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V tento vianočný čas vám chcem popriať hlavne veľa vnútornej radosti,

šťastia, spokojnosti, životnej nádeje, dostatok zdravia a  pokoja do vašich

rodín, aby ste každý deň v  kruhu svojich najbližších zakúšali hojnosť

lásky ľudskej a zároveň boli otvorení pre posolstvo Lásky, ktorá prišla

k nám v narodenom betlehemskom dieťati. 
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PRÍHOVOR K VIANOCIAM

3

Je tu čas Vianoc - čas očakávaní a  splnených túžob, čas spoločne trávených chvíľ, čas
chutného jedla, čas pekných rozprávok, čas oddychu. Ale nielen toto sú Vianoce. Vianoce sú
predovšetkým časom, v  ktorom si pripomíname veľký Dar pre celé ľudstvo - príchod a
narodenie Ježiša Krista. Betlehem, betlehemská hviezda, radostne spievajúci anjeli, jasličky,
betlehemská rodina s betlehemským dieťaťom pred dvetisíc rokmi. Tu je začiatok slávenia
našich kresťanských Vianoc. 

Okrem všetkých vonkajších prejavov sústreďme pozornosť aj na to, čo sa deje v nás. Šťastie,
radosť, spokojnosť, bolesť, smútok i samotu teraz vnímame akosi intenzívnejšie a sme viac
otvorení pre dobré slovo, blízkosť drahej osoby, dotyk či pohladenie. Viac si uvedomujeme,
čo pre nás znamená rodina, mama, otec, deti, manžel či manželka. Túžime cítiť, že máme
domov, že niekam patríme, že nie sme sami a že nás majú radi. Sme ochotnejší byť štedrí,
podeliť sa, pochopiť alebo inak preukázať lásku. Sme  viac schopní odhaliť svoje vnútro i to,
čo sa v nás deje a nechať prejaviť niekedy ukrývané  vnútorné bohatstvo a krásu.  Aj toto sú
Vianoce – Vianoce v našom vnútri.  

V tento vianočný čas vám chcem popriať hlavne veľa vnútornej radosti, šťastia, spokojnosti,
životnej nádeje, dostatok zdravia a  pokoja do vašich rodín, aby ste každý deň v kruhu svojich
najbližších zakúšali hojnosť lásky ľudskej a zároveň boli otvorení pre posolstvo Lásky, ktorá
prišla k nám v narodenom betlehemskom dieťati. 

Prispieť aspoň malou mierou k vášmu osobnému i rodinnému šťastiu, spokojnosti a zdraviu
môže starostlivosťou a svojimi službami aj naša nemocnica Onkologický ústav sv. Alžbety,
o ktorého pôsobení, činnosti  a ponukách sa dočítate aj na stránkach tohto časopisu Naša ne-
mocnica.

Prajem vám požehnaný vianočný čas a príjemné čítanie

Sestra Viannea, MUDr. Mária Krasňanová,
Generálna predstavená Rehole svätej Alžbety

Milí čitatelia nášho 
časopisu Naša nemocnica!
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Patrí medzi ľudí, ktorí dostali do vienka nadštan-

dardné vlohy a schopnosti, ktoré svojou usilov-

nosťou ďalej zdokonaľuje a napokon ich dokáže

pretavovať v impozantné pracovné výsledky. Ini-

cioval aj zrod časopisu Naša nemocnica a je i au-

torom jeho výstižného a víťazného názvu spo-

medzi viacerých navrhovaných. Napriek tomu sa

tvrdošijne prezentácii svojej osoby na jeho

stránkach bránil... Riaditeľ a jeden z dvoch

konateľov OÚSA - doc. MUDr. Juraj Kaušitz,

CSc., h., prof. 

STEREOTAKTICKÁ RÁDIOCHIRURGIA

10Unikátna liečba 
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V Onkologickom ústave svätej 

Alžbety (OÚSA) už podstúpilo vyše tisíc-

dvesto pacientov liečbu stereotaktickou

rádiochirurgiou. Pri tejto takzvanej trojdennej

chirurgii je skalpel nahradený x-nožom a zákrok

sa uskutočňuje bez narušenia integrity tela - po-

mocou žiarenia fotónmi. 

OPÝTALI SME SA ZA VÁS

11Rozhovor so sestrou Vianneou
„Otec mi od malička vravieval, že zo

mňa určite raz bude doktorka. A čo si pamätám,

vždy som vravievala, že chcem byť lekárkou. Počas

štúdia medicíny som spoznala hlboko veriace spo-

lužiačky a čítala som knihy, kde sa písalo o tom,

ako sa mladí modlia k Bohu vlastnými slovami,

akí sú nadšení a zapálení. Vnútri som zatúžila aj ja

mať taký blízky vzťah k Bohu...“ – tieto a po-

dobné zaujímavosti prezrádza o sebe v rozho-

vore Sestra Viannea - MUDr. Mária Krasňanová,

Generálna predstavená Rehole svätej Alžbety.  

OSLAVA

14Slávnostne i pracovne
Zamestnanci OÚSA sa tohto

roku opäť stretli na pozvanie Rehole svätej Al-

žbety, aby spoločne oslávili sviatok svätej Al-

žbety. Slávnostný, ale i pracovný ráz stretnu-

tia zdôraznili vystúpenia, v ktorých Generálna

predstavená Rehole hovorila o živote a na-

plňovaní odkazu sv. Alžbety, pričom tieto jej my-

šlienky na podmienky práce ústavu ďalej rozvi-

nuli a konkretizovali jeho vedúci predstavitelia.

LIGA PROTI RAKOVINE

17Prvá nádorová tkanivová
banka v SR

Nezisková organizácia Liga proti rakovine v rámci

svojho úspešného pôsobenia prispela k viacerým

projektom tiež v Onkologickom ústave svätej Alž-

bety. Medzi najvýznamnejšie v súčasnosti patrí

dar prostriedkov, z ktorých sa okrem iného nado-

budol špeciálny excidačný box a zariadenia na

hlboké mrazenie, mraziacich skladovacích boxov. 

LEKÁREŇ SV. ALŽBETY

18Vyše dve tisícky liekov, medzi
nimi aj ťažko dostupné 
onkologické
Lekáreň sv. Alžbety bola síce na Hollého ulici

v Bratislave otvorená 1. februára 2001, avšak pô-

vodná, rovnomenná historická lekáreň tu fungo-

vala už od roku 1753, až do jej neskoršieho zruše-

nia. Dnes ponúka novootvorená lekáreň vyše dve

tisícky všetkých druhov liekov vrátane najšir-

šieho sortimentu ťažko dostupných onkologic-

kých. 

SLUŽBY OÚSA

22Pracovné preventívne centrum
OÚSA

Pracovné preventívne centrum OÚSA (PPC),

umiestnené na 3. poschodí v budove na Heydu-

kovej ulici číslo 14 v Bratislave, poskytuje vše-

obecnú a špecializovanú zdravotnú starostlivosť.

Hlavný dôraz kladie na prevenciu, ktorá je väčši-

nou najúčinnejším prostriedkom pri udržaní pev-

ného zdravia, a tým aj zárukou plnohodnotného

života človeka.

NAŠA PORADŇA

23Katka vysvetľuje
Podnikateľ, pacient OÚSA Milan H. nám

poslal otázku: Ako ovplyvňuje preplatok poist-

ného na zdravotné poistenie zistené podaním

ročného zúčtovania poistného na zdravotné pois-

tenie  daňovú povinnosť fyzickej osoby? Viac

v odpovedi advokátky JUDr. Kataríny Kráľovej.
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LABORATÓRIÁ ÚLVM OÚSA

24Komplexné laboratórne 
služby najvyššej kvality

Ústav laboratórnych vyšetrovacích metód (ÚLVM)

OÚSA je najkomplexnejším pracoviskom v oblasti

laboratórnej medicíny v SR. Laboratóriá ÚLVM

ponúkajú komplexné laboratórne služby s dlho-

dobou tradíciou moderného špičkového zdravot-

níckeho zariadenia v oblasti rutinnej, ako aj vy-

soko špecializovanej modernej laboratórnej

diagnostiky, ktoré sú garanto-

vané vysoko kvaliSkovaným

personálom, špičkovou diag-

nostickou technikou s nadväz-

nosťou na základné i nadstav-

bové klinické služby OÚSA.  

UMENIE V OÚSA

26Maľuje už 
od škôlky

Mgr. art. Lukáš Wür\ vystavil

v areáli preventívneho centra

OÚSA zo svojej tvorby výber

25 obrazov maľovaných su-

chým pastelom a časť tiež olejom a akrylom na

plátne a doske (s rozmermi 21x28; 42x 60 a

50x60 cm). Je to v poradí už tridsiata druhá vý-

stava z voľného cyklu Umenie, ktoré lieči,

čomu zodpovedá i realistický štýl diel zamera-

ných najmä na krajinu a jej krásy. 

NAJLEPŠÍ OBAL NA SVETE

28K vianočnému stromčeku
Medzinárodná organizácia pre

obaly World Packing Organization vyhodnotila

počas svojho tohtoročného novembrového zasa-

dania na Srí Lanke výrobok Detská vianočná ko-

lekcia - ako najlepší obal vo svojej kategórii na

svete a rozhodla udeliť mu ocenenie Worldstars. 

HODINKY CORUM

29Chirurgická presnosť
Chirurgickú presnosť si vyžaduje pri vý-

robe špeciálny patentovaný mechanický strojček

pánskych hodiniek Corum. Oproti bežným hodin-

kám má celý mechanizmus dômyselne rozmiest-

nený s ukotvením jednotlivých pohyblivých sú-

čiastok do jedného radu. Poskladať ho aktuálne

vedia iba dvaja ľudia na svete.

LITERATÚRA FAKTU

30M. Krčík - Legenda o písaní 
testamentu grófom PálUm 

Ponorte sa do úryvku z knihy súčasného 72 - roč-

ného spisovateľa, ktorý síce do literatúry vstú-

pil ako 69-ročný, avšak jeho diela sú už takmer

úplne rozobrané. Rodák z Bojníc, banský inži-

nier, podnikateľ a vynálezca Ing. Marián Krčík,

CSc., sa venuje literatúre faktu, pričom uplat-

ňuje dôkladné, priam detektívne zháňanie 

informácií a podkladov.

Z ohlasov na prvé číslo
časopisu Naša nemocnica:
Prelistovala a väčšiu časť
časopisu Naša nemocnica som
si aj prečítala, je zaujímavý 
a ľahko sa číta, dali ste si 
s tým veľa práce. V. K.
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LEKÁR MANAŽÉR

6číslo 2/2009

Rozprávanie o ňom a s ním sme
nazvali Lekár manažér. Skutoč-
nosti by rovnako trefne zodpo-

vedalo tiež Manažér lekár. Odborníci
vedú spory, či je v súčasnosti vhodnejšia
osoba na riadenie kľúčového zdravotníc-
keho zariadenia lekár alebo manažér.
V  Onkologickom ústave svätej Alžbety
(OÚSA) takýto problém nie je. Riaditeľ
ústavu je totiž rovnako uznávaný špičkový
odborník lekár, ako aj zdatný manažér.
Predstavuje sa vám riaditeľ a  jeden
z dvoch konateľov OÚSA - doc. MUDr.
Juraj Kaušitz, CSc., h., prof. 

Vo svete je dnes 5 246 cirkevných ne-
mocníc. Onkologický ústav svätej Alž -
bety  je jednou z nich. V čom sa podľa
vás líši ústav od ostatných štátnych, ne-
štátnych či súkromných nemocníc na
Slovensku?
Naša nemocnica je neštátne zdravotnícke
zariadenie. To znamená, že na rozdiel od
súkromných, kde si služby klient musí
platiť, my uskutočňujeme v plnom roz-
sahu rovnako ako štátne nemocnice ná-
ležitú bezplatnú diagnostiku a liečbu pre
pacientov všetkých zdravotných pois-
ťovní na Slovensku. Možno stojí za to
ešte raz pripomenúť, že 13 kliník nemoc-
nice vlani uskutočnilo takmer štyritisíc
operácií; chemoterapia sa aplikovala  pre
12 000 a rádioterapia pre 2 000 onkolo-
gických pacientov. Nenádorová - proti-
zápalová terapia žiarením u 6 000 pacien-
tov. A v našich takmer sto ambulanciách
samostatne vyšetrili vyše dvestotisíc pa-
cientov. V roku 2008 sme vykonali tiež

okolo 60-tisíc vyšetrení zobrazovacími
metódami na mamografoch, počítačo-
vých tomografoch, magnetickej rezonan-
cii a pozitrónovom emisnom tomografe. 
Zároveň poskytujeme, obdobne ako súk-
romné kliniky, za príplatok i  nadštan-

dardné služby, najmä prostredníctvom
našich preventívnych centier. Tešia sa čo-
raz väčšiemu záujmu, osobitne kom-
plexné vyšetrovacie programy určené rôz-
nym vekovým a pracovným zaradeniam,
napríklad vrcholovým manažérom. Iba

NAŠA NEMOCNICA
na úroveň súkromných kliník
Patrí medzi ľudí, ktorí dostali do vienka nadštandardné vlohy a schopnosti, ktoré svojou
usilovnosťou ďalej zdokonaľuje a napokon ich dokáže pretavovať v impozantné pracovné výsledky.
Inicioval aj zrod časopisu Naša nemocnica a je i autorom jeho výstižného a víťazného názvu
spomedzi viacerých navrhovaných. Napriek tomu sa tvrdošijne prezentácii svojej osoby na jeho
stránkach bránil... 

Riaditeľ a jeden z dvoch konateľov OÚSA - doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h., prof., pri
stretnutí s kazašským ministrom zdravotníctva. Minister Dr. Anatolij Dernovoj počas svo-
jej návštevy v ústave dohodol, aby sa v ňom pripravovali lekári špecialisti, ktorí by potom
pôsobili v podobnom zariadení vybudovanom v Kazachstane. V súčasnosti sa už kazašskí
lekári v OÚSA takto zaškoľujú.
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naše prvé preventívne centrum už takto
vyšetrilo vyše 35-tisíc klientov. 
Ak to zhrniem, naša nemocnica tak
poskytuje rovnaké služby a pre
všetkých pacientov a  klientov,
pochopiteľne, bez ohľadu na
ich svetonázor a  vierovyzna-
nie, ako všetky ostatné štátne,
neštátne či súkromné zdravot-
nícke zariadenia. Navyše - špe-
ciálnu zdravotnú starostlivosť
uskutočňujeme na medzinárodnej
úrovni kvality podľa certibkátu ISO
9001. Pritom napríklad laboratóriá náš-
ho ústavu majú ako jedno z mála praco-
vísk v SR akreditáciu pre celú Európsku
úniu.
To, čím sa však snažíme byť skutočne
výnimoční - je vysoko odborný a ľudský
prístup k pacientom a klientom, i s ohľa-
dom na to, že zakladateľom našej ne-
mocnice je Rehoľa svätej Alžbety. Pozi-
tívny a citlivý prístup v našej nemocnici

Doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h., prof., je tiež
spoluautorom publikácie, ktorá  prináša komplexný
pohľad na problematiku onkologických ochorení,
pričom obsahuje všeobecnú a klinickú časť. Určená je
tak lekárom a vedeckým pracovníkom v odbore, ako
aj študentom medicíny. Zaujímavým čítaním je i pre
laikov. Táto 658-stranová publikácia sa ešte dá ob-
jednať i prostredníctvom internetu. Napríklad na we-
bovej stránke: najnákup.sk; martinus.sk, v cene
30,01 € (904 Sk).

Medaila, ktorú pre OÚSA doc.
MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h.,
prof., prevzal pri príležitosti 90.
výročia Lekárskej fakulty Uni-
verzity Komenského v Bratislave.

V areáli OÚSA má pamätník i MUDr. Ľudovít Valach, na ktorého odkaz tímy
ústavu i jeho riaditeľ svojím pôsobením pri rozvoji modernej onkológie nad-
väzujú. MUDr. Ľudovít Valach sa onkológiou začal zaoberať roku 1920. V roku
1931 zriadil „Rádiové emanatórium“, kde ožaroval zhubné nádory. V tom
istom roku sa Rádiové emanatórium premenilo na Rádiumterapeutický ústav s
charakterom kliniky. V roku 1940 sa Rádiumterapeutický ústav presťahoval do
vtedajšej Nemocnice sv. Alžbety na Špitálskej ulici.

7
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LEKÁR MANAŽÉR

8číslo 2/2009

k neraz ťažko chorým pacientom vychá-
dza z kresťanských princípov, pre ktoré
bola pred vyše dvesto rokmi Nemocnica
sv. Alžbety zriadená. V našom ústave sa
kladie veľký dôraz aj na psychologické
aspekty liečby. S cieľom poskytovať du-
ševné zdravie slúži pacientom tiež
ústavná kaplnka, kde sú každodenne vy-
konávané bohoslužby.

Onkologický ústav svätej Alžbety,
ktorý od jeho vzniku manažujete a ako
lekár v ňom tiež aktívne profesionálne
pôsobíte, je nezávisle od seba vysoko
hodnotený rovnako pacientmi ako na-
príklad aj zdravotnými poisťovňami.
Kladne sa pri svojej návšteve v ústave
o  jeho činnosti vyjadril tiež minister
zdravotníctva. Ako sa vám to podarilo
dosiahnuť a čím chcete najnovšie po-
kračovať?

Z odbornej stránky ako lekár som pris-
pel v ústave s celým tímom k liečbe kar-
cinómov štítnej žľazy rádiojódom, 
vypracoval som tiež novú metódu určo-
vania a stanovovania nádorových mar-
kerov rádioimunoanalýzou. Za svoju od-
bornú profiláciu vďačím najmä
zakladateľovi nukleárnej medicíny na
Slovensku - doc. MUDr. Štefanovi 
Hupkovi, DrSc. Získané poznatky
a dobré meno ústavu sa snažím tiež šíriť
ďalej pedagogickou a  výskumnou čin-
nosťou aj ako vedúci Katedry nukleárnej
medicíny. 
Pri mojom manažérskom pôsobení vo
funkcii riaditeľa sa spolu s druhým ko-
nateľom nemocnice, ktorým je RNDr.,
Ing. Pavol Švec, CSc., od počiatku sna-
žíme vytvoriť modernú nemocnicu fun-
gujúcu kvalitne zo stránky odbornej, ako

aj ekonomickej. Tieto naše ciele sa doč-
kali plného uplatnenia až po zriadení
cirkevnej nemocnice - celoslovensky pô-
sobiacej ako Onkologický ústav svätej
Alžbety. Začiatky boli veľmi náročné.
Úplne chýbala moderná prístrojová
technika. Bolo treba vytvoriť moderné
diagnostické aj terapeutické pracoviská
a  takisto doplniť ústav kvalitnými od-
borníkmi. Postupne sa však ústav stal
uznávaným celoslovensky pôsobiacim
pracoviskom, ktoré je vyhľadávané
množstvom pacientov.
V ústave teraz funguje sedem lôžkových
oddelení s  vyše dvesto posteľami a  25
nelôžkových oddelení aj s ústavnou a ve-
rejnou lekárňou.
Naším zámerom aj do budúcnosti je roz-
víjať v  ústave najnovšie trendy predo-
všetkým diagnostiky a liečby nádoro-

Špičkoví odborníci v OÚSA musia nezriedka bojovať i za záchranu relatívne mladých životov.
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vých ochorení. OÚSA je i v súčasnosti
napríklad jediným centrom na Slo-
vensku, kde sa liečia ochorenia cen-
trálneho nervového systému stereorá-
diochirurgiou alebo prostaty brachyte-
rapiou rádioaktívnymi zrnami. Našu
špičkovú prístrojovú techniku najnovšie
doplňuje nové zariadenie magnetickej
rezonancie s 3-Teslovou silou magnetu,
čo umožní kvalitnejšie hodnotenie pa-
tologických procesov. Taktiež sme za-
kúpili moderné zariadenie SPECT-CT,
ktoré kombinuje rádionuklidové a CT
vyšetrenie a je tak veľkým prínosom pre
modernú diagnostiku. 
Popri zvyšovaní úrovne diagnostiky
a liečby nezabúdame ani na zlepšovanie
komfortu pobytu pacientov v našej ne-

mocnici. Začali sme napríklad rekon-
štrukciu lôžkových oddelení, keďže ich
úroveň, osobitne v  budove postavenej
v 60. rokoch minulého storočia, už ne-
vyhovuje súčasnému štandardu. Pos-
tupne tak každá izba dostane samo-
statnú šatňu, sprchu a toaletu. Nebojím
sa povedať, že tu bude pre pacientov vy-
tvorený hygienický štandard a  výbava
blízke úrovni súkromných kliník.

Ak máte pri takej bohatej pracovnej
náplni vôbec nejaký voľný čas, ako ho
trávite a akým koníčkom sa venujete?
Voľný čas, ktorý mi zostáva, venujem
najradšej rodine. Čo sa týka koníčkov,
od detstva ma zaujímali dejiny. Zbieram
historické mapy aj známky.  
Vždy som mal rád tiež šport. Zahrám si

i stolný tenis. Najviac som však vždy ob-
ľuboval futbal. I s kolegami lekármi sme
mali takú partiu, s ktorou sme sa pravi-
delne stretávali a hrávali, pričom ja som
bol na poste útočníka. Ani dnešné fut-
balové dianie ma nenecháva ľahostaj-
ným. Držím našim chlapcom palce, aby
v Afrike obstáli.
Text a foto: Peter Kresánek

Od svojho vzniku pred 264 rokmi slúžila nemocnica Rehole svätej Alžbety na ošetrovanie
ťažko chorých, opustených a biednych. V prvej polovici 20. storočia bolo v Nemocnici

svätej Alžbety zriadené pracovisko venujúce sa diagnostike a liečbe onkologických ochorení.
Z neho sa krátko po skončení druhej svetovej vojny vytvoril Ústav pre výskum a liečbu rakoviny.
V roku 1950 bola Nemocnica svätej Alžbety zoštátnená. V jej priestoroch fungoval Ústav 
experimentálnej onkológie SAV a Ústav klinickej onkológie, ktorý bol centrom onkologickej
diagnostiky a liečby. Po reštitúciách cirkevného majetku bola začiatkom 90. rokov nemocnica
vrátená Reholi svätej Alžbety, ktorá od 1. januára 1996 zriadila v jej priestoroch Onkologický
ústav svätej Alžbety.

Náležitá pozornosť v ústave je venovaná popri diagnostike a liečbe tiež zlepšovaniu komfortu pobytu a služieb pacientom, návštevníkom
a zdravotníkom. Na fotograWi slávnostné otvorenie v OÚSA nového zariadenia rýchleho občerstvenia.

