
Číslo 2/2010 roČník II.

Aby ste sa
cítili dobre
Plavky pre onkologické 
pacientky v Lekárni 
svätej Alžbety

(STRANA 15)
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Pondelok o 16.00 hod.
Utorok o 16.00 hod.
Streda o 16.00 hod.
Štvrtok o 16.00 hod.
Piatok o 16.00 hod.
Sobota - - - - - - - - - -
Nedeľa o 10.00 hod.

Každý štvrtok po svätej omši je polhodinová adorácia Najsvätejšej sviatosti.

Rímskokatolícke sväté omše 
v nemocničnej kaplnke Onkologického ústavu svätej Alžbety (prízemie)

PRI STAROSTLIVOSTI O DUŠU 
môžete v našej nemocnici 

využiť tiež kaplnku.
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Pár Slov k TUrícam...

3

Milí čitatelia časopisu Naša
nemocnica, drahí bratia a sestry.

Toto nové číslo vychádza práve v čase, keď slávime obdobie po Turícach (Zoslaní Ducha Svätého). Zamyslime
sa spolu nad týmto faktom Turíc. „Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol
hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky,
ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý...“ (Sk 4, 1 – 4)

Apoštoli sa po tom, ako Pán Ježiš vystúpil do neba, natešení vrátili do Jeruzalema. Boli slabí a neschopní
naplno žiť a hovoriť o Ježišovi. No po tom, ako boli naplnení Svätým Duchom, nebojácne ohlasovali Božie
kráľovstvo, diakon Štefan zomrel za vieru, začala sa formovať prvotná Cirkev, z ustráchaného pápeža Petra
sa stal nebojácny pápež Peter, Pavol išiel na svoje apoštolské cesty do sveta... Jednoducho, začal sa nový život.

To, čo sa stalo pred 2000 rokmi, deje sa stále, aj teraz. Pán Ježiš nám dáva svojho Ducha. Potrebujeme Ho? 
Pozrime sa na drevenú sochu, ktorá sa nachádza niekde na námestí. Keď ju majstri zhotovia, je nová,

uhladená, bez trhlín, lak na nej je neporušený. No časom starne. Slniečko z nej vyťahá farbu, dážď ju naštrbí...
Potrebuje obnovu – renovatio. Obnovia ju a zasa bude v poriadku. No keď ju neobnovia a nechajú tak, viac
sa poškodí a potrebuje hlbší zásah do nej: odstrániť červotoče, vyrovnať trhliny, teda ju zreparovať - urobiť
reparatio. Ak by ani toto neurobili, nasleduje posledný stupeň – likvidatio (socha sa nám rozpadne).

Podobne je to aj s naším duchovným životom: všetci sa potrebujeme pravidelne obnovovať – renovatio.
Ak sa nebudeme pravidelne obnovovať (duchovné obnovy, duchovné cvičenia), duchovne zakrpatieme 
a potom potrebujeme hlbší zásah – reparatio (návrat k Bohu po niekoľkých rokoch, obnoviť sviatostný
život, život v spoločenstve). Ak ani toto neurobíme, nasleduje likvidatio – duchovná smrť.

V ktorej fáze sa nachádzam ja? Potrebujem obnovu, zreparovanie, alebo som v likvidácii? Toto nie je po-
sledné slovo. Posledné slovo má Pán Ježiš.  Svojou smrťou a zmŕtvychvstaním urobil oživenie – resuscitatio.
Dáva nám Ducha Svätého, ktorý je Život. Ak Ho prijmeme do svojho života, oživí nás, oživí v nás to, čo je
mŕtve a má žiť: vzťah s Pánom Bohom, so sebou a s ľuďmi.

Drahý brat, drahá sestra. Možno by si potreboval/a obnovu, možno zreparovanie a možno si už v likvidácii.
Teraz môže v Tvojom srdci začať život. Môže ožiť Tvoja viera, ožiť odpustenie, ožiť Tvoja rozpadávajúca sa
rodina, ožiť Tvoje vzťahy, ... všetko to, čo je zomierajúce alebo mŕtve a má byť živé. Pán Ježiš Ti dnes dáva
svojho Ducha. Neboj sa Ho prijať a nechať sa Ním oživiť.

Všetkým čitateľom zo srdca prajem tento nový život v Duchu Svätom.
Brat Peter, OFMCap.
nemocničný  kňaz
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PROFIL

6vlani štvrť milióna vyšetrili 
a 6-tisíc pacientov 

hospitalizovali 
Priamo pri zrode Onkologického ústavu svätej Al-

žbety stála Rehoľa svätej Alžbety, jeho vtedajšia
Generálna predstavená sestra Alexandra 

a RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc., so svojou manžel-
kou JUDr. Danielou Švecovou. Dnes je jedným 
z dvoch konateľov ústavu. Obaja majú rovno-

cennú zodpovednosť a právomoci konať za ústav 
i samostatne. V predošlom čísle sa vám predstavil

konateľ a riaditeľ doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.,
h., prof. Tentoraz sme oslovili RNDr. Ing. Pavla

Šveca, CSc. 

DIGITÁLNA MAMOGRAFIA

10Efektívny a moderný 
diagnostický 

pomocník 
Digitálna mamografia sa stáva i na
Slovensku čoraz častejšie uplatňo-

vanou metódou. Prispeli k tomu tiež dva
digitálne mamografické prístroje Lorad
Selenia a Lorad Selenia Dimension, po-

mocou ktorých je možná presnejšia diag-
nostika ložiskových zmien v prsníkoch.  

ROZHOVOR

12Prezidentka nádeje
Slovensko má málo vý-

nimočných osobností. Jednou z nich je dáma,
ktorá v roku 1990 založila neziskovú organizáciu
Liga proti rakovine, ktorej aktivity v pozícii prezi-

dentky riadi dodnes. Je taktiež zakladateľkou Čes -
koslovenskej spoločnosti pre rádiobiológiu, 

rádiológiu a fyziku. Svetová medicínska asociácia
(World Medical Association) ju zaradila medzi 65

popredných lekárov sveta. Žena, ktorá celý svoj
život upísala onkológii - MUDr. Eva Siracká, DrSc.

4

UDIALO SA

15aby ste sa cítili 
dobre

Rozmanitý výber plaviek vhodných pre onkolo-
gické pacientky, ale aj na bežné nosenie, z kto-
rých dva modely, ktoré nám predviedla modelka
Stanka, vám prinášame tu a tretí na titulnej
strane, nájdete v Lekárni svätej Alžbety, Brati-
slava, Heydukova 10. 

GASTRO

16ovocné 
a zeleninové šťavy

O význame každodennej konzumácie ovocia a ze-
leniny dnes už nepochybuje žiadny odborník,
ktorý sa zaoberá ľudskou výživou. V priebehu po-
sledných rokov predklinický, klinický i epidemio-
logický výskum nazhromaždil dostatok vedec-
kých dôkazov o pozitívnom vzťahu medzi
konzumáciou ovocia a zeleniny a zdravým život-
ným štýlom človeka. 

PSYCHOLÓGIA PRE VÁS

19myšlienky a ich vplyv 
na naše emócie a náladu

Podľa kognitívno-behaviorálnej terapie je 
najväčším nešťastím ľudstva, že ľudia žijú vo 
svojej hlave a myšlienkach a najhoršie na tom je,
že týmto myšlienkam aj veria. Inak povedané,
ako komunikujeme s inými ľuďmi, čo si myslíme
o tom, ako nás vnímajú iní ľudia, podľa toho sa aj
cítime. 

EVRIS

22Pôsobia na zdravie
Červené víno v malých množstvách, ak

ho konzumujú zdraví ľudia, môže mať priaznivé
účinky na zdravie. Podľa zverejnených informácií
chráni pred rakovinou, posilňuje mozog, pomáha
proti nespavosti, chráni pred zubným kazom, či
pomáha proti hluchote. Pozitívny vplyv na 
zdravie má látka resveratrol, ktorá sa nachádza 
v šupke a jadierkach hrozna. 
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PRACOVNÉ PREVENTÍVNE CENTRUM

24Pracovná zdravotná služba –
jej obsah a funkcie II. časť

Dnes pokračujeme druhou časťou v téme týkajú-
cej sa jednej zo základných povinností zamestná-
vateľa – a to vylúčenia rizika poškodenia zdravia
zamestnancov, vyplývajúceho z ich vystavenia

sa zdraviu škodlivým faktorom práce a pra-
covného prostredia... 

NEMOŽNO NEVIDIEŤ 

26kostol svätej alžbety – 
klenot secesie 

v bratislave
Je len málo miest, ktoré v sebe kumulujú po-
zitívny vizuálno-estetický emocionálny záži-
tok skombinovaný s nevyčerpateľnou ener-

giou a dôstojnosťou sakrálneho priestoru.
Miest, ktoré sú nielen ,,pastvou pre oči, ale
aj pohladením pre dušu“. Bratislava jedno

takéto miesto má. Je ním secesný Modrý
kostolík...

LIGA PROTI RAKOVINE

28Projekty a programy 
ligy proti rakovine

pomáhajú celý rok
Liga proti rakovine realizuje projekty 

a programy pre onkologických pacientov 
a zároveň pôsobí v oblasti prevencie v snahe

podávať pomocnú ruku všetkým, ktorí ju
potrebujú. Psychosociálna starostlivosť 

o pacientov a ich rodiny je najrozsiahlejšou
oblasťou pomoci  Ligy proti rakovine. Akti-

vity v tejto oblasti sa zameriavajú na det-
ských aj dospelých onkologických pacientov
i na celé rodiny bojujúce s diagnózou nádo-

rového ochorenia.

Šéfredaktor: Peter Kresánek 
Šéfeditor: Peter Škorňa
Vedúci vydania: MUDr. Martin Chorváth
Jazyková úprava: Gabriela Menďanová
Redakčná rada: Sestra 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. Alžbeta Milková, MUDr. Eva Siracká, DrSc., 
RNDr. Ľubomír Špaček, RNDr. Tibor Zonnenschein, akad. mal. Stanislav Trepač, Peter Škorňa, Eva Bášková.
Tlač: Slovenská Grafