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44A

Firma URACA Pumpenfabrik GmbH predstavila v r. 2000 vo svetovej 
premiére sériový vysokotlakový agregát s tlakom

až 2800 barov, t.j. 280 MPa vrátane príslušenstva na čistenie.

Štruktúra produkcie firmy URACA
Priemyselné čerpadlá 

Tlakové čerpadlá a pumpy 

Hydrodynamické čistenie

Sériové výrobky, nástroje

Použitie vysokokvalitných materiálov, 115-ročná tradícia a vysoké KNOW HOW, 
to je spoľahlivosť a ekológia – záruka Vašej spokojnosti.

predaj, montáž a servis výrobkov URACA 
dodávka príslušenstva na čistenie: hadice, trysky, ventily, armatúry, pištole, 

rotačné hlavice, manometre, ochranné kombinézy 
čistenie - vodným lúčom do tlaku 2000 barov  rezanie - vodným a abrazívnym

vodným lúčom všetkých materiálov 

AQUACLEAN, s. r. o.
výhradné zastúpenie fy. URACA

AQUACLEAN, spol. s r.o., výhradné zastúpenie fy. URACA 
pre Českú a Slovenskú republiku, Mišíkova 20, 811 06 Bratislava
tel./fax: 00421-2 – 52 495 312, mobiltel: 00421 - 905 70 81 71

e-mail: aquaclean@netax.sk

URACA
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SLOVO NA ÚVOD

3

V týchto dňoch si pripomíname 15. výročie vzniku Onkologického ústavu sv. Alžbety (OÚSA) ako
neštátneho zdravotníckeho zariadenia. Jeho vzniku predchádzalo vyše 250-ročné pôsobenie Nemocnice sv.
Alžbety, ktorá sa od 30. rokov minulého storočia postupne profilovala na prvé slovenské zdravotnícke zariadenie
zamerané na liečbu onkologických ochorení. Po násilnom zoštátnení Nemocnice sv. Alžbety v roku 1950 v jej
priestoroch s prístavbami fungoval jediný celoslovensky pôsobiaci Onkologický ústav. V 1990 sa priestory ne-
mocnice stali súčasťou Národného onkologického ústavu (NOÚ). Podľa predstáv vtedajšieho vedenia sa Ne-
mocnica sv. Alžbety mala postupne zmeniť na zariadenie poskytujúce paliatívnu starostlivosť onkologickým
pacientom. Po navrátení priestorov nemocnice sestrám sv. Alžbety v ich zariadení prechodne (v rokoch 1994
- 1995) fungoval štátny subjekt pod názvom NOÚ – Nemocnica sv. Alžbety. Až následne sa podarilo sestrám
sv. Alžbety zriadiť neštátne zdravotnícke zariadenie pod názvom Onkologický ústav sv. Alžbety. 

V prvých rokoch fungovania boli v OÚSA vybudované všetky základné onkologické odbory a zabezpečená
moderná prístrojová technika. Dnes patrí OÚSA medzi najvýznamnejšie špecializované zdravotnícke zariadenia
na Slovensku, v ktorom sa vykonáva vyše 30 % onkologickej starostlivosti.

Na chirurgicky zameraných klinikách sa realizujú najnáročnejšie chirurgické výkony pri nádoroch čreva,
pečene, prsníkov, štítnej žľazy, ženských pohlavných orgánov a nádoroch hlavy a krku. Klinika radiačnej onko-
lógie, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie slovenské centrá, okrem aktinoterapie nádorov  ako jediné pracovisko
na Slovensku vykonáva brachyterapie rakoviny prostaty rádioaktívnymi zrnami a stereorádiochirugiu malígnych
a nemalígnych ochorení CNS a oka. V odbore klinickej onkológie sa v OÚSA realizuje cytostatická, biologická
a hormonálna liečba väčšiny nádorových lokalizácii. Klinika nukleárnej medicíny je najväčším pracoviskom na
Slovensku, kde pacientov vyšetrujú aj pomocou pozitrónovej emisnej tomografie a SPECT-CT. Klinika je aj
najvýznamnejším centrom liečby karcinómov štítnej žľazy rádiojódom. Klinika rádiológie patrí medzi najvý-
konnejšie slovenské centrá s dvoma CT prístrojmi, dvoma digitálnymi mamografmi a 3T magneticko-rezo-
nančným prístrojom. V Ústave laboratórnej medicíny sa v odboroch genetiky, hematológie, imunológie, bio-
chémie a patológie  realizujú mnohé vyšetrenia ako na jedinom pracovisku na Slovensku. 

Od počiatku fungovania OÚSA vedenie ústavu v duchu tradícií Nemocnice sv. Alžbety kladie veľký dôraz
na kvalitné medziľudské vzťahy a predovšetkým na pozitívny prístup zdravotníckeho personálu  k pacientom.
Azda najvýraznejším prejavom toho je skutočnosť, že pri hodnotení spokojnosti pacientov sa OÚSA vždy
umiestnil na popredných miestach medzi slovenskými zdravotníckymi zariadeniami.

Pevne dúfame, že aj v ďalších rokoch činnosti bude OÚSA odborným zariadením poskytujúcim kvalitnú
odbornú úroveň a v ktorom pozitívny prístup k pacientom, ktorí potrebujú pomoc, bude samozrejmosťou. 

Doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.,h. prof. RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc.
konateľ OÚSA konateľ OÚSA

K 15. výročiu vzniku 
Onkologického ústavu sv. Alžbety
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EDITORIÁL

3K 15. výročiu vzniku 
OÚSA 

Prečítajte si pár riadkov o 15. výročí vzniku
Onkologického ústavu sv. Alžbety (OÚSA)
ako neštátneho zdravotníckeho zariade-

nia, ktorého vzniku predchádzalo vyše
250-ročné pôsobenie Nemocnice sv. Al-

žbety, ktorá sa od 30. rokov minulého sto-
ročia postupne profilovala na prvé slovenské

zdravotnícke zariadenie zamerané na liečbu on-
kologických ochorení.

UDIALO SA 

7 Unikátna brachytera-
pia 

Dňa 10. februára bola realizo-
vaná v OÚSA už pre v poradí

dvojstého pacienta s karcinómom
prostaty liečba metódou brachy-

terapie rádioaktívnymi zrnami,
ktorá dodá do nádorového tka-

niva čo najväčšiu dávku ionizujú-
ceho žiarenia pri čo najmenšom

poškodení okolitých tkanív.  

NAŠE PRACOVISKÁ

8 Interná onkologická 
klinika 

Interná onkologická klinika je neoddeliteľnou
súčasťou Onkologického ústavu sv. Alžbety,

priamo pokračuje v činnosti interného oddele-
nia (oddelenia chemoterapie), ktoré bolo jed-

ným zo základných oddelení onkologického
ústavu od jeho vzniku. Realizuje liečebno-pre-

ventívnu, vedecko-výskumnú a pedagogickú
činnosť. 

ObSAH

číslo 1/2011 4

UDIALO SA 

14Hostia 
z Malajzie

Lekársku fakultu Univerzity Komenského a OÚSA
pracovne navštívili vo februári predstavitelia ma-
lajzijského zdravotníctva, ktorí prišli ako hodno-
tiaca komisia pre schválenie akreditácie LFUK 
v Malajzii a tiež uzatvoriť zmluvu o spolupráci pri
pregraduálnom vzdelávaní lekárov z Malajzie.

JUBILEUM 

15Jubileum docentky Izabely
Makaiovej

V týchto dňoch si pripomíname vzácne životné 
jubileum Izabely Makaiovej, ktorá významne 
prispela a prispieva k rozvoju odboru nukleárnej
medicíny na Slovensku a z ktorej počas celého jej
pôsobenia vyžaroval ľudský rozmer jej osob-
nosti...

ROZHOVOR

16Lekárom bol 
môj dedko

Speváčka a profesorka hudby, držiteľka štátnych
vyznamenaní SR aj Rakúska, matka dvoch detí
Eva Blahová pôsobila ako prvá veľvyslankyňa SR
na Svetovom fóre v Cambridgei. Zvolili ju za Ženu
roka nielen v SR, ale aj v USA, kde ju označili aj za
Ženu 21. storočia. Osoba, ktorej rámec pôsobenia
prekračuje hranice vlasti, ba i celej Európy. 

AKTÍVNA POMOC 

19Združenie pre dobrú vec 
Cieľom Združenia pre onkológiu je

najmä podpora liečby onkologických ochorení 
a vzdelávania v onkologickej oblasti, prispieť 
k zlepšeniu kvality života onkologických pacien-
tov, úrovne  poskytovania zdravotnej starostli-
vosti v zariadeniach špecializujúcich sa na onko-
logickú problematiku.

D oc. Makaiová už od štu-dentských čias sa zaují-mala o  odbor nukleárnej
medicíny a po skončení štúdia na-
stúpila na miesto asistentky Ka-
tedry lekárskej fyziky a nukleárnej
medicíny LFUK. Tu okrem peda-
gogických povinností sa venovala
pod dohľadom svojho učiteľa doc.
Štefana Hupku klinickému vý-
skumu. Začiatkom 70.  rokov sa
pani docentka čoraz viac venovala
klinickému využitiu rádionuklidov
pri diagnostike ochorení osteoarti-
kulárneho systému najmä kostných
metastáz. Neskôr zaviedla diagnos-
tiku nádorov rádiogáliom a rádio-
nuklidovú diagnostiku neuroen-    

dokrinných ochorení. V  roku

2000 doc. Makaiová ako prvá na
Slovensku spustila diagnostiku 
nádorových i nenádorových ocho-
rení pomocou pozitrónovej tomo-
grafie (PET). Túto diagnostiku
rozpracovala do detailov a vďaka jej
úsiliu došlo k  výraznému skvalit-
neniu nádorovej diagnostiky na
Slovensku.Od roku 1996 je doc. Makaiová

prednostkou Kliniky nukleárnej
medicíny Onkologického ústavu
sv. Alžbety a LFUK a SZU. Spolu
s mladým tímom odborníkov sa jej
podarilo vybudovať špičkové diag-
nostické oddelenie, ako aj lôžkovú
časť, na ktorom sa lieči väčšina slo-
venských pacientov na rakovinu
štítnej žľazy.

Od roku 1992 až do roku 2008 stála
doc. Makaiová na čele Spoločnosti
nukleárnej medicíny a radiačnej hy-
gieny Slovenskej lekárskej spoloč-
nosti a  aj v  súčasnosti je hlavným
odborníkom odboru. V oboch tý-
chto funkciách výrazne prispela
k rozvoju odboru nukleárnej medi-
cíny na Slovensku. Z doc. Makaio-
vej počas celého jej pôsobenia vyža-
roval ľudský rozmer jej osobnosti.
Tak pri výučbe študentov, lekárov
či pri diagnostikovaní pacientov
mala vždy v sebe lásku a nadšenie. 
Dovoľ nám, milá pani docentka,
aby sme Ti pri príležitosti Tvojho
krásneho životného jubilea zapriali
v  mene vedenia OÚSA, v  mene
všetkých spolupracovníkov, v mene
všetkých odborníkov nukleárnej
medicíny na Slovensku všetko naj-
lepšie, veľa lásky, pokoja a síl do ďal-
ších dní života. Text: Doc. MUDr. Juraj Kaušitz,

CSc., h. prof., riaditeľ OÚSA  

V týchto dňoch si pripomíname významné životné jubileum

Izabely Makaiovej, ktorá významne prispela a prispieva

k rozvoju odboru nukleárnej medicíny na Slovensku.

K životnému jubileu docentky Izabely Makaiovej
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ZDRAVIE

20Základy zdravej 
životosprávy 

Zdravie je pre každého človeka nepochybne
jednou z najvýznamnejších hodnôt. Napriek

tomu je aj dnes ešte stále mnoho ľudí, ktorí si
hodnotu svojho zdravia začnú ceniť až po tom,

čo vážne ochorejú... 

LIGA PROTI RAKOVINE 

23Pripnite si 
narcis...

Opäť sa blíži ten deň v roku, keď ľudia 
pripnutím žltého kvietku narcisu vyjadria 

spolupatričnosť, pomoc i nádej. A práve tento
deň umožní Lige proti rakovine prostredníctvom

vás pomáhať celý rok. 

RELAX 

24Nordic walking  

Kým donedávna pripadali okolostojacim ľu-
ďom akosi divne, podozrivo, dnes sa ľudia

kráčajúci s paličkami v rukách stávajú čoraz
väčšou samozrejmosťou. Nečudo,  nordic

walking si aj na Slovensku nachádza čoraz
viac priaznivcov...

Šéfredaktor: Peter Kresánek 
Šéfeditor: Peter Škorňa
Vedúci vydania: MUDr. Martin Chorváth
Grafická úprava: Ľuboš Krajčír
Jazyková úprava: Gabriela Menďanová
Redakčná rada: Sestra M. Viannea, MUDr. Mária Krasňanová, generálna predstavená Rehole svätej Alžbety; doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h.
prof.; RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc. (vedenie OÚSA); Bc. Martina Balážová, Marta Foltinovičová, Zuzana Gumbirová, MUDr. Alena Kállayová, akad.
arch. Karol Kállay, Dr. Peter Kresánek, CSc., doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD., doc. MUDr. Izabela Makaiová, CSc., Bc. Eva Massarová, JUDr. Alž-
beta Milková, MUDr. Eva Siracká, DrSc., RNDr. Ľubomír Špaček, RNDr. Tibor Zonnenschein, akad. mal. Stanislav Trepač, Peter Škorňa.
Tlač: Slovenská Grafia, a. s.
Kopírovanie alebo rozširovanie magazínu, prípadne jeho častí, výhradne s povolením vydavateľa 
• Fotografia na titulnej strane: Tak ako imunohistochemička a generálna radkyňa Rehole sv. Alžbety sestra Miriam, RNDr. Miroslava
Vallová Sr. i ďalšie alžbetínky slúžia na rôznych oddeleniach nemocnice chorým podľa vzoru svojej patrónky svätej Alžbety Durínskej,
pričom sú medzi nimi i lekárky, zdravotné sestry a sanitárky. Foto: Peter Kresánek

OÚSA, s. r. o, Heydukova 10, 
812 50 bratislava, 
IČO 35 681 462
www.ousa.sk

Oznámenie o štruktúre vlastníckych vzťahov vydavateľa k 31.12. 2010: Rehoľa svätej Alžbety, Špitál-
ska 21, 812 32 bratislava, IČO: 585718 – jediný spoločník Onkologického ústavu sv. Alžbety, s.r.o.

časopis (štvrťročník) Onkologického ústavu svätej
Alžbety (OÚSA), Registračné číslo: EV 3726/09

VyDáVA:

Ročník 3 / číslo 1, Časopis je šírený zdarma
Dátum vydania: 25. 3. 2011
Pripravené za dobrovoľnej spolupráce, pomoci
a darov priaznivcov, pracovníkov, pacientov,
klientov a partnerov OÚSA.

5

HISTÓRIA

26Gotický klenot v Košiciach
Alžbeta Durínska bola uhorskou sväti-

cou, nositeľkou a realizátorkou ideálov, vďaka
ktorým sú jej menom pomenované mnohé dob-
ročinné organizácie po celom svete a tiež aj fasci-
nujúca, vznešená a veľkolepá katedrála v Koši-
ciach - Dóm sv. Alžbety...

UMENIE

30Experimentátor 
a objaviteľ

Tridsiatu ôsmu výstavu z voľného cyklu Umenie,
ktoré lieči, v Onkologickom ústave sv. Alžbety
(OÚSA) pripravil výtvarník a pedagóg PaedDr.
Ondrej Bartko, pričom vystavených bolo 21 auto-
rových diel. 
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UDIALO SA

6číslo 1/2011

Časopis Naša nemocnica ma zaujal od
vstupného čísla. Je krásne urobený, na-
ozaj pekne a  na kvalitnom papieri.
Dali ste si záležať. Odkiaľ ste získali
všetky tie informácie o svätej Alžbete?
U nás na Slovensku, ale aj v Česku po-
znám viaceré kostoly, ktoré sú jej za-
svätené. 
Mária Komínková, Sereď 

Dobrý deň, pán Kresánek, prezidentke
Ligy proti rakovine pani doktorke Eve
Sirackej sa najnovšie číslo vášho časopisu

veľmi páčilo. Našu nemocnicu považu-
jeme za kvalitný časopis a sme veľmi radi,
že do neho môžeme prispievať aj my. Ďa-
kujeme vám. 
S úctou Ing., Mgr. Martina Myjavcová,
PR a projektový manager, Liga proti rako-
vine SR, Brestová 6, 821 02 Bratislava,
Tel: 02/57 20 29 04, 02/52 92 17 35, 
Fax: 02/20 81 20 47, E-mail: myjav-
cova@lpr.sk, URL: http://www.lpr.sk

Časopis Naša nemocnica ma zaujal a po-
važujem ho za veľmi dobrý. Úplne spo-

kojný som aj s poskytovanou zdravotnou
starostlivosťou vo vašej nemocnici. Chcel
by som touto cestou poďakovať vašim le-
károm i sestričkám. Okrem iného za cit-
livý prístup a ošetrenie, ktoré mi poskytol
MUDr. Taras Feltsan.  
Podplukovník Karol Adamec, pôsobiaci
ako pyrotechnik v zahraničných misiách
Ministerstva obrany SR

Vo farebnej verzii sa mi časopis veľmi
páči. Vďaka za vašu prácu. 
S. M.

Dňa 25. januára 2011 sa rozkrútilo
na televíznej stanici Markíza Ko-

leso šťastia a pomoci pre OÚSA. Priná-
šame záznam:
P. bRUCHALA, moderátor: 

„Priznám sa vám, že teraz
mám také zvláštne pocity,
pretože u nás v štúdiu ví-
tam moju dlhoročnú ko-
legyňu a  hlavne kama-
rátku z  Markízy Janku
H O S P O D Á R O V Ú ,
dobrý večer. 

Venujme sa teraz tej dobrej veci, pre ktorú
si prišla, pretože si prišla vykrútiť peniaze
pre Onkologický ústav sv. Alžbety v Brati-
slave. Čo o tomto ústave môžeme povedať?“ 
Janka HOSPODáROVá: 
„Je to nemocnica,
ktorá vznikla už v po-
lovici 18. storočia
a  odvtedy diagnosti-
kuje a lieči pacientov,
samozrejme onkolo-
gických. Je tam se-
dem lôžkových odde-

lení a za tých niekoľko desiatok desaťročí
už pomohla niekoľkým tisícom onkolo-
gických pacientov. Takže si myslím, že
peniažky sa tam určite veľmi, veľmi
zídu.“ 
P. bRUCHALA: 
„Poďme rozkrútiť naše Koleso šťastia
a pomoci. Je to na rozhraní? Keď je to na
rozhraní, ja by som povedal, že to je 90
percent. Tak to je 3 600 eur, čo je úžasná
suma, ktorú venuje Mountfield pre On-
kologický ústav sv. Alžbety. A 1. marca
možno aj Onkologický ústav sv. Alžbety
v Bratislave získa tento krásny automobil,
držím im palce.“ 
P.S.: Za pomoc pekne ďakujeme, aj keď
sme automobil nezískali...
Foto: Internet

OHLASY
Celoštátne distribuovaný časopis Naša nemocnice si v druhom
roku svojho vydávania už našiel svojich priaznivcov
a pravidelných čitateľov. Dlho sa neohreje a treba ho pravidelne
dopĺňať aj v čakárňach jednotlivých oddelení OÚSA. Prinášame
pár vybraných ohlasov, ktoré sme dostali. Pochopiteľne, radi
prijmeme aj vaše námety, čo by ste sa chceli v ňom ešte dozvedieť
a ako ho ďalej vylepšovať, aby slúžil k spokojnosti najmä vám  -
našim pacientom a klientom. Šéfredaktor

Foto: Peter KresánekInformuje: asistentka riaditeľa OÚSA 
Bc. Eva Massarová

Koleso šťastia a pomoci 
Mountfield pre OÚSA

... OD VYDANIA PREDOŠLÉHO   
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Dňa 10. februára bola realizovaná
v OÚSA už pre v poradí dvojstého

pacienta s  karcinómom prostaty liečba
metódou brachyterapie rádioaktívnymi
zrnami. Brachyterapia umožňuje dodať
do nádorového tkaniva čo najväčšiu
dávku ionizujúceho žiarenia pri čo naj-
menšom poškodení okolitých tkanív. Zá-
krok sa robí v celkovej anestézii zavede-
ním rádioaktívnych zŕn I125 (jód) do
prostaty pod kontrolou transrektálneho
sonografu. Spravidla na druhý - tretí 
deň po aplikácii môže pacient odísť do-

mov a po pár dňoch sa zapojiť do bež-
ného života. „Brachyterapia prostaty má
malý počet akútnych komplikácií, vý-
razne skracuje celkový čas liečby a umož-
ňuje pacientovi rýchly návrat do normál-
neho života, s čím súvisí aj veľká
spokojnosť pacientov s touto liečbou,“
uviedol primár oddelenia brachyterapie
tejto modernej metódy liečby, primár od-
delenia brachyterapie Kliniky radiačnej
onkológie OÚSA a SZU MUDr. Ľuboš
Bezák. 
Foto: Peter Kresánek

Vroku 2010 bolo v OÚSA na všetkých
lôžkových oddeleniach (celkovo 196

lôžok)  hospitalizovaných 6 003 pacientov.
Na onkochirurgickej, onkogynekologickej
klinike a oddelení maxilofaciálnej chirurgie
bolo uskutočnených 3 709 náročných ope -
rácií. V špecializovaných ambulanciách bolo
vyšetrených a ošetrených 213 411 pacientov
a v stomatologických ambulanciách 35 860
pacientov. Na mamografických prístrojoch
bolo vyšetrených 26 543 pacientok a v rámci
spoločných vyšetrovacích a liečebných
zložiek ústavu bolo za rok 2010 vyšetrených
660 350 pacientov.

Unikátna 
brachyterapia

7

Naša nemocnica
bilancuje

   HO ČÍSLA NAŠEJ NEMOCNICE

V roku 2007 medzinárodný lekársky tím v OÚSA prvýkrát na Slovensku liečil pacienta s karcinómom prostaty pomocou brachyterapie
rádioaktívnymi zrnami.
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NAŠE PRACOVISKá

8číslo 1/2011

Prednosta kliniky prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
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Liečebno-preventívna činnosť
Liečebno-preventívna  činnosť  Internej
onkologickej kliniky sa zameriava na
komplexnú starostlivosť o pacientov s on-
kologickým ochorením. Základnou úlo-
hou je indikácia a  aplikácia systémovej
protinádorovej liečby, podporná liečba
pacientov s komplikáciami po chemote-
rapii, liečba príznakov sprevádzajúcich
pokročilé nádorové ochorenie, dispenza-
rizácia pacientov po ukončení chemote-
rapie, konziliárna činnosť pre ostatné od-
delenia a  ambulancie ústavu, ako aj
konziliárna činnosť pre ostatných lekárov
a zdravotnícke zariadenia podľa ich po-
treby (bez presne vymedzenej rajonizá-
cie). Na Internej onkologickej klinike
pracuje 18 lekárov, 25 zdravotných ses -
tier a 7 sanitárok/sanitárov. Klinika po-
zostáva z posteľového oddelenia a odde-
lenia ambulantnej chemoterapie. Práca
oboch oddelení je úzko prepojená a na-
vzájom sa dopĺňa.

Viacdňové liečby
Na posteľovom oddelení je 29 lô-
žok umiestnených na 7  trojlôž-
kových a  2  štvorlôžkových iz-
bách. Najpočetnejšou skupinou
pacientov, ktorí sú hospitalizo-
vaní na posteľovom oddelení, sú
pacienti, ktorým sa podáva che-
moterapia a  cielená biologická
liečba v  takých kombináciách
a  režimoch, ktoré nie je možné
podávať ambulantne. Najčastejšie sú to
liečby, ktoré trvajú viac dní, vyžadujú
viacdňové trvalé (kontinuálne) podávanie
liekov cestou intravenóznej infúzie, prí-
padne celkový stav pacienta vyžaduje sle-
dovanie dôležitých životných funkcií a la-
boratórnych parametrov. Ležia tu aj
pacienti, ktorí sú precitlivení na podávaný
liek (mali v minulosti alergickú reakciu
alebo je takéto podozrenie), ktorý je však
v tejto indikácii kľúčový a jeho podanie
vyžaduje prípravu pacienta. 

Predoperačná liečba
Podľa časovej súvislosti  s chirurgickou lieč-
bou rozlišujeme liečbu neoadjuvantú a ad-
juvantnú. Neoadjuvantnú (predoperačnú)
chemoterapiu podávame pacientom s no-
vodiagnostikovaným lokálne pokročilým
nádorom  pred operáciou. Jej cieľom je

Interná onkologická klinika je neoddeliteľnou súčasťou
Onkologického ústavu sv. Alžbety, priamo pokračuje 
v činnosti interného oddelenia (oddelenia chemoterapie),
ktoré bolo jedným zo základných oddelení onkologického
ústavu od jeho vzniku. Realizuje liečebno-preventívnu,
vedeckovýskumnú a pedagogickú činnosť.

Primárka kliniky MUDr. Dagmar
Sorkovská pripomína významné poslanie
zdravotných sestier na tejto náročnej klinike.

Interná 
onkologická 
klinika 
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zmenšiť primárny nádor, a tým zvýšiť šancu
na jeho následné úplné chirurgické odstrá-
nenie, prípadne vyhnúť sa rozsiahlemu chi-
rurgickému výkonu. Túto liečbu na našej
klinike najčastejšie podávame pacientkám
s karcinómom krčka maternice a prsníka,
ale aj pacientom s nádormi pažeráka, ža-
lúdka či pľúc.

Pooperačná liečba 
Adjuvantnú (pooperačnú) liečbu indi-
kujeme a  podávame niektorým pacien-
tom s včasnými nádormi hrubého čreva,
prsníka, vaječníkov či semenníkov po ra-
dikálnej operácii primárneho nádoru.
Cieľom adjuvantnej liečby je zníženie ri-
zika recidívy nádorového ochorenia v bu-
dúcnosti. 
Liečba pacientov, ktorí majú metasta-
tické alebo lokálne pokročilé nádorové
ochorenie a  chirurgická liečba neprichá-
dza do úvahy, sa označuje ako liečba pa-
liatívna.

Paliatívna liečba
Paliatívna chemoterapia solídnych nádo-
rov je na našej klinike najčastejšou indi-

káciou na podávanie cytostatík. Liečime
najmä pacientov s metastatickými alebo
lokálne pokročilými nádormi hrubého
čreva a konečníka, žalúdka, pľúc, vaječ-
níkov, tela a  krčka maternice, prsníka,
hlavy a krku, semenníkov, ale tiež so sar-
kómami mäkkých tkanív či inými ná-
dormi. Pacienti dostávajú cytostatickú

liečbu, ktorej cieľom je zmenšenie či
úplné vymiznutie nádorových ložísk, čím
sa tiež dosiahne zmiernenie subjektív-
nych ťažkostí pacienta a zlepšenie kvality
jeho  života. Naším primárnym cieľom
v  tejto situácii je predĺženie života pa-
cienta so zachovaním alebo zlepšením
jeho kvality. 

NAŠE PRACOVISKá

10číslo 1/2011

MUDr. Michaela Fečerová pred podávaním cytostatickej liečby.

Lekári posteľového oddelenia s vedením kliniky: MUDr. Peter Zuzák, MUDr. Bibiana Vertáková-Krakovská, PhD., MUDr. Marcela
Tkáčová, primárka kliniky MUDr. Dagmar Sorkovská, MUDr. Klaudia Gočárová, PhD., prednosta kliniky prof. MUDr. Stanislav
Špánik, CSc. a MUDr. Michaela Fečerová.
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Iné liečby
Trochu iná je situácia pacientov s  he-
matologickými malignitami (u  nás sú
to hlavne malígne lymfómy), kde aj po-
kročilé ochorenie môže byť dobre lie-
čiteľné. Tu sa liečba označuje ako po-
tenciálne kuratívna. Cesty aplikácie
protinádorových liečiv sú rôzne.  Môže
to byť aplikácia perorálna, subkutánna
(podkožná), intramuskulárna (vnútro -
svalová), intravenózna (vnútrožilová) -
vo forme injekcie, krátkodobej alebo
dlhodobej infúzie. V  rámci algoritmu
protinádorovej liečby niektorých ocho-
rení podávame cytostatiká intratekálne
(do miechového kanála), počas tohto
výkonu je pacient hospitalizovaný. Ak

u pacienta plánujeme podávanie cyto-
statík v  kontinuálnej (neprerušovanej
dlhodobej) intravenóznej infúzii, alebo
ak má pacient po predchádzajúcich lieč-
bach problém so žilovým prístupom,
zabezpečíme pred začatím liečby zave-
denie centrálneho venózneho katétra
na Oddelení anestézie a intenzívnej me-
dicíny. 
Liečba cytostatikami a inými protinádo-
rovými liekmi (cielená biologická liečba,
monoklonové protilátky) je vždy sprevá-
dzaná istým rizikom vzniku nežiaducich
účinkov. Medzi časté komplikácie patria
zmeny v krvnom obraze, horúčka, infek-
cia, hnačka, nechutenstvo atď. V prípade
vzniku závažnej toxicity je pacient hos-

pitalizovaný, podávame mu podpornú
liečbu podľa príznakov a zároveň starost-
livo monitorujeme a  riešime akékoľvek
zmeny jeho stavu. 

Liečba príznakov
Hoci hlavným zameraním kliniky je sys-
témová liečba solídnych nádorov,  jed-
ným z ďalších dôvodov na hospitalizáciu
na našom oddelení je symptomatická
liečba príznakov sprevádzajúcich pokro-
čilé nádorové ochorenie, ak stav pacienta
neumožňuje, aby pre svoje ťažkosti ab-
solvoval vyšetrenia a liečbu ambulantne.
Ide najmä o  pacientov, ktorí boli pred
vznikom tohto stavu dlhodobo v staros -
tlivosti našej kliniky. Na oddelení vyko-
návame odľahčovacie punkcie ascitu
a fluidotoraxu, liečbu bolesti, podpornú
infúznu liečbu, podporu výživy parente-
rálnymi a enterálnymi prípravkami, he-
mosubstitúciu a  ďalšie liečebné zásahy
podľa ťažkostí pacienta.   
Menej častou indikáciou na hospitalizá-
ciu je diagnostika nádorového ochorenia
alebo jeho recidívy, najmä ak plánované
vyšetrenia sú časovo náročné alebo ak vy-
žadujú monitorovanie pacienta napr. po

11

Vrchná sestra Mgr. Erika Lakiová a sestry Bc. Renáta Bučková a Erika Klimčíková.

Čo majú pacienti kliniky dnes na obed?
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diagnostických biopsiách orgánov.
V  rámci stanovenia rozsahu ochorenia
niektorých diagnóz alebo pri diferenciál-
nej diagnostike určitých symptómov sa
na klinike vykonáva odber kostnej drene
či mozgovomiechového moku.

Starostlivosť o pacientov
Starostlivosť o ambulantných pacientov
zabezpečuje 5 odborných ambulancií na
oddelení ambulantnej chemoterapie.
Hlavnou náplňou práce tohto oddelenia
je podávanie cytostatík, hormonálnej
liečby a cielenej biologickej liečby ambu-
lantným pacientom so solídnymi ná-
dormi. Okrem toho sa tu podáva chemo-
terapia pacientom hospitalizovaným na
Rádioterapeutickej klinike OÚSA alebo
v iných zdravotníckych zariadeniach, kto-
rým sa aplikuje konkomitantná chemo-
rádioterapia. Podávanie chemoterapie
ambulantným pacientom sa vykonáva
v aplikárni, v ktorej sú lôžka a polohova-

teľné kreslá. Súčasťou oddelenia je odbe-
rová miestnosť, kde sa vykonávajú odbery
ambulantným pacientom a  tiež pacien-
tom objednaným na hospitalizáciu. V od-

borných ambulanciách sa vykonávajú
kontroly pacientov počas liečby, kon-
trolné vyšetrenia pacientov v  observácii
(po skončení aktívnej liečby) a konziliárna

NAŠE PRACOVISKá

12číslo 1/2011

Zdravotné sestry: Helena Risnyovszká (vpredu), Bc. Andrea Trúchla, vrchná sestra Silvia Kubalová a Viktória Lazarčíková. V pozadí
sestra Klára z Rehole svätej Alžbety.

Na oddelení ambulantnej chemoterapie kliniky: MUDr. Marta Škulétyová a Bc. Zuzana
Lukáčová. Pacientka Janka, ktorej sa práve lekárka venovala a ktorá odoláva zákernej
chorobe už osem rokov, nešetrila na úroveň poskytovanej starostlivosti slovami chvály.
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činnosť pre ambulantných pacientov. Do
ambulancií prichádzajú pacienti, u  kto-
rých sa objavia nežiaduce účinky chemo-
terapie či biologickej liečby alebo iné kom-
plikácie. Podľa závažnosti stavu sú buď
hospitalizovaní, alebo liečení ambulantne.