P4A
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STEREOTAKTICKÁ RÁDIOCHIRURGIA
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Klinika stereotaktickej rádiochirurgie
OÚSA, ktorá v súčasnosti funguje
ako spoločné pracovisko i Sloven-

skej zdravotníckej univerzity (SZU) a Vysokej
školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej
Alžbety (VŠZaSP), má z liečby touto metódu
slovenských, ale aj zahraničných pacientov
pätnásťročné skúsenosti. Záujem o  liečbu
touto metódou v OÚSA je napríklad i pri
pacientoch z Ukrajiny. 
Stereotaktická rádiochirurgia je účinná najmä
pri liečení nádorov mozgu, hypofýzy, oka,
tváre a bázy lebečnej, ako aj oblasti miechy
po druhý krčný stavec a tiež aj metastáz do
mozgu či jeho funkčných ochorení, ako je bo-

lesť trojklaného nervu. Uplatňuje sa  pri rizi-
kovo  umiestnených, chirurgicky nedostup-
ných  patologických štruktúrach. Tiež vtedy,
ak by bola liečba chorého v celkovej anestézii
rizikom vzhľadom na jeho vek alebo celkový
zdravotný stav. O vhodnosti využitia tejto me-
tódy alebo klasickej neurochirurgie preto roz-
hoduje odborná komisia.
Jubilejnú tisícu liečbu touto metódou usku-
točnil tím Kliniky stereotaktickej rádiochi-
rurgie OÚSA, SZU a VŠZaSP, ktorú vedú
priekopníci tejto metódy v strednej Európe:
prednosta tejto kliniky profesor MUDr. Mi-
ron Šramka, DrSc., a  jej prvý primár prof.
MUDr. Juraj Šteňo, CSc. J. Šteňo je zároveň

prednostom Neurochirurgickej kliniky
LFUK a FNsP Bratislava. Na snímke číslo 1
je časť tímu počas liečebného zákroku (zľava):
prednosta profesor MUDr. Miron Šramka,
DrSc., stereotaktický neurochirurg OÚSA
doc. MUDr. Omelian Trompak, CSc., pred-
nosta očného oddelenia Mukačevskej nemoc-
nice na Ukrajine MUDr. Alla Trompak
a MUDr. Alena Furdová, PhD. z Odalmolo-
gickej kliniky LF UK (OK LF UK) Bratislava.
Lekársky tím tvoria pri stereotaktickej rádio-
chirurgii neurochirurgovia, rádioterapeut, 
neurodiagnostik a rádiofyzik. Odalmológovia
ho doplnili  s ohľadom na skutočnosť, že tisíca
stereotaktická rádiochirurgická operácia sa
vykonala u pacienta s melanómom oka. Vy-
pracovali ho tiež v OÚSA, a to v spolupráci s
OK LF UK. Na snímke číslo 2, pri stereo-
taktickej rádiochirurgii, rovnako ako pri iných
liečebných metódach, je dôležitá presnosť
a precíznosť zákroku.
Text a foto: Peter Kresánek

Unikátnu liečbu bez skalpela 
sme už poskytli 1 200 pacientom
V Onkologickom ústave svätej Alžbety (OÚSA) 
už podstúpilo vyše tisícdvesto pacientov liečbu stereotaktickou
rádiochirurgiou. Pri tejto takzvanej trojdennej chirurgii je skalpel
nahradený x-nožom a zákrok sa uskutočňuje bez narušenia
integrity tela - pomocou žiarenia fotónmi. 

foto 1
foto 2
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Mohli by ste si spomenúť na
svoje detstvo, v akom pro-
stredí, medzi akými ľuďmi

ste vyrastali, čo vaše myšlienky a  činy
ovplyvňovalo?

Vyrastala som v malej dedine na juhu
Slovenska – vo Veľkých Lovciach. Môj
otec veľa cestoval vďaka svojej práci
v rôznych elektrárňach na Slovensku
i v  zahraničí, a  tak často nebýval

doma. Ale keď sa vrátil, rozprával nám
zaujímavé zážitky a príbehy z ďalekých
krajín. Mama chodila denne do práce
do susedného mesta a ja s bratom sme
po vyučovaní často trávili čas so star-
kou, ktorá sa s nami hrala i učila. Pa-
mätám si, že starká nás učila aj recito-
vať básne a vďaka jej pobádaniu som
potom recitovala i vyhrala na rôznych
recitačných súťažiach. Od malička nás
doma vychovávali vo viere, ktorá bola
skôr tradičná.

Ako padlo vaše rozhodnutie zasvä-
tiť svoj život naplňovaniu odkazu
svätej Alžbety, čo stelesňuje a prečo
ste si vybrali práve meno Viannea? 
Otec mi od malička vravieval, že zo
mňa určite raz bude doktorka. A  čo
si pamätám, vždy som vravievala, že
chcem byť lekárkou. Počas štúdia me-
dicíny som spoznala hlboko veriace
spolužiačky a čítala som knihy, kde sa
písalo o  tom, ako sa mladí modlia
k Bohu vlastnými slovami, akí sú nad-
šení a zapálení. Vnútri som zatúžila aj
ja mať taký blízky vzťah k Bohu. Čí-
tala som viaceré knihy o Duchu Svä-
tom a  jeho pôsobení a  zažila som
niečo, čo dnes nazývam „osobné ob-
rátenie“ – nie z neviery na vieru, ale
akoby väčšie osobné spoznanie Boha
a  vytvorenie si hlbšieho osobného
vzťahu k nemu. Až potom som spoz-
nala sestry alžbetínky, ktoré sa venujú
chorým, a akosi som cítila, že tu bude
moje miesto. Hneď po skončení me-
dicíny som potom vstúpila do Rehole
svätej Alžbety a  začala pracovať ako
lekárka pri chorých v Onkologickom
ústave svätej Alžbety. Meno Viannea
som si vybrala po prečítaní životopisu
jedného svätého francúzskeho kňaza,
ktorý sa volal Ján Mária Vianney. To-
muto mladému mužovi v škole nešla
latinčina, báli sa ho vysvätiť za kňaza
a  zveriť mu farnosť či spovedanie ľudí.
Ale ľudské nedostatky a slabosti začal
riešiť Boh, keď mu dal výnimočné
schopnosti poznať to, čo sa deje v ľud-
skej duši. To spôsobilo, že ho začali
mnohí vyhľadávať a prosiť o radu. 

Priblížili by ste nám obdobie svojho

Sestra Viannea 
– MUDr. Mária Krasňanová 
je Generálna predstavená 
Rehole svätej Alžbety

Sestra Viannea so sestrou Benignou, ktorá je už na zaslúženom odpočinku.
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číslo 2/2009

života počas štúdia
medicíny, ako sa vám
darilo, aké bolo ná-
ročné, s  akými osob-
nosťami ste sa pri ňom
stretli?
Štúdium medicíny
bolo zaujímavé, ale ná-
ročné a  vyžadovalo si
dosť voľného času. Bý-
vala som na internáte
v  Bratislave a  na ví-
kendy som chodila
domov. Počas skúško-

vého obdobia som sa zvyčajne a naj-
radšej učila doma vo svojej izbe.
V mojom ročníku som spoznala via-
cero vzácnych ľudí, ktorí sa mi stali
bližší – spomínam si hlavne na blízke
spolužiačky z krúžku a tiež spolubý-
vajúce na internáte. Spájal nás aj po-
dobný pohľad na svet, život, rovnaká
viera a niekedy sme sa stretávali v ma-
lých skupinkách na spoločnej mod-
litbe.  Na toto obdobie mi zostali via-
ceré pekné spomienky.  

Mohli by ste čitateľom opísať niek-
toré okamihy zo života a práce ses -

Alžbetínky pracujú na rôznych oddeleniach nemocnice, 
buď ako lekárky, ktorou je napríklad na oddelení ARO sestra
Anna ( foto 2), alebo zdravotné sestry ako Klára ( foto 3) na
chemoterapii a Monika na rádioterapii ( foto 6), či sanitárky
ako Anežka ( foto 5) na internom, v laboratóriách ako
imunohistochemička Miriam ( foto 7), ale aj v podateľni Hy-
acinta ( foto 4), práčovni ( foto 8), kuchyni a na ekonomickom
úseku. Slúžia pritom chorým podľa vzoru svojej patrónky
svätej Alžbety Durínskej.

12

foto 2

foto 4

foto 5
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tier Rehole svätej Alžbety v OÚSA?
Ako sestry alžbetínky sa staráme
o chorých v našej nemocnici - Onko-
logickom ústave svätej Alžbety. Náš
život je modlitbou a službou. V mod-
litbe nachádzame silu pre našu službu.
Naše sestry pracujú na rôznych odde-
leniach nemocnice buď ako lekárky,
zdravotné sestry, sanitárky, labo-
rantky, ale aj v  podateľni, práčovni,
kuchyni, na ekonomickom úseku.
V rôznych oblastiach slúžime chorým
podľa vzoru našej patrónky svätej Alž -
bety Durínskej, ktorá v mladom veku
ako kráľovská dcéra videla utrpenie
a  bolesť chorých, trpiacich, opuste-
ných a  s  láskou im začala pomáhať
a slúžiť. Z vlastného majetku dala po-
staviť niekoľko nemocníc, kde sama
chorých opatrovala. Aj dnes je veľa
chorých a  my aspoň v  malej miere
môžeme znovu ponúknuť nádej do
ľudských sŕdc svojou pomocou v du-
chu slov svätej Alžbety: „Musíme tu
byť jeden pre druhého, lebo Boh nám
ukázal, že On je tu pre nás.“
Rozprával sa a fotografoval:
Peter Kresánek

foto 3

foto 6

foto 7

foto 8
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Nechýbali ani poďakovania ses -
trám alžbetínkam za vytvára-
nie priaznivých predpokladov

a  dobrých možnosti na efektívne pôso-
benie tohto celoslovenského zdravotníc-
keho zariadenia, ako aj poďakovanie za

obetavú prácu všetkým zamestnancom. 
Súčasťou podujatia bolo i  predstavenie
časopisu Naša nemocnica a jeho požeh-
nanie kňazom. Kapucín brat Peter pritom
požehnal i  prácu celej redakčnej rady
a všetkých ostatných dobrovoľných pris -

pievateľov a spolupracovníkov tohto ča-
sopisu.
Slávnostnému stretnutiu zamestnancov
OÚSA a Rehole svätej Alžbety predchá-

SLÁVNOSTNE
I�PRACOVNE
Zamestnanci OÚSA sa tohto roku opäť na pozvanie Rehole
svätej Alžbety zišli, aby spoločne oslávili sviatok svätej Alžbety.
Slávnostný, ale i pracovný ráz stretnutia zdôraznili vystúpenia,
v ktorých Generálna predstavená rehole hovorila o živote 
a naplňovaní odkazu svätej Alžbety, pričom tieto jej myšlienky 
na podmienky práce ústavu ďalej rozvinuli a konkretizovali jeho
vedúci predstavitelia. Riaditeľ ústavu vo svojom vystúpení okrem
iného načrtol svoje predstavy o jeho rozvoji a predostrel 
i aktuálne perspektívy.
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dzala sv. omša v Kostole sv. Alžbety obe-
tovaná za vedenie a všetkých zamestnan-
cov ústavu.
Atmosféru týchto podujatí pripomína
naša fotoreportáž.     
Úryvky z modlitby, ktorú kňaz - kapucín
brat Peter uviedol pri sv. omši v Kostole
sv. Alžbety obetovanej za vedenie a všet-
kých zamestnancov ústavu:     
„Ak ťa Pán povolal do služby v zdravot-
níctve, to znamená, že Pán má s tebou
plán. Pán ťa chce posilniť svojou uzdra-
vujúcou mocou, aby si mohol byť služob-
níkom iných. Môj Pane, Ty poznáš všet-
kých týchto ľudí... 
A preto Ťa, môj Pane, prosím, aby si po-
mazal ich povolanie. Pomaž ich myseľ, po-
maž nástroje, ktoré používajú. Pomaž
knihy, ktoré používajú na štúdium. Pomaž

túto nemocnicu, v ktorej pracujú. Pomaž
ich povolanie, môj Pane, aby ich povolanie
neostalo iba niečím ľudským, ale aby sa
stalo duchovným. Daj, aby vo svojich pa-
cientoch nevideli iba číslo, ale Teba, ktorý
ich prosíš o pomoc. Teba, chorého, ktorý
potrebuje ich starostlivosť. Môj Pane, naplň
ich veľkou láskou ku každému človeku, o
ktorého sa starajú. Nech uzdravujú nielen

medicínou, ale láskou. Môj Pane, obdar
každého z nich charizmou modliť sa za
svojich pacientov, aby každého z nich kládli
do Tvojich rúk a aby sa uzdravovací proces,
ktorý začali oni, zavŕšil u Teba. Môj Pane
Ježišu, nech každý z nich v tejto chvíli pocíti
na svojich pleciach Tvoju ruku. Nech každý
z nich cíti, ako do nich preteká a ako ich
preniká Tvoja láska a moc. Môj Pane Ježišu,
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16číslo 2/2009

ponúkame ti ich všetkých. Daj, aby sa dnes títo
bratia a sestry stali novými ľuďmi. Daj, aby po-
cítili, že si ich posilnil tvojím Duchom a aby
mohli nielen uzdravovať svojich pacientov, ale
aby ich privádzali k nasledovaniu Teba. Na tejto
ceste ich obdar úplným a pravým uzdravením.
Teraz ich, môj Pane, kladieme do Tvojich rúk a
prosím ťa, aby si každému z nich dal súcitné
srdce, cez ktoré potečie do sŕdc ich pacientov
Tvoja láska. Ďakujem Ti, môj Pane. My vieme,
že vypočuješ našu modlitbu. Ďakujeme Ti a
chválime Ťa. Amen.“ 
(podľa E.Vella: Ježiš, môj uzdravovateľ)
Text a foto: Peter Kresánek

Časť z Liturgie Slova prečítanej na omši za vedenie a zamestnancov ústavu
konanej v rámci osláv svätej Alžbety:
Muž dobrej ženy je blažený: počet jeho rokov sa zdvojnásobí. Zdatná žena 
oblažuje muža,
takže v pokoji prežíva roky života. Dobrá žena je dobrý podiel dedičný,
muž ju dostane ako odmenu za dobré skutky. Či je bohatý, či chudobný, veselá 
je myseľ,
pohľad takých je v každom čase radostný. Pôvab usilovnej ženy oblažuje muža
a (jej rozvaha) dodáva vzrast jeho kostiam. Jej rozvážnosť je dar od Boha; ak je
žena rozvážna a mlčanlivá, nemožno dosť preplatiť takú dobre vychovanú
dušu. Svätá a cudná žena je pôvab nad pôvab, nijaká protihodnota sa nevy-
rovná zdržanlivej duši. Ako osvieti ranné slnko svet z Božích výšin, tak je
ozdobou pre dom pôvab dobrej ženy... (Sir 26,1-4;16-21)
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Medzi najvýznamnejšie v  sú-
časnosti patrí dar ligy na vy-
tvorenie v ústave prvej nádo-

rovej tkanivovej banky na Slovensku. Liga
pritom darovala ústavu prostriedky
okrem iného na nadobudnutie špeciál-
neho excidačného boxu (foto 1), zaria-
denia na hlboké mrazenie a mraziacich
skladovacích boxov (foto 2). 
Onkologický ústav svätej Alžbety má
podporu Ligy proti rakovine, pretože
ústav slúži pacientom z celého Slovenska,
vysvetľuje prezidentka ligy MUDr. Eva
Siracká, DrSc. Ako sa priznala, k ústavu,
kde viaceré osobnosti v lige aktívne 
pôsobia, má veľmi vrúcne vzťahy prame-
niace z dlhodobej spolupráce. Vytvorenie
prvej nádorovej tkanivovej banky na Slo-
vensku vytvára podľa nej predpoklady,
ktoré v ústave umožnia účinnejší výskum
a liečbu nádorových chorôb na základe
poznatkov získaných vďaka využitiu
zberu tkaniva a  jeho archivácie. Tkani-
vová banka v OÚSA by mala ročne za-
bezpečiť až tisíc vzoriek. To je dostatočné
aj pre epidemiologický výskum, pričom
predklinický si vyžaduje od 10 do 400
a základný výskum od 3 do 100 vzoriek.

Pozvánka do Centra pomoci 
Ligy proti rakovine
Bratislava – Ružinov, Brestová ulica 6

Čo vám ponúkame? 
Centrum pomoci LPR je určené pre on-
kologických pacientov a ich blízkych, ale
aj pre zdravú populáciu, ktorá má záujem
dozvedieť sa viac o zdraví a prevencii. On-
kologickým pacientom a ich blízkym po-
môžeme hľadať spôsob, ako sa zbaviť stra-
chu, neistoty, úzkosti, podáme pomocnú

ruku na ceste liečbou. Zdravej populácii
ponúkame možnosť doplniť si vedomosti
o zdravom životnom štýle i rady, ako si
zlepšiť zdravotný stav. 
Služby v Centre pomoci sú bezplatné: 

Poradenská a informačná služba, Linka
pomoci
v pracovných dňoch od pondelka do
piatka v čase od 9. do 13. h a od 14. do
16. h na t.č.: 02/52 96 51 48, on-line
poradňa na www.lpr.sk, možnosť osob-
nej  návštevy a  konzultácie priamo
v Centre pomoci. K dispozícii sú vám
lekári onkológovia, psychológ i  so-
ciálna sestra.
Zlepšenie fyzického a  psychického
stavu rehabilitáciou a  relaxáciou pod
dohľadom diplomovaného fyziotera-
peuta. 
Voľnočasové aktivity v podobe cvičenia
pillatesu, jogy, krúžkov šikovných rúk,
knižnice a pod., stretávanie sa pacien-
tov s  identickými diagnózami, mož-
nosť nájsť si priateľov. 
Vzdelávacie kurzy, semináre, work -
shopy organizované s cieľom rozšírenia
vedomostí vo zvolenej problematike
(napr. stravovanie pri liečbe a po nej,
sociálne problémy, starostlivosť o pa-
cienta v domácom prostredí, zvládanie
stresu a pod.)
Spoločenské podujatia v  podobe be-
sied, stretávania sa s umelcami a zaují-
mavými osobnosťami. 

Viac informácií o aktivitách a programoch

Centra pomoci získate na 

t. č. 02/52 92 17 35, priamo na recepcii 

na Brestovej ul. 6 alebo na www.lpr.sk.

Príďte, chceme vám pomôcť k návratu do

života.

Text a foto: Peter Kresánek

Prvá nádorová tkanivová banka v�SR
Nezisková organizácia Liga proti rakovine vznikla na Slovensku
pred dvomi desaťročiami 19. januára 1990. Slovensko sa tým
zaradilo k európskym štátom, ktoré sa zúčastňujú na programe
EÚ Európa proti rakovine. Slovenská Liga proti rakovine
odvtedy v rámci svojho úspešného pôsobenia prispela k viacerým
projektom tiež v Onkologickom ústave svätej Alžbety. 

foto 1

foto 2
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V dvojpodlažnej lekárni s celko-
vou plochou 350 m2 je zamest-
naných takmer dvadsať farma-

ceutov a ďalších odborných pracovníkov,
ktorí sú k dispozícii denne od 7. do 18.
hodiny. Lekáreň obnovil - spolu aj s  jej
unikátnou historickou časťou - Onkolo-
gický ústav sv. Alžbety (OÚSA) s cieľom
poskytovať služby tak pre potreby samot-
ného ústavu, ako aj širokej verejnosti. Jej
celoslovenská výnimočnosť tkvie v do-
stupnosti a rozsahu druhov poskytova-
ných medikamentov na liečbu malígnych
ochorení tak v  nemocničnej, ako aj 

v ambulantnej lekárenskej starostlivosti. 
Všetci pracovníci  Lekárne sv. Alžbety
zabezpečujú  nielen dostatok  liekov pre
potreby OÚSA, ale sa snažia vyplniť
okrem štandardného servisu  aj špeciali-
zované požiadavky onkologických pa-
cientov, ale aj iných záujemcov, ktorí sa
do lekárne prichádzajú poradiť. V rámci
toho sú pracovníci  lekárne zameraní
hlavne na  štandardnú dispenzačnú  čin-
nosť (expedícia  liekov pacientom), ďalej
je to príjem liekov, kontrola liekov, skla-
dovanie liečivých prípravkov, príprava
magistraliter prípravkov – vrátane váže-

nia, miešania, merania, delenia, balenia,
nalievania  a  označovania liečivých prí-
pravkov  v  zmysle požiadaviek Sloven-
ského Liekopisu. Sami si v  lekárni pri-
pravujú, vyrábajú a dodávajú  pacientom
dobré  a odskúšané  recepty, z  ktorých
niektoré  vyrábajú pre OÚSA už viac ako
30 rokov. A nielen to. S hospodárskym
výsledkom OÚSA súvisí aj odborná a ad-
ministratívna  činnosť pracovníkov le-
kárne a aj preto si všetci jej zamestnanci
vážia každého pacienta, ktorý prinesie
svoje recepty do Lekárne sv. Alžbety
a takto jej nepriamo pomáha skvalitňovať
služby a starostlivosť o pacientov OÚSA.

Úseky lekárne
Lekáreň sv. Alžbety je rozdelená na tri
pracovné úseky:
Verejný úsek lekárne - ide o lekárenskú
starostlivosť pre ambulantných pacientov
a vydávanie liekov na recepty a doplnkový
sortiment lekárne  pre verejnosť. Lekáreň
sv. Alžbety má otvorené zároveň 4 expe-
dičné miesta a tak, aby bolo obslúžených
čo najviacej pacientov prichádzajúcich
z  Hollého ulice alebo z  nemocnice
OÚSA.
Nemocničný úsek lekárne – ide o leká-
renskú starostlivosť o hospitalizovaných

Vyše dve tisícky liekov,
medzi nimi aj ťažko
dostupné onkologické
Lekáreň sv. Alžbety bola síce na Hollého ulici v Bratislave
otvorená 1. februára 2001, avšak pôvodná, rovnomenná
historická lekáreň tu fungovala už od roku 1753, až do jej
neskoršieho zrušenia. Dnes ponúka novootvorená lekáreň vyše
dve tisícky všetkých druhov liekov vrátane najširšieho 
sortimentu ťažko dostupných onkologických. 

Vedúci Lekárne sv. Alžbety v OÚSA RNDr. Tibor Zonnenschein.
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pacientov  doposiaľ tradičným spôsobom,
vydávanie liekov a príprava magistraliter
prípravkov na žiadanky na oddelenia
a  ambulancie OÚSA vrátane Stomato-
logickej kliniky, ktorá je tiež súčasťou Le-
kárskej fakulty UK Bratislava

Špecializovaný úsek lekárne - ide o le-
kárenskú starostlivosť pri centralizovanej
aseptickej  príprave chemoterapie pre am-
bulantných a hospitalizovaných pacien-
tov. Lieky podľa receptu na meno pa-
cienta  sa pripravujú za štandardných

bezpečnostných podmienok správnou
technikou  aseptickej prípravy. 

Dosiahnuté výsledky 
Od otvorenia v  roku 2001 lekáreň 
postupne zvyšuje objem obratu,  
ktorý je závislý hlavne od celkovej si-
tuácie v štátnej liekovej politike. Okrem
iného Lekáreň sv. Alžbety vybavuje pre
pacientov mimoriadny dovoz liekov, za-
isťuje lieky, ktoré sa nikde inde nedajú

Nemocničný úsek lekárne. Sanitárka Angelika Minarovičová a farmaceutická laborantka Katarína Zonnenscheinová ukladajú zásielky liečiv do skladu.

