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V máji 1993 vybuchla vo Flo-
rencii bomba, umiestnená 

v aute na ulici Via dei Georgofi-
li. Zomrelo päť ľudí, z toho dve 
deti, a okolo päťdesiat bolo zra-
nených. Zničených bolo niekoľ-
ko domov a veľké škody utrpe-
la aj Galleria degli Uffizi, jedna 

z najznámejších galérií sveta, 
v ktorej sa nachádzajú skvosty 
umenia nevyčísliteľnej hodno-
ty. Explózia mala jednoznačne 
mafiánsky rukopis a bola odpo-
veďou na aplikovanie zákona, 
ktorý uľahčil uväznenie a izo-
láciu mafiánskych bossov. Jed-

Hlavné posolstvo 
a sila Vianoc



ným z umeleckých diel, ktoré 
výbuch síce prežilo, ale značne 
poškodené, bol aj obraz rene-
sančného maliara Gerrita van 
Honthorsta, Adorazione dei 
pastori, čiže Klaňanie pastie-
rov. Gerrit van Honthorst je 
v Taliansku známy ako Gerardo 
delle Notti vďaka používaniu 
techniky chiaroscuro založenej 
na hre s ostrým kontrastom me-
dzi svetlom a tmou. Jeho obraz 
Klaňanie pastierov vizuálne bra-
vúrne vystihuje to, čo čítame na 
Vianoce v Prológu evanjelia sv. 
Jána: „V ňom bol život a život 
bol svetlom ľudí.“ (Jn 1,4) Celá 
scéna klaňania pastierov je po-
norená do tmy, s ktorou veľmi 
silno kontrastuje malé dieťa ulo-
žené v jasliach. Svetlo teda ne-
prichádza z nejakého externého 
zdroja, okna alebo otvorených 
dvier, tie sú úplne nepodstatné, 
ale z najdôležitejšej osoby, ktorá 
sa na obraze nachádza, a je ním 
malé dieťa, Bohočlovek. Podob-
ne ako to robil na svojich obra-
zoch iný veľmi známy renesanč-
ný maliar Caravaggio, aj Gerardo 
delle Notti chce zdôrazniť, že 
svetlo vychádza z osôb. Zdrojom 
pravého svetla teda nie je nejaké 
fyzikálne teleso emitujúce vlne-
nie istej vlnovej dĺžky, ale Život. 
To dáva človeku, ktorý kontem-
pluje diela týchto renesančných 
géniov, možnosť zamýšľať sa nad 
skutočnosťou, že to pravé svetlo, 
ako píše sv. Ján, „ktoré osvecuje 
každého človeka“ (Jn 1,9), nepri-
chádza k nám zvonku, ani zo Sln-
ka, ani z Mesiaca, ani zo žiadne-
ho umelého zdroja, ale z vnútra 
človeka, v ktorom pôsobí Boh. 
Na scéne, ktorú vykresľuje Kla-
ňanie pastierov, je zachytený 
zrod tohto jedinečného Zdroja 
a zároveň celý zvyšok obrazu je 
ponorený do tmy, čo symboli-
zuje ľudstvo ponorené do tmy 
hriechu a zla pred príchodom 
Vykupiteľa, Ježiša Krista.

Veľmi výrazná symbolika je 
zachytená v udalosti, ktorú som 
spomenul v úvode mojej úvahy. 
Práve Klaňanie pastierov bol 
jedným z obrazov najviac zasiah-
nutých výbuchom bomby. Bom-
ba v tomto prípade symbolizuje 
ľudskú zlobu, tmu bojujúcu pro-
ti svetlu, ako o tom opäť veľmi 
poeticky píše sv. Ján: „A svetlo vo 
tmách svieti, a tmy ho neprijali“ 
(Jn 1,5) a „Prišiel do svojho vlast-
ného, a vlastní ho neprijali.“ (Jn 
1,11) Môže vôbec tma bojovať 
proti svetlu? Tma nie je niečo, 
ale nedostatok niečoho - svetla. 
Podobne ako zlo, hriech nie je 
niečo, ale nedostatok niečoho 
- dobra. Podobne ako nemožno 
uzavrieť do ruky svetlo, pretože 
jeho lúče nám „prebehnú pome-
dzi prsty“, ani zlo nemôže pora-
ziť dobro. Tma nikdy nedokáže 
uzavrieť svetlo. To je podstata 
vianočnej nádeje. Akonáhle raz 
Svetlo vstúpilo do dejín, razí si 
nimi cestu až do skončenia sve-
ta. Viem si predstaviť, že nejeden 
pozorovateľ pri pohľade na ob-
raz Klaňanie pastierov by skon-
štatoval, že je akýsi celý tmavý. 
Narodenie Spasiteľa sveta, celé 
ponorené do tmy. Áno, takí sme 
neraz my, ľudia. Namiesto toho, 
aby sme vnímali jasný, ožarujúci 
lúč svetla, ktorý sa nezadržateľ-
ne šíri ľudskými dejinami, upria-
mujeme pozornosť na to množ-
stvo tmy, ktorú vidíme okolo. 
Vianoce sú ten milostivý čas, 
kedy si zvlášť môžeme uvedomiť 
tieto skutočnosti.

Tak ako tma nikdy nemôže po-
raziť svetlo, ani zlo nemôže de-
finitívne poraziť dobro. Tak ako 
tma v podstate nie je niečo, ale 
nedostatok niečoho, čiže svetla, 
aj zlo a hriech majú svoju exis-
tenciu definitívne spočítanú. 
Len Svetlo bude žiariť naveky!

Hlavné posolstvo a sila Vianoc 

vonkoncom nestojí na darče-
koch či na plnom stole, ako sa 
nám to snažia natlačiť v nákup-
ných centrách, novodobých 
chrámoch konzumu. Dokonca 
nespočíva ani v stretnutí s ro-
dinou, i keď je to veľmi dobrá 
a k Vianociam prirodzene pat-
riaca vec. Podstatou Vianoc je 
uveriť Svetlu, že je silnejšie ako 
tma, aj keď tma sa na prvý po-
hľad prejavuje väčšou agresivi-
tou a brutalitou, častokrát oveľa 
viditeľnejšie ako Svetlo. Vtelenie 
je presne o tom, že Boh, Vše-
mohúci, Pán a Stvoriteľ, veľký 
a nesmierny, sa stáva človekom, 
dokonca malým bezbranným 
dieťaťom. Ako hovorí sv. Pavol: 
„Kristus Ježiš: On, hoci má bož-
skú prirodzenosť, nepridŕžal sa 
svojej rovnosti s Bohom, ale zrie-
kol sa seba samého, vzal si pri-
rodzenosť sluhu, stal sa podob-
ný ľuďom; a podľa vonkajšieho 
zjavu bol pokladaný za človeka.“ 
(Flp 2,6-7)

Tí, ktorí uverili a veria, môžu 
svetlom viery vidieť Božiu slá-
vu: „A Slovo sa telom stalo a pre-
bývalo medzi nami. A my sme 
uvideli jeho slávu, slávu, akú 
má od Otca jednorodený Syn, 
plný milosti a pravdy“ (Jn 1,14). 
Božia sláva spočíva vo víťazstve 
lásky nad hriechom a zlom, svet-
la nad tmou. Každý sa znovu 
rozhodujeme, či sa chceme pri-
pojiť k tým, ktorí opäť posilnia 
aj tento rok svoju vieru skrze 
tajomstvo Vianoc. Pohľad viery 
nám dáva istotu, že aj keď tma sa 
zdá silnejšia, v skutočnosti ju už 
Svetlo porazilo. 

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.,
dekan 

Rímskokatolícka cyrilometod-
ská bohoslovecká fakulta Uni-
verzita Komenského Bratislava
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Tak ako tma nikdy nemôže poraziť svetlo, ani zlo 
nemôže definitívne poraziť dobro. Tak ako tma 
v podstate nie je niečo, ale nedostatok niečoho, 
čiže svetla, aj zlo a hriech majú svoju existenciu 
definitívne spočítanú. Len Svetlo bude žiariť 
naveky!

UDIALO SA

7  Ďalšie ocenenie pre 
Onkologický ústav sv. Alžbety

Lekárska fakulta Univerzity Komenského, ktorá 
je najstaršou fakultou tejto najstaršej slovenskej 
univerzity funguje už 100 rokov. Prvú prednášku 
mali začínajúci medici na Lekárskej fakulte v 
decembri 1919. Samotná Univerzita Komenské-
ho pritom vtedy nejestvovala, fungovať začala až 
dva roky po vzniku Lekárskej fakulty. 

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

8 
 Návšteva z Ohio State University

Uprostred októbra 2019 sa v Onkologickom 
ústave sv. Alžbety (OÚSA) uskutočnila návšteva 
zo Štátnej univerzity v Ohiu (Ohio State Univer-
sity). Navštívili nás poprední odborníci z Kliniky 
radiačnej onkológie, Onkologického ústavu A.G. 
Jamesa a výskumného centra R. J. Solova. 

9 
 Forum Acta Prostatica 2019 

Lekárska fakulta Plzeň Univerzita Karlova (LF UK 
Plzeň) patrí medzi špičkové zahraničné zdravot-
nícke zariadenia, s ktorými Onkologický ústav 
sv. Alžbety dlhodobo rozvíja spoluprácu. Ústav 
najnovšie za účasti fakulty koncom novembra 
pripravil medzinárodné odborné podujatie 
Forum Acta Prostatica 2019. 

UDIALO SA

10  
Slávenie sviatku sv. Alžbety-

Spoločná príprava na slávenie sviatku sv. Alžbety 
sa v tomto roku začala 8. novembra modlitbou 
deviatnika v nemocničnej kaplnke. Sestry a aj 
niektorí zúčastnení zamestnanci, veriac, že „kde 
sú dvaja alebo traja v mojom mene, tam som aj 
ja medzi nimi“(Mt 18,20-21), vyprosovali celej 
nemocnici na príhovor sv. Alžbety všetky po-
trebné milosti. Každodenne sa obracali k svätej 
Alžbete aj nasledovnými slovami: „Daj, aby sme 

sa od teba učili oslobodzovať sa od nepotrebných 
vecí. Pripomínaj nám, že láska je najdôležitejšia. 
Len ak modlitba bude žriedlom našej sily a 
slobody, dokážeme podľa tvojho vzoru zobrať na 
seba úlohy, ktoré nám Boh dáva.“ 

NA AKTUÁLNU TÉMU

12 Mamografický skríning 
 karcinómu prsníka v SR

Zhubné nádory prsníka majú v súčasnosti 
dominantné postavenie v incidencii nádorových 
ochorení žien vo väčšine krajín. Krivky mortality 
majú vo viacerých vysoko rizikových krajinách 
klesajúci charakter vplyvom kombinácie mamo-
grafických skríningov, zintenzívnením diagnosti-
ky ochorenia v počiatočných klinických štádiách 
a napokon zlepšenou primárnou aj adjuvantnou 
liečbou ochorenia.

UDIALO SA

14 V Onkologickom ústave  
 sv. Alžbety začal skríning 

Na Slovensku aktuálne prebiehajú tri štátom 
riadené skríningy: kolorektálneho karcinómu, 
karcinómu prsníka a rakoviny krčka maternice. 
Skríning karcinómu prsníka odštartovala minis-
terka zdravotníctva doc. MUDr. Andrea Kalavská, 
PhD., MHA., priamo v Onkologickom ústave sv. 
Alžbety. 

ODBORNÉ PODUJATIA 
A MARKETINGOVÉ AKTIVITY

17 56. Bratislavské  
 onkologické dni

Slovenská onkologická spoločnosť opäť na jeseň 
pripravila tradičné Bratislavské onkologické dni 
(B.O.D.) v spolupráci s ďalšími inštitúciami, vrá-
tane Onkologického ústavu sv. Alžbety (OÚSA). 
Pozvanie prijali renomovaní domáci či zahraniční 
odborníci ako americkí profesori Stephen Hunger 
a Peter Adamson, zaraďovaní medzi najlepších 
onkológov sveta. 

POĎAKOVANIE ZA CELOŽIVOTNÉ 
DIELO

18 Veľa zdravia a pohody  
 na zaslúženom odpočinku

Úprimných poďakovaní a ocenení ich celoži-
votného diela sa dostalo doc. MUDr. Izabele 
Makaiovej, CSc., a doc. MUDr. Jozefovi Mračnovi, 
CSc., na októbrovej gremiálnej porade Onkologic-
kého ústavu sv. Alžbety. Veľa zdravia a pohody pri 
odchode na zaslúžený odpočinok obom vyjadrili 
a zároveň kytice kvetov a spomienkové dary im 
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odovzdali predstavitelia Onkologického ústavu 
sv. Alžbety. 

