
Časopis najmä pre tých, ktorí pri starostlivosti o svoje zdravie využívajú kliniky, oddelenia, 
ambulancie, preventívne centrum a ďalšie pracoviská Onkologického ústavu sv. Alžbety.

číslo 3/2021 ročník XIII. ISSN 1338-4147



Bazilika svätého Petra alebo Chrám svätého Petra vo Vatikáne.
Autor: Juraj Ďurný †, umelecký fotograf a spisovateľ,  
autor viacerých výstav Umenia, ktoré lieči  
v Preventívnom centre Onkologického ústavu sv. Alžbety. 



Postupne sa vraciame do bež-
ného života aj do chrámov. Ako 
veľmi sa za ostatný čas naše 
životy zmenili, keď sa stali do-
časne chrámom, aj naše domác-
nosti. Po skončení prísnych 
protipandemických opatrení 
môžeme opäť načrieť z prame-
ňa Života v živom spoločenstve 
s bratmi a sestrami. Hoci sa to 
deje pomaly, s veľkou dávkou 
opatrnosti aj obáv. Za ten dlhý 
čas sme si zvykli na iný rytmus 
v živote. Zanechať ho teraz a vrá-
tiť sa k tomu, čo sme pred dvo-
mi rokmi považovali za bežné, 
nám príde akosi komplikované.

N astal čas návratu na mno-
hých úrovniach spoločen-

ského, komunitného, rodinného aj 
osobného života. Návratu k tomu, 
čo bolo alebo možno to ani nie je 
návrat. Prijatie nových postojov išlo 
rýchlo, adaptovali sme sa na nové 
skutočnosti. No rôzne nové situácie 
a s nimi nové spôsoby, ktoré prijí-
mame do života pokračujú dodnes.
Od stretania sa pri slávení svätých 
omší sme sa presunuli k sledovaniu 
prenosov v médiách. To išlo rýchlo. 
Nájsť opäť cestu do kostola už tak 
rýchle nie je. Podobne sme prešli 
od stretnutí s blízkymi do komuni-
kácie cez telefón a sociálne siete, no 
vykročiť znovu v ústrety konkrétne-
mu človeku a stretnúť sa s ním tvá-

rou v tvár je trochu zložitejšie.
Návšteva pacientov v zdravotníc-
kych zariadeniach a domovoch se-
niorov je stále ešte obmedzovaná. 
Keďže to už trvá dlho, zvykli si pa-
cienti aj ich blízki. Putá medzi ľuď-
mi sa oslabili a nadobudnutá vzdia-
lenosť sa skracuje len veľmi pomaly.
Dalo by sa pokračovať vo vyratúvaní 
skutočností, ktoré sa stali súčasťou 
života v ostatných dvoch rokoch. 
Chceme sa však radšej pozrieť vyš-
šie, nájsť dôvody na úsmev. V živote 
sa nič nedeje náhodou. Každá situ-
ácia môže mať zmysel, ak sa doká-
žeme na ňu pozrieť zo správneho 
uhla. Len nadobudnúť ten správny 
pohľad.
V tom sa treba cvičiť. Ako športovec 
nedokáže podať výkon bez poctivé-
ho tréningu, tak ani v čnostiach ne-
dokážeme pokročiť bez ich časté-
ho praktizovania. Pestovať pohľad 
viery na okolnosti života a situácie, 

ktoré zažívame je dôležité zvlášť 
v tomto období. Môže to byť liek na 
rozličné rany, vznikajúce z mnoho-
rakých rozdelení.
V spoločnosti je výrazne prítomná 
mentalita rozdelenia. Má rozličné 
dôsledky, vidíme to okolo seba. 
Ľudia nadobúdajú nepriateľské po-
stoje jeden voči druhému a to bez 
zjavného dôvodu. Namiesto úsme-
vu a prajného povzbudenia vidno 
zaťaté zuby a zovreté päste. Je ťažké 
žiť v takejto atmosfére. A je ťažké 
v takomto kontexte zápasiť vo svo-
jom vnútri s vlastnými problémami, 
bolesťami vo vlastnej rodine alebo 
vo vlastnom živote.
Verím však, že aj z tohto je možné 
vyťažiť dobro. Spomeniem iba jed-
nu aktuálnu skutočnosť - návšteva 
Svätého Otca Františka. Ponúka sa 
do našej situácie ako veľká pomoc. 
Už jeho prítomnosť nesie so sebou 
dôležité posolstvo, vyjadrenie zá-
ujmu, lásky a prajnosti. Umocnené 
slovami povzbudenia vo viere ne-
možno toto posolstvo nevnímať, 
ono žiari výrazne aj cez prekáž-
ky, ktoré by sa mu chceli vložiť do 
cesty.
Mentalita rozdelenia sa lieči zjed-
nocovaním. Na úrovni vlastného ži-
vota vo vzťahu k Bohu, vo vzťahoch 
k ľuďom, v zodpovednosti v spoloč-
nosti, vo svete, v ktorom žijeme. Nie 
sme si navzájom nepriatelia. Sme 
bratia a sestry, kráčajúci k tomu 
istému Otcovi. Musíme si to často 
pripomínať. Drobné skutky pozor-
nosti voči ľuďom, medzi ktorými 
žijeme nám k tomu môžu pomôcť.
Hovorí sa, že svet po covide už ne-
bude taký, ako bol predtým. Verím, 
že je to pravda. Že bude lepší, dne-
šok môže byť začiatkom vzrastu 
celkom novej spoločnosti, v ktorej 
bude radosť žiť. Je to na rozhodnutí 
každého z nás.

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

Návšteva  
Svätého Otca Františka
Nastal čas návratu ale možno ani nie

Skutky pozornosti ľuďom
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SLOVO NA ÚVOD

3   Návšteva Svätého Otca Františka

Postupne sa vraciame do bežného života aj do 
chrámov. Ako veľmi sa za ostatný čas naše životy 
zmenili, keď sa stali dočasne chrámom, aj naše 
domácnosti. Po skončení prísnych protipande-
mických opatrení môžeme opäť načrieť z prame-
ňa Života v živom spoločenstve s bratmi a ses-
trami. Hoci sa to deje pomaly, s veľkou dávkou 
opatrnosti aj obáv. Za ten dlhý čas sme si zvykli 
na iný rytmus v živote. Zanechať ho teraz a vrátiť 
sa k tomu, čo sme pred dvomi rokmi považovali 
za bežné, nám príde akosi komplikované.

UDIALO SA 

6  Minister navštívil OÚSA  
 Som rád tomu, čo som videl

Minister zdravotníctva MUDr. Vladimír Leng- 
varský, MPH zanedlho po nástupe do funkcie 
pracovne navštívil tiež neštátnu cirkevnú ne-
mocnicu - Onkologický ústav sv. Alžbety (OÚSA) 
v Bratislave. Návštevu ústavu uskutočnil potom, 
ako si urobil obraz o situácii vo viacerých štátnych 
zdravotníckych zariadeniach ale napríklad aj 
o modernej bratislavskej nemocnici na Boroch, 
ktorá je vo výstavbe. 

10 
 Arcibiskup a minister ďakujú

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský oce-
nil pomoc kňazov a rehoľných sestier v nemocni-
ciach počas druhej vlny pandémie koronavírusu. 
Za pomoc sa poďakoval predsedovi Konferencie 
biskupov Slovenska Mons. Stanislavovi Zvolen-
skému, ktorý ministra prijal na Arcibiskupskom 
úrade v Bratislave. 

Z HISTÓRIE ONKOLOGICKÉHO  
ÚSTAVU SV. ALŽBETY 

11 Naša spolupráca s RNDr. Vie- 
 rou Laginovou, PhD.  

Pri príležitosti životného jubilea RNDr. Viery 
Laginovej, PhD., som sa vrátila v spomienkach na 
našu bývalú spoluprácu. Nastúpila do vtedajšie-
ho Onkologického ústavu v roku 1958, jeden rok 
potom, čo bol v ústave inštalovaný prvý kobalto-
vý prístroj GUT 400. Bol to veľký pokrok v liečbe 
rakoviny žiarením, lebo dovtedy sme mali štyri 
staré prístroje pre hĺbkovú terapiu a jeden pre 
povrchovú terapiu, ktoré sa často opravovali. 

NAŠE PRACOVISKÁ

12 Onkologický ústav sv. Alžbety 
 Oddelenie gastroenterológie

Oddelenie gastroenterológie Onkologického 
ústavu sv. Alžbety pozostáva z dvoch endo-
skopických pracovísk v hlavnej budove ústavu, 
jedného v preventívnom centre, z rtg pracoviska 
lokalizovaného na Rádiodiagnostickej klinike 
a z pracoviska laserovej medicíny.

15 Čas je drahocenný  
 a pacientov veľmi veľa 

Rovnako ako vo vedení ústavu či na jednotlivých 
pracoviskách Onkologického ústavu sv. Alžbety 
panuje, napriek náročnosti úloh a situácie, 
prevažne pozitívna atmosféra. Dôležitú rolu pri 
tom zohráva konanie osobností pôsobiacich na 
kľúčových postoch. 

ODDELENIE MARKETINGU  
INFORMUJE

16 Multidisciplinárna diagnostika 
 a liečba karcinómu prsníka

Tohtoročná 26. medzinárodná pracovná 
konferencia SEKCAMA sa konala 13. a 14. mája 
po prvýkrát v hoteli Bratislava. Ide o podujatie 
venované sekcii pre karcinóm prsníka Slovenskej 
lekárskej spoločnosti a Slovenskej onkologickej 
spoločnosti. I tento rok ako po iné roky hlavným 
spoluorganizátorom konferencie SEKCAMA bol 
Onkologický ústav sv. Alžbety (OÚSA).  

UDIALO SA 

19 13. ročník celoslovenskej  
 konferencie zdravotníckych 

 pracovníkov v mamológii

V dňoch 13. a 14. mája 2021 sa uskutočnila, 
aj napriek pretrvávajúcim protipandemickým 
opatreniam ochorenia COVID-19, celoslovenská 
konferencia Sekcie zdravotníckych pracovníkov 
pracujúcich v mamológii. Z dôvodu pretrvávajú-
cej pandémie a nevyhnutnosti dodržania opatre-
ní boli účastníci prevažne z Bratislavy a okolia. 

BLAHOŽELÁME NAŠIM JUBILANTOM

20 MUDr. Vladimír Vlasák 
 Vzor dôslednosti, pracovitosti 

 a obetavosti

Jubilant MUDr. Vladimír Vlasák vedie od 1. 
októbra roku 1996 Oddelenie organizačno-meto-
dické a zdravotníckych informácií Onkologického 
ústavu sv. Alžbety. Oddelenie pod jeho vedením 
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úspešne zabezpečuje širokú škálu poskytovaných 
služieb. 

ĎAKUJEME ZA VYKONANÚ PRÁCU

20 Desaťročie prednostom 
 Prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.

Prednosta Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej 
chirurgie Onkologického ústavu sv. Alžbety a LF 
UK prof. MUDr. Peter Stanko, PhD., po desia-
tich rokoch pôsobenia opúšťa zo zdravotných 
dôvodov tento post a zanecháva aktívnu lekársku 
činnosť. Úplne však neodchádza....

DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA VŔBA

21 Počúvanie ušami, načúvanie 
 srdcom... 

 Sprevádzanie pacientov 

Dobrovoľník, ktorý sprevádza či už pacientov 
v nemocnici, klientov domova seniorov, ľudí 
smútiacich po strate blízkeho, či zomierajúcich 
v hospicoch, rozhovor neriadi, neuvádza tempo, 
nie je lídrom, neradí ale v prvom rade rešpektuje 
a počúva. Ako? Obrazne povedané síce počúva 
ušami ale skutočne načúva srdcom. 

BEH PRE ZDRAVÉ PRSIA 

23 Ružová stužka 
 Návrat do OÚSA

Ženy by nemali zabúdať na prevenciu rakoviny 
prsníka ani v súčasnej situácii. Upozornil na to 

UMENIE, KTORÉ LIEČI 

28 82. výstava Umenia, ktoré lieči 
 Štetcom a srdcom II

V Onkologickom ústave sv. Alžbety (OÚSA), na 
Heydukovej ulici v Bratislave sa koná už 82. 
výstava z voľného cyklu „Umenie, ktoré lieči“. 
Výber z malieb - technikami olej a akryl - na nej 
ako svoju druhú prezentáciu v OÚSA pod názvom 
„Srdcom a štetcom II“ predstavuje insitný umelec 
Rudolf Pavelský. Výstava, ktorá potrvá do konca 
septembra, je verejnosti bezplatne sprístup-
nená v čase prevádzky Preventívneho centra 
Onkologického ústavu sv. Alžbety za dodržania 
príslušných aktuálnych protiepidemiologických 
opatrení. 

tohtoročný 4. ročník projektu Beh pre zdravé 
prsia. Otváracia akcia podujatia sa uskutočnila 
na Železnej studničke v Bratislave. Záujemkyne 
a záujemci, ktorí sa nemohli zúčastniť priamo 
na úvodnom dni, si mohli zabehnúť kdekoľvek 
na Slovensku ľubovoľnú trasu. Beh sa dokonca 
uskutočnil aj virtuálnou formou. 

LIGA PROTI RAKOVINE

24 25. ročník Dňa narcisov 
 Opäť netradične, aj elektronicky

Liga proti rakovine, ktorá pôsobí na Slovensku 
vyše 30 rokov, musela tohto roku uskutočniť 
v poradí už 25. ročník Dňa narcisov opäť bez 
tradičných dobrovoľníkov v uliciach. Napriek 
čiastočným uvoľneniam opatrení proti šíreniu 
ochorenia Covid-19 sa tak opäť, rovnako ako 
vlani, konal Deň narcisov nielen netradičným 
spôsobom ale tiež v netradičnom čase. Charita-
tívnu zbierku Deň narcisov 2021 podporil aj pred-
seda vlády SR Eduard Heger v rámci stretnutia, 
ktorého sa zúčastnila aj výkonná riaditeľka Ligy 
proti rakovine Eva Kováčová.

NEKROLÓG

20 Navždy nás opustili... 
  Spomienka na Renátku

Dňa 2. augusta 2021 nás po dlhej a ťažkej choro-
be navždy opustila naša milá spolupracovníčka 
Renáta Adámková, rod. Pukančíková.
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V Onkologickom ústave sv. 
Alžbety sa minister obozná-

mil s kľúčovými klinikami a odde-
leniami a bol informovaný aj o tom, 
že Ústav je zaradený do siete sub-
jektov hospodárskej mobilizácie 
ministerstva zdravotníctva v oblas-
ti obrany a bezpečnosti štátu.
Pracovnú návštevu ústavu minister 
začal na Klinike nukleárnej medicí-
ny LF UK, OÚSA a SZU. Konatelia 
ústavu ho oboznámili s jej zdravot-
níckymi tímami a tiež najmoder-
nejším prístrojovým vybavením. 
Minister sa pri stretnutí s pracov-

níkmi kliniky zaujímal okrem iné-
ho o najnovšie liečebné postupy 
rádionuklidmi a pýtal sa aj na poč-
ty diagnostikovaných a liečených 
pacientov.
Ďalším pracoviskom, Klinikou 
gynekologickej onkológie SZU 
a OÚSA, ministra sprevádzal pri-
már kliniky MUDr. Peter Babala, 
PhD., ktorá bola len nedávno zre-
konštruovaná a zmodernizovaná. 
Klinika poskytuje podľa kapacit-
ných možností chorým aj jedno-
posteľové izby bez akýchkoľvek 
príplatkov. Pacientky kliniky býva-
jú podľa neho prekvapené tiež prí-
vetivým prostredím i starostlivos-
ťou zdravotníkov. 