Lekáreň má tiež špecializované pracovisko aseptickej  prípravy chemoterapie 
pre ambulantných a hospitalizovaných pacientov v ambulantnej časti OÚSA.

Označenie vchodu na špecializované pracovisko
aseptickej prípravy v ambulantnej časti OÚSA.
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získať (napr. Tertroxin,  Chloritech).
Značnú časť pracovného času zaberajú
pracovníkom lekárne povolenia revíz-
nych lekárov na meno pacienta. Lekáreň
sv. Alžbety patrí do tej polovice lekární
v  Bratislave, v ktorej pacienti dostanú
individuálne pripravované liečivé  prí-
pravky. Špecialitou Lekárne  sv. Alžbety
je poskytovanie odborných informácií
pre pacientov, ktorí dostávajú chemo-
terapiu, podporné lieky v onkológii,
umelú  výživu. Vyškolení pracovníci le-
kárne pacientom odporučia správnu hy-
gienickú  starostlivosť o  ležiaceho pa-
cienta, na základe osobitných receptov
poskytnú silné lieky proti bolesti pre
skupinu ťažko trpiacich pacientov. Zás -
luhou Lekárne sv. Alžbety boli zavedené
zdravotnícke pomôcky pre pacientky 
po operácii prsníka, pričom pod jej ku-
ratelou sa zlepšili podmienky na výber
a  skúšanie zdravotníckych pomôcok.
Pracovisko Lekárne sv. Alžbety je ško-
liacim miestom pre  študentov farmácie

Špecializované pracovisko aseptickej prípravy liekov v ambulantnej časti OÚSA. Zásoby liečiv na zabezpečenie prevádzky pracoviska na
ďalší pracovný deň doplňuje sanitárka Jana Bohošová.

Verejný úsek  lekárne. Výdaj liekov cez pohotovostné okienko na 1. poschodí pavilónu K.
Pri výdaji liekov na recept je práve Mgr. Ivana Miláčková.
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a   farmaceutických laborantov. Každý
rok v nej „zasvätia“ do prvých krokov v
lekárenskej starostlivosti až 6 študentov.
Odborní pracovníci lekárne sa pravi-
delne zúčastňujú na domácich a medzi-
národných kongresoch o onkologickej
lekárenskej starostlivosti, pričom zí-
skané poznatky využívajú  na zlepšova-
nie   lekárenskej starostlivosti  v nemoc-
nici, pre verejnosť a na špecializovanom
pracovisku lekárne.

Plány do budúcnosti
Medzi najbližšie ambície pracovníkov Le-
kárne sv. Alžbety patrí snaha rozširovať
a zlepšovať služby lekárne, ktoré sú orien-
tované na farmaceutickú starostlivosť
o onkologického pacienta (Cancer Care
Pharmacy). Lekáreň a  jej personál aj
z tohto dôvodu monitorujú spokojnosť
pacientov, pričom sa snažia postupne za-
vádzať inovácie v  technickom vybavení
lekárne a  inovácie v  komunikácii s  pa-
cientmi a odborným personálom nemoc-
nice. S  týmto cieľom bolo od  1. no-
vembra 2009 otvorené pohotovostné
expedičné okienko lekárne  smerom do
nemocnice.  Na 1. poschodí pavilónu K je
možné hneď po opustení špecializovanej
ambulancie prejsť pár krokov do pre-
chodu smerom k pavilónu A vybrať si po-
trebné lieky cez pohotovostné okienko
priamo v priestore OÚSA.
Text: RNDr. Tibor Zonnenschein
Foto: Peter Kresánek

ZAMESTNANCI LEKÁRNE
VEREJNÝ ÚSEK:
RNDr. Tibor Zonnenschein - vedúci lekárne, zodpovedný farmaceut   
PharmDr. Zuzana Mokrišová - vedúca verejného úseku lekárne  
PharmDr. Alena Bocianová - farmaceutka
Mgr. Mária Bukovinová - farmaceutka
Mgr. Ivana Miláčková - farmaceutka
Darina Boskovičová - farmaceutická laborantka
Aneta Jančíková - farmaceutická laborantka
Jana Vičíková - farmaceutická laborantka
Angelika Minarovičová - sanitárka

NEMOCNIČNÝ ÚSEK:
Mgr. Mária Karpatová, CSc. - vedúca nemocničného úseku
PharmDr. Karolína Kimliková - farmaceutka
Katarína Zonnenscheinová - farmaceutická laborantka
Božena Orechovská - sanitárka

ASEPTICKÁ PRÍPRAVA CHEMOTERAPIE:
Mgr. Viera Zavacká - vedúca aseptickej prípravy chemoterapie
Mgr. Dominik Slabý - farmaceut
Nataša Rybnikárová - farmaceutická laborantka

Pohotovostné expedičné okienko na 1. poschodí
pavilónu K.  Mgr. Ivana Miláčková.

Verejný úsek lekárne. Váženie surovín a prípravu magistraliter prípravku podľa predpisu
lekára vykonáva farmaceutická laborantka Jana Vičíková. 
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Rozšírenie aktivít spoločnosti, apli-
kácia najnovších trendov v medi-
cíne, to všetko je zárukou kvality

služieb Pracovného preventívneho centra
OÚSA, ktoré klientom ponúka nadštan-
dardný prístup vysokokvalibkovaných od-
borníkov a ich profesionalitu. Poskytuje
klientom komplexné preventívne pre-
hliadky, nadštandardnú zdravotnú starost-
livosť, pracovnú zdravotnú službu a špecia-
lizované vyšetrenia v  odboroch vnútorné
lekárstvo, pracovné lekárstvo, urológia, gy-
nekológia a  pôrodníctvo, otorinolaryngo-
lógia , odalmológia,  dermatológia. Preven-
tívne vyšetrenia prebiehajú v  termíne
vyhovujúcom klientovi. O zdravotnom stave
je klient informovaný okamžite, písomnú
lekársku správu dostane poštou najneskôr
do 14 dní po vyšetrení. V prípade zistenia
ochorenia na základe preventívnej pre-

hliadky absolvovanej v našom zariadení za-
bezpečíme komplexné doriešenie zdravot-
ného problému. V ponuke je tiež nadštan-
dardná primárna aj sekundárna celoročná
zdravotná starostlivosť. Klientovi je k dis-
pozícii možnosť individuálneho harmonog-
ramu vyšetrení, profesionálny prístup vyso-
kokvalibkovaných lekárov a  komplexné
riešenie problémov, objednávanie – osobne,
telefonicky. 

Ako sa stať naším klientom
Pre naše preventívne centrum je dôležitý
každý klient bez rozdielov. Rovnakú starost-
livosť a pozornosť venujeme pracovníkom
významných briem, ktorým ich zamestná-
vatelia hradia nadštandardné preventívne
prehliadky či celoročnú zdravotnú starost-
livosť, ako aj súkromným osobám, ktoré si
všetko hradia samy. Podstatná je pre nás zá-

sadne vždy ich čo najväčšia spokojnosť. Pre-
važná časť našich zákazníkov už naše služby
pritom využíva dlhoročne, sú na ne zvyknutí
a zároveň sú s nimi spokojní, rovnako ako
s naším prístupom k nim. Naším klientom
sa stávate po uzatvorení Zmluvy o poskyto-
vaní nadštandardnej zdravotnej starostlivosti
s  platnosťou na jeden rok alebo Zmluvy
o  poskytovaní nadštandardnej zdravotnej
starostlivosti – preventívneho programu,
respektíve po podpísaní Zmluvy o poskyto-
vaní zdravotnej starostlivosti s praktickým
lekárom. Naše preventívne centrum má vy-
tvorený tím, ktorí pozostáva z obchodných
reprezentantov. Každý z nich má už svojich
stálych klientov a zároveň oslovuje a získava
potenciálnych nových. V  prípade záujmu
o naše služby potenciálny klient môže osloviť
nášho obchodného reprezentanta.  Kontakt
na neho získa i na našich recepciách. Ten si
s ním dohovorí termín stretnutia, na ktorom
mu predstaví širokú paletu služieb, ktoré po-
skytujeme, pričom mu odporučí, ktorá
služba je pre neho najvhodnejšia. Ak si hneď
na tomto stretnutí klient vyberie, obchodný
reprezentant mu vyhotoví príslušnú zmluvu

Nová služba pre vás: 
Pracovné preventívne centrum OÚSA
Pracovné preventívne centrum OÚSA (PPC), umiestnené 
na 3. poschodí v budove na Heydukovej ulici číslo 
14 v Bratislave, poskytuje všeobecnú a špecializovanú zdravotnú
starostlivosť. Hlavný dôraz kladie na prevenciu, ktorá je väčšinou
najúčinnejším prostriedkom pri udržaní pevného zdravia, a tým
aj zárukou plnohodnotného života človeka.

Bc. Martina Balážová, 
odborná referentka PPC

Gynekologická ambulancia Pracovného preventívneho centra: lekár MUDr. Stanislav 
Kutlák a sestra Marta Kalinová.
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Podnikateľ, pacient OÚSA Milan H. nám poslal
otázku: Ako ovplyvňuje preplatok poistného na
zdravotné poistenie zistené podaním ročného
zúčtovania poistného na zdravotné poistenie
daňovú povinnosť fyzickej osoby?

Preplatok vyplatený zamestnávateľom sa započíta do
zdaniteľných príjmov  zamestnanca v mesiaci jeho vy-

platenia a zamestnávateľ zabezpečí jeho zdanenie. Zamest-
návateľ vyberie preddavok na daň z úhrnu zdaniteľných
príjmov v príslušnom mesiaci. Ak zamestnanec s preplat-
kom z ročného zúčtovania poistného požiada o ročné zúčtovanie preddavkov na daň z
príjmov zo závislej činnosti za rok 2009, zamestnávateľ zahrnie do úhrnu zúčtovaných a
vyplatených príjmov zo závislej činnosti aj tento preplatok. Ak zamestnanec vyrovná 
svoju daňovú povinnosť na dani z príjmov za rok 2009 podaním daňového priznania, za-
hrnie sa preplatok z ročného zúčtovania poistného do zdaniteľných príjmov v § 5 (príjmy
zo závislej činnosti) na základe potvrdenia od zamestnávateľa vystaveného podľa § 39 ods.
5 zákona o dani z príjmov. Pokiaľ zamestnancovi ročné zúčtovanie poistného nevykoná
zamestnávateľ, ale  ročné zúčtovanie si vykoná zamestnanec sám, preplatok vypláca zdravotná
poisťovňa. Poisťovňa je platiteľom príjmu zo závislej činnosti a tým aj  platiteľom dane.
Daň vybranú zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. l) zákona zdravotnou poisťovňou môže za-
mestnanec odpočítať od dane ako preddavok len v daňovom priznaní.
JUDr. Katarína Kráľová, 
advokátka, 0903 555 003, kralova@stonline.sk