ZDRUŽENIE PRE ONKOLÓGIU

19 Pomáhali sme  
 a učili zachrániť...

V roku 2019 začalo Združenie pre onkológiu 
(ZpO) druhé desaťročie svojej činnosti. A tak ako 
bolo dobrým zvykom poďakovať koncom roka 
všetkým podporovateľom, robím to rád aj tento 
rok. Medzi našimi podporovateľmi je široké spek-
trum darcov. Nie je cieľom tohto článku vymeno-
vať všetkých, skôr je to snaha vyjadriť ocenenie. 
Ocenenie, ktoré nie je podmienené „veľkosťou“ 
daru, ocenenie ktoré vyzdvihuje dobré pohnútky, 
ktoré darcu k darovaniu podnietili.

UDIALO SA

20 Zdravotnícki pracovníci 
 v mamológii

V bratislavskom hoteli Holiday Inn sa tohto 
roku konala už 11. Celoslovenská konferencia 
zdravotníckych pracovníkov v mamológii, ktorá 
sa uskutočnila za finančnej podpory Slovenskej 
onkologickej spoločnosti a Ligy proti rakovine. 

BLAHOŽELÁME NÁŠMU JUBILANTOVI

21 Zanietený lekár, pedagóg, 
 prednosta

Profesor MUDr. Peter Stanko, PhD., prednosta 
Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie 
Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave 
ukončil štúdium v odbore stomatológia na Lekár-
skej fakulte Univerzity Komenského. 
Od roku 1987 až doposiaľ jubilant vyučuje 
nepretržite ako vysokoškolský učiteľ na LFUK v 
Bratislave. Takmer dvadsať rokov (1987 – 2006) 
pracoval na II. stomatologickej klinike LFUK a FN 
Bratislava. 

domov. Pripadalo mi to skôr také neobvyklé, byť 
ako lekár v nemocnici sám s predstavou, že keď 
bude niekto potrebovať pomoc som tu na to len 
ja. 

ZAUJÍMAVOSTI

27 Skalické unikáty zabojujú 
 o Oskarov

Jediná certifikovaná medzinárodná súťaž obalov 
v Česku a na Slovensku priniesla tohto roku 
najvyššie ocenenia pre dva unikátne výrobky 
spoločnosti GRAFOBAL Skalica (Grafobal). „Obal 
roku 2019“ z produkcie Grafobalu je nielen jubi-
lejná „Kazeta na permanentku - IDEME DOMOV“, 
ale aj viacfunkčný „Transportný display na víno“. 

UMENIE

28 75. výstava Umenia, ktoré  
 (naozaj) lieči

Vernisážou 3. októbra o 15 h v Onkologickom 
ústave sv. Alžbety, v jeho Preventívnom centre 
na Heydukovej ulici v Bratislave sa začala pod 
názvom „Od srdca k srdcu“ 75. výstava z voľného 
cyklu „Umenie, ktoré lieči“ a zároveň šiesta 
prezentácia pod názvom „Sme úžasní“ tých, ktorí 
prekonali onkologické ochorenie, respektíve ich 
rodinných príslušníkov. 

DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA VŔBA

22 Vďaka tým medzi nami, 
 ktorí chcú pomôcť iným

V nasledujúcom mojom príbehu, ktorý vám 
opíšem sa chcem s čitateľkami a čitateľmi časo-
pisu Naša nemocnica podeliť o jednu paradoxnú 
situáciu aké môže prinášať len samotný život. 
Napriek tomu, že nič podobné by som ani vo 
sne neočakávala. Dostala som sa do nej počas 
uplynulého roka a skutočne sa mi udiala. Možno 
sa mi týmto svojim príbehom podarí aj inšpirovať 
ďalších k tomu - aspoň občas urobiť niečo naozaj 
dobré. Či presvedčiť o tom, že je zmysluplné 
robiť dobro - ako sa vraví: „aj len tak”. Tu je môj 
pravdivý príbeh.

LIGA PROTI RAKOVINE

24 Prečo sa hýbať v zdraví 
 i v chorobe

Liga proti rakovine (LPR), ktorá čoskoro zavŕši 
tretie desaťročie svojho pôsobenia na Slovensku, 
pokračovala vo svojich aktivitách tiež v ďalšom 
období tohto roka. V rámci prevencie uskutočnila 
napríklad tradičný Týždeň LPR, preventívnu 
kampaň pre verejnosť o pohybe či Beh za zdravie. 
Nechýbali ani rôzne ďalšie osvetové aktivity s 
tímom LPR a inými odborníkmi v danej oblasti 
ako aj súťaž pre onkologických pacientov. 

ZAMYSLENIE

26 Vianoce prichádzajú,  
 nenechajme ich zasa odísť

V priebehu mnohých rokov práce a života v Onko-
logickom ústave sv. Alžbety mal som niekoľko-
krát službu na Štedrý večer. Bol to vždy taký večer 
na zamyslenie. Všetci už odišli domov a ja som tu 
sám so zvláštnym pocitom osamelosti. Keď si na 
to spomínam, nebolo to však spojené s nejakým 
smútkom, ani závisťou voči tým, ktorí mohli ísť 
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Medzi absolventov fakulty pat-
ria významní lekári či vedci 

pôsobiaci po celom svete. Medzi 
viaceré známe osobnosti, pripra-
vené Lekárskou fakultou Univerzi-
ty Komenského, patrí napríklad aj 
jeden z prvých profesorov Slová-
kov na tejto fakulte Ladislav Dérer 
(† 62 r.). Je po ňom pomenovaná 
Univerzitná nemocnica Bratislava 
– Nemocnica akademika Ladislava 
Dérera na Kramároch v Bratislave. 

K storočnici Lekárskej fakulty 
UK zároveň udelili ocenenia tým, 
ktorí sa o jej úspešné pôsobenie 
dlhodobo najviac zaslúžili. Vo for-
me pamätnej medaily takto ďalšie 
ocenenie získal Onkologický ústav 
sv. Alžbety. Slávnostného aktu sa 
zúčastnili konatelia ústavu doc. 
MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., a RNDr. 
Ing. Pavol Švec, CSc.

„Medici, lekári a doktorandi Le-
kárskej fakulty Univerzity Komen-

ského sa pripravujú na viacerých 
spoločných pracoviskách s On-

kologickým ústavom sv. Alžbety, 
nachádzajúcimi sa v našom ústa-
ve.“ Pripomína pri tejto príleži-
tosti doc. MUDr. Juraj Kaušitz, 
CSc., a doplňuje: „Sú nimi najmä: 
Klinika nukleárnej medicíny LF 
UK a OÚSA a SZU a OÚSA; Klini-
ka onkologickej chirurgie LF UK 
a OÚSA; II. rádiologická klinika LF 
UK a OÚSA; Klinika stomatológie 
a maxilofaciálnej chirurgie LF UK 
a OÚSA; I. onkologická klinika LF 
UK a OÚSA a II. klinika anestézio-
lógie a intenzívnej medicíny LF 
UK a OÚSA. Práve ich pracovníčky 
a pracovníci si toto ocenenie za po-
diel na príprave u nás slovenských 
ale aj zahraničných lekárov, ktorí 
tu študujú a získavajú nevyhnutnú 
prax, najviac zaslúžia. Vďaka samo-
zrejme patrí tiež Reholi sv. Alžbety 
a jej podporovateľom, pri vyna-
loženom úsilí o poskytovanie čo 
najlepšej starostlivosti o chorých 
a trpiacich“.
Text a foto: Peter Kresánek

Lekárska fakulta Univerzity Komenského, ktorá je najstaršou 
fakultou tejto najstaršej slovenskej univerzity funguje už 100 
rokov. Prvú prednášku mali začínajúci medici na Lekárskej fa-
kulte v decembri 1919. Samotná Univerzita Komenského pri-
tom vtedy nejestvovala, fungovať začala až dva roky po vzniku 
Lekárskej fakulty. Fakulta tak ako prvá odštartovala univerzit-
né vzdelávanie na Slovensku, pričom podnes vychováva leká-
rov a myslí aj na ďalšie generácie.

Ďalšie ocenenie pre Onkologický ústav sv. Alžbety

K storočnici Lekárskej fakulty UK

Dekan Lekárskej fakulty UK prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., (na foto-
grafii vľavo) pri  pracovnej návšteve jednej zo spoločných kliník fakul-
ty a Onkologického ústavu sv. Alžbety spolu s konateľmi ústavu.



Vzácni hostia počas troch pred-
nášok prezentovali pracovis-

ko, prístrojovú techniku, liečebné 
postupy ich výsledky, ako aj aktu-
álne prebiehajúce klinické štúdie. 
Onkologický ústav A.G. Jamesa 
a výskumné centrum R. J. Solova je 
tretie najväčšie pracovisko venujú-
ce sa liečbe nádorov v USA. K de-
viatim lineárnym urýchľovačom 
plánuje spustenie ožarovania pro-
tónmi ako aj pomocou MR – linacu 
(hybridný prístroj na ožarovanie 
pacientov s možnosťou zobrazo-
vania pomocou magnetickej rezo-
nancie). Významnou súčasťou je 
aj medzinárodné tréningové cen-
trum, ktoré má k dispozícii jeden 
lineárny urýchľovač.

Po prednáškach a diskusii nasle-
dovala prehliadka kliník a praco-
vísk OÚSA. Delegácia navštívila Kli-
niku nukleárnej medicíny LF UK 
a OÚSA, Kliniku Radiačnej onko-
lógie SZU a OÚSA, II Rádiologickú 
kliniku LF UK a OÚSA, oddelenie 
lekárskej genetiky a centrum bun-
kovej terapie a regeneračnej me-
dicíny. Súčasťou prehliadky OÚSA 
bola aj návšteva kláštora, priesto-
rov historickej lekárne ako aj kos-
tola sv. Alžbety. 

V diskusii s pracovníkmi jed-
notlivých kliník a oddelení hostia  
 

ocenili profesionálny a komplexný 
prístup v starostlivosti o onkolo-
gických pacientov v OÚSA, ako aj 
prístrojové vybavenie ústavu, čo 
predstavuje prísľub na nadviazanie  

spolupráce medzi obidvoma inšti-
túciami.
Text: MUDr. M. Chorváth, PhD., 
doc. et doc. MUDr. V. Lehotská, PhD.
Foto: Peter Kresánek

číslo 4/2019
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Návšteva z Ohio 
State University
Uprostred októbra 2019 sa v Onkologickom ústave sv. Alžbe-
ty (OÚSA) uskutočnila návšteva zo Štátnej univerzity v Ohiu 
(Ohio State University). Navštívili nás poprední odborníci 
z Kliniky radiačnej onkológie, Onkologického ústavu A.G. Ja-
mesa a výskumného centra R. J. Solova pod vedením prof. Dr. J. 
Greculu, v zložení Doc. Dr. E. Bell, Dr. Denise Fabian, Dr. Nikol 
Mladková a Julie Sussie, MA. Cieľom návštevy bolo možné nad-
viazanie spolupráce medzi OSU a OÚSA.



Na podujatí spolu s popred-
nými odborníkmi fakulty 

vystúpil a ústav opäť navštívil ve-
dúci Oddelenia imunochemickej 
diagnostiky Fakultnej nemocnice 
Plzeň a Centrálneho izotopového 
laboratória Lekárskej fakulty UK 
Plzeň, profesor II. internej kliniky 
LF UK Plzeň MUDr. Ondřej Topol-
čan, CSc.
Na Forume Acta Prostatica 2019, 

popri bohatej odbornej diskusii, 
odzneli vystúpenia:  Kaušitz J., 
Úvodný vstup; Hora M., Diagnos-
tický algoritmus suspektního kar-
cinomu prostaty dle EAU, guideli-
nes a současná praxe ve FN Plzeň 
– využití PHI, MRI, softwarové fúz-
ní biopsie, PSMA PET MRI; Ferda J. 
a kol., Moderní způsoby zobrazení 
karcinomu prostaty;  Topolčan 
O. a kol., Index zdravé prostaty – 

Proč a kdy?; Obšitník B., Symbióza 
najmodernejších trendov v diag-
nostike a brachyterapii karcinómu 
prostaty; Baláž V., Súčasné trendy 
v chirurgickej liečbe karcinómu 
prostaty; Švantnerová M., Možnos-
ti modernej externej rádioterapie 
v liečbe nádorov prostaty; Gočáro-
vá K., Postavenie systémovej liečby 
u nádorov prostaty; Balogová S., 
PET/CT fluórcholínom (18F) pri 
hodnotení terapeutickej odpovede 
kastračne rezistentného karcinó-
mu prostaty. Podujatie podporila 
spoločnosť Beckman Coulter, kto-

rá dodáva diagnostické zariadenia 
a súpravy pre stanovenie indexu 
zdravej prostaty.  
K Forumu Acta Prostatica 2019, 
ktoré prinieslo viacero nielen za-
ujímavých ale najmä pozitívnych 
informácií aj pre pacientov, sa pod-
robnejšie vrátime v ďalšom vydaní 
časopisu Naša nemocnica.

Text a foto: Peter Kresánek

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
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Forum Acta 
Prostatica 2019 
Lekárska fakulta Plzeň Univerzita Karlova (LF UK Plzeň) patrí 
medzi špičkové zahraničné zdravotnícke zariadenia, s ktorými 
Onkologický ústav sv. Alžbety dlhodobo rozvíja spoluprácu. 
Ústav najnovšie za účasti fakulty koncom novembra pripravil 
medzinárodné odborné podujatie Forum Acta Prostatica 2019. 



UDIALO SA

číslo 4/2019

Vrcholom slávenia sviatku na-
šej patrónky svätej Alžbety 

Uhorskej bola slávnostná svätá 
omša v Kostole svätej Alžbety. 
Hosťom a slávnostným celebran-
tom bol brat Norbert Pšenčík, 
provinciálny minister bratov 
kapucínov. Neodmysliteľnou 
súčasťou sviatku bolo tradičné 
stretnutie sestier so zamestnan-
cami. Vďaku v mene ich všetkých 
vyjadril ako aj všetko najlepšie 
k sviatku alžbetínkam zaželal 
konateľ ústavu doc. MUDr. Juraj 
Kaušitz, CSc., zároveň poďako-
val spoločne lekárom, sestrám aj 
všetkým zamestnancom ústavu 
za 25 rokov, počas ktorých stvo-
rili modernú nemocnicu.

Spoločná príprava na slávenie sviatku sv. Alžbety sa v tomto 
roku začala 8. novembra modlitbou deviatnika v nemocničnej 
kaplnke. Sestry a aj niektorí zúčastnení zamestnanci veriac, že 
„kde sú dvaja alebo traja v mojom mene, tam som aj ja medzi 
nimi“(Mt 18,20-21), vyprosovali celej nemocnici na príhovor 
sv. Alžbety všetky potrebné milosti. Každodenne sa obracali 
k svätej Alžbete aj nasledovnými slovami: „Daj, aby sme sa od 
teba učili oslobodzovať sa od nepotrebných vecí. Pripomínaj 
nám, že láska je najdôležitejšia. Len ak modlitba bude žried-
lom našej sily a slobody, dokážeme podľa tvojho vzoru zobrať 
na seba úlohy, ktoré nám Boh dáva.“ 

Slávenie sviatku 
sv. Alžbety
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K oslavám sviatku sv. Alžbety 
sa vraciame v redakčnej úprave 
aspoň niektorými myšlienkami, 
ktoré pri tejto vzácnej príležitos-
ti odzneli. Nevšedné chvíle slá-
venia nám pripomenú i vybrané 
fotografické zábery. 

Z príhovoru generálnej predsta-
venej Rehole svätej Alžbety, ses-
try Márie Ragulovej:

Srdečná vďaka za všetku 
lásku, ktorú dávate 

Vážení páni konatelia, dra-
hí zamestnanci, spolupracov- 
níci a všetci tu prítomní... Sme 
radi, že sme sa tu takto mohli zísť 
a spolu osláviť, ďakovať, prosiť. 

O svätej Alžbete sa hovorí, že 
aj napriek jej krátkemu životu 
okrem toho, že bola vzdelanou, 
inteligentnou a zapálenou ženou 
bola aj múdrou ženou. Múdrou, 
lebo zanechala po sebe niečo, 
čo celé generácie inšpiruje, čo 
sa učíme... V knihe Múdrosti au-
tor povzbudzuje hľadať múdrosť, 

ktorá prichádza od Boha, získa-
va sa modlitbou, je prameňom 
čností a zadováži všetko dobré. 
Hneď v prvej kapitole je vyjadre-
ná jedna krásna myšlienka a to, 
že „múdrosť je človeka milujúci 
duch“ (porov. Múd 1,6).  Ak si 
to spojíme so životom sv. Alžbe-
ty tak naozaj môžeme tvrdiť, že 
bola múdrou ženou, človeka mi-
lujúcou ženou. 

Keď si teraz prechádzam v mys-
li nemocnicu ďakujem Bohu, že 
vidím veľa múdrych ľudí, človeka 

milujúcich, hľadiacich na toho 
druhého. Vďaka vám za každý 
dobrý skutok voči pacientom, 
voči kolegom, voči mnohým ľu-
ďom, s ktorými prichádzate do 
kontaktu a prejavujete múdrosť, 
láskavosť, dobrotu či už slovom, 
gestom, skutkom. 

Prajem Vám všetkým, aby sme 
sa v tejto múdrosti viac a viac 

prehlbovali, aby tam, kde to ide 
ešte len po kvapkách, aby to za-
čalo nabiehať na sile a postupne 
sa kvapky premieňali na potôči-
ky, potoky, rieky, až nakoniec na 
celé more múdrosti. 

Ešte raz srdečná vďaka za všet-
ku lásku, ktorú dávate vašim pa-
cientom, kolegom aj nám reholi. 
Nech sa to všetko vo vašich srd-
ciach zosilní, rozmnoží. Prosím 
vás odovzdajte našu vďaku aj va-
šim kolegom... Ďakujem aj pátro-
vi Norbertovi, ktorý slávil túto li-
turgiu za jeho povzbudivé slová. 

Ďakujem aj jeho bratom za kňaz-
skú službu, ktorú v našej nemoc-
nici vykonávajú. 

Zo slov brata Norberta Pšenčí-
ka, provinciála bratov kapucí-
nov:

Čo robíte nie je jednoduché 
Ďakujeme, toto je to slovo, kto-

ré ti chceme pretlmočiť od Boha. 
Boh ti ďakuje, Boh nám ďakuje. 
Čo robíte nie je jednoduché. Je 
to práca, zamestnanie, povedal 
by som, je to povolanie. Všetci 
prichádzate o svoj čas... 

Viem, že popri ťažkej práci, 
ktorú tu máte aj doma vás ča-
kajú starosti. A prichádzate do 
práce so starosťami a musíte sa 
usmiať, aby ste povzbudili choré-
ho. Častokrát aj sami zápasíte so 
zdravím. My sa za vás modlíme 
a ďakujeme vám za to, čo pre nás 
všetko robíte. 

Text a foto: Peter Kresánek

UDIALO SA
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Členské Štáty EÚ vykazujú 
viac ako milión úmrtí na 

nádorové ochorenia každý rok. 
Veľká väčšina týchto úmrtí sú 
predčasné a možno im zabrá-
niť pomocou vhodných pri-
márnych a sekundárnych pre-
ventívnych opatrení. Medzi tie 
patrí predovšetkým systematic-
ký a účinný mamografický skrí-
ning rakoviny mliečnej žľazy.

Vzhľadom na skutočnosť, že 
preventívna mamografia, rea-
lizovaná doteraz na Slovensku, 
má dlhodobo nízku účasť po-
pulácie (pod 25 %) s rôznou 
úrovňou kvality poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti (dlhé 
čakacie doby na doplňujú-
ce vyšetrenia, nesprávny ma-
nažment zachytených nálezov, 
bez vyhodnocovania efektivity 
pracoviska) a ide v nej o neko-
ordinovaný proces, kedy často 
dochádza k nabaľovaniu vý-
konov bez želaného úspechu 
(napr. USG každý rok bez in-
dikácie vyplývajúcej z mamo-
grafie, časté opakované USG 
pri nepodozrivých nálezoch, 
a pod.), pristúpilo Minister-
stvo zdravotníctva SR (MZ SR) 
ako jedno z posledných krajín 
EÚ k aktívnemu vyhľadávaniu 
včasných štádií zhubného ná-

dora prsníkov zavedením skrí-
ningovej mamografie.

Skríning rakoviny prsníka je 
organizované kontinuálne a vy-
hodnocované úsilie o včasný 
záchyt karcinómu prsníka, re-
alizovaný skríningovým mamo-
grafickým vyšetrením prsníkov 
populácie žien, ktoré nepociťu-
jú žiadne priame známky prí-
tomnosti nádorového ochore-
nia prsníka.

Skríning je teda moderný, 
efektívny,  štátom kontrolovaný 
a monitorovaný proces. Znižuje 
úmrtnosť na rakovinu prsníka 
pri účasti populácie 60 a viac 
percent o 30 %.

Znižuje aj rozsah chirurgic-
kých výkonov, ako aj potrebu 
rádio a chemoterapie (liečba 
včasného štádia rakoviny prsní-
ka je 10-násobne lacnejšia ako 
liečba pokročilej choroby).

Vykonáva sa na vysokošpecia-
lizovaných a  preverených skrí-
ningových mamografických 
pracoviskách, ktoré disponujú 
edukovaným personálom, a to 
aspoň jedným lekárom s certi-
fikátom z  pracovnej činnosti 
Mamodiagnostika v rádiológii 
a najmenej jedným certifikova-
ným rádiologickým technikom. 
Takého pracoviská poskytujú 

vysoko kvalitné digitálne ma-
mografické vyšetrenia s mi-
nimálnou radiačnou záťažou, 
ktoré sú vyhodnocované metó-
dou „dvojitého čítania“, zabez-
pečujúcou vysoký záchyt pri 
minimálnom počte vyšetrení, 
ako aj urýchlený a kvalitný ma-
nažment pacientky. Súčasťou je 
povinné štatistické spracova-
nie a vyhodnotenie výsledkov 
pracoviska (spätná väzba) a zá-
roveň poskytnutie výstupov 
centrálnemu orgánu.

Z hľadiska zabezpečenia efek-
tivity vlastného skríningového 
procesu nevyhnutnou súčasťou 
mamografického skríningu je 
pozývací list, ktorý vygeneruje 
príslušná zdravotná poisťovňa 
pre svoje klientky, ktoré sú vo 
vekovej kategórii 50-69 rokov 
a ich posledné mamografic-
ké vyšetrenie bolo realizova-
né pred jedným a viac rokmi. 
Zdravotná poisťovňa odporučí 
žene skríningové mamografic-
ké pracovisko podľa geografic-
kej dostupnosti.

V záujme jednotného postu-
pu pri výkone skríningovej 
mamografie Ministerstvo zdra-
votníctva Slovenskej republiky 
zverejnilo v osobitnom Vest-
níku zo dňa 1. februára 2019 
Štandardné postupy na vykoná-
vanie lekárskeho ožiarenia pri 
diagnostike alebo liečbe v od-
bore RÁDIOLÓGIA. Štandard-
né diagnostické a terapeutické 
postupy zavádzajú do praxe 
jasné pravidlá, definujú, ako má 
vyzerať prevencia, diagnostika 
a liečba, sú nevyhnutným pred-
pokladom pre hodnotenie kva-
lity zdravotnej starostlivosti.

Mamografický skríning 
karcinómu prsníka v SR

číslo 4/2019
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Zhubné nádory prsníka majú v súčasnosti dominantné po-

stavenie v incidencii nádorových ochorení žien vo väčšine 

krajín. Krivky mortality majú vo viacerých vysoko rizikových 

krajinách klesajúci charakter vplyvom kombinácie mamogra-

fických skríningov, zintenzívnením diagnostiky ochorenia 

v počiatočných klinických štádiách a napokon zlepšenou pri-

márnou aj adjuvantnou liečbou ochorenia.



Jedným z nich je štandardný 
postup pre vykonanie skrínin-
govej mamografie, ktorý je ne-
vyhnutný pre naplnenie stra-
tegického zámeru MZ SR pri 
zavádzaní skríningu karcinómu 
prsníka.

Účelom štandardného diag-
nostického postupu (ŠDP) 
- Skríningová mamografia je 
štandardizovať postup pri le-
kárskom ožiarení, ktoré sa vy-
konáva pomocou mamografie 
s cieľom skríningu, teda aktív-
neho vyhľadávania včasných 
štádií zhubného nádoru prsní-
kov u žien bez príznakov ocho-
renia a tým zabezpečiť, aby 
ožiarenie žien pri tomto výko-
ne bolo optimalizované a ne-
prekračovalo stanovené diag-
nostické referenčné úrovne. 
ŠDP - Skríningová mamografia 
podrobne definuje aj požiadav-
ky na výber mamografického 
pracoviska a na jeho technické 
vybavenie. Oprávnené skrínin-
gové mamografické pracovisko 
disponuje technickými a od-
bornými možnosťami na dorie-
šenie mamografických nálezov 
ako je ultrasonografia a biopsia 
a má zároveň nadväznosť na 
pracovisko, ktoré disponuje 
možnosťou stereotaxie, mag-
netickej rezonancie a vákuum-
-asistovanej biopsie a taktiež na 

prsníkovú komisiu. Lekárske 
ožiarenia pri skríningovom ma-
mografickom vyšetrení je mož-
né vykonať len na digitálnom 
zariadení v technicky vyhovujú-
com stave a po úspešnom vyko-
naní preberacej skúšky, skúšky 
dlhodobej stability a skúšky 
prevádzkovej stálosti v zmysle 
Zákona o radiačnej ochrane č. 
87/2018 Z.z., a má zabezpečené 
systémom kvality systematické 
overovanie a hodnotenie lekár-
skych rádiologických postupov 
a ostatných príslušných postu-
pov v súvislosti so skríningom 
za účelom zlepšenia kvality 
zdravotnej starostlivosti.

Dôležitou časťou ŠDP Skrínin-
gová mamografia je aj zadefino-
vanie kompetencií a klinickej 
zodpovednosti za odôvodne-
nie, fyzikálno-technické preve-
denie a klinické hodnotenie le-
kárskeho ožiarenia. Nositeľom 
zodpovednosti za odôvodnenie 
výkonu skríningovej mamogra-
fie (tzn. aplikujúcim odborní-
kom) je rádiológ, ktorý zodpo-
vedá za získavanie informácií 
o predchádzajúcom poskyto-
vaní zdravotnej starostlivosti 
a za voľbu vhodného mamo-
grafického prístroja, a určuje 
aplikujúceho rádiologického 
technika - odborníka s klinic-
kou zodpovednosťou za prak-

tickú časť výkonu mamografie. 
V prípade potreby špeciálnych 
výkonov, okrem USG vyšetre-
nia prsníkov a jadrovej biopsie, 
oprávnené skríningové rádio-
logické pracovisko zabezpečí 
nadväznosť na rádiologické 
pracovisko, ktoré realizuje po-
žadované výkony.

ŠDP Skríningová mamogra-
fia slúži ako základ pre vyko-
návanie klinického auditu, 
ktorého cieľom je systematic-
ké preverovanie lekárskych 
rádiologických postupov za 
účelom zlepšenia kvality a sta-
rostlivosti o pacienta, pričom 
sa rádiologické činnosti, po-
stupy a výsledky porovnávajú 
so schválenými štandardnými 
postupmi pre správnu klinickú 
prax.

Sledovanie a vyhodnocova-
nie skríningového programu 
rešpektuje medzinárodné od-
porúčania kodifikované v do-
kumente posledného vydania 
európskej direktívy pre zabe-
spečenie kvality pri mamogra-
fickom skríningu, tak ako sú 
implementované do ŠDP pre 
mamografický skríning v SR. 

Doc. et doc. 
MUDr. Viera Lehotská, PhD.
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Biela pastelka 
Počas tohtoročného hlavného 

zbierkového dňa, ktorým bol 
20. september, vykonával jeden 
dobrovoľnícky tím Bielej pastelky 
svoju činnosť tiež v Onkologickom 
ústave sv. Alžbety. Zbierka sa ko-
nala so súhlasom vedenia ústavu 
a za súčinnosti s vedúcim odde-
lenia marketingu RNDr. Jozefom 
Tóthom, CSc., a vedúceho pracov-
níka pre ošetrovateľstvo PhDr. Ive-
ty Michalkovej, MPH. 

Priamo pri zbierke sme zastihli 
(na fotografii) Martina Kostického, 
ktorý je sám zrakovo handicapova-
ný. Kým bol ešte relatívne zdravší 
- jedenásť rokov odpracoval v na-
šom ústave ako kuchár. Ako nám 
uviedol: „Poprosil by som odovzdať 
poďakovanie ústavu aj všetkým pri-
spievateľom Bielej pastelky a záro-
veň pozdraviť kolegyne a kolegov 
z práce.“ 
Text a foto: Peter Kresánek



UDIALO SA

14číslo 4/2019

„Skríningová mamografia, ktorá 
sa vykonáva žene bez akých-

koľvek príznakov v oblasti prsní-
kov, dokáže odhaliť malé ložiská aj 
do niekoľkých milimetrov, naprí-
klad vo veľkosti hrášku, ktoré ešte 
pravdepodobne metastázy nevy-
tvorili,“ uviedla pri štarte skrínin-
gu v ústave okrem iného Kalavská. 
Pripomenula, že rakovina prsníka 
patrí medzi najčastejšie formy on-
kologického ochorenia u žien, roč-
ne sa na Slovensku diagnostikuje 
okolo 3000 prípadov. Ministerka 
zároveň upozornila, že toto ocho-

renie sa môže týkať aj mužov. 
Štátny tajomník Ministerstva 

zdravotníctva (MZ) SR a prednos-
ta Internej kliniky Onkologického 
ústavu sv. Alžbety a Vysokej ško-
ly zdravotníctva a sociálnej prá-
ce, prof. MUDr. Stanislav Špánik, 
CSc., spomenul, že mamografický 
skríning zabezpečí vyšetrenie prs-
níkov každé dva roky pre všetky 
Slovenky od 50. do 69. roku života, 
a to bezplatne. Každoročne takto 
bude možné vyšetriť až 500-tisíc 
žien na preverených mamografic-
kých pracoviskách.

V Onkologickom ústave sv. Alžbe-
ty vykonávajú prehliadky prsníkov 
hneď dve mamografické pracovis-
ká z celkovo prvých desiatich, kto-
ré počiatočne na Slovensku pre-
verilo a vykonávať štátny skríning 
poverilo Ministerstvo zdravotníc-
tva SR. Jedno je v Preventívnom 
centre ústavu, kde je primár MUDr. 
Roland Wittgruber. Ďalšie funguje 
na II. Rádiologickej klinike LF UK 
a Onkologického ústavu sv. Alžbe-
ty, ktorú vedie prednostka a pri-
márka kliniky doc. et. doc. MUDr. 
Viera Lehotská, PhD. Táto klinika 
je zároveň doriešujúcim pracovis-
kom pre diagnostiku a skríning 
rakoviny prsníka s celoslovenskou 
pôsobnosťou.

„Skríningové preverené praco-
viská môžu prijať veľký počet žien. 
Dokážu ich veľmi príjemne, citlivo 
a láskavo vyšetriť. Na druhej strane 
vysoko odborne vzdelaný personál 
vyhodnotí výsledky. Oznámi žene 
výsledok, ak je negatívny. Ak treba 
nejaké doriešenie, tak ju sprevádza 
celým procesom tak, aby do troch 
pracovných týždňov poznala ko-
nečný záver“, uviedla rádiologička 
MUDr. Alena Kállayová z Onkolo-
gického ústavu sv. Alžbety, ktorá sa 
sama nemalou mierou o spustenie 
skríningu zaslúžila.

Na Slovensku aktuálne prebiehajú tri štátom riadené skríningy: kolorektálneho karci-
nómu, karcinómu prsníka a rakoviny krčka maternice. Skríning karcinómu prsníka od-
štartovala ministerka zdravotníctva doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD., MHA., priamo 
v Onkologickom ústave sv. Alžbety. 

V Onkologickom ústave sv. Alžbety

Začal skríning 
Poďakovanie od pacientky

Na skutočnosť, že - aj z maličkosti veľkosti hrášku sa môže stať 
veľký problém - už upozorňuje tiež ministerkou zdravotníctva 
odhalený pútač v centre Bratislavy na Poštovej ulici.
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Podujatia sa zúčastnili a informácie z neho sprostredkovali všetky kľúčové miestne aj celoštátne médiá, 
vrátane Markízy, RTVS, JOJ a TA3.

Zľava: MUDr. Alena Kállayová a doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, 
PhD., pri jednom z digitálnych mamografických prístrojov v Onkolo-
gickom ústave sv. Alžbety. 

„Pracovisko musí byť vybavené 
digitálnym mamografickým prí-
strojom, ktorý je ošetrený tak, aby 
radiačná dávka na prsník bola čo 
najnižšia. Musí mať ultrazvuk, jad-
rovú biopsiu. Dôležitou podmien-
kou je aj personálne zabezpeče-
nie pracoviska.“ Spomenula pri 
vysvetľovaní nárokov na povere-
né skríningové pracoviská doc. et 
doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD., 
hlavná odborníčka MZ SR pre rá-
diológiu, prednostka a primárka II. 
Rádiologickej kliniky LF UK a On-
kologického ústavu sv. Alžbety.

O tom, ako dôležité je absolvovať 
vyšetrenia na preverených praco-
viskách s odborníkmi, porozpráva-
la prítomným tiež pacientka Mar-
kéta: „Pred šiestimi rokmi, vtedy 
ako tridsaťdeväťročná, som si na-
hmatala hrčku v prsníku. Prvé, čo 
som potom urobila - objednala sa 
na sonografické vyšetrenie v súk-
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K účasti na skríningu vyzvali ženy počas úvodného podujatia pri jeho 
spustení tiež prítomné dámy z pacientskych združení.

S prístrojmi prevereného pracoviska II. Rádiologickej kliniky LF UK 
a Onkologického ústavu sv. Alžbety prítomných oboznámili rádiolo-
gické techničky Bc. Júlia Petríková a Bc. Hana Reseková Kreibichová.

romnom zdravotníckom zariadení, 
ktoré navštevujem a chodím v ňom 
tiež na prevenciu. Absolvovala 
som tam vyšetrenie na sonografe. 
Následne mi lekár oznámil, že je 
to zrejme nezhubný fibroaderóm 
a mám prísť opäť za pol roka...

Mne sa to však nepozdávalo. 
Som typ človeka, ktorý pokiaľ ne-
vie presne a nie je si istý o čo ide, 
nenechá to len tak. Snažila som 
sa nejakým spôsobom nájsť aj inú 
možnosť diagnostiky a najmä vyso-
ko špecializované odborné praco-
visko. Obrátila som sa preto práve 
na Onkologický ústav sv. Alžbety. 
MUDr. Marcela Horak Takácsová 
z Preventívneho centra ústavu ma 
hneď keď som prišla, na prvýkrát, 
vyšetrila sonografom. Za päť minút 
ma poslala na mamograf a odpo-
ručila biopsiu aj magnetickú re-
zonanciu. Čiže jej vďačím za to, že 
som bola správne diagnostikovaná 
už v prvom štádiu onkologického 
ochorenia, pretože nenechala to 
tak a diagnostikovala ma správne. 
Aj ostatní tu boli veľmi príjemní, ja 
som bola v ústave maximálne spo-
kojná s diagnostikou a som veľmi 
vďačná.“

K účasti na skríningu vyzvala 
ženy počas úvodného podujatia pri 
jeho spustení za pacientske zdru-
ženia tiež Eva Bacigalová. Pomoc 
štátu bude podľa jej slov účinná 

vtedy, keď Slovenky z lásky k sebe 
a svojmu zdraviu využijú možnosť 
a skríningu sa zúčastnia. Rovnaký 
názor zdieľa aj výkonná riaditeľka 
Ligy proti rakovine Eva Kováčová. 
Rakovina podľa jej názoru bude 
práve vďaka pravidelným prehliad-
kam oveľa lepšie liečiteľná a aj vy-
liečiteľná.

Text a foto: Peter Kresánek

•••
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Za vysoko aktuálnu označil hlav-
nú tému tohtoročných B.O.D. 

- imunoterapiu vo svojom úvod-
nom vystúpení okrem iného štátny 
tajomník Ministerstva zdravotníc-
tva (MZ) SR a prednosta Internej 
kliniky Onkologického ústavu sv. 
Alžbety a Vysokej školy zdravotníc-
tva a sociálnej práce, prof. MUDr. 
Stanislav Špánik, CSc. Ako potvrdi-
li viacerí vystupujúci, je to najmä 
vďaka tomu, že inovatívna liečba 
nádorových ochorení imunotera-
piou môže pomôcť odbrzdiť zablo-
kovanú imunitnú reakciu.

Prezidentka Ligy proti rakovine 
MUDr. Eva Siracká, DrSc., sa ob-
rátila na prítomných s prosbou 
pri zapájaní Slovenska do nového 
programu Európskej komisie: „Ho-
rizont Európa“, zameraného na 
globálne problémy, medzi ktorými 
uvádza rakovinu na prvom mieste.

Národný onkologický inštitút 
(NOI), ktorý zriadilo Ministerstvo 
zdravotníctva 1. augusta 2018 a už 

za relatívne krátky čas rozvinul ši-
roké aktivity, predstavila jeho ria-
diteľka MUDr. Mária Rečková, PhD. 
Hlavnou úlohou inštitútu je slúžiť 
ako klinicko-výskumná, akademic-
ká a vzdelávacia platforma pre spo-
luprácu pri zabezpečovaní aktivít 

napomáhajúcich napĺňanie Národ-
ného onkologického programu 
(NOP) v piatich oblastiach: epide-
miológia, veda a výskum, preven-
cia a skríning, diagnostika a liečba, 
podporná starostlivosť. 

Lekári a ďalší pracovníci OÚSA, 
okrem iného i prezentácia odde-
lenia marketingu, preukázali aj na 
56. B.O.D. spôsobilosť poskyto-
vať vysokú úroveň zdravotníckej 
starostlivosti pre onkologické pa-
cientky a pacientov.

Text a foto: Peter Kresánek

56. Bratislavské 
onkologické dni
Slovenská onkologická spoločnosť opäť na jeseň pripravila tra-
dičné Bratislavské onkologické dni (B.O.D.) v spolupráci s ďal-
šími inštitúciami, vrátane Onkologického ústavu sv. Alžbety 
(OÚSA). Pozvanie prijali renomovaní domáci či zahraniční od-
borníci ako americkí profesori Stephen Hunger a Peter Adam-
son, zaraďovaní medzi najlepších onkológov sveta. 

Bratislavské onkologické dni podporuje okrem iných aj spoločnosť 
Roche Slovensko. Na fotografii z jej stánku sú medicínski manažéri 
Roche MUDr. Martina Rutaiová a MUDr. Peter Pichňa, CSc., uprostred 
MUDr. Adrián Nečas z FNsP Skalica.



Docentka Makaiová význam-
ne prispela k rozvoju odboru 

nukleárnej medicíny na Sloven-
sku. Od roku 1996 pôsobila ako 
prednostka Kliniky nukleárnej me-
dicíny Onkologického ústavu sv. 
Alžbety a LFUK a SZU. Už v roku 
2000, ako prvá na Slovensku za-
čala v ústave diagnostiku nádoro-
vých i nenádorových ochorení 
pomocou pozitrónovej tomografie 
(PET). Túto diagnostiku rozpraco-

vala do detailov a vďaka jej úsiliu 
došlo k výraznému skvalitneniu 
nádorovej diagnostiky na Sloven-
sku. Vyzdvihol aspoň niektoré z jej 
zásluh konateľ ústavu doc. MUDr. 
Juraj Kaušitz, CSc.

Docent Mračna dlhodobo pôso-
bil ako primár oddelenia maxilofa-
ciálnej chirurgie na Klinike stoma-
tológie a maxilofaciálnej chirurgie 
Onkologického ústavu sv. Alžbety 
a LFUK. Oddelenie pod jeho ve-

dením získalo dobré meno ako 
popredné liečebno-preventívne, 
výučbové a doškoľovacie pracovis-
ko. Podstatne sa za vyše štyri de-
saťročia zaslúžil o výchovu nových 
generácií stomatológov, počas ich 
pregraduálneho aj postgraduálne-
ho štúdia. Je okrem iného jedným 
z prvých implantológov v oblasti 
stomatológie na Slovensku.

Text a foto: Peter Kresánek

číslo 4/2019
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Veľa zdravia a pohody  
na zaslúženom odpočinku
Úprimných poďakovaní a ocenení ich celoživotného diela sa 
dostalo doc. MUDr. Izabele Makaiovej, CSc., a doc. MUDr. Joze-
fovi Mračnovi, CSc., na októbrovej gremiálnej porade Onkolo-
gického ústavu sv. Alžbety. Veľa zdravia a pohody pri odchode 
na zaslúžený odpočinok obom vyjadrili a zároveň kytice kve-
tov a spomienkové dary im odovzdali predstavitelia Onkolo-
gického ústavu sv. Alžbety. 

Klinika nukleárnej medicíny Onkologického ústavu sv. Alžbety, LFUK a SZU požiadala o spoločnú fotogra-
fiu s docentkou Makaiovou. Radi toto milé prianie plníme.
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Ak by som mal zhodnotiť jed-
nou vetou hlavnú činnosť ZpO 

v roku 2019, bola by to veta z nadpi-
su. Pomáhali sme a učili zachrániť...  
Ako Ministerstvom zdravotníc-
tva SR uznaný držiteľ osvedčenia 
o akreditácii sme organizovali akre-
ditovaný študijný program sústav-
ného vzdelávania „Neodkladná 
podpora životných funkcií“. Kur-
zov sa zúčastnili lekári, sestry a iní 
zdravotnícki pracovníci, pričom 
zamýšľanú kapacitu 80 - 100 účast-
níkov v priebehu roka, sa nám po-
darilo naplniť. Kurzy prebiehali od 
januára 2019. V súlade s osvedče-
ním boli zamerané na obnovenie 
vedomostí a praktických zručností 
v neodkladnej podpore životných 
funkcií. Vďaka kvalitnému materi-
álno-technickému zabezpečeniu, 
erudícii, ale aj entuziazmu lekto-
rov sa podarilo kurzy realizovať 
na vysokej odbornej úrovni. Sved-
čia o tom aj početné slová uznania 
a chvály absolventov. Chcel by som 
sa preto aj touto cestou poďakovať 
menovite doc. MUDr. R. Záhorcovi, 
CSc., MUDr. D. Cintulovi, MUDr. T. 
Veselovskému, MUDr. T. Hitkovi, 
PhDr. M. Sklenárovej, ktorí sa pri-
činili o úspech tohto projektu. Zá-
roveň vďaka patrí aj vedeniu Onko-

logického ústavu sv. Alžbety, ktoré 
dlhodobo dbá na vzdelávanie svo-
jich zamestnancov a projekt pod-
porilo prenájmom priestorov. 

Nad rámec akreditovaných kur-
zov, boli modely, pomôcky na po-
skytnutie prvej pomoci využité aj 
na edukatívne účely (žiaci, študen-
ti). 

O tom, že tento projekt je zmys-
luplný svedčí aj e-mail, zaslaný 
účastníkom kurzu, ktorý svoje ve-
domosti a praktický výcvik využil 
v reálnom živote pri úspešnej zá-
chrane ľudského života.

Z hľadiska legislatívy, v kontexte 
novej vyhlášky MZ SR č. 74/ 2019 
Z.z., týkajúcej sa vzdelávania zdra-
votníckych pracovníkov, by som 
rád poznamenal, že hoci súčasná 
vyhláška nerieši oblasť vzdeláva-
nia sa v oblasti NPŽF, zdravotnícki 
pracovníci majú zákonnú povin-
nosť podať prvú pomoc adekvát-
nym spôsobom (Trestný zákon č. 
300/2005 Z.z. § 177 ).

Členovia ZpO realizujú svoju čin-
nosť popri svojom zamestnaní. Na 
realizáciu svojich projektov potre-
bujeme finančné prostriedky, pre-
to oslovujeme súkromné, právnic-
ké osoby, jednotlivcov, kolektívy. 
Budeme radi, ak dáte nášmu zdru-

ženiu dôveru zmysluplne využiť 
prostriedky, ktoré sa rozhodnete 
darovať. Prijímame finančné pros-
triedky formou 2 %, ako aj sponzor-
ské dary, či charitatívnu reklamu.

O konkrétne zrealizovaných pro-
jektoch sa môžete dozvedieť na 
webovej stránke ZpO www.pre-
onkologiu.sk. Na tomto mieste sú 
zverejnené aj identifikačné údaje 
ZpO, tlačivá/formuláre potrebné 
k poukázaniu 2 % z odvedených 
daní.

MUDr. Miroslav Klačko, PhD., 
predseda, štatutár Združenia pre 
onkológiu
Foto: Peter Kresánek

V roku 2019 začalo Združenie pre onkológiu (ZpO) druhé desať-
ročie svojej činnosti. A tak ako bolo dobrým zvykom poďakovať 
koncom roka všetkým podporovateľom, robím to rád aj tento 
rok. Medzi našimi podporovateľmi je široké spektrum darcov. 
Nie je cieľom tohto článku vymenovať všetkých, skôr je to sna-
ha vyjadriť ocenenie. Ocenenie, ktoré nie je podmienené „veľ-
kosťou“ daru, ocenenie ktoré vyzdvihuje dobré pohnútky, ktoré 
darcu k darovaniu podnietili. Tak ako veľa malých kvapiek doká-
že rozbiť kameň, tak aj množstvo „malých“ darov vieme zosúla-
diť tak, aby boli zmysluplne použité na „veľké“ veci. Mimo toho 
pre každého člena združenia je motivujúce, keď vie, že sú medzi 
nami ľudia, ktorí sa vedia „podeliť“, resp. ľudia, ktorí myslia aj na 
iných.

Pomáhali sme a učili zachrániť...

Doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc., 
prednosta Kliniky anestéziológie 
a intenzívnej medicíny LF UK 
a Onkologického ústavu sv. Alžbe-
ty pri demonštrácií Heimlichovho 
manévru.



Odborným garantom konferen-
cie bol tradične doc. MUDr. 

Vladimír Bella, PhD., primár Ma-
mologického oddelenia Onkolo-
gického ústavu sv. Alžbety (OÚSA), 
predsedníctvo tento rok zabezpe-
čovala Bc. Júlia Petríková a PhDr. 
Erika Zámečníková z OÚSA, spolu 
s vedúcou sestrou Mgr. Danielou 
Mikovou Baxovou z Onkologickej 
kliniky FN v Trnave. 

Prvý blok konferencie bol veno-
vaný alternatívnej, komplemen-
tárnej a integratívnej liečbe. Je to 
spôsob liečby, o ktorý sa pacienti 
veľmi často zaujímajú a tu sme sa 
dozvedeli mnohé nové informácie 
a fakty.

Medzi dvadsiatimi tromi pred-
náškami bohatého odborného 
programu zaujali aj tie, ktoré pri-
pravili autori z Onkologického ústa-
vu sv. Alžbety: doc. MUDr. Vladimír 
Bella, PhD., Mgr. Lucia Alakšová, Bc. 

Júlia Petríková, diplomovaná sestra 
Lenka Papánková a PhDr. Erika Zá-
mečníková. Prednášky boli zame-
rané na psychiku onkologického 
pacienta počas komplementárnej 
liečby, na mamografický skríning 
rakoviny prsníka, na bolesti kostí 
pri hormonálnej terapii karcinómu 
prsníka ako aj na praktické skúse-
nosti s liečbou rádiodermatitídy 
u pacientok s karcinómom prsní-
ka. Na konferencii okrem iných vy-
stúpila tiež PhDr. Darina Dányiová, 
riaditeľka Odboru ošetrovateľstva 
MZ SR, s prednáškou zameranou na 
zmeny v ošetrovateľstve. III. Inter-
ná klinika 1. LFUK a Všeobecná FN 
Praha zasa prezentovali kazuistiku 
o významnej role sestry v Centre 
pre závislých na tabaku u pacient-
ky s diagnózou karcinóm prsníka. 
Zaujímavá bola aj prednáška z On-
kologickej kliniky FN Trnava o ex-
travazáciach, či právnické okienko. 

Program uzatvorila praktická pred-
náška zameraná na indikácie k vy-
staveniu zdravotníckych pomôcok 
pre pacientky s diagnózou karci-
nóm prsníka.

Takmer ku každej prednáške bola 
bohatá odborná diskusia, aktívni aj 
pasívni účastníci boli opäť veľmi 
spokojní s odbornou úrovňou celej 
akcie a odchádzali s očakávaním, 
že sa podarí zorganizovať aj 12. roč-
ník konferencie tejto Sekcie, ktorý 
je plánovaný na máj 2020.

Predsedníctvo odbornej konfe-
rencie, ako aj výbor Sekcie zdra-
votníckych pracovníkov pracujú-
cich v mamológii ďakuje všetkým 
aktívnym účastníkom za kvalitné 
odborné informácie, ktoré na kon-
ferencii prezentovali a zároveň ďa-
kuje všetkým ostatným za ich účasť 
či zapojenie sa do diskusie.
Text: PhDr. Erika Zámečníková 
Foto: Peter Kresánek
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Zdravotnícki pracovníci 
v mamológii

V bratislavskom hoteli Holiday Inn sa tohto roku konala už 11. Ce-
loslovenská konferencia zdravotníckych pracovníkov v mamológii, 
ktorá sa uskutočnila za finančnej podpory Slovenskej onkologickej 
spoločnosti a Ligy proti rakovine. Konferencia sa každoročne orien-
tuje na nové odborné poznatky v diagnostike a terapeutické po-
stupy pri karcinóme prsníka, nevyhnutnosti edukácie v prevencii, 
diagnostike a liečbe karcinómu prsníka, ošetrovateľskú starostlivosť 
o pacientku s karcinómom prsníka počas chirurgie, rádioterapie 
a chemoterapie, na kazuistiky v mamológii a rôzne zaujímavosti zís-
kané počas starostlivosti o pacientky s karcinómom prsníka.
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Od roku 1987 až doposiaľ ju-
bilant vyučuje nepretržite 

ako vysokoškolský učiteľ na LFUK 
v Bratislave. Takmer dvadsať rokov 
(1987 – 2006) pracoval na II. sto-
matologickej klinike LFUK a FN 
Bratislava. 

V roku 2006 prešiel ako docent 
Peter Stanko na Kliniku stoma-
tológie a maxilofaciálnej chirur-
gie LFUK a OÚSA v Bratislave na 
Heydukovej ulici, ktorú viedol 

prof. MUDr. Vladimír Javorka, CSc. 
Od septembri 2011 je prednostom 
Kliniky stomatológie a maxilofa-
ciálnej chirurgie Onkologického 
ústavu sv. Alžbety a toto pracovis-
ko vedie úspešne doteraz.

Ako predovšetkým človeka 
schopného každého pochopiť 
a každému pomôcť ho charakteri-
zuje jeho dlhodobý spolupracov-
ník a v minulosti tiež prednosta 
kliniky a prezident Slovenskej 

stomatologickej spoločnosti prof. 
MUDr. Vladimír Javorka, CSc. 

Vážený pán profesor, milý Pe-
ter, prijmi úprimné blahoželanie 
v mene všetkých spolupracovní-
čok a spolupracovníkov k Tvojmu 
novembrovému jubileu.

Dr. Peter Kresánek, CSc., hovorca 
OÚSA, šéfredaktor časopisu Naša 
nemocnica

Prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.
Zanietený lekár, pedagóg, prednosta

Profesor MUDr. Peter Stanko, PhD., prednosta Kliniky stoma-
tológie a maxilofaciálnej chirurgie Onkologického ústavu sv. 
Alžbety v Bratislave ukončil štúdium v odbore stomatológia 
na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. 

Miestna knižnica 
Petržalka pacientom

Už vyše desaťročia rozdáva 
Miestna knižnica Petržalka 

pacientom Onkologického ústavu 
sv. Alžbety v spolupráci s Dobro-
voľníckou skupinou Vŕba knihy. 
Stánok s knihami pripravuje kaž-
doročne vždy počas jedného dňa 
v rámci týždňa dobrovoľníctva, 

pričom knižné regály v ústave do-
pĺňa priebežne počas celého roka. 
Text a foto: Peter Kresánek

Na foto vpravo: v stánku Miestnej 
knižnice Petržalka nainštalova-
nom tohto roku v Onkologickom 
ústave sv. Alžbety.

Hendrik Kürsten, umelec z Ne-
mecka, odovzdal Onkologické-

mu ústavu sv. Alžbety svoj dar - skla-
dací vozík (model B+B Standard 
2000) pre prevoz na vyšetrenia 
imobilných pacientov ústavu. Vlani 
v centre predstavil verejnosti svoju 
umeleckú tvorbu v rámci 71. výsta-
vy Umenia, ktoré lieči (viď. časopis 
Naša nemocnica číslo 4/2018). 

„Onkologický ústav sv. Alžbety 
musí mať veľkú výkonnosť, aby 

ako neštátna nemocnica nielen 
prežil ale ponúkal náležitú úroveň 
zdravotnej starostlivosti a tiež na-
kupoval nákladné zdravotnícke za-
riadenia z vlastných prostriedkov. 
Dosahovať to je náročné pre deväť-
sto zamestnancov aj pre nás, oboch 
konateľov ústavu, mňa aj RNDr. Ing. 
Pavla Šveca, CSc.“ Spomenul pri 
prevzatí daru doc. MUDr. Juraj Kau-
šitz, CSc. Zároveň vyslovil vďaku 
všetkým tým, ktorí svoju nezištnú 
pomoc ústavu poskytujú.
Text a foto: Peter Kresánek

Dar zo zahraničia



Počas februára vlaňajšieho roku 
som sa sama od seba aktívne sna-

žila nájsť dobrovoľnícku aktivitu, do 
ktorej by som sa mohla zapojiť. Hľa-
dala som najmä niečo, kde môžem 
pomáhať dlhodobo a zároveň byť 
v kontakte s ľuďmi v núdzi - prijíma-
teľmi pomoci.

V tom čase som na internete naš-
la webovú stránku dobrovoľníckej 
skupiny Vŕba. Toto občianske zdru-
ženie opisovalo svoju misiu, v ktorej 
sa dobrovoľníci venujú vážne a aj dl-
hodobo chorým, prípadne umiera-
júcim ľuďom. Na fotografiách webo-
vej stránky dobrovoľníckej skupiny 
som videla ochotných dobrodincov, 
ktorí podávali nápoje pacientom 
čakajúcim na chodbách nemocnice 
alebo sedeli pri pacientoch v lôžko-

vej časti. Miestom pôsobenia dob-
rovoľníctva bol Onkologický ústav 
sv. Alžbety či Národný onkologický 
ústav. Hneď ma to zaujalo a rozhodla 
som sa prihlásiť na výber dobrovoľ-
níkov.

Priznám sa, že s odstupom času, si 
uvedomujem určitú dávku naivity, 
s ktorou som na nábor do Vŕby išla. 
Už na prvom stretnutí vybraných 
uchádzačov nás školiteľka upozor-
nila, že svet onkologických pacien-
tov je plný vážnych situácii, a teda 
nie vždy sa splní dobrovoľníkovi 
jeho sen o usmiatom pacientovi, 
ktorého drží pri posteli za ruku rov-
nako usmiaty dobrovoľník. Často-
krát je pacient prirodzene smutný 
zo situácie v ktorej sa nachádza, tiež 
nemusí mať možno ani chuť sa roz-
právať alebo rozptyľovať ponúka-
nou aktivitou dobrovoľníka. Cieľom 
nás dobrovoľníkov však nebolo ako-
koľvek hodnotiť alebo riešiť zdra-
votný alebo duševný stav pacientov, 
ale priniesť im “kúsok svetla” z von-
kajšieho sveta. Nájsť pre nich zau-
jímavú aktivitu, niečo prečítať, ho-
voriť o jednoduchých, neutrálnych 
témach, aktívne počúvať, potešiť 
a povzbudiť ich srdce.

Z úvodného školenia budúcich 
dobrovoľníkov Vŕby si tiež pamätám 
na časť, ktorá bola venovaná temati-
ke smrti a tomu ako pomôcť ľuďom 

i v období nastupujúceho zomiera-
nia. Spomínam si, že táto časť bola pre 
mňa mimoriadne ťažká a v tú noc po 
školení som ani nespala. Cítila som, 
že na takéto sprevádzanie musí byť 
človek mimoriadne vyspelý po kaž-
dej stránke. Na prípravnom stretnutí 
sa mi zdalo, že moji spolu-kolegovia, 
ktorí chceli nastúpiť do dobrovoľníc-
tva mali omnoho viac odvahy, než ja. 
Úplne som chápala opodstatnenosť 
systému pravidelných supervízii, 
ktorý vo Vŕbe fungoval. Počas nich 
môžu dobrovoľníci v rámci pracov-
nej skupiny prebrať svoje emócie ale-
bo prípadné ťažké chvíle, ktoré pre-
žili pri svojej službe. Štylizovať sa do 
role “hrdinu” alebo “všeobecného zá-
chrancu”, ktorý zo seba vydáva maxi-
mum pre druhých a sám nepotrebuje 
pomoc, by bolo veľmi nebezpečné 
a mohlo by to stáť dobrovoľníka aj 
jeho duševné zdravie.

Dobrovoľnícke aktivity vo Vŕbe 
boli rozdelené na službu pre čakajú-
cich pacientov - príprava a ponúka-
nie teplých nápojov a na ponúkané 
priamo na lôžkovom oddelení - roz-
hovory a aktivity voľného času. Keď- 
že som chodila do práce, vybrala 
som si časť dobrovoľníctva na lôž-
kovom oddelení. Hneď na začiatku 
som si musela pripustiť aj určité oba-
vy, ale povedala som si, že urobím 
prvý krok a uvidím... Čo som však 

V nasledujúcom mojom príbehu, ktorý vám opíšem sa chcem 
s čitateľkami a čitateľmi časopisu Naša nemocnica podeliť o jed-
nu paradoxnú situáciu, aké môže prinášať len samotný život. 
Napriek tomu, že nič podobné by som ani vo sne neočakávala. 
Dostala som sa do nej počas uplynulého roka a skutočne sa mi 
udiala. Možno sa mi týmto svojim príbehom podarí aj inšpirovať 
ďalších k tomu - aspoň občas urobiť niečo naozaj dobré. Či pre-
svedčiť o tom, že je zmysluplné robiť dobro - ako sa vraví: „aj len 
tak”. Tu je môj pravdivý príbeh.
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Vďaka tým medzi nami, ktorí chcú pomôcť iným

“Vŕby” z druhej strany rieky...
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ale vôbec nepredvídala - stalo sa! 
Krátko po podpise mojej dobrovoľ-
níckej zmluvy, došlo k mojej prvej 
hospitalizácii. Bolo to úplne nečaka-
né. V piatok pred Veľkou nocou sme 
mali s manželom už zbalené kufre na 
pobyt v kúpeľoch. Žiaľ v deň odcho-
du som s tým istým kufrom musela 
odísť do nemocnice. Verdikt znel 
- akútny nedostatok krvných došti-
čiek. Hospitalizácia trvala šesť dní, 
a príčina môjho zhoršeného zdra-
votného stavu zostala neobjasnená. 
Hematológ mi následne predpísal 
liečbu kortikoidmi, pričom som zo-
stala doma približne dva mesiace. 

Po zlepšení môjho krvného ob-
razu však došlo k ďalšej kompliká-
cii - trombóza. Dodnes sa čudujem 
ako som ja - typický “bojko” zvládla 
pichať si sama injekcie Fraxiparinu - 
za to vďačím len Božej pomoci. Moja 
rodina a priatelia iba krútili hlavami. 
Pred všetkými týmito problémami 
som bola úplne zdravý človek, veno-
vala som sa zdravej výžive, nepreží-
vala som akútny stres ani v rodine 
sme nemali žiadne problémy s krv-
nými chorobami...

V tom čase som ešte netušila, že to 
najhoršie ma ešte len čaká. Krátko 
po odznení trombózy, som si v jese-
ni nahmatala hrčku na ľavom prsní-
ku. Hneď ma oblial studený pot, ako-
by som cítila, že to nebude dobré. 
Moja predtucha sa zakrátko naplnila. 
Gynekológ ma hneď poslal na ma-
mografiu do Onkologického ústavu 
sv. Alžbety, odtiaľ mi dali termín na 
biopsiu, ktorá potvrdila, že nádor je 
zhubný. To naštartovalo celý ďalší 
“kolotoč udalostí” - ambulantné vy-
šetrenia, termín operácie, predope-
račné vyšetrenia, operácia. V duchu 
som celý čas dúfala, že strašiak s me-
nom “chemoterapia” ma nejakým 
spôsobom obíde, ale po posúdení 
mojich pooperačných výsledkov ju 
podľa lekárskeho konzília nebolo 
možné vynechať.

Dnes to už viem popísať s odstu-
pom, ale po oznámení tejto správy, 
som si veru aj poplakala a pocítila 
som tiež, aký je veľký rozdiel medzi 

rozprávaním o probléme rakoviny 
a reálnym momentom, keď sa človek 
sám ocitne v koži onkologického pa-
cienta.

Keď som na jar čakala na chodbe 
na chemoterapiu, tak som si s iró-
niou spomenula, že stojím na poli, 
kde som začiatkom minulého roka 
sama chcela byť dobrovoľníkom! 
Ako som nad tým premýšľala, všim-
la som si nejakú pani, ktorá sa blížila 
s nápojovým vozíkom a z diaľky všet-
kých zdravila. Nálada na tej chodbe 
bola veľmi smutná a hlas tejto žienky 
mi pripadal ako slnko, ktoré vykuklo 
spoza tmavého mraku. Niektorí pa-
cienti nemali záujem, ďalej si čítali 
alebo počúvali hudbu, či len neprí-
tomne pozerali okolo seba - úprim-
ne som im rozumela. Potom tu však 
boli aj takí, ktorí sa nesmierne pote-
šili. Ku mne sa dostal nápoj, až keď 
som už sedela v aplikárni a zavádzali 
mi ihlu. Tento moment bol pre mňa 
vždy stresujúci, takže som v duchu 
ďakovala Bohu za túto milú osôbku, 
ktorá ma “zabávala čajíkom”. Všimla 
som si, že niektorí pacienti sa s ňou 
zdravili akoby sa poznali celé roky, 
alebo akoby aj na ňu už svojim spô-
sobom čakali. Nesmierne som sa te-
šila a veru bola aj situácia, kedy som 
vlastne ani nebola smädná, ale vide-
la som, že k nápojom sa občas nikto 
nehlásil, tak som si vypýtala čaj len 
preto, aby som ju povzbudila. 

Keď mi ukončili predpísaný cyk-
lus chemoterapie, čakali ma ešte tzv. 
“ožarovania”. Tých som mala 25-krát 
po sebe, takže som chodila do ústa-
vu často tak povediac “ako na klavír”. 
Toto pracovisko je v podzemí úplne 
oddelené od všetkých ostatných 
ambulancií. Je tam však veľmi prí-
jemná, pekne upravená, priestranná 
čakáreň. Keďže počet pacientov bol 
vždy rôzny a občas bolo čakanie aj 
dlhšie, takmer každý kto tam chodil 
opakovane sa už vyzbrojil nejakou 
knihou alebo slúchadlami. 