Vedeckovýskumná činnosť 
Vedeckovýskumná činnosť pozostáva
v prvom rade z realizácie klinických štú-
dií, sú to medzinárodné multicentrické
prospektívne randomizované  klinické
štúdie. Pracoviská kliniky (posteľová aj
ambulantná časť kliniky) participovali na
viac ako 80 medzinárodných klinických
štúdiách od fázy I (karcinóm vaječníkov),
fázy II (karcinóm vaječníkov, kolorekta
a pankreasu) až po fázu III (karcinómy
GIT-u, hlavy a krku, prsníka). Pracovníci
kliniky viedli alebo sa spolupodieľali aj
na niekoľkých klinických štúdiách fázy
IV, ktoré mali celoslovenskú pôsobnosť
a ich výsledky boli publikované a prezen-
tované na medzinárodných vedeckých
podujatiach.  Súhlas s  účasťou a  spolu-
práca na klinickej štúdii v mnohých prí-
padoch umožnili zaradeným pacientom,
aby dostali nový liek skôr, než sa stal štan-
dardne dostupným v klinickej praxi.
Interná onkologická klinika je súčasťou
vedeckovýskumnej spolupráce s Ústavom
experimentálnej onkológie, spolupodieľa

sa na vedeckých projektoch Onkologic-
kého ústavu sv. Alžbety (detekcia cirku-
lujúcich nádorových buniek, hladiny ras-
tového faktora pre cievny endotel,
rezistencia na cytostatiká a  iné). Lekári
kliniky publikujú svoje výsledky v odbor-
ných vedeckých časopisoch doma i v za-
hraničí, prednášajú na všetkých význam-
ných slovenských onkologických
podujatiach, niektoré práce boli uvedené
vo forme posteru aj na zahraničných ve-
deckých onkologických podujatiach.
Okrem klinického a základného výskumu
sa klinika spolupodieľa na príprave kon-
cepcie aplikovaného resp. translačného
výskumu. Viacerí lekári a lekárky obhájili
vedeckú hodnosť CSc. resp. PhD. a viacerí
sú v príprave v externej forme doktorand-
ského štúdia. Väčšina lekárov kliniky,
všetci na oddelení ambulantnej chemo-

terapie, majú odbornú špecializáciu, ates-
táciu z odboru klinická onkológia, ostatní
sú v príprave na vykonanie astestácie.

Pedagogická činnosť 
Okrem starostlivosti o pacientov sa lekári
kliniky podieľajú na pregraduálnej výučbe
študentov VŠZaSP sv. Alžbety. Ťažiskom
pedagogickej činnosti kliniky je pregra-
duálna výučba predmetu Onkologická
propedeutika študentov IV. ročníka LF
UK, a to vo forme prednášok a klinic-
kých stáží. Povinnú časť predatestačnej
prípravy tu absolvujú aj lekári pred po-
stupovou skúškou z internej medicíny,
pred atestáciou zo všeobecného lekárstva
a všetkých onkologických špecializácií.
Text: MUDr. Barbora Slabá 
a prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc., 
Foto: Peter Kresánek

13

Zdravotná sestra Jana Dvoranová. Zdravotná sestra Zuzana Kadetová a sanitárka Vladimíra Mičeková.
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Ako nás informovala prodekanka
Lekárskej fakulty Univerzity
Komenského doc. MUDr. Da-

niela Ostatníková, PhD., hostia prišli ako
hodnotiaca komisia na schválenie akre-
ditácie LFUK v Malajzii. Okrem iného
tiež uzatvoriť zmluvu o spolupráci pri
pregraduálnom vzdelávaní lekárov z Ma-
lajzie na LFUK, pre ktorú spoločné kli-
niky na OÚSA fungujú aj ako školiace
pracovisko. Začali sa tiež rozhovory 
o twinning programe pregraduálneho
vzdelávania lekárov s Management and
Science University v malajzijskom Shah
Alame. Malajzijská federácia sa nachádza
v juhovýchodnej Ázii. Vznikla v roku

1963, keď sa krajina osamostatnila. Za
vlády jej prvého premiéra, ktorým bol
Mahathira bin Mohamed (1981 – 2003)
sa Malajzia zmenila z kra-
jiny, ktorá len exportovala
suroviny, na štát vyváža-
júci výrobky, služby a tak-
tiež na turisticky atrak-
tívnu destináciu. Malajzia
exportuje ropu a zemný
plyn, čo jej prinieslo
značný zisk osobitne po
raste ich cien od roku
2006. Hlavným mestom je
Kuala Lumpur, no vo vý-
stavbe je tiež nové hlavné

mesto Putrajaya. Zdravotníctvo je v Ma-
lajzii na veľmi dobrej úrovni. Predovšet-
kým súkromné zdravotnícke zariadenia
zodpovedajú svojou kvalitou podobným
v západných krajinách.
Text: asistentka riaditeľa OÚSA 
Bc. Eva Massarová 
Foto: Peter Kresánek

Na spoločnej fotografii účastníci návštevy v OÚSA na klinikách rádiologickej a stomatologickej a maxilofaciálnej chirurgie (zľava):
právny poradca Malaysian medical Council (MMC) Mr. Perumal Chinaya, sekretár MMC Dr. Wan Mazlan, generálny riaditeľ
Ministerstva zdravotníctva Malajzie a prezident MMC Dr. Ismail Merican, prednostka II. rádiologickej kliniky OÚSA a LFUK 
doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD., prodekanka LFUK pre zahraničné vzťahy doc. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., konateľ  OÚSA
Doc. MUDr. J. Kaušitz,CSc, h. prof., konateľ OÚSA RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc., rektor Management and Science University (MSU) 
v malajzijskom Shah Alame profesor Mohamed Shukri, prorektor pre vedu a zahraničné vzťahy MSU profesor Ali Asbi.

Lekársku fakultu Univerzity Komenského (LFUK)
a Onkologický ústav sv. Alžbety (OÚSA) vo februári pracovne
navštívili predstavitelia malajzijského zdravotníctva. 

HOSTIA Z MALAJZIE

UDIALO SA

číslo 1/2011

Na Klinike stomatologickej a maxilofaciálnej chirurgie
OÚSA a LFUK prijali vzácnych malajzijských hostí (zľava
v bielom): prodekan LFUK doc. MUDr. Peter Stanko
a prednosta kliniky prof. MUDr. Vladimír Javorka, PhD.

14
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JUbILEUM

15

D oc. Makaiová už od štu-dentských čias sa zaují-mala o  odbor nukleárnej
medicíny a po skončení štúdia na-
stúpila na miesto asistentky Ka-
tedry lekárskej fyziky a nukleárnej
medicíny LFUK. Tu okrem peda-
gogických povinností sa venovala
pod dohľadom svojho učiteľa doc.
Štefana Hupku klinickému vý-
skumu. Začiatkom 70.  rokov sa
pani docentka čoraz viac venovala
klinickému využitiu rádionuklidov
pri diagnostike ochorení osteoarti-
kulárneho systému najmä kostných
metastáz. Neskôr zaviedla diagnos-

tiku nádorov rádiogálioma  rádionuklidovú diag-nostiku neuroendo-

krinných ochorení. V  roku 2000
doc. Makaiová ako prvá na Slo-
vensku spustila diagnostiku nádo-
rových i  nenádorových ochorení
pomocou pozitrónovej tomografie
(PET). Túto diagnostiku rozpra-
covala do detailov a vďaka jej úsiliu
došlo k výraznému skvalitneniu ná-
dorovej diagnostiky na Slovensku.
Od roku 1996 je doc. Makaiová
prednostkou Kliniky nukleárnej
medicíny Onkologického ústavu
sv. Alžbety a LFUK a SZU. Spolu
s mladým tímom odborníkov sa jej
podarilo vybudovať špičkové diag-
nostické oddelenie, ako aj lôžkovú
časť, kde sa lieči väčšina sloven-
ských pacientov na rakovinu štít-
nej žľazy.

Od roku 1992 až do roku 2008 stála
doc. Makaiová na čele Spoločnosti
nukleárnej medicíny a radiačnej hy-
gieny Slovenskej lekárskej spoloč-
nosti a  aj v  súčasnosti je hlavnou
odborníčkou odboru. V  oboch
tých to funkciách výrazne prispela
k rozvoju odboru nukleárnej medi-
cíny na Slovensku. Z doc. Makaio-
vej počas celého jej pôsobenia vyža-
roval ľudský rozmer jej osobnosti.
Tak pri výučbe študentov, lekárov
či pri diagnostikovaní pacientov
mala vždy v sebe lásku a nadšenie. 
Dovoľ nám, milá pani docentka,
aby sme Ti pri príležitosti Tvojho
krásneho životného jubilea zapriali
v  mene vedenia OÚSA, v  mene
všetkých spolupracovníkov, v mene
všetkých odborníkov nukleárnej
medicíny na Slovensku všetko naj-
lepšie, veľa lásky, pokoja a síl do ďal-
ších dní života. Text: Doc. MUDr. Juraj Kaušitz,

CSc., h. prof., riaditeľ OÚSA  

V týchto dňoch si pripomíname vzácne životné jubileum

Izabely Makaiovej, ktorá významne prispela a prispieva

k rozvoju odboru nukleárnej medicíny na Slovensku.

K životnému jubileu docentky Izabely Makaiovej
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LEKÁROM BOL
MÔJ DEDKO

Profesorka Eva Blahová
pri soche svojho dedka,
známeho lekára a za -
kladateľa nemocnice
v Skalici.
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Pani profesorka, v  novej
budove Slovenského národ-
ného divadla v bratislave mal
vo februári galakoncert teno-
rista Juan Diego Flórez
z Limy. Vraví sa, že to bolo aj
vaším pričinením. 
Juan Diego Flórez mal len
dvadsaťtri rokov, keď bol vy-
bratý spievať na Rossiniho
opernom festivale v Pesare za
sólistu, ktorý vtedy náhle
ochorel. Toto vystúpenie ho
preslávilo. Jedna noc stačila na
to, aby svojím tenorom zaujal.
Ešte toho istého roku debuto-
val v slávnej La Scale. Nasledo-
valo víťazné ťaženie, počas kto-
rého žne vavríny na ďalších
významných svetových oper-
ných scénach. Jeho predstavenia sú me-
siace dopredu beznádejne vypredané.
Program vystúpení má naplnený a uza-
vretý až do roku 2015.  V  odborných
kruhoch i na verejnosti je známe, že Lu-
ciano Pavarotti ho označil za svojho ná-
stupcu. Juan Diego Flórez pritom býva
zaraďovaný medzi dve desiatky najlep-
ších tenoristov v celej histórii spevu. Bel-
cantový tenor, ktorý dostal do vienka,
je osobitne vhodný na interpretáciu naj-
slávnejších diel majstrov ako Rossini,
Donizetti či Bellini. Môžem tiež po-
tvrdiť jeho blízky vzťah k  Bratislave.
Manželka Juana Diega Flóreza pani Julia
Trappe študovala spev a bola aj mojou
žiačkou. Pričinila som sa o  ich zozná-
menie, ktoré korunovala slávna cirkevná
svadba v Peru ústiaca do celonárodných
osláv. 

