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Iba nedávno som si uvedomila, že 
minulý rok mi priniesol malé jubile-
um, keďže uplynulo sedem desať-
ročí od môjho nástupu, ako mladej 
lekárky, do Onkologického ústavu 
sv. Alžbety, ktorý sa vtedy nazýval 
Onkologický ústav so sídlom v  Bra-
tislave. Tento ústav mi nebol nezná-
my, lebo som tam už predtým po dva 
roky absolvovala povinnú klinickú 
prax. Priznám sa, že vtedy, keď ma 
tam zadelili, nebola som nadšená, 
lebo v  lete chcel každý z  Bratislavy 
vypadnúť. Dnes si však myslím, že 
to bolo riadenie osudu, aby som sa 
stala onkologičkou. 

Prvý rok praxe ma zadelili na chirurgiu, 
kde bol šéfom doc. Bruoth. Keďže boli 
dovolenky, ihneď ma zapriahli do práce 
a  bolo mi dovolené asistovať pri operá-
ciách. Samozrejme pripadala som si ako 
také chirurgické embryo. Veľmi ma tam 
zaujali dve operačné sestričky, alžbetínky, 
ktoré boli veľmi zručné a pohotové. Zaží-
vali sme tam všetci spolu okamihy napätia, 
radosti i beznádeje. Vtedy ešte neboli také 
moderné metódy, ktoré by dokonale zma-
povali rozsah nádoru a často sa nevedelo 
v  akom štádiu nádor bol. Vtedy operácie 
trvali dosť dlho a anesteziológia nebola na 
vysokej úrovni. Niekedy prichádzal opero-
vať doc. Bolcek, ktorý často riešil drama-
tické chvíle vybraným slovníkom, na ktorý 
som sa vždy tešila, lebo uvoľňoval napätie. 

Prvý môj osobný vstup do chirurgie 
bola operácia kožného nádoru, už presne 
neviem akej lokalizácie, ale pamätám si, že 
išlo o sarkóm. Vtedy boli histologické ná-
lezy veľmi stručné, vyjadrené iba skratkou 
ide o CA alebo o SA. Až neskôr, pri čítaní 
najnovších histologických nálezov som si 
uvedomila, ako sa v  priebehu desaťročí 
onkológia zmenila. 

V  druhom roku praxe u  alžbetínok, 
ktorú som si už potom sama žiadala, ma 
zaradili na gynekológiu kde bol šéfom Dr. 
Klauber. Tam som sa už vnárala do tajov 
gynekologickej onkológie. Niekedy prišli na 
vyšetrenie a  poradu aj ženy, ktoré chceli 
mať deti a nejako sa to nedarilo. Vtedy im 
pán primár dával rôzne rady, pri ktorých ma 
vždy vykázal za dvere ambulancie. Raz na 
to zabudol a tak som sa tiež dosť poučila.

Na ambulancii bola vtedy sr. Dominika, 
ktorej úlohou bolo aj nosenie rádia v takom 
príručnom kontajneri. Dnes by sa odborníci 
chytali za hlavu v akom stave bola vtedy 
ochrana pred žiarením. Pridruženou úlohou 
sr. Dominiky bolo odkladanie fliaš s vínom 
– pozornosť od pacientok - do skrine pred 
ambulanciou. Keďže primárovi Klauberovi 
popíjanie vína nebolo veľmi blízke, s  ra-
dosťou túto skriňu navštevovali kolegovia 
z iných oddelení.

Po týchto povinných klinických poby-
toch som veľmi dúfala, že sa mi tam podarí 
vrátiť. Keď som už v lete 1951 mala ešte 
od tlače mokrý diplom v ruke, Povereníctvo 
zdravotníctva ma vyslalo na Oravu do Trs-
tenej. I keď som z toho bola spočiatku veľ-
mi sklamaná, tamojší pobyt na internom 
oddelení, ktorý trval až do januára 1953 
mi veľa dal. O  oravskom pobyte by som 
vedela napísať hrubú knihu. O  rôznych 
zážitkoch nielen v nemocnici ale i v teréne 
kam sme museli chodiť, najmä v noci. Boli 
dramatické i veselé a rada na to spomínam. 
Tu som si uvedomila, že mať diplom je veľ-
mi málo a že je treba neustále sa odborne 
vzdelávať. 

Po viacerých žiadostiach o  preloženie 
do Bratislavy som konečne opäť zakotvila 
u alžbetínok. Tento názov pre nemocnicu 
verejnosť rada užívala, lebo vtedy ešte 
slovo onkológia mnohým nič nehovorilo.  
Nebola to však ani chirurgia ani gynekoló-
gia, v  čo som tajne dúfala, ale röntgeno-

lógia, kde diagnostika a  terapia fungovali 
spoločne. Tak som sa tam postupne oboz-
namovala s problémami v tejto onkologic-
kej disciplíne. Naším primárom bol vtedy Dr. 
Vernár, ktorý ešte absolvoval rozdelenie 
tohto odboru na dve samostatné disciplí-
ny – diagnostiku a terapiu. Dali nám vtedy 
možnosť zvoliť si jednu z týchto disciplín. 
Rozhodla som sa pre rádioterapiu a  tak 
som sa stala prvou ženou na Slovensku, 
ktorá bola rádiologičkou. Dr. Vernára na-
hradil na diagnostike Dr. Šári a  o  terapiu 
sa staral Dr. Kunštandt, neskôr profesor 
v Košiciach, v spolupráci s Dr. Liškom – der-
matológom, ktorý bol neskôr riaditeľom 
klinickej časti ústavu a  s  prof. Križanom, 
ktorý bol odborným konziliárom. Na rádio-
terapii sme potom s Dr. Čepčekom, neskôr 
riaditeľom klinickej časti ústavu, s Dr. Janči-
nom, Dr. Balážom a postupne tiež s ďalší-
mi, riešili problémy liečby nádorov žiarením. 
Vtedajšie oddelenie nebolo ešte vybave-
né modernou technikou a  tak sme často 
rozloženie ožarovacej dávky riešili rovnica-
mi o  troch neznámych. Priznám sa, že mi 
to niekedy trvalo dosť dlho než som prišla 
k nejakému záveru. V tom čase ešte nebo-
la zavedená chemoterapia, tak sme ožaro-
vali takmer všetko, ale aj sme ožarovanie 
často zamietali, ak išlo o  veľmi pokročilý 
nádor. Postupne sa oddelenie rozširova-
lo, najmä po príchode doc. Ďurkovského, 
ktorý sa stal primárom a mal veľké zásluhy 
o zdokonalenie tejto dôležitej disciplíny na 
Slovensku. 

Zlepšovala sa postupne technika i  me-
tódy. Prvá kobaltová bomba na Slovensku 
bola inštalovaná u  Alžbetínok. Vyvolala 
veľkú pozornosť médií, ktoré, ako je už nie-
kedy ich zvykom, jej význam pre liečbu ná-
dorov žiarením trocha zveličovali, ale aj tak 
to bola pre ústav užitočná reklama. Tento 
prírastok rozšíril aj tím rádiologických la-
borantov, ktorých v  práci usmerňovala 
pani Naumenková, vlastne súdružka Na-

Zo spomienok prvej rádiologičky 
Alžbetínky, ktoré si uchovávam v pamäti 
Osobnosti z histórie ústavu 
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umenková, ktorá bola vtedy predsedníčka 
strany. Bola prísna v práci, ale spravodlivá 
a  svoju funkciu nezneužívala. Veľmi som 
si vážila, že po jej márnych pokusoch, aby 
som vstúpila do strany to vzdala, ale nikdy 
to nezneužila a v práci sme si rozumeli. 

Popri rozširovaní odborných vedomostí 
museli sme sa zlepšovať aj formou politic-
kých školení a  iných podujatí. Prevýchovu 
nám vštepovali odborníci i  neodborníci. 
Spomínam si na jedného z nich, ktorý bol 
domovníkom z  Hollého ulice, ktorý nám 
vysvetľoval, „cyklistické“ krízy kapitalizmu 
a  rozprával o  utrpení ľudí vo „Vitamíne“ 
teda Vietname. Pre nás mnohých, málo 
uvedomelých boli to hodiny uvoľnenia i zá-
bavy. Našu prevýchovu k pracujúcej triede 
doplňovali povinné brigády, i v pracovnom 
čase – ako napríklad zbieranie maku, trie-
denie nasadenej kukurice, zber hrozna na 
základe vytvorenej družby s  niektorými 
družstvami, čím si ústav vylepšoval svoj 
politický profil – Šťastne sme to zvládali, 
i  naši pacienti, o  ktorých sme sa starali, 
lebo ich našťastie nebolo toľko ako dnes. 
Ani to tak ťažko neniesli, lebo na izbách ich 
bolo veľa, mohli spolu komunikovať a deliť 
sa spoločne o  nádej. Obávam sa však, že 
všetky tieto snahy o zmenu uvedomelosti 

boli u mnohých z nás málo úspešné. Mali 
sme však veľké šťastie, že ústav vtedy 
viedol prof. Thurzo, ktorý napriek svojej 
politickej orientácii držal nad všetkými bez 
rozdielu ochrannú ruku. To nám mnohí ko-
legovia z iných ústavov v Československu 
dosť závideli. Vďaka tomu mohla sa práca 
či na klinike alebo vo výskume úspešne 
zdokonaľovať, a jej výsledky boli uznávané 
nielen doma ale i v zahraničí. 

Vtedy na lôžkovom oddelení boli veľké 
izby, kde na niektorých bolo umiestnených 
10 -12 pacientov. Mala som tam na sta-
rosti striedavo izby pre ženy i pre mužov. 
U  žien mi pomáhala najviac sr. Františka, 
u  mužov pracovala vždy dobre naladená 
sr. Don Boska. Často si spomíname na 
všetky sestričky, ktoré spolu s nami bojo-
vali proti rakovine, z ktorých dnes už väč-
šina odpočíva v pokoji v krypte Rehole sv. 
Alžbety. Ich mená sme však nezabudli. Pri 
neskorších náhodných stretnutiach so sr. 
Alexandrou alebo sr. Vincenciou, ktoré nás 
už tiež navždy opustili, pripomínali sme si 
radostné chvíle, ale i dramatické udalosti. 

Medzi tie dramatické udalosti patrí 
náhle a  nečakané vyvezenie rehoľných 
sestier alžbetínok z  Bratislavy, na údajnú 

prevýchovu do prostredia, ktoré by sa dalo 
nazvať pracovným táborom. Stalo sa to 
v noci a na naše zdesenie zostal špitál na 
druhý deň bez ošetrujúcich sestier. Túto 
katastrofu riešil okamžite riaditeľ nemoc-
nice Dr. Thurzo na Ústrednom výbore 
strany a  tak sa podarilo pár sestričkám 
s určitými podmienkami vrátiť na pracovis-
ko. Museli prísť samozrejme civilné sestry 
a  stalo sa nevyhnutným postupne túto 
novú situáciu zvládnuť. 

Napriek tomu, ako sa len dalo sledovali 
sme osudy našich sestričiek v rôznych kú-
toch Slovenska kde pracovali, či už v lese, 
na poli alebo sa starali o mentálne poško-
dené deti a problematických starcov v do-
movoch dôchodcov. Raz sme ich navštívili 
s manželom po ceste do Tatier v Kláštore 
pod Znievom, kde boli viaceré ubytované 
v  spoločnej nocľahárni. Zrejme sme boli 
podozriví, lebo vrátnik či dozorca na vrátni-
ci – nás veľmi spovedal, čo im chceme, ale 
nakoniec nás na návštevu vpustil. Dodnes 
mám dojem, že nepochopil, že našou náv-
števou chceme im prejaviť našu účasť na 
ich osude a dať im nádej. Keď sme sa so 
sestričkami lúčili dojala nás jedna z  naj-
starších, sr. Boromea, ktorá sa u Alžbetínok 
starala o záhradu. Prosila nás, aby sme po-
vedali pánu Thurzovi, že sa za neho modlí, 
aby im pomohol.

 
Je mi ľúto, že túto časť spomienok kon-

čím smutne, ale zažili sme u  alžbetínok 
v priebehu času mnohé príjemné i zábavné 
zážitky. Priestor mi však nedovoľuje, aby 
som ich tu spomínala, možno nabudúce.

MUDr. Eva Siracká, DrSc.

Archívna fotografia© Rehole sv. Alžbety z druhej polovice 50. rokov minulého storočia. 
Medzi zobrazenými alžbetínkami sú tiež: sr. Alexandra, sr. Benigna, sr. Don Boska, sr. Au-
gustína a sr. Alfonza..., ktoré si ľudia asi najviac pamätajú. V spodnom rade je profesor 
Krovina, ktorý duchovne viedol sestry veľa rokov. 
Text: Sestra predstavená Jana-Battista Ružičková

Autorka článku doktorka Eva Si-
racká je lekárska legenda, v roku 
1990 zakladateľka a do minu-
lého roku prezidentka Ligy proti 
rakovine. Svetová zdravotnícka 
organizácia ju zaradila medzi 65 
popredných lekárov sveta. Je pr-
vou ženou na Slovensku, ktorá 
sa venovala rádioterapii. Za celo-
životnú prácu v onkológii dostala 
viacero ocenení a vyznamenaní, 
medzi nimi Pribinov kríž I. triedy 
a Rad Ľ. Štúra III. triedy.  



žíva v mnohých priemyselných a technických 

oblastiach. Každému z nás sa už len slovíčko 

jadrová elektráreň okamžite spája s pojmami 

ako rádioaktivita a nebezpečné žiarenie. V 

medicínskych odvetviach je táto tajomná ne-

viditeľná energia využívaná už viac ako storo-

čie v rádiológii (rtg a CT prístroje), v nukleárnej 

medicíne (napríklad pri PET/CT a SPECT/CT 

vyšetreniach a liečebných aplikáciách rádioak-

tívnych látok) a samozrejme aj v radiačnej on-

kológií, kedy sa rôzne druhy žiarenia využívajú 

na liečenie nádorov.

NEKROLÓG

17  Navždy nás opustili
S pocitom hlbokého smútku si pripomíname, že 

dňa 18. apríla 2022 nás navždy opustil  dlho-

ročný spolupracovník a priateľ, odborník sveto-

vého formátu, múdry, skromný a obľúbený le-

kár doc. MUDr. Tomáš Lipšic, CSc. Celoživotným 

dielom prispel, okrem iného, pre rozvoj poznat-

kov a lekárskej praxe v oblastiach zameraných 

na trombocyty a ich patológie, ansémie, využi-

tie nukleárnej medicíny v hematológii, metabo-

lizmus železa, vitamínu B12 a kyseliny listovej, 

diagnostiku infekcií prenosných transfúziou 

krvi a transplantáciami či systémy kvality v la-

boratóriu. Odbornosť svetového formátu pre-

ukázal napríklad pri diagnostikovaní a liečbe 

zriedkavého hematologického ochorenia, ce-

losvetovo zisteného iba niekoľkým desiatkam 

pacientov. 

NAŠE PRACOVISKÁ

19 Oddelenie klinickej 
farmakológie OÚSA  

Oddelenie klinickej  farmakológie (ďalej len 

OKF) v Onkologickom ústave sv. Alžbety Brati-

slava pracuje od roku 1996. Má za úlohu indi-

kovať, sledovať antibiotickú liečbu v nemocni-

ci, monitorovať spotreby antibiotík a sledovať 

vývoj odolnosti patogénov na antibiotiká. Na 

základe týchto výsledkov vypracováva odpo-

rúčané postupy antimikrobiálnej terapie.  

DOBROVOĽNÍCTVO

20 Pred aktuálnou výzvou 
Ako ďalej v nemocniciach

Dobrovoľnícka skupina Vŕba a jej služby exis-

tujú v Onkologickom ústave sv. Alžbety už od 

roku 1999. Je to už 23 rokov spoločnej cesty 

- služby pre pacientov. Roky existencie dobro-

voľníckeho programu dokazujú zmysluplnosť 
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2 Zo spomienok prvej rádiologičky  
Alžbetínky, ktoré si uchovávam  

         v pamäti 
Iba nedávno som si uvedomila, že minulý rok mi 

priniesol malé jubileum, keďže uplynulo sedem 

desaťročí od môjho nástupu, ako mladej lekár-

ky, do Onkologického ústavu sv. Alžbety, ktorý 

sa vtedy nazýval Onkologický ústav so sídlom 

v Bratislave. Tento ústav mi nebol neznámy, 

lebo som tam už predtým po dva roky absolvo-

vala povinnú klinickú prax. Priznám sa, že vte-

dy, keď ma tam zadelili, nebola som nadšená, 

lebo v lete chcel každý z Bratislavy vypadnúť. 

Dnes si však myslím, že to bolo riadenie osudu, 

aby som sa stala onkologičkou. 