Tu som stretla ďalšiu “vŕbu” - pána 
Ferka. Počas čakania som začula 
z chodby známy zvuk blížiaceho sa 
vozíka s čajíkmi a kávami. Ferko mal 

zjavne už svoj štýl, pri ktorom sa 
vždy najprv postavil do strede čakár-
ne, všetkých nás pozdravil a nápoje 
núkal so sloganom “pripravené boli 
s láskou!”. Keď som sa mu bližšie 
prizrela, videla som, že hovorí prav-
du. Všimla som si, že je to síce starší 
pán, ale má dušu radostného mladí-
ka. Vždy sa usmieval a oči mu žiarili, 
akoby sa za nami doslova ponáhľal 
a tešil. V kontraste s mnohými jeho 
rovesníkmi, od ktorých by som skôr 
počúvala témy typu “dobre už bolo”, 
bol Ferko až neuveriteľná výnimka. 
Občas do svojho príhovoru pridal 
niečo humorné, aby nám všetkým 
aj trochu polichotil. Napríklad sa 
pochválil, že síce všetci jeho priate-
lia sa čudujú, prečo sa dal na takéto 
dobrovoľníctvo, ale on sám sa bráni 
tým, že to má samé výhody - a okrem 
iného je stále v spoločnosti krásnych 
žien J. Vďaka vám Ferko! Budem na 
vás vždy s vďačnosťou pamätať...

•••
Dnes už chodievam do Onkologic-

kého ústavu sv. Alžbety len na kon-
troly a pevne dúfam, že moje návšte-
vy jedného dňa úplne skončia. Vtedy 
budem môcť zavrieť túto kapitolu 
môjho života, ktorá bola síce veľmi 
ťažká ale zároveň ma mnohému dob-
rému naučila. Okrem iného aj to, že 
robiť správne veci, hoci by mohli 
vyzerať úplne nepatrne, má zmysel. 
Úsmev sestričky na lôžkovom odde-
lení, láskavé rozptyľovanie lekárky 
pri biopsii, povzbudivý biblický citát 
na nástenke v ambulancii, milé slovo 
od spolupacienta v čakárni a samo-
zrejme teplé čajíky a kávy varené 
s láskou od drahých “vŕb”. To všet-
ko mi nesmierne pomáhalo prejsť 
cestu týmto tmavým údolím. Vďaka 
vám drahé a usmiate “vŕby”, že aj vy 
ste boli svetielkami nádeje, ktoré mi 
ukázali, že ešte stále sú medzi nami 
tí, ktorí chcú pomôcť iným a nič za 
to nečakajú. Odnášam si vás v srdci 
a dúfam, že takýchto “vŕb” bude rásť 
všade stále viac.

Vaša čitateľka ZČ
Foto: archív



Prevencia je jednou z hlavných 
činností Ligy proti rakovine. 

Ľudia v súčasnej dobe čoraz viac 
vnímajú dôležitosť pohybu pre 
svoje fyzické i psychické zdravie. 
Pohybové aktivity by nás mali spre-
vádzať všetkými fázami života. Liga 

proti rakovine vám v nasledujúcich 
riadkoch sprostredkuje užitočné 
informácie spracované v spoluprá-
ci s odborníkmi, o význame a uplat-
není pravidelnej, primeranej dávke 
pohybu v prevencii proti rakovine 
ako aj pre onkologických pacien-
tov. Individuálne je ich vhodnosť 
a dávkovanie treba posúdiť, najmä 
pri pacientoch, lekárom. 

 
Význam pohybu v prevencii 
proti rakovine

Pravidelná, dostatočne intenzív-
na pohybová aktivita má veľký po-
tenciál významne zredukovať rizi-
ko vzniku civilizačných ochorení, 
onkologické nevynímajúc. „Množ-
stvo odborných štúdií poukazuje 
na významný pokles rizika kolo-
rektálneho karcinómu, karcinómu 
prsníka a mnohých ďalších typov 
rakoviny u ľudí, ktorí do svojho 
života zaradia pravidelný pohyb,“ 
zdôrazňuje doc. MUDr. Barbara 
Ukropcová, PhD., samostatný ve-
decký pracovník Biomedicínskeho 
centra Slovenskej akadémie vied.

Aký má pozitívny vplyv pravi-
delné cvičenie, čo všetko zlepšu-
je respektíve stimuluje: funkciu 

imunitného systému, ktorý je 
dôležitou súčasťou komplexnej 
ochrany pred rakovinou; funkciu 
srdcovocievneho systému, znižuje 
tlak krvi, zvyšuje fyzickú zdatnosť; 
nárast svalovej hmoty, kostrové 
svalstvo nás chráni pred rakovi-
nou; metabolizmus a ochranu pred 
oxidačným stresom (porucha me-
tabolizmu, zápal a oxidačný stres 
sa pritom uplatňujú pri vzniku 
rakoviny) a znižuje zápal; ďalej 
zlepšuje činnosť tráviaceho trak-
tu, v črevách žije veľké množstvo 
mikroorganizmov; zloženie nášho 
črevného mikrobiómu významne 
ovplyvňuje riziko vzniku rakoviny 
hrubého čreva i iných chronic-
kých ochorení, črevný mikrobióm 
významne ovplyvňuje strava a po-
hyb; „kvalitu“ tukového tkaniva, 
klesá tvorba zápalových látok;

Čo k tomu pomáha: hýbať sa, 
chodiť čo najviac - každý deň s cie-
ľom prejsť 8 000 až 10 000 krokov; 
profil pohybovej aktivity si vieme 
jednoducho zmonitorovať po-
mocou krokomerov (ak urobíme 
v priemere menej ako 5 000 kro-
kov denne, sme v podstate sedaví; 
vytrvalostná aktivita s minimálne 
strednou intenzitou aspoň niekoľ-
kokrát do týždňa (odporúča sa 30 
minút aeróbnej/vytrvalostnej akti-
vity minimálne 5x týždenne; silové 
cvičenie (cvičenie so záťažou) 2 až 
3 krát týždenne stimuluje rast sva-
lovej hmoty;  prerušovanie seda-
vého správania, nielen nedostatok 
pohybu, ale aj pridlhé sedenie ško-
dí; prispieva napríklad k tvorbe 
vnútrobrušného tuku, k zhoršeniu 
metabolizmu, k poklesu zdatnosti, 
a to nezávisle od toho, či sa venu-

Liga proti rakovine (LPR), ktorá čoskoro zavŕši tretie desať-

ročie svojho pôsobenia na Slovensku, pokračovala vo svo-

jich aktivitách tiež v ďalšom období tohto roka. V rámci 

prevencie uskutočnila napríklad tradičný Týždeň LPR, pre-

ventívnu kampaň pre verejnosť o pohybe či Beh za zdravie. 

Nechýbali ani rôzne ďalšie osvetové aktivity s tímom LPR 

a inými odborníkmi v danej oblasti ako aj súťaž pre onkolo-

gických pacientov. 
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Prečo sa hýbať v zdraví i v chorobe

O význame pohybu
ako v prevencii tak i pre onkologických pacientov, 
súvisiace riziká a čomu sa pritom vyhnúť
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jeme nejakej pohybovej aktivite; 
odporúča sa prerušovanie sedavé-
ho správania aspoň raz za hodinu 
(postaviť sa a pár minút sa prejsť/
rozchodiť sa - na steperi/prejsť sa 
po schodoch) 

Význam pohybu pre 
onkologických pacientov

Trendom minulosti bolo radiť 
onkologickým pacientom čo naj-
viac odpočívať a vyhnúť sa akej-
koľvek námahe. „Dnes vieme a po-
tvrdzujú to i výskumy, že správny 
a primeraný pohyb je dôležitou 
súčasťou liečby, navyše je vhodnou 
prevenciou pred opätovným ná-
vratom choroby,“ konštatuje Ing. 
Eva Kováčová, výkonná riaditeľka 
Ligy proti rakovine. Je preukázané, 
že ľudia so zdravou hmotnosťou 
lepšie znášajú onkologickú liečbu 
a jej vedľajšie účinky, oveľa rýchlej-
šie sa zregenerujú. Koľko pohybu 
si môže pacient počas liečby dovo-
liť, závisí od celkového zdravotné-
ho stavu a fyzickej kondície, či od 
toho, ako znáša liečbu.

Aký má vplyv pravidelné cviče-
nie: zvyšuje svalovú silu, zdatnosť, 
emočnú pohodu a kvalitu života 
onkologických pacientov; reduku-
je únavu, depresiu a poruchy spán-
ku; pod dohľadom rehabilitačného 
pracovníka sa cvičenie odporúča 

aj počas aktívnej liečby pre onko-
logické ochorenie (pokles stresu, 
pozitívny účinok na psychiku, re-
dukcia únavy); je dôležité v liečbe 
neskorej toxicity chemoterapie; 
pozitívne účinky cvičenia sú výraz-
nejšie, ak ide o cvičenie so stred-
nou alebo vysokou intenzitou. 

Čo môže okrem iného motivo-
vať: pohybová aktivita, ktorá vás 
baví; rodina, priatelia, ktorí vás 
podporia; zaujímavé informácie 
o benefitoch pohybovej aktivity 
(monitorovanie účinkov trénin-
gu/pohybovej aktivity; hmotnosť, 
BMI, telesné zloženie, obvod pása, 
tlak krvi a srdcová frekvencia, me-
tabolické parametre...); spätná 
väzba = dôležitý zdroj motivácie. 
Naplánujte si denný režim tak, aby 
ste mali čas na pohyb vtedy, keď sa 
cítite najlepšie. Ak vám niečo sto-
jí v ceste – skúste to zadefinovať 
a prekážku prekonať. Posilňova-
nie a vytrvalostný tréning s vyššou 
intenzitou je optimálne začať po 
porade s lekárom a pod dohľadom 
fyzioterapeuta alebo rehabilitačné-
ho pracovníka. 

Cvičenie počas liečby rakoviny, 
niektoré bezpečnostné odporúča-
nia: necvičte, ak máte nedostatok 
železa, alebo vám zistili deficit mi-
nerálov, napríklad sodíka či draslí-
ka; necvičte, ak máte zníženú hla-

dinu bielych krviniek, či zníženú 
imunitu; necvičte na nestabilných 
plošinách, kde vám hrozí vysoké 
riziko zranenia; ak podstupujete 
rádioterapiu, vyhnite sa pláva-
niu v bazéne, pretože chlór môže 
podráždiť pokožku v ožarovanej 
oblasti; ak vám opúchajú člen-
ky, nevysvetliteľne priberáte na 
hmotnosti, alebo sa zadýchavate 
aj v pokoji či pri miernej námahe, 
informujte svojho lekára a poraďte 
sa o ďalšom postupe; v prípade, že 
sa u vás vyskytne opúchanie, bo-
lesť, závrat alebo neostré videnie, 
okamžite kontaktujte svojho leká-
ra; necvičte, ak pociťujete bolesť, 
nevoľnosť alebo akékoľvek iné 
symptómy; ak máte stále zavedený 
katéter, vyhýbajte sa vode a takým 
miestam, kde najčastejšie striehnu 
infekcie; nevykonávajte cvičenie, 
pri ktorých by ste museli zapájať 
svaly v okolí katétra, aby ste pre-
dišli jeho vypudeniu.

Ďalšie užitočné informácie ako 
aj bezplatné služby pre onkologic-
kých pacientov a ich rodiny nájde-
te na www.lpr.sk.
 

Text: Mgr. Petra Benczyová, 
Liga proti rakovine SR
Foto: Peter Kresánek

Hotelová akadémia na Mikovíniho ulici založila tradíciu behov bratislavských študentiek a študentov ako 
zdraviu užitočnú aktivitu a súčasne charitatívne podujatie pre podporu chorých Onkologického ústavu 
sv. Alžbety. 
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Vianoce prichádzajú, 
nenechajme ich zasa odísť

Tých pacientov, ktorí tam zo-
stali aj cez Štedrý deň nebolo 

veľa, ale boli zväčša tí, u ktorých sa 
liečba nemohla prerušiť alebo boli 
v takom vážnom stave, ktorý vyža-
doval nemocničnú opateru. Oni 
však v ten Štedrý večer potrebovali 
skôr ľudskú ako lekársku pomoc 
a chceli mať pocit, že je niekto v ich 
blízkosti. Vždy som si uvedomoval, 
ako veľmi túžili byť doma medzi 
svojimi a deliť sa o spoločné rados-
ti. Boli tam však aj takí, ktorých 
doma nikto nečakal, ale všetkých 
spájalo jedno želanie – nebolo to 
očakávanie lekárskeho zásahu, ale 
dostať chvíľku môjho času na osob-
ný ľudský kontakt. Ten vzájomný 
vzťah v ten večer nebol lekár – pa-
cient, ale vzťah človeka k človeku. 
Boli to v podstate krásne služby, 
pomáhali sme si vlastne navzájom 
v svojej akejsi opustenosti. 