Juan zrejme zdedil vokálny talent
a lásku k peruánskej a latinskoamerickej
hudbe po svojom otcovi, ktorým bol
spevák Rubén Flórez. Dostali ste aj vy
svoj talent ako dedičstvo po predkoch? 
Talent je len začiatkom úspechu. Vo
svete opery žil nielen môj otec spevák
Janko Blaho, ale jeho pričinením  celá
naša rodina. S bratom nám namiesto roz-
právok hovoril operné libretá. Na jeho
predstavenia som chodievala od detstva.
V  našom príbytku sa stretávali a  môj
vzťah k umeniu dotvárali nielen hudob-
níci ako napríklad dirigent Slovák, ale aj
maliari Mudroch či Želibský. Vedená
otcovým zmyslom pre disciplínu som už
od základnej školy cvičila hru na klavíri
a  začala sa venovať spievaniu. Ako 17-
ročnú ma prijali na vysokoškolské štú-
dium operného spevu u profesorky Anny

Hrušovskej. Pripravovala sa tu aj sveto -
známa Lucia Popová. Stala sa mojou ce-
loživotnou priateľkou, ktorá odštartovala
tiež moje ďalšie medzinárodné štúdiá
a pedagogickú kariéru. Otvorila mi dvere
do New Yorku a ten mi sprístupnil celý
svet. Pozvali ma do Kanady, v Prahe ma
upozornili na príležitosť z Japonska, od-
kiaľ som sa dostala aj do Južnej Kórey.
Tri roky som pôsobila v kráľovskej opere
v Nórsku. Za vrchol svojej pedagogickej
činnosti považujem majstrovský kurz,
ktorý som viedla v Miláne a mal výborný
ohlas aj v La Scale. Ak bilancujem svoje
doterajšie pedagogické účinkovanie, tak
sem patria vyše tri desaťročia na VŠMU
v  Bratislave, niekoľkoročné angažmán
v Akadémii Europe Mozart Foundation,
Nórskej kráľovskej opere i univerzite vo
fínskom Turku. Najnovšie pripravujem

Speváčka a profesorka hudby, matka dvoch detí Eva Blahová pôsobila ako prvá veľvyslankyňa SR
na Svetovom fóre v Cambridgei. Je držiteľkou vysokých štátnych vyznamenaní Slovenska aj
Rakúska. Zvolili ju za Ženu roka nielen na Slovensku, ale tiež v Spojených štátoch, kde ju označili
aj za Ženu 21. storočia. Vďaka svojmu hudobnému talentu, pedagogickému majstrovstvu
a fortieľu i tvorivému pracovnému zanieteniu už preniesla a ďalej úspešne vkladá pečať svojho
umenia do desiatok známych umelcov nielen u nás, ale aj v zahraničí. Rámec jej pôsobenia
prekračuje hranice vlasti, ba i celej Európy. Prostredníctvom rozhovoru približujeme túto
nevšednú osobnosť aj našim čitateľom. 

Dodnes používaná nemocničná budova, ktorú dal postaviť doktor Pavel Blaho.
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talenty na Akadémii umení v  Banskej
Bys trici, rakúskych študentov na magis-
terskom štúdiu vo Viedni a ako hosťujúca
profesorka pôsobím na Akadémii umení
v Krakove. Medzi mojich známych žia-
kov patria napríklad Magda Kožená,
Gus táv Beláček, Lada Biriukov, Renata
Pokupič, Peter Berger, Yoko Oba, Du-
bravka Musovic, Martina Zadro či Mária
Kobielska. 

Našich čitateľov bude určite zaujímať
i váš vzťah k zdravotníctvu.
K  zdravotníctvu mal nielen blízko, ale
priamo v ňom pôsobil ako známy lekár
už môj dedko doktor Pavel Blaho. Svojmu
účelu podnes slúži i nemocničná budova,
ktorú vo svojom rodisku vybudoval. Hreje
ma pri srdci, že sa na neho nezabudlo
a  v  Skalici nesie jeho meno detašované
pracovisko Vysokej školy zdravotníctva

a sociálnej práce sv. Alžbety a pripomína
ho tak aj novým mladým zdravotníckym
a  sociálnym pracovníkom. Veľmi dobre

poznám už od začiatku jeho
pôsobenia pred pätnástymi
rokmi i Onkologický ústav
svätej Alžbety, ktorý nadvia-
zal na stáročné tradície rov-
nomennej nemocnice a sta-
rostlivosť poskytovanú
trpiacim a chorým sestrami
alžbetínkami. Roky sa
v  ústave liečila i  moja ma-
mička Júlia Blahová rodená
Ivičičová. Veľmi dobre sme
si rozumeli, vrátane otecka,
i  s  rehoľnými sestrami. Za
všetky spomeniem aspoň
prvú predstavenú zo začiat-
kov Onkologického ústavu
svätej Alžbety sestru Ale-
xandru a  tiež Vincenciu,
u  ktorej si vážim okrem
iných vlastností, a  oso-
bitne  pri tomto náročnom
poslaní, zachovanie zmyslu
pre humor.
Text : Peter Kresánek
Foto: Peter Kresánek a archív

Detašované pracovisko Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety nesie
meno zakladateľa dynastie Blahovcov.

Profesorka Eva Blahová a viceprezident spoločnosti Grafobal Group Ing. Pavel Horváth, 
MBA s manželkou. 

Profesorka Eva Blahová a Juan Diego Flórez,
ktorý býva zaraďovaný medzi dve desiatky 
najlepších tenoristov v celej histórii spevu.

18
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Zviacerých združení, nadácií či ne-
ziskových organizácií, ktorých cie-
ľom je pomoc ľuďom chorým, sta-

rým, zdravotne postihnutým či ľuďom
v núdzi, sa len niektoré zameriavajú  vý-
lučne na pomoc onkologickým pacientom. 
Vedomí si závažnosti onkologických ocho-
rení a neľahkej situácie onkologických pa-
cientov, s čím sa dennodenne  stretávame,
rozhodli sme sa založiť Združenie pre on-
kológiu, ktorého cieľom je najmä podpora
liečby onkologických ochorení a vzdelá-
vania v  onkologickej oblasti. Zámerom
tohto občianskeho združenia je prispieť 
k zlepšeniu kvality života onkologických
pacientov, úrovne  poskytovania zdravot-
nej starostlivosti v zdravotníckych zaria-
deniach, ktoré sa špecializujú na onkolo-
gickú problematiku, k  modernizácii ich
prístrojového vybavenia, zavádzaniu no-
vých liečebných metód a ďalšiemu vzde-
lávaniu lekárov v tejto oblasti.  

Predpokladom splnenia poslania Združe-
nia pre onkológiu je nevyhnutná dobrá
spolupráca so zdravotníckymi zariade-
niami, aktívna komunikácia s lekármi
a ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi,
ako aj ďalšími korporáciami a verejnosťou.
Združenie pre onkológiu preto v  spolu-
práci s Onkologickým ústavom sv. Alžbety
ako špecializovaným zdravotníckym zaria-
dením v  onkologickej oblasti a  jeho od-
bornými za mestnancami  už pripravuje
projekty na realizáciu uvedených zámerov.
Vieme, že splnenie našich predsavzatí ne-
bude ani zďaleka ľahké, no dúfame,  že
i vďaka vašej pomoci a osobnej účasti sa
nám to podarí.
Text: JUDr. Alžbeta Milková, 
predsedníčka Združenia pre onkológiu
Foto: Peter Kresánek 

Združenie 
pre dobrú vec

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
Štatutár: JUDr. Alžbeta Milková
Bankové spojenie pre možnosť poukáza-
nia príspevku : Slovenská sporiteľňa, číslo
účtu: 0633438248/0900.
Bankové spojenie na poukázanie dvojper-
centného podielu z dane: Tatra banka,
číslo účtu : 2927841664/1100.

Každého z nás už oslovilo občianske združenie či nadácia -
finančne alebo osobným zapojením sa prispieť na dobrú vec. 
Je prirodzené,  že sa do takýchto aktivít radi zapojíme, najmä ak
vieme, že naša pomoc bude naozaj efektívna, nevyjde nazmar a tí,
ktorí ju potrebujú, ju aj ocenia. Neďaleko Onkologického

ústavu sv. Alžbety, v  strede
Bratislavy na Dunajskej ulici posky-
tuje odborné služby garantované
i Slovenským gemologickým inštitú-
tom nové centrum renomovanej spo-
ločnosti A briliant. Návštevníkom tu
okrem iného poskytnú i  rady ohľa-
dom ohodnotenia, nákupu či predaja
drahých kameňov, sú tu i  vybrané
šperky, hodinky či iné drahocennosti.
Prvá fotografia približuje priečelie no-
vého centra, na druhej jeden z uni-
kátnych vystavených exponátov –
hodinky urobené s  použitím zlatej
dolárovej mince.  
Text a foto: Peter Kresánek

Cenné služby a rady
neďaleko OÚSA
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Základy zdravej 
životosprávy
Zdravie je pre každého človeka nepochybne
jednou z najvýznamnejších hodnôt.
Napriek tomu je aj dnes ešte stále mnoho
ľudí, ktorí si hodnotu svojho zdravia začnú
ceniť až po tom, čo vážne ochorejú...

,,Akú hodnotu a aký význam má pre nás kresťanov zriekať sa niečoho,
čo je samo osebe dobré a užitočné pre našu obživu? Sväté písmo 
a celá kresťanská tradícia nás učia, že pôst je veľkou pomocou, keď sa
chceme vyhnúť hriechu a všetkým jeho následkom. Preto sa v de-
jinách spásy výzva na pôst niekoľkokrát opakuje. Už na prvých
stranách Svätého písma prikazuje Pán človeku, aby sa zdržal požívania
zakázaného ovocia: „Pán Boh prikázal človekovi: Zo všetkých stromov
raja môžeš jesť. Zo stromu poznania dobra a zla však nejedz! Lebo v
deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš“ (Gn 2, 16 – 17). Komen-
tujúc tento Boží zákaz, sv. Bazil poznamenáva, že „pôst bol nariadený
už v raji”, a „prvé nariadenie v tomto zmysle bolo dané Adamovi”.
Pritom však dodáva: „Nejedz je teda nariadenie o pôste a abstinencii”

(porov. Sermo de jejunio: PG 31, 163, 98). Pretože všetci sme zaťažení
hriechom a jeho následkami, pôst je nám ponúknutý ako prostriedok
na znovunadviazanie priateľstva s Pánom.
V Novom zákone objasňuje Ježiš hlboký dôvod pôstu, keď odsudzuje
postoj farizejov, ktorí škrupulózne zachovávali predpisy ukladané
zákonom, no ich srdcia boli ďaleko od Boha. Pravý pôst, zdôrazňuje
opäť inde božský Učiteľ, spočíva skôr v tom plniť vôľu nebeského 
Otca, ktorý „ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti” (Mt 6, 18). On sám
dáva na to príklad, keď odpovedá satanovi na konci 40-dňového
pobytu na púšti, že „nielen z chleba žije človek, ale z každého slova,
ktoré vychádza z Božích úst” (Mt 4, 4). Pravý pôst je teda zameraný
na požívanie „pravého pokrmu”, ktorým je konať vôľu Otca (porov.
Jn 4, 34). Ak teda Adam neposlúchol Pánov príkaz „nejesť zo stromu
poznania dobra a zla”, veriaci sa chce pôstom pokorne podriadiť Bohu,
dôverujúc v jeho dobrotu a milosrdenstvo. Praktizovanie pôstu bolo
v prvej kresťanskej komunite veľmi časté (porov. Sk 13, 3; 14, 22; 27,
21; 2 Kor 6, 5). Aj cirkevní otcovia hovoria o sile pôstu, ktorý je schopný
krotiť hriech, potláčať žiadostivosť „starého Adama” a otvárať v srdci
veriaceho cestu k Bohu. Pôst je navyše cvičením, ktoré opakovane
odporúčajú svätci každej doby. Sv. Peter Chryzológ píše: „Pôst je
dušou modlitby a milosrdenstvo je životom pôstu. Preto kto sa modlí,
postí sa. Kto sa postí, je milosrdný. Kto si pri prosbe želá, aby bol vy-
počutý, vypočuje toho, kto sa na neho obracia s prosbou. Kto chce
nájsť voči sebe otvorené Božie Srdce, nezatvára to svoje pred tým, kto
ho prosí” (Sermo 43: PL 52, 320. 332).
V našich časoch sa zdá, že prax pôstu trochu stratila svoju duchovnú
hodnotu a že v kultúre poznačenej hľadaním materiálneho blahobytu
nadobudla skôr terapeutickú hodnotu v súvislosti s ozdravovaním

VýZNAM PôSTNEHO ObDObIA
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Dobré zdravie sa navyše nedá kú-
piť. Kvalitné zdravie je čias-
točne darom našich predkov.

To však nestačí. Tento dar sa dá ľahko
premrhať. Ak si chceme zdravý „korie-
nok“ uchovať, musíme pre to niečo aj
sami urobiť. Našim príspevkom pre po-
silnenie a uchovanie pevného zdravia je
správna životospráva. Jej významnou sú-
časťou je zdravá výživa. Je vecou slobod-
ného výberu každého jedinca, či bude
viesť zdravý životný štýl, alebo sa vydá na
cestu  nevšímavosti k  hodnotám vlast-
ného zdravia a  bude sa riadiť falošným
heslom, že „čo mi chutí, to mi prospieva“.
Navyše zastávať zásady zdravej výživy ne-
znamená propagovať askézu a odriekanie.
Aj zdravá strava je mimoriadne kvalitná
a chutná a prináša veľký kulinársky pôži-
tok. 

Správny výber a zásady
Zásady zdravého životného štýlu sú dnes
dopodrobna popísané, a jasne sformulo-
vané. Všetky tieto zásady sú podložené
početnými vedeckými prácami. Vý-
znamní odborníci vydávajú pravidelne
štandardné odporúčania a  návody ako
postupovať. Popredná medzinárodná or-
ganizácia, ktorá sa zaoberá zdravým ži-
votným štýlom a jeho významom pri pre-
vencii zhubných nádorov (pozn.: „World
Cancer Research Fund“, „WCRF“) v sú-
lade s heslom: „Zastavme rakovinu ešte
predtým než začne!“, zhŕňa poznatky naj-
modernejšej svetovej vedy a výskumu pre
širokú verejnosť do 3 základných odpo-
rúčaní: 
- Jedzte prevažne rastlinnú potravu, ob-
medzujte červené mäso a  vyhýbajte sa
údenému mäsu.

vlastného tela. Postenie sa zaiste týka fyzického zdravia, ale pre ve-
riacich je v prvom rade „terapiou” na vyliečenie sa zo všetkého, čo im
bráni pripodobniť sa Božej vôli. V apoštolskej konštitúcii Paenitemini
z r. 1966 Boží služobník Pavol VI. konštatoval, že je nevyhnutné pred-
stavovať pôst v kontexte povolania každého kresťana „nežiť viac pre
seba samého, ale pre toho, ktorý ho miloval a sám seba vydal za neho,
a tiež... žiť pre bratov” (porov. kap. I). Pôstne obdobie by mohlo byť
vhodnou príležitosťou na umŕtvovanie nášho egoizmu a otváranie
svojho srdca Božej láske a blížnemu, čo je prvým a najvyšším
prikázaním Nového zákona a zhrnutím celého evanjelia (porov. Mt
22, 34 – 40).
Verné praktizovanie pôstu okrem toho prispieva k integrite osoby ako
tela a duše tým, že jej pomáha vyhnúť sa hriechu a rásť v dôvernom
vzťahu k Pánovi. Zriekanie sa fyzickej stravy, ktorá živí telo, uľahčuje
vnútornú disponovanosť na počúvanie Krista a na to, aby sme sa sýtili
jeho spásnym slovom. Pôstom a modlitbou mu umožníme, aby prišiel
a utíšil ten najhlbší hlad, ktorý pociťujeme vo svojom vnútri: hlad 
a smäd po Bohu.
Pôst nám zároveň pomáha uvedomiť si, v akej situácii žijú toľkí naši
bratia. Svätý Ján vo svojom Prvom liste napomína: „Ak má niekto
pozemský majetok a vidí brata v núdzi a srdce si pred ním zatvorí,
ako v ňom môže ostávať Božia láska?“ (3, 17.) Dobrovoľný pôst nám
pomáha pestovať si spôsoby milosrdného Samaritána, ktorý sa
skláňa a ide pomôcť trpiacemu bratovi (porov. encyklika Deus caritas
est, 15). Keď si slobodne zvolíme, že sa niečoho zriekneme, aby sme
pomohli druhým, dávame tým konkrétne najavo, že blížny v ťažkos-
tiach nám nie je cudzí. Práve na to, aby sme si tento postoj prijatia
a pozornosti voči bratovi stále zachovali, povzbudzujem farnosti 

a všetky ostatné komunity, aby v pôstnom období na úrovni jed-
notlivcov i spoločenstva zintenzívnili praktizovanie pôstu spolu s
počúvaním Božieho slova, modlitbou a almužnou. To všetko patrilo
už od začiatku k životnému štýlu kresťanskej komunity, v ktorej sa
konali aj špeciálne zbierky (porov. 2 Kor 8 - 9; Rim 15, 25 -27), pri
ktorých boli veriaci vyzvaní, aby dali chudobným to, čo vďaka pôstu
ušetrili (porov. Didascalia Ap., V, 20, 18). Aj dnes je potrebné
znovuobjaviť význam pôstu a povzbudzovať k nemu najmä počas
liturgického pôstneho obdobia.
Z toho, čo som povedal, veľmi jasne vyplýva, že pôst predstavuje
dôležité asketické cvičenie, duchovnú zbraň na boj proti prípadnému
nezriadenému lipnutiu na sebe samých. Dobrovoľné zrieknutie sa
potešenia z jedla a iných materiálnych dobier pomáha Kristovmu
učeníkovi udržať pod kontrolou žiadostivosť vlastnej prirodzenosti
oslabenej dedičným hriechom, ktorej negatívne účinky zasahujú celú
ľudskú osobu. Príhodne na to vyzýva aj starobylý liturgický pôstny hym-
nus: „Utamur ergo parcius, / verbis, cibis et potibus, / somno, iocis et
arctius / perstemus in custodia. – Používajme slová, jedlá, nápoje,
spánok i zábavu striedmo a ešte pozornejšie ich majme pod kontrolou.“
Drahí bratia a sestry, je dobré si uvedomiť, že prvotným cieľom pôstu
je každému z nás pomôcť – ako to napísal Boží služobník Ján Pavol
II. –, aby sme sa úplne oddali Bohu (porov. encyklika Veritatis splen-
dor, 21). Nech sa teda pôstne obdobie v každej rodine a v každej
kresťanskej komunite využije na to, aby sme sa vzdali všetkého, čo
rozptyľuje ducha, a aby sme zintenzívnili to, čo živí dušu a privádzali
ju k láske k Bohu a k blížnemu.

(Posolstvo Sv. Otca pápeža Benedikta XVI. na pôstne obdobie
2009)

MUDr. Peter Minárik, gastroenterológ
OÚSA
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- Buďte fyzicky aktívni každý deň, akou-
koľvek formou a najmenej 30 minút. 
- Udržujte si zdravú hmotnosť po celý
život. 
Obezita, cukrovka, srdcovo-cievne cho-
roby a  rakovina sú zdravotné hrozby,
ktoré majú tesný vzťah k  výžive a  k  ži-
votnému štýlu. Vo Veľkej Británii trpia
2/3 dospelej populácie na nadváhu alebo
obezitu a  1/4 dospelej populácie je
obézna. Spomedzi detí trpí 1/3 na nad-
váhu alebo obezitu a 1/5 je obézna. Kým
výskyt nadváhy a obezity u dospelých je
stabilný, u detí má stále stúpajúci trend.
Predpovede varujú, že pri takomto ne-
priaznivom trende bude v roku 2050 až
90 % populácie trpieť na nadváhu alebo
obezitu a takmer 70 % ľudí bude obéz-
nych. Podobné dáta platia aj pre Slo-
vensko a ostatné priemyselne rozvinuté
krajiny. Zvrátiť tento nepriaznivý vývoj
možno pomocou rôznych ozdravných
opatrení, a to tak zo strany každého jed-
notlivého človeka, ako aj na celospolo-

čenskej úrovni. Zatiaľ sa zdá, že začať s po-
zitívnou zmenou musí predovšetkým
každý človek sám od seba. Pamätajte, že
vzniku až celej 1/3 zhubných nádorov sa
dá zabrániť zdravou výživou. A jesť sa dá
predsa zdravo aj chutne zároveň. 
Text: MUDr. Peter Minárik, gastroente-
rológ OÚSA
Foto: Internet, Peter Kresánek (fotka
MUDr. Petra Minárika)

Dojčiace matky by mali kŕmiť svoje
deti počas prvých 6 mesiacov

výlučne materským mliekom. Potom nech
pridávajú do výživy dojčiat ďalšie tekutiny
a potravu. 

Špeciálne
odporúčanie pre
dojčiace matky: 

Každé z uvedených odporúčaní sa skladá z niekoľkých detailnejších veľmi
praktických a ľahko dosiahnuteľných predpisov. Spolu ich je desať, čiže

akési „desatoro“. Pre názornosť ich uvedieme v doslovnej citácii. 

Odporúčania životosprávy pre prevenciu rakoviny:
1. Buďte čo najštíhlejší, ale nie podvyživení.
2. Buďte fyzicky aktívni, a to najmenej 30 minút denne.
3. Vyhýbajte sa sladeným nápojom a obmedzte konzumáciu potravy s vysokým

obsahom energie.  
4. Obmedzte potravu, do ktorej sa pridal cukor a ktorá je bohatá na tuk a chu-

dobná na vlákninu. 
5. Jedzte viac zeleniny, ovocia, celozrnných cereálií a strukovín.
6. Obmedzte konzumáciu červeného mäsa (napríklad bravčové, hovädzie, jah-

ňacie) a vylúčte konzumáciu údenín. 
7. Pokiaľ vôbec konzumujete alkoholické nápoje, obmedzte ich pitie maximálne

na 2 bežné nápoje denne pre muža a maximálne na 1 bežný nápoj denne pre
ženu.

8. Obmedzte konzumáciu slaných potravín a potravín údených soľou.
9. Nepoužívajte doplnky stravy na prevenciu rakoviny.

10. Nefajčite. 
Pacienti liečení na rakovinu by mali po liečbe dodržiavať všetky vyššie uvedené
zásady prevencie rakoviny. 

Desatoro zdravej výživy

ZDRAVIE

22číslo 1/2011
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Deň narcisov je v tomto roku vý-
nimočný. Dôvodom jeho vý-
nimočnosti je v  poradí už

15. ročník tejto jedinej verejno-prospeš-
nej finančnej zbierky Ligy proti rakovine.
Konať sa bude v piatok 15. apríla 2011
vo veľkých mestách i  v  malých obciach
po celom Slovensku.  
Už od ranných hodín, ale i počas celého
dňa stretnete dobrovoľníkov Ligy proti ra-
kovine, ktorí vás oslovia, ponúknu edu-
kačný letáčik a narcis – symbol jari i nádeje. 
Deň narcisov je možné podporiť viace-
rými spôsobmi:

dobrovoľným finančným príspevkom
na účet zbierky č. 2629740400/1100,

dobrovoľným finančným príspevkom
do pokladničiek dobrovoľníkov priamo
v deň zbierky 15. apríla 2011,
zaslaním prázdnej SMS* na číslo 848
v sieti všetkých mobilných operátorov
v termíne od 4. do 18. apríla 2011.