Minister navštívil Onkologický ústav sv. Alžbety

Som rád  tomu, čo som videl

UDIALO SA 
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Minister zdravotníctva MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH zanedlho po nástupe do funkcie pracov-
ne navštívil tiež neštátnu cirkevnú nemocnicu - Onkologický ústav sv. Alžbety (OÚSA) v Bratisla-
ve. Návštevu ústavu uskutočnil potom, ako si urobil obraz o situácii vo viacerých štátnych zdra-
votníckych zariadeniach ale napríklad aj o modernej bratislavskej nemocnici na Boroch, ktorá je 
vo výstavbe. 
So súčasnosťou, výsledkami a zámermi ďalšieho rozvoja Onkologického ústavu sv. Alžbety minis-
tra počas návštevy podrobne oboznámili doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., a RNDr. Ing. Pavol Švec, 
CSc., konatelia OÚSA. Vladimír Lengvarský sa pritom osobitne zaujímal o najnovšie využívané 
a budúce možnosti liečby onkologických ochorení. 

So súčasnosťou, výsledkami a zámermi ďalšieho rozvoja Onkologické-
ho ústavu sv. Alžbety (OÚSA) ministra počas návštevy podrobne oboz-
námili doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., a RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc., 
konatelia OÚSA.

Pracovnú návštevu ústavu minister začal na Klinike nukleárnej me-
dicíny LF UK, OÚSA a SZU, kde ho s terapeutickým oddelením obozná-
mila primárka MUDr. Eva Takácsová, PhD. 



O potrebe a výraznej účelnosti 
opätovného naštartovania skrí-
ningových programov podrobne 
informovala ministra prednostka 
a primárka II. Rádiologickej kliniky 
LFUK a OÚSA doc. et. doc. MUDr. 
Viera Lehotská, PhD. Zároveň ho 
na mieste oboznámila s činnosťou 
a vybavením skríningových praco-
vísk venujúcich sa skríningu rako-
viny prsníka, ktoré sú certifikova-
né a pôsobia v rámci ústavu. 

Na Oddelení lekárskej genetiky 
Ústavu laboratórnej medicíny SZU 
a OÚSA ministra privítala primárka 
oddelenia RNDr. Regina Behúlová 
Lohajová, PhD. Počas vyše dvad-
siatich rokov existencie sa toto 
oddelenie postupne a kontinuálne 
rozrastalo personálne, priestoro-
vo, prístrojovo a najmä množstvom 
ponúkaných vyšetrení v rozlič-
ných sférach onkogenetiky.
Konatelia ústavu ministra tiež 
oboznámili s pôsobením Preven-
tívneho centra Onkologického 
ústavu sv. Alžbety a jeho primárom 
MUDr. Rolandom Wittgruberom. 
Je to jedno z prvých preventívnych 
centier na Slovensku, ktoré pôsobí 
už od marca 1998. Počet pacientov 
a klientov, ktorým poskytlo svoje 
komplexné služby sa blíži k stoti-
sícu. Zaujímavosťou tiež je, že sa 
v centre už tretie milénium konajú 
pravidelne výstavy profesionálnej 
alebo insitnej tvorby domácich 
i zahraničných umelcov pod spo-
ločným zjednocujúcim mottom: 
„Umenie, ktoré lieči“. 
Minister Lengvarský sa osobitne 
zaujímal aj o prácu Vakcinačné-
ho centra ústavu (VC). Bližšie ho 
o ňom priamo na mieste informo-
vala MUDr. Zuzana Cingelová – ve-
dúca vakcinačného centra. Vakci-
načné centrum zabezpečuje denne 
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O pôsobení diagnostického oddelenia kliniky nukleárnej medicíny in-
formovala vzácnu návštevu primárka MUDr. Zuzana Tomišková. 

Zrekonštruovanými a zmodernizovanými priestormi Kliniky gyne-
kologickej onkológie SZU a OÚSA, kde nechýbajú ani jednoposteľové 
izby, ministra sprevádzal primár kliniky MUDr. Peter Babala, PhD.

Konatelia ústavu Vladimíra Lengvarského tiež oboznámili s pôsobe-
ním Preventívneho centra Onkologického ústavu sv. Alžbety a jeho 
primárom MUDr. Rolandom Wittgruberom, ktorý je tiež primárom 
Polikliniky ústavu. Ako jedno 
z prvých preventívnych centier 
na Slovensku pôsobí centrum 
v ústave už od marca 1998, pri-
čom sa počet jeho pacientov 
a klientov blíži k stotisícu.
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Obetavých a profesionálnych pracovníkov ústavu Minister Lengvarský vyzdvihol tiež počas prehliadky 
Vakcinačného centra OÚSA. Ako ho informovala vedúca centra MUDr. Zuzana Cingelová, denne sem pri-
chádza okolo 300 záujemcov o očkovanie. Doposiaľ aplikovali približne 25-tisíc vakcín.

Prednostka a primárka II. Rádiologickej kliniky LFUK a OÚSA doc. 
et. doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD., okrem iného na mieste Vladimí-
ra Lengvarského oboznámila aj s činnosťou a vybavením certifikova-
ných pracovísk skríningu rakoviny prsníka v OÚSA.

očkovanie pre približne 300 pri-
hlásených záujemcov a najnovšie 
tiež aj pre neregistrovaných, ktorí 
môžu prísť bez pozvánky. Doposiaľ 
už poskytlo okolo 25-tisíc očkova-
ní. Tak ako na iných pracoviskách, 
aj tu minister osobitne vyzdvihol 
obetavých a profesionálnych pra-
covníkov ústavu. Zabezpečujúcich 

excelentnú činnosť celej nemoc-
nice ako aj samotného centra pri 
očkovaní proti koronavírusom 
v tepelne náročných podmienkach 
letného obdobia, pri historicky vy-
sokých teplotách. Pritom nový ná-
por záujemcov o vakcináciu v cen-
tre nastal po dočasnom prerušení 
činnosti vakcinačného centra na 

Národnom futbalovom štadióne. 
Počas návštevy ústavu sa minister 
stretol tiež s ústavným epidemio-
lógom MUDr. Erikou Böhmovou. 
Spolu s infektológom MUDr. Iva-
nom Vojtechom sa výrazne po-
dieľali na zvládnutí pandémie Co-
vid-19 v ústave. 
S realitou ale aj víziami génovej te-
rapie, oboznámil ministra doc. Ing. 
Čestmír Altaner, DrSc., vedúci cen-
tra transplantačných buniek. Ako 
nestor ústavu a vedec svetového 
formátu informoval ministra o naj-
novších výsledkoch výskumu veno-
vaných ďalším možnostiam liečby 
koronavírusu.
„Som rád tomu, čo som tu videl. 
Opäť som sa aj v niečom poučil. 
Keď budem môcť, poskytnem po-
moc“, uzatvoril svoju návštevu 
v Onkologickom ústave sv. Alžbety 
minister zdravotníctva Vladimír 
Lengvarský, ktorý ubezpečuje: „Pre 
mňa ako človeka a aj ako ministra 
zdravotníctva je pacient a zdravot-
nícky pracovník prioritou. So zre-
teľom na nich pristupujem ku všet-
kým rozhodnutiam“.

Text a foto: Peter Kresánek 
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V rámci návštevy ústavu sa minister stretol tiež 
s ústavným epidemiológom MUDr. Erikou Böhmo-
vou, ktorá spoločne s infektológom MUDr. Ivanom 
Vojtechom odborne zastrešuje v ústave opatrenia 
proti Covid-19.

Vedec svetového formátu - vedúci centra transplan-
tačných buniek v ústave doc. Ing. Čestmír Altaner, 
DrSc., informoval V. Lengvarského o najnovších vý-
sledkoch výskumu centra i potenciálnych možnos-
tiach liečby koronavírusu.

Onkologický ústav sv. Alžbety v minulosti navštívili viacerí ministri zdravotníctva SR, medzi nimi aj 
MUDr. Ivan Uhliarik a doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD., MHA.

Brigádny generál MUDr. Vladimír 
Lengvarský, MPH (nar. 18. august 
1969, Levoča) je slovenský gene-
rál a lekár, minister zdravotníctva 
SR (od 1. apríla 2021). Okrem iné-
ho zastával v Ozbrojených silách 
SR funkciu riaditeľa Ústrednej vo-
jenskej nemocnice v Ružomberku 
a tiež hlavného lekára a veliteľa Vo-
jenského zdravotníctva.
V. Lengvarský absolvoval Vojenskú 
lekársku akadémiu J. E. Purkyňeho 
v Hradci Králové (1993), so špe-
cializáciou všeobecné lekárstvo, 
získaním titul MUDr., a priznaním 
vojenskej hodnosti nadporučík. 
Kvalifikáciu si rozšíril aj štúdiom 
a nadobudnutím titulu (Master of 

Public Health) MBA (2008). Špecia-
lizuje sa ďalej na odbor všeobecné 
lekárstvo.
Praktické skúsenosti získaval ako 
lekár v 5. pluku špeciálneho urče-
nia Ozbrojených síl SR. Počas svojej 
služby pôsobil aj vo výbore NATO 
pre riadenie vojenského zdravot-
níctva. Plnil úlohy tiež mimo úze-
mia Slovenska. Pôsobil v mierovej 
misii UNDOF na Golanských výši-
nách aj v rámci Vojenskej operácie 
Iracká sloboda v Iraku. 
V decembri 2018 vláda Slovenskej 
republiky schválila povýšenie plu-
kovníka generálneho štábu Vladi-
míra Lengvarského do prvej gene-
rálskej hodnosti. V januári 2020 

ho prezidentka Zuzana Čaputová 
povýšila do hodnosti brigádny ge-
nerál.
Pôsobenie Vladimíra Lengvarského 
ako ministra zdravotníctva sa spája 
s očakávaním, že do zdravotníctva 
prinesie istú ruku pri riadení zlo-
žitých procesov, razantné a rýchle 
reakcie do oblastí, kde v boji s pan-
démiou potrebujeme zabrať, ale 
zároveň to bude robiť s rozvahou 
a pokojne, ako skúsený elitný vojak. 
Autori viacerých prognóz vyzdvi-
hujú, že nie je politik, ale odborník, 
môže vychádzať z faktov a konkrét-
nych dát. Nemusí mu záležať ani na 
tom, aby mal vysoké preferencie...

Wikipédia, -pk-

Vladimír Lengvarský minister zdravotníctva SR
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Minister zdravotníctva Vladi-
mír Lengvarský ocenil pomoc 
kňazov a rehoľných sestier 
v nemocniciach počas druhej 
vlny pandémie koronavírusu. 
Za pomoc sa poďakoval pred-
sedovi Konferencie biskupov 
Slovenska Mons. Stanislavovi 
Zvolenskému, ktorý ministra 
prijal na Arcibiskupskom úra-
de v Bratislave. 

Minister osobitne na stretnutí 
vyzdvihol, že do služby sa za-

pojili kňazi a rehoľníci v nemocni-
ciach na celom Slovensku (vrátane 
Onkologického ústavu sv. Alžbety, 
tak ako sme o tom informovali aj 
v časopise Naša nemocnica). Ako 
dobrovoľníci vypomáhali na roz-
ličných miestach vyčerpanému 
personálu nemocníc. 
Vladimír Lengvarský tiež ocenil, že 
Slovenská katolícka charita zriadila 
infolinku, ktorá pomáha ľuďom pri 
registrácii na očkovanie. Za tri me-
siace už zaregistrovala tritisíc záu-

jemcov. Arcibiskup Zvolenský na 
spoločnom stretnutí s ministrom 
zdravotníctva poďakoval všetkým 
zdravotníkom za ich obetavosť 
a nasadenie pri záchrane ľudských 
životov. Tým viac, že mnohí zdra-
votníci, lekári, personál nemocníc 
si nemohli naplno vydýchnuť ani 
počas leta tak ako ostatní. Dovolen-

ky viacerí z nich mohli využívať len 
v obmedzenom režime. Najmä pre 
veľké množstvo onkologických vy-
šetrení, operácií, nábehu skrínin-
gov a ďalších potrebných výkonov, 
ktoré si často aj sami pacienti od-
kladali počas pandémie. 
TK KBS, -pk-
Foto: Peter Kresánek

Arcibiskup a minister ďakujú

Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD., arcibiskup metropolita Bratis- 
lavskej arcidiecézy a predseda Konferencie biskupov Slovenska počas 
jednej zo svojich návštev Onkologického ústavu sv. Alžbety – pri zno-
vuotvorení Lekárne sv. Alžbety na Špitálskej ulici.

Dobrý deň, 
už dlhšie chcem napísať, že hlav-
ne teraz v čase pandémie som ve-
ľakrát využila služby a priateľský 
prístup Lekárne sv. Alžbety, poboč-
ka na rohu Špitálskej/Kolárskej, 
vedľa Kostola sv. Ladislava, kde už 
roky chodievame. Je tam výborný 
prístup od MHD, cestou do Tesca či 
inde... 
Keďže som v tomto roku riešila 
mnohé recepty za mojich rodičov, 
aby nechodili do mesta, bola som 
tam veľmi často. Bolo prijemné ve-
dieť, že v lekárni si nás pamätajú, 
vedia čo potrebujeme a boli vždy 
ochotní pomôcť, poradiť, prípad-
ne objednať čo bolo treba. 

Ľudia zvyčajne píšu, keď niečo kri-
tizujú, ja sa snažím robiť presný 
opak - keď treba pochváliť. V tejto 
lekárni som sa zatiaľ vždy stretla 
s príjemným a ústretovými prístu-
pom, odbornosťou aj vybavením. 

Ďakujem za prínos tejto lekárne 
aj v týchto náročných časoch. 
Je prijemne nájsť miesta, kde je 
človečina. 

S prianím pokojného a úspešného 
dňa

Mgr. Monika Hricáková
riaditeľka

Dom Quo Vadis

POĎAKOVANIE

Dom Quo Vadis 
Dom, ktorý chce byť 

duchovným srdcom mesta.

Podporte nás – ďakujeme. 

Email: 
mhricakova@domquovadis.sk

Web: 
http://www.domquovadis.sk

Facebook: 
https://www.facebook.

com/domquovadis/



Z HISTÓRIE ONKOLOGICKÉHO ÚSTAVU SV. ALŽBETY 

Naša spolupráca s RNDr. Vierou Laginovou, PhD. 

O prvej fyžičke 
rádioterapeutického oddelenia

V tedy nebola žiadna dozimet-
ria a nemali sme ani veľké 

vedomosti o rizikách žiarenia. 
Ožarovacie plány sme pripravovali 
s pomocou tabuliek. S príchodom 
Dr. Laginovej sa situácia začala po-
stupne meniť a ožarovacie plány sa 
začali zhotovovať pomocou izodo-
zových listov. 
Po otvorení novej nemocničnej 
budovy v Bratislave na Heydukovej 
ulici v roku 1962, začalo sa na rá-
dioterapii, vtedy už odčlenenej od 
rádiodiagnostiky ako samostatný 
odbor, (čím som sa stala na Sloven-
sku prvou ženou rádioterapeut-
kou), inštalovanie ďalších moder-
ných prístrojov, betatron, lineárny 
urýchľovač, pre brachyterapiu af-
terloading, čo potrebovalo aj nové 
prístupy pre zdokonalenie pláno-
vania liečby žiarením. To vyžado-
valo rozšírenie pracoviska rádiofy-
ziky a tak sa v roku 1974 vytvorilo 
samostatné fyzikálne oddelenie, 
prvé na Slovensku, ktoré viedla Dr. 
Laginová. Zdokonalením dozimet-
rie a pomocou nového technické-
ho vybavenia sa začalo plánovanie 
liečby do individuálnych CT rezov 
pacienta pomocou plánovacieho 
systému čím sa zlepšila aj presnosť 
aplikovanej dávky a kvalita liečby 
žiarením. K prístrojovému vybave-
niu oddelenia rádioterapie a tým 
aj zlepšeniu liečby žiarením mimo-
riadne prispel vtedajší prednos-
ta rádioterapie Doc. MUDr. Juraj 
Ďurkovský, CSc., vďaka ktorému 
sa toto pracovisko stalo miestom 
odborného školenia onkologic-
kých rádiológov a s účasťou Dr. 
Laginovej aj rádiofyzikov. Spolu-
prácou s Atómovou agentúrou vo 
Viedni sa spresnili dávky žiarenia 
kalibráciou dozimetrov. Odborný 

rast Dr. Laginovej som mala mož-
nosť aj v tomto období stále sle-
dovať. Ako si pamätám, už vtedy, 
okrem iného, publikovala svoje 
práce v domácich i zahraničných 
časopisoch. V roku 1982 získala na 

podklade vedeckej práce titul PhD. 
Zaslúžene za svoju prácu dostala 
tiež viacero ocenení. Medzi nimi je 
napríklad Zlatá medaila Slovenskej 
lekárskej spoločnosti, Guothova 
medaila Ministerstva zdravotníctva 
a viaceré pamätné medaile. Po 50 
rokoch práce odišla v roku 2008 
do dôchodku. 
Keď som v roku 1990 založila pod 
„strechou alžbetínok“ Ligu proti 
rakovine, bola medzi prvými, ktorí 
sa dobrovoľne zapojili do jej práce. 
Vypomáhala najmä pri organizova-
ní kľúčového podujatia ligy - Dňa 
narcisov. Zapojila sa aktívne aj do 
prípravy letných pobytov pre det-
ských onkologických pacientov. 
Pôsobila vždy veľmi skromne. Pri-
pomínala mi takú plachú srnku. 
Možno aj preto, že mala krásne 
ryšavé vlasy. Pritom pri svojom ná-
ročnom povolaní sa usilovala ko-
nať nanajvýš zodpovedne. Dalo sa 
na ňu vždy spoľahnúť. 
Po 50 rokoch ťažkej odbornej prá-
ce sa má teraz možnosť venovať aj 
svojim dokonca už pravnúčatám. 
Či pečeniu tradičných vianočných 
oblátok a Sacherovej torty, ktoré 
potom roznáša tým, ktorých má 
rada. Nech životná energia a opti-
mizmus vydrží ešte dlho. Zo srd-
ca jej k tomu prajem najmä dobré 
zdravie a pohodu.

O spolupráci s prvou fyzičkou 
rádioterapeutického oddelenia 
RNDr. Vierou Laginovou, PhD., ex-
kluzívne pre časopis Naša nemoc-
nica napísala zakladateľka a prezi-
dentka Ligy proti rakovine, prvá 
kvalifikovaná rádioterapeutka na 
Slovensku, 
MUDr. Eva Siracká, DrSc. 
Foto: Peter Kresánek 

Pri príležitosti životného ju-
bilea RNDr. Viery Laginovej, 
PhD., som sa vrátila v spo-
mienkach na našu bývalú 
spoluprácu. Nastúpila do 
vtedajšieho Onkologického 
ústavu v roku 1958, jeden 
rok potom, čo bol v ústave 
inštalovaný prvý kobaltový 
prístroj GUT 400. Bol to veľ-
ký pokrok v liečbe rakoviny 
žiarením, lebo dovtedy sme 
mali štyri staré prístroje pre 
hĺbkovú terapiu a jeden pre 
povrchovú terapiu, ktoré sa 
často opravovali. 
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Gastroenterologické pracovis-
ko Onkologického ústavu sv. 

Alžbety je v súčasnosti vybavené 
endoskopickými prístrojmi naj-
novšej generácie včítane najrôz-
nejších akcesórnych prístrojov. Vy-
konáva endoskopickú diagnostiku 
horného a dolného GIT-u. Zúčast-
ňuje sa celoslovenského skríningu 
rakoviny hrubého čreva vykonáva-

ním primárnych a sekundárnych 
skríningových kolonoskopií. Usku-
točňuje endoskopické liečebné 
zákroky, ako sú polypektómia, en-
doskopická mukozálna resekcia, 
ampulektómia, zastavovanie krvá-

cania, dilatácia stenóz, implantácia 
stentov, drenáž pseudocýst, endo-
skopická perkutána gastrostómia. 

Na RTG úseku sa pod skiaskopic-
kou kontrolou robia vyšetrenia 
pankreasu a žlčových ciest endo-
skopickou retrográdnou cholan-
giopankreatografiou (ERCP), zá-
roveň aj liečebné endoskopické 

výkony ako sú extrakcie konkre-
mentov zo žlčovodov, implantácie 
žlčových stentov aj stentov do pa-
žeráka, duodena a kolonu.
Na laserovom oddelení sa vyko-
náva fluorescenčná diagnostika 

rôznych nádorových lokalizácií po-
mocou fotodynamického fluores-
cenčného prístroja. Pomocou foto-
dynamickej metódy sa uskutočňuje 
po aplikácií fotosenzibilizátorov 
liečba nádorov tráviaceho traktu 
predovšetkým v oblasti pažeráka, 
žalúdka, dvanástorníka a kolorekta 
a tiež včasných nádorov kože a po-
kročilých nádorov oblasti hlavy 
a krku. Taktiež je tu realizovaná te-
rapia včasných nádorov, prekance-
róz tráviaceho traktu a paliatívna 
rekanalizácia nádorov GIT-u pomo-
cou argón plazma koagulačného 
laserového prístroja. Prístrojom sa 
realizuje takisto liečba niektorých 
foriem akútneho krvácania v GIT-e, 
ako napríklad angiodysplázií, tela-
angiektázií a postaktinických prok-
titíd.

Personálne obsadenie Oddelenia 
gastroenterológie OÚSA: primár 
doc. MUDr. Peter Makovník, CSc.; 
lekári MUDr. Juraj Májek, PhD.; 

Oddelenie gastroenterológie Onkologického ústavu sv. Alžbe-

ty pozostáva z dvoch endoskopických pracovísk v hlavnej bu-

dove ústavu, jedného v preventívnom centre, z rtg pracoviska 

lokalizovaného na Rádiodiagnostickej klinike a z pracoviska 

laserovej medicíny.

Onkologický ústav sv. Alžbety

Oddelenie gastroenterológie 



prof. MUDr. Peter Mlkvý, CSc.; 
MUDr. Milan Cubínek; sestry Erika 
Kleberczová - manažérka dennej 
zmeny; Katarína Mierna; Erika On-
drejová; Katarína Molnárová; Ľu-
bica Vyberalová; Mgr. Magdaléna 
Potzyová. 

Z histórie
Prvé endoskopické pracovisko 
v priestoroch dnešného Onkolo-
gického ústavu sv Alžbety vznik-
lo v roku 1971 ako Endoskopická 
ambulancia vtedajšieho Ústavu kli-
nickej onkológie (ÚKO). Začínalo 
pod vedením MUDr. Jána Judina 
(*1923; +2006) spolu s endosko-
pickou sestrou Evou Ružovičovou 
(*1938; +1983). Endoskopicky sa 
vyšetroval hlavne horný zažívací 
trakt. 
V roku 1979 nastúpil na pracovis-
ko MUDr. Peter Mlkvý. Po postup-
nom nákupe ďalších endoskopic-
kých prístrojov ako aj kolonoskopu 
a po presťahovaní do vhodnejších 
priestorov sa v roku 1981 trans-
formovalo na Endoskopické od-
delenie. Prostriedky na nákup 
prístrojov sa získavali prevažne 
vďaka participácii na celoštátnych 
výskumných úlohách spolu s Ústa-
vom experimentálnej onkológie 
SAV. 

Primár MUDr. Ján Judin od roku 
1976 zastupoval ČSSR až do svojho 
odchodu na dôchodok v roku 1986 

v medzinárodnom výskume WHO 
Collaborating Centre pre včasnú 
diagnostiku a liečbu karcinómu ža-
lúdka so sídlom v Tokiu. 

V rokoch 1986 - 1990 funkciu pri-
mára Endoskopického oddelenia 
ÚKO zastával MUDr. Peter Mlkvý, 
CSc., ktorý vtedy pracoval spolu so 
sestrou Teréziou Kapolkovou. 

Nákup Nd: YAG laserového prístro-
ja v roku 1986 umožnil, aby sa na 
oddelení, ako prvom pracovisku 
v ČSSR, naštartovala nová endo-
skopická liečba nádorov proximál-
neho ako aj distálneho tráviaceho 
traktu. Primár MUDr. Mlkvý refe-
roval prvé skúsenosti s uvedenou 
liečbou na Medzinárodnom lase-
rovom kongrese v Londýne roku 
1987. Zároveň publikoval tieto svo-

je skúsenosti v odborných perio- 
dikách, či už v Gastroenterológii, 
respektíve v Neoplazme. 

Zlúčením endoskopických praco-
vísk Národného onkologického 
ústavu (NOÚ) na Klenovej v roku 
1990 endoskopické oddelenie na 
Heydukovej dočasne prerušuje 
svoje pôsobenie.

V roku 1992 vytvárajúce sa vedenie 
budúceho Onkologického ústavu 
sv. Alžbety (OÚSA) na Heyduko-
vej ulici ako pokračovateľa rovno-
mennej nemocnice, navštevuje 
nemocnicu Elisabetinen Kranken-
haus v rakúskom Linzi. Nemocnica 
ako dar pre budúce endoskopic-
ké, respektíve gastroenterologic-
ké, pracovisko novovznikajúceho 
Onkologického ústavu sv. Alžbety 

NAŠE PRACOVISKÁ
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venuje kompletný set, síce použi-
tých, ale plne funkčných endosko-
pických prístrojov (gastroskopov, 
kolonoskopov ako aj duodenosko-
pov). Vzácny dar prebral MUDr. 
Peter Mlkvý.

Po vzniku samostatného Onko-
logického ústavu svätej Alžbety 
v roku 1995 sa stali prvými pra-
covníkmi Gastroenterologického 
oddelenia (GEO) ústavu MUDr. 
Peter Makovník a endoskopická 
sestra Helena Slezáková. Neskôr sa 
oddelenie rozšírilo, keďže sa vrátil 
profesor MUDr. Peter Mlkvý a pri-
budli endoskopické sestry Erika 
Kleberczova a Ľubica Vyberalová. 
Postupne prišli ďalší pracovníci, 
ktorí významne prispeli k chodu 
GAE oddelenia: doc. MUDr. Peter 
Minárik, PhD., endoskopické ses-
try Monika Chodáková, Zuzana Fol-
tínová a Ľudmila Chovanová. 

V roku 2017 rozšíril rady oddelenia 
primár z NOÚ MUDr. Juraj Májek 
a v roku 2019, po fúzii endosko-
pických pracovísk, MUDr. Milan 
Cubínek a endoskopická sestra 
Mgr. Magdaléna Potzyová. Teraz 
naše oddelenie tvorí desať pra-
covníkov včítane endoskopických 
sestier Eriky Ondrejovej, Kataríny 
Miernej a Zuzany Molnárovej. Od 
1. januára tohto roku odišla do dô-
chodku vynikajúca endoskopická 
sestra Helenka Slezáková. Funkciu 
vrchnej sestry, respektíve vedúcej 
manažérky dennej zmeny zastáva 
teraz Erika Kleberczová.

Doc. MUDr. Peter Makovník, CSc.,
primár Oddelenia gastroentero-
lógie Onkologického ústavu sv. 
Alžbety
Foto: Peter Kresánek
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Rovnako ako vo vedení ústavu či 
na jednotlivých pracoviskách 

Onkologického ústavu sv. Alžbety 
panuje, napriek náročnosti úloh 
a situácie, prevažne pozitívna at-
mosféra. Dôležitú rolu pri tom zo-
hráva konanie osobností pôsobia-
cich na kľúčových postoch. Podľa 
informácií, ktoré sme sa dozvedeli, 
platí to tiež o Oddelení gastroen-
terológie ústavu a jeho primárovi. 
Vlastnosti, postupy a spôsobilosti, 
ktorými sa doc. MUDr. Peter Ma-
kovník, CSc., podľa svojich spo-
lupracovníkov vyznačuje si zaslú-
žia spomenúť. Rovnaké by sa dali 
zovšeobecniť na viacerých leká-
rov, zdravotníkov a ďalších pred-
staviteľov ústavu. Možno nezaško-
dí ich spomenúť... 

Ohľadom ľudského prístupu: ko-
legom sa snaží vždy vychádzať 
v ústrety; je rozvážny, precízny 

a spravodlivý; vie počúvať a neko-
ná, nehovorí nepremyslene, ne-
koná neuvážene; na prvý pohľad 
pôsobí prísne a vie byť prísny, aj 
v ťažkých chvíľach sa ale dokáže za-
smiať, odľahčiť situáciu; zachováva 
ľudský prístup k pacientom, rovna-
ko ako ku svojmu kolektívu.

Po profesionálnej stránke: dá sa 
povedať, že je až hyperaktívne pre-
cízny; pri výkonoch sa sústredí ale 
aj to napätie vie odľahčiť vľúdnym, 
uspokojujúcimi ale hlavne povzbu-
dzujúcimi slovami s pacientom; má 
zlaté ruky endoskopické; je veľký 
odborník vo vyšetrovacích metó-
dach; osobitne dobrý pri ERCP 
(stentovanie žlčových ciest); rov-
nako pri zavádzaní pažerákových 
stentov u onkologických pacien-
tov; narodil sa pre túto prácu, keby 
sa rozdávali zlaté hviezdy, bol by 
určite nominovaný medzi prvými.