OFICIÁLNA NÁVŠTEVA

6 Mamografické skríningové 
centrum OÚSA vo fókuse  

 Medzinárodnej agentúry pre  
 výskum rakoviny 
Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny 

(International Agency for Research on Can-

cer, skrátene IARC) je medzinárodná agentúra, 

ktorá je súčasťou Svetovej zdravotníckej orga-

nizácie (WHO). Jej sídlo sa nachádza vo fran-

cúzskom meste Lyon a jej prvoradou úlohou 

je koordinácia výskumu príčin rakoviny. Vedie 

oficiálne databázy kategorizujúce jednotlivé 

karcinogény a vydáva početné publikácie ve-

nované jednotlivým príčinám vzniku onkologic-

kých ochorení.

UDIALO SA

9 Približujú dianie a vystupujú 
  osobnosti OÚSA

V uplynulom období pokračoval na Slovensku 

záujem médií o vynikajúce osobnosti a dianie 

v Onkologickom ústave sv. Alžbety. V pomerne 

krátkom odstupe času za sebou ústav navští-

vili, či informácie od nás, okrem viacerých iných, 

zverejnili: najsledovanejšie televízie Markíza 

a JOJ, najčítanejší mienkotvorný denník SME 

alebo vo svojej kategórii s najväčším nákladom 

odborný dvojmesačník - Bedeker zdravia. Vý-

ber zaujímavých a užitočných informácií, ktoré 

priniesli aj touto cestou ďalej sprostredkujeme. 

PREVERILI NAŠE PRACOVISKÁ

12 Medzinárodná misia v oblasti  
radiačnej ochrany - ORPAS

Možno si neuvedomujeme, ale „neviditeľné 

žiarenie“ sa už dlhé desaťročia úspešne vyu-
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a užitočnosť našej činnosti. Tieto roky práce 

a kontinuity v prospech pacientov vyprofilo-

vali takú organizáciu, ktorá dobrovoľníkov pre 

tieto služby starostlivo vyberá, školí a vedie ich 

profesionálnym spôsobom. Tak isto tu existuje 

aj vzájomná dobrá komunikácia a spolupráca 

s vedením nemocnice ako aj so zdravotníckymi 

pracovníkmi. 

REKONŠTRUKCIA OÚSA

22 Moderná budúcnosť pre nás 
všetkých

Už stovky rokov ústav sv. Alžbety na Heydu-

kovej ulici pokračuje v odkaze svätej Alžbety – 

POMÁHA CHORÝM A TRPIACIM.

AVON 

24 Nový štart 
Septembrový pochod 

Spoločnosť Avon, rovnako ako ďalší, preko-

návala uplynulé dva roky náročné prekážky. 

Napriek zložitému obdobiu nepoľavila a pomá-

hať neprestala. Práve naopak, v nepriaznivých 

situáciách prišla s riešením v podobe krásnych 

charitatívnych predmetov a na boj za zdravé 

prsia venovala 91 000 eur. Tento rok sa znovu 

24. septembra na Tyršovom nábreží naštartu-

je v poradí 12. ročník Avon Pochodu za zdravé 

prsia, ktorý prináša niekoľko noviniek vrátane 

nových symbolov Pochodu - Tričiek za zdravé 

prsia 2022.

UMENIE

26 Umelec fotograf – umelec 
šéfkuchár Adrián Tóth:  

 Momentky zo Slovenska
V Onkologickom ústave sv. Alžbety sa koná 

86. výstava z cyklu Umenia, ktoré lieči. Naj-

novší súbor fotografií pod názvom: „Moment-

ky zo Slovenska“ tu predstavuje Adrián Tóth. 

Adrián, vedúci kuchár Oddelenia liečebnej vý-

živy a stravovania Onkologického ústavu sv. 

Alžbety, pracuje v ústave už druhé desaťročie. 

Na jednej strane je známy ako majster kuchár-

skeho umenia, ktorého špeciality sa podávajú 

nielen v ústavnej jedálni ale so svojim tímom 

pripravuje jedlá tiež pre pacientov. Na druhej 

strane sa prejavuje ako fotograf s citlivým 

okom pre unikátny záber, náležitými zručnos-

ťami ale aj profesionálnymi technickými zna-

losťami.

LIGA PROTI RAKOVINE

28 Sila ľudskosti 
Nečakaný a krásny výsledok

Tohtoročná charitatívna zbierka Deň narcisov, 

za ktorou stojí Liga proti rakovine (LPR), pri-

niesla nečakaný a krásny výsledok. Na pomoc 

pacientom s rakovinou sa vyzbieralo vyše 815 

000 eur. Navyše výsledok je len predbežný,  

keďže Deň narcisov tradične ešte úplne ne-

končí a umožňuje zapojiť sa do zbierky ďalšími 

spôsobmi.

ZAUJÍMAVOSTI

29 Holíč - Skalica - Bratislava 
Príprava nových odborníkov

Náročné technológie a málo profesionálov na 

ich zvládnutie. Predchádzať takejto situácii 

sa usiluje aj spoločnosť Grafobal Skalica, ke-

ďže využíva moderné a vysoko sofistikované 

tlačové zariadenia. Zameriava sa pritom na 

podporu prípravy nových odborníkov už po-

čas štúdia a umožnenie im priameho kontaktu 

s výrobnou sférou, vrátane pracovných stáží.     

29 Všetky modely aj ako 
hybridy

Pri osvedčených modeloch Vitara a Swift ja-

ponskej značky Suzuki úspornosť a dynamiku 

jazdy už zvyšuje tiež unikátny hybridný pohon. 

Na čele elektromobility je vlajková loď značky 

- Suzuki Across. Vyniká vo svojej triede, okrem 

iného, najmä príkladne dlhým elektrickým do-

jazdom na jedno nabitie batérie. Bližšie sa mali 

možnosť nedávno oboznámiť so všetkými tro-

mi modelmi tiež návštevníci na vyhľadávanom 

Salóne elektromobilov.  



Bolo pre nás cťou, že 28. júna 2022 
v rámci oficiálnej návštevy Slovenskej 
republiky v  sprievode zástupcov Mi-
nisterstva zdravotníctva SR a Národ-
ného onkologického inštitútu (NOI) 
sme mohli na pôde Onkologického 

ústavu sv. Alžbety (OÚSA), privítať 
7-člennú delegáciu tejto významnej 
nadnárodnej inštitúcie, ktorú viedol 
vedecký pracovník IARC v  oblasti 
včasnej diagnostiky a  prevencie Dr. 
Andre Carvalho. Delegácia navštívila 

Slovensko na pozvanie ministra zdra-
votníctva SR Vladimíra Lengvarského 
v  rámci projektu ICCCS (Improving 
cancer care coordination and scree-
ning in Slovakia).

Úvodné stretnutie s významnými 
hosťami sa odohralo za účasti ko-
nateľa a riaditeľa OÚSA doc. MUDr. 
Juraja Kaušitza, CSc., ktorý delegácii 
predstavil náš ústav jednak z  as-
pektu jeho dlhodobej histórie a tra-
dície, ako aj z aspektu novodobého 
špičkového medicínskeho zariade-
nia a vysokej odbornej fundovanos-
ti na poli špecializovanej diagnosti-
ky, liečby a skríningu onkologických 
ochorení. 

 OFICIÁLNA NÁVŠTEVA

6 číslo 3/2022

Na pozvanie ministra zdravotníctva

Mamografické skríningové centrum 
OÚSA vo fókuse Medzinárodnej 
agentúry pre výskum rakoviny 

Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny  (International 

Agency for Research on Cancer, skrátene  IARC) je medziná-

rodná agentúra, ktorá je súčasťou Svetovej zdravotníckej organizá-

cie  (WHO). Jej sídlo sa nachádza vo francúzskom meste Lyon a  jej 

prvoradou úlohou je koordinácia výskumu príčin rakoviny. Vedie 

oficiálne databázy kategorizujúce jednotlivé karcinogény a vydáva 

početné publikácie venované jednotlivým príčinám vzniku onkolo-

gických ochorení.
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Za účasti predsedu Komisie MZ SR 
pre skríning onkologických chorôb 
v  SR a  prezidenta Slovenskej onko-
logickej spoločnosti SLS, prednostu 
Internej kliniky VŠZaSP a  OÚSA prof. 
MUDr. Stanislava Špánika, CSc., sa 
hostia oboznámili s  realizáciou popu-
lačných skríningových programov na 
pôde OÚSA, a  to najmä mamografic-
kého skríningu karcinómu prsníka, kto-
rý podrobne prezentovala prof. MUDr. 
Viera Lehotská, PhD., hlavná odborníč-
ka MZ SR pre rádiológiu, predsedníč-
ka Komisie MZ SR pre zabezpečenie 
kvality v rádiológii, radiačnej onkológii 
a  v  nukleárnej medicíne, prezidentka 
Slovenskej rádiologickej spoločnosti 
SLS a prednostka 2. rádiologickej klini-
ky LFUK a OÚSA. 

Delegácia si s  veľkým záujmom 
prezrela skríningové mamografické 
centrum 2. rádiologickej kliniky LFUK 
a OÚSA a ocenila jeho vysokokvalitné 
technické vybavenie a  profesionálny 
odborný prístup v    poskytovaní skrí-
ningových mamografických vyšetrení 
s priamou nadväznosťou na sofistiko-
vané doriešovanie podozrivých a aty-
pických nálezov pomocou špecializo-
vaných metód, napr. vákuum-asisto-
vanej biopsie (vákuovej mamotómie) 
a  magnetickej rezonancie. Súčasne 
delegácia kladne hodnotila smerova-
nie Slovenska v  rámci celoplošného 
populačného skríningu karcinómu 
prsníka a vyjadrila svoju podporu úsi-
liu odbornej medicínskej verejnosti 
a rezortu zdravotníctva pri jeho ďalšej 
realizácii, ktorá vedie k jedinému cieľu, 
a to k včasnému záchytu bezpríznako-
vých zhubných nádorov prsníka v cie-
ľovej populácii žien a tým k záchrane 
života a k jeho predĺženiu bez zákernej 
choroby.

Text: prof. MUDr. Viera Lehotská, PhD., 
hlavná odborníčka MZ SR pre rádio-
lógiu, predsedníčka Komisie MZ SR 
pre zabezpečenie kvality v  rádiológii, 
radiačnej onkológii a v nukleárnej me-
dicíne, prezidentka Slovenskej rádiolo-
gickej spoločnosti SLS a prednostka 2. 
rádiologickej kliniky LFUK a OÚSA.
Foto: Peter Kresánek 
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Pre predplatiteľov časopisu Onkológia: 45 € 

Objednávka v SR: e-mailom na predplatne@solen.sk, tel.: 02/5465 0649, mob.: 0911 345 599

Knižná novinka

Práve 
v predaji!

Doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., 
Prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc., a kolektív

Knižná publikácia Všeobecná onkológia 
je v súčasnosti najmodernejšia monografi a 
o onkologických ochoreniach. Knihu zostavili 
doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., a prof. MUDr. 
Dalibor Ondruš, DrSc., na ktorej sa spolupodieľali 
aj ďalší autori z Onkologického ústavu 
sv. Alžbety i z iných slovenských 
špecializovaných pracovísk.

Je určená nielen pre lekárov, medikov 
či doktorandov, ale aj prírodovedcov 
a ostatnú zainteresovanú vedeckú pospolitosť. 
Špecialistom onkológom poskytuje úvod 
k ďalšiemu prehlbovaniu vlastnej odbornej 
problematiky. Poslúži aj ako učebnica pre 
študentov.

Všeobecná onkológia sa venuje kapitolám 
z epidemiológie, prevencie či skríningu malignít, 
zobrazovacím metódam, laboratórnym 
vyšetreniam v onkológii, princípom liečby 
nádorov, ale zaujíma sa aj o nové pokroky vo 
výžive onkologických pacientov, ich kvalitu 
života alebo alternatívny spôsob onkologickej 
liečby pacientov.

Onkológia ako odbor však v sebe pojíma 
také široké spektrum onkologických 
špecializácií, že zostavovatelia knižnej publikácie 
doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., prof. MUDr. 
Dalibor Ondruš, DrSc., a kolektív sa rozhodli 
tento projekt rozšíriť aj o špeciálnu časť.

Špeciálna onkológia bude predstavovať 
komplexný pohľad na vybrané malignity, 
od epidemiológie, histopatológie, diagnostiky 
až po rôzne možnosti liečby jednotlivých 
onkologických ochorení.

Recenzenti:  doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc., 
prof. MUDr. Jindřich Finek, Ph.D., MHA
doc. MUDr. Michal Mego, PhD.

Počet strán: 608
Dátum vydania: január 2017

knižná edícia

Všeobecná
ONKOLÓGIA

NOVA_ONKOLOGIA_uputavka_kniha_205x265.indd   1 11.5.2017   13:30:09
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Televízia Markíza
Slováci naďalej zanedbávajú preven-

tívne prehliadky a  nepomohla tomu ani 
ďalšia vlna pandémie. O stanovisko k to-
muto smutnému konštatovaniu požiadala 
Onkologický ústav sv. Alžbety redaktorka 
Zuzana Holienčíková z Markízy. 

Naša odpoveď priniesla informáciu, 
že v  tomto ohľade sa ústav pozitívne 
vymyká z bežnej štatistiky, ktorá signali-
zuje pokles záujmu o prehliadky. Naopak, 
Onkologický ústav svätej Alžbety počas 
minulého roku dosahoval zhruba takú 
účasť na preventívnych prehliadkach ako 
v  období pred pandémiou. Preventívne 
centrum ústavu pritom vykonávalo prie-
merne 15 až 18 komplexných prevencií 
denne. Počas uplynulých troch rokov 
ústav navyše zabezpečoval aj rovnaký či 
dokonca vyšší rozsah a úroveň napríklad 
tiež onkochirurgickej či onkogynekolo-
gickej starostlivosti a liečby. 

Darilo sa to tiež vďaka podpore vedenia 
ústavu, snahy o  onkologickú prevenciu 
a liečbu na európskej úrovni. Samozrejme 
je to predovšetkým zásluha nesmiernej 
obetavosti a  úsilia zdravotníkov Onko-
logického ústavu svätej Alžbety. Najmä 
ich ľudského prístupu v  užšom kontakte 
s  pacientom, či erudovanosti lekárov ako 
aj medziľudským vzťahom v tímoch odde-
lení a kliník.

V samotnej relácii k uvedenej tematike 
(24. júla 2022; TV Markíza; Televízne 
noviny; 19:00; Zuzana Holienčíková/
Zlatica Švajdová Puškárová; Jaroslav 
Zápala) potom vystúpil tiež primár Pre-
ventívneho centra Onkologického ústavu 
svätej Alžbety MUDr. Roland Wittgruber. 
Centrum ústavu je jedným zo svojho dru-
hu najdlhšie pôsobiacich, s najširšími skú-
senosťami a  najrozsiahlejším spektrom 
cielených prehliadok, určených napríklad 
špičkovému manažmentu a ľuďom podlie-

hajúcim zvýšenému stresu. Primár v relácii 
uviedol, čo niekedy bráni účasti na pre-
hliadkach: „Stále tam prevláda ten strach, 
hlavne u tých starších ľudí, boja sa.“

Podporu absolvovania prevencie, vec-
ne a so silnými argumentami v samostat-
nej relácii už skôr (10. mája 2022; TV 
Markíza; Teleráno; 06:35) zdôvodňoval 
MUDr. Ladislav Masák, CSc., prednosta 
Kliniky gynekologickej onkológie Onko-
logického ústavu sv. Alžbety a SZU. Ako 
v  súvislosti s  tým pripomenul: „Rovnako 
ako všeobecne v onkológii, pri karcinóme 
krčka maternice tiež platí - čím je ocho-
renie včaššie diagnostikované a  v  niž-
šom štádiu, tým sú vyššie šance pre 
vyliečenie. Pri prevencii tohto ochorenia 
chceme, aby sme nediagnostikovali už 
vzniknutú rakovinu ale aby sme diagnos-
tikovali predrakovinové stavy, ktoré vie-
me vyliečiť. Zabránime tým, aby vôbec 
rakovina vznikla. K  tomu slúžia preven-

V kľúčových médiách

Približujú dianie a vystupujú osobnosti
Onkologického ústavu sv. Alžbety

V  uplynulom období pokračo-
val na Slovensku záujem mé-

dií o vynikajúce osobnosti a dia-
nie v  Onkologickom ústave sv. 
Alžbety. V pomerne krátkom od-
stupe času za sebou ústav na-
vštívili, či informácie od  nás, 
okrem viacerých iných, zverejnili: 
najsledovanejšie televízie Markí-
za a JOJ, najčítanejší mienkotvor-
ný denník SME alebo  vo svojej 
kategórii s  najväčším nákladom 
odborný dvojmesačník - Bede-
ker zdravia. Výber zaujímavých 
a  užitočných informácií, ktoré 
priniesli aj touto cestou ďalej 
sprostredkujeme. 



tívne prehliadky, tomu slúžia cytologické 
vyšetrenia. Tu by som chcel zdôrazniť, že 
predrakovinové stavy nespôsobujú žene 
žiadne ťažkosti. Cíti sa absolútne zdravá 
po všetkých stránkach... Preto ženy nech-
cú chodiť na preventívne gynekologické 
vyšetrenia. Myslia si, že je zbytočné ob-
ťažovať gynekológia.“ 

Medzi iným ďalej spomenul, že už aj na 
Slovensku prebieha organizovaný skríning 
zameraný proti karcinómu krčka maternice. 
Začína sa u žien vo veku 23 rokov, pritom 
preventívnu gynekologickú prehliadku má 
žena uhradenú už od 18 rokov. Prvé dve 
cytologické vyšetrenia nasledujú v  jed-
noročnom intervale. Potom sa pokračuje 
v  trojročnom intervale až do veku ženy 
64 rokov. Organizovaný pozývací skríning 
vtedy končí ak boli tri predchádzajúce 
cytologické vyšetrenia v poriadku. Pokiaľ 
gynekológ pri vyšetrení zistí, že to je po-
trebné môže ster vykonať i po prekročení 
stanoveného veku. Zdravotné poisťovne 
to samozrejme tiež uhradia. 