Doprava patriaca do úseku prevádzko-
vého oddelenia denne zabezpečuje

prevoz pacientov na vyšetrenia z OÚSA do
iných zdravotníckych zariadení. Vykonáva
zvoz biologického a hematologického mate-
riálu v Bratislave a na území celého Slovenska.
Zabezpečuje dovoz krvných derivátov z Ru-
žinova a dodávateľským spôsobom zabezpe-
čuje dovoz krvi aj mimo Bratislavy. Prepra-
vuje lekárov k zákrokom do iných
zdravotníckych zariadení a na podujatia rôz-
neho pracovného charakteru. Vykonáva od-
voz materiálov na spracovanie do iných zdra-
votníckych zariadení. V prípade potreby
zabezpečuje pre stravovaciu prevádzku po-
traviny a materiál na prípravu jedál pre pa-
cientov, vykonávať tiež môže rôzne ďalšie
rozmanité požiadavky na prepravu vlastnými
vozidlami. Úsek dopravy zabezpečuje odvoz
pacientov mimo Bratislavy dodávateľským
spôsobom. V doprave pôsobí sedem vodičov
a jedna referentka, ktorá spracováva potrebné

doklady a zadeľuje pracovné plnenie žiada-
ných úloh. Disponujeme jedenástimi vozid-
lami, z  ktorých je jedno sanitné. Vodiči sa
starajú aj o čistotu a základnú údržbu vozi-
diel, opravy vykonáva zmluvný servis. Všetky
vozidlá pravidelne absolvujú STK i predpí-
sané náležité kontroly. Samotní vodiči tiež
pravidelne absolvujú preventívne lekárske
prehliadky, školenia vodičov referentských
vozidiel, ako aj psychotesty.
Text: Mária Luknárová 
Foto: Peter Kresánek 

PRACOVNÉ PREVENTÍVNE 
CENTRUM KONTAKTY 
Recepcia praktických lekárov:
Mobil: 0907 737 798
Tel. : 02/54 77 49 66

02/ 59 249 821
Fax: 02/ 54 65 12 46
Recepcia preventívneho centra:
Mobil: 0918 637 252
Tel. : 02/54 65 05 07

02/ 59 249 811
Fax: 02/ 54 65 12 46

so službami šitými pre neho na mieru. Po
jej uzatvorení a úhrade platby za poskyto-
vané služby sa stáva naším klientom. Recep-
cie a call centrum majú databázu klientov,
ktorá sa priebežne dopĺňa o nových. Pracov-
níčka call centra na základe informácie, že
máme nového klienta, ho telefonicky skon-
taktuje a ponúkne mu termín na prehliadku.
Pri preventívnom programe je to termín pre-
ventívnej prehliadky a  pri nadštandardnej
zdravotnej starostlivosti je to termín vstupnej
preventívnej prehliadky. V priestoroch nášho
pracovného preventívneho centra vybavujú
na zabezpečenie maximálneho komfortu
hneď dve recepčné. Prvá recepcia má na sta-
rosti klientov, ktorí majú absolvovať kom-
plexnú Preventívnu prehliadku, Prehliadku
vo vzťahu k práci alebo odborné vyšetrenie
u  špecialistov. Druhá recepcia sa venuje
klientom, ktorí u nás majú nadštandardnú
zdravotnú starostlivosť a primárnu starost-
livosť u všeobecného lekára pre dospelých.
Recepcie okrem iného vybavujú termíny
náv štev, dá sa u nich telefonicky objednať
recept, rovnako ako konzultácia u lekára.
Následne klient príde na dohovorený ter-
mín prehliadky na recepcii, dostane po-
kyny, kam presne má ísť a kontakty na naše
preventívne centrum. V prípade akýchkoľ-
vek nejasností, problémov sa klient môže
obrátiť na svojho obchodného reprezen-
tanta, s  ktorým uzatváral zmluvu. Ob-
chodný reprezentant je klientovi k dispo-
zícii telefonicky, prostredníctvom
internetu alebo osobne.
Text: Bc. Martina Balážová, 
odborná referentka PPC, 
Foto: Peter Kresánek
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Predstavuje sa doprava OÚSA

KATKA VYSVETĽUJE
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LABORATÓRIÁ ÚLVM OÚSA

24číslo 2/2009

O vysokej kvalite svedčí aj získaný
certibkát systému kvality podľa
ISO 9001 a akreditácia podľa me-

dzinárodnej normy pre laboratóriá ISO
17025. Laboratóriá ÚLVM sú úzko prepojené
s  klinickým prostredím OÚSA, čo im dáva
veľkú výhodu oproti osamostatneným labo-
ratórnym kolosom, ktoré často strácajú kli-
nickú nadväznosť. A nielen to. Laboratóriá sú
zároveň aj bázou na výučbu laboratórnych
metód Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety v  Bratislave. Laboratóriá
ÚLVM poskytujú laboratórne služby v na-
sledujúcich odboroch:

klinická biochémia
hormóny a onkomarkery
hematológia a tranfúziológia
klinická imunológia a alergiológia
klinická patológia a cytológia
lekárska genetika
klinická farmakológia
mikrobiológia a serológia* 

*(v spolupráci s partnerským laboratóriom)
Široké spektrum laboratórnych vyšetrení sa
každoročne rozširuje o ďalšie nové diagnos-
ticky hodnotné vyšetrenia tak, aby pokryli
všetky vaše klinické potreby. V rámci posky-
tovaných služieb zabezpečujeme zvoz vzoriek
biologického materiálu vlastnými pracov-
níkmi, poskytujeme potrebný odberový ma-
teriál a pre partnerov sme zaviedli aj možnosť
elektronického prístupu k laboratórnym výs -
ledkom. Samozrejmosťou je možnosť využiť
konzultácie k  vykonávaným vyšetreniam či

k interpretácii výsledkov vyšetrení.

Oddelenie klinickej 
biochémie - OKB
Zabezpečuje kompletnú klinicko-bioche-
mickú základnú a  špeciálnu diagnostiku zo
séra, moču, likvoru, stolice, ako aj iných bio-
logických materiálov. Okrem základných bio-
chemických vyšetrení vykonáva tiež vyšetrenia
špecibckých proteínov a zápalových markerov.
Zabezpečuje vyšetrenia markerov kostného
metabolizmu, D3-vitamínu, kardiálnych mar-
kerov, komplexnú diagnostiku metabolizmu
železa a  hemopoézy, ako aj diabetologickú
diagnostiku. Vykonáva  elektroforetické me-
tódy (ELFO bielkovín, IELFO na identibká-
ciu monoklonálnych gamapatií), separačné
metódy HPLC na stanovenie rôznych látok
v sére, resp. v moči - 5-HIAA, HbA1c, ami-
nogram. Laboratórna diagnostika sa realizuje
na najmodernejšom prístrojovom vybavení a
v najvyššej kvalite.

Oddelenie hematológie 
a transfúziológie - OHT
Hematologické laboratórium zabezpečuje
komplexnú hematologickú diagnostiku, vy-
šetrenia základných parametrov krvného ob-
razu, diferenciálu leukocytov, počtu retikulo-
cytov a morfologického vyšetrenia periférnej
krvi a kostnej drene, vykonávame základné a
špeciálne hemostazeologické analýzy a imu-
nohematologické vyšetrenia v  24-hodinovej
nepretržitej prevádzke. Na požiadanie posky-

tujeme aj interpretáciu a vyhodnotenie labo-
ratórnych parametrov s odporučením ďalšieho
postupu, prípadne liečby. Konziliárne služby
poskytujeme telefonicky, osobne pri lôžku
alebo vo vlastnej  ambulancii po objednaní
pacienta. Oddelenie hematológie a  transfú-
ziológie ponúka pre klinické oddelenia, ako
aj pre ambulancie odborných lekárov špecia-
listov hematológov, onkológov a kardiológov
široké spektrum najmodernejších vyšetrení
multiparametrovou prietokovou cytometriou.
Pre hematológov a onkológov:

imunofenotypizácia lymfoproliferatívnych
a myeloproliferatívnych malignít
vyšetrenie  včasných markerov zápalu a sepsy
(CD64)
stanovenie subpopulácií lymfocytov
stanovenie antitrombocytových protilátok
angiogénne cytokíny, chemokíny a incama-
tórne cytokíny 

Pre kardiológov:
stanovenie fosforylácie VASP (vazodila-
tačne stimulovaný fosfoproteín) pri moni-
torovaní antitrombotickej liečby derivátmi
tienopyridínov

Oddelenie imunodiagnostiky - OID
Oddelenie sa špecializuje na vyšetrenie nádo-
rových markerov, hormónov, kostných a zá-
palových markerov. Vo vyšetrovaní nádoro-
vých markerov je toto pracovisko lídrom na
Slovensku s  najdlhšou tradíciou, najširším
spektrom a s najvyššou odbornou erudíciou.
Oddelenie imunodiagnostiky je centrom na
určovanie nádorových markerov (onkomar-
kerov) v SR, z ktorých viaceré sa vyšetrujú je-
dine na tomto pracovisku. Oddelenie zabez-
pečuje aj vyšetrenie intaktného
PARATHORMÓNU v statimovom režime
(intaktná molekula  =  celistvá, neporušená,
nerozpadnutá molekula, biologicky účinná
forma). V rámci hormonálnej diagnostiky sú
na oddelení vyšetrované tyroidálne parametre,
fertilitná diagnostika, nadobličková diagnos-

Ústav laboratórnych vyšetrovacích metód (ÚLVM) OÚSA je
najkomplexnejším pracoviskom v oblasti laboratórnej medicíny v SR.
Laboratóriá ÚLVM ponúkajú komplexné laboratórne služby
s dlhodobou tradíciou moderného špičkového zdravotníckeho
zariadenia v oblasti rutinnej, ako aj vysoko špecializovanej modernej
laboratórnej diagnostiky, ktoré sú garantované vysokokvalibkovaným
personálom, špičkovou diagnostickou technikou a s nadväznosťou na
základné i nadstavbové klinické služby OÚSA.  

Komplexné laboratórne 
služby najvyššej kvality
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tika, diagnostika porúch rastu, skríning v gra-
vidite, diabetologická diagnostika, vitamíny
a  ďalšie látky. Oddelenie imunodiagnostiky
zabezpečuje skríning trisomie 21, 18 a NTD.
Najnovším zavedeným vyšetrením je vyšetre-
nie nádorového markera HE4 pre ovariálny
karcinóm a solubilný receptor HER2 na kar-
cinóm prsníkov.

Oddelenie klinickej imunológie 
a alergiológie - OKIA
OKIA má klinickú časť tvorenú dvomi od-
bornými ambulanciami a  časť laboratórnu.
Imunologické laboratórium OKIA je  vyba-
vené modernou špičkovou špecializovanou
technikou zameranou na diagnostiku a mo-
nitorovanie porúch humorálnej a celulárnej
imunity, zápalového procesu, alergií
a autoimunitných procesov. OKIA
vykonáva imunologické a  alergio-
logické vyšetrenia v celom rozsahu. 
Využitím multiparametrovej anylýzy
2-laserovou prietokovou cytome-
triou ponúka  oddelenie vyšetrenia
na vyhľadávanie porúch imunity,
imunodebcitných stavov, funkčných
testov lymfocytov  a iných buniek.
V rámci vyšetrení  porúch  humo-
rálnej imunity  laboratórium posky-
tuje komplexný manažment diagnos-
tiky angioedémov, primárnych a sekundárnych
imunodebciencií, širokú paletu testov a kom-
pletných panelov pre rôzne gastroenterologické
ochorenia a  ich diferenciálnu diagnostiku, rov-
nako komplexnú diagnostiku potravinovej in-
tolerancie a oddiferencovanie od IgE a non
IgE mediovaných procesov, autoimúnnych
ochorení, kontrolu odpovede imunitného sys-
tému na očkovanie u detí. Vyšetrenia  zamerané
na vyhľadávanie alergických reakcií sú realizo-
vané  viacerými sobstikovanými diagnostic-
kými systémami s využitím bohatej palety aler-
génov, rekombinantných alergénov, hotových
panelov ponúk liekovej alergie, potravinových
aditív, spektrom alergénov blanokrídleho
hmyzu, profesijných alergénov a panelov testov
vyskladaných podľa osobného výberu klinic-
kého pracovníka a jeho potreby s možnosťou
využitia  poradenstva výberu testov  a ich in-
terpretácie pri sporných kožných testoch a imu-
noterapii. Spektrum  vyšetrení je doplnené sle-
dovaním kinetiky procesov `1/`2/`17,

regulačných T buniek,  cytokínmi a  adhezív-
nymi molekulami.