Vyzbierané finančné prostriedky vracia Liga
proti rakovine späť verejnosti vo forme fi-
nancovania a realizovania vlastných progra-
mov a projektov na podporu onkologických
pacientov i  širokej verejnosti, ku ktorým
predovšetkým patria: Centrá pomoci Ligy
proti rakovine v Bratislave, Košiciach a Mar-
tine, Linka pomoci a  poradenská služba,
ubytovacie zariadenie pre rodičov hospita-
lizovaných detských onkologických pa-
cientov v  Bratislave a  Košiciach, rekon-
dičné pobyty pre dospelých onkologických
pacientov, edukačné a  informačné mate-
riály pre širokú verejnosť, vzdelávanie mla-
dej generácie v oblasti prevencie vo forme
projektu Onkologická výchova, tábory pre
detských onkologických pacientov realizo-
vané spolu s Klubom detskej nádeje. 
Nezanedbateľná je i podpora zdravotníc-
kych a nemocničných zariadení, hospicov
či paliatívnych oddelení nemocníc pro-

stredníctvom financií venovaných na ne-
vyhnutné prístrojové vybavenie i podpora
klinických a  výskumných projektov.
K  dlhoročne podporovaným nemocni-
ciam patrí aj Onkologický ústav sv. Al-
žbety, ktorý Liga proti rakovine podpo-
rila aj z  minuloročného výnosu Dňa
narcisov vo výške 100 850 eur. Finančné
prostriedky boli použité na podporu kli-
nických a výskumných projektov a psy-
chosociálnu starostlivosť o  onkologic-
kých pacientov liečených v OÚSA.
Text: Ing., Mgr. Martina Myjavcová
Foto: LPR

LIGA PROTI RAKOVINE

23

Pripnite si narcis
aj tento rok...

Opäť sa blíži ten deň v roku,
keď ľudia pripnutím žltého
kvietku narcisu vyjadria
spolupatričnosť, pomoc i nádej.
A práve tento deň umožní Lige
proti rakovine prostredníctvom
vás pomáhať celý rok. 

VIAC INFORMáCIÍ 
NáJDETE NA:
www.lpr.sk
www.facebook.com/ligaprotirakovine

* C
en

a 1
 SM

S j
e 2

 €
. O

pe
rá

to
ri 

od
ve

dú
 n

a z
bi

er
ku

 ce
lú

 tú
to

 su
m

u 
a s

am
ot

né
 za

sla
ni

e S
M

S z
ák

az
ní

ko
vi

 n
esp

op
la

tň
uj

ú.

01_NasaNemocnica_2011.qxd:Layout 1  15.3.2011  8:38  Page 23



Nordic walking –
severská chôdza

Obľuba severskej chôdze nie je
náhodná – dá sa aplikovať ke-
dykoľvek a kdekoľvek a čo je

dôležitejšie, nevyžaduje si ani vysoké fi-
nančné náklady a ani nízky vek a vysokú
kondíciu. Práve naopak – nemusíte byť
atlét či svalnatý športovec, to, či vydržíte
kráčať, závisí len od vás, pretože ste to
len vy, kto si určuje obtiažnosť chôdze.
Aj z tohto dôvodu sa stáva čoraz popu-

lárnejšou u vyšších ročníkov, pri ktorých
plnia paličky nielen zdravotnú funkciu,
ale aj pomocnú – ako opora.

Počiatky a súčasnosť
Nordic walking má korene svojho
vzniku v tridsiatych rokoch 20. storočia
vo Fínsku, keď ho bežci na lyžiach po-
užívali v lete ako jednu z metód v rámci
kondičného tréningu. O polstoročie ne-

RELAX

24číslo 1/2011

Kým donedávna pripadali okolostojacim ľuďom akosi divne,
podozrivo, dnes sa ľudia kráčajúci s paličkami v rukách stávajú
čoraz väčšou samozrejmosťou. Nečudo,  nordic walking si aj na
Slovensku nachádza čoraz viac priaznivcov...
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skôr sa začali realizovať aj prvé klinické
štúdie pôsobenia takejto chôdze na ľud-
ský organizmus. V 90. rokoch minulého
storočia - v roku 1997 vyvinul fínsky
bežkár Matti Heikkilä v spolupráci s naj-
väčším producentom karbónových palíc
tréningový program zameraný na posil-
nenie celého tela. Aj vďaka nemu bolo
jednoznačne dokázané, že severská chô-
dza veľmi jednoducho, efektívne a priaz-
nivo vplýva na srdcovo-cievny systém 
a viditeľne posilňuje a podporuje vitalitu
celého tela.
V súčasnosti sa severská chôdza teší mi-
moriadnej popularite najmä v Škandiná-
vii. V Nórsku je chodecký zväz najväčšou
športovou organizáciou v krajine, pričom
v športovej podobe je populárna na celom
svete. Do našich končín sa vo výraznejšej
miere dostala severská chôdza približne
pred šiestimi rokmi – hlavne z Rakúska,
pričom podľa neoficiálnych údajov sa jej

pravidelne a aktívne venuje v súčasnosti
približne 3,5 milióna ľudí.

Pozitíva severskej chôdze
Nezanedbateľným pozitívom nordic wal-
kingu je jeho veková neobmedzenosť –
môžete s ním začať kedykoľvek. Zo zdra-
votného hľadiska je takáto chôdza nielen
šetrná k vašim kĺbom, ale je dokázané, že
počas neho sa nielen nohy, ale aj horná
časť tela intenzívne zapája do práce, vďaka
čomu sa telové svalstvo hýbe na 90 %! Pri
chôdzi s paličkami je do činnosti zapoje-
ných skoro všetkých 660 svalov v tele, 
v porovnaní s behom sú oveľa menej zaťa-
žené bedrá, kolená a kĺby. Pomocou pali-
čiek – na rozdiel od obyčajnej či atletickej
chôdze – je pri severskej chôdzi menšie
napätie v oblasti krčnej chrbtice, dochádza
k aktivovaniu trojhlavého svalu ramena,
veľkého prsného svalu, svalov zadnej časti
ramenného pletenca a širokého svalu

chrbta. Vďaka paličkám má chodec lepšiu
stabilitu a istotu, preťažovanie nosných
kĺbov je o 30 % nižšie, a aj preto sa severská
chôdza odporúča pri degeneratívnych
ochoreniach chrbtice, pacientom postih-
nutým osteoporózou, pacientom trpiacim
kardiovaskulárnymi ochoreniami. Se-
verská chôdza znižuje nadváhu, vysoký
krvný tlak, zlepšuje hodnoty cholesterolu
a znižuje triglyceridy. Okrem toho má po-
zitívny vplyv na pľúca a  srdcový systém,
na posilňovanie imunitného systému, od-
búrava stres a agresivitu, efektívne spaľuje
tuky, stabilizuje a redukuje telesnú hmot-
nosť a hlavne - spomaľuje proces starnutia.
V súčasnosti ju praktizuje aj viacero slo-
venských kúpeľov ako jeden zo spôsobov
pohybovej  liečby a rehabilitácie.
(Pokračovanie nabudúce: 
Správny krok a vybavenie)
Text: Peter Škorňa
Foto: INT, archív
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Dóm svätej 
Alžbety – 
gotický klenot
v Košiciach
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Dcéra uhorského kráľa On-
dreja II. a jeho manželky
Gertrúdy, pochádzajúcej

z  Bavorska, Alžbeta Uhorská - Du-
rínska,  sa po smrti svojho manžela
durínskeho grófa Ľudovíta IV. dostala
do nevôle šľachty a manželovej rodiny.
Dôvodom bola jej dobročinnosť, veľ-
korysosť a štedrosť k  ľuďom, ktorí
trpeli núdzou a  chorobami. Napriek
tomu, že nakoniec získala aspoň časť

majetku, vzdala sa ho 
v prospech nemocnice 
v Marburgu, kde až do
svojej smrti v roku 1231
slúžila chorým. Zomrela
mladá vo veku 24 rokov.
Pre jej dobročinnosť ju
pápež Gregor IX. už štyri
roky po smrti vyhlásil za
svätú.

Nedokončený
chrám
Miesto, kde sa dnes Dóm
sv. Alžbety v  Košiciach
nachádza, bolo zasvätené
skromnej kňažnej už od-
dávna. Kým na ňom vy-
rástla 58,5 metra vysoká
stavba Severnej veže, stál
tu až do konca 13. sto-
ročia gotický kostol, kto-
rého patrónkou bola  sv.
Alžbeta. Či to bol zá-
mer, alebo náhoda, pô-
dorys kostola bol takmer
identicky zhodný s roz-
mermi hlavnej lode sú-
časného Dómu. Po po-
žiari, ktorý úplne pohltil
starý kostol, sa okolo
roku 1380 začalo s  vý-
stavbou nového, pričom

jeho dokončenie trvalo viac ako sto
rokov. Podľa plánov neznámeho sta-
viteľa však stavba dodnes nie je do-
končená. Tým však táto monumen-
tálna najvýchodnejšia gotická
katedrála v  Európe s  dĺžkou 60,5 m
a šírkou 39,5 m, vyhlásená za Národnú
kultúrnu pamiatku, nestráca na svojej
atraktívnosti. Práve naopak. Je histo-
rickou dominantou, ktorú navštívi
každý návštevník Košíc. 

Alžbeta Durínska bola uhorskou sväticou, nositeľkou
a realizátorkou ideálov, vďaka ktorým sú jej menom
pomenované mnohé dobročinné organizácie po celom 
svete a tiež aj fascinujúca, vznešená a veľkolepá katedrála
v Košiciach - Dóm sv. Alžbety...
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Dóm a jeho poklady
Je ťažké len hovoriť a predstavovať via-
ceré historické a umelecké poklady ko-
šickej katedrály, keď ona sama osebe
je klenotom a  pokladom. Na stavbe
Dómu sv. Alžbety sa podieľalo nie-

koľko staviteľov, napríklad Maj-
ster Štefan alebo Mikuláš
Krompholz z  Nisy. Skladá sa
z  piatich lodí, pričom v  jej
strede sa križuje hlavná
a priečna loď. Za niekoľko sto-

ročí jej existencie ju prírodné živly
a poveternostné podmienky rozhodne
nešetrili - zachvátilo ju niekoľko po-
žiarov, prežila zemetrasenie a víchricu
a  vďaka svojim radikálnym rekon-
štrukciám ostala stáť aj po povodni
v roku 1845. Po početných opravách
si však zachovala svoje hlavné gotické
znaky, ktoré ju robia výnimočnou 
a majestátnou. Najbohatšou a umelecky
najhodnotnejšou časťou Dómu je jeho
severný portál, na ktorom sa nachádza
vyobrazenie reliéfu  Posledného súdu
v  dvoch radoch nad sebou. Okolo
tympanonu je situovaných ďalších päť
reliéfov zobrazujúcich scény zo života
sv. Alžbety. Tento portál má dva
vchody, ktoré lemujú plastiky svätcov
chrániacich sv. Alžbetu. Monumen-
tálny Hlavný oltár nesúci meno pat -
rónky Dómu je právom považovaný
za najdôležitejšiu pamiatku stredove-
kého umenia na Slovensku. Bol dva-
krát zreštaurovaný a obsahuje plastiky
zobrazujúce Pannu Máriu, Alžbetu
Uhorskú a  sv. Alžbetu biblickú. Tie
lemuje niekoľko miniatúrnych plastík
z 19. storočia. Oltár má dva páry po-
hyblivých krídel so 48 obrazmi.
Okrem neho sa tu nachádzajú ešte ďal-
šie dva oltáre a 2 oltárne obrazy. Bočné
steny zdobia plastiky z rôznych mate-

NEMOŽNO NEVIDIEŤ 
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riálov, pričom každá je vytvorená
v inom storočí, čo najlepšie pripomína
obrovský kus histórie, ktorý je vložený
do jedinej monumentálnej stavby.
Ďalšou neprehliadnuteľnou dominan-
tou je  jedinečný skvost chrámu - Bo-
hostánok, ktorý je šestnásť metrov vy-
soký  a  jeho vytvorenie trvalo
sochárovi Štefanovi Lapicidovi až de-
sať rokov. Bohato zdobená skrinka na
odkladanie monštrancie a kalichov je
skutočným majstrovským dielom, kto-
rého pestro zdobené dvierka člení päť
pilierov s  modliacimi sa anjelmi. At-
rakciou chrámu, opradenou tajom-
stvom, je netradičný chrlič vody, ktorý
má podobu ženy. Tá pravdepodobne
znázorňuje manželku staviteľa Šte-
fana, ktorý ju takouto formou potres-
tal za nadmerné pitie vína...