Ďalší zásadný rozhovor pre televízne 
vysielanie poskytol prof. MUDr. Stanislav 
Špánik, CSc., prednosta Internej kliniky On-
kologického ústavu sv. Alžbety a VŠZaSP 
(13. júna 2022; TV Markíza; Televízne 

noviny; 19:00; Zuzana Holienčíková/
Patrik Švajda; Mária Chreneková Pie-
trová). V  kontexte citácií zahraničných 
odborníkov svetového formátu, sa vyjadril 
k najnovšie predstavenému novému lieku 
na liečbu rakoviny hrubého čreva. 

Sľubný liek zatiaľ úspešne experimen-
tálne podávali len 12 vybraným pacien-
tom. Vyznačuje sa tým, že nie je ani za-
cielený na nádor, ale je skôr zameraný na 
imunitný systém. Všetci pacienti mali totiž 
rakovinu s rovnakou genetickou mutáciou, 
ktorá sa objavuje u 5 – 10 % ľudí s týmto 
ochorením. Chemoterapia u nich nezaberá 
a  potrebná je aj operácia. Ľuďom s  rako-
vinou podávali nový liek každé tri týždne 
počas šiestich mesiacov. Pacienti zároveň 
podstúpili operáciu, aj chemoterapiu. Čo je 
výnimočné, nádory zmizli všetkým.

„Tieto cielené látky proti určitým cha-
rakteristikám dokážu naštartovať imunit-
ný systém organizmu, aby identifikoval, 
rozpoznal nádor a aj ho zlikvidoval.“ Uvie-
dol, okrem iného, pre reláciu prednosta. 
Zároveň potvrdil, že hoci zistenia hovoria 
jasne v prospech tohto lieku, podľa odbor-
níkov bude potrebný ešte ďalší doplňujúci 
výskum: „Bude to na väčšej vzorke pacien-
tov a bude to na rôznych typoch nádorov, 

aby sme overili, či je tento liek, ktorý je tak 
účinný na liečbu nádorov hrubého čreva 
a konečníka, účinný aj v liečbe iných typov 
nádorov. Bude sa porovnávať účinnosť 
tejto liečby tiež voči štandardnej liečbe.“ 

Televízia JOJ
Zaujala tiež reportáž o možnosti praco-

vať formou odbornej stáže, ktorú Onkolo-
gický ústav sv. Alžbety poskytol ukrajin-
skej kardiologičke MUDr. Liudmyle Peresh 
(24. mája 2022; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 
19:30; Barbora Jánošová/Aneta Pariš-
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ková; Ľuboš Sarnovský). Po absolvovaní 
stáže a ďalšom zdokonalení sa v slovenči-
ne má záujem urobiť si nostrifikáciu. Ako 
v  reportáži odznelo: „Kým ústav je vďač-
ný za erudovanú posilu, Liudmyla je zasa 
vďačná za to, že na Slovensku nemusí ako 
mnohé iné ukrajinské ženy s vysokou ško-
lou upratovať, ale robiť to, čo robila doma.“

Denník SME
Celé priehrštie médií popri denníku Sme, 

napríklad aj Denník N či viaceré regionálne 
tituly sprostredkovali rady a  ponaučenia 
ohľadom alergií, ich diagnostiky a  liečby, 
ktoré najnovšie zverejnil primár Oddelenia 
klinickej imunológie a alergiológie a pred-
nosta Ústavu laboratórnej medicíny OÚSA 
a  SZU doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD. 
Mimoriadne zaujal najmä pri prípade prvé-
ho pacienta na Slovensku s  diagnózou 
alfa-gal syndrómu. Teda s alergickou reak-
ciou na mäso spájanou s uhryznutím klieš-
ťa. Informoval pri tom (viď. napr. SME, 
17. júna 2022; Denisa Koleničová), 
že práve Onkologický ústav sv. Alžbety 
vykonáva tiež testy na alfagal syndróm. 

„Testovanie na alfagal sa robí u  niekto-
rých pacientov užívajúcich konkrétnu bio-
logickú liečbu (z  onkologickej indikácie), 
pretože vytvorené protilátky proti tomuto 
proteínu môžu túto liečbu komplikovať, 
v  niektorých prípadoch aj znemožniť. Je 
to preto, že tento prípravok biologickej 
liečby obsahuje stopy proteínu alfagal 
a  pacienti, ktorí si vytvorili proti nemu 
„alergické“ IgE protilátky, môžu reagovať 
na túto biologickú liečbu alergicky alebo 
u nich liečba nemusí byť účinná.“ Vysvetlil 
doc. Hrubiško a doplnil: „Rovnako meriame 
tieto protilátky u pacientov s podozrením 
na potravinovú alergiu, konkrétne jej veľ-
mi vzácnu formu, ktorou je precitlivenosť 
na alfagal, ktorý sa vyskytuje v červenom 
mäse, vnútornostiach, ale aj v  mačacích 
výlučkoch, srsti, slinách.“

Bedeker zdravia
Už dlhodobo a  pravidelne venuje po-

zornosť a  priestor na svojich stránkach 
Onkologickému ústavu sv. Alžbety tren-
dový a obľúbený časopis Bedeker zdravia. 
Popri aktualitách z  ústavu dokumentuje 

textovo aj vizuálne unikátny cyklus vý-
stav Umenia, ktoré lieči. Ojedinelý v tom, 
že výstavy renomovaných domácich či 
zahraničných profesionálnych ale aj insit-
ných umelcov či samotných onkologických 
pacientok a  pacientov sa tu pravidelne 
striedajú. Preventívne centrum ústavu 
pritom už privítalo 86. samostatných ale-
bo skupinových výstav. Reálne tak už za 
vyše dve desaťročia zaslúžene nadobudlo 
punc vychytenej galérie. Navyše verni-
sáže či derniéry sú tu tradične spojené 
so stretnutiami zdravotníkov, pacientov 
a klientov. Nechýba ani výuka samovyšet-
renia prsníkov a  odovzdávanie vzdeláva-
cích materiálov. Všetko za účasti pacient-
sko-lekárskeho realizačného tímu Ružová 
stužka, n. f. - Europa Donna Slovakia. Ako 
ďalej Bedeker zdravia informuje, ochrannú 
ruku nad celým cyklom pritom držia kona-
telia Onkologického ústavu sv. Alžbety: 
doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., (iniciátor 
vzniku cyklu) a RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc.

Text a foto: Peter Kresánek

(zdroj: Upravené podľa ilustrácie v odbornom časopise Frontiers in Cellular and Infection Microbiology)
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Málokto sa však zamyslí nad tým, že 
pri používaní niečoho neviditeľného 
je nutné mať vypracované dôkladné 
postupy a splniť množstvo kritérií, aby 
niečo, čo nie je hmatateľné, presne spl-
nilo svoj diagnostický a  liečebný účel 
a  pritom všetci, ktorí pracujú s  ionizu-
júcim žiarením boli maximálne chránení. 
Keď niečo vidím, viem to aj do určitej 
miery kvantifikovať a viem sa voči tomu 

relatívne jednoducho chrániť. Podstat-
ne zložitejšie je, keď žiarenie nevidím, 
a  neviem na prvý pohľad povedať či 
tam vôbec je, resp. koľko ho tam je, akej 
kvality, t. j. aké je „nebezpečné“. Pre via-
cerých bude iste veľkým prekvapením, 
keď sa dozvedia, že na Slovensku máme 
evidovaných až 16 000 ľudí pracujúcich 
so zdrojmi ionizujúceho žiarenia. Pre 
nich všetkých je veľmi prospešné, ak sú 

si istí, že inštitúcie, v  ktorých pracujú, 
vyhovujú po všetkých stránkach veľ-
mi prísnym štandardom a  normám pre 
zabezpečenie minimálneho ožiarenia 
pracovníkov. Nejde iba o  samotnú ma-
ximálnu redukciu ožiarenia pri bežných 
pracovných podmienkach, ale aj o  pri-
pravenosť na krízové situácie, kedy je 
nutné zabezpečiť minimálnu expozíciu 
nielen monitorovaných pracovníkov, ale 
aj všetkých osôb, ktorých sa táto situá-
cia môže priamo dotýkať.

Takmer 20 percent pracovníkov v On-
kologickom ústave sv. Alžbety (OÚSA) 
prichádza na svojom pracovisku do sty-
ku s  neviditeľným žiarením v  rôznych 
formách či už na diagnostických, alebo 
terapeutických oddeleniach. Preto sa 
v  rámci Medzinárodnej misie v  oblasti 
radiačnej ochrany (ORPAS - Occupa-
tional Radiation Protection Appraisal 
Service) OÚSA zapojil ako jeden z dvoch 
onkologických ústavov v SR do analýzy 
zhodnotenia radiačnej ochrany svojich 
pracovníkov, ktorú vykonáva Medziná-
rodná agentúra pre atómovú energiu 
(MAAE).

Misie ORPAS sa vykonávajú ako ne-
závislá hodnotiaca služba v  oblasti 
radiačnej ochrany pracovníkov. Takéto 
hodnotenie je príležitosťou pre členský 
štát, aby všetky alebo niektoré aspek-
ty svojho programu radiačnej ochrany 
pri práci nezávisle posúdil a vyhodnotil 

Medzinárodná misia v oblasti radiačnej ochrany - 

ORPAS
v Onkologickom ústave sv. Alžbety

Možno si neuvedomujeme, ale „neviditeľné žiarenie“ sa už dlhé desaťročia úspešne využíva v mnohých 

priemyselných a technických oblastiach. Každému z nás sa už len slovíčko jadrová elektráreň okam-

žite spája s pojmami ako rádioaktivita a nebezpečné žiarenie. V medicínskych odvetviach je táto tajomná 

neviditeľná energia využívaná už viac ako storočie v rádiológii (rtg a CT prístroje), v nukleárnej medicíne 

(napríklad pri PET/CT a SPECT/CT vyšetreniach a liečebných aplikáciách rádioaktívnych látok) a samozrejme 

aj v radiačnej onkológií, kedy sa rôzne druhy žiarenia využívajú na liečenie nádorov.



13

PREVERILI NAŠE PRACOVISKÁ 

podľa medzinárodných bezpečnost-
ných noriem. Zatiaľ čo každý členský 
štát je zodpovedný za radiačnú bez-
pečnosť pracovnej radiačnej ochrany, 
hodnotiacu službu poskytuje MAAE 
na žiadosť členského štátu. Účelom 
hodnotenia je preveriť legislatívnu 
a  regulačnú infraštruktúru a  praktickú 
realizáciu programu radiačnej ochrany 
pri práci, schváleného štátom. ORPAS 
je vhodný pre všetky typy zariadení 
a  aktivít. Zahŕňa aj služby technickej 
a  vedeckej podpory alebo organizácie 
pre ochranu a  bezpečnosť pri hodno-
tení pracovného ožiarenia z  externých 
zdrojov žiarenia a  v  dôsledku príjmu 
rádionuklidov, individuálne monitoro-
vanie, ako aj monitorovanie pracoviska 
a  poradenské služby. Jednoducho po-
vedané: nezávislými medzinárodnými 
expertmi zhodnotí účinnosť programu 
na zabezpečenie radiačnej ochrany pra-
covníkov, ukáže objektívne a nezaujato 
oblasti, v  ktorých sa môžu realizovať 
zlepšenia, aby sa splnili prísne medziná-
rodné usmernenia a  štandardy, pričom 
sa objektívne hodnotia aj silné stránky 
špecifických národných postupov, ktoré 
sa prípadne ponúknu na zdieľanie s os-
tatnými členskými štátmi na zlepšenie 
radiačnej ochrany pri práci s ionizujúcim 
žiarením.

Zdanlivo jednoduchá misia, zameraná 
na ochranu pracovníkov na pracovis-
kách „s neviditeľným“ žiarením netrvala 
iba samotných niekoľko dní 27. júna – 6. 
júla 2022, kedy vyslaní experti z  13 
krajín absolvovali návštevy na rôznych 
pracoviskách v  SR, ale v  skutočnosti 
trvala takmer dva roky. Začalo sa to 
požiadavkou vlády Slovenskej republiky 
zo dňa 11. novembra 2020 adreso-
vanou MAAE prostredníctvom Úradu 
verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky o  vykonanie misie ORPAS. 
Účelom tejto misie bolo zhodnotiť le-
gislatívnu a dozornú infraštruktúru pre 
radiačnú ochranu pri práci, technické 
služby súvisiace s  radiačnou ochranou 
a bezpečnosťou, ako sú služby osobnej 
dozimetrie a kalibrácie zariadení na mo-
nitorovanie žiarenia spolu s  praktickou 
implementáciou ich opatrení pre radiač-
nú ochranu pri práci v rôznych zariade-
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niach pracujúcich s ionizujúcim žiarením 
na Slovensku. Pred touto misiou sa od 
15. do 19. novembra 2021 uskutočnilo 
virtuálne prípravné stretnutie s cieľom 
určiť zúčastnené organizácie, zaviesť 
a dohodnúť sa na sebahodnotení tých-
to organizácií pomocou dotazníkov 
ORPAS pripravených medzinárodnou 
atómovou agentúrou a  dohodnúť sa 
na rozsahu a dátumoch misie. V súlade 
s tým sa na misii ORPAS zúčastnili tieto 
organizácie:

Misia ORPAS porovnávala opatrenia 
Slovenskej republiky v  oblasti radiač-
nej ochrany pri práci s bezpečnostnými 
štandardmi MAAE ako medzinárodným 
štandardom pre ochranu a bezpečnosť 
pracovníkov. Misia slúžila aj na výmenu 
informácií a  skúseností medzi členmi 
tímu a oficiálnymi národnými partnermi. 
ÚVZ SR poskytol hodnotiacej skupine 
predbežné materiály, ktoré sú relevant-
né pre misiu, vrátane sebahodnotenia, 
ktoré vykonali zúčastnené organizácie. 
Výsledkom boli zdokumentované hlav-
né zistenia, odporúčania a  osvedčené 
postupy identifikované počas misie 
uskutočnenej od 27. júna do 6. júla 
2022. Podrobné zistenia a  analýzy 
boli prediskutované s  jednotlivými or-
ganizáciami. Aj keď finálny kompletný 
a  podrobný dokument bude uverejne-
ný až o  pár mesiacov, z  priebežných 
záverov a hodnotení boli medzinárodní 
experti misie ORPAS celkovo príjemne 
prekvapení a  spokojní s  úrovňou ra-

diačnej ochrany na Slovensku. Zároveň 
vyjadrili aj určité obavy, či bude na Slo-
vensku možné udržať túto relatívne 
vysokú úroveň, ktorá je v  súčasnosti 
dôsledkom snahy malého počtu za-
nietených odborníkov na danú proble-
matiku. Ukázali aj možnosti vytvorenia 
nového právneho nástroja na potrebnú 
koordináciu medzi dozornými orgánmi 
s  cieľom zlepšiť a  zjednodušiť spolu-
prácu medzi inštitúciami.