Musím sa však priznať, že nieke-
dy v mladých rokoch túžil som byť 
na Štedrý večer aj trocha sám a za-
mýšľať sa nad mnohými, vtedy pre 
mňa dôležitými vecami. Raz v takej 
mojej túžbe po samote som išiel 
v podvečer Štedrého dňa autom 
k jednému jazeru uprostred lesa. 
A keď som sa už tej samoty nabažil 
a chcel odísť domov, auto mi nech-

celo naštartovať a kusisko som ho 
musel tlačiť. Tam ma tie túžby byť 
sám prešli a vtedy som si uvedomil, 
akú veľkú úlohu hrá v osamelosti 
a bezradnosti pomoc, ktorú potre-
bujeme. 

Advent je čas pre zastavenie, za-
myslenie, pohľad do nášho vnútra 
a pokus vymaniť sa zo súčasnosti 
plnej zhonu, nákupov a hystérie re-
klám. Skúsme sa viac radovať a tešiť 
sa, aspoň v tieto vianočné sviatky, 
ktorým krásu môžeme dať len my 
sami.

V jednom predvianočnom ča-
sopise som raz čítal, takú krátku 
historku, možno vymyslenú, ale 
skôr si myslím, že pravdivú. Veľmi 
zamestnaní rodičia vošli pred Via-
nocami do obchodu s hračkami 
a oslovili predavačku: „Viete, my 
sme od rána do večera zamestnaní 
a sme často preč z domu a hľadám 
niečo, čo by našu dcérku potešilo 
a zaujalo, aby nemala pocit osame-
losti“. „ Veľmi ľutujem“, usmiala sa 
predavačka „ale rodičov nepredá-
vame“.

V dnešnom uponáhľanom živo-
te mať pre niekoho čas, je asi ten 
najkrajší a najcennejší dar, ktorý 
môžeme dať i dostať. Milosrdný 
Samaritán v známom podobenstve 

videl raneného, ošetril ho a zavie-
zol do hostinca, kde dal hostinské-
mu peniaze, aby sa o neho staral. 
Na spiatočnej ceste sa tam znova 
zastavil, aby mal ranený pocit, že 
ho neopustil. V tomto predvianoč-
nom období má toto podobenstvo 
zvláštny význam. Mnohí pacienti 
potrebujú vedieť, že popri tom, že 
ich liečime, ich neopúšťame a že 
sme tu vždy, aby sme im podali po-
mocnú ruku.

Štedrý deň je plný lásky, chce-
me rozdávať, chceme robiť radosť. 
Táto ilúzia strateného raja trvá vo 
všeobecnosti len tak jeden deň. 
Zachovajme si však jeho pokračo-
vanie bez zhonu, komerčnosti a ra-
cionality. Každému z nás by som 
rád povedal „Vianoce prichádzajú, 
nenechajme ich zasa odísť“. 

MUDr. Ján Siracký, DrSc., 
FRSC (1925 – 2017)

Na zverejnenie exkluzívne poskyt-
la pre časopis Naša nemocnica 
MUDr. Eva Siracká, DrSc., prezi-
dentka Ligy proti rakovine

V priebehu mnohých rokov práce a života v Onkologickom 
ústave sv. Alžbety mal som niekoľkokrát službu na Štedrý 
večer. Bol to vždy taký večer na zamyslenie. Všetci už odišli 
domov a ja som tu sám so zvláštnym pocitom osamelosti. 
Keď si na to spomínam, nebolo to však spojené s nejakým 
smútkom, ani závisťou voči tým, ktorí mohli ísť domov. Pri-
padalo mi to skôr také neobvyklé, byť ako lekár v nemocni-
ci sám s predstavou, že keď bude niekto potrebovať pomoc 
som tu na to len ja. 
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Ocenenia a certifikáty pre naj-
lepšie a najpríťažlivejšie „Oba-

ly roku 2019“ sa odovzdávali 24. 
októbra 2019 v Prahe na špeciali-
zovanom kongrese OBALKO. Za 
Grafobal ich prevzali: Ing. Tomáš 
Pekár, MBA (riaditeľ marketingu 
a rozvoja obchodu) a Ing. Marián 
Gaža (vedúci strategického marke-
tingu). 

Oba najnovšie skalické výrobky 
ocenené ako „Obaly roka“ zároveň 
tým získali právo zúčastniť sa pre-
stížnej celosvetovej obalovej súťa-
že WorldStar Packaging Awards, 
čo aj vedenie spoločnosti Grafo-
bal využilo. WorldStar Packaging 
Awards je najvyššie možné ocene-

nie tohto druhu výrobkov na svete, 
vo všeobecnosti vnímané ako oba-
lový Oscar. Grafobal, ktorý si o rok 
pripomenie 115 rokov nepretržitej 
výroby, získal toto excelentné oce-
nenie pre obaly už trinásťkrát. His-
tória spoločnosti začala 2. novem-
bra 1905, kedy v Skalici spustila 
výrobu viedenská firma Hammer 
& Voršak, neskôr Tekla.

Text: Ing. Richard Kohút, generál-
ny riaditeľ a predseda predstaven-
stva GRAFOBAL, akciová spoloč-
nosť Skalica 
Foto: Martin Mašín (odovzdávanie) 
a archív Grafobalu  

Skalické unikáty zabojujú o Oskarov
Ocenenia odovzdal Dominik Hašek

Jediná certifikovaná medzinárodná súťaž obalov v Česku a na Slovensku priniesla tohto roku 
najvyššie ocenenia pre dva unikátne výrobky spoločnosti GRAFOBAL Skalica (Grafobal). 
„Obal roku 2019“ z produkcie Grafobalu je nielen jubilejná „Kazeta na permanentku - IDE-
ME DOMOV“, ale aj viacfunkčný „Transportný display na víno“. Ocenenie a certifikát pre 
jubilejnú „Kazetu na permanentku - IDEME DOMOV“ (vyrobenú pri príležitosti otvorenia 
štadióna ŠK Slovan Bratislava) odovzdával ako jedinému víťazovi legendárny hokejový bran-
kár Dominik Hašek, známy svojimi aktivitami na pomoc športu aj na Slovensku. 

Účastníci slávnostného odovzdávania ocenení a certifikátov, sprava: 
Dominik Hašek, Ing. Tomáš Pekár, MBA a Ing. Marián Gaža.

Kazeta na permanentku 
„IDEME DOMOV“.

Viacfunkčný „Transportný 
display na víno“.



75. výstava Umenia, ktoré lieči v Onkologickom ústave sv. Alžbety

Od srdca k srdcu
Vernisážou 3. októbra o 15 h v Onkologickom ústave sv. Alžbe-

ty, v jeho Preventívnom centre na Heydukovej ulici v Bratisla-

ve sa začala pod názvom „Od srdca k srdcu“ 75. výstava z voľ-

ného cyklu „Umenie, ktoré lieči“ a zároveň šiesta prezentácia 

pod názvom „Sme úžasní“ tých, ktorí prekonali onkologické 

ochorenie, respektíve ich rodinných príslušníkov. 

28číslo 4/2019

UMENIE

Katarína Olíková, autoportrét.

Výber malieb a ďalších atribú-
tov zo svojej tvorivej dielne na 

nej vystavuje Katarína Olíková a jej 
štvor až 84-roční „žiaci“. Podujatie 
sa pripravovalo pod záštitou a za 
účasti Ružová stužka, n.f., Europa 
Donna Slovakia, v spolupráci s pa-
cientskou organizáciou Amazonky, 
o.z. Ako každoročne bolo načaso-
vané ku Dňu zdravia prsníkov (15. 
október), ktorý sa koná v zhruba 
päťdesiatich krajinách počas celo- 
európskej akcie združenia žien 
s rakovinou prsníka Európa Don-
na. Členky Ružovej stužky a Amazo-
niek účastníkov vernisáže výstavy 
zároveň po vernisáži opäť poinfor-
movali o zásadách prevencie rako-
viny prsníka a uskutočnili tiež ná-
cvik samovyšetrenia prsníkov.

„V januári 2015 mi ako 37 roč-
nej mamine takmer dvojročného 
syna diagnostikovali zhubný ná-
dor prsníka. Vďaka okolnostiam, 
osudu, rodine, Bohu, Vesmíru, 
intuícii, priateľom, vôli, láske, hu-

moru, liečbe... sa mi otvorili akési 
dvere kamsi... a zmenili môj život, 
priority, pohľad, vnímanie, a to od 
základov“, zdôveruje sa autorka vý-
stavy Katarína Olíková a ďalej ob-
jasňuje: “Počas procesu náročnej 
liečby som vyrástla a vytváraním 
nielen seba, ale aj všetkého naoko-
lo, mi bola daná šanca, ktorá mi 
zachránila život. Začala som tvoriť 
maličkosti, ktorým vdychujem ži-
vot a nechávam ich potom žiť ich 
vlastným, či už ide o rôzne drob-
né šperky, záložky do kníh, večné 
kalendáre, hodiny, šité anjeliky pl-
nené levanduľou z našej záhradky 

alebo obrazy, ktorými vyjadrujem 
odrazy, obrazy duše.“

Od „znovuzrodenia“ pred tými 
pár rokmi sa Katarína Olíková 
podľa svojich slov nielen začala 
vyjadrovať farbami, ale podarilo sa 
jej nevedomky ovplyvniť aj iných 
ľudí, vďaka čomu ilustrovala kni-
hu, maľovala na steny interiérov 
v reštauračnej prevádzke, mater-
skom centre či príbytkoch, stala 
sa spoluautorkou Empatických 
pohľadníc, ktoré vytvárala spolu 
s občianskym združením Amazon-
ky a maľovala s detičkami po trans-
plantácii kostnej drene v tábore. 
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Autorka stvárnila ako maľbu aj 
pozvánku na 75. výstavu „Ume-
nie, ktoré lieči“.

Svoju tvorbu prezentovala zatiaľ 
tiež na šiestich výstavách, štyroch 
v Bratislave (Namaľuj svoj svet 
2017, Obrazy Tvojej duše 2017, Tre-
tia 2017, Na krídlach života 2018 až 
2019) a dvoch v Trnave (Emócie 
2018, Oka – mihy 2019). Vystúpila 
na Reflexe v Markíze, poskytla roz-
hovory v časopisoch a na internete 
(časopisy Happy, Moja psycholó-
gia, Naša nemocnica, lenprezeny.
sk, svethomeopatie.cz) či hovorila 
v rozhlase - RTVS Rádio Slovensko: 
(Opri sa o mňa 22. 10. 2017, Nočná 
pyramída 8. 2. 2018).

Katarína Olíková aktuálne aj 
vydala knihu Krajina so žltým ne-
bom, ktorá je podľa jej slov plná 
obrazov a myšlienok o strunách 
v duši, o živote a o tom ostatnom 
nevážne i vážne. Autorka v knihe 
okrem iného píše: „Neviem, na ako 
dlho tu mám povolený ďalší pobyt. 
Dokedy mi bude dopriate dýchať 
čerstvý vzduch, opierať sa o stro-
my, pozorovať oblohu vo všetkej tej 
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Z ohlasov návštevníkov na výstavu.

kráse, objímať tých, ktorých ľúbim, 
maľovať obrazy svojej duše, ktoré 
som vďaka tomu všetkému v sebe 
objavila. Ale jedno viem. Že nebu-
dem plytvať so svojim životom. Že 
budem slobodná vo svojom vnútri, 
svojich rozhodnutiach a budem 
stotožnená s dušou, ktorá vo mne 
drieme. Že zahodím všetky okovy 
a kamene, ktoré ma ťahajú nadol 
a pri všetkom budem vždy už len 
celá a naozajstná.“

75. výstava z voľného cyklu „Ume-
nie, ktoré lieči“ bola sprístupnená 
bezplatne verejnosti v pracovné 
dni medzi 9 a 17 h od 3. októbra 
do 29. novembra 2019. Cyklus vý-
stav umenia, ktoré sprostredkova-
ne lieči, zaviedol v Onkologickom 
ústave sv. Alžbety jeho konateľ 
doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc. Vy-
chádzal pritom najmä z predpokla-
du, že umenie podnecuje harmó-
niu a môže tak podporiť i proces 
liečby. Prvú výstavu cyklu „Ume-
nie, ktoré lieči“ otvoril ústav pre 
pacientov i ďalších záujemcov vo 
februári 2000. Výstavy v Preventív-
nom centre Onkologického ústavu 
sv. Alžbety pripravuje realizačný 
tím vedený MUDr. Alenou Kállayo-
vou v spolupráci s Europa Donna 
Slovakia.

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

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

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

 
Prechádzame generačnou obmenou, preto trvale prijímame uchádzačov: 

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

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

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

MIRIAM 

ČILJAKOVÁ,
Phd. 

„Lekár musí počítať 

s celoživotným 

vzdelávaním.“

Prehľad 
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