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     eľmi pekne Vám ďakujeme za Vašu podporu  

a priazeň v uplynulom roku, želáme Vám požehnané 

a pohodové Vianočné sviatky i pevné zdravie, 

šťastie, pohodu, veľa osobných aj pracovných úspechov 

počas 365 dní roku 2014. 

Vedenie Onkologického ústavu sv. Alžbety,  

Rehoľa sv. Alžbety, Liga proti rakovine,  

Vŕba a tím časopisu Naša nemocnica.

Foto: Peter Kresánek
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SLOVO NA ÚVOD

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 10

Moji 
milovaní 
čitatelia!

dovoľte mi, aby som sa 
k Vám všetkým prihovoril 
i touto cestou ako nový 
rektor kostola sv. Alžbety.
Prežívame spoločne naj-
krajšie sviatky nášho cir-
kevného roka – Vianoce.

Betlehemské dieťa oslovuje už 2013 rokov ľudí dobrej vôle svojou láskou 
a požehnaním. Otvára naše srdcia pre všetkých ľudí, s ktorými sa stretávame. 
Povzbudzuje nás, aby sme vedeli prinášať obetu služby pre trpiacich a sužova-
ných mnohými trápeniami a krížmi.
Práve preto využívam túto príležitosť a chcem prosiť nebeského Otca, aby 
naplnil našich lekárov ochotou a dobrou vôľou prinášať obetu služby chorým 
našej nemocnice.
Milí páni doktori, prajem a vyprosujem pre Vás veľa Božieho požehnania, aby 
ste vždy svoju službu lásky prinášali s trpezlivosťou a ochotou a tak liečili nie-
len telesne ale aj duševne svojich chorých pacientov.
Prosím aj za naše ctihodné rehoľné sestry a zdravotné sestry, aby svoju prácu 
konali s láskou a trpezlivosťou. Nech za Vašu obetavú prácu je Vám odmenou 
ten, v mene ktorého túto prácu vykonávate.
Nech Vás  posilňuje a ochraňuje Betlehemské dieťa, aby ste vedeli prijať všet-
kých trpiacich a boli pre nich oporou a povzbudením  v nesení ich krížov 
a trápení.
Prosím aj za všetkých, ktorí v skromnosti vykonávajú prácu v celom areáli, ale 
bez ktorej by chod a činnosť nebol možný a to sú naše upratovačky, údržbári, 
sanitári, administratívni pracovníci, šoféri, jedným slovom všetci, ktorí sa sta-
rajú o to, aby lekári  a zdravotné sestry mohli v pokoji vykonávať svoju prácu.
Prajem vám, aby ste túto zodpovednú prácu konali radostne a s veľkou dáv-
kou trpezlivosti a obetavosti.
Nakoniec chcem obrátiť svoju pozornosť na tých, kvôli ktorým sme tu všetci 
– na našich pacientov.
Nech Betlehemské dieťa pomáha niesť ich kríž choroby.
Nech ich naplní odvahou bojovať s chorobou.
Nech sú vždy obkolesení príbuznými, známymi, či aj neznámymi ľuďmi, ktorí 
budú stáť po ich boku, u ktorých nájdu pomoc a oporu pri nesení svojho 
kríža.
Prosím a vyprosujem, aby Betlehemské dieťa, ktoré oslavujeme aj v našom 
kostole sv. Alžbety, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou celého areálu nemoc-
nice a kláštora, naplnilo naše srdcia láskou, pokojom, dobrom, trpezlivosťou, 
pokorou, dobrými medziľudskými vzťahmi a svojím požehnaním.
                                    
S prejavom úcty, obdivu a vďaky  ThDr. Ladislav Ostrák
 Rektor kostola
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uskutočnil už jubilejný 50. ročník Bratislavských 
onkologických dní (BOD). Medzi hlavných organi-
zátorov tohto podujatia patril i Onkologický ústav 
sv. Alžbety.
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Spojiť príjemné (behanie) s užitoč-
ným (podporiť Onkologický ústav 
sv. Alžbety) sa rozhodla, pri pomo-
ci svojich pedagógov a ďalších za-
interesovaných, skupina mladých 
študentov z bratislavskej hotelo-
vej akadémie na Mikovíniho ulici 
1. charitatívny beh, ktorý na pod-
poru ústavu pripravili, sa skutočne 
vydaril. Napriek nepriaznivému 
daždivému počasiu sa ho zúčastni-
lo niekoľko sto študentov aj z ďal-
ších škôl. Po registrácii a štarte pod 
mostom Lafranconi dobehli do cie-
ľa v stanovišti Propeller pri Sloven-

Krásny počin študentov 
Bolo ich plné námestie
Behanie patrí k aktivitám, ktoré sú pre nás najzdravšie. Beh 
vylepšuje celkovú kondíciu. Okrem iných pozitívnych účin-
kov okysličuje a otužuje organizmus, spomaľuje tep, znižuje 
krvný tlak a spaľuje kalórie. Telo pri ňom produkuje endor-
fíny a beh tak vyvoláva tiež pocity šťastia. Medzi prednosti 
behu patrí aj to, že je ideálnym športom skoro pre každého. 
Pre svoju nenáročnosť je vhodný, pri primeranom dávko-
vaní, takmer pre všetky vekové kategórie, počnúc tými naj-
mladšími.  

Nasa Nemocnica 2013.indd   6 3. 12. 2013   12:27:54



Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 107

ĎAKUJEME

skom národnom múzeu. Potom 
doslova zaplnili hviezdoslavovo 
námestie, kde pre desiatich účast-
níkov vyžrebovali tiež ceny. 
Medzi tými, ktorí na mieste pred 
zhromaždenými vystúpili a oce-
nili tento krásny počin študentov, 
bol aj ako zástupca ústavu RNDr. 
Ľubomír špaček. A vyzbieraných 
vyše tisíc eur z podujatia „Behajte 
so študentmi  na podporu Onkolo-
gického ústavu“ poputovalo do On-
kologického ústavu sv. Alžbety na 
včasné diagnostikovanie rakoviny 
krčka maternice (pomocou testu 
hPV). 
celý svoj projekt študenti nazvali 
a realizovali ako capRun, čiže beh 
s čiapkou. Symbolicky tým pri-
pomenuli vypadávanie vlasov pri 
tejto zákernej chorobe. Účastníci 
podujatia preto bežali v čiapkach, 
aby ukázali ako nám prezradili: že 
sa dokážu vcítiť do ťažkej situácie 
onkologických pacientov a že sme 
si všetci rovní, bez ohľadu na to, či 
sme zdraví alebo chorí.
„Tešíme sa, že sú u nás úžasní mladí 
ľudia, ktorí dokázali prísť s takým 
nápadom a zrealizovať ho.“ Od-
znelo na záver podujatia na adre-
su jeho organizátorov, či účastní-
kov. Medzi nimi boli i Marek Belaj, 
Kristína cso lleiová, Kvetka Čojová, 
Dušan Geleta, Dominika hatalo-
vá, Kornélia Lohyňová, Michel-
le Morav ková, Zuzka Nizne rová, 
Michaela Polakovičová a Jaroslav 
Timko. Projekt podporila spoloč-
nosť Telefónica Slovensko v rámci 
programu O2 Think Big, ktorý sa 
realizuje v spolupráci s partnermi - 
Nadáciou Ekopolis a Nadáciou pre 
deti Slovenska.
Rekreačný beh ako jedna z najjed-
noduchších foriem telesnej akti-
vity môže kompenzovať väčšinu 
negatívnych dôsledkov nášho spô-
sobu života a pozitívne vplývať na 
naše zdravie. Pričom zdravie treba 
vnímať nie len ako neprítomnosť 
chorôb, ale ako stav telesnej a du-
ševnej pohody.
Text a foto: Peter Kresánek
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Z klientov, ktorých doposiaľ 
vyšetrilo Preventívne cen-
trum OÚSA bolo 55,9% 
žien a 44,1% mužov. Prie-

merný vek vyšetrovaných prekro-
čil 40 rokov. V rámci prehliadok 
a následných vyšetrení bolo diag-
nostikovaných 435 onkologických 
ochorení a 1 066 prekanceróz. išlo 
najmä o onkologické ochorenia 

prsníkov, kože, krčku maternice, 
hrubého čreva a prostaty. centrum 
taktiež zaznamenalo veľké množ-
stvo nových, prípadne neliečených, 
kardiovaskulárnych ochorení a me-
tabolických syndrómov. Okrem 
osobného a sociálneho prínosu 
centra je namieste spomenúť aj 
jeho ekonomický prínos pri včas-
nom záchyte závažných ochorení.

Preventívne centrum OÚSA je 
tiež známe unikátnym niekoľko-
ročným cyklom výstav „Umenie, 
ktoré lieči“. cyklus, v ktorom sa 
už uskutočnilo 50 výstav, zdôvod-
nil a podnietil riaditeľ OÚSA doc. 
MUDr. Juraj Kaušitz, cSc., h. prof. 
Realizačný tím výstav pod vedením 
primárky Pc OÚSA sa opiera tiež o 
pomoc Ružovej stužky, n. f., Ligy 

Zloženie PC OÚSA. Historická fotografia bola nasnímaná práve v čase pätnásteho výročia od začiatku jeho pôsobenia. 
Odvtedy sa už tím centra zmenil. Na fotografii chýbajúce MUDr. Katarína Poláková, PhD., MUDr. Katarína Szoldová 
a MUDr. Miriam Pleváková sú na samostatných snímkach, rovnako ako noví pracovníci centra.

PREVENTÍVNE cENTRUM OÚSA
Preventívne centrum Onkologického ústavu sv. Alžbety (Pc OÚSA), ku ktorému neskôr 
pribudlo aj preventívne pracovné centrum OÚSA, začalo pôsobiť medzi prvými svojho 
druhu na Slovensku. Pc OÚSA ponúka najmä sekundárnu prevenciu – komplexné preven-
tívne vyšetrenie so zameraním na prevenciu onkologických a kardiovaskulárnych ochore-
ní. Popri preventívnych prehliadkach vykonáva aj odbornú ambulantnú činnosť. Za takmer 
dve desaťročia poskytovania služieb vyšetrilo cez 56-tisíc klientov. 
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Mamografické a USG pracovisko - primárka MUDr. Alena 
Kállayová a vrchná sestra Jana Sedláková

Mamografické a USG pracovisko - rádiologická asistentka 
Edita Mandzijová

proti rakovine, klubu Venuša, či 
dobrovoľníckej skupiny Vŕba. 