V  tejto rozsiahlej misii, ktorá pokrý-
va všetko od legislatívy až po tvorbu, 

prevoz, uchovávanie, prácu so zdrojmi 
ionizujúceho žiarenia až po ich likvidá-
ciu, participovali z  medicínskej oblasti 
dva onkologické ústavy (Onkologický 
ústav sv. Alžbety a  Národný Onkolo-
gický ústav). Päťčlenný tím si detailne 
prešiel na oboch ústavoch všetky od-
delenia, na ktorých sa používajú zdroje 
ionizujúceho žiarenia. Od diagnostic-
kých oddelení, intervenčnej rádiológie, 
oddelenia nukleárnej medicíny až po 
rádioterapiu. Podrobne analyzovali 
nielen súlad s  platnou legislatívou, ale 
aj samotnú legislatívu, jej potenciálne 

DOZORNÉ ORGÁNY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

• Úrad verejného zdravotníctva SR - odbor radiačnej ochrany 
• Regionálne úrady verejného zdravotníctva v Nitre, Banskej 

Bystrici,  
Košiciach, Bratislave

• Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD SR) 
• Úrad verejného zdravotníctva Ministerstva dopravy SR

 
POSKYTOVATELIA TECHNICKÝCH SLUŽIEB 
DÔLEŽITÝCH Z HĽADISKA RADIAČNEJ OCHRANY

• Slovenská legálna metrológia 
• Jadrová elektráreň EMO123 Mochovce 

(Slovenské Elektrárne, závod Mochovce) 
• Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) 
• Slovenský metrologický ústav 

PREVÁDZKOVATELIA zdrojov ionizujúceho žiarenia 

• Atómová elektráreň Bohunice (JE V2 Bohunice) 
• Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS) 
• B-MAT group 
• BIONT 
• Výskumný ústav jadrových zariadení (VÚJE) 
• Onkologický ústav svätej Alžbety 
• Národný onkologický ústav, 
• Meander Thermal & Ski Resort 
• Geotermálne zariadenie – Brestovská jaskyňa 

VZDELÁVACIE a VÝSKUMNÉ Inštitúcie: 

• Ústav radiačnej ochrany
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zjednodušenia, či vylepšenia všetko 
s cieľom precíznej a dôslednej radiačnej 
ochrany pracovníkov.

Na II. Rádiologickej klinike Onkolo-
gického ústavu sv. Alžbety a  LFUK sa 
členovia misie zaujímali hlavne o  in-
tervenčnú rádiológiu, o  zabezpečenie 
radiačnej ochrany pracovníkov, ktorí sú 
v  priamom kontakte so zdrojmi ionizu-
júceho žiarenia, t. j. nachádzajú sa pria-
mo v rtg vyšetrovni počas snímkovania 
pacientov. Riešili tiež spôsoby osobné-
ho monitorovania týchto pracovníkov 
a hodnotenia ich radiačnej záťaže.

Zabezpečenie radiačnej ochrany je 
najzložitejšie na pracoviskách nukle-
árnej medicíny. Na Klinike nukleárnej 
medicíny  Onkologického ústavu sv. 
Alžbety a  LFUK sa manipuluje s  otvo-
renými rádioaktívnymi žiaričmi, pritom 
je potrebné myslieť okrem externého 
ožiarenia aj na rádioaktívnu konta-
mináciu (vonkajšiu aj vnútornú) pra-
covníkov. Je potrebné si uvedomiť, že 
na pracoviskách nukleárnej medicíny 
zdrojmi ionizujúceho žiarenia sú okrem 
používaných rádiofarmák aj pacienti, 
ktorým boli tieto rádiofarmaká apli-
kované z  dôvodu diagnostiky a  liečby 
rôznych ochorení, ich biologické výluč-
ky, rádioaktívny odpad, ktorý vzniká 
na týchto pracoviskách a  rádioaktívne 
skontaminované povrchy a  predmety. 
Rádioaktívny odpad (pevný aj kvapalný) 
je potrebné uskladniť do doby dosiah-

nutia uvoľňovacej úrovne jednotlivých 
rádionuklidov. Na triedené uskladnenie 
a likvidáciu rádioaktívneho odpadu slúži 
Likvidačná stanica rádioaktívneho od-
padu ako samostatná budova s potreb-
nou technológiou v rámci areálu OÚSA. 
Radiačná ochrana na pracoviskách 
nukleárnej medicíny teda rieši širokú 
škálu prác s rádioaktívnym materiálom, 
od skladovania, prípravy rádiofarmák, 
cez samotnú aplikáciu pacientovi až 
po zber, triedenie nepoužitého resp. 
vylúčeného rádioaktívneho materiálu 
a  následne jeho korektnú likvidáciu. 
V rámci misie ORPAS boli skontrolované 
hore popisované činnosti s otvorenými 

rádioaktívnymi žiaričmi s osobitným dô-
razom na monitorovanie rádioaktívnej 
kontaminácie povrchov a predmetov na 
pracoviskách nukleárnej medicíny, na 
osobné monitorovanie pracovníkov a na 
stanovovanie ich vnútornej rádioaktív-
nej kontaminácie. Pozitívne ohodnotili 
spôsob aplikácie rádiofarmák pacien-
tom (ktorý je jedinečný na Slovensku), 
hlavne aplikáciu 18FDG v  diagnostike 
a 131I v terapii na lôžkovej časti Kliniky 
nukleárnej medicíny OÚSA. Aplikácia 
týchto rádiofarmák prebieha s minimál-
nym kontaktom pracovníkov s rádiofar-
makami a tiež aj s pacientmi.

Na Klinike radiačnej onkológie On-
kologického ústavu sv. Alžbety a  SZU 
sa využívajú na ožarovanie pacientov 
dva kompatibilné urýchľovače fotónov 
s  energiami 6 a  10 MV a  elektrónov 
6-20MeV, RTG terapeutický prístroj 
Wolf T-200, RTG simulátor Acuity, 
brachyterapeutický prístroj HDR so 
zdrojom žiarenia 192Ir a  taktiež sa tu 
využívajú zdroje 125I pre permanentnú 
implantáciu do prostaty. Všetky zdroje 
ionizujúceho žiarenia misia osobne vi-
zuálne preverila, či korešpondujú s  de-
klarovanými dokumentmi, pričom skon-
trolovala aj pripravenosť na havarijnú 
situáciu, napr. viditeľným umiestnením 
havarijného plánu a postupu a priprave-
nosťou technických zariadení, nezávis-
lé monitorovanie miestností, atď.
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Aj keď nikto nemá rád kontroly 
a procesy, ktorých výsledkom je aj zve-
rejnený zoznam potenciálnych chýb 
a  nedostatkov, na našich pracoviskách 
si naopak takéto aktivity veľmi vážime. 
Sme naozaj veľmi radi, ak sa môžeme 
zúčastniť medzinárodných auditov na 
najvyššej úrovni. Prínos vidíme najmä 
v tom, že sa niekto veľmi skúsený po-
zrie na danú problematiku objektívnym 
okom, ukáže nám možnosti zlepšenia, 
ktoré aj napriek našej snahe už subjek-
tívne nevidíme. Jednoznačným cieľom 
je využiť získané poznatky pre vyko-
návanie všetkých činností a  nastave-
nie procesov ešte lepšie, kvalitnejšia 
a  bezpečnejšie. A  to aj napriek tomu, 
že pripomienok bolo málo a  misia ako 
nezávislý kontrolný orgán prejavila spo-
kojnosť. Sme veľmi vďační, za možnosť 
participovať na tejto misii, prediskuto-
vať problematiku ochrany pred ionizu-
júcim žiarením s  najkompetentnejšími 
a posunúť našu úroveň aj v tejto oblasti 
o kúsok vyššie.

Text: Mgr. Jozef Grežďo, PhD., odborný 
zástupca pre radiačnú ochranu pre rá-
dioterapiu; 
Mgr. Žaneta Kantová, odborný zástup-
ca pre radiačnú ochranu pre rádiológiu 
a  nukleárnu medicínu; Onkologický 
ústav sv. Alžbety
Foto: Peter Kresánek, archív UVZ SR

olejniny / inzercia
dní môže priniesť skokovo nižšiu úrodu a elimi-
novať neskorší efekt intenzifikačných vstupov. 
V našich pokusoch založených v r. 2012 na 5 
lokalitách jednoznačne najlepšími odrodami 
s vysokou adaptabilitou a vhodnosťou pre ne-
skoršiu sejbu sa ukázali: SY Cassidy, DK Ex-
power, Sensation a Arsenal (Tab. č. 2). 
Ak sejeme koncom augusta až začiatkom sep-
tembra, tak popri výbere vhodnej odrody je 
potrebné upraviť aj výsevok a vzídenú repku 
podporiť v raste. Ako už bolo uvedené, výsevok 
zvyšujeme na 60 – 80 semien na m2. Najmä 
v suchých oblastiach je zvýšenie výsevku nutné 
a to na 80 semien. 
Vzídenú repku podporíme dusíkatým hnojením 
a aplikáciou rastových stimulátorov, ktorých je 
v súčasnej dobe na trhu dostatok. Veľmi dobré 
výsledky máme s nitrofenolmi (Atonik a i.) a hu-

mátmi (Lignohumát a i.). Dusík koncom sep-
tembra aplikujeme pri slabých a neskoro vzíde-
ných repkách najlepšie už koncom septembra 
či začiatkom októbra, aby ho repka mohla ešte 
využiť k tvorbe biomasy. Volíme liadkovú formu 
v dávke 40 – 60 kg/ha N. Pre podporu koreňov 
je vhodné aplikovať 40 – 50 kg/ha N v druhej 
polovici októbra. Najvhodnejšia je močovina 
alebo jej stabilizované formy, hnojivá so sírou 
(DASA nebo ENSIN) a veľmi dobre vychádza aj 
kombinované hnojivo NPK.

Tlak jesenných škodcov porastie 
Vstupujeme do druhej sezóny bez neonikotíno-
idných moridiel. Poučenie z vlaňajška : porasty 
musíme strážiť a načas zasiahnuť proti skoč-
kám, ale tiež piliarke a kvetárke. V teplejších 
oblastiach môže byť problémová i siatica a kry-

tonos koreňový. Najväčší tlak očakávame od 
skočiek. Pri ochrane je možné vyberať z radu 
insekticídnych prípravkov (Tab. 3). Žiaľ, niekedy 
sa nezaobídeme bez opakovanej aplikácie. 
V daždivom septembri musíme ošetrovať proti 
slizniačikom. Ich populácie sa po dvoch mier-
nych zimách zvyšujú. Veľmi často sa v strede 
pozemku rozširuje slizniačik sieťkovaný (Dero-
ceras reticulatum) a slizniačik poľný (Deroceras 
agreste) a oveľa častejší slizovec iberský (Plzák 
španielský, Arion lusitanicus). Ochranou je celý 
rad moluscoidov (Clartex Neo, Metarex Inov). 
Alternatívou je aplikácia zvyškov po hasení váp-
na po zasiatí alebo vzídení repky v dávke asi 2 
t/ha. Repke táto povrchová aplikácia nevadí, 
ale slizniačikom áno (pH 13) a navyše dodáme 
do pôdy potrebný vápnik a upravíme pH.
 Preložil: P. Zubal
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Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava 

tel.:02/5477 4982, 5477 2345, fax: 02/5477 4994,
e-mail: arimex@arimex.sk, www.arimex.sk

zabezpečuje:

  nákup a predaj poľnohospodárskych produktov
 repka olejka, slnečnica, hrach, pšenica, jačmeň, kukurica

  nákup a predaj komponentov kŕmnych zmesí
  sójový šrot, slnečnicový šrot, repkový šrot, repkové výlisky, cukrovarnícke rezky granulované,  
 sladovnícky kvet, lucernové úsušky, DDGS, mlynské otruby, kukuričné mláto

  predaj hnojív
  LAD, močovina, amofos, síran, NPK

  komplexný projekt založenia a prefinancovania úrody

Spoločnosť Arimex Bratislava spol. 
s r.o. je slovenská súkromná spoloč-
nosť, ktorá zahájila svoju činnosť v ro-
ku 1992. V roku 1993 bola založená 
spoločnosť Arimex Trade s.r.o. v ČR, 
v ktorej má majetkovú účasť.
Predmetom podnikania spoločností 
je nákup a predaj poľnohospodárskej 
rastlinnej výroby a vedľajších produk-
tov vzniknutých pri ich priemyselnom 
spracovaní.
Spoločnosť sa postupne preoriento-
vala z čisto nákupných a predajných 
aktivít na investovanie do poľnohos-
podárskej produkcie. Bol vybudova-
ný komplexný projekt poskytovania 
vstupov na založenie úrody vybraným 
pestovateľom a obchodným partne-

rom, vrátane dodávok osív, chemikálií 
a hnojív.
Za účelom získania zázemia pre ob-
chodnú činnosť sa spoločnosť stala 
spolumajiteľom poľnohospodárskych 
podnikov a majiteľom skladovacích ka-
pacít pre obilniny a olejniny.
S cieľom teritoriálne priblížiť sa svojim 
obchodným partnerom boli vytvorené 
pobočky v Bánovciach a v Sečovciach.
Arimex sa významnou mierou podie-
ľala v roku 2015 na organizovaní dní 
poľa repky na východnom a západnom 
Slovensku a položila týmto základy 
pravidelného stretávania sa s pestova-
teľmi repky i v rámci odborných semi-
nárov.
Spoločnosť podniká v oblasti zahra-

ničného obchodu s orientáciou na eu-
rópsky trh. Hlavnými vývoznými komo-
ditami sú olejniny, obilie, strukoviny, 
kukurica, kŕmne šroty a ďalšie vedľaj-
šie priemyselné produkty.
V dovoze prevažuje dovoz sójových 
a repkových šrotov. 
Spoločnosť Arimex Bratislava spol. 
s r.o. je od roku 2001 aktívnym členom 
Zväzu výrobcov kŕmnych zmesí a ob-
chodných spoločností a od roku 2006 
členom Slovenského zväzu olejninárov. 
Spoločnosť Arimex Trade s.r.o. je od 
roku 2005 členom ČMSO ZZN.
Zásluhou cieľovo orientovanej obchod-
nej činnosti založenej na pevných dlho-
ročných obchodných vzťahoch dosiah-
la spoločnosť Arimex Bratislava spol. 

s r.o. a spoločnosť Arimex Trade s.r.o. 
v roku 2014 obrat 4,37 mlrd. českých 
korún, resp. 161 mil. EUR.
Spoločnosť môže s hrdosťou konštato-
vať, že požiadavky kladené na kvalitu 
práce a zaručenie zdravotnej nezávad-
nosti komodít splnila a obdŕžala v roku 
2003 certifikát podľa ISO 9001:2000, 
certifikát kontroly kvality GMP a v roku 
2010 certifikát na obchodovanie s tr-
valo udržateľnou biomasou.
Spoločnosť predstavuje pre agro-
komplex spoľahlivého obchodného 
partnera, ktorého orientácia smeruje 
k poľnohospodárskej prvovýrobe, ob-
chodu s poľnohospodárskymi produkt-
mi a stáva sa významným stavebným 
prvkom agrokomplexu EU.

Predstavuje sa Vám spoločnosť 
ARIMEX BRATISLAVA spol. s r.o.
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Doc. MUDr. Tomáš Lipšic, CSc., (nar. 29. 
júna 1938) po promóciách  (1965) na 
pražskej Lekárskej fakulte Karlovej uni-
verzity začal rozvíjať svoje schopnosti 
na viacerých pracoviskách: OÚNZ Nové 
Zámky, II. interná klinika FN (1967); 
Klinika hematológie a  transfuziológie 
(KHaT) FN Bratislava (1968), kde postú-
pil (1970) na vedúceho rádioizotopové-
ho pracoviska. Nadobudol špecializácie: 
I. stupňa - odbor vnútorného lekárstva 
(1970) a II. stupňa - odbor hematológia 
a  transfuziológia (1973). Významné 
hematologické funkcie zastával (1978 
– 1987) na Malte, v Kuvajte a súbežne 
doma na ministerstve zdravotníctva. 
Po návrate (1990) vykonával funkciu 
primára Oddelenia laboratórnej diag-
nostiky a zástupcu prednostu KHaT FN. 
Rovnako ako vedúceho rádioizotopo-
vého pracoviska, v odbore hematológie 
a transfuziológie jediného svojho druhu 
na Slovensku. 

Absolvoval školiace pobyty na kated-
rách Klinickej biochémie a  Nukleárnej 
medicíny ILF v  Bratislave, Royal Post-
graduate Medical School v  Londýne 
a University Hospital v Groningene.

Do Onkologického ústavu sv. Alžbety 
(OÚSA) nastúpil MUDr. Tomáš Lipšic, 
CSc., ako primár Oddelenia hematológie 

a transfuziológie (2004). Do roku 2010 
tu vykonával aj funkciu prednostu Klini-
ky laboratórnej medicíny OÚSA a VŠZa-
SP sv. Alžbety. 

Významný vklad, osobitne pre prípra-
vu lekárov, priniesol svojou pedagogic-
kou (LF UK a  ILF/SPAM/SZU, VŠZaSP), 
lektorskou a  publikačnou činnosťou. 
Poznatky zo svojho odboru pútavou 
a  zrozumiteľnou formou zovšeobec-
ňoval aj na stránkach časopisu Naša 
nemocnica. 

Počas svojho plodného života zastá-
val vo svojom odbore viaceré významné 
funkcie doma i v zahraničí. Na Minister-
stve zdravotníctva SR ako člen Komisie 
pre laboratórnu medicínu a  v  rokoch 
2003 až 2012 ako poradca ministrov 
zdravotníctva SR pre hematológiu 
a  transfuziológiu a  laboratórnu me-
dicínu. Pôsobil taktiež ako konzultant 
pre ÚZIŠ, VšZP a  v  Poradnom zbore 
hlavných odborníkov pre hematológiu 
a  transfuziológiu. V  rokoch 1996 až 
2001 bol krajským odborníkom pre 
hematológiu. Na dvadsať rokov sa stal 
členom ICSH (International Society for 
Standardisation in Haematology) ako 
kontaktná osoba. Od roku 2006 pô-
sobil ako konzultant Úradu pre dohľad 
nad zdravotnou starostlivosťou. Vyše 

dvoch desaťročí bol vo výbore Sloven-
skej hematologickej a  transfuziologic-
kej spoločnosti, pričom desať rokov stál 
na jej čele ako prezident.

Za svoju záslužnú a  obetavú prácu 
bol viackrát ocenený. Medzi najvýznam-
nejšie ocenenia, ktoré získal patrí Ned-
vědova cena Československej lekárskej 
spoločnosti JEP, Strieborná a Zlatá me-
daila Slovenskej lekárskej spoločnosti, 
Cena ministra zdravotníctva SR a Čest-
né členstvo v  Českej hematologickej 
společnosti JEP.

Vyjadrujeme úctu a vďaku za vy-
konanú obetavú prácu, ktorou do 
histórie a k dobrému menu našej ne-
mocnice i slovenského zdravotníctva 
prispel zosnulý. Najviac však túto 
nenahraditeľnú stratu pociťujú jeho 
najbližší. Vyjadrujeme im aj touto 
cestou ešte raz úprimnú sústrasť.

Sestra predstavená Jana-Battista 
Ružičková a Rehoľa sv. Alžbety; ko-
natelia doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., 
a RNDr. Pavol Švec, CSc., pracovníčky 
a  pracovníci Onkologického ústavu 
sv. Alžbety.

Foto: Peter Kresánek 

Navždy nás opustili

Múdry, skromný a obľúbený lekár

S pocitom hlbokého smútku si pripomíname, že dňa 18. apríla 2022 nás 

navždy opustil  dlhoročný spolupracovník a priateľ, odborník svetové-

ho formátu, múdry, skromný a obľúbený lekár doc. MUDr. Tomáš Lipšic, 

CSc. Celoživotným dielom prispel, okrem iného, pre rozvoj poznatkov a 

lekárskej praxe v oblastiach zameraných na trombocyty a ich patológie, 

ansémie, využitie nukleárnej medicíny v hematológii, metabolizmus žele-

za, vitamínu B12 a kyseliny listovej, diagnostiku infekcií prenosných trans-

fúziou krvi a transplantáciami či systémy kvality v laboratóriu. Odbornosť 

svetového formátu preukázal napríklad pri diagnostikovaní a liečbe zried-

kavého hematologického ochorenia, celosvetovo zisteného iba niekoľkým 

desiatkam pacientov.



olejniny / inzercia
dní môže priniesť skokovo nižšiu úrodu a elimi-
novať neskorší efekt intenzifikačných vstupov. 
V našich pokusoch založených v r. 2012 na 5 
lokalitách jednoznačne najlepšími odrodami 
s vysokou adaptabilitou a vhodnosťou pre ne-
skoršiu sejbu sa ukázali: SY Cassidy, DK Ex-
power, Sensation a Arsenal (Tab. č. 2). 
Ak sejeme koncom augusta až začiatkom sep-
tembra, tak popri výbere vhodnej odrody je 
potrebné upraviť aj výsevok a vzídenú repku 
podporiť v raste. Ako už bolo uvedené, výsevok 
zvyšujeme na 60 – 80 semien na m2. Najmä 
v suchých oblastiach je zvýšenie výsevku nutné 
a to na 80 semien. 
Vzídenú repku podporíme dusíkatým hnojením 
a aplikáciou rastových stimulátorov, ktorých je 
v súčasnej dobe na trhu dostatok. Veľmi dobré 
výsledky máme s nitrofenolmi (Atonik a i.) a hu-

mátmi (Lignohumát a i.). Dusík koncom sep-
tembra aplikujeme pri slabých a neskoro vzíde-
ných repkách najlepšie už koncom septembra 
či začiatkom októbra, aby ho repka mohla ešte 
využiť k tvorbe biomasy. Volíme liadkovú formu 
v dávke 40 – 60 kg/ha N. Pre podporu koreňov 
je vhodné aplikovať 40 – 50 kg/ha N v druhej 
polovici októbra. Najvhodnejšia je močovina 
alebo jej stabilizované formy, hnojivá so sírou 
(DASA nebo ENSIN) a veľmi dobre vychádza aj 
kombinované hnojivo NPK.

Tlak jesenných škodcov porastie 
Vstupujeme do druhej sezóny bez neonikotíno-
idných moridiel. Poučenie z vlaňajška : porasty 
musíme strážiť a načas zasiahnuť proti skoč-
kám, ale tiež piliarke a kvetárke. V teplejších 
oblastiach môže byť problémová i siatica a kry-

tonos koreňový. Najväčší tlak očakávame od 
skočiek. Pri ochrane je možné vyberať z radu 
insekticídnych prípravkov (Tab. 3). Žiaľ, niekedy 
sa nezaobídeme bez opakovanej aplikácie. 
V daždivom septembri musíme ošetrovať proti 
slizniačikom. Ich populácie sa po dvoch mier-
nych zimách zvyšujú. Veľmi často sa v strede 
pozemku rozširuje slizniačik sieťkovaný (Dero-
ceras reticulatum) a slizniačik poľný (Deroceras 
agreste) a oveľa častejší slizovec iberský (Plzák 
španielský, Arion lusitanicus). Ochranou je celý 
rad moluscoidov (Clartex Neo, Metarex Inov). 
Alternatívou je aplikácia zvyškov po hasení váp-
na po zasiatí alebo vzídení repky v dávke asi 2 
t/ha. Repke táto povrchová aplikácia nevadí, 
ale slizniačikom áno (pH 13) a navyše dodáme 
do pôdy potrebný vápnik a upravíme pH.
 Preložil: P. Zubal
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  sójový šrot, slnečnicový šrot, repkový šrot, repkové výlisky, cukrovarnícke rezky granulované,  
 sladovnícky kvet, lucernové úsušky, DDGS, mlynské otruby, kukuričné mláto

  predaj hnojív
  LAD, močovina, amofos, síran, NPK

  komplexný projekt založenia a prefinancovania úrody

Spoločnosť Arimex Bratislava spol. 
s r.o. je slovenská súkromná spoloč-
nosť, ktorá zahájila svoju činnosť v ro-
ku 1992. V roku 1993 bola založená 
spoločnosť Arimex Trade s.r.o. v ČR, 
v ktorej má majetkovú účasť.
Predmetom podnikania spoločností 
je nákup a predaj poľnohospodárskej 
rastlinnej výroby a vedľajších produk-
tov vzniknutých pri ich priemyselnom 
spracovaní.
Spoločnosť sa postupne preoriento-
vala z čisto nákupných a predajných 
aktivít na investovanie do poľnohos-
podárskej produkcie. Bol vybudova-
ný komplexný projekt poskytovania 
vstupov na založenie úrody vybraným 
pestovateľom a obchodným partne-

rom, vrátane dodávok osív, chemikálií 
a hnojív.
Za účelom získania zázemia pre ob-
chodnú činnosť sa spoločnosť stala 
spolumajiteľom poľnohospodárskych 
podnikov a majiteľom skladovacích ka-
pacít pre obilniny a olejniny.
S cieľom teritoriálne priblížiť sa svojim 
obchodným partnerom boli vytvorené 
pobočky v Bánovciach a v Sečovciach.
Arimex sa významnou mierou podie-
ľala v roku 2015 na organizovaní dní 
poľa repky na východnom a západnom 
Slovensku a položila týmto základy 
pravidelného stretávania sa s pestova-
teľmi repky i v rámci odborných semi-
nárov.
Spoločnosť podniká v oblasti zahra-

ničného obchodu s orientáciou na eu-
rópsky trh. Hlavnými vývoznými komo-
ditami sú olejniny, obilie, strukoviny, 
kukurica, kŕmne šroty a ďalšie vedľaj-
šie priemyselné produkty.
V dovoze prevažuje dovoz sójových 
a repkových šrotov. 
Spoločnosť Arimex Bratislava spol. 
s r.o. je od roku 2001 aktívnym členom 
Zväzu výrobcov kŕmnych zmesí a ob-
chodných spoločností a od roku 2006 
členom Slovenského zväzu olejninárov. 
Spoločnosť Arimex Trade s.r.o. je od 
roku 2005 členom ČMSO ZZN.
Zásluhou cieľovo orientovanej obchod-
nej činnosti založenej na pevných dlho-
ročných obchodných vzťahoch dosiah-
la spoločnosť Arimex Bratislava spol. 

s r.o. a spoločnosť Arimex Trade s.r.o. 
v roku 2014 obrat 4,37 mlrd. českých 
korún, resp. 161 mil. EUR.
Spoločnosť môže s hrdosťou konštato-
vať, že požiadavky kladené na kvalitu 
práce a zaručenie zdravotnej nezávad-
nosti komodít splnila a obdŕžala v roku 
2003 certifikát podľa ISO 9001:2000, 
certifikát kontroly kvality GMP a v roku 
2010 certifikát na obchodovanie s tr-
valo udržateľnou biomasou.
Spoločnosť predstavuje pre agro-
komplex spoľahlivého obchodného 
partnera, ktorého orientácia smeruje 
k poľnohospodárskej prvovýrobe, ob-
chodu s poľnohospodárskymi produkt-
mi a stáva sa významným stavebným 
prvkom agrokomplexu EU.

Predstavuje sa Vám spoločnosť 
ARIMEX BRATISLAVA spol. s r.o.
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2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

30 operátorov

prvé sídlo a office 
na Bystrickej (DNV)

100.000 
odpracovaných hodín 

pobočka 
Trnava

ISO 14001:2004

prvé vydanie 
Hollen News

pobočka 
Žilina

nové sídlo centrály
na Kosatcovej (DNV)

500.000 
odpracovaných hodín

dcérska spoločnosť 
HOLLEN CZ

dcérska spoločnosť
GOLLEN RUS

HOLLEN 
Oldtimer

10. výročie 
HOLLEN

pobočka 
Trutnov

projekt CETRA
 

dcérska spoločnosť 
HOLLEN Hungária

pobočka
Brandýs n. Labem

 

pobočka 
Kvasiny 

1.500 operátorov
 

projekt 
Údržba rychle 

ISO 9001:2008

500 operátorov

1.000.000 
odpracovaných hodín

1.000 operátorov

ISO 45001

2.000.000
odpracovaných hodín

pobočka
Bratislava

2001

založenie 
spoločnosti

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

UŽ

20ROKOVROKOV

UŽ

20

NAŠE PRINCÍPY

Ľudia, ktorí poctivo pracujú, si zaslúžia byť 
dobre platení

Sme flexibilní v každej našej činnosti Sme nezávislí od finančných inštutícií

Usilujeme sa o vysokú kvalitu odvedenej práce 
s dôrazom na detaily

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

Neustále optimalizujeme procesy a zavádzame nové 
IT technológie

Podporujeme charitatívne projekty, sponzorujeme 
projekty v oblasti rozvoja elektromobility

Máme nastavený systém zaškoľovania 
a vzdelávania na každej úrovni

Uplatňujeme férový prístup podľa firemného 
Etického kódexu

Postupujeme podľa vypracovaných smerníc 
v každej oblasti našej činnosti

NÁŠ CIEĽ: BYŤ A ZOSTAŤ NAJLEPŠÍMI NA TRHU

Poďakovanie 

Úprimne ďakujem všetkým za pomoc, 
láskavosť, ochotu a profesionalitu, ktorej sa mi dostalo  
v Onkologickom ústave svätej Alžbety pri mojom ochorení  
ako aj počas liečby na Klinike onkologickej chirurgie. 

S úctou a vďačnosťou, Peter Kresánek. 



Oddelenie analyzuje účinnosť antibiotík 
podávaných v ústave a vykonáva odbornú 
konziliárnu činnosť zameranú na diag-
nostiku a liečbu infekcií u onkologických 
pacientov. Len za minulý rok (2021) sme  
vykonali viac ako 500 odborných konzili-
árnych vyšetrení, rok predtým (2020) vyše 
670 vyšetrení.  Hlavnou pracovnou  nápl-
ňou klinického farmakológa/infektológa  
v ústave je  okrem predpisovania  účinnej 
antiinfekčnej terapie - komplexné zhodno-
tenie klinického stavu pacienta, výsledkov 
laboratórnych vyšetrení a návrh ďalších 
potrebných vyšetrení na zistenie  zdroja 
a pôvodcu infekcie.  Táto „služba“ sa musí 
vykonať pri lôžku pacienta, nakoľko len 
takýmto spôsobom je možné  objektívne 
posúdiť klinický stav pacienta (nejde to 
cez telefón).

Najčastejšími infekciami sú septikémie 
(otravy krvi), zápaly pľúc, infekcie močo-
vých ciest, infekcie pooperačných rán,  
vnútrobrušné infekcie a chronické infekcie 
kostí a mäkkých tkanív v tvárovej oblasti.  
Na predchádzanie pooperačných infekcií 
sme vypracovali usmernenie pre podávanie  
antibiotík v perioperačnej profylaxii. 

Veľkým problémom je  v posledných ro-
koch narastanie počtu infekcií vyvolaných 
multirezistentnými mikroorganizmami. Ide 
o baktérie,  ktoré sú virulentné (schopné 
vyvolať infekciu) a odolné na bežne podá-
vané antibiotiká. Niektoré sú rezistentné aj 
na  tzv. chránené (záložné) antibiotiká, iné 
produkujú vysoko infekčné spóry (klostrí-
diá). Tieto baktérie sa najčastejšie objavujú 

a šíria  v nemocničnom prostredí. Voláme 
ich nozokomiálne - nemocničné  nákazy. 
Nimi vyvolané infekcie sú aj život ohrozu-
júce a musia sa liečiť dlho a kombináciami 
ešte účinných antibiotík. Liečba je náročná 
tak pre pacienta ako aj finančne. Dlhoroč-
nými skúsenosťami s liečbou, zavedením 
nových antibiotík a aj prísnymi hygienický-
mi opatreniami sa nám darí tieto infekcie 
dostať pod kontrolu. Niektoré aj úplne 
vyliečiť. 

Dôležité je takýmto infekciám predchá-
dzať. Preto v spolupráci s Oddelením  ne-
mocničnej hygieny  sledujeme na týždennej 
báze počet hlásených multirezistentných 
mikroorganizmov a počet nemocničných 
nákaz. V prípade, že sa v nemocnici zistia, 
alebo ich počet stúpa, zasiahneme tak na 
úrovni zvýšených hygienických opatrení, 
ako aj pri výbere vhodných a účinných an-
tibiotík. 

Od roku 2004 sa činnosť oddelenia roz-
šírila o terapeutické monitorovanie hladín 
niektorých liekov.  Sú to imunosupresíva 
(lieky na  potlačenie imunity) ako cyklospo-
rín, či nefrotoxické (obličky poškodzujúce) 
lieky ako sú vankomycín, či aminoglyko-
zidové antibiotiká. Cieľom je dosiahnuť 
optimálne terapeutické koncentrácie lie-
ku, zlepšiť efektivitu liečby a zredukovať  
možnú toxicitu lieku na minimum.  Od roku 
2018 interpretujeme aj výsledky sérolo-
gických vyšetrení (dôkaz protilátok po pre-
konanej infekcii). 

Chod celej spoločnosti - našej nemocni-
ce  nevynímajúc - výrazne  zasiahla pan-

démia COVID-19. Aj tu oddelenie aktívne 
vypomáhalo. Od sérií školení na používanie  
osobných ochranných pracovných pros-
triedkov, cez organizovanie testovania pa-
cientov, personálu a chorých až po dohľad 
nad liečbou  a očkovanie  proti COVID-19.  
Od začiatku  pandémie  sme spoločne vy-
konali viac ako 5000 antigénových testov, 
viac ako 1000 odberov na PCR testovanie. 
V ústave sme zaviedli rýchlu PCR diag-
nostiku COVID-19 a jej interpretáciu. Od 
dostupnosti prvých dávok vakcín sme vy-
pomáhali s očkovaním zamestnancov a ne-
skôr aj verejnosti. Tu patrí vďaka vedeniu 
ústavu za podporu a vytvorené podmienky 
a všetkým, ktorí sa na organizácii podieľali 
a stále aktívne podieľajú. 

Všetky tieto činnosti realizujeme vo vzá-
jomnej spolupráci s jednotlivými lôžkovými 
oddeleniami. 

Na objednanie poskytujeme odborné 
konzultácie aj u ambulantných – nielen on-
kologických pacientov. 

Aj napriek pokrokom v diagnostike a lieč-
be predstavujú infekčné komplikácie stále 
závažnú hrozbu pre pacientov s nádorovou 
chorobou. Správne a včasné rozpoznanie 
infekcie, poznanie osobitostí jej priebehu 
u onkologicky chorých, adekvátne diag-
nostické  kroky a skúsenosti s liečbou tak 
môžu zachrániť, predĺžiť a skvalitniť životy 
mnohým pacientom.  
Text:  MUDr. Ivan Vojtech, primár Oddele-
nia klinickej farmakológie Onkologického 
ústavu sv. Alžbety  
Foto: Peter Kresánek 
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Oddelenie klinickej farmakológie OÚSA  
malé oddelenie s veľkým záberom
Vyše pol tisíca konziliárnych vyšetrení
Zachrániť, predĺžiť a skvalitniť životy

Oddelenie klinickej  farmakológie (ďalej len OKF) v Onkologickom 

ústave sv. Alžbety Bratislava pracuje od roku 1996. Má za úlo-

hu indikovať, sledovať antibiotickú liečbu v nemocnici, monitorovať 

spotreby antibiotík a sledovať vývoj odolnosti patogénov na antibio-

tiká. Na základe týchto výsledkov vypracováva odporúčané postupy 

antimikrobiálnej terapie.  



Pacienti naše služby vítajú, pretože 
v rámci nich môžu využiť, čo im zdravot-
nícky systém aktuálne pre iné, akútnejšie 
potreby, poskytnúť nemôže. Zažiť tvo-
rivú chvíľku, vyrobiť si niečo a potom 
to darovať vnúčaťu, ktoré prišlo na 
návštevu, či si požičať knižku a pritom 
sa pozhovárať, zahrať si karty, či mať 
porozumenie vypočuť si niekoho tr-
pezlivo bez hodnotenia. Niekoho, kto 
si rád vypočuje môj príbeh, lebo je to 
dobrovoľník, či dobrovoľníčka z Vŕby. 
Nehovoriac o šálke teplej kávy či čaju 
podávaného našimi dobrovoľníkmi pri, 

niekedy nie najkratšom, čakaní pred 
ambulanciami odborných lekárov. 
Naša konkrétna pozitívna skúsenosť 
dobrej spolupráce a spätná väzba našich 
služieb v tejto nemocnici nás uisťuje, že 
dobrovoľníctvo v zdravotníctve má svoje 
dôležité miesto a  dobrovoľnícke progra-
my sú skutočne zmysluplné. Primárne ani 
nie tak v liečbe, ako v sile ľudského kon-
taktu. Sekundárne alebo ruka v ruke, kva-
litný kontakt pacienta s  dobrovoľníkom 
pôsobí v prospech duševnej pohody pa-
cienta, a tá napokon podporuje i samot-
nú liečbu. 

Doteraz nič tak neohrozilo a  aktuál-
ne stále ohrozuje či znemožňuje naše služ-
by, ako pandémia korona vírusu. Napriek 
mnohým skúsenostiam a  rokom dobrého 
fungovania na toto sme pripravení neboli, 
ako napokon nikto z celej spoločnosti. Do-
konca sme ani netušili, ako dlho môže táto 
„stopka“ pre naše služby trvať. Až teraz sa 
ukázali mnohé legislatívne a prakticky ne-
ošetrené oblasti dobrovoľníctva v nemoc-
nici. I  keď sa po rôznych pandemických 
vlnách dal život v iných oblastiach opäť do 
pohybu, naša dobrovoľnícka činnosť bola 
obnovovaná naozaj krok po kroku, oveľa 
neskôr, ako iné oblasti. Je to zrozumiteľné, 
pretože chrániť zdravie onkologických pa-
cientov je jedným z najdôležitejších princí-
pov. Na strane druhej, ak chod organizácie 
ide v akomsi provizórnom režime dlhší čas, 
je jej existencia značne ohrozená. Je to aj 
náš prípad. 

Od začiatku pandémie, teda od marca 
2020, až po súčasnosť je naša obľúbená 
dobrovoľnícka služba: roznášanie teplých 
nápojov - kávy a  čaju čakajúcim pacien-
tom pred ambulanciami pozastavená. Je to 
už 2,5 roka. Podujatie so silnou atmosfé-
rou - vianočné koledovanie či príležitostne 
organizované akcie - ako sú mini koncerty 
či cestovateľské večery na oddelení, kvôli 
pandemickým opatreniam a  riziku, kto-
ré v  sebe nesú, nemohli byť od začiatku 
pandémie vôbec zrealizované. Našťastie 
sprevádzanie pacientov, tvorivé kluby 
a mobilná knižnica fungovali tak, ako bolo 
možné, aspoň do určitej miery po zvládnu-
tí všetkých hygienických opatrení. 

Taktiež je už dlhodobo pozastavená 
projektová činnosť: ťažko sa nám robia 
nábory dobrovoľníkov či plánovanie čin-
nosti. Zo začiatku nám pomohol štát, na 
istú dobu presmerovali naši dobrovoľníci 
svoju činnosť v  rámci pomoci, ktorú ne-

 DOBROVOĽNÍCTVO
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Pred aktuálnou výzvou

Ako ďalej v nemocniciach
Dozrel čas na vytvorenie metodiky 
dobrovoľníctva v zdravotníctve?

Dobrovoľnícka skupina Vŕba a jej služby existujú v Onkologickom ústave 
sv. Alžbety už od roku 1999. Je to už 23 rokov spoločnej cesty - služby 

pre pacientov. Roky existencie dobrovoľníckeho programu dokazujú zmys-
luplnosť a užitočnosť našej činnosti. Tieto roky práce a kontinuity v pro-
spech pacientov vyprofilovali takú organizáciu, ktorá dobrovoľníkov pre 
tieto služby starostlivo vyberá, školí a vedie ich profesionálnym spôsobom. 
Tak isto tu existuje aj vzájomná dobrá komunikácia a spolupráca s vedením 
nemocnice ako aj so zdravotníckymi pracovníkmi. 

Účastníci letného stretnutia - Dobrovoľnícka skupina Vŕba z Onkologického ústavu sv. Alžbety: (zľava) 

dobrovoľník Patrik, Janka, Juraj, Lucia koordinátorka dobrovoľníkov v DS Vŕba, dobrovoľníčka Monika, 

Marta, Betka predsedkyňa DS Vŕba a dobrovoľníčka Ľudka; (uprostred dole) dobrovoľníčka Veronika. 
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NA AKTUÁLNU TÉMU 

mocnica potrebovala počas pandémie, na 
vstupný filter do nemocnice či vakcinačné 
centrum. No teraz, v štvrtej vlne, je to pre 
nás čoraz ťažšie. Jednak život ide ďalej 
a naši dobrovoľníci, ak sa dlho nemôžu an-
gažovať, hľadajú si dobrovoľnícku činnosť 
tam, kde sa budú cítiť využití. 

Plánovať nábory nových dobrovoľní-
kov, či sa uchádzať o  podporu projektov 
a  grantov sa dá iba vtedy, ak činnosť 
prebieha. Michaela Čadková Svejkovská, 
metodička dobrovoľníckeho programu 
a  riaditeľka českej neziskovej organizá-
cie  Amelie, z.s., ktorá sa venuje psychoso-
ciálnej pomoci onkologicky chorým a  ich 
blízkym, sa vo svojej úvahe */ k tejto téme 
vyjadruje nasledovne: „Štatút dobrovoľ-
níka v  nemocnici je stále priestorom 
pre individuálne prístupy. To v svojom 
dôsledku vytvára priestor pre odmie-
tanie dobrovoľníkov a  potencionálny 
zánik dobrovoľníctva v nemocnici - aj 
keď z  legitímnych dôvodov ako bez-
pečie, zodpovednosť voči pacientom 
a personálu. Dlhodobo sa totiž nedajú 
udržať ani čakajúci dobrovoľníci, ani 
dobrovoľnícke programy, ktoré nevy-
tvárajú výstupy svojej činnosti.“ Ako 
ďalej uvádza, je jasné, že „situácia 
pandémie si vyžaduje mnoho energie, 
sú prítomné iné priority i iná práca so 
zdrojmi. Primárna je pomoc tým, ktorí 
ju potrebujú akútne. Tam boli a sú dob-
rovoľníci dokonca pozývaní a  vítaní, 
a tak je to správne. Výhľad pre mnohé 
organizácie, ktoré sa zaoberajú po-
mocou dlhodobou a  priebežnou, však 
dnes nie je optimistický a  záruky pre 
pokračovanie, nie sú. Napriek všetkým 
komplikáciám je dobrovoľníctvo zdravé 

a žiadúce. Prináša mnoho dobrého do 
života chorým, dobrovoľníkom a v ko-
nečnom dôsledku aj celej spoločnosti. 
Zaslúži si podporu a udržanie.“ Na záver 
Čadková Svejkovská navrhuje, že „možno 
toto je čas, na vytvorenie metodiky 
dobrovoľníctva v zdravotníctve“. Mohlo 
by to zlepšiť status dobrovoľníka v zdra-
votníckom zariadení a nazeranie na neho 
ako na súčasť tímu, a  taktiež zvýšenie 

efektivity spolupráce medzi dobrovoľníc-
kymi organizáciami a nemocnicami aj v ča-
soch pandémie, aby ich existencia nebola 
ohrozená a  aby kontinuita ich činnosti 
bola zachovaná. 

Text: Lucia Kralovičová, 
koordinátorka dobrovoľníkov 
Dobrovoľnícka skupina Vŕba
Foto: Katarína Mistríková

POROVNANIE našej činnosti 
Od času pred pandémiou rok 2019 až po súčasnosť 

• V roku 2019 pred pandémiou, pôsobilo v DS Vŕba spolu 26 pravidelných dobro-
voľníkov a dobrovoľníčok. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky odpracovali v roku 2019 
spolu 1171 hodín v našich klasických programoch „Sprevádzania lôžko-
vých pacientov“, a „Roznášania teplých nápojov pred ambulanciami“. 

• V roku 2020 sme fungovali plnohodnotne prvé dva mesiace, v marci nás zasiah-
la pandémia covid, naše programy boli pozastavené a činnosť bola obmedzená 
v rámci pomoci nemocniciam v pandemických časoch. 

• Počas roku 2021 pôsobilo v  DS Vŕba z  dôvodu pandemických opatrení, prie-
merne už iba 13 aktívnych dobrovoľníkov. V roku 2021 odpracovali dobrovoľní-
ci v  programe: „Sprevádzania lôžkových pacientov“: iba 83 hodín. Program: 
„Roznášania teplých nápojov pred ambulanciami“ bol v roku 2021 celoročne 
pozastavený a je pozastavený aj od januára 2022 až do súčasnosti. Dobrovoľníci, 
však odpracovali 879 hodín v náhradných programoch konkrétne v službe: „Po-
moc na vstupnom filtri a vo vakcinačnom centre“ a v  rámci : „Telefonickej 
linky laickej psychosociálnej podpory Vŕba“.

• Aktuálne v roku 2022 máme v DS Vŕba 9 dobrovoľníkov. Od apríla 2022 dob-
rovoľníci pomaličky začali navštevovať lôžkových pacientov a začali sme tiež re-
alizovať tvorivé dielne. To však trvalo do ďalšej vlny pandémie a to do júla 2022, 
teda 3 mesiace, kedy sa oddelenia opäť museli z pandemických dôvodov zatvoriť. 
Momentálne dobrovoľníci nefungujú ani v náhradných programoch. 

*/ ČADKOVÁ SVEJKOVSKÁ, M. 2020. Dobrovolnictví na onkologii? Teď to není lehké, ale má to 

smysl. In Linkos: pacient a rodina. 2020 [cit. 2022-07-21]. 

Dostupné na internete: <https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/pomoc-v-nemoci/pacientske-

-organizace/amelie/dobrovolnictvi-na-onkologii-ted-to-neni-lehke-ale-ma-to-smysl/>.

„Urobili sme všetko pre to, vrátane v prí-
pade potreby nasadenia vyššieho počtu 
zamestnancov, aby sme naše práce pri 
rekonštrukcii Onkologického ústavu sv. 
Alžbety stihli podľa plánu. Teda v  rámci 
možností nielen v  termíne ale aj  urobe-
né v  čo najlepšej kvalite a  v  najrýchlej-
šom čase“, ubezpečil nás konateľ jednej 

zo  subdodávateľských firiem pre rekon-
štrukciu ústavu Dušan Cabadaj. Jeho spo-
ločnosť MDD group dostala za úlohu dô-
ležitú a zložitú časť rekonštrukčných prác. 
Tkvie najmä vo vyhotovení monolitických 
častí oboch komplexov stavieb. Garanciou 
úspešného zavŕšenia najnovšieho diela 
v ústave je aj Národný futbalový štadión, 

letisko či veľa ďalších objektov v Bratisla-
ve, do realizácie ktorých sa už spoločnosť 
MDD group rovnako zodpovedne zapojila. 
Informácie o  tom, čo najnovšia rekon-
štrukcia Onkologického ústavu sv. Alžbety 
prinesie, zverejňujeme na nasledujúcej 
dvojstrane.

Peter Kresánek 

V Onkologickom ústave sv. Alžbety

Včas a kvalitne
Úspešne pokračuje rekonštrukcia
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Sme nadšení, že rekonštrukciou 
a  dostavbou nemocnice dokážeme 
postupne naplniť náš dlhodobý cieľ 
stať sa najmodernejším onkologickým 
zdravotníckym ústavom na Slovensku. 
Tento krok vo veľkej miere pomôže 
všetkým – zamestnancom, lekárom 
a hlavne pacientom nášho ústavu. 

V krátkosti by sme vám chceli týmto 
spôsobom priblížiť, čo konkrétne vám 
dlho očakávaná rekonštrukcia prinesie 
a v čom vám zjednoduší život v našej 
nemocnici.

• Priestorové riešenie budovy pri-
spôsobené požiadavkám na maxi-
málnu efektívnosť prevádzkových 
procesov

• Potrubná pošta, ktorá výrazne 
zjednoduší pracné doručovanie 
laboratórneho materiálu 
z ambulancií a lôžok

• Inovatívne medicínske 
a prevádzkové procesy 
podporované informačným 
systémom novej generácie

• Komplexná elektronická 
dokumentácia dostupná na lôžku, 
mobilná vizita

• Postupné odbúravanie papiera, čo 
vedie k bezpapierovej nemocnici

• Všetky priestory chladené, resp. 
vykurované, osvetlené, čo vytvorí 
moderné, kvalitné a komfortné 
pracovné prostredie

• Moderné technológie pre 
monitoring pacientov

• Nové kľúčové ambulancie
• Podstatné rozšírenie dôležitého 

technického zázemia pre 
zdravotníkov

• Bezpečné pracovisko vďaka 
elektronickému systému kontroly 
vstupu

• Nové zasadačky, konziliárne 

miestnosti pre operatívne sedenia 
a školenia

• Tri nové výťahy
• Zelená pochôdzna strecha pre 

personál aj pacientov
• Moderný bufet v lobby hlavnej 

budovy
• Wifi internet pre pacientov aj 

zamestnancov
• Výsledkom bude nová, moderná 

nemocnica, ktorá poskytne 
potrebný komfort pre 
zamestnancov, skvelých 
zdravotníkov a našich pacientov

Rekonštrukcia Onkologického ústavu sv. Alžbety

Moderná budúcnosť pre nás všetkých

Už stovky rokov ústav sv. 
Alžbety na Heydukovej 

ulici pokračuje v odkaze svätej 
Alžbety – POMÁHA CHORÝM 
A TRPIACIM.
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Aj vzhľadom na tento fakt je pre nás 
nesmierne dôležitá otvorená komuni-
kácia voči vám. Sme presvedčení, že 
rekonštrukcia nemocnice, dostavba 
nového bloku a  ostatné rekonštrukč-
né úpravy ústavu sú do budúcnosti 
veľmi dôležité pre modernizáciu náš-
ho zdravotníctva, skvalitnenie našej 
zdravotnej starostlivosti voči pacien-
tom a zvýšenie ich komfortu. V tomto 
smere nám ide o  vyššie dobro, veľmi 
dlho sme na túto príležitosť čakali 
a vďaka tejto dostavbe sa náš ústav 
stane  moderným a kvalitným priesto-
rom pre diagnostiku a  liečbu onkolo-
gických ochorení na Slovensku.

Dovoľte nám, aby sme vám stručne 
priblížili tie najzásadnejšie pozitíva 
tejto rekonštrukcie. Chceme vám uká-

zať, prečo je veľmi dôležitá a čo tento 
dočasný diskomfort prinesie z  dlho-
dobého hľadiska tým, čo to potrebujú 
– našim pacientom.

•  Efektívnejšia diagnostika a liečba 
onkologických ochorení

•  Minimalizácia čakacej doby v ambu-
lantnej liečbe

•  Modernejšie a komfortnejšie čakár-
ne

•  Bezbariérový prístup
•  Nové hygienické zariadenia s vyso-

kým štandardom
•  Nové oddychové zóny so zeleňou
•  Zvýšený podiel zelene v  zastava-

nom území
•  Nová kaplnka

Pomôžte nám stať sa najlepším on-
kologickým zdravotníckym zariadením 
na Slovensku. Vďaka vašej ohľadupl-
nosti a  trpezlivosti, za čo vám ďaku-
jeme, zvyšujeme kvalitu zdravotníckej 
starostlivosti. Dokážeme tak zvýšiť 
komfort a kvalitu poskytovaných slu-
žieb pre všetkých. 