Či už sú to nástenné maľby, plastiky,
či erby na oknách, každá časť katedrály
dýcha svojou jedinečnou a  neopako-
vateľnou históriou, ktorá si okamžite
získa vašu pozornosť. Stačí len zablú-
diť do druhého najväčšieho mesta Slo-
venska, prejsť sa centrom a  najväčší
kostol na Slovensku - Dóm sv. Alžbety
určite neminiete...
Text: Peter Škorňa
Foto: AJ, INT

VIDEO - BEŇA
Miroslav Beňa

natáčanie 
videokamerou 
a spracovanie 

videozáznamu

K O N T A K T :  

00421 905 269 959
47A 89A
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PaedDr. Ondrej Bartko (nar.
15.  7.  1926 vo Važci) výtvarník
a výtvarný pedagóg, stredoškolský

a vysokoškolský učiteľ, žije a tvorí v Bra-
tislave. Pôsobil ako vedúci pracovník pre
oblasť umeleckého školstva na Minister-
stve školstva SSR. Za svoju činnosť získal
viacero ocenení: Zaslúžilý školský pra-
covník, Za vynikajúcu prácu, cenu SPN
za najkrajšiu knihu roka (1986), cenu
Masarykovej Akadémie umení v Prahe,
Cenu Fondu výtvarných umení za celo-
životné výtvarné dielo, Veľkú medailu sv.
Gorazda za prínos v oblasti výtvarnej pe-
dagogiky. Je čestným občanom obce Va-
žec, pre ktorú vytvoril erb.
Umelec Ondrej Bartko sa vo svojej ma-
liarskej tvorbe snaží zaobísť bez tézovi-
tého nastoľovania obsahových objavov
na jednej strane a  na druhej nezastať
v  údive nad tzv. čistou výtvarnosťou.
V jeho obrazoch sa odrážajú zákonitosti
makro- i  mikrosveta, pričom neustále
zdôrazňuje, že svet je kontinuum a človek
je jeho súčasťou. Pulzácia a rytmy, ktoré
určujú život človeka, sú súčasťou pulzo-
vania a rytmov, ktoré ovládajú prírodu.
Vrstvenie či stekanie farebnej hmoty
akoby odrážalo vrstvenie hornín a ďalších
prírodných štruktúr, potôčky farieb na
obrazoch sa riadia podobnými princípmi
ako potôčky stekajúcej vody v  krajine.
Z ich tvarov možno vyčítať nielen fyzi-

Tridsiatu ôsmu výstavu z voľného
cyklu Umenie, ktoré lieči 
v Onkologickom ústave sv. Alžbety
(OÚSA) pripravil výtvarník 
a pedagóg PaedDr. Ondrej 
Bartko, pričom vystavených 
bolo 21 autorových diel. 

EXPERIMENTÁTOR
A OBJAVITEĽ

Výtvarník a výtvarný pedagóg, stredoškolský a vysokoškolský učiteľ PaedDr. Ondrej Bartko.

Vystavené práce zo sérií: Abstraktný obraz a Bez názvu. 
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kálne zákonitosti ich vzniku a to, čo pre-
trváva, ale aj súvislosti ľudského jestvo-
vania a jeho účasti v prírodnom dianí. 
Umelec tak neustále experimentuje, snaží
sa objavovať krásu a ľudskosť aj tam, kde
je bežnému človeku skrytá. 
Ako sám ďalej priznáva, jeho tvorba mu
prináša a zároveň ostatným sprostredkuje
pocity pohody a šťastia, a tým sa opráv-
nene zaraďuje do cyklu umenia, ktoré
sprostredkovane i lieči.   
Svoje diela vystavoval už v   Bratislave,
Nitre, Trenčíne, Žiline, Liptovskom Mi-
kuláši, Poprade, Spišskej Novej Vsi, Ná-
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mestove, Komárne, Košiciach, Micha-
lovciach, Trebišove, Snine i v zahraničí:
Kyjeve, Užhorode, Budapešti, Békešskej
Čabe, Mníchove, Berlíne, Prahe, Brne,
Tel Avive, Jeruzaleme, Limasole, Varšave,
Belehrade, Paríži a Ríme.
Ondrej Bartko ako výtvarný pedagóg zá-
roveň skúma zákonitosti výtvarného ja-
zyka a  jeho didaktické rozpracovanie.
Osobitne sa venuje skúmaniu farby
v umeleckej tvorbe a  jej vplyvu na život
človeka. Farba - svetlo a tvar je podľa neho
základným kameňom nielen každého vý-
tvarného diela, ale aj neodmysliteľnou sú-
časťou každodenného života človeka. Je
ako chlieb náš každodenný, bez ktorého

náš život nie je mysliteľný. O probléme
výtvarného jazyka a farby napísal sériu ve-
deckých i populárno-vedeckých článkov
a  štúdií a  systematicky ich rozpracoval
v takých publikáciách ako Farba a jej po-
užitie, Výtvarná príprava pre stredné školy
s  výtvarným zameraním, Výtvarná vý-
chova pre stredné pedagogické školy. Bol
členom redakčných rád viacerých časopi-
sov, spoluautorom Pedagogickej encyklo-

pédie Slovenska, publikácie ART School
- ŠUR+ŠUP+ŠUV=75 a  ďalších peda-
gogických diel. Je zakladajúcim členom
Lúčnice, dlhoročným členom INSEA
(spoločnosti pre výchovu umením pri
UNESCO), bol účastníkom a  spoluor-
ganizátorom viacerých celoštátnych i me-
dzinárodných seminárov, kolokvií a kon-
gresov. 
Text a foto: Peter Kresánek

Vernisáž výstavy otvárala primárka preventívneho centra OÚSA MUDr. Alena Kállayová.
Na fotografii s Ondrejom Bartkom, jeho manželkou a dcérami.

Publikácia o výtvarných dielach Ondreja
Bartka zaujala tiež  Ing. Igora Botku z pre-
ventívneho centra OÚSA. 

Na svoje výstavy v OÚSA si nad kronikou ústavu s Ondrejom Bartkom zaspomínali aka-
demickí maliari Anna a Anton Galkovci.
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Ako Žltí anjeli ochrancovia na cestách boli
tohto roku vyhodnotené tiež dva sys-

témy aktívnych asistentov vodiča: udržia-
vania jazdného pruhu a mŕtveho uhla. Oba

sú sériovo montované do prémiových mer-
cedesov a od marca sa inštalujú aj do mer-
cedesov najrozšírenejšej triedy C (na foto).  
Aktívny asistent udržiavania jazdného pruhu
sa aktivuje, keď vozidlo neúmyselne prejde
plnú alebo prerušovanú čiaru vpravo alebo
vľavo od jazdného pruhu. Vodiča na to upo-
zorňuje ukazovateľ v združenom palubnom
prístroji a vibrácie volantu. Ak vodič nereaguje
na túto výstrahu, aktívny asistent udržiavania
jazdného pruhu môže prostredníctvom ESP
pribrzdiť protiľahlé kolesá a vozidlo tak vrátiť
späť do jazdného pruhu. 
Aktívny asistent mŕtveho uhla varuje vodiča,
ak pri zmene jazdného pruhu hrozí nebezpečen-
stvo kolízie lebo v susednom jazdnom pruhu
ide v mŕtvom uhle ďalšie vozidlo. Ak vodič ig-
noruje varovania a nebezpečne sa priblíži
k vozidlu v susednom jazdnom pruhu, systém
vozidlo pribrzdí a skoriguje tak jeho pohyb.
Text: Peter Kresánek,  
Foto: Daimler

Anjeli ochrancovia na cestách
Mníchovský Kostol všetkých svätých sa stal začiatkom tohto roku
miestom udeľovania ocenení Žltý anjel (Gelber Engel). Za inovácie
automobilov, zvyšovanie bezpečnosti a ochranu životného
prostredia  udeľuje už siedmy rok za sebou Žltých anjelov nemecký
autoklub ADAC, ktorý zastupuje vyše 17 miliónov svojich členov. 

Tento novopostavený, aj keď rozmermi
neveľký chrám, má pôdorys 5 x 8 metrov

a dovnútra pojme približne 50 ľudí. Ako sme
sa však presvedčili, omše sa zúčastňuje väčší
počet veriacich, ktorí zaujmú i miesta vonku.
Na jeho priečelí visí zvon, ktorý je uvádzaný
do chodu moderným spôsobom elektricky.

Odliali ho v dielni Patrika Iváka z Liptovských
Sliačov. Kaplnku vysvätil biskup František
Rábek, ordinár Ozbrojených síl SR. 
Ešte v roku 1935  slúžieval na Smrekovici
nedeľňajšie sväté omše aj Andrej Hlinka. Podľa
pamätníkov okolitú prírodu miloval 
a chodieval sem často na výlety. Netreba sa

tomu čudovať. Podnes sa sem vďaka čarokrás-
nemu prírodnému prostrediu, sviežemu
a čistému horskému vzduchu - a teda
prostrediu vhodnému na rehabilitáciu či
utuženie zdravia - oplatí zavítať. Vojenská zo-
tavovňa prijíma i bežných civilných hostí.
Text a foto: Peter Kresánek

Najvyššie
umiestnený
chrám
Najvyššie položené miesto na
Slovensku, kde sa ešte pravidelne
konajú v chráme sväté omše, je
kaplnka, ktorá sa nachádza
neďaleko rekreačného strediska
Vojenskej zotavovne Smrekovica
(1 400 m n. m.). 

???

Na najvyššie položenom mieste na Slovensku, kde sa ešte pravidelne konajú sväté 
omše - v smrekovickej kaplnke - nechcela tuhá tohtoročná zima sňať svoju snehovú
pokrývku ani v čase, keď by podľa kalendára už malo byť dávno teplejšie. 
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