Prevencia – o čo ide?
Slovo PREVENciA sa dnes spo-
mína často a v rôznych súvislos-
tiach. Väčšina ľudí si pritom v myš-
lienkach vybaví práve prevenciu 
v oblasti zdravotnej starostlivosti. 
áno, najčastejšie myslíme práve 
na prevenciu – teda predchádza-
nie - závažných chorôb, ku ktorým 
patria najmä choroby onkologické, 
kardiovaskulárne či metabolické. 
O význame preventívnych opatre-
ní pre zachovanie zdravia teda ne-
treba diskutovať.
Vo všeobecnosti sa prevencia chá-
pe v troch rovinách. V prvom rade 
ide o prevenciu primárnu. V oblasti 
ochrany zdravia je to dodržiavanie 
zdravého životného štýlu, čo by 
malo byť záujmom každého člove-
ka. Patrí sem zdravé stravovanie, 
pravidelná pestrá strava s dostatoč-
ným prísunom vlákniny, zeleniny 
a ovocia, tak v surovej ako i tepel-
ne upravenej forme, celozrnných 
výrobkov, vitamínov, stopových 
prvkov, dostatočný príjem tekutín, 
taktiež obmedzenie konzumácie je-

Pracovisko abdominálnej sonografie - Lekár MUDr. Miriam Pleváková
Zdravotná sestra Anna Vrabčeková
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dál s vysokým obsahom živočíšnych 
tukov, sladkostí, potravín s umelými 
farbivami, stabilizátormi, či inými 
látkami, ktoré sú zdraviu škodlivé. 
Úpravou stravovacích návykov 
v spojení s pravidelnou fyzickou 
aktivitou sa dá dosiahnuť udržanie 
ideálnej telesnej hmotnosti, ktorá 
– ako vieme – má výrazne pozitív-
ny vplyv na udržanie zdravia. 
K primárnej prevencii samozrejme 
patrí i vyvarovanie sa návykovým 

látkam (či už ide o alkohol, cigare-
ty alebo drogy), promiskuite a rizi-
kovým sexuálnym kontaktom. 
informácií o možnostiach primár-
nej prevencie, teda ako predchá-
dzať samotnému vzniku ochorení, 
je v súčasnosti k dispozícii veľké 
množstvo, stačí len tieto poznatky 
aplikovať – teda dodržiavať ich aj 
prakticky.
Sekundárna prevencia znamená 
včasné vyhľadávanie odchýlok od 

zdravia, ktoré môžu mať za násle-
dok vznik závažného ochorenia. 
Prípadne ide o záchyt samotných 
ochorení, ale vo včasnom štádiu, 
kedy adekvátnou liečbou môže 
dôjsť k úplnému vyliečeniu, ba aj 
k zachovaniu zdravia.
Úlohou terciárnej prevencie je 
predchádzať zhoršeniu, prehlbo-
vaniu a opakovaniu už prítomných 
ochorení. Predstavuje to v podsta-
te dlhodobé sledovanie pacientov, 
u ktorých už bolo diagnostikované 
ochorenie v ambulanciách odbor-
ných lekárov. Preventívne pre-
hliadky v zdravotníckom zariadení 
sú teda sekundárnou prevenciou. 

Preventívne prehliadky 
v PC OÚSA
V Pc OÚSA vykonávame preven-
tívne prehliadky denne počas pra-
covného týždňa, podľa dohody 
s klientom je možné absolvovať 
prehliadku aj v sobotu. Klienti si 
termíny objednávajú vopred; tele-
fonicky alebo e-mailom. Čoraz čas-
tejšie rôzne inštitúcie, ale najmä 
firmy v rámci benefitov poskytujú 
pre svojich zamestnancov možnosť 
absolvovať preventívnu prehliad-

Urologická ambulancia - Lekár MUDr. Katarína Szoldová
Zdravotná sestra Alena Krupjaková

Gynekologická ambulancia - Lekár MUDr. Mária Hronská 
Zdravotná sestra Judita Madarászová

Pneumologická a interná ambulancia - Lekár MUDr. 
Ivana Kuderjavá, zdravotná sestra Ľudmila Machová
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ku, alebo si jednotliví klienti hra-
dia prehliadku sami. 
Realizované vyšetrenia závisia od 
programu, ktorý si daný klient vy-
berie. štandardne je možné vybrať 
si druh prehliadky podľa veku, pra-
covného zaťaženia, prípadne podľa 
zdravotných ťažkostí, ktoré klient 
má. V súčasnosti sú k dispozícii na-
sledovné programy: Program Uni-
verzal – základný program vhodný 
pre klientov do 30 rokov, Standard 
vhodný pre klientov od 30 do 45 
rokov, Manager vhodný pre mu-
žov nad 45 rokov a Eva pre ženy 
nad 45 rokov. Jednotlivé progra-
my si možno vybrať (podľa obsahu 
a rozsahu) i na internetovej stránke 
(www.ousa.sk).
Základná časť prehliadky sa reali-
zuje počas jedného pracovného 
dňa. Na niektoré vyšetrenia, ktoré 
sú časovo náročné alebo vyžadujú 
predchádzajúcu špeciálnu prípra-
vu, treba rátať s ďalším termínom 
(napríklad ergometrické, rekto- 
alebo kolono-skopické vyšetrenie).
V preventívnom centre poskytu-
jeme široký rozsah jednotlivých 
vyšetrení. Okrem odberu krvi ab-
solvujú klienti vyšetrenie: interné 

(vrátane EKG) kožné, očné, uro-
logické, otorinolaryngologické, 
gynekologické, mamografiu, ul-
trazvuk prsníkov, brucha a štítnej 
žľazy, echokardiografické, ergo-
metriu, kolonoskopiu, spiromet-
riu, denzitometriu, RTG vyšetrenie 
pľúc – vždy podľa náplne a rozsa-
hu objednaného programu. Vyšet-
renia, o ktoré má klient záujem, ale 

nie sú súčasťou programu, je mož-
né po predchádzajúcom dohovore 
doobjednať.
V deň prehliadky sa klient ráno 
zaregistruje na recepcii centra, 
kde sú mu poskytnuté informá-
cie a rozpis priebehu a nadväz-
nosti jednotlivých vyšetrení. Na-
lačno ako prvé absolvuje odber 
krvi. Potom spravidla nasleduje 

Interná ambulancia a ambulancia praktického lekára - Lekár 
MUDr. Zuzana Mistríková, zdravotná sestra Alena Mayerová

Gastroenterologická a interná ambulancia - Lekár MUDr. 
Milan Cubínek, zdravotná sestra Mgr. Magdaléna Potzyová

Kožná ambulancia - Lekár MUDr. Katarína Poláková, PhD.
Zdravotná sestra Marta Šimová

NAšE PRAcOViSKá
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sonografické vyšetrenie brucha, 
po ktorom sa už môže najesť a po-
stupne navštívi ďaľšie odborné 
ambulancie. 
Správu z preventívnej prehliadky 
klient dostane poštou. Ak chce ná-
lez osobitne konzultovať v Preven-
tívnom centre, môže si túto službu 
objednať na recepcii. V prípade 
zistenia onkologického ochorenia 
zabezpečíme klientovi prednostne 
komplexnú následnú diagnostiku a 
zdravotnú starostlivosť, ktoré hradí 
zdravotná poisťovňa.

Ambulantná činnosť 
v PC OÚSA
Okrem vykonávania preventív-
nych prehliadok poskytujeme zák-
ladnú zdravotnú starostlivosť v am-
bulanciách praktických lekárov 
a špecializovanú zdravotnú starost-
livosť v odborných ambulanciách, 
pre ambulantných pacientov ako 
i pre pacientov jednotlivých kliník 
OÚSA.
Popri štandardnej zdravotnej sta-
rostlivosti poskytujeme aj nadštan-
dardnú zdravotnú starostlivosť, 

ktorá však nie je hradená zo zdra-
votného poistenia. Uzatvára sa na 
dobu jedného roka zmluvou medzi 
klientom a Pc OÚSA. 
Preventívne centrum OÚSA je 
umiest nené na prízemí a prvom 
poschodí pavilónu P v areáli 
ústavu. 

Očná ambulancia - Lekár MUDr. Barbora Novotná
Zdravotná sestra Danica Lednárová

ORL ambulancia - Lekár MUDr. Juraj Bečer
Sestra Eva Podoláková

Odberová miestnosť a spirometrické pracovisko 
Zdravotná sestra Drahomíra Moróczová

Program Univerzal
zahrňuje interné a biochemické 
vyšetrenie, vrátane vyšetrenia 
onkomarkerov na zistenie prí-
tomnosti rakovinových buniek 
v tele. Súčasťou tohto programu 
je sonografia orgánov brušnej 
dutiny, urologické, kožné, očné, 
krčné, nosné a ušné vyšetrenie. 
U žien tento program obsahuje 
aj komplexnú gynekologickú 
prehliadku a sonografické alebo 
mamografické vyšetrenie prsní-
kov. Ďalšie odborné vyšetrenia 
kardiovaskulárneho systému sa 
v tomto programe uskutočňujú, 
ak ich odporučí lekár internista. 
Patrí sem aj diagnosticko-pre-
ventívna onkologicko-kardiovas-
kulárna prehliadka s viacerými 
fakultatívnymi vyšetreniami. 
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Ambulancia praktického lekára - Lekár MUDr. Marcela Horak Takácsová
Zdravotná sestra Adriana Szelleová

Recepcia 
Helena Stojanová

Upratovačky 
Juditka a Lívia Radicsová

Dokumentaristka 
Ing. Jolana Stojanová

Program Standard
je jedna z najžiadanejších kom-
plexných prehliadok. Zahrňuje 
celú škálu diagnosticko-preven-
tívnych vyšetrení. Okrem vyšet-
rení, ktoré zahrňuje Univerzal, 
obsahuje vždy kardiovaskulárnu 
prehliadku. Patria k nej tiež ul-
trazvukové i ergometrické vyšet-
renia, EKG vyšetrenie srdca, rtg 
pľúc ako aj rektosigmoidosko-
pia. Obsahom tohto programu 
je i diagnosticko-preventívna 
onkologicko-kardiovaskulárna 
prehliadka, ktorá rovnako zahŕ-
ňa viaceré vyšetrenia. 

Program Eva
poskytuje prevenciu ženám vo 
veku, v ktorom sa okrem iného 
častejšie vyskytuje osteoporóza. 
Obsahuje preto aj špeciálne vy-
šetrenie na stanovenie hustoty 
kosti. Obsahom tohto programu 
je diagnosticko-preventívna on-
kologicko-kardiovaskulárna pre-
hliadka odporúčaná pre ženy 
nad 45 rokov, ktorá zahŕňa tiež 
viaceré vyšetrenia.

Program Manager
Pracovne veľmi zaťaženým oso-
bám, u ktorých je vyššie rizi-
ko infarktu či iného vážneho 
poškodenia zdravia, je určený 
program Manager. Obsahuje 
viacero vyšetrení, vrátane hiV 
testu a zistenia krvácania z trá-
viacej sústavy ako prvého mož-
ného príznaku onkologického 
ochorenia. Jeho účastníkom sa 
poskytuje aj poradenstvo o ri-
zikových faktoroch pri vzniku 
ischemickej choroby srdca.
Obsahom tohto programu je 
diagnosticko-preventívna onko-
logicko-kardiovaskulárna pre-
hliadka odporúčaná pre mužov 
nad 45 rokov, ktorá spočíva vo 
viacerých vyšetreniach.

Manažment Preventívneho centra
Ing. Igor Botka

Text: Primárka PC MUDr. Ale-
na Kállayová, praktický le-
kár PC MUDr. Marcela Horak 
Takácsová, Pneumologická 
a interná ambulancia PC, 
MUDr. Ivana Kuderjavá
Foto: Peter Kresánek
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Cenník zostáv
preventívnych onkologicko-kardiovaskulárnych prehliadok

Zostava eur

Standard 335,00

Univerzal 299,00

Eva 395,00

Manager 395,00

Programy EXTRA

Standard EXTRA 375,00

Univerzal EXTRA 340,00

Eva EXTRA 435,00

Manager EXTRA 435,00

Dorast (15 – 18 rokov) 299,00

Celoročná starostlivosť spolu s balíkom služieb za jeden rok 400,00

cenovo výhodná zimná limitovaná séria v bratislavských 
lekárňach sv. Alžbety: hollého a špitálska 7.
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PERSONáLNE OBSADENiE
MUDr. Alena Kállayová vedie Pc a je primárkou Pc 
od samotného vzniku.

SÚČASNé OBSADENiE
LEKÁRI
MUDr. Alena Kállayová – primárka Pc, rádiolog, mamodiagnostik
MUDr. Juraj Bečer – otorinolaryngológ
MUDr. Milan Cubínek – gastroenterológ a internista
MUDr. Marcela Horak - Takácsová – praktický lekár
MUDr. Mária Hronská – gynekológ, onkológ
MUDr. Zuzana Mistríková – internista, praktický lekár, 
                posudkový lekár
MUDr. Ivana Kuderjavá – pneumológ a internista
MUDr. Barbora Novotná – oftalmológ
MUDr. Katarína Poláková – dermatovenerológ, onkológ
MUDr. Miriam Pleváková – radiológ, USG a mamodiagnostika
MUDr. Katarína Szoldová – urológ a onkológ

SESTRY
Alena Krupjaková – sestra na urologickej ambulancií
Danica Lednárová – sestra na oftalmologickej ambulancií
Judita Madarászová – sestra na gynekologickej ambulancií
Ľudmila Machová – sestra na pneumologickej ambulancií
Edita Mandzijová – rádiologický asistent
Alena Mayerová – sestra na ambulancií prakt. lekára
Drahomíra Moróczová – sestra na odberovej miestnosti
Eva Podoláková – sestra na ORL ambulancií
Mgr. Pótzyová Magdaléna – sestra na gastroenterologickej ambulancií
Jana Sedláková – vrchná sestra Pc OÚSA sestra na prsníkovej ambulancií
Adriana Szelleová – sestra na ambulancií praktického lekára
Marta Šimová – sestra na dermatovenerologickej ambulancií
Anna Vrabčeková - sestra na ambulancií brušnej sonografie

MANAŽMENT
Ing. Igor Botka

RECEPCIA
Ing. Jolana Stojanová

ADMINISTRATÍVA
Helena Stojanová

KONTAKT
Tel.: +421 2 3224 9457
E-mail: vmarian@ousa.sk
www.ousa.sk

POKyNy PRE KLiENTOV 
PRED PREVENTÍVNOU 

PREhLiADKOU
Začiatok od 7.15 do 9 h

(prísť nalačno)
•	Aj v deň prehliadky užite svoje ob-

vyklé lieky, ktoré pravidelne užívate.
•	Na prehliadku príďte nalačno, ale 

ráno by ste mali vypiť minimálne 2 
– 4 dcl vody alebo nesladeného čaj 
(bublinkovú minerálku nie).

•	Deň pred prehliadkou nejedzte na-
fukujúce jedlá, mastné a vyprážané 
jedlá, nepite šumivé nápoje ani sýte-
nú minerálku.

•	Nefajčite večer pred prehliadkou ani 
ráno v deň preventívnej prehliadky.

•	Počítajte s tým, že sa budete niekoľ-
kokrát vyzliekať, zvoľte si preto ne-
komplikované oblečenie.

•	V deň prehliadky si nedajte kontakt-
né šošovky – kvôli očnému vyšetre-
niu.

•	Ženy by mali absolvovať preventívnu 
prehliadku mimo času menštruácie, 
treba vynechať aj tri dni pred a tri dni 
po menštruácii.

•	Ak ste diabetik, nahláste tento údaj 
vopred (pri objednávaní termínu 
prehliadky).

•	Obsahom kožného vyšetrenia je 
prehliadka celého povrchu kožne, 
dostupných povrchov slizníc. Zame-
raná je na vylúčenie rakoviny kože 
(nemelanómovej i melanómovej ra-
koviny kože), resp. predrakovinových 
stavov (prekanceróz). Prehliadka nie 
je zameraná na iné neonkologické 
ochorenia kože (ako ekzém, psoriáza, 
mykóza, seborea, vypadávanie vlasov, 
akné atď.) 

•	Pri príchode k nám nemusíte mať svo-
ju zdravotnú dokumentáciu (kartu).

•	Ranný moč (stredný prúd moču, 
odobratý po dôkladnom umytí) mô-
žete priniesť so sebou v čistej nádobe.

•	Na recepcii si môžete ráno, pri nahla-
sovaní sa, doobjednať v cenníku po-
núkané vyšetrenia.

•	Ak ste v plánovanom termíne preven-
tívnej prehliadky chorí, napr. máte 
hoci len ľahkú virózu, dohodnite si 
nový termín prehliadky.
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Najmä obetavú starostlivosť a po-
moc sestier Rehole sv. Alžbety trpia-
cim a chorým vyzdvihol na stretnu-
tí riaditeľ ústavu doc. MUDr. Juraj 
Kaušitz, cSc., h. prof. Pripomenul, 
že pôsobenie a poslanie sestier 
alžbetínok, naplňované napriek 
nesmiernym príkoriam a útrapám, 
ktoré museli znášať, nebolo v minu-
losti ani prítomnosti ešte ani zďale-
ka docenené. Preto im patrí od nás 
všetkých skutočná úprimná vďaka.
Z osláv sviatku sv. Alžbety prináša-
me fotografické zábery a tiež prí-
hovor, ktorým oslovila konateľov, 
zamestnancov a spolupracovníkov 
ústavu generálna predstavená Re-
hole svätej Alžbety sestra Viannea 
– MUDr. Bc. Mária Krasňanová. Ve-

ríme, že jej slová určite padnú na 
úrodnú pôdu i medzi čitateľmi náš-
ho časopisu. 
Text a foto: Peter Kresánek

Príhovor pri príležitosti 
sviatku sv. Alžbety
275 rokov. Je to málo alebo veľa? 
Pred 275 rokmi začala naša história 
starostlivosti o chorých. Predstavte 
si septembrový večer – utorok 16. 
septembra 1738. Z alžbetínskeho 
kláštora vo Viedni prišli do vtedaj-
šieho Prešporku - Bratislavy štyri 
rehoľné sestry aj s tromi kandidát-
kami. Vtedajší ostrihomský arcibis-
kup imrich Esterházi dal pre nich 
nachystať slávnostné privítanie 
s viacerými významnými hosťami. 

Keďže sa však nič netušiace sestry 
s príchodom omeškali, nastal ve-
čer a zástup sa rozišiel. Arcibiskup 
preto požiadal dvoch pátrov kapu-
cínov, aby počkali na ich príchod. 
Údaje z kroniky zachytávajú dokon-
ca i čas ich príchodu – dorazili o 9. 
hodine večer a ubytovali ich v dome 
po grófovi Esterházim na špitálskej 
ulici – práve niekde na týchto 
miestach, kde sa teraz nachádzame. 
Už z októbra 1738 sú správy o prija-
tí prvej pacientky do starostlivosti 
Alžbetínok. 
Takto sa začalo pôsobenie sestier 
z Rehole svätej Alžbety v Bratislave, 
ktorých hlavným poslaním od za-
čiatku bola služba chorým a trpia-
cim a vzorom tejto ich služby bola 
a je sv. Alžbeta Uhorská. Od tohto 
obdobia pribúdalo sestier, bol po-
stavený kostol, kláštor, nemocnica, 
lekáreň, rozvíjala sa činnosť ne-
mocnice s postupným zameraním 
na starostlivosť o onkologicky cho-
rých. V minulom storočí museli 
sestry nútene z kláštora odísť na 40 
rokov a nemohli prijímať nové ses-
try, čo malo vplyv na zníženie počtu 

Tohtoročné oslavy sviatku sv. Alžbety ozvláštnilo výnimočné ju-
bileum - 275 rokov od príchodu rehoľných sestier alžbetínok do 
nášho mesta, kde založili nemocnicu. V jej humánnom pôsobení 
pokračuje - ako jedna z niekoľkých na Slovensku a tisícov kres-
ťanských nemocníc vo svete -  Onkologický ústav sv. Alžbety. Už 
tradične sa v rámci osláv konalo stretnutie zamestnancov ústavu 
a slávnostná svätá omša, na ktoré ich pozvala Rehoľa sv. Alžbety. 

Oslavy sviatku sv. Alžbety
275 rokov od príchodu Alžbetínok
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sestier. Po roku 1989 sa Alžbetínky 
mohli opäť vrátiť a pri chorých za-
čali pracovať najmä mladšie novo 
prichádzajúce sestry. 
Koľko ťažkých i ľahkých chvíľ, koľ-
ko bolestí i radostí. Koľko však 
chorých prešlo pod rukami sestier, 
koľkých ošetrili, previazali rany, koľ-
kých nakŕmili a podali pohár vody, 
koľkých sprevádzali pri zomieraní, 
koľkých povzbudili a potešili. To 
všetko bolo v duchu sv. Alžbety, 
ktorú si práve v tieto dni pripomí-
name. Sv. Alžbeta učila vtedy i dnes 
nás všetkých: „Musíme tu byť jeden 
pre druhého, lebo Boh nám ukázal, 
že je tu pre nás“. Je ťažké to uskutoč-

ňovať v našej každodennej práci pri 
chorých a pre chorých? 
Nemocnica je zvlášť miesto, kto-
ré je tu pre tých, ktorí prichádza-
jú hľadať pomoc. A vy všetci, ktorí 
pracujete v nemocnici, ste tu jeden 
pre druhého. Skúste pouvažovať 
nad tým, ako môžete urobiť ľudí 
radostnými. Tak totiž hovorila sv. 
Alžbeta: „Robme ľudí radostnými!“ 
Nemocnica má poskytovať služby 
chorému, ktoré zasahujú všetky dô-
ležité oblasti života: oblasť biologic-
kú, psychickú, sociálnu i duchovnú. 
Napĺňanie biologických potrieb 
pacienta je najzákladnejšie – dať 
jesť, piť, opatriť, ošetriť, ponúk-

nuť odborne kvalitné vyšetrenie či 
ošetrenie. Pacient potrebuje však aj 
pomoc v oblasti psychickej – mno-
hí máte skúsenosť s chorými, ktorí 
prežívajú strach, úzkosť, neistotu, 
obavy o svoj život, o budúcnosť, ale 
aj túžbu po radosti, úteche, kráse. 
Všetci v našej nemocnici môžeme 
pomôcť aj v tejto oblasti – byť tými, 
ktorí odstraňujú napätia i strachy 
so zameraním na zlepšenie kvality 
života. V sociálnej oblasti môžeme 
byť tými, ktorí sa neboja komuni-
kovať otvorene a pravdivo a pri-
tom veľmi citlivo, dokážu prejaviť 
súcit, pochopenie i blízkosť. Je tu 
aj oblasť duchovná, ktorú určitým 
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spôsobom prežíva každý človek. Tu 
môžeme pomôcť objaviť podstatu 
a zmysel ľudského života a u niekto-
rých aj pomôcť otvoriť sa pre vieru 
v Boha, ktorý miluje všetkých ľudí. 
Sv. Alžbeta nás sprevádza i v dneš-
nej dobe. Učí nás službe lásky, ktorá 
nezabúda na odbornú starostlivosť, 
ľudský prístup i starostlivosť o dušu. 

275 rokov. Je to málo alebo veľa. 
Dosť na to, aby sme vedeli z minu-
losti čerpať. Dosť krátko na to, aby 
sme naplnili poslanie, ktoré ešte 
máme pred sebou.
Prajem Vám, aby sv. Alžbeta bola 
vzorom nielen v práci, ale aj vo va-
šich rodinách, pretože ona sama 
bola manželkou, matkou, zasväte-
nou Bohu, zakladajúcou nemocni-
ce i neúnavne v nich slúžiacou. Sv. 
Alžbeta, buď nám príkladom a veď 
nás, ako čo najlepšie podľa tvojho 
vzoru pomáhať chorým a žiť spokoj-
ný a radostný život. 

Generálna predstavená Rehole  
svä tej Alžbety sestra Viannea – 
Bc. MUDr. Mária Krasňanová. 
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Už niekoľko rokov sa naše občian-
ske združenie zapája do dobrovoľ-
níckych aktivít pri príležitosti Dní 
dobrovoľníctva. V predchádzajú-
cich rokoch sme v nemocnici zor-
ganizovali viacero akcií a naším cie-
ľom bolo umožniť záujemcom 
o dobrovoľnícku činnosť zapojiť sa 
do našich dobrovoľníckych aktivít 
a týmto spôsobom spríjemniť pa-
cientom čas strávený v nemocnici, 
či už na lôžkach alebo v čakárňach. 
Tento rok, konkrétne 20. septem-
bra sme v spolupráci s Miestnou 
knižnicou v Petržalke zrealizovali 
akciu – ponuku kníh. Zamestnan-
kyne knižnice v priestoroch vstup-
ného vestibulu rozdávali darované 
i vyradené knihy. O ponúkanú li-
teratúru pre deti i dospelých bol 
mimoriadny záujem ako zo strany 
pacientov, návštevníkov nemocni-
ce, tak i personálu – rozdalo sa pri-
bližne 500 titulov. Preto sme veľmi 
radi, že v ponuke môžeme pokra-
čovať aj ďalej, a to prostredníctvom 
novej knižnice – regálu, ktorý je 
umiestnený v blízkosti vestibulu, 
a z ktorého si môžu pacienti a iní 
vybrať knihy, prípadne časopisy 
a zobrať so sebou. Ponuku dopĺňa-
me knižnými darmi od rôznych or-
ganizácií – už spomínanej Miestnej 
knižnice v Petržalke, Miestnej kniž-
nice vo Vrakuni a redakcie časopi-
su Týždeň.
Predchádzajúce obdobie bolo tiež 
obdobím náboru nových dobrovoľ-
níkov. Nábory nových dobrovoľní-
kov do našej organizácie robíme 
dvakrát ročne – na jar a na jeseň. 
V období od jarného náboru nás 

Noví dobrovoľníci vo Vŕbe
Dobrovoľnícka skupina Vŕba je občianske združenie, ktoré viac 
ako desať rokov pôsobí na pôde OÚSA a venuje sa sprevádzaniu 
onkologicky chorých pacientov tejto nemocnice a poskytova-
niu laickej psychosociálnej pomoci. Svoje služby poskytuje hos-
pitalizovaným i ambulantným pacientom.

kontaktovalo takmer 60 záujemcov 
o dobrovoľníctvo, z ktorých sa 25 
zúčastnilo informatívneho stretnu-
tia a následne absolvovalo výberové 
pohovory. Vybrali sme a vyškolili 
sedem nových dobrovoľníkov. Vďa-
ka nim sme mohli rozšíriť svoju čin-
nosť v ambulantnej prevádzke aj na 
oddeleniach. Noví dobrovoľníci pre 
ambulantných pacientov vyplnili 
doteraz voľné dni – štvrtok a piatok, 
preto sme momentálne schopní po-
núkať našu službu – servis nápojov 
každý pracovný deň v týždni. Pri-
jatie nových dobrovoľníčok, ktoré 
vedú tvorivé dielne pre hospitali-
zovaných pacientov zna mená, že 
sme mohli zareagovať na vnímaný 
záujem predovšetkým pacientiek 
o zvýšenie počtu „klubových veče-
rov“ – tvorivých dielní. Tie prebie-
hajú pravidelne v pondelok a stredu 
podvečer na oddelení Rádiológie A; 
novovzniknuté utorkové kluby sú 
prednostne určené pacientom/kám 
na internom oddelení. 
Všetkým čitateľom časopisu Naša 
nemocnica, pacientom, ich blíz-
kym a zamestnancom nemocnice 
prajeme pokojné a radostné pre-
žitie vianočných sviatkov a šťastný 
nový rok 2014.
Dobrovoľnícka skupina Vŕba
Text a foto: Mgr. Emília hlávková

DOBROVOĽNÍCTVO
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Činnosť združenia úspešne rozbehla 
a ďalej v ňom ako člen pôsobí JUDr. 
Alžbeta Milková.
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V OÚSA, respektíve NsP sv. 
Alžbety pracujete od roku 1995. 
Čo ovplyvnilo vaše rozhodnu-
tie, stať sa lekárom onkológom? 

V našej rodine je tradíciou starať sa 
a pomáhať chorým. Obaja moji ro-
dičia pracovali ako lekári. Moja sta-
rá matka, ktorá sa o mňa ako malé-
ho starala, bola tiež onkologickou 
pacientkou. A otec bol dokonca 
dlhoročný zamestnanec Ústavu kli-
nickej onkológie, dnes OÚSA. 

Pomoc na správnom mieste
Skutočné šťastie je dávať

Pred piatimi rokmi bolo pri Onkologickom ústave sv. Alžbety 
(OÚSA) založené občianske Združenie pre onkológiu. O jeho 
vzniku sme čitateľov informovali už v prvom vydaní časopisu 
Naša nemocnica. Činnosť združenia úspešne rozbehla a vied-
la ako prvý predseda JUDr. Alžbeta Milková. Potom sa vedenia 
združenia ujal jeho nový predseda MUDr. Miroslav Klačko, PhD. 
S odstupom času sme mu opäť položili niekoľko otázok.

Ako sa Vám darí rozvíjať aktivi-
ty združenia?

Všetky aktivity sú smerované tak, 
aby sme v rámci možností, ktoré 
máme, pokryli čo najširší okruh 
oblastí obsiahnutých v stanovách  
Združenia. Materiálno-technicky 
sme podporili viaceré kľúčové pra-
coviská OÚSA. Medzi nimi kliniky 
chirurgickej onkológie, gyneko-
logickej onkológie, rádiologickú, 
či oddelenia gastroenterologické 
a lekárskej genetiky ako aj ústav 
patológie. Poskytli sme však tiež 
prostriedky na zlepšenie starost-
livosti o tých najmladších onkolo-
gických pacientov v Detskej fakult-
nej nemocnici v Bratislave. Časť 
z finančných darov bola použitá 
na vzdelávacie akcie odbornej aj 
laickej verejnosti, podporu osve-
ty. Participovali sme tiež v oblasti 
zavádzania nových liečebných po-
stupov, ktoré neboli v plnej výške 
hradené z verejného zdravotného 
poistenia.  

Prečo si myslíte, že príspev-
ky darcov budú osožné najmä 
v tomto združení?

Uvedomujem si, že žijeme v ekono-
micky náročnom období. O pria-
zeň darcov sa uchádza množstvo 
nadácií, združení, spolkov. V na-

šom Združení kladieme dôraz na 
transparentnosť a odbornosť. Ak-
tívni členovia Združenia, medzi 
nimi napríklad tiež obidvaja kona-
telia nášho ústavu, sú z oblastí me-
dicíny, ekonómie, práva. Darované 
prostriedky sú tak efektívne pou-
žité. V maximálne možnej miere 
smerujú do predurčených oblastí 
a aktivít.

Ako majú postupovať darkyne 
a darcovia, ktorí chcú pomáhať 
prostredníctvom Združenia 
pre onkológiu?

Podporiť naše združenie sa dá dvo-
mi spôsobmi. Prvým je priame da-
rovanie finančných prostriedkov na 
účet združenia, a to na základe uza-
tvorenej darovacej zmluvy. Druhou 
možnosťou podpory je poukázanie 
2% príspevku z dane. Vyplnenú prí-
slušnú dokumentáciu je treba zaslať 

Terajší predseda Združenia pre onko-
lógiu MUDr. Miroslav Klačko, PhD. 
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najneskôr do 30. apríla 2014  na daňový úrad v mieste 
trvalého bydliska darcu. K tlačivu je potrebné doložiť 
potvrdenie o zaplatení dane. O vykonanie ročného 
zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie 
potvrdenia môžete požiadať svojho zamest návateľa. Ná-
vod ako postupovať, ak si vyberiete niektorý zo spôso-
bov podpory nášho združenia, i  všetky k tomu potreb-
né tlačivá, nájdete aj na jeho webovej stránke /www.
preonkologiu.sk/.

Čo by ste sami radi pacientom, či klientom 
a priaznivcom OÚSA odkázali?
cieľom Združenia pre onkológiu aj naďalej zostáva naj-
mä podpora liečby onkologických ochorení a vzdelá-
vania v onkologickej oblasti. Usiluje sa tiež prispievať 
ku zlepšeniu kvality života onkologických pacientov, 
úrovne  poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdra-
votníckych zariadeniach, ktoré sa špecializujú na on-
kologickú problematiku, k modernizácii ich prístro-
jového vybavenia, k zavádzaniu nových liečebných 
metód a k ďalšiemu vzdelávaniu lekárov v tejto oblasti.  
Vieme, že pokračovanie v plnení takýchto predsavza-
tí naďalej nebude ani zďaleka ľahké, no dúfame,  že 
i vďaka Vašej pomoci a osobnej účasti sa to podarí. Ži-
jeme v rýchlej hektickej dobe. Občas sa v tej  rýchlosti 
strácajú  skutočné ľudské hodnoty. O podstatných ve-
ciach v živote nás neraz donúti uvažovať až choroba. 
To asi nezmeníme. Všetci by sme však mali pochopiť, 

že skutočné šťastie spočíva nie v prijímaní, ale v dávaní.
Text a foto: Peter Kresánek
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Identifikačné údaje združenia: 

Názov:  Združenie pre onkológiu

Právna forma:  občianske združenie 

Registrácia:  Ministerstvo vnútra SR dňa 18.12.2008

Sídlo:  heydukova 10, 812 50 Bratislava

iČO:  42137161

DiČ:  2022737024

Email: info@preonkologiu.sk

štatutár:  MUDr. Miroslav Klačko, PhD.

 tel.: + 421 902 047 887

Bankové spojenie pre možnosť poukázania príspevku: 

 Slovenská sporiteľňa, číslo účtu 0633438248/0900

Z príspevkov darcov je i videokolonoskop, ktorý na 
prevenciu, diagnostiku a liečbu hrubého čreva slúži 
v ústave pacientom z celého Slovenska.
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Príčiny bolesti chrbtice

Vertebrogenné bolesti 
patria medzi najčastejšie 
potiaže v oblasti pohybo-
vého aparátu.

ich počet má narastajúcu tenden-
ciu. hlavnou príčinou je predo-
všetkým nesprávna pohybová 
životospráva s následným preťa-
žovaním väzivovo-svalového apa-
rátu chrbtice. Samotným zdrojom 
bolesti je najčastejšie napínanie, 
stláčanie najmä svalov, väzov, kĺbov 
a v konečnom dôsledku aj medzi-
stavcových platničiek. Problémy sa 
najčastejšie objavujú pri nespráv-
nych pohyboch a pri dlhodobej-
šom udržiavaní určitej polohy, 
Vtedy sú niektoré svaly a väzy po-
volené, iné to naopak musia kom-
penzovať zvýšeným napätím, pre-
ťažením. Platíme tak daň napríklad 
za dlhé hodiny sedenia pri počítači 
v zohnutej polohe, navyše často 

s hlavou obrátenou nabok, pričom 
dochádza k výraznému statickému 
preťažovaniu. Pri sedení je chrbti-
ca zaťažovaná oveľa viac ako pri stá-
tí alebo chôdzi. Ak k tomu pripočí-
tame nedostatok zdravého pohybu 
u dospelej ale aj detskej populácie, 
nárast bolestivých stavov chrbtice 
nie je prekvapujúci .

Vhodná pohybová živo-
tospráva (cvičenia)
Prevažne sedavý spôsob života/
zamestnania väčšinou nemôžeme 
zmeniť, ale primeranou pohybo-
vou aktivitou môžeme do značnej 
miery vykompenzovať nepriaznivé 
dôsledky dlhodobého sedenia. Pre 
laika môže byť problémom voľba 
druhu cvičenia, ktorý by bol pre 
chrbticu vhodný. cieľom by nema-
lo byť iba uvoľňovanie chrbtice a 
snaha o zlepšovanie ohybnosti za 
každú cenu. Pre chrbticu sú pro-

spešnejšie stabilizačné cvičenia, 
ktoré spevňujú svalový korzet 
chrbtice a tak jej poskytujú ochra-
nu pred preťažením. Pretože chrb-
tica má byť natoľko ohybná, ako 
je možné, ale natoľko pevná ,ako 
je potrebné.
Pri cvičení je potrebne klásť osobit-
ný dôraz na správnosť dýchania. 
Pri ťažkostiach s chrbticou obyčaj-
ne prevláda horný typ dýchania 
s preťažovaním krčného svalstva 
a následne problémov v tejto ob-
lasti. Zamerať sa preto treba na dol-
né-postranné hrudníkové dýcha-
nie so zapájaním bránice. Bránica 
je totiž nielen najdôležitejší dý-
chací sval, ale má veľmi významnú 
úlohu aj pri stabilizácii chrbtice 
a tým jej ochranu pre preťažova-
ním. Správne a pevné nastavenie 
chrbtice je základný predpoklad 
pre správne vykonávanie pohybov 
aj na periférii, t.j. končatín. Pohyb 

Dýchanie: dlane priložiť naplocho na dolné rebrá zozadu (potom aj zboku, spredu). Dlane sú priložené na dolné 
rebrá a nie na brucho! Pri nádychu sa sústrediť na dýchanie do priložených dlaní – nie do brucha!
Účel cvičenia: nácvik dolného-postranného hrudného dýchania.

iii. časť

cvičenia pri bolestiach chrbtice

Nasa Nemocnica 2013.indd   22 3. 12. 2013   12:29:25



Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 10

POhyBOVé AKTiViTy

23

je natoľko kvalitný, ako kvalitná je 
postura (t.j. správne a pevné nasta-
venie polohy).

Konzultácia s odborníkom
Problematika pohybovej liečby 
u vertebrogenných ochorení je 
omnoho zložitejšia ako možno pre-
zentovať v krátkom článku. Ďalej 
popísane cvičenia nezohľadňujú 
individuálne nároky na cviče-
nie vzhľadom na charakter po-
ruchy, jeho závažnosť a štádium 
postihnutia. Upozorňujeme, že aj 
keď sú uvedené cvičenia vo vše-
obecnosti veľmi prospešné, ne-
musia byť vhodné pre každého 
a v každom období ťažkostí. 
Nemali by sme teda vynechať kon-

V polohe na bruchu, chodidlá sú mimo podložku, v členku ohnuté špičkami smerom na prednú stranu predkolenia. 
Predlaktie je opreté o podložku dlaňami nadol.
Vykonanie: postupne napínam sedacie svaly, panvové kosti pritláčam o podložku (akoby sme chceli predkolenia dví-
hať od podložky). Súčasne dvíhať aj trup. Hlavu pritom nezakláňať, pozerať sa nadol. Dlane vytáčať smerom nahor. 
Lakte tlačiť smerom nadol pozdĺž hrudníka. V tejto polohe vytrvať niekoľko sekúnd. Potom pomaly uvoľňovať svaly 
a vracať  sa do východiskovej polohy.
Účel cvičenia: komplexné posilňovanie svalov na zadnej strane tela. 

zultáciu s odborníkom. Z hľadis-
ka prevencie nežiaducich účinkov 
cvičenia treba „vedieť počúvať hlas 
organizmu“ a cvičiť iba po hranicu 
bolesti. Ak nejaké cvičenie už od 
začiatku pohybu vyvoláva bolesť, 
treba ho aspoň prechodne vyne-
chať.
Vzhľadom na to, že hlavnou prí-
činou bolesti chrbtice je preťažo-
vanie väzivovo-svalového aparátu 
chrbtice, je účinná liečba a pre-
vencia v značnej miere v našich 
rukách. Platí múdrosť „ako sa 
budeme našej chrbtici prihovárať, 
tak nám bude odpovedať“ t.j. do 
akej miery budeme dodržiavať pri-
meranú pohybovú životosprávu, 
do takej miery sa môžeme vyhnúť 

ťažkostiam s chrbticou. Bez prime-
ranej a pravidelnej pohybovej akti-
vity nemožno očakávať primerané 
zmiernenie problémov a najmä 
prevenciu opakovania resp. zhor-
šovania ťažkostí - problémov chrb-
tice.
V praktickej ukážke začíname s ná-
cvikom správneho dýchania, po-
silnenia svalstva okolo chrbtice. 
V ďalšom čísle pokračovanie ukáž-
ky cvičení.