Sr. Jana-Battista Ružičková – sestra 
predstavená 
Doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc. 
RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc.
konatelia Onkologického ústavu sv. 
Alžbety

Milí pacienti a návštevníci

Uvedomujeme si, že dočasné 
obmedzenia v  súvislosti 

s  dostavbou Onkologického 
ústavu sv. Alžbety sú pre všet-
kých z vás diskomfortné, v istej 
miere vám zasiahli do životov 
a  dočasné zníženie občianskej 
kvality rezidentskej oblasti je 
viditeľné.
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Celosvetová situácia nás všetkých do-
nútila zamyslieť sa nad tým, na čom naozaj 
záleží. Utriediť si priority a venovať svoju 
energiu len tomu, čo pre nás má zmysel. 
Naučili sme sa byť vďační za maličkosti, 
ktoré boli pre nás predtým samozrejmos-
ťou. Naučili sme sa, že všetko zlé je vo veľa 
situáciách na niečo dobré a  tento rok je 
akýmsi novým štartom pre nás všetkých.

Rakovina prsníka je v celosvetovom me-
radle tretím najčastejšie sa vyskytujúcim 

nádorovým ochorením a čoraz častejšie sa 
ochorenie diagnostikuje u  mladých žien. 
Predstavuje viac ako 13 % všetkých no-
vých prípadov rakoviny diagnostikovaných 
v  krajinách EÚ v  roku 2020. Práve preto 
je dôležité neustále zvyšovať povedomie 
nielen o  samotnom ochorení, ale predo-
všetkým o prevencii a dôležitosti samovy-
šetrení. „U mňa sa podarilo zachytiť nádor 
vďaka prevencii, na ktorú chodím a aj som 
chodila pravidelne každý rok,“ podelila sa 
o  svoju skúsenosť Veronika, onkologická 

pacientka a  zároveň jedna z  tvárí tohto-
ročnej kampane. Nie je to však pravidlom 
a zachrániť život môže v niektorých prípa-
doch práve samovyšetrenie. Niektoré ná-
dory totiž rastú rýchlejšie ako iné a v čase 
preventívnej prehliadky ešte nemusia byť 
hmatateľné.

„Rakovina prsníka má naozaj veľa typov, 
pričom aj každá pacientka je jedinečná 
a  unikátna – ako každá žena. Každá pa-
cientka má navyše jedinečný súbor okol-
ností ako je genetika, anamnéza, pôvod 
pričom toto všetko ovplyvňuje už aj tak ty-
povo špecifickú diagnózu,“ objasňuje doc. 
MUDr. Vladimír Bella, PhD., primár mamolo-
gického oddelenia v Onkologickom ústave 
sv. Alžbety v Bratislave a tiež odborný ga-
rant projektu Avon za zdravé prsia.

Vedeli ste, že Slovensko sa nachádza 
v hornej tretine poradia krajín, kde sú naj-

Nový štart

Septembrový pochod 
Za zdravé prsia

Spoločnosť Avon, rovnako ako ďalší, prekonávala uplynulé dva roky 
náročné prekážky. Napriek zložitému obdobiu nepoľavila a  pomáhať 

neprestala. Práve naopak, v  nepriaznivých situáciách prišla s  riešením 
v podobe krásnych charitatívnych predmetov a na boj za zdravé prsia ve-
novala 91 000 eur. Tento rok sa znovu 24. septembra na Tyršovom nábreží 
naštartuje v poradí 12. ročník Avon Pochodu za zdravé prsia, ktorý prináša 
niekoľko noviniek vrátane nových symbolov Pochodu - Tričiek za zdravé 
prsia 2022.

V septembri sa v Bratislave opäť uskutoční Pochod za zdravé prsia.
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vyššie hodnoty výskytu karcinómu prsní-
ka? Podľa dostupných dát bolo ku koncu 
roka 2020 na Slovensku zaregistrovaných 
približne 3 000 pacientok s touto diagnó-
zou. „Minulý rok v januári som išla na pra-
videlnú preventívnu prehliadku, kde bolo 
ešte všetko v poriadku, to sa ale zmenilo 
jedného večera, kedy som si našla dve hrč-
ky. Gynekológ mi potvrdil, že ide o fibroa-
denóm. Poslal ma na mamografiu, kde mi 
rovnako potvrdili rovnakú verziu – dva fib-
roadenómy,“ spomína Monika, onkologická 
pacientka, ktorá tiež podporuje tohtoroč-
nú kampaň Avon Pochodu. Alarmujúca je 
aj skutočnosť, že okrem najvyššej miery 
úmrtnosti patrí miera skríningu onkologic-
kých pacientok na Slovensku k  najnižším 
v únii. Európsky priemer skríningu rakoviny 
prsníka je totiž 57 %, zatiaľ čo u nás je to 
len o niečo viac ako 30 %.

Počas uplynulých dvoch rokov zdra-
votníctvom a  spoločnosťou rezonovala 
najmä téma covidu, no rakovina nezmizla. 
Najbližšie roky teda ukážu, aký dopad 
pandémia na našich životoch naozaj zane-
chala, a koľko sekundárnych obetí si vyžia-
da(la) v  dôsledku utlmenia preventívnych 
prehliadok a  operačných zákrokov. Teraz 
je preto najvyšší čas znova naštartovať 
prevenciu – toto posolstvo je kľúčové aj 
v kampani, ktorú Avon spúšťa k plánova-
nému 12. ročníku Avon Pochodu za zdravé 
prsia.

Ani tento rok Avon nezaháľa a ku širokej 
ponuke charitatívnych predmetov pribud-
nú Symboly Avon Pochodu za zdravé prsia 
- ružové Tričko, traky a šatka. Nové unisex 
Tričko Avon za zdravé prsia 2022 tradične 
upozorňuje na dôležitosť prevencie i  na 
samotné ochorenie a pomôcť môže nao-
zaj každý jeho kúpou za sumu 19,90 eura. 
Svoj outfit môžete doplniť tiež o štýlovú 
Šatku Avon za zdravé prsia 2022 za 7,90 
eura alebo šikovnými Trakmi Avon za zdra-
vé prsia 2022 za 9,90 eura. Avon sa zavä-
zuje, že za každý takýto predaný Symbol 
za zdravé prsia venuje finančné prostried-
ky práve na boj proti rakovine prsníka.

Krásnu myšlienku už tradične sprevádza 
aj jedinečná kampaň s  novými i  stálymi 
ambasádormi. Tento rok na vizuáloch náj-
deme Kvetku Horváthovú, Romana Juraška 

a novú tvár Andreu Bučko. Najdôležitejšou 
súčasťou však sú, samozrejme, spomínané 
onkologické pacientky podporujúce kam-
paň. Nechýbajú ani odborní garanti doc. 
MUDr. Vladimír Bella, PhD., a  PhDr. Erika 
Zámečníková z mamologického oddelenia 
v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bra-
tislave, Michal Červeň a  Zdenka Kmeťko-
vá – Avon divízni manažéri predaja. Všetci 
sa tak spojili pre dôležitú vec a  motivujú 
k spolupatričnosti aj nás.

Postavte sa s nami po dvojročnej pauze 
opäť na štart už 24. septembra na Tyr-
šovom nábreží a  zaplavte s  nami ulice 
Bratislavy do typickej a  výraznej ružovej 
farby. Svojou účasťou ukážete ženám po 
celom Slovensku svoju podporu aj to, že na 
nich záleží. Vyzbieraná čiastka putuje o.z. 
Tak trocha inak a ich projektu Štartovacie 
balíčky pre bezvlásky, o.z. Zdravá žena na 
výskum vplyvu chemoterapie, rádioterapie 
a  hormonálnej liečby na neurokognitívne 
funkcie u onkologických pacientok v dlho-
dobom sledovaní.

Pochod každoročne podporia aj jeho dl-
horoční podporovatelia ako napríklad Zlati-
ca Puškárová, Kvetka Horváthová, Beátka 
Dubasová, Bruno Ciberej, Roman Juraško 
a mnohí ďalší. „Som tvárou Avon Pochodu 
už nejaký ten rok a  musím povedať, že 
každý jeden rok sa iba utvrdzujem, že to, čo 
robí Avon spolu s ľuďmi, ktorí sa snažia po-
ukázať na problematiku rakoviny pŕs, má 

zmysel,“ hovorí Roman Juraško a  jedným 
dychom dodáva: „Pre mňa osobne sú silné 
momenty, keď sa stretnete s dámami, kto-
rým sa podarilo pokoriť napríklad rakovinu 
prsníka a vidíte v nich tú neuveriteľnú silu 
a energiu, ktorú do toho vložili a zachránilo 
im to život - to je veľmi inšpirujúce a mo-
tivačné“. 

Tvárou pochodu bude aj herečka a spe-
váčka Andrea Bučko: „Keďže patrím me-
dzi ženy, ktoré sú veľmi citlivé na svoje 
telo a uznávajú prevenciu, je mi cťou byť 
v  tíme, ktorý pripomína, že pravidelná 
kontrola prsníkov a  podpora a  solidarita 
s  ľuďmi, ktorí už s  ochorením bojujú je 
dôležitá a prínosná. Ak čo i len jednu ženu 
inšpirujeme k tomu ísť k doktorovi na pre-
ventívnu prehliadku, ak čo i  len jednému 
človeku pomôžu vyzbierané peniaze, má 
to zmysel.“. Súčasťou pestrého programu 
na Tyršovom nábreží budú aj vystúpenia 
na ktorých sa predstavia Tomáš Bezdeda, 
Adam Ďurica či Mária Čírová.

Cieľom každého ročníka charitatívneho 
podujatia je vyzbierať finančný výťažok, 
ktorý slúži na aktivity spojené s bojom za 
zdravé prsia. Pridajte sa aj vy k jedinečnej 
iniciatíve a  pomôžte tak ženám, ktoré sa 
ocitli v  ťažkej životnej situácii. K  veľkým 
zmenám vedú predsa malé krôčiky.

Text: Peter Kresánek, AVON
Foto: Peter Kresánek

Dlhodobí odborní garanti pochodu doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD., a PhDr. Erika Zámečníková 

z mamologického oddelenia v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave.



Prvú kolekciu fotografií odprezentoval 
talentovaný umelec fotograf a  zároveň 
umelec šéfkuchár v  rámci tohto cyklu 
začiatkom vlaňajšieho roku. Ako celkovo 
v poradí osemdesiata výstava získala ná-
zov Adriánova „Michelinka“. Podnes sa teší 
záujmu a priaznivému ohlasu vďaka časo-
pisu Naša nemocnica a  webovej stránke 
ústavu /www.ousa/nasanemocnica/. 

Aktuálne pripravená a  v  Preventívnom 
centre ústavu dostupná 86. výstava cyklu 
Umenia ktoré lieči, rovnako ako predošlá 
prezentácia od tohto autora, opäť púta 
aj nevšednou tematikou, zaujímavým ob-
sahom, premyslenými zábermi, vybratou 
kompozíciou či hrou svetla a  tieňov. Pre 
tých, ktorí sa nemajú možnosť umelcovej 
výstavy osobne zúčastniť ale aj ďalších 
záujemcov, prikladáme aspoň pár ukážok 
z tvorby Adriána Tótha.

„Všetky vystavené obrázky sa nám pá-
čia. Je to niečo naozaj zaujímavé!“ Získali 

sme vyjadrenia od návštevníkov aktuálne 
sprístupnenej výstavy. Medzi prvými sa 
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Cyklus výstav Umenia, ktoré lieči, v Onkologickom ústave sv. Alžbety

Umelec fotograf – umelec šéfkuchár 
Adrián Tóth: Momentky zo Slovenska

V  Onkologickom ústave sv. 

Alžbety sa koná 86. výsta-

va z  cyklu Umenia, ktoré lieči. 

Najnovší súbor fotografií pod 

názvom: „Momentky zo Sloven-

ska“ tu predstavuje Adrián Tóth. 

Adrián, vedúci kuchár Oddelenia 

liečebnej výživy a  stravovania 

Onkologického ústavu sv. Alžbety, 

pracuje v ústave už druhé desať-

ročie. Na jednej strane je známy 

ako majster kuchárskeho umenia, 

ktorého špeciality sa podávajú 

nielen v  ústavnej jedálni ale so 

svojim tímom pripravuje jedlá tiež 

pre pacientov. Na druhej strane sa 

prejavuje ako fotograf s  citlivým 

okom pre unikátny záber, náleži-

tými zručnosťami ale aj profesio-

nálnymi technickými znalosťami.

 Vedúci kuchár Oddelenia liečebnej výživy a stravovania Onkologického ústavu sv. Alžbety Adrián 

Tóth a manažérka Preventívneho centra ústavu Mgr. Martina Balážová pri inštalovaní 86. výstavy 

Umenia, ktoré lieči.



sem prišli pozrieť - ako inak, kolegyne 
autora, pracovníčky Oddelenia liečebnej 
výživy a stravovania ústavu. 

„Dá sa povedať, že ku všetkým vysta-
veným fotografiám mám rovnaký vzťah. 
Nedá sa vybrať tá, ktorá by mi bola naj-
bližšia. Nemám ani takú, ktorú by som 
považoval za najkrajšiu či obzvlášť vyda-
renú“. Zdôveril sa nám autor. Ďalej k tomu 
uviedol, že súbory fotografií najnovšej 
výstavy vznikli väčšinou v rámci voľného 
času stráveného s rodinou. Možno aj vďa-
ka tomu obsahujú, okrem iného, rozmani-
tú tematiku zobrazujúcu sakrálne stavby, 
prírodu, vrátane jej mikrosveta ale aj impo-
zantného medveďa či napríklad aj výstavu 
automobilov veteránov.

• • • 
Mnohé ohlasy ich návštevníkov potvr-

dzujú, že výstavy cyklu „Umenia, ktoré 
lieči“ môžu mať sprostredkovane pre-
ventívny aj liečebný účinok a  pozitívne 
vplývať na človeka. Platí to dvojnásobne 
pre dokumentárne fotografie jedál, ktoré 
Adrián Tóth z  Oddelenia liečebnej výživy 
a  stravovania Onkologického ústavu sv. 
Alžbety predstavil už v rámci 80. výstavy. 
Fotografie jedál sprostredkujú lahodné 
pocity, nevšedný obrazový zážitok a akti-
vujú chuťové vnemy. Majú tiež praktické 
využitie pre objednávací systém strav-
níkov ústavu. Autor fotografií s  celým 
tímom je zároveň i  tvorcom zobrazených 
jedál. Nielen sprostredkovane ale priamo 
tak môže pozitívne vplývať na zdravotný 
stav či liečbu ich konzumentov. 

V  súvislosti s  tým si určite zaslúžia pri-
pomenúť prevažne kladné hodnotenia 
stravujúcich sa v Onkologickom ústave sv. 
Alžbety, ktoré aj v tomto aspekte dlhodobo, 
tiež podľa rôznych prieskumov radia ústav 
medzi najlepšie nemocnice. Nuž a umelcovi, 
nielen fotografovi ale aj kuchárovi, Adriáno-
vi Tóthovi by sme mohli bez váhania ude-
liť Hviezdu Michelin ako znak kulinárskej 
dokonalosti. Poverenie k  tomu za tajného 
inšpektora sme zatiaľ nedostali. Známe 
označenie preto vošlo aspoň do názvu pre-
došlej autorovej výstavy.

Text: Peter Kresánek
Foto: Adrián Tóth, Peter Kresánek
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„Primárnym cieľom zbierky je získať 
zdroje na to, aby sme mohli naďalej pokra-
čovať v programoch, ktoré robíme pre on-
kologických pacientov, ale zároveň pre nás 
Deň narcisov znamená aj prácu s mladými 
ľuďmi, ktorých týmto spôsobom vedieme 
k tomu, aby zachovali hodnoty našich sta-
rých rodičov v tom, že pomáhať je ľudské,“ 
vyzdvihuje výkonná riaditeľka Ligy proti 
rakovine Ing. Eva Kováčová, ktorá pôsobí 
v  tejto neziskovej organizácii už dve de-
saťročia. 

Tohtoročný výsledok Dňa narcisov je 
o to vzácnejší, že aj Liga proti rakovine patrí 
medzi tie organizácie, ktorých činnosť vý-
znamne poznačila pandémia koronavírusu. 
Predošlé dve zbierky sa mohli počas pan-

démie konať len v  online forme alebo vo 
vybraných predajniach. Napriek tomu, i keď 
s  obmedzenými finančnými zdrojmi, čin-
nosť ligy sa flexibilne prispôsobila potre-
bám najrizikovejšej skupiny z pohľadu dô-
sledkov nákazy – onkologickým pacientom. 
V  uplynulom,  jednom z  najťažších období 
za ostatné roky, sa tak podarilo byť tu pre 
ľudí, ktorí sa na ligu obracajú. 

Nepretržité pôsobenie Ligy proti rakovi-
ne počas pandémie upevnilo dôveru v túto 
výnimočnú neziskovú organizáciu. Prejavi-
lo sa to aj v tohtoročných výsledkoch, kedy 
zbierka po dvoch rokoch prestávky prebie-
hala opäť v uliciach prostredníctvom okolo 
desaťtisíc dobrovoľníkov.