Pri odovzdávaní skúseností: vie 
vysvetliť, má trpezlivosť so sestrič-
kami aj s medikmi, nikdy ich ne-
odignoroval; váži si prácu a ocho-
tu tímu, aj jeho okolie ho uznáva 
a teší sa obľube. 

Známy je tiež svojim mottom: 
„Čas je drahocenný a pacientov 
veľmi veľa“. Je pohotový, rýchly, 
veľa toho zbytočne nenarozpráva 
ale ide priamo k veci. Chýr o jeho 
šikovnosti je taký veľký, že majú 
o jeho opateru záujem ľudia z celé-
ho Slovenska - taký je on odborník! 

„Je to najlepší šéf na svete, ale jed-
nu chybu má, že je moc pracovitý“, 
žartovne spomína predošlá vrchná 
sestra gastroenterológie Helena 
Slezáková, ktorá s ním pracovala 
snáď najdlhší čas.

Text a foto: Peter Kresánek

Čo sme sa dozvedeli 

Čas je drahocenný a pacientov veľmi veľa 
Informácie zo zákulisia

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

Otázky, ktoré sa Vás môžu týkať:
1.  Vyskytla sa opakovane vo vašej rodine rakovina, dokonca v mladom veku? 
2.  Môžem aj ja, alebo niekto iný z mojej rodiny ochorieť tiež na rakovinu? 

Viete kto vám odpovie na tieto otázky, na koho sa máte obrátiť v tejto záležitosti a čo máte robiť? 

V prípade Vášho záujmu môžete požiadať o onko – genetickú konzultáciu. 
Bližšie informácie ako postupovať Vám poskytnú pracovníci Oddelenia lekárskej genetiky Onkologického ústavu sv. Alžbety.

Kontakt: Oddelenie lekárskej genetiky – primár: +421 915 810 568, 02/3224 8575, 02/3224 8574

KEDY VYHĽADAŤ – POŽIADAŤ O 
ONKO-GENETICKÚ KONZULTÁCIU?



Dnes už aj v laickej verejnosti 
je známe, že rakovina prsníka 

parí medzi najčastejšie onkologické 
ochorenie, ktoré postihuje ženskú 
populáciu, pričom absolútny počet 
novo diagnostikovaných ochorení 
neustále narastá. Dokonca dnes už 
nie je žiadnou zriedkavosťou, že toto 
ochorenie sa vyskytuje aj u mladých 
žien pod hranicou 30. rokov. 
Tak diagnostika ako i liečba karcinó-
mu prsníka si vyžaduje multidiscipli-
nárny prístup a práve konferencia 
SEKCAMA je príležitosťou pre leká-
rov a odborníkov z viacerých ved-
ných oblastí na výmenu názorov 
a nových poznatkov o liečbe tohto 
nádorového ochorenia. 
Organizačný výbor SEKCAMA pod 
vedením predsedu SEKCAMA doc. 
MUDr. Vladimíra Bellu, PhD., z On-
kologického ústavu sv. Alžbety spolu 
s ostatnými odborníkmi zo Sloven-
skej chemoterapeutickej spoločnosti 
a Slovenskej gynekologicko-pôrod-
níckej spoločnosti mali v tomto „co-
vidovom roku“ neľahkú úlohu ako 
zorganizovať podujatie „off line“ 

a súčasne neohroziť účastníkov pod-
ujatia. Z toho dôvodu sa postupovalo 
v súlade s Pravidlami hromadných 
podujatí podľa Vestníka Vlády SR.
 Odborný program konferencie SEK-
CAMA bol rozčlenený do viacerých 
blokov, ktoré – ako sme už vyššie 
spomenuli – reflektujú multidiscipli-
nárny prístup v otázkach diagnostiky 
a liečby karcinómu prsníka. V rámci 
prvého bloku vystúpili i pracovní-
ci OÚSA z Ústavu patológie s pred-
náškou Tumor infiltrujúce lymfocyty 
(TIL) pri rakovine prsníka (autori 
MUDr. C. Biró, PhD., MUDr. K. Kajová 
Macháleková, PhD., s kolegami).
Vo svojom vystúpení sa zaoberali 
významom mikroprostredia, ktoré 
je tvorené imunitnými bunkami, ná-
dorovou strómou, cievami a nerva-
mi, a ktoré zohráva dôležitú úlohu 
v procese neoplastickej transformá-
cie. Súčasne toto mikroprostredie 
poskytuje odborníkom informácie 
o správaní sa nádoru, ako aj o prog-
nóze a odpovede na liečbu. Nádory 
produkujú patologické nádorové an-
tigény, tzv. neoantigény, ktoré sú imu-

nogénne, teda sú schopné indukovať 
imunitnú odpoveď nakoľko sú roz-
poznávané ako cudzie. Niektoré neo-
antigény imunitný systém nezachytí. 
To môže nastať vtedy, ak hypoxické 
a často nekrotické mikroprostredie 
nádorov vysiela nebezpečné signály 
– molekuly do imunitného systému 
hostiteľa. 
Najčastejšie sa pacienti diagnostiku-
jú vo fáze úniku nádorových buniek, 
resp. v štádiu invazívneho rastu ná-
doru, ktoré predurčuje aj silu proti-
nádorovej imunitnej reakcie. 
Dnes sa už s určitosťou vie, že zápalo-
vé imunitné bunky môžu mať dvoja-
ký účinok na nádorové bunky, buď 
potláčajú alebo podporujú ich rast. 
Medzi tzv. supresory (tlmiace rast ná-
doru) patria M1 makrofágy, NK bun-
ky, NKT bunky, N1 bunky, Th1, INF 
gamma, CD8 a IL21. Medzi progreso-
ry (podporujúce rast nádoru) možno 
zaradiť M2 makrofágy, DC2 dendri-
tické bunky, Th2, MDSC myeloidné 
supresory, N2, TGF beta a IL10.
Zistilo sa, že ženy s karcinómom prs-
níka s prevahou imunitných buniek 

26. medzinárodná pracovná konferencia SEKCAMA 2021

Multidisciplinárna diagnostika 
a liečba karcinómu prsníka
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Tohtoročná 26. medzinárod-
ná pracovná konferencia SEK-
CAMA sa konala 13. a 14. mája 
po prvýkrát v hoteli Bratisla-
va. Ide o podujatie venované 
sekcii pre karcinóm prsníka 
Slovenskej lekárskej spoloč-
nosti a Slovenskej onkologic-
kej spoločnosti. I tento rok 
ako po iné roky hlavným spo-
luorganizátorom konferencie 
SEKCAMA bol Onkologický 
ústav sv. Alžbety (OÚSA).  

číslo 3/2021



typu tumor supresorov mali lepšiu 
prognózu a lepšiu odpoveď na tera-
piu, ako ženy s karcinómom prsníka 
s imunitnými bunkami typu tumor 
progresorov. 
Viaceré parametre vrátane imunit-
ného infiltrátu v nádorovom tkanive 
– tumor infiltrujúcich stromálnych 
lymfocytov (TILs) – prispievajú 
k stratifikácii pacientov, t.j. k identifi-
kácii tých pacientov, ktorí budú naj-
viac profitovať z liečby, napr. imuno-
terapeutikami.
Autori poukazujú na to, že parameter 
TIL je účinným biomarkerom, ktorý 
možno rutinne využívať v histopato-
logickom vyšetrení rakoviny prsníka, 
a ktorý má prognostický a prediktív-
ny význam v liečbe karcinómu prsní-
ka – určuje tzv. imunologický stupeň, 
ktorý vypovedá o sile protinádorovej 
imunitnej odpovede u jednotlivých 
pacientok s nádorom prsníka. Uká-
zalo sa, že TIL (bez typizácie imunit-
ných buniek) má najväčšiu prediktív-
nu a prognostickú hodnotu v triple 
negatívnych karcinómoch prsníka 
(ER- PR- HER2- ) a v karcinómoch 
prsníka s HER2 +. 
Ďalšia zaujímavá prednáška sa týkala 
molekulárnych biomarkerov v diag-
nostike a liečbe pacientok s karci-
nómom prsníka od pracovníkov 
Oddelenia lekárskej genetiky OÚSA 
(MUDr. D. Timková, RNDr. R. Loha-
jová Behulová, PhD.). Biomarkery 
predstavujú parameter, ktorý charak-
terizuje biologickú individualitu – je-
dinečnosť pacienta a jeho ochorenia, 
a preto majú významné miesto v on-
kológii, nakoľko odrážajú podstatu 
nádorového ochorenia. Biomarkery 
sa využívajú v prevencii, v diagnos-
tike, v prognóze, ako i v predikcii 
a v liečbe pacientov s nádormi.
Nezastupiteľnú úlohu v cielenej – 
personalizovanej onkologickej liečbe 
majú v súčasnosti hlavne prediktívne 
biomarkery, ktoré možno využiť pri 
sledovaní odpovede nádoru na lieč-
bu, alebo účinnosti a/alebo toxicity 
liečby.
K prvým biomarkerom, ktoré sa ru-
tinne začali sledovať v rámci perso-

nalizovanej liečby patria vyšetrenia 
expresie estrogénových (ER) a pro-
gesterónových (PR) receptorov. Zvý-
šená expresia týchto receptorov sa 
vyskytuje až u 70 % pacientok s karci-
nómom prsníka a je predikciou dob-
rej liečebnej odpovede na hormonál-
nu terapiu.
Prednáška doc. MUDr. V. Bellu, PhD., 
so spolupracovníkmi z OÚSA o výz-
name markerov pri follow-up karci-
nóme prsníka si kladie otázky typu, 
ktorá žena s karcinómom prsníka má 
byť sledovaná po liečbe, kedy a vôbec 
dokedy, ako dlho? Ako často má byť 
u takýchto žien vykonávané klinické 
vyšetrenie a aké zobrazovacie vyšet-
renia indikovať, aké markery sledo-
vať? A či vôbec majú onkomarkery 
význam v ambulantnej praxi? Určite 
áno, cirkulujúce nádorové marke-
ry sa využívajú za účelom prognózy 
a včasného zistenia recidívy u žien 
s karcinómom prsníka. Tak naprí-
klad, vysoké hladiny CEA a CA 15-3 
sú prítomné u 50 – 70 % pacientok 
s metastázami. A súčasné vyšetrenie 
oboch markerov zvyšuje senzitivitu 
až na 80-90 %. Je zaujímavé, že vyso-
ké hladiny CA 15-3 korelujú hlavne 
s karcinómom prsníka pozitívnym 
na estrogénové a progesterónové re-
ceptory, resp. s metastázami do peče-
ne. Kostné metastázy korelujú najmä 
s onkomarkermi CEA a CA 15-3, zatiaľ 
čo pri triple negatívnom karcinóme 
prsníka sú hladiny markerov CEA 
a CA 15-3 relatívne nízke. Záverom 
autori uvádzajú základné dôvody, 
prečo realizovať vyšetrenie markerov 
v prípade karcinómu prsníka a prečo 
majú svoje opodstatnenie v praxi kli-
nického onkológa: zvýšené hladiny 
markerov signalizujú opätovnú akti-
vitu nádorového ochorenia, sú indi-
káciou pre detekciu metastáz pomo-
cou zobrazovacích diagnostických 
metód a ich vyšetrenie nie je invazív-
ne, je dostupné a rýchle.
Zaujímavým spestrením 1. Bloku 
prednášok bolo vystúpenie MUDr. I. 
Bukovského, PhD., ktorý sa venoval 
otázkam sóje vo výžive žien s karcinó-
mom prsníka, nakoľko je zaužívaný 

názor, že sója a výrobky z nej môžu 
byť rizikovou potravinou pre tieto 
ženy. Podľa jeho názoru tomu tak 
nie je, nakoľko sója obsahuje pros- 
pešné látky ako izoflavóny - difenoly 
genistín, daidzín a glycytín, ktoré sú 
prospešné nakoľko podporujú pred 
nástupom puberty diferenciáciu tka-
niva prsníka. Ďalej sa zistilo, že u pre-
menopauzálnych žien s vysokým 
príjmom izoflavónov je o 30 % men-
šie riziko výskytu karcinómu prsníka 
grade 1, o 60 % menšie riziko výskytu 
grade 2, o takmer 70 % menšie rizi-
ko nádoru väčšieho ako 2 cm a o 30 
% menšie riziko invazívneho nádoru 
karcinómu prsníka. Namieste je otáz-
ka, ako sója môže chrániť ženy pred 
výskytom karcinómu prsníka? Via-
ceré práce poukazujú na to, že kon-
zumácia tradičných sójových potra-
vín u zdravých žien v primeraných 
množstvách má preventívny účinok 
proti karcinómu prsníka, súčasne 
môže slúžiť ako podporná liečba pri 
karcinóme a tiež aj ako prevencia os-
teoporózy. 
Druhý deň konferencie bol opäť 
bohatý na množstvo zaujímavých 
tém, ktoré sa týkali nielen liečby 
karcinómu prsníka, ale i takých tém 
ako obezita, vitamíny v strave, stres 
a pod., t.j. faktorom, ktoré tiež súvisia 
s rizikom vzniku tohto ochorenia. 
Otázkam obezity a vitamínom sa ve-
novali autori MUDr. J. Korytárová 
(KIA amb. NAW, n.o. Piešťany), so 
spolupracovníkmi. Už v samotnom 
názve prednášky „Obezita, vitamín 
D a rakovina prsníka“ chceli autori 
zdôrazniť, že obezita ako aj deficit 
vitamínu D sa navzájom potencujú 
vo svojich negatívnych účinkoch na 
zdravie a že vitamín D môže pôsobiť 
ako mediátor medzi obezitou a rako-
vinou.
Aké je teda postavenie obezity v pro-
cese onkogenézy? Pri obezite sa 
vylučujú tzv. prozápalové – proan-
giogénne cytokíny a v obéznom tu-
kovom tkanive dochádza k zníženiu 
mediátorov protinádorovej imunity, 
ako sú NK bunky, CD8 T bunky, den-
dritické bunky a k postupnému ná-
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rastu supresorových buniek MDSC 
(myeloidné supresory) a makrofágov 
spojených s nádorom (TAM), ktoré 
potláčajú protinádorovú imunitu. Sú-
časne vysoká hladina aromatázy ve-
die k nadprodukcii estrogénu, ktorý 
podporuje rast karcinómu prsníka, 
ktorý je pozitívny na estrogénové re-
ceptory (ER+). 
Na druhej strane vitamín D potláča 
karcinogenézu a spomaľuje progre-
siu nádoru tým, že inhibuje prolife-
ráciu nádorových buniek zastavením 
bunkového cyklu zvýšením expresie 
cyklín dependentných inhibítorov 
kinázy p21 a p27.
Otázkam vplyvu stresu na karci-
nóm prsníka sa venovali autori prof. 
MUDr. B. Mravec, PhD., (Fyziologic-
ký ústav LF UK, Bratislava) a doc. 
MUDr. V. Bella, PhD., (OÚSA). Stres 
môže ovplyvniť viaceré procesy na 
úrovni DNA, napr. zvyšuje počet mu-
tácií v DNA, inhibuje reparačné me-
chanizmy a aktivuje dráhy súvisiace 
s onkogénmi (HER2), potencuje zá-
pal a teda má negatívny vplyv na pro-
tinádorovú imunitu. Stres môže mať 
viacero podôb, môže to byť samotné 
vyšetrenie pacienta, negatívny výsle-
dok vyšetrenia a potvrdenie prítom-
nosti nádoru, ako i predoperačné ob-
dobie a dokonca i chladné prostredie 
v nemocničných priestoroch. 
Výskum, ktorý v tejto oblasti vedie 
profesor Mravec je zameraný na 
úlohu nervového systému a stresu 
na vznik a progresiu nádorových 
chorôb a je podporený aj grantom 
Agentúry na podporu výskumu a vý-
voja.
Tento blok odborných výstupov 
uzavrela prednáška o Next Genera-
tion Sequencing v personalizovanej 
liečbe nádorových ochorení (RNDr. 
R. Behulová, PhD., OÚSA). Autorka 
vo svojej prednáške poukázala na 
zásadnú zmenu v prístupe analýzy 
génov, ktorú možno definovať vetou 
“od jedného génu k exómu – genó-
mu”. Tento nový prístup NGS (Next 
Generation Sequencing) vytvára re-
álne možnosti uplatnenia nového 
prístupu k liečbe onkologických pa-

cientov, k tzv. personalizovanej lieč-
be nádorových chorôb. 
Cieľom je testovať klinicky relevant-
né biomarkery a genómové zmeny 
a teda personalizovať schválené cie-
lené terapie, vrátane imunoterapie 
ako aj zmysluplne dizajnovať klinické 
skúšky.
Doc. Bella záverom stručne zhodno-
til jednotlivé bloky prednášok ako 
i tohtoročné podujatie SEKCAMA 
slovami: “Som rád, že sa nám napriek 
viacerým ťažkostiam a prekážkam 
podarilo v tomto ťažkom “covidovom 
roku” zorganizovať už 26. ročník me-
dzinárodnej konferencie SEKCAMA, 
a tak neprerušiť dlhoročnú tradíciu 
tohto podujatia. Na druhej strane je 
mi tak trochu ľúto, že som tu videl 
pomerne málo zastúpených odborní-
kov z radov gynekológov, chirurgov, 
ktorí často prichádzajú vo svojej pra-
xi do kontaktu s pacientkami s karci-
nómom prsníka a určite by svojimi 
komentármi a poznatkami z praxe 
prispeli k bohatšej odbornej disku-
sii.” 
Z uvedeného stručného prehľadu 
prednášok, ktoré odzneli na konfe-
rencii možno vidieť veľmi aktívnu 
účasť odborníkov z Onkologického 
ústavu sv. Alžbety čo len potvrdzuje, 
že Onkologický ústav sv. Alžbety patrí 
medzi popredné zdravotnícke zaria-
denia, ktoré venuje svoju pozornosť 
tak diagnostike ako aj účinnej liečbe 
karcinómu prsníka. Odborná erudo-
vanosť jednotlivých tímov ústavu je 
garanciou pre komplexný a úspešný 
manažment pacientov s týmto ocho-
rením. 

Onkologický ústav sv. Alžbety bol 
na 26. ročníku konferencie SEKCA-
MA reprezentovaný aj prítomnosťou 
Oddelenia marketingu OÚSA, ktoré 
v rámci svojho výstavného stánku za-
bezpečilo prezentáciu jednotlivých 
genetických vyšetrení, ktoré ponúka 
Oddelenie lekárskej genetiky OÚSA. 
Okrem toho Oddelenie marketingu 
informovalo prítomných odborní-
kov o možnostiach zlepšenia záchy-
tu a manažmentu onkologických 
pacientov s rakovinou prsníka, resp. 
s iným dedične podmieneným onko-
logickým ochorením s cieľom napo-
môcť im pri rozhodovaní a zodpove-
daní otázky, ktorý pacient je vhodný 
na genetickú konzultáciu. Ide o nie-
koľko kritérií, na základe ktorých 
môže lekár špecialista ako i praktický 
lekár žiadať o konzultáciu u lekárske-
ho genetika. Genetická konzultácia 
je vhodná aj v prípade, že sa nejedná 
priamo o onkologického pacienta, 
ale aj o zdravého člena rodiny s on-
kologickou záťažou. Na genetickú 
konzultáciu sa pacienti, resp. zdraví 
členovia rodiny, v ktorej sa vyskytlo 
onkologické ochorenie, môžu objed-
nať v ambulancii lekárskej genetiky 
OÚSA na tel. číslach: 02/3224 8574, 
8575 a 8576, alebo na čísle 0905 326 
030. 

Text: RNDr. Jozef Tóth, CSc., vedúci 
Oddelenia marketingu OÚSA, 
Doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD., 
primár Mamologického oddelenia 
OÚSA
Foto: Peter Kresánek

ODDELENIE MARKETINGU INFORMUJE
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P rvý deň sa konal spoločne s le-
kárskou sekciou. Prednášky 

boli veľmi zaujímavé a zúčastnilo sa 
jej 40 sestier a rádiologických tech-
nikov. Druhý deň sa uskutočnila 
konferencia Sekcie zdravotníckych 
pracovníkov pracujúcich v mamoló-
gii samostatne. Počet bol obmedzený 
a zúčastnilo sa 70 sestier a rádiolo-
gických technikov. Od 8.00 do 15.00 
prezentovali aktívni účastníci štrnásť 
zaujímavých prednášok, ku ktorým 
sa viedla dlhá, poučná diskusia a vďa-
ka tomu mali pasívni účastníci získať 
ďalších sedem kreditov do hodnote-
nia sústavného vzdelávania zdravot-
níckych pracovníkov.
Predsedníctvo konferencie tvorili  
členovia výboru sekcie PhDr. Andrej 
Lučenič, PhD. Onkologický ústav sv. 
Alžbety  (OÚSA), Bc. Júlia Petríková 
(OÚSA), Mgr. Daniela Miková Baxová 
(FN Trnava) a PhDr. Erika Zámeční-
ková (OÚSA).
Prednášky boli širokospektrálne, od 
sociálnej problematiky onkologic-
kých pacientov, cez ošetrovateľskú 
starostlivosť počas diagnostiky, lieč-
by, prezentovali sa z pracovísk mno-
hé zaujímavé kazuistiky a veľkou za-
ujímavosťou boli informácie, ktoré 
sme sa dozvedeli v súvislosti s ošetro-
vateľskou starostlivosťou o pacientov 
s ochoreniami HIV.
Aj napriek náročnému obdobiu a sťa-
ženým pracovným podmienkam po-
čas pandémie COVID-19 pripravili 
autori skutočne kvalitný program:
Z Onkologického ústavu sv. Alžbety 
boli prezentované nasledovné pred-
nášky: 

• Follow up ca mammae, autori: Bel-
la V., Zámečníková E., Andrezálová 
I., Borská Z., Časnocha V.

• Sociálne poradenstvo v onkológii, 
autor: Baranová Anna.,

• Využitie hybridného zobrazova-
nia PET/CT a SPECT/CT v ma-

nažmente karcinómu prsníka, 
autori: Kajánková M., Mančušková 
K.,

• Idiopatická granulomatózna 
mastitída, diagnostická diléma, au-
tori: Petríková J., Vanovčanová L.,

• Skúsenosti klinického pracoviska 
s idiopatickou granulomatóznou 
mastitídou, autori: Zámečníková 
E., Bella V.,

• Algoritmus externej rádioterapie 
u pacientky s karcinómom prsní-
ka, autori: Králik G., Lučenič A.,

• Dlhodobé ošetrovné v onkológii 
- vystavovanie potvrdení na účely 
dlhodobého ošetrovného, autor: 
Baranová A.

• Kontroverzie v diagnostike an-
giosarkómu prsníka - kazuistika 
autori: Zámečníková E., Pástiová I, 
Bella V.,

• Pokročilé štádia karcinómu prsní-
ka ako následok obáv z vyšetrení 
nielen počas pandémie COVID-19-  
pohľad sestry, autori: Papánková 
L., Zámečníková E., Bella V.

Prednášky z iných pracovísk:
• Obezita, vitamín D a rakovina prs-

níka, autori: Korytárová J.,  Bella 
V.,  Zámečníková E.,  Blažíčková S˒ 
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KIA amb NAW Piešťany, TU, FZa-
SP, Trnava, Laboratóriá, s.r.o., Pieš-
ťany, , OÚSA, s.r.o., Bratislava,

• Manažment toxicity onkologickej 
liečby z pohľadu sestry, autori: 
Brisudová S., Cisárová M., Miková 
Baxová D., FN Trnava

• Ochorenia HIV- kazuistika pa-
cientka s koinfekciou HBV a CMV 
retinitídy, autor: Jatiová D., KIGM 
Bratislava

• Asymetria prsníkov u mladých 
dievčat, autor: Martinkovičová A., 
Thuasne Sk, s.r.o.,

• BAP ako pluripotentný modulátor 
v prevencii, autor: Spišiaková M, 
PLEURAN, s.r.o., Bratislava.

Už v tomto období plánujeme 14. 
ročník celoslovenskej konferencie 
Sekcie zdravotníckych pracovníkov 
pracujúcich v mamológii, ktorý by sa 
mal uskutočniť v júni 2022. Veríme, 
že sa opäť všetci stretneme na zaují-
mavej odbornej akcii.

Text: PhDr. Erika Zámečníková,
predseda Sekcie zdravotníckych pra-
covníkov pracujúcich v mamológii
Foto: Peter Kresánek

13. ročník celoslovenskej konferencie
zdravotníckych pracovníkov v mamológii

V dňoch 13. a 14. mája 2021 sa uskutočnila, aj napriek pretrvávajú-
cim protipandemickým opatreniam ochorenia COVID-19, celoslo-
venská konferencia Sekcie zdravotníckych pracovníkov pracujúcich 
v mamológii. Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie a nevyhnutnosti 
dodržania opatrení boli účastníci prevažne z Bratislavy a okolia. 
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Do vtedajšieho Onkologického 
ústavu pre Slovensko nastúpil 

1. mája 1976 na funkciu sekundár-
neho lekára rádioterapeutického 
oddelenia. Od 15. júna 1987 pôso-
bil ako vedúci lekár Organizačno-
-metodického oddelenia „Ústavu 
klinickej onkológie“. V roku 1989 
je menovaný za námestníka LPS. 

Od 9. októbra 1993 do 1. septem-

bra 1994 viedol na základe pove-
renia Národný onkologický ústav. 
Od októbra 1996 pôsobí ako pri-
már Oddelenia organizačno-meto-
dického a zdravotníckej štatistiky 
Onkologického ústavu sv. Alžbety.
MUDr. Vladimír Vlasák je známy 
svojou pracovitosťou, obetavými 
a precíznymi pracovnými výkon-
mi i prívetivosťou, dobrou náladou 

a ľudským prístupom. V sloven-
skom zdravotníctve sa okrem iné-
ho spolupodieľal na vzniku a roz-
voji „Národného onkologického 
registra“ za Ústav klinickej onkoló-
gie v spolupráci s Ústavom expe-
rimentálenej onkológie SAV (spo-
lu s doc. MUDr. Ivanom Pleškom, 
DrSc.).
Text a foto: Peter Kresánek

Jubilant MUDr. Vladimír Vlasák vedie od 1. októbra roku 1996 
Oddelenie organizačno-metodické a zdravotníckych informácií 
Onkologického ústavu sv. Alžbety. Oddelenie pod jeho vedením 
úspešne zabezpečuje širokú škálu poskytovaných služieb. 

Zabezpečuje široký rozsah služieb

MUDr. Vladimír Vlasák
Vzor dôslednosti, pracovitosti a obetavosti 

N a Kliniku stomatológie    
a maxilofaciálnej chirurgie, 

ktorej prednostom bol vtedy prof. 
MUDr. Vladimír Javorka, CSc., na-
stúpil vtedy docent MUDr. Peter 

Stanko, PhD., v septembri 2006. 
Začal pracovať na Oddelení oro-
-maxilofaciálnej chirurgie pod ve-
dením primára doc. MUDr. Jozefa 
Mračnu, PhD. Od septembra 2011 
pôsobil dve funkčné obdobia ako 
prednosta kliniky. 
„Napriek tomu, že som bol od-
borným zameraním stomatochi-
rurg, snažil sa o rovnomerný roz-
voj všetkých odborov na klinike. 
Teda konzervačnej stomatológie, 
parodontológie, zubnej protetiky 
a čeľustnej ortopédie. S osobitným 
záujmom som sa okrem iného, ve-
noval v spolupráci s doc. RNDr. 
Čestmírom Altanerom, DrSc., 
problematike aplikácie mezenchy-
málnych kmeňových buniek.“ Re-
kapituluje MUDr. Peter Stanko.

Text a foto: Peter Kresánek

číslo 3/2021

Prednosta Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie 
Onkologického ústavu sv. Alžbety a LF UK prof. MUDr. Peter 
Stanko, PhD., po desiatich rokoch pôsobenia opúšťa zo zdravot-
ných dôvodov tento post a zanecháva aktívnu lekársku činnosť. 
Úplne však neodchádza. Svoje vedomosti a skúsenosti chce ako 
profesor odovzdávať ďalším generáciám medikov a postgra- 
duálnych študentov.

Desaťročie prednostom

Prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.
Chce pokračovať prípravou nástupcov 

Ďakujeme za vykonanú prácu
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Počúvanie ušami, načúvanie srdcom...

Sprevádzanie pacientov 
Byť spolu tak, ako potrebuje a chce pacient.

Jednou zo služieb Dobrovoľníc-
kej skupiny Vŕba je sprevádza-

nie hospitalizovaných pacientov 
s onkologickým ochorením. Sme 
radi, že po dlhom korona období 
môžu naši sprevádzajúci dobrovoľ-
níci a dobrovoľníčky tu v Onkolo-
gickom ústave sv. Alžbety opäť vy-
konávať svoju službu. Lenže, čo to 
to sprevádzanie vlastne je? Často 
si to prakticky veľa ľudí nevie vô-
bec predstaviť. Vzhľadom na zatiaľ 
pretrvávajúcu možnosť vykonáva-
nia služby sprevádzania, by sme si 
chceli aspoň v základných aspek-
toch túto službu, jej samotný obsah 
pripomenúť.

Využijeme k tomu, že supervízorka 
našej skupiny Vŕba a školiteľka no-
vých dobrovoľníkov Mária Hatoko-
vá sa podrobne danou problemati-
kou zaoberá už dlhšie. Skúsenosti 
zovšeobecňuje napríklad už v pub-
likácii Sprevádzanie chorých a zo-
mierajúcich, Mária Hatoková a kol., 
2013. Na str.79 – 80, danej publiká-
cie pripomína, že sprevádzanie je 
predovšetkým aktívne počúvanie 
a rešpektovanie intimity sprevá-
dzaného. 

Aktívne počúvanie znamená byť 
prítomný, byť načúvajúci. Nielen 
počuť hovorené, ale počuť aj, čo 
tým chce byť povedané – ísť za ob-
sah. Vnímať nesplnené túžby, sny, 
ale i bežné potreby sprevádzané-
ho. Vnímať aj seba, svoje myšlien-

ky, pocity, fantázie a ak cítime, že je 
to vhodné, zdieľať ich s pacientom. 

Rešpektovanie intimity pacienta 
je etickým záväzkom a predpokla-
dom dôvery. Podobne, ako o zdra-
votnom stave či o prognóze, aj 
o obsahoch rozhovorov sa dá pove-
dať, že sú viazané profesionálnym 
tajomstvom. Pacient udáva spôsob, 
tempo i témy sprevádzania. Spre-
vádzajúci dobrovoľník pacienta do 
ničoho netlačí, nepresviedča. Viac 
počúva a načúva. 

NOVINKA V KNIŽNICI
Zo zápisníka terapeutky
Do našej knižnice v Onkologickom 
ústave sv. Alžbety pre dobrovoľní-
kov, ale aj pacientov, pribudli nové 
publikácie. Autorka Zuzana Bala-
šovová Donátová, nám ich daro-

vala hneď po vydaní jej najnovšej 
knižky: „Zo zápisníka terapeut-
ky“. Na jej šesťdesiatich stránkach 
zhromaždila svoje skúsenosti, spo-
mienky a úvahy, ktoré s pacientami 
v ťažkej životnej situácii zažila. 

Opisuje v nej malé, len zdanlivo 
obyčajné príbehy, ktoré sú však 
vždy niečím nezvyčajné a oboha-
cujúce. Zo spomenutého Zápisníka 
terapeutky, ktorý vytvorila Zuzana 
Balašovová Donátová vám vybe-

Dobrovoľník, ktorý sprevádza či už pacientov v nemocnici, klien-
tov domova seniorov, ľudí smútiacich po strate blízkeho, či zomie-
rajúcich v hospicoch, rozhovor neriadi, neuvádza tempo, nie je 
lídrom, neradí ale v prvom rade rešpektuje a počúva. Ako? Obrazne 
povedané síce počúva ušami ale skutočne načúva srdcom. 
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ráme aspoň krátku ukážku. Ako 
skúsená terapeutka tu opisuje tiež 
svoje skúsenosti so sprevádzania 
staršej dámy v jednej viedenskej 
nemocnici.

Pri lôžku
Vôňa kávy sa rozliehala domo-
vom staršej viedenskej dámy, kto-
rej meno bolo Herda.
Vonku vládlo upršané, sychravé 
počasie a pani domáca neprichá-
dzala ku stolu ako zvyčajne.
Pohodlne oddychovala vo svojom 
kresle s prázdnym pohľadom.
„Potrebujete pomoc?“ spýtala som 
sa.
„Nie, nepotrebujem, len som sla-
bá,“ odpovedala mi 94-ročná 
dáma odetá v domácich šatách 
a zlatistých topánkach.
Výška teploty na teplomere avizo-
vala, že treba konať.
Vytočila som číslo jej dcéry a na-
sledoval transport staršej dámy do 
nemocnice s podozrením na zápal 
pľúc...

Navštevovala som pani Herdu 
v nemocnici každý deň. Mojou úlo-
hou ju bolo strážiť, chrániť a zabá-
vať pri  nemocničnom lôžku.
Tak si to želala rodina. Dcéra star-
šej dámy bola lekárkou a vybavila 
moju prítomnosť v nemocnici aj 
mimo návštevných hodín.
Pohľady personálu nemocnice ne-
boli veľmi presvedčivé, že by som 
bola vítaná.
Jedného dňa som si všimla, že za-
vedená kanyla v ruke susednej pa-
cientky nefunguje, ako by mala.
Esencia, ktorá mala po kvapkách 
prúdiť do tela pacientky, sa rozlie-
vala na plachtu postele.
Zavolala som službukonajúcu ses-
tru a odvtedy sa správanie perso-
nálu ku mne zmenilo.
Moja prítomnosť na izbe pacien-
tiek sa stala viac výhodou ako zá-
ťažou pre oddelenie.
Nosila som toaletné misy, odprevá-
dzala som zablúdených pacientov 
do izieb.

Stala som sa na chvíľu dobrovoľ-
níčkou na oddelení a spoločníč-
kou staršej smutnej dámy v ne-
mocnici.
Lekári jej zdravotný stav vyhodno-
tili, že prekonala mozgovú poráž-
ku. Prestala čiastočne hovoriť.
Raz ma oslovila vedúca lekárka 
vizity.
„Prosím vás, komunikujte s ňou 
čo najviac, aby nespala, ale roz-
právala.“
Svoju zverenkyňu som poznala, 
a preto som volila tému varenie 
a pečenie. Písali sme spolu recepty 
a vymýšľali nové...

Odvtedy sa na tvári pani Herdy 
črtá úsmev.
Počas rozhovoru s jej dcérou som 
dostala otázku:
„Susanne, a o čom sa s mojou ma-
mou rozprávate? Lebo so mnou 
veľmi málo hovorí.»
„O varení. Píšeme spolu kuchár-
sku knihu do zošita,» odpovedala 
som.
Usmiala sa a chvíľu sme na ne-
mocničnej chodbe mlčali.

Často sa rozhovory pri lôžkach pa-
cientov šíria miestnosťou v znení:
„Tak ako?
Jedla si?
Lieky si užila?
Okúpali ťa?
Musím zájsť za doktorom a zistiť, 
či na niečo nezabudli a hlavne, či 
budeš chodiť.»
Často zabúdame na prítomnú 
chvíľu s človekom, za ktorým sme 
prišli. 
Alebo presnejšie povedané, nevie-
me, o čom by sme mali hovoriť.

Sústredíme sa na otázky týkajúce 
sa jeho tela a zdravotného stavu.
Však áno, je to prirodzené. Ale 
často zabúdame na psyché - dušev-
no človeka.
Možno by stačilo rozprávať s cho-
rým na lôžku o tom, čo mal rád, 
čo ho skutočne zaujíma, alebo ho 
nechať, nech hovorí, o čom on sám 
chce.
Ak to jeho zdravotný stav dovoľu-
je.
Bola som pri lôžku, kde staršia 
dáma nemyslela na chorobu, ale 
do podrobnosti mi rozprávala o jej 
obľúbených koláčoch a jedlách.
Možno taká banalita v tej obrov-
skej spleti starostí, že?

Na základe skúsenosti v nemocni-
ci pri staršej dáme z Viedne som 
si neskôr mohla vytvoriť základné 
východiská pre svoje pôsobenie 
v liečebni pre dlhodobo chorých 
ako socioterapeutka.
Komunikácia s človekom, ktorý je 
chorý, slabý a bezmocný, by mala 
byť citlivá a prísne individuálna.
Je vhodné rozlíšiť, s kým hovoríme 
a o čom chceme hovoriť.
Pani Herda sa už z nemocnice do-
mov nevrátila. Som rada, že som 
mohla obohatiť jej posledné chvíle 
života, ktoré sa stali veľkou inšpirá-
ciou pre moje povolanie. Pre prácu 
socioterapeutky na nemocničnom 
oddelení.

Sociálna terapia nepatrí k štandar-
dom v nemocniciach. Je zakompo-
novaná do programu sociálnych 
zariadení. Aj keď nie je tajom-
stvom, že prítomnosť animátora 
alebo dobrovoľníka, ktorý venuje 
svoj čas pacientovi pri lôžku, je pre 
jeho duševný ale aj zdravotný stav 
prospešná.

Mgr. Lucia Kralovičová
koordinátorka dobrovoľníkov
Dobrovoľnícka skupina Vŕba
www.dsvrba.sk
Foto: Archív Dobrovoľnícka 
skupina Vŕba
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K aždá žena na Slovensku od 
50 do 69 rokov má nárok ab-

solvovať raz za dva roky bezplatné 
skríningové mamografické vyšetre-
nie. Ženám so zvýšeným rizikom vý-
skytu rakoviny prsníka sa odporúča 
absolvovať vyšetrenie každý rok. 
„Cieľom skríningu je predĺžiť život 
žien vplyvom liečby pri zistených 
včasných štádiách ochorenia, znížiť 

mortalitu a zlepšiť kvalitu života,” 
vysvetľuje Mária Rečková, lekárka 
a riaditeľka Národného onkologic-
kého inštitútu. Pripomína, že minu-
lý rok sa na mamografickom skrí-
ningu zúčastnilo takmer 39-tisíc 
žien. U 310 z nich sa zistilo a násled-
ne hneď liečilo onkologické ocho-
renie, zväčša vo včasnom štádiu bez 
metastáz. 

„Mnohé z týchto žien si účasťou na 
skríningu zachránili život a zdra-
vie,” poukázala Rečková. Ak by kaž-
dá žena staršia ako štyridsať rokov 
využívala možnosť bezplatných 
preventívnych mamografických 
prehliadok raz za dva roky, ročne 
by vďaka včasnému záchytu rako-
viny prsníka mohlo byť zachráne-
ných až 300 žien. 
„Mamografia dokáže odhaliť ocho-
renie už v štádiu o tri až päť rokov 
skôr, než by ložisko odhalilo sa-
movyšetrenie alebo gynekológ,” 
vysvetľuje MUDr. Alena Kállayová, 
predsedníčka Ružovej stužky n. f. 
a zástupkyňa Výboru sekcie mam-
márnej diagnostiky Slovenskej rá-
diologickej spoločnosti SLS. Na dô-
ležitosť vyšetrení preto upozornil aj 
charitatívny Beh pre zdravé prsia.
Po prerušení, spôsobenom pandé-
miou by chcela Ružová stužka - Eu-
ropa Donna Slovakia obnoviť svoje 
aktivity tiež v rámci cyklu výstav 
Umenia, ktoré lieči v Onkologic-
kom ústave sv. Alžbety. Zamerané 
najmä na šírenie osvety medzi pa-
cientkami sprostredkovaním infor-
mácií o význame prevencií, skrí-
ningu rakoviny prsníka či priamo 
nácvikmi samovyšetrení prsníkov.
Text: Peter Kresánek
Foto: Archív Ružová stužka - Europa 
Donna Slovakia 

BEH PRE ZDRAVÉ PRSIA 

Ružová stužka 
Návrat do Onkologického ústavu sv. Alžbety 

 Ženy by nemali zabúdať na prevenciu rakoviny prsníka ani v súčas-
nej situácii. Upozornil na to tohtoročný 4. ročník projektu Beh pre 
zdravé prsia. Otváracia akcia podujatia sa uskutočnila na Železnej 
studničke v Bratislave. Záujemkyne a záujemci, ktorí sa nemohli zú-
častniť priamo na úvodnom dni, si mohli zabehnúť kdekoľvek na 
Slovensku ľubovoľnú trasu. Beh sa dokonca uskutočnil aj virtuál-
nou formou. 
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„D eň narcisov sa pre ľudí na 
Slovensku stal tradíciou 

a symbolom solidarity s onkologic-
kými pacientmi. Po minulé roky 
sme vždy jeden deň celé Sloven-
sko žili pre správnu vec, aby sme 
pomohli našim občanom, ktorí to 
potrebujú. Máloktorá verejno-pro-
spešná zbierka má takú silnú atmo-
sféru ako Deň narcisov,“ uviedol na 
stretnutí slovenský premiér. Poďa-
koval sa pri tom Lige proti rakovi-
ne za obetavú prácu a pomoc, kto-
rú poskytujú chorým pacientom 
a ich blízkym, rovnako ako každé-
mu, kto si našiel cestu a prispel na 
pomoc onkologickým pacientom. 
Lebo Deň narcisov nemôže mať 
pauzu. 

• • •
„Narcis, ktorý je symbolom spolu-
patričnosti, pomoci a nádeje pre 

ľudí trpiacich rakovinou, chceme 
a potrebujeme odovzdať ľuďom. 
Vieme, že je mnoho takých, ktorí 
vnímajú zmysel a užitočnosť projek-
tov realizovaných Ligou proti rako-
vine a radi na ne prispejú. Opäť sme 
museli pristúpiť k zodpovednému 
riešeniu na ochranu verejného 
zdravia pred koronavírusom. Minu-
loročný ročník poznačil výrazný, až 
75-percentný pokles výnosu zbier-
ky, čo v nevyspytateľnom a neistom 
čase pandémie bolo pochopiteľné. 
Život však ide ďalej. Žiaľ, rakovina 
nemá pauzu, preto pauzu nemôže 
mať ani naša pomoc. Verili sme opäť 
tomu, že ani pomoc ľudí vo forme 
finančného príspevku pauzu mať 
nebude.“ priblížila okolnosti ko-
nania tohtoročnej zbierky Ing. Eva 
Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy 
proti rakovine.
Tohto roku sa dalo narcis získať via-
cerými, zväčša doposiaľ netradič-
nými spôsobmi. Pre spolu 300-tisíc 
náhodne vybraných domácností 

na Slovensku dokonca doručili 
obálku s narcisom a informácia-
mi o možnostiach zapojenia sa do 
zbierky. 
Prispieť na pomoc onkologickým 
pacientom a ich blízkym sa, okrem 
iného, dalo počas stanoveného ob-
dobia mesiaca jún exkluzívne v ob-
chodoch Tesco – do pokladničky 
alebo cez kupóny priamo pri po-
kladni; ďalej využitím Online a SMS 
zbierky ako i QR kódu; SMS na číslo 
848 či na účet zbierky SK09 0900 
0000 0054 5454 5454. 
Priamo pomôcť sa mohlo aj v sieti 
bankomatov a vkladomatov Slo-
venskej sporiteľne cez tlačidlo Deň 
narcisov. Virtuálny narcis sa dal zís-
kať tiež na webových stránkach:
/www.zlavadna.sk/; 
/www.pilulka.sk/ alebo kúpou 
limitovaných edícií stanovených 
tovarov.

• • •
Liga proti rakovine poskytuje na-
ďalej, nepretržite, aj počas pandé-

Najvýznamnejšia verejnoprospešná zbierka

25. ročník Dňa narcisov
Opäť netradične, aj elektronicky

Liga proti rakovine, ktorá pôso-
bí na Slovensku vyše 30 rokov, 
musela tohto roku uskutoč-
niť v poradí už 25. ročník Dňa 
narcisov opäť bez tradičných 
dobrovoľníkov v uliciach. Na-
priek čiastočným uvoľneniam 
opatrení proti šíreniu ochore-
nia Covid-19 sa tak opäť, rovna-
ko ako vlani, konal Deň narcisov 
nielen netradičným spôsobom 
ale tiež v netradičnom čase. 
Charitatívnu zbierku Deň narci-
sov 2021 podporil aj predseda 
vlády SR Eduard Heger v rámci 
stretnutia, ktorého sa zúčastnila 
aj výkonná riaditeľka Ligy proti 
rakovine Eva Kováčová. 

Počas všetkých predošlých 23. ročníkov verejnoprospešnej zbierky 
Deň narcisov, prebiehajúcich pred vypuknutím pandémie, ste mohli 
stretnúť dobrovoľníkov ponúkajúcich symbolické narcisy tiež v Onko-
logickom ústave sv. Alžbety. 

24číslo 3/2021
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mie, účinnú pomoc. Len od mi-
nuloročnej zbierky Deň narcisov 
zabezpečovala ľuďom s rakovinou 
a ich blízkym viaceré bezplatné 
projekty.

Okrem iného neprerušene 24 
hodín denne, vrátane sviatkov, 
pôsobila Onkoporadňa ligy. Po-
radenstvo prostredníctvom nej 
poskytovalo 17 lekárov, päť sociál-
noprávnych odborníkov, dvaja vý-
živoví poradcovia a šesť onkopsy-
chológov. Celkovo v rozsahu vyše 
3,1-tisíca zodpovedaných emailo-
vých otázok a vyše troch tisíc ho-
dín odborných konzultácií cez te-
lefón. 
Finančný príspevok v hmotnej nú-
dzi zasa prišiel od ligy v prípade 
126 vybavených žiadostí o peňaž-
nú pomoc. Sieť 20 onkopsycholó-
gov ligy v 18 mestách Slovenska 
zároveň poskytla ďalších vyše 
2,3-tisíca hodín psychologickej 
pomoci. Pre rodičov hospitalizova-
ných detských onkologických pa-
cientov zabezpečila v Náhradnom 
domove liga bývanie v rozsahu cez 
1,1-tisíca prenocovaní na osobu. 

Tak by sme mohli pokračovať spo-
menutím ďalších realizovaných 
účinných pomocí, prostredníc-
tvom projektov ako sú Rodinné 
a Relaxačné týždňovky alebo Vy-
strihaj sa Slovensko. Pre bližšiu 
informáciu všetky celoročne po-
skytované programy Ligy proti ra-
kovine nájdete /www.lpr.sk/.

Finančné prostriedky vyzbierané 
počas tohtoročného Dňa narcisov 
použije liga na pokračovanie v rea-
lizácii overených a užitočných pro-
jektov, ktoré sú určené na priamu 
pomoc onkologickým pacientom 
a ich rodinám. K ním patria už spo-
menutá: bezplatná Onkoporadňa 
(0800 11 88 11), Sieť onkopsycho-
lógov – bezplatné individuálne 
i skupinové poradenstvo, Rodinná 
týždňovka, Relaxačné pobyty pre 
pacientov, Ubytovacie zariadenia 

pre rodičov hospitalizovaných detí 
liečených na rakovinu, Jednorazo-
vý finančný príspevok v hmotnej 
núdzi, bezplatné programy v Cent- 
rách pomoci LPR Bratislava, Koši-
ce a Martin. 

Z výnosu Dňa narcisov sa pravi-
delne realizujú aj aktivity v oblasti 
prevencie a informovanosti verej-
nosti o predchádzaní onkologic-
kým ochoreniam či už v podobe 
informačných kampaní, realizácie 
prednášok pre firmy, školy, vydáva-
nia informačných letákov a brožúr 
pre zdravú verejnosť i pacientov.

• • •
„Zbierku takého rozsahu, ako má 
Deň narcisov, nie je jednoduché 
zorganizovať. Či už sa koná v uli-
ciach, alebo ju realizujeme náhrad-
nou formou. Nešlo by to bez dob-
rovoľníkov a množstva partnerov, 
ktorí pri nás stoja aj v tejto nároč-
nej dobe. Či už sú to partneri fi-
nanční – Nadácia Slovenskej spori-
teľne, Metlife, Nadácia Volkswagen 
Slovakia, alebo sú to partneri pro-
duktoví či mediálni: DHL Express, 
Fun rádio, Effectivity, Cromwell, 
Zásielkovňa a mnohí ďalší – úprim-
ne im všetkým ďakujeme. V tomto 
roku sa stala špeciálnym partne-
rom pre organizáciu zbierky spo-
ločnosť Tesco. Práve v jej predaj-
niach sa dal získať narcis.“ Dopĺňa 
Ing. Eva Kováčová a pokračuje: 
„Ďakujeme za nasadenie, ochotu, 
finančné krytie časti nákladov či 
spoločné zdolávanie prekážok, 
ktoré sa pri organizácii zbierky na-
prieč Slovenskom vyskytli. Vážime 
si a ďakujeme za podporu všetkým 
partnerov, ktorí pochopili, že rako-
vina je silný súper a nasadenie pri 
pomoci ľuďom, ktorí s ňou zápasia, 
musí byť bez kompromisov – veľké 
a spoločné.“ 

• • •
„Nadácia Slovenskej sporiteľne 
je hrdým generálnym partnerom 
Dňa narcisov už od roku 2017 
a dnes sme presvedčení, že je táto 
zbierka ešte dôležitejšia než kedy-

koľvek predtým. V dôsledku druhý 
rok trvajúcej pandémie sa proble-
matika onkologických ochorení 
dostala do úzadia a je nevyhnutné 
venovať jej opäť náležitú pozor-
nosť a, samozrejme, finančnú pod-
poru. Veríme, že naše partnerstvo 
mohlo priamo pomôcť a zároveň 
inšpirovať čo najviac ľudí, aby sa 
do zbierky zapojili a uvedomili si 
jej dôležitosť.“ vysvetľuje Barbara 
Henterová, správkyňa Nadácie Slo-
venskej sporiteľne.

„Tak ako je narcis 25 rokov sym-
bolom spolupatričnosti a pomoci 
onkologickým pacientom, aj Tesco 
je tu pre svojich slovenských zákaz-
níkov, kolegov a komunity už 25 
rokov. Počas štvrťstoročia sme uká-
zali, že pri nich stojíme v dobrých 
aj zlých časoch. Som hrdý, že Tesco 
je partnerom Dňa narcisov a vďa-
ka našim kolegom prinášame žlté 
narcisy ľuďom na celom Sloven-
sku, aby sme spoločne podporili 
onkologických pacientov,“ zdôraz-
ňuje Martin Kuruc, generálny ria-
diteľ Tesca na Slovensku a dopĺňa: 
„Veľmi sa teším, že vďaka spoluprá-
ci s našimi slovenskými dodávateľ-
mi sme podporili Deň narcisov aj 
finančne, a to výťažkom z predaja 
vybraných produktov“.

„Na každom z našich viac ako 1300 
výdajných miest mali zákazníci pri 
výdaji zásielky k dispozícii infor-
mačný leták Ligy proti rakovine. 
Celkovo sa rozdalo viac ako 250-ti-
síc letákov. Vďaka patrí našim vý-
dajným miestam, ktoré vyvesili pla-
gáty s informáciami ako pomôcť. 
Ľahostajné to neostalo ani našim 
partnerom z e-commerce trhu,“ 
konštatuje Alexander Jančo, CEO 
Zásielkovne na Slovensku. Veľké 
slovenské e-shopy (DATART, Ruka 
Hore a iné) zase na svojich webo-
vých stránkach ako aj sociálnych 
sieťach informovali o zbierke a sú-
časne vyzývali svojich zákazníkov, 
aby prispeli na dobrú vec.
(pokračovanie na str. 26)
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,,Chceli sme aspoň takýmto drob-
ným gestom podporiť verejnú 
zbierku Deň narcisov a dostať myš-
lienku aj k zákazníkom DATART-u,“ 
vysvetľuje Sabina Boudová, mar-
ketingová manažérka značky DA-
TART. V očiach majiteľa e-shopu 
Ruka Hore, Ladislava Menyharta, 
je práve tento krok znakom výraz-
nej transformácie aj do digitálneho 
sveta v rôznych smeroch. „Spolie-
hať sa na zajtrajšok je náročné, všet-
ko sa menilo doslova z hodiny na 
hodinu. Otázka digitalizácie zbier-
ky Dňa narcisov preto neostala vý-
nimkou. Sme radi, že jej myšlienku 
môžeme podporiť aj my. Ľahostaj-
né by to nemalo byť nikomu z nás,“ 
hovorí Menyhart, ktorý vyzýval 
k spolupráci aj ostatné e-shopy.

• • •
„Uvedomujeme si, že prevažná 
väčšina z nás musela a musí za os-
tatný aj nový rok riešiť problémy, 
aké sme nepoznali. Veľa z nás po-

cítilo dopad pandémie na zdraví, 
na vlastnej ekonomickej situácii. 
Naplno sme pocítili, že zdravie je 
nezaplatiteľná hodnota. My si tým 
viac uvedomujeme, že akákoľvek 
pomoc je vzácna a užitočná. Verí-
me, že kto môže, preukáže podpo-
ru a pomoc ľuďom, ktorí o svoje 

zdravie zvádzajú boj s rakovinou 
bez ohľadu na pandémiu. Ďaku-
jeme predovšetkým v ich mene.“ 
uzatvára Eva Kováčová, výkonná 
riaditeľka Ligy proti rakovine.

Text a foto: Peter Kresánek

Pokiaľ to situácia ešte umožňovala, zbierka Deň narcisov sa konala 
pravidelne vždy počas mesiaca apríl, najmä prostredníctvom dobro-
voľníkov, ktorí vyšli aj do ulíc.

R enátka sa narodila 5. mája 
1962 v Trnave. Do Ústavu kli-

nickej onkológie (dnešný Onkolo-
gický ústav sv. Alžbety, s.r.o.) na-
stúpila 1. februára 1986 na pozíciu 
odborný referent na Technické od-
delenie, mala vyštudovanú Strednú 
priemyselnú školu v Dubnici nad 
Váhom – odbor strojárstvo, kde 
mala na starosti energie a odpady. 
S manželom Stanislavom spolu 
vychovali dve deti, dcéru Stanku 
(1984) a syna Daniela (1988). Celý 

svoj pracovný život – plných 35 ro-
kov zasvätila práci v našej nemoc-
nici. Vždy bola milá, usmiata, obe-
tavá, ochotná poradiť a pomôcť. 
Pre tieto svoje vlastnosti bola vy-
hľadávaná ako skvelá kolegyňa 
a kamarátka. Svoju dobrú náladu 
a nezameniteľný úsmev nestratila 
do posledných chvíľ svojho života, 
preto si ju takto pamätajme. 

Slovami vďaky a uznania za celoži-
votné obetavé pôsobenie v Onko-

logickom ústav sv. Alžbety zosnulej 
Renáty Adámkovej a aj vyjadrením 
úprimnej sústrasti jej najbližším sa 
pripája Rehoľa sv. Alžbety, vedenie 
a pracovníčky a pracovníci ústavu, 
ako aj jej kolegyne a kolegovia.

Česť Tvojej pamiatke!
PhDr. Eva Massar

Foto: Peter Kresánek 

Navždy nás opustili...

Spomienka na Renátku
 Dňa 2. augusta 2021 nás po dlhej a ťažkej chorobe 

navždy opustila naša milá spolupracovníčka 

Renáta Adámková, rod. Pukančíková.



Misia je portfólio medzidisciplinárnych činností so
zameraním na dosiahnutie ambiciózneho, inšpiratívneho
a merateľného cieľa v stanovenej lehote, ktorý má
konkrétny vplyv na spoločnosť a tvorbu politík. Misie si
stanovujú realistické ciele založené na dopade a snažia sa
mobilizovať zdroje a prepájať činnosti medzi rôznymi
odbormi a typmi výskumu a inovácií. 

Každá misia má misijnú radu, zloženú z 15 špičkových
odborníkov a vedcov z celého sveta, ktorej úlohou je
identifikovať jednu alebo viac konkrétnych misií a ktoré budú
pokrývať súbor akcií a odporúčaní. Európska komisia taktiež
zapojí do činnosti občanov v nepretržitom procese
navrhovania, monitorovania a hodnotenia misií.

Ak vezmeme do úvahy, že v Európe je štvrtina všetkých

prípadov rakoviny a menej ako 10% svetovej populácie, je

zrejmé, že rakovina predstavuje pre európskych občanov a

systémy zdravotníctva obrovskú hrozbu. Každý rok je v EÚ

diagnostikovaných 2,6 milióna ľudí s rakovinou a očakáva sa

že bez výrazných opatrení sa počet prípadov rakoviny v

Európe zvýši o 25%. Aj pre tieto desivé trendy je cieľom
misie pomôcť identifikovať spoločné ciele a viesť k
dlhodobým, systémovým a nevyhnutným zmenám,
ktorými dokážeme do roku 2030 zachrániť viac ako 3
milióny ľudských životov a zabezpečiť, že budú žiť
dlhšie a lepšie.

Vzhľadom na vysokú úroveň ambícií je na dosiahnutie cieľa

misie potrebný komplexný plán odvážnych opatrení

podporovanými všetkými členskými štátmi a zúčastnenými

stranami, ktoré zabezpečia spravodlivý prístup pre všetkých

ku kvalitnej prevencii, diagnostike, liečbe a starostlivosti,

vrátane prístupu k financovaniu výskumu a znalostiam.

Misia sa zameria na boj so všetkými druhmi rakoviny a
v rámci všetkých vekových a sociálnych skupín v členských
štátoch EÚ cez jej 5 hlavných intervenčných pilierov: 

1.  Prevencia 
2.  Diagnostika a liečba rakoviny 
3. Kvalita života pacientov s rakovinou, pozostalých, ich
rodín a opatrovateľov 
4. Spravodlivý prístup do všetkých vyššie uvedených  
 oblastí
5. Dôkladne porozumenie rakoviny, príčinných faktorov,
mechanizmov a ich vplyvu na rakovinu.

Boj s rakovinou:
misia možná!

Zástupcovia SR v misijnej skupine:        Mgr. Lucia Messingerová, PhD   lucia.messingerova@savba.sk
(Member States’ subgroup on cancer)         RNDr. Ján Sedlák, DrSc                jan.sedlak@savba.sk

Informácie a možnosti zapojenia:         Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli  
                                                                        ERA Portál Slovensko   

Neoddeliteľnou súčasťou nadchádzajúceho
rámcového programu Horizon Europe (2021-2027)

budú  európske výskumno-inovačné  misie,
ktorých cieľom je dosiahnuť riešenia pre päť

najväčších výziev, ktorým čelí naša spoločnosť.

Do roku 2030 zachránime viac ako 3 milióny ľudských
životov, ktorí budú žiť dlhšie a lepšie.

Čo sú misie?

 Boj s rakovinou: 
 možná misia!

Hlavné piliere misie

 Zapojte sa aj Vy a prispejte k napĺňaniu cieľov misie!
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UMENIE, KTORÉ LIEČI 

V ýtvarník Rudolf Pavelský 
svoju tvorbu opakovane pre-

zentoval a získal ocenenia na via-

cerých slovenských výstavách. Pra-
videlne sa zúčastňuje podujatí pre 
umelcov aké pripravili napríklad 
regionálna postupová súťaž nepro-
fesionálnej výtvarnej tvorby Trnav-
ská paleta, Západoslovenské mú-
zeum v Trnave, Trnavské osvetové 
stredisko, Trnavský samosprávny 
kraj, Výtvarné spektrum Dunajská 
Streda či Výtvarný klub v Piešťa-
noch. Zvlášť aktívny je na poduja-
tiach, ktoré sú mu ako tunajšiemu 
rodákovi zvlášť blízke, keďže ich 
pripravuje tvorivé spoločenstvo 
Klub regionálneho umenia a histó-
rie - KRUH Chtelnica. 

