej spo-
lupráca s Univerzitou Erfurt nad-
väzuje na medzinárodné združe-
nie „Springboard to learning“. 
Giselle Guanaes už absolvovala 
viacero zahraničných výstav v Ne-
mecku a Belgicku, okrem iného 
tiež v „Múzeu moderného ume-
nia“ mesta Bayreuth (Nemecko). 
Niektoré diela autorky vlastní aj 
„Múzeum Hohenfelder“ v Durín-
sku, „Múzeum Volkswagen AG“ 
vo Wolfsburgu, ktoré vystavuje jej 
práce z cyklu „Love Beetle“ a tiež 
„Univerzita v Erfurte“ (Nemec-
ko). V roku 2012 sa stala Giselle 
Guanaes víťazkou súťaže v rámci 
„Bauhaus University“ vo Weimare 
(Nemecko). V spolupráci s Minis-
terstvom kultúry spolkovej kraji-
ny Durínsko vedie od roku 2008 
so žiakmi Základnej školy 22 v Er-
furte projekt pod názvom „Ume-
lecká továreň“. 
V roku 2016 bola Giselle Guanaes 
v Belgicku pri prezentácii koláží 
vyhodnotená ako jedna z desia-
tich najlepších účastníkov súťaže 
„Andree en Pierre Arty Brussels 
2016“.
PhDr. Blanka Hermanová
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Symbolickou sa v týchto dňoch stala fotografia muža 
s rúškom na spomienke za obete ochorenia COVID-19 
pri soche Krista Spasiteľa nad brazílskym mestom Rio 
de Janeiro. Vyjadruje spolupatričnosť a podporu zdra-
votníkom a obyvateľom zvlášť pandémiou postihnutej 
Brazílie. 
Sochu Ježiša Krista nad mestom Rio de Janeiro stavali 
z vyzbieraných prostriedkov Brazílčanov pätnásť ro-
kov a dokončili v roku 1931. Zobrazuje Krista s roz-
tiahnutými rukami, akoby objímal mesto. Toto gesto 
má vyjadrovať najmä súcit. 
Socha je umiestnená na 700 metrov vysokom pahor-
ku Corcovado. Samotná socha o hmotnosti 1,145-tisí-
ca ton dosahuje výšku 30 metrov a podstavec pod ňou 
meria 8 metrov. Na vrchol pahorku vedie železnica 
postavená v roku 1885, ktorá končí 40 m pod sochou. 
Pod sochou sa nachádza terasa, z ktorej je krásny vý-
hľad na centrum Ria de Janeira, pláže Copacabana, 
Ipanema, či Cukrovú Homoľu.
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Niektorým ľuďom hrozí väčšie riziko nákazy, ako poukazujú prvotné informácie z krajín,
kde sa prudko rozšíril COVID-19, a to: 
 
 
 

o    ochorenie srdca,
o    cukrovku,
o    pľúcnu chorobu,
o    chronické ochorenia so znížením imunity.

Poproste svoje okolie, aby vás dostatočne zásobili na obdobie aktuálne vyhlásené vládou alebo
krízovým štábom.
Dodržujte bezpečnostné opatrenie týkajúce sa dostatočného odstupu od iných ľudí aspoň 2 metre.
Keď chodíte na verejnosť, noste na tvári rúško a držte sa ďalej od chorých, obmedzte úzky kontakt
a umývajte si často ruky.
Davom sa vyhýbajte čo najviac. 
Vyvarujte sa cestovaniu vo verejnej doprave.
Od prepuknutia choroby COVID-19 vo vašom okolí zostaňte doma čo najviac, aby ste znížili riziko
nákazy. Vychádzajte iba v nutných prípadoch, ako je napríklad nákup potravín.

COVID-19
Osoby s vyšším rizikom ochorenia

Ak ste kvôli svojmu veku, alebo kvôli vážnemu dlhodobému
zdravotnému problému vystavený väčšiemu riziku plynúcemu 
z potenciálne vážnejšieho priebehu ochorenia COVID-19, je
mimoriadne dôležité, aby ste podnikli nasledovné kroky 
na zníženie rizika nákazy:

Kto je vo väčšom riziku?

www.korona.gov.sk

 Starší ľudia vo veku 60 rokov a viac.
 Ľudia, ktorí majú vážne chronické ochorenie, ako napríklad:

Pripravte sa na COVID-19

Podniknite kroky na zníženie rizika nákazy

1www.standardnepostupy.sk

COVID - 19
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Poproste okolie, aby vám pomohli získať zásoby nevyhnutných vecí.
V prípade, že užívate pre vaše zdravie nevyhnutné lieky, obráťte sa na
svojho lekára a požiadajte ho o predpis, pokiaľ je to možné prostredníctvom
e-receptu, vašich potrebných liekov. Tie by ste mali mať k dispozícii              
 v prípade, že vo vašom okolí dôjde k prepuknutiu nákazy COVID-19 a vy
budete potrebovať dlhší čas zostať doma (predpoklad 2 týždne).
Uistite sa, že máte doma voľne predajné lieky (na liečbu horúčky a iných
príznakov) a zdravotnícke potreby (servítky, atď.). Väčšina ľudí sa bude môcť
z COVID-19 zotaviť doma.    
Majte po ruke dostatok domácich potrieb a potravín, aby ste boli na istý čas
pripravení zostať doma (predpoklad 2 týždne).

Dodržujte každodenné bezpečnostné
opatrenia

Vyhnite sa úzkemu kontaktu s chorými ľuďmi.
 
Vykonávajte každodenné preventívne opatrenia:

Majte po ruke zásoby

Často si umývajte ruky.
Umývajte si často ruky mydlom a teplou vodou najmenej po dobu 20 sekúnd, najmä po fúkaní
nosa, kašľaní, kýchaní, alebo po čase strávenom na verejnosti.
Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, použite ručný dezinfekčný prostriedok, ktorý obsahuje
najmenej 60% alkoholu.
Ak je to možné, nedotýkajte sa často používaných povrchov na verejnosti - tlačidlá výťahu, kľučky
dverí, zábradlia, podávania rúk s ľuďmi atď. Ak sa niečoho musíte dotknúť, zakryte si ruku alebo
prst servítkou, prípadne rukávom.
Po dotyku s povrchom na verejnosti si umyte ruky.
Vyhnite sa dotýkaniu sa vlastnej tváre, nosu, očí či úst.   
Vyčistite a dezinfikujte svoj domov, aby ste odstránili baktérie: vykonávajte bežné čistenie 
 povrchov, ktorých sa často dotýkate (napríklad: stoly, vypínače, kľučky, toalety, vodovodné
batérie, drezy a mobilné telefóny).
Vyhnite sa davom, najmä v zle vetraných priestoroch. V prípade, že sú v dave chorí ľudia, riziko
nákazy prudko rastie.
Vyhnite sa všetkým cestám, ktoré nie sú nevyhnutné.

www.korona.gov.sk 2www.standardnepostupy.sk
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v každom dobrom stánku

váš sprievodca 
na ceste 
za zdravím

www.bedekerzdravia.sk
bedekerzdravia@bedekerzdravia.sk

Nové číslo 

už v predaji!

KRÁSNA JESEŇ
S NAŠOU REVUE

www.facebook.com/zrelycitatel

Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty. 
predplatne@slposta.sk
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