(Pokračovanie nabudúce)

Text: MUDr. Juraj Mareček, primár
Fyziatricko-rehabiltačného oddele-
nia OÚSA
Foto: Peter Kresánek
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Nosnou témou jubilejného roční-
ka boli nádory pľúc, rizikové fak-
tory podieľajúce sa na ich vzniku, 
genetické aspekty a súčasné tren-
dy v diagnostike pľúcneho karci-
nómu, ako aj rádioterapia, chemo-
terapia, resp. chemorádioterapia 
a biologická liečba nemalobunko-
vého, ako aj malobunkového kar-
cinómu pľúc. Naši odborníci mali 
možnosť porovnať svoje skúsenos-
ti v liečbe pľúcneho karcinómu so 
situáciou v Nemecku vďaka účas-
ti zahraničného hosťa profesora 
Griesingera, ktorého prednáška sa 
venovala súčasným trendom v lieč-
be karcinómu pľúc. 
Je potešiteľné, že viacerí pracov-
níci nášho ústavu boli nielen člen-
mi programového výboru BOD 
(V. Bella, E. Bolješíková, D. Sorkov-
ská, a S. špánik), ale i aktívnymi 
účastníkmi (Č. Altaner, E. Bolje-
šíková, S. špánik) a viacerí z nich 
viedli i jednotlivé panelové disku-
sie, resp. odborné bloky (E. Bolješí-
ková, D. Sorkovská, S. špánik). 
Ako symbolické sa javí skutočnosť, 
že tohtoročného jubilejného 50. 
ročníka BOD sa po prvýkrát v his-

Odborné podujatia a marketingové aktivity OÚSA 
Dňa 10. - 11. októbra sa v hoteli holiday inn uskutočnil už jubi-
lejný 50. ročník Bratislavských onkologických dní (BOD). Me-
dzi hlavných organizátorov tohto podujatia patril i Onkologický 
ústav sv. Alžbety.

tórii zúčastnilo i Marketingové 
oddelenie OÚSA vo forme výstav-
ného stánku s propagačnými ma-
teriálmi ústavu, t.j. v roku, kedy si 
pripomíname 275. výročie vzniku 
základov našej nemocnice. 
Aktivity nášho ústavu pokračovali 
aj v iných medicínskych oblastiach, 
a to v oblasti hematológie a trans-
fuziológie. V dňoch 15. - 16.10. sme 
sa zúčastnili XIV. ročníka Sloven-
sko- českých dní laboratórnej 
hematológie a transfuziológie 
(koordinátorom konferencie bol 
T. Lipšic a M. Pecka z Českej re-
publiky a záštitu nad konferenciou 
mala i Klinika laboratórnej medi-
cíny OÚSA), a následne v dňoch 
17. - 19.10. VI. Bratislavských he-
matologických a transfuziolo-
gických. 
Zatiaľ čo prvé spomínané odborné 
podujatie sa venovalo otázkam sys-
tému kvality v laboratórnej hema-
tológii, laboratórnej diagnostike, 
informatike, ako aj potrebe prepo-
jenia klinickej a laboratórnej medi-
cíny (z OÚSA prednášali P. Bartek, 
M. hrubiško, M. Konečný, T. Želez-
níková a T. Lipšic, ktorý okrem iné-

Poslanie Ústavu: 

Pokračovať v takmer 300 ročnej tradícii sestier Rehole 
sv. Alžbety v starostlivosti o ťažko chorých pacientov.

Pozitívny a citlivý prístup personálu k ťažko chorým 
pacientom vychádza z kresťanských princípov 
a odkazu sv. Alžbety.

Charakteristika Ústavu: 

o Moderné, neštátne zdravotnícke zariadenie so špičkovou 
 zdravotnou starostlivosťou pre onkologických pacientov 
 z celého Slovenska

o  Unikátne diagnostické a terapeutické vybavenie 
 s profesionálnym prístupom zdravotníckeho personálu

o  Preventívna starostlivosť, diagnostika a terapia 

o  Pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie študentov 

„Robme ľudí šťastnými.”  Sv. Alžbeta

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

Poslanie 210x297.indd   1 11/13/13   9:37 AM

Slovensko-české dni laboratórnej 
hematológie a transfuziológie. 
Doc. MUDr. Tomáš Lipšic, CSc.

Bratislavské onkologické dni. Prvý zľava: Doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., Doc. 
MUDr. Jozef Mardiak, CSc., RNDr. Jozef Tóth, CSc., Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

ho predsedal i viacerým odborným 
blokom), témou druhého poduja-
tia boli najnovšie trendy v liečbe 
akútnych a chronických leukémií, 
myelodysplastického syndrómu, 
mnohopočetného myelómu, ané-
mií, cytopénií, ale i transplantácia 
krvotvorných buniek, trombofilné 
a krvácavé stavy, transfuziológia 
a pod. i na tomto odbornom pod-
ujatí s medzinárodnou účasťou bol 
náš ústav aktívne zastúpený pred-
náškami T. Lipšica. 
V rámci všetkých vyššie spomí-
naných podujatí Marketingové 
oddelenie ústavu propagovalo 
jednotlivým odborníkom naše ak-
tualizované septembrové vydanie 
brožúry „Laboratórnej služby“, 
ako aj nové ponuky genetických 
vyšetrení pre onkológov, patoló-
gov a gastroenterológov. Záujem 
prítomných bol aj o propagačné 
materiály našej lekárne sv. Alžbety 
a o ostatné 3. číslo časopisu „Naša 
nemocnica“.

Text a foto: RNDr. Jozef Tóth, cSc., 
Oddelenie manažérstva kvality 
a marketingu OÚSA
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V našej nemocnici sa snaží 
plody svojej bohatej vý-
skumnej činnosti preme-
niť na pomoc pacientom. 

Tak, aby najmä inovatívna terapia 
ku ktorej dospel dlhoročným vý-
skumom: takzvaná génová terapia 
nasmerovaná mezenchýmovými 
kmeňovými bunkami na nádor, 
mohla pomáhať chorým. Osobitne 
tým, ktorých prognózy bez takejto 
liečby, nie sú najlepšie. 

Docent Čestmír Altaner sa narodil 
20. novembra 1933 v Lukách nad 
Jihlavou. Pre budúce zameranie na 
onkológiu mal predpoklady odmla-
da. Už v detstve rád skúmal a robil 
pokusy. Na gymnáziu bol najlepší 
z chémie. Do Prahy ho študovať 
z politických dôvodov nevzali. 
šťastný bol z prijatia na chemickú 
fakultu Slovenskej vysokej školy 
technickej - študijný odbor Liečivá. 
Diplomovú prácu o syntéze látok 
s potenciálne liečivým účinkom vy-
pracoval na chemickom ústave SAV 
a štúdium ukončil s červeným dip-
lomom. Pracoval na umiestenku vo 
výrobni insekticídu DDT (zistilo sa, 
že spôsobuje nádory) chemických 
závodov Juraja Dimitrova. Dozve-

del sa, že profesor MUDr. Franti-
šek švec, hľadá pomocníka. Tak 
sa prihlásil a začal pracovať u toh-
to farmakológa z Onkologického 
ústavu v Bratislave, ktorý fungoval 
v priestoroch dnešného OÚSA. 

Mladý výskumník nasadol na správ-
neho koňa. Zameral sa na výskum 
úlohy retrovírusov pri vzniku ná-
dorov. Výsledky jeho pokusov 
s vtáčím retrovírusom, ktorý dostal 
názov po Bratislave „B77“, boli už 
v roku 1966 publikované v prestíž-
nom americkom časopise Journal of 
National cancer institute. Zaujímali 
sa o ne viaceré vedecké laboratória 
vo svete. Mladý Altaner si podal žia-
dosť o prestížne Rooseveltove šti-
pendium a dostal ho! V roku 1967 
vycestoval do Spojených štátov, na 
wisconsinskú univerzitu do labo-
ratória profesora howarda M. Temi-
na, nositeľa Nobelovej ceny z roku 
1975. Bol tak pri tom, keď sa rodila 
revolučná teória pôsobenia nádoro-
vých vírusov na genetický materiál 
hostiteľa s využitím špeciálneho en-
zýmu reverznej transkriptázy. S pro-
fesorom Teminom sa skamarátili 
a aj spolupracoval naďalej. Publiko-
vali spoločné práce. Do profesorov-

ho laboratória sa Altaner vrátil tiež 
v roku 1977 a 1994. A naopak, pro-
fesor Temin od neho prijal pozva-
nie na Slovensko. S prednáškou vy-
stúpil tiež v priestoroch dnešného 
Onkologického ústavu sv. Alžbety. 

„Nič nie je silnejšie ako myšlienka, 
ktorá príde v pravý čas“. To je vý-
rok spisovateľa Victora huga, ktorý 
ako životné krédo naplňuje docent 
Altaner. Tento významný vedec 
získal pri výskume retrovírusov 
vynikajúcu reputáciu. Pozvania do 
výskumných pracovísk v Nemec-
ku, švédsku, Japonsku, či Belgicku. 
Možnosť spolupráce s vedcami sve-
tového formátu, ku ktorým aj sám 
patrí. Medzi objavy, ktoré dosiahol 
so svojimi spolupracovníkmi, tre-
ba zaradiť charakterizovanie víru-
su bovinnej leukémie, ktorý kosil 
v Európe hovädzí dobytok; prípra-
vu a testovanie preventívnej proto-

Predstavujeme vynikajúce osobnosti

Laudatio k 80. narodeninám 
doc. ing. Čestmíra Altanera, DrSc.
Koncom novembra dosiahol životné jubileum – osemdesiat ro-
kov - významný a celosvetovo uznávaný experimentálny onko-
lóg doc. ing. Čestmír Altaner, DrSc. Patrí, okrem iného, medzi 
iniciátorov vzniku centra bunkovej terapie a regeneračnej me-
dicíny v Onkologickom ústave sv. Alžbety (OÚSA). hoci väčšiu 
časť svojej výskumnej dráhy (56 rokov) realizuje na Ústave expe-
rimentálnej onkológie (UEO) Slovenskej akadémie vied (SAV), 
ostatné roky pôsobí aj v OÚSA.
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typovej retrovírusovej vakcíny; vy-
tvorenie unikátnych modelových 
systémov na štúdium obávaného 
AiDS ako aj leukémie indukovanej 
retrovírusom hTLV. 

Docent Altaner je držiteľom pia-
tich patentov na monoklónové 
protilátky. Výsledky svojho výsku-
mu dokázal zhmotniť do vyše 120 
vedeckých publikácií v renomova-
ných vedeckých časopisoch, kto-
ré cez odkazy využíva vyše 1 750 
vedeckých prác iných autorov na 
celom svete. Oprávnené a bez zve-
ličenia je dnes tvrdenie, že docent 
Altaner sa výrazne zaslúžil o po-
znanie zmeny bežnej bunky pod 
vplyvom retrovírusov na nádorovú. 
Za výskum retrovírusov mu bola 
udelená aj štátna cena a Zlatá me-
daila Slovenskej akadémie vied ako 
aj Rad Ľudovíta štúra 2. triedy. 