Oddelenie lekárskej genetiky – OLG
Vyšetrenia na oddelení lekárskej genetiky
(OLG) sú zamerané na dve hlavné oblasti,
a to analýzu dedičných foriem niektorých ná-
dorových ochorení a na detekciu rizikových
či prognostických a predikatívnych faktorov
nádorových ochorení. Pri dedičných ochore-
niach sa pozornosť zameriava na vyšetrenia
hereditárnej formy karcinómu prsníka a va-
ječníkov, a  to analýzu génov BRCA1
a BRCA2, ďalej familiárnej formy medulár-
neho karcinómu štítnej žľazy asociovaného
s  mutáciami v  géne RET a  v  neposlednom
rade vyšetrenie dedičného typ malígneho me-

lanómu spôsobeného poškodeniami génu
CDKN2A.
OLG sa dlhodobo zaoberá detekciou ľud-
ských papiloma vírusov (HPV), ktoré sú rizi-
kovým faktorom vzniku karcinómu krčka ma-
ternice. Na diagnostiku HPV sú zavedené dve
metodiky, a to hybridizačná (hybrid capture
2 – HC2) certibkovaná FDA a druhá ampli-
bkačná certibkovaná CE, ktorá dokáže určiť
presný genotyp vysoko rizikových HPV. Po-
núka tiež vyšetrenie expresie HPV onkogénov
E6/E7 ako faktor horšej prognózy. Do druhej
skupiny vyšetrení rovnako patrí detekcia so-
matických mutácií v géne KRAS pri metasta-
tických karcinómoch kolorekta, ktorá slúži
ako prediktívny marker liečby. Ďalšie vyšetre-
nie somatickej mutácie v géne BRAF slúži ako
prognostický marker pri papilárnych karcinó-
moch štítnej žľazy. Väčšina vyšetrení na OLG
je akreditovaných podľa ISO 17025. Pacienti
majú umožnenú aj konzultáciu. Pre pacientov
je možná aj genetická konzultácia na exter-

nom pracovisku v Centre lekárskej genetiky. 

Oddelenie klinickej 
patológie a cytológie
Oddelenie klinickej patológie a cytológie je
neinštitucionalizovaným centrom pre histo-
patologickú diagnostiku testikulárnych nádo-
rov, nádorov močového mechúra a nádorov
osteoartikulárneho aparátu. 
Oddelenie vykonáva histopatologickú a rýchlu
peroperačnú diagnostiku všetkých nádorových
lokalizácií s dôrazom na patológiu nádorov prs -
níka, štítnej žľazy, mäkkých tkanív a ženských
pohlavných orgánov. Oddelenie zabezpečuje
imunohistochemické a cuorescenčné vyšetre-
nia. Na cytologickom úseku sa vyšetruje mate-
riál získaný punkčnou aspiračnou biopsiou

alebo sterovou metódou najmä z gyne-
kologických nádorov, nádorov prsníka
a štítnej žľazy. Pracovisko klinickej cyto-
lógie sa zaoberá cytologickou diagnosti-
kou exfoliatívnej a  punkčnej cytológie.
V  rámci exfoliatívnej cytológie spraco-
vávame gynekologické stery štandardnou
farbiacou metódou podľa Papanicolaua
a  vyhodnocujeme ich v  Bethesda sys-
téme. Vykonávame aj vyšetrenia sekrétov
prsníka a tekutín rôzneho pôvodu (ob-
sah cýst, laváže, výpotky, moč a iné).
V negynekologickej cytológii vykoná-

vame odber, spracovanie a diagnostiku náterov
punkčnej aspiračnej biopsie (PAB) získaných
tenkoihlovou aspiráciou (FNA). Vyšetrujeme
nátery zo štítnej žľazy, prsníka, slinných žliaz,
lymfatických uzlín, ako aj iných lézií nejasného
pôvodu, ktoré sú dostupné punkčnej ihle z
povrchu tela. Pre kožné ambulancie vykoná-
vame na pracovisku klinickej cytológie odber
materiálu z kožných lézií pri podozrení na ba-
zalióm. Vyšetrujeme aj materiál a nátery zho-
tovené v ktoromkoľvek zdravotníckom zaria-
dení a ambulancii.

Oddelenie klinickej farmakológie
Oddelenie klinickej farmakológie určuje kon-
centrácie rôznych liekov, cytostatík, antibiotík.
Podrobnejšie predstavenie jednotlivých labo-
ratórií prinesieme v ďalších číslach Našej ne-
mocnice.
Text: vedúci Oddelenia manažérstva kva-
lity a marketingu OÚSA RNDr. Ľubomír 
Špaček, Foto: Peter Kresánek
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Maľuje už od škôlky
Mgr. art. Lukáš Würc vystavil 
v areáli preventívneho centra
OÚSA zo svojej tvorby výber 
25 obrazov maľovaných
suchým pastelom a časť tiež
olejom a akrylom na plátne
a doske (s rozmermi 21x28; 
42x 60 a 50x60 cm). Je to
v poradí už tridsiata druhá
výstava z voľného cyklu
Umenie, ktoré lieči, čomu
zodpovedá i realistický štýl diel
zameraných najmä na krajinu
a jej krásy. 

foto 1

foto 3
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Rodený Bratislavčan Lukáš Würc
(1983) žije a tvorí vo  Svätom
Jure. Ako sám priznáva, výtvarné

sklony sa u neho prejavili už v materskej
škole, neskôr si ich rozvíjal v základnej
škole a čoskoro sa stal žiakom akad. mal.

Karola Drexlera. Pod jeho vplyvom na-
stúpil Lukáš Würc na umeleckú dráhu.
Už počas strednej školy, kde študoval scé-
nickú a  dekoračnú maľbu, svoje práce 
s podporou tejto významnej maliarskej
osobnosti tiež vystavoval. 
Na Vysokej škole múzických umení v Bra-
tislave, kde študoval odbor scénograba,
ho viedol i akad. mal. Milan Rašla a bgu-
ratívnej maľbe sa priúčal u  profesora 

Mudrocha. Od ukončenia VŠMU sa ve-
nuje samostatnej tvorbe, pričom najviac
inklinuje k maľbe, ktorá podľa neho po-
skytuje umelcovi nevídanú voľnosť. Zú-
ročuje ju najmä v plenéri, kde sa domi-
nantne venuje krajinomaľbe. Ako sám
priznáva, je samotársky typ, a preto má
rád voľnosť otvorenej krajiny.

Text a foto: Peter Kresánek

Z vystavených prác Mgr. art. Lukáša 
Würf la: (1) Šíre more. Pred týmto svojím
dielom nám zapózoval sám autor výstavy
Lukáš WürX; (3) Svätý Jur – pohľad
z Bratislavy; (3) Šúrsky prales v lete a (4)
Park v Topoľčiankach. Súčasťou vernisáží
výstav v preventívnom centre OÚSA je už
tradične kultúrny program. Nechýbal ani
pri tejto najnovšej 32. výstave (5).

foto 5

foto 4

foto 2
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Chirurgickú presnosť si vy-
žaduje pri výrobe špe-
ciálny patentovaný me-

chanický strojček pánskych hodiniek
Corum. Oproti bežným hodinkám má celý
mechanizmus dômyselne rozmiestnený
s ukotvením jednotlivých pohyblivých sú-
čiastok do jedného radu. Poskladať ho ak-
tuálne vedia iba dvaja ľudia na svete. Ich
umenie sa svojou presnosťou a precíznos-

Chirurgická pre
foto 1

f

foto 3

foto 2
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ťou v mnohom ponáša na prácu chirurgov.
Jeden z oboch týchto hodinárov (foto 1)
montáž výnimočného strojčeka takýchto
hodiniek v predvianočnom období pred-
viedol vybraným záujemcom na Trenčian-
skom hrade (foto 3) pri príležitosti prezen-
tácie i ďalších výrobkov (foto 2) tejto
prestížnej švajčiarskej značky. 
Strojček unikátnych hodiniek Corum je
ukotvený z oboch strán len v  sklíčku.
Puzdro hodiniek môže byť z bieleho zlata
a  lemujú ho priehľadné zafírové sklíčka
odolné proti poškriabaniu a inému poško-
deniu. Strojček aj po jeho upevnení v ho-
dinkách vidno z oboch strán a aj počas ich
chodu. Netradičný výrobok zaujal i  jubi-
lejnú desiatu kráľovnú krásy Spiša Andrejku
Dreveňákovú (foto 4).
Obdobné štýlové klenoty, aj keď, po-
chopiteľne, vzhľadom na svoju cenu nie
bežne, sa už vyskytujú aj na Slovensku.
Viac podrobností na: www.briliant.sk.
Text a foto: Peter Kresánek

Uvažujete, ako vyzdobiť vianočný
stromček? Detská vianočná kolek-

cia (na foto 1) spája priestorové leporelo,
vystrihovačku a obal na kolekciu. Takáto
unikátna konštrukcia a nový grabcký ná-
vrh vyvinuté slovenskou spoločnosťou
Grafobal robia kolekciu pre deti príťažli-
vou a  zabezpečujú zmysluplné využitie
obalu aj po spotrebovaní produktu. Po
odtrhnutí perforovaného vrchného dielu kolekcie sa dá použiť ako priestorová rozprávka
s možnosťou nalepenia detských postavičiek vystrihnutých zo spodného dielu kolekcie.
Čisto prírodné ingrediencie použité pri výrobe čokolády a tlač obalu farbami bez pachov
a lakov bez ďalších prídavných zušľachťovacích technológií zaraďujú obal do kategórie
výrobkov priateľských k životnému prostrediu. 
Medzinárodná organizácia pre obaly World Packing Organization vyhodnotila počas
svojho tohtoročného novembrového zasadania na Srí Lanke uvedený výrobok Detská
vianočná kolekcia ako najlepší obal vo svojej kategórii na svete a rozhodla udeliť mu oce-
nenie Worldstars. Najmä vďaka svojej inovatívnosti, kvalite a ekologickosti už získali pro-
dukty Grafobalu ocenenie Worldstars za najlepší obal na svete doposiaľ trikrát. Naposledy
pred tromi rokmi.
Vedúci slovenský obalový a tlačiarenský producent Grafobal, a. s., Skalica, ktorý nepretržite
vyrába už druhé storočie od založenia pôvodnej brmy a spája dlhoročné skúsenosti s využitím
najmodernejších technológií, je pravidelným účastníkom prestížnych súťaží výrobcov. 
Štyri obaly Grafobalu: uvedená Detská vianočná kolekcia, ale aj Marlenka, Maretto a Gra-
dimento (foto 2) získali tiež ocenenia Obal roka 2009 v súťaži asociácie SYBA, do ktorej
sa tohto roku celkovo prihlásilo 90 výrobkov. Syba (skratka SYstémy BAlenia) pôsobí od
roku 1990 a  medzinárodnú súťaž Obal roku pripravila už pätnástykrát. Hodnotiaca
porota pri posudzovaní víťazných výrobkov Grafobalu ocenila najmä ich kvalitu, nápadité
a novátorské prístupy pri zhotovení i funkčnosť a ekologickosť použitia. 
Skalický Grafobal patrí medzi kľúčové podniky bratislavskej spoločnosti Grafobal Group,
ktorá je podľa aktuálneho rebríčka Trendu TOP 200 s vlaňajším obratom 686,21 milióna €
(vyše 20,67 miliardy Sk) a 5 840 zamestnancami opäť 15. najväčším nebnančným podnik
Slovenska. Ako v súvislosti s tým Trend konštatuje, Grafobal je tak vôbec najväčším neb-
nančným podnikom v rukách slovenských vlastníkov. Prvých štrnásť spoločností z rebríčka
totiž vlastnia alebo kontrolujú zahraniční investori.
Text: generálny riaditeľ spoločnosti Grafobal Skalica Ing. Marián Kožíšek, MBA
Foto: archív Grafobalu