Diela, ktoré umelec vytvoril sú tiež 
súčasťou zahraničných zbierok 
v krajinách ako Česká republika, 
Južná Amerika, Kanada, Nemecko, 
Španielsko a Spojené štáty. 

Najnovšie osobitne zaujal, spolu 
s ďalšími umelcami, napríklad ako 
účastník výstavy Trnava - kráľovské 

V Onkologickom ústave sv. 

Alžbety (OÚSA), na Heyduko-

vej ulici v Bratislave sa koná 

už 82. výstava z voľného cyk-

lu „Umenie, ktoré lieči“. Vý-

ber z malieb - technikami olej 

a akryl - na nej ako svoju druhú 

prezentáciu v OÚSA pod náz- 

vom „Srdcom a štetcom II“ 

predstavuje insitný umelec 

Rudolf Pavelský. Výstava, kto-

rá potrvá do konca septembra, 

je verejnosti bezplatne sprís- 

tupnená v čase prevádzky Pre-

ventívneho centra Onkolo-

gického ústavu sv. Alžbety za 

dodržania príslušných aktuál-

nych protiepidemiologických 

opatrení. 

Umelca Rudolfa Pavelského prijal pri príležitosti 61. výstavy „Umenia, 
ktoré lieči“ iniciátor tohto cyklu výstav, riaditeľ Onkologického ústavu 
sv. Alžbety doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.

82. výstava Umenia, ktoré lieči

Štetcom a srdcom II

Medzi sprievodné podujatia 61. výstavy sa zaradil Krst manuálu Be-
dekra zdravia: „Ako zvládať onkologické ochorenia“, ktorého sa zú-
častnila aj Mgr. Iveta Kožková, riaditeľka vydavateľstva RE-PUBLIC, 
ktoré manuál pripravilo. Nechýbal ani nácvik samovyšetrovania prs-
níkov v réžii členiek Ružovej stužky, n. f. - Europa Donna Slovakia.
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mesto v obrazoch. Výstava sa usku-
točnila posledné tri mesiace uply-
nulého roka v trnavskom Dome 
hudby Mikuláša Schneidera-Trnav-
ského, zhotovovateľa Jednotného 
katolíckeho spevníka. 

Kurátor výstavy akad. maliar doc. 
Milan Rašla vyzdvihol, že sa tu 
(obdobne ako na najnovšej vý-

Rudolf Pavelský (63) pochádza z Chtelnice pri Pieš-
ťanoch, kde aj žije a tvorí. Sám sa vyznáva z toho, že 
už od detstva bol spätý s prírodou, ktorú začal od-
malička zachytávať tiež vo svojich kresbách. Neskôr 
jeho tvorbu ovplyvnili slovenskí výtvarní umelci 
Martin Benka a Alojz Majerník. Maľbe sa R. Pavelský 
naplno venuje od roku 1986. V súčasnosti využíva 
nielen techniku olejomaľby ale aj akrylové farby 
a ich kombinácie. 
Tematicky sa umelec naďalej necháva inšpirovať 
okrem iného tiež svojou rodnou obcou, jej okolím, 
prírodou a spomienkami z detstva. S obľubou stvár-
ňuje nielen krajinu ale tiež zátišia a kytice. Pôsobí 
ako člen Výtvarného klubu v Piešťanoch a člen Klu-
bu regionálneho umenia a histórie - KRUH v Chtel-

nici. Prvú svoju obsiahlu prezentáciu v Onkologic-

kom ústave sv. Alžbety, v rozsahu až 30 originálnych 

vystavených diel, predstavil pod názvom “Srdcom 

a štetcom – prierez tvorby“ ako 61. výstavu Umenia, 

ktoré lieči. 

Autor prvej aj najnovšej výstavy Rudolf Pavelský nám 

prezradil, že sa rád do cyklu výstav Umenia, ktoré 

lieči svojou tvorbou zapojil. Tým viac, že patrí spolu 

s rodinou tiež medzi klientov Preventívneho centra 

nášho ústavu. Ako spomenul, pred prvými vyšetre-

niami mal trošku obavy. Teraz je z absolvovania pre-

vencie veľmi potešený, keďže sa ukázalo, že aj zrak, 

ktorý je preň zvlášť dôležitý, má v poriadku

Rudolf Pavelský

Na podujatie tiež prišli: výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine Ing. 
Eva Kováčová a spoluautor manuálu „Ako zvládať onkologické ocho-
renia“, doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD., primár Oddelenia klinickej 
imunológie a alergológie ústavu a ambulujúci lekár v tomto odbore. 

stave umelca v OÚSA, pozn. red.) 
stvárňuje aj sakrálna architektúra 
kráľovského mesta Trnava, ktorej 
stavby datujeme už od 13. storočia. 
Stáva sa tak jedným z najvýznam-
nejších inšpiračných zdrojov ma-
liarov, obdivovateľov a milovníkov 
genius loci tohto neobyčajného 
mesta. Zobrazovanie rodného mes-
ta alebo miest, v ktorých sme preži-

li významné chvíle svojho života sú 
pritom vo všeobecnosti frekvento-
vanou témou výtvarného umenia.

• • •
Cyklus výstav umenia, ktoré 
sprostredkovane lieči, zaviedol 
v Onkologickom ústave sv. Alžbety 
jeho riaditeľ doc. MUDr. Juraj Kau-
šitz, CSc. Vychádzal pritom najmä 
z predpokladu, že umenie podne-
cuje harmóniu a môže tak podporiť 
i proces liečby. Prvú výstavu cyklu 
„Umenie, ktoré lieči“ otvoril ústav 
pre pacientov i ďalších záujemcov 
vo februári 2000. Počas vyše dvoch 
desaťročí, pri vyše osemdesiatich 
výstavách cyklu Umenia, ktoré lie-
či, sme v Onkologickom ústave sv. 
Alžbety predstavili stovky umelec-
kých artefaktov od domácich aj za-
hraničných autorov. Okrem iného 
počnúc maľbami, grafikami a po-
kračujúc fotografiami cez plastiky 
až napríklad po scénografiu, počí-
tačovú grafiku či slovenské šperky 
alebo aj ľudové čipky. Priaznivé or-
ganizačné predpoklady pre ďalšie 
pokračovanie cyklu, aj v terajších 
náročných podmienkach, naďalej 
vytvára súčasný primár Preventív-
neho centra MUDr. Roland Witt-
gruber. 
 
Text a foto: Peter Kresánek
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TRNAVSKÁ PALETA
 
je regionálna postupová súťaž ne-
profesionálnej výtvarnej tvorby, 
ktorú završuje výstava výtvarných 
diel realizovaná so Západoslo-
venským múzeom v Trnave. Vyše 
polstoročná história v regióne je-
dinečného podujatia dodáva oce-
neniam váhu a prestíž. Trnavská 
paleta je každoročne vrcholným 
podujatím výtvarného snaženia 
pre približne päťdesiat neprofesio-
nálnych výtvarníkov reprezentujú-
cich okresy Trnava, Piešťany a Hlo-
hovec. Pre vystavujúcich autorov 
je Trnavská paleta nielen súťažou, 
ale najmä príležitosťou na konfron-
táciu s prácami iných výtvarníkov 
a v minulých rokoch pred vypuk-
nutím pandémie aj stretnutie s ve-
rejnosťou a odbornou porotou, 
ktorej pôsobenie spočíva i v odo-
vzdávaní skúseností a odbornej kri-
tike. Výstavný súbor prác pokrýva 
takmer všetky výtvarné žánre od 
maľby až po predmety úžitkového 
umenia. V téme prevláda krajina, 
portrét, zátišie, ale sú zastúpené 
i figuratívne kompozície, či medi-
tatívne obrazy, od realistického po 
abstraktné spracovanie diel. Autori 
sú v zmysle propozícií celoštátnej 
súťaže Výtvarné spektrum rozde-
lení do dvoch vekových skupín 

a každá veková skupina je rozde-
lená do kategórií podľa výtvarnej 
techniky. Výtvarné diela hodno-
tí odborná porota pozostávajúca 
z výtvarných pedagógov, alebo od-
borníkov z výtvarnej oblasti. Po-
rote predsedá a jej členmi sú Mgr. 
Peter Babka, výtvarník a umelecký 
fotograf a Bystrík Vančo výtvarník 
– ilustrátor. Najnovšie hodnotili 
221 výtvarných diel od 52 autorov 
a navrhli 9 cien bez určenia pora-
dia a 14 čestných uznaní.
Ako spomína dlhodobý predseda 
poroty súťaže akademický maliar 
doc. Milan Rašla, hodnotení a vý-
stav Trnavská paleta sa mnohé roky 

pravidelne zúčastňujú viacerí auto-
ri, ktorých práce už získali ocene-
nia v krajských a celoslovenských 
kolách súťaže Výtvarné spektrum. 
Je zaujímavé sledovať cestu tvori-
vého hľadania súťažiacich autorov, 
pokroky a odhodlanie, ktoré ich 
posúvajú dopredu, radosť z tvorby 
vychádzajúcej z ich autentických 
skúseností, vyjadrovania seba. Sám 
si myslí, že akákoľvek tvorivá čin-
nosť vykonávaná s takou láskou 
a zaujatím, akého dôkazom sú ich 
diela, prispieva nielen k zachova-
niu duševného zdravia a skrášľova-
niu prostredia ale bojuje aj s Covi-
dom 19….“

KRUH 
Tvorivé spoločenstvo Klub regio-
nálneho umenia a histórie - KRUH 
vznikol v Chtelnici v roku 2012, 
jeho zakladateľmi sa stali Vladimír 
Lužinský a Ján Lukačovič. V sú-
časnosti má okolo 20 aktívnych 
a takmer desať čestných členov. 
Združuje najmä tých ľudí z regió-
nu, ktorí majú vzťah k umeniu a his-
tórii. Jeho ambíciou je v Chtelnici 
vytvoriť Malokarpatskú galériu. 
Medzi úspešné podujatia združe-
nia KRUH sa zaradila napríklad tiež 
výstava s názvom Dotyky s ume-
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ním. Konala sa v aule Gymnázia J. 
B. Magina vo Vrbovom. Členovia 
KRUH-u, Marián Bašnák ml., Cyril 
Grebečí, Jana Hanuliaková, Ivana 
Jankovičová, Michela Kubíková, 
Ján Lukačovič, Peter Lukačovič, 
Vladimír Lužinský, Rudolf Pavel-
ský, Emil Piešťanský – Cernický, 
Matej Slabý, Petra Šimnová a Jozef 
Vrbovský na nej prezentovali svoje 
umelecké fotografie, olejomaľby, 
maľby na drevo, kreslený humor, 

textilnú tvorbu či drevorezbu. 
Podujatie ozvláštnilo vystúpenie 
hudobnej skuiny Musica Natura 
či premietanie multimediálnych 
prezentácií fotografií od autora C. 
Grebečího. Ako predseda klubu 
V. Lužinský pripomína, v týchto 
priestoroch spolu s J. Lukačovičom 
vystavovali svoje práce už v minu-
losti a toto je ich návrat. Vrátili sa 
späť, ale teraz spolu so svojimi pria-
teľmi – tvorivými ľuďmi.

 
Text a foto: Peter Kresánek



Pozícia: Lekár - špecialista v odbore 
klinická imunológia a alergológia
Pracovisko: Ambulancia klinickej imuno-
lógie a alergológie
Druh pracovného pomeru: plný úvä-
zok, skrátený úväzok
Termín nástupu: dohodou
Kvalifikačné požiadavky: vysokoškol-
ské vzdelanie II. stupňa, špecializácia 
v špecializačnom odbore klinická imunoló-
gia alergológia podmienkou.
Mzda: 2 512,00 € + príplatky

Pozícia: Lekár – osteológ
Pracovisko: Poliklinika 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: dohodou
Kvalifikačné požiadavky: vysokoškol-
ské vzdelanie II. stupňa, špecializácia 
v špecializačnom odbore ortopédia, reu-
matológia, prípadne endokrinológia.
Mzda: 2 512,00 € + príplatky

Pozícia: Lekár - patológ
Pracovisko: Ústav patológie
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: dohodou
Kvalifikačné požiadavky: vysokoškol-
ské vzdelanie II. stupňa, špecializácia 
v špecializačnom odbore patologická ana-
tómia vítaná.
Mzda: 2 512,00 € + príplatky

Pozícia: Lekár – radiačný onkológ
Pracovisko: : Klinika radiačnej onkológie 
SZU a OÚSA
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: dohodou
Kvalifikačné požiadavky: vysokoškol-

ské vzdelanie II. stupňa, špecializácia 
v špecializačnom odbore radiačná onkoló-
gia vítaná. 
Mzda: 1365,00  € bez špecializácie 
  + príplatky
 2 512,00  € so špecializáciou 
   + príplatky

Pozícia: Sestra v nepretržitej 
prevádzke
Pracovisko: Interná klinika VŠZaSP 
a OÚSA , Klinika onkologickej chirurgie LF 
UK a OÚSA, Klinika radiačnej onkológie 
SZU a OÚSA
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: ihneď
Kvalifikačné požiadavky: stredoškolské 
vzdelanie s maturitou, VOV, vysokoškolské 
vzdelanie I. alebo II. stupňa, špecializácia 
v odbore vítaná.
Mzda: 1 170,00 € bez špecializácie 
  + príplatky
 1 385,00 € so špecializáciou 
   + príplatky

Pozícia: Sestra na operačnej sále
Pracovisko: Oddelenie stomatológie 
a maxilofaciálnej chirurgie LK UK a OÚSA
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: dohodou
Kvalifikačné požiadavky: stredoškolské 
vzdelanie s maturitou, VOV, vysokoškolské 
vzdelanie I. alebo II. stupňa, špecializácia 
v odbore vítaná.
Mzda: 1 120,00 € bez špecializácie 
  + príplatky
 1 285,00 € so špecializáciou 
  + príplatky

Žiadosti o prijatie do zamestnania s krát-
kym profesijným životopisom môžete za-
sielať na adresu:

Hana Noskovičová, Odd. perso-
nálne a mzdové, Onkologický 
ústav sv. Alžbety, Heydukova 
10, 812 50 Bratislava (hana.nos-
kovicova@ousa.sk). 

OZNÁMENIE: VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE

ZAMESTNANECKÉ 
VÝHODY A BENEFITY:

• príspevok organizácie na dopln-

kové dôchodkové sporenie, III. 

Pilier,

• príplatky za sobotu, nedeľu a noč-

nú prácu nad rámec Zákonníka 

práce,

• zabezpečenie ubytovania v blíz-

kosti pracoviska pre sestry v ne-

pretržitej prevádzke,

• príspevok organizácie 50% na 

MultiSport karty,

• poskytnutie relaxačných pobytov 

pre zamestnancov s príspevkom 

zo sociálneho fondu,

• stravovanie v zamestnaneckej je-

dálni za 1,00 € ,
• možnosť profesionálneho rastu, 

bezplatné zvyšovanie kvalifikácie,

• zľavy v lekárni pre zamestnancov.
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