Ochotu prispieť sme zaznamenali a  aj 

vľúdne slová priamo na adresu ligy či 
konkrétnych dobrovoľníkov sme si vypo-
čuli tiež priamo v prostredí Onkologického 
ústavu sv. Alžbety, kde sa na viacerých 
miestach tohtoročná charitatívna zbierka 
Deň narcisov tiež konala. 

Vyzbieranú sumu LPR použije na po-
kračovanie projektov, ktoré sú určené na 
pomoc onkologickým pacientom a ich rodi-
nám. Patrí medzi ne napríklad onkoporadňa 
či sieť onkopsychológov. Liga tiež okrem 
iného organizuje podporné skupiny pre 
príbuzných a  pozostalých, rodinné a  rela-
xačné pobyty a  poskytuje aj jednorazový 
finančný príspevok. 

„Naďalej budeme robiť všetko preto, aby 
sme im boli k dispozícii, aby sme im poskytli 
účinnú pomoc a podporu. Úprimne veríme, 
že sila ľudskosti v  nás dokáže s  pokorou 
voči každodennému životu, s porozumením 
jedného voči druhému prekonať náročnú 
dobu, s  ktorou všetci zápasíme,“ uzatvára 
Eva Kováčová.
Text: Peter Kresánek

 LIGA PROTI RAKOVINE
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Sila ľudskosti
Nečakaný a krásny výsledok

Tohtoročná charitatívna zbierka Deň narcisov, za ktorou stojí Liga proti 
rakovine (LPR), priniesla nečakaný a  krásny výsledok. Na pomoc pa-

cientom s rakovinou sa vyzbieralo vyše 815 000 eur. Navyše výsledok je 
len predbežný, keďže Deň narcisov tradične ešte úplne nekončí a umožňu-
je zapojiť sa do zbierky ďalšími spôsobmi.

Spojené arabské emiráty; Dubaj hlavné mesto rovnomenného emirátu. 

„Vždy sa snažím navštíviť novú kraji-
nu, kde hľadám nielen oddych pre seba, 
ale aj skrytú krásu, ktorú sa usilujem 
zachytiť svojimi fotografiami.“ Takto, 

okrem iného, charakterizuje zrod svo-
jich fotografií PhDr. Eva Massar, odpre-
zentovaných na 87. výstave Umenia, 
ktoré lieči nazvanej Spomienky na 

oddych. Vernisáž výstavy sa začne 
v Preventívnom centre Onkologického 
ústavu svätej Alžbety o 15 h dňa 26. 
októbra 2022. Nebudú chýbať tradič-
né sprievodné podujatia, vrátane ná-
cvikov samovyšetrení, v réžii pacient-
skych organizácií ako je Ružová stužka, 
n. f. – Europa Donna Slovakia, či Ama-
zonky a ďalších. Ako zlatý bod progra-
mu vystúpi k prevenciám prof. MUDr. 
Viera Lehotská, PhD., hlavná odborníč-
ka MZ SR pre rádiológiu, predsedníč-
ka Komisie MZ SR pre zabezpečenie 
kvality v rádiológii, radiačnej onkológii 
a v nukleárnej medicíne, prezidentka 
Slovenskej rádiologickej spoločnosti 
SLS a prednostka 2. rádiologickej klini-
ky LFUK a OÚSA.

Text: Peter Kresánek
Foto: PhDr. Eva Massar

Pripravujeme...



Koncom školského roka tak napríklad 
spoločnosť Slovenská Grafia Bratislava 
navštívilo okolo tridsať študentov prvých 
troch ročníkov polygrafického odboru 
operátor tlače Spojenej školy, organizač-
nej zložky SOŠT Jozefa Čabelku, v  Holíči. 
Pri oboznámení sa s  výrobnými procesmi 
Slovenskej Grafie ich sprevádzal majster 
odborného výcviku Jozef Dojčák a  ďalší 
pedagógovia. 

Slovenská Grafia patrí do skupiny Gra-
fobal Group. Rovnako ako spoločnosť 
Grafobal Skalica, ktorá podujatie, iniciovala 

a zabezpečila. Budúci operátori tlače si tak 
mohli rozšíriť poznatky o  ďalšej z  oboch 
dcérskych spoločností skupiny. Po skalickej, 
kde absolvujú odbornú prax, tiež o  brati-
slavskej. 

Študenti sa počas návštevy, priamo na 
mieste a  od tých najpovolanejších, medzi 
ktorými bol i výrobný riaditeľ Ing. Peter Ko-
sík, dozvedeli zaujímavosti nielen o pracov-
ných podmienkach ale priblížili im tiež naj-
novšie tlačové a  dokončovacie spracova-
teľské technológie v prostredí unikátneho 
výrobcu časopisov a iných publikácií. Záro-

veň mohli porovnávať s prostredím výrobcu 
obalov, ktoré poznajú zo svojej bežnej pra-
xe v skalickom výrobnom závode Grafobalu. 
V Slovenskej Grafii ich, okrem iného, zaujala 
rotačná ofsetová tlač, spôsobilá vyhotoviť 
za hodinu 12 miliónov strán formátu A4. 
Ako  sa tiež dozvedeli, celková spracova-
teľská kapacita tejto spoločnosti dosahuje 
úctyhodných 84-tisíc ton papiera.

Text: Ing. Richard Kohút, 
generálny riaditeľ, Grafobal Skalica 
Ilustračné foto: Peter Kresánek

Pri osvedčených modeloch Vitara a  Swift japonskej 
značky Suzuki úspornosť a  dynamiku jazdy už zvyšuje 
tiež unikátny hybridný pohon. Na čele elektromobility 
je vlajková loď značky - Suzuki Across. Vyniká vo svojej 
triede, okrem iného, najmä príkladne dlhým elektrickým 
dojazdom na jedno nabitie batérie. Bližšie sa mali mož-
nosť nedávno oboznámiť so všetkými tromi modelmi 
tiež návštevníci na vyhľadávanom Salóne elektromobi-
lov. 

Ako tretí ročník najväčšej výstavy elektromobilov na 
Slovensku sa salón tohto roku konal v bratislavskom ná-
kupnom centre Bory Mall. Suzuki pritom ponúka nielen 
uvedené ale všetky na Slovensko dodávané modely aj 
vo variantoch hybridných pohonov. Navyše už dávnejšie, 
tiež s inovatívnymi pohonmi 4 x 4 z vlastného vývoja.

Text: Peter Kresánek, foto archív 
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Príprava nových odborníkov

Všetky modely aj ako hybridy

ZAUJÍMAVOSTI 

Náročné technológie a málo 
profesionálov na ich zvládnu-

tie. Predchádzať takejto situácii 
sa usiluje aj spoločnosť Grafobal 
Skalica, keďže využíva moderné 
a vysoko sofistikované tlačové za-
riadenia. Zameriava sa pritom na 
podporu prípravy nových odborní-
kov už počas štúdia a umožnenie 
im priameho kontaktu s výrobnou 
sférou, vrátane pracovných stáží.      



olejniny / inzercia
dní môže priniesť skokovo nižšiu úrodu a elimi-
novať neskorší efekt intenzifikačných vstupov. 
V našich pokusoch založených v r. 2012 na 5 
lokalitách jednoznačne najlepšími odrodami 
s vysokou adaptabilitou a vhodnosťou pre ne-
skoršiu sejbu sa ukázali: SY Cassidy, DK Ex-
power, Sensation a Arsenal (Tab. č. 2). 
Ak sejeme koncom augusta až začiatkom sep-
tembra, tak popri výbere vhodnej odrody je 
potrebné upraviť aj výsevok a vzídenú repku 
podporiť v raste. Ako už bolo uvedené, výsevok 
zvyšujeme na 60 – 80 semien na m2. Najmä 
v suchých oblastiach je zvýšenie výsevku nutné 
a to na 80 semien. 
Vzídenú repku podporíme dusíkatým hnojením 
a aplikáciou rastových stimulátorov, ktorých je 
v súčasnej dobe na trhu dostatok. Veľmi dobré 
výsledky máme s nitrofenolmi (Atonik a i.) a hu-

mátmi (Lignohumát a i.). Dusík koncom sep-
tembra aplikujeme pri slabých a neskoro vzíde-
ných repkách najlepšie už koncom septembra 
či začiatkom októbra, aby ho repka mohla ešte 
využiť k tvorbe biomasy. Volíme liadkovú formu 
v dávke 40 – 60 kg/ha N. Pre podporu koreňov 
je vhodné aplikovať 40 – 50 kg/ha N v druhej 
polovici októbra. Najvhodnejšia je močovina 
alebo jej stabilizované formy, hnojivá so sírou 
(DASA nebo ENSIN) a veľmi dobre vychádza aj 
kombinované hnojivo NPK.

Tlak jesenných škodcov porastie 
Vstupujeme do druhej sezóny bez neonikotíno-
idných moridiel. Poučenie z vlaňajška : porasty 
musíme strážiť a načas zasiahnuť proti skoč-
kám, ale tiež piliarke a kvetárke. V teplejších 
oblastiach môže byť problémová i siatica a kry-

tonos koreňový. Najväčší tlak očakávame od 
skočiek. Pri ochrane je možné vyberať z radu 
insekticídnych prípravkov (Tab. 3). Žiaľ, niekedy 
sa nezaobídeme bez opakovanej aplikácie. 
V daždivom septembri musíme ošetrovať proti 
slizniačikom. Ich populácie sa po dvoch mier-
nych zimách zvyšujú. Veľmi často sa v strede 
pozemku rozširuje slizniačik sieťkovaný (Dero-
ceras reticulatum) a slizniačik poľný (Deroceras 
agreste) a oveľa častejší slizovec iberský (Plzák 
španielský, Arion lusitanicus). Ochranou je celý 
rad moluscoidov (Clartex Neo, Metarex Inov). 
Alternatívou je aplikácia zvyškov po hasení váp-
na po zasiatí alebo vzídení repky v dávke asi 2 
t/ha. Repke táto povrchová aplikácia nevadí, 
ale slizniačikom áno (pH 13) a navyše dodáme 
do pôdy potrebný vápnik a upravíme pH.
 Preložil: P. Zubal

Export - Import

ARIMEX Bratislava spol. s r.o.

ARIMEX Bratislava spol. s r.o.
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava 

tel.:02/5477 4982, 5477 2345, fax: 02/5477 4994,
e-mail: arimex@arimex.sk, www.arimex.sk

zabezpečuje:

  nákup a predaj poľnohospodárskych produktov
 repka olejka, slnečnica, hrach, pšenica, jačmeň, kukurica

  nákup a predaj komponentov kŕmnych zmesí
  sójový šrot, slnečnicový šrot, repkový šrot, repkové výlisky, cukrovarnícke rezky granulované,  
 sladovnícky kvet, lucernové úsušky, DDGS, mlynské otruby, kukuričné mláto

  predaj hnojív
  LAD, močovina, amofos, síran, NPK

  komplexný projekt založenia a prefinancovania úrody

Spoločnosť Arimex Bratislava spol. 
s r.o. je slovenská súkromná spoloč-
nosť, ktorá zahájila svoju činnosť v ro-
ku 1992. V roku 1993 bola založená 
spoločnosť Arimex Trade s.r.o. v ČR, 
v ktorej má majetkovú účasť.
Predmetom podnikania spoločností 
je nákup a predaj poľnohospodárskej 
rastlinnej výroby a vedľajších produk-
tov vzniknutých pri ich priemyselnom 
spracovaní.
Spoločnosť sa postupne preoriento-
vala z čisto nákupných a predajných 
aktivít na investovanie do poľnohos-
podárskej produkcie. Bol vybudova-
ný komplexný projekt poskytovania 
vstupov na založenie úrody vybraným 
pestovateľom a obchodným partne-

rom, vrátane dodávok osív, chemikálií 
a hnojív.
Za účelom získania zázemia pre ob-
chodnú činnosť sa spoločnosť stala 
spolumajiteľom poľnohospodárskych 
podnikov a majiteľom skladovacích ka-
pacít pre obilniny a olejniny.
S cieľom teritoriálne priblížiť sa svojim 
obchodným partnerom boli vytvorené 
pobočky v Bánovciach a v Sečovciach.
Arimex sa významnou mierou podie-
ľala v roku 2015 na organizovaní dní 
poľa repky na východnom a západnom 
Slovensku a položila týmto základy 
pravidelného stretávania sa s pestova-
teľmi repky i v rámci odborných semi-
nárov.
Spoločnosť podniká v oblasti zahra-

ničného obchodu s orientáciou na eu-
rópsky trh. Hlavnými vývoznými komo-
ditami sú olejniny, obilie, strukoviny, 
kukurica, kŕmne šroty a ďalšie vedľaj-
šie priemyselné produkty.
V dovoze prevažuje dovoz sójových 
a repkových šrotov. 
Spoločnosť Arimex Bratislava spol. 
s r.o. je od roku 2001 aktívnym členom 
Zväzu výrobcov kŕmnych zmesí a ob-
chodných spoločností a od roku 2006 
členom Slovenského zväzu olejninárov. 
Spoločnosť Arimex Trade s.r.o. je od 
roku 2005 členom ČMSO ZZN.
Zásluhou cieľovo orientovanej obchod-
nej činnosti založenej na pevných dlho-
ročných obchodných vzťahoch dosiah-
la spoločnosť Arimex Bratislava spol. 

s r.o. a spoločnosť Arimex Trade s.r.o. 
v roku 2014 obrat 4,37 mlrd. českých 
korún, resp. 161 mil. EUR.
Spoločnosť môže s hrdosťou konštato-
vať, že požiadavky kladené na kvalitu 
práce a zaručenie zdravotnej nezávad-
nosti komodít splnila a obdŕžala v roku 
2003 certifikát podľa ISO 9001:2000, 
certifikát kontroly kvality GMP a v roku 
2010 certifikát na obchodovanie s tr-
valo udržateľnou biomasou.
Spoločnosť predstavuje pre agro-
komplex spoľahlivého obchodného 
partnera, ktorého orientácia smeruje 
k poľnohospodárskej prvovýrobe, ob-
chodu s poľnohospodárskymi produkt-
mi a stáva sa významným stavebným 
prvkom agrokomplexu EU.

Predstavuje sa Vám spoločnosť 
ARIMEX BRATISLAVA spol. s r.o.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

30 operátorov

prvé sídlo a office 
na Bystrickej (DNV)

100.000 
odpracovaných hodín 

pobočka 
Trnava

ISO 14001:2004

prvé vydanie 
Hollen News

pobočka 
Žilina

nové sídlo centrály
na Kosatcovej (DNV)

500.000 
odpracovaných hodín

dcérska spoločnosť 
HOLLEN CZ

dcérska spoločnosť
GOLLEN RUS

HOLLEN 
Oldtimer

10. výročie 
HOLLEN

pobočka 
Trutnov

projekt CETRA
 

dcérska spoločnosť 
HOLLEN Hungária

pobočka
Brandýs n. Labem

 

pobočka 
Kvasiny 

1.500 operátorov
 

projekt 
Údržba rychle 

ISO 9001:2008

500 operátorov

1.000.000 
odpracovaných hodín

1.000 operátorov

ISO 45001

2.000.000
odpracovaných hodín

pobočka
Bratislava

2001

založenie 
spoločnosti

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

UŽ

20ROKOVROKOV

UŽ
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NAŠE PRINCÍPY

Ľudia, ktorí poctivo pracujú, si zaslúžia byť 
dobre platení

Sme flexibilní v každej našej činnosti Sme nezávislí od finančných inštutícií

Usilujeme sa o vysokú kvalitu odvedenej práce 
s dôrazom na detaily

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

Neustále optimalizujeme procesy a zavádzame nové 
IT technológie

Podporujeme charitatívne projekty, sponzorujeme 
projekty v oblasti rozvoja elektromobility

Máme nastavený systém zaškoľovania 
a vzdelávania na každej úrovni

Uplatňujeme férový prístup podľa firemného 
Etického kódexu

Postupujeme podľa vypracovaných smerníc 
v každej oblasti našej činnosti

NÁŠ CIEĽ: BYŤ A ZOSTAŤ NAJLEPŠÍMI NA TRHU

Ponúkame 
viac možností účinnej inzercie v časopise



       

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

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

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

 
Prechádzame generačnou obmenou, preto trvale prijímame uchádzačov: 

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

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

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







Ročné predplatné iba 15€
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predplatne@slposta.sk

www.bedekerzdravia.sk

OBEZITA JE 
METABOLICKÉ 
OCHORENIE,
a tak k nej treba 
pristupovať

ZÁVISLOSTI:
LEPŠIA KVALITA ŽIVOTA 
motivuje k lepšiemu 
životnému štýlu

DOMÁCE ÚRAZY:
deti a seniori sú 
v najväčšom riziku

CUKROVKU ZAŽEŇTE 
JEDLOM, 
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