Popri výskume retrovírusov sa 
podieľal aj na aplikácii nových po-
znatkov o genetickej predispozí-
cii k nádorom do klinickej praxe. 
Ako riaditeľ Ústavu experimentál-
nej onkológie SAV v rokoch 1995 
- 2007 podporoval docent Altaner 
aj ďalších pracovníkov ústavu, kto-
rí tento trend rozvíjali. Podarilo sa 
mu získať značné príspevky pro-
stredníctvom grantov, z ktorých 
profitoval celý ústav. Tiež jeho 
zásluhou sa na Slovensku naštar-
tovala molekulárna diagnostika 
genetickej predispozície k medu-
lárnemu karcinómu štítnej žľazy, 
nádorom hrubého čreva, nádorom 
prsníka a vaječníkov. Jeho aktivity 
boli ocenené aj v lekárskych kru-
hoch. Bola mu udelená Zlatá medai-

la Slovenskej lekárskej spoločnosti, 
Zlatá plaketa J. Jeséniusa za rozvoj 
medicínskych vied a aj ocenenie 
za vedecko-výskumnú aktivitu od 
Orin Panacea, ktoré sa orientuje na 
revitalizáciu nemocníc a zdravot-
níckych zariadení. 
Docent Čestmír Altaner dlhodo-
bo spolupracuje s Ligou proti 
rakovine, ktorej pomoc, vrátane 
finančnej, výrazne napomáha vý-
skumom, ktoré realizuje. Význam-
né je tiež jeho pôsobenie ako pe-
dagóga. V rokoch 1990 - 2006 sa 
jeho prednášky z predmetu Bun-
ková a molekulárna biológia rako-
viny na Prírodovedeckej fakulte 
stali tak obľúbené, že ich navštevo-
vali aj pracovníci ÚEO SAV. Popri 
habilitácii na docenta (roku 1995) 
mu za pedagogickú činnosť tiež 
udelili Striebornú medailu Univer-
zity Komenského. Vyškolil osem 
doktorandov, medzi nimi úspeš-
ných i v zahraničí. Pre Laborató-
rium molekulárnej onkológie ÚEO 
SAV, ktoré založil a viedol vychoval 
aj svojho nástupcu. S doc. MUDr. 
Jurajom Kaušitzom, cSc. a kolektí-
vom autorov zostavil pod názvom 
Onkológia 712-stranovú monogra-
fiu. Pre študentov, lekárov, príro-
dovedcov, ďalších odborníkov ale 
čiastočne aj laickú verejnosť sa sta-
la, obrazne povedané, doposiaľ na 
Slovensku neprekonanou bibliou 
tohto medicínskeho odboru.

Docent Altaner sa najnovšie venu-
je tiež kmeňovým bunkám, ktoré 
dokážu nielen nájsť a opravovať po-
škodené tkanivá ale aj vystopovať 
nádory. Napadlo ho, dať do takých-
to buniek gén, ktorý by tieto vysto-

pované nádorové bunky zneškod-
nil. A kmeňové bunky z tukového 
tkaniva použil na prepravu génu. 
Ten, keď sa zapne, mení netoxic-
ké liečivo na toxické len na mieste 
nádoru, čo veľmi znižuje vedľajšie 
účinky lieku. Výsledky tohto ex-
perimentu publikoval so spolupra-
covníkmi opäť v prestížnom ame-
rickom časopise cancer Research. 
Uvedený geniálny nápad, o ktorom 
sa písalo, že „Tuk zabíja rakovinu“ 
získal celosvetovo veľký ohlas. 

Jubilujúci docent a jeho manželka - 
vedkyňa v experimentálnej onkoló-
gii ing. Veronika Altanerová, cSc., 
v spolupráci s lekármi už úspešne 
aplikovali výsledky svojich výsku-
mov v regeneračnej medicíne. Na-
príklad pri klinickej štúdii záchrany 
končatiny ischemických pacientov, 
ktorým hrozí amputácia. V OÚSA 
tiež pripravujú kmeňové bunky 
pre stomatochirurgov pri oprave 
nekrózy čeľuste, čo prináša pacien-
tom veľkú úľavu. Majú tiež náročný 
cieľ: doviesť nápad génovej terapie 
nádorov kmeňovými bunkami až 
do klinických štúdií. 

Doc. ing. Čestmírovi Altanerovi, 
DrSc., želáme veľa zdravia a ďalšie 
úspechy v práci. Novú energiu pre 
náročnú duševnú i organizačnú 
činnosť. Načerpanie síl aj pri oddy-
chu vyplnenom obľúbenými čin-
nosťami. šťastie v rodinnom kruhu 
s manželkou, deťmi a vnúčatami. 
Nech sa mu podarí, naplniť všetky, 
aj tie najtajnejšie priania a sny!

Text: RNDr. Zdena Bartošová, cSc., 
foto: Peter Kresánek 

OhLASy
Vyberáme z ohlasov na predošlé vydanie časopisu Naša nemocnica: 
„Je to veľmi, veľmi dobré“, lekárka, prezidentka Ligy proti rakovine MUDr. Eva Siracká, DrSc.
„Myslím, že je to stále lepšie a lepšie. Tá historická časť na začiatku k 275 rokom pôsobenia 
Alžbetínok je dobrá - chytľavá - pekne!“ Akademický maliar Stanislav Trepáč. 
„Ďakujem za priestor, ktorý ste poskytli mojej téme.“ S pozdravom, Z. B.  
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Naši TOP lekári
V druhom ročníku projektu s názvom TOP Lekári na Slovensku, 
ktorý vyhlásili v tomto roku Zdravotnícke noviny v spolupráci 
s hospodárskymi novinami, zožali úspech aj lekári z našej ne-
mocnice – Onkologického ústavu sv. Alžbety. 

Zoznam nominovaných vznikol na 
základe výberu, na ktorom sa po-
dieľali hlavní odborníci minister-
stva zdravotníctva z jednotlivých 
špecializácií. Na základe výzvy or-
ganizátorov sa do hlasovania zapo-
jila široká zdravotnícka verejnosť, 
vrátane medicínskych pracovní-
kov zo štátnych a súkromných ne-
mocníc. 
Medzi troch najlepších vyhodno-
tených hlasovaním bola vybra-
tá v rámci kategórie Onkológia 
MUDr. Marta škultétyová internist-
ka, klinická onkologička z chemo-
terapeutickej ambulancie OÚSA. 

„Nesmierne si vážim, že som sa 
prebojovala v hlasovaní medzi 
najlepších lekárov. Myslím si, že 
oproti našim ostatným skvelým le-
károm nie som ničím výnimočná. 
Úprimne som preto presvedčená, 
že je to ocenenie pre celé lekárske 
tímy nášho ústavu. Ani ja by som 
nemohla účinne chorým pomáhať 
- napríklad bez špičkových diag-
nostikov, či chirurgov.“ Zdôverila 
sa nám MUDr. Marta škultétyová.
„Naše lekárky a lekári odvádzajú 
vynikajúcu prácu o čom svedčí aj 
umiestňovanie sa ústavu na po-
predných miesta rebríčkov ne-

Na slovenskom trhu od roku 1992

Pobočky v 25 mestách Slovenska

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

Ponúkame Vám garantovaný servis
Využívame najmodernejšiu triediacu techniku
Naši zákazníci si môžu vybrať 
zo širokého portfólia služieb

�16 877 • www.sps-sro.sk

SPS 180x131  24.11.2010 11:19  Stránka 1

mocníc a najnovšie tiež nominácia 
viacerých z nich do aktuálneho 
projektu TOP lekári na Slovensku. 
Z ich úspechu sa tešíme a srdečne 
im blahoželáme. Vážime si prácu 
každej zdravotnej pracovníčky 
a pracovníka, ktorý ju vykonáva 
s láskou a snahou poskytnúť svojim 
pacientom tú najlepšiu starostli-
vosť.“ Pripomenul riaditeľ Onko-
logického ústavu sv. Alžbety doc. 
MUDr. Juraj Kaušitz, cSc., h. prof.
Text a foto: Peter Kresánek 

87A
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Svoje sklenené obrazy na nej 
vystavil svetoznámy akade-
mický maliar a sklár Palo 
Macho. Má za sebou už vyše 

stovky domácich i zahraničných 
prezentácií, kde vystavoval svoje 
diela. Najnovšie Palo Macho tiež vy-
tvoril zo skla ceny, ktoré slovenským 
osobnostiam ako Peter Dvorský, Ju-
raj Meliš, Jozef Novák, Stanislav Szo-
molányi, Božidara Turzonovová, či 
Karol wlachovský odovzdával pred-
seda NR SR Pavol Paška. 
Niekoľkoročný cyklus výstav ume-
nia, ktoré lieči výberom diel, ktoré 
predstavil Palo Macho tak už zavŕšil 
pol stovky výstav. cyklus zdôvod-
nil a podnietil riaditeľ OÚSA doc. 
MUDr. Juraj Kaušitz, cSc., h. prof. 
Pripravuje ho tím pod vedením pri-
márky Pc OÚSA. Opiera sa pritom 
tiež o pomoc Ružovej stužky, n. f., 
Ligy proti rakovine, klubu Venuša, 
či dobrovoľníckej skupiny Vŕba. 

Sylvia Ďurčányová z Ministerstva kultúry SR a PhDr. Viera Štupáková veľvy-
slankyňa SR vo Fínsku v rokoch 2005 až 2010,

Urobte si radosť, navštívte 
50. výstavu Umenia, ktoré lieči

V Preventívnom centre Onkologického ústavu sv. Alžbety bola koncom roka inštalovaná 
50. expozícia výstav z cyklu „Umenie, ktoré lieči“.  

V rámci cyklu už okrem iných vysta-
vovali v Onkologickom ústave sv. 
Alžbety svoju tvorbu i akademickí 
maliari: Stano Trepač, Jitka Bezúro-
vá, Paľo Macho, Anna a Anton Gal-

kovci, Nora Mitrová; maliar Mgr. 
art. Lukáš wűrfl; textilná a odevná 
výtvarníčka Zuzana šujanová; čip-
kárka Terézia Vitková; výtvarníčky: 
Katka Alexyová – Fígerová a Katka 
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Vernisáže päťdesiatej výstavy sa zú-
častnila tiež sestra Viannea, MUDr. 
Mária Krasňanová, generálna pred-
stavená Rehole sv. Alžbety.

Rektor kostola sv. Alžbety ThDr. Ladislav Ostrák.

Ing. Brigita Schmögnerová, CSc. a jej manžel 
Ing. Jozef Schmögner.

Za Ružovú stužka tu blahoželala autorovi výstavy 
Jana Báliková. 

K narodeninám Ing. Viere Gajdošovej na vernisáži blahoželala i primárka 
MUDr. A. Kállayová.

šimončičová; fotografi: (+) Rolf 
Rock, Jana hojstričová, ivona Oreš-
ková, Sandra Salomonová i Monika 
Gáliková, František hauskrecht, 
Ladislav Smolák, Rudolf Legel, Pa-
vel Sůra a Juraj Ďurný i jeho dcéra; 
insitné maliarky: Mária Kapustová, 
(+) Bernadetta široká a (+) Vilma 
Rejmanová; výtvarník (+) Ondrej 
Bartko; akvarelista Jozef Schmög-
ner; drevorezbár Jozef Kakačka; 
či priemyselná výtvarníčka ildikó 
Dobešová, ale aj poetka Veronika 
Feješová – Boráková; viackrát tiež 
počítačová grafička vozíčkarka 
Andrea Mázorová ako aj vyliečené 
onkologické pacientky a pacienti, 

či účastníci a lektori bratislavské-
ho ATELiéRU centra dodatočné-
ho vzdelávania. Priestor vernisáží 
ozvláštňuje tiež socha svätej Alžbe-
ty (ďalšia je v areáli bratislavského 

hradu). Obe plastiky stvárnil po-
predný súčasný taliansky tvorca 
sakrálnych diel (+) Norbert Sadei.

Text a foto: Peter Kresánek

Nasa Nemocnica 2013.indd   30 3. 12. 2013   12:29:49



UMENIE

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
812 50 Bratislava, Heydukova 1031

Výber detailov z vystavených diel na 
vytvorení niektorých z nich sa podieľala 
tiež fotografka Jana hojstričová.
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K farbe a maľovaniu skla sa dostal 
na oddelení maľby skla výtvarníc-
kej priemyslovky v Kamenickom 
šenove, kde absorboval hlavne 
remeslo, znalosť technológií spo-
jených s českou sklárskou tradí-
ciou. Na vysokej škole v Bratisla-
ve – kde naopak nebola rozvinutá 
tendencia farbiť, či maľovať sklo 
– premýšľal skôr 
v  iných, priestorových 
a objektových dimen-
ziách. K farbe a maľo-
vaniu skla sa vrátil až 
počas prvých rokov 
profesionálnej praxe. 
Podnetom sa preňho 
stalo pedagogické pô-
sobenie na škole úžit-
kového výtvarníctva 
v Lednických Rovniach 
(čo je to jediná špeciali-
zovaná stredná sklárska 
škola na Slovensku). Tu 
istý čas učil na oddelení 
maľby skla. Jeho tvorba sa opiera 
o dlhoročný prieskum a dôvernú 
znalosť sklárskych technológií, 
predovšetkým líhaného a tavené-
ho plochého skla. 
Macho prepája farby so sklom 
(jeho povrchom) na podobných 
princípoch, ako je tomu v klasic-
kej maľbe. Nemá k dispozícii plát-
no, ale sklenenú platňu, nie farby, 
ktorých tóny vidí okamžite, ale 
pigmenty, ktoré svoju výsledný 
odtieň vydajú až potom, čo prej-
dú ohňom. 
Maľba má niekoľko vrstiev: pod-
maľba sa spája s vnútornou maľ-
bou i s maľbou na povrchu. Aj 

preto musí byť všetko vopred vy-
myslené, naplánované, overené. 
A ešte v tom musí byť aj autorské 
gesto, dotyk ako stopa ruky, štetca, 
špachtle... Nekonečné množstvo 
skúšok predchádzalo času, keď 
mu zo sklárskej pece začali vychá-
dzať tabule, ktoré môžeme nazvať 
maľbami sui generis. Macho naj-

radšej pracuje s tabuľovým sklom, 
s jeho tvarovaním a deformáciou 
za tepla, ktorá mu umožňuje vy-
tvárať obojstranné maľby – re-
liéfy, obrazy – objekty. Je možné 
okolo nich chodiť, dívať sa na ne 
z obidvoch strán, pričom každá 
strana sprostredkuje inú podo-
bu maliarskeho diela, ktorá závisí 
nielen od stupňa a druhu pigmen-
tovania, matovania vnútra a po-
vrchu, ale aj od transparentnosti, 
pohlcovania a vyžarovania svetla 
farbami, ako aj od vonkajších sve-
telných reflexov meniacich reliéf 
obrazu. Macho dômyselne narába 
s transparentnými i krycími farba-

mi, využíva kovy, listre, mat i lesk, 
predelenie tabule na priehľadnú a 
nepriehľadnú časť. Skutočnosť, že 
pri tavení spája niekoľko vrstiev 
maliarsky spracovaného skla do-
tvoreného jednoduchou linkovou 
kresbou, vo vnútri i na povrchu, 
dáva jeho obrazom – objektom 
reliéfnosť, hĺbku, ilúziu vytvo-

renia vnútorného 
priestoru, ale i dej. 
Najnovšie sa in-
špiroval poetikou 
geometrie, skúšal 
cez sklo a maľbu 
sprostredkovať 
fenomén nádoby, 
inde zas prešiel do 
inej, protikladnej 
polohy gestickej 
expresie. V každej 
chvíli sa snaží od-
povedať na výzvu 
hľadať nové a iné 
ako zaužívané 

pravidlá formovania svojich obra-
zov a objektov, veď naposledy pri-
zval k spolupráci viacerých reno-
movaných slovenských umelcov.
Napriek tomu, že práca so sklom 
je pre Pala Macha vysoko inte-
lektuálnou činnosťou podopre-
tou rozumovou úvahou opretou 
o technologické zručnosti, že 
prednostne nekalkuluje so samo-
účelnou krásou, či mystikou skla, 
výsledné diela v sebe nesú silný 
emocionálny náboj a obrazový 
asociačný potenciál, inšpirujú 
k meditácii i premýšľaniu.

Katarína Bajcurová

Palo MAchO
Palo Macho patrí k najoriginálnejším súčasným slovenským sklárom. Je známy predovšetkým 
svojimi novátorskými prístupmi ku sklu. Jeho výnimočnosť spočíva v tom, že sa dlhodobo za-
oberá maľbou na skle a v skle; v tejto oblasti už dosiahol pozoruhodné výsledky rešpektované 
doma a v zahraničí. Je maliarom i sklárom zároveň, pohybuje sa tak na pomedzí dvoch disciplín 
– maliarstva, ktoré je disciplínou voľného umenia a skla, tradične pokladaného za úžitkový 
(resp. dekoratívny) výtvarný prejav. 
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Fotografka predstavuje nezvyčajný 
prístup k portrétom detí a dopĺňa 
ich výtvarne i farebne zaujímavým 
zátiším. Obrazy zachytávajú pri-
rodzenosť a spontánnosť detí, to 
všetko podčiarkuje farebné a vý-
tvarné cítenie autorky.
„Deti ma pri fotografovaní vždy 
fascinujú. V okamihu sa dokážu 
stať veľmi dospelé, stačí pár rek-

vizít - a pred objektívom mám 
kuchára, kominára, maminku, ma-
nažérku či boxeristu, ale pritom 
stále ostávajú deťmi. Čistými a ne-
vinnými. Veľmi by som im priala, 
aby také ostali, aj keď vyrastú a my 
dospelí, aby sme pri pohľade na 
ich fotografie objavili dieťa v sebe. 
Ak sa nám to podarí náš život bude 
určite krajší...“

V OÚSA vystavovala i Zuzana Kondeková
Blahodarne na vás pôsobí prirodzenosť a spontánnosť detí? Ak 
áno, potom budete súhlasiť, že fotografie Zuzany Kondekovej 
bolo tiež vhodné zaradiť v Preventívnom centre OÚSA medzi sé-
riu výstav  umenia, ktoré (sprostredkovane) lieči.
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ŠTUDUJ
NA STREDNEJ ŠKOLE 

V ZAHRANIČÍ

Využi jedinečnú príležitosť štu-
dovať na strednej škole v USA, 
Kanade, Anglicku, Írsku, Aus-
trálii, Nemecku, Francúzsku 
alebo v Španielsku.
Spoznaj nové krajiny, zdokonaľ 
sa v cudzích jazykoch, nadviaž 
nové priateľstvá a získaj skvelé 
zážitky!

Pre viac informácii klikni na 
www.chi-ee.sk

alebo napíš e-mail na 
chi-ee@chi-ee.sk

CHI-EE, s.r.o., 
Račianska 109/A, 
831 02 Bratislava, 
Tel.: +421-2-4425-0096           
 +421-2-4445-3183
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Nový unikátny systém
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riadenia projektov

Hodnotenie a rozvoj
lídrov, tímov

Školenia manažérov,
obchodných zástupcov

VILTOM FIDELITY s.r.o.
Uhrova 18, 831 01 Bratislava

Tel.: +421 905 445 503

e-mail: viltomfidelity@gmail.com 
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Naša stratégia je založená na troch kľúčových princípoch: nárast inovácií v oblasti výskumu 
a vývoja, využitie externých príležitostí umožňujúcich rast, adaptácia modelu spoločnosti 
na budúce výzvy a príležitosti.

Silné stránky spoločnosti Sanofi  spočívajú v nasledovných siedmich platformách rastu: liečba 
diabetu, humánne vakcíny, inovatívne lieky, zdravotná starostlivosť o spotrebiteľa, nové 
perspektívne trhy, zdravie zvierat a nový Genzyme. 

Naša spoločnosť, s viac ako 110 000 zamestnancami v 100 krajinách, koná spolu so svojimi 
partnermi tak, aby chránila zdravie, zlepšovala život a odpovedala na potenciálne potreby 
v oblasti zdravotnej starostlivosti siedmim miliardám ľudí po celom svete. 

SANOFI,
DIVERZIFIKOVANÝ GLOBÁLNY LÍDER V OBLASTI 
ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI SO ZAMERANÍM 
NA POTREBY PACIENTOV
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sanofi -aventis Pharma Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24 - 851 01 - Bratislava - Slovenská republika
Tel.: +421 2 33 100 100 - Fax: +421 2 33 100 199

Viac informácií nájdete na: www.sanofi .com
 www.sanofi .sk
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