K vianočnému stromčeku

e snosť

foto 4
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Nedeľa 3. novembra 1907
Gróf bol v kostole na nedeľnej svätej omši
medzi prvými. Sedel na svojom vyhrade-
nom mieste v presbytériu – mieste vyhra-
denom šľachticom. Potešilo ho, keď uvidel,
že v laviciach pod chórom je okrem kuchá-
rov už všetko jeho služobníctvo. O chvíľu
sa lavice kostola zaplnili. Grófovi neraz
padlo oko na krásne tváričky skromne ob-
lečených detí pred nízkym múrikom so zá-
bradlím, oddeľujúcim presbytérium od
hlavnej lode kostola. Tie deti, držiac pri-
tlačené dlane rúčok na studenom železnom
zábradlí múrika a upierajúc svoje očká k so-
che Sedembolestnej v náručí s mŕtvym te-
lom Ukrižovaného, vyzerali ako nevinní
anjeličkovia.
Na Sedembolestnú uprel zrak aj gróf... v du-
chu si zašomral, že by niekto mohol túto
vzácnu svätú utrieť od prachu a  obnoviť
farby... Chcelo by to zreštaurovať nielen
Pannu Máriu, ale aj ostatných svätých na ol-

tári. Medzitým sa začala omša. Keď po úvod-
ných úkonoch nasledovala liturgia slova a sta-
ručký farár prečítal známe evanjelium – bib -
lický text o  starobe, určený na tú nedeľu,
doľahla na grófa nostalgia snúbiaca sa s vý-
čitkou. Uvedomil si, že neraz bolo toto jeho
miesto v  lavici presbytéria prázdne. Veľmi
často... Ani na svätej spovedi už dávno nebol.
Predsavzal si, že počas adventu blížiacich sa
Vianoc spoveď nevynechá.
Keď starý farár dokončil čítanie evanjelia a za-
vrel knihu Svätého písma, požiadal staručič-
kého misionára, ktorý sa vrátil z  ďalekých
krajín, aby vykonal homíliu svätej omše –
z jeho pohľadu na starobu človeka.
Misionár si stal na kazateľnicu, chvíľu mlčal,
zadíval sa na svojich starých vrstovníkov v la-
viciach presbytéria a začal svoju kázeň:

Moji milí bratia a sestry!
„Vek nášho žitia je sedemdesiat rokov
A ak sme pri sile, osemdesiat.

No zväčša sú len trápením a trýzňou, 
ubiehajú rýchlo a my odlietame.“ 
(Ž 90,10).

Sedemdesiat rokov, to bol v čase, keď písal
žalmista tieto slová, značný vek, ktorý pre-
kročili máloktorí... je pravdou, že roky rýchlo
ubiehajú, no dar života, hoci je poznačený
námahou a  bolesťou, je priveľmi krásny
a cenný, než aby sme z neho mohli byť una-
vení. Ľudia v pokročilom veku nám pomá-
hajú pozerať sa na svetské záležitosti s väčšou
múdrosťou, lebo v  priebehu života získali
skúsenosti, dozreli... Staroba predstavuje roz-
hodujúcu etapu ľudského dozrievania a je vý-
razom Božieho požehnania.
Znaky ľudskej krehkosti, ktoré sa najzreteľ-
nejšie prejavujú v starobe, v tomto svetle sa
stávajú volaním po vzájomnej závislosti a po-
trebnej solidarite, ktorá spája generácie medzi
sebou. Každý človek potrebuje druhého
a stáva sa bohatším vďaka darom a charizmám

MARIÁN KRČÍK
Legenda o�písaní testamentu grófom Pálfim

ÚRYVOK
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ostatných. Z  tohto hľadiska výstižne znejú
slová básnika Norwida: „Večná nie je len bu-
dúcnosť, nielen ona! Aj múdrosť je večná:
to, čo sa teraz udialo, nevráti sa už v pôvodnej
forme. Vráti sa ako idea, nevráti sa ona sama.“
Ak hľadíme na život ako na púť do nebeskej
vlasti, staroba je čas, keď s rastúcou samozrej-
mosťou hľadíme na prah večnosti. Záhada
ľudského údelu vrcholí pred smrťou. Človeka
netrápia len bolesti a postupný telesný úpa-
dok, ale ešte viac strach pred debnitívnym
zánikom. Keby smrť predstavovala úplný zá-
nik a  koniec všetkého, bolesť by iste ostala
bezútešnou. Preto smrť núti človeka klásť si
otázky o  zmysle života: Čo je za hradbou
tieňa smrti? Predstavuje úplný koniec života...
alebo jestvuje čosi, čo je za ňou?
Od dávnych čias až podnes nechýbajú v ľud-
ských dejinách povrchné odpovede, ktoré
ohraničujú život iba na ten, ktorý žijeme na
tejto zemi. Niektoré state starozákonnej
Knihy Kazateľ nás privádzajú hľadieť na sta-
robu ako na rúcajúcu sa budovu, a na smrť
ako na jej konečné a úplné zničenie.
V minulosti sa starému človeku vzdávala veľká
úcta. Slávny rímsky básnik Ovídius napísal:
„Veľká bola kedysi úcta k bielovlasej hlave.“
A niekoľko storočí predtým napísal grécky
básnik Folykides: „Cti si biele vlasy: preukáž
múdremu starcovi tú istú úctu ako svojmu
otcovi.“
Apoštol Pavol súhlasí so žalmistom, keď píše
v  liste Titovi: „Starci nech sú triezvi, cudní,

rozvážni, zdraví vo viere, v láske a v trpezlivosti.
Podobne i staršie ženy nech sú sväté v sprá-
vaní... mladé ženy nech priúčajú múdrosti, aby
mali rady svojich mužov, milovali deti.“
Staroba sa vo svetle učenia a podľa slov Písma
predstavuje ako „priaznivý čas“ na zakončenie
dobrodružstva človeka. Staroba patrí do
plánu, ktorý má Boh s každým človekom. Je
to časový úsek, ku ktorému všetko smeruje,
aby človek mohol lepšie pochopiť zmysel ži-
vota a dospieť k „múdrosti srdca“. „Veď nie
dlhé roky robia starobu hodnou cti,“ pozna-
menáva Kniha Múdrosti, „ani sa ona nemeria
počtom liet. Šediny sú človeku múdrosťou,
starým vekom život nepoškvrnený.“
Staroba predstavuje rozhodujúcu etapu ľud-
ského dozrievania, je výrazom Božieho po-
žehnania.
V  týchto príkladoch by sme mohli 
pokračovať. Nevrhajú ani najmenší tieň
na hodnotu pozemského života, ktorý
je napriek obmedzeniam a  utrpeniu
krásny a ktorý treba prežiť až do konca.
Pripomínajú nám však, že nepredstavuje
definitívnu hodnotu, pretože zánik exis-
tencie v kresťanskom chápaní nadobúda
kontúry „prechodu“, akoby mosta spá-
jajúceho jeden život s druhým, krehkú
a  neistú radosť tejto zeme s  plnosťou
radosti, ktorú Pán pripravil pre svojich
veriacich. A keď tá chvíľa príde, keď na-
stane okamih definitívneho prechodu
cez ten most, daj, Bože, nech ho preží-

34A

39A
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vame v hlbokom pokoji, bez nárekov za
tým, čo zanechávame.
Amen.
„Pán Boh uslyš!“ zaznelo celým kostolom
a organista začal hrať predohru Kréda – „Ve-
rím v jedného Boha...“
Gróf sedel po kázni ako obarený. Tá lavína
múdrych myšlienok misionára, atmosféra
svätej omše, zbožnosť i bohabojnosť prítom-
ných veriacich, to všetko pôsobilo naňho
skľučujúco. Celý zvyšok svätej omše rozmýšľal
nad tým, ako dvaja ľudia, on a misionár, od-
lišne prežili svoj život, čo všetko majú obaja
spoločné, v čom všetkom je medzi nimi prie-
pastný rozdiel.
Omša sa skončila, starý misionár ešte po-
merne sviežim krokom odišiel do sakristie a
grófa odniesli sluhovia ku kočiaru.

Ing. Marián Krčík, CSc.
– autor literatúry faktu
V predošlom čísle sme predstavili autora best -

sellerov JUDr. Ladislava Hannikera. Teraz 
prinášame úryvok z knihy ďalšieho súčasného slo-
venského spisovateľa, ktorého diela sú už tiež takmer
úplne rozobrané. Rodák z Bojníc, banský inžinier,
podnikateľ a vynálezca Ing. Marián Krčík, CSc.,
ktorý precestoval päť kontinentov a navštívil 57 kra-
jín, je 501. členom Spolku slovenských spisovateľov.
Venuje sa literatúre faktu, pričom uplatňuje dô-
kladné, priam detektívne zháňanie informácií a pod-
kladov. Čítavosť jeho diel zvyšuje hlboký a pravdivý
(najviac pravde podobný) prienik autora do psy-
chológie a motívov konania majstrovsky a živo vy-
kresľovaných postáv. Rámec literatúry faktu presahujú v jeho dielach postavy a poznatky
najmä zo zdravotníckeho prostredia, okrem iného o súčasnom zvyšovaní hranice produk-
tívneho ľudského veku oproti nie tak dávnej minulosti (napríklad z čias grófa J. F. Pálbho).
Spisovateľ Marián Krčík je toho sám, ako 72-ročný súčasný autor v plnom v rozmachu
tvorivých síl, príkladom. 
M. Krčík do literatúry vstúpil ako 69-ročný (čo je tiež pozoruhodné) a to hneď dvojicou
kníh: Fáračky a smoking, Smoking a fáračky (obe vydala Matica slovenská 2006) o fasci-
nujúcom a dobrodružnom svete v podzemí, ktorý sám dôverne poznal. 
Tajuplný staviteľ Bojnického zámku gróf Ján František Pálb a jeho šalamúnsky závet sa
stali námetom pre jeho ďalšie knihy Testament grófa Pálsyho (Matica slovenská 2007)
a Legenda o písaní testamentu grófom Pálbm (Ofsetka Prievidza 2007). 
Strhujúcu rekonštrukciu skutočnej udalosti na hornej Nitre vykresľuje autor cez dramatický
príbeh mladej lekárky v nasledujúcich dielach: Antrax (Matica slovenská 2008) a Veterinárka
( VaTO Prievidza).  O životoch troch mušketierskych kamarátov rozdielneho pôvodu,
duchovných a citových hodnôt je zasa jeho kniha Transfúzia (Ofsetka Prievidza 2009),
začínajúca sa obdobím nerozvážnej mladosti počas štúdia na vysokej škole, ktoré predzna-
mená ich ďalšie osudy. Plodný autor už má pripravené i ďalšie diela: Prieval - o havárii
v Nováckych uhoľných baniach, pri ktorej zahynuli štyria baníci a Výbuch - o tragédii
dvadsiatich banských záchranárov v bani Handlová. 
Text a foto: Peter Kresánek

Záruka kvality

HERZ s. r. o. Šustekova 16, 
P.O.Box 8, 850 05 Bratislava 55

Tel:02/6241 1909, 6241 1910
e-mail: office@herz-sk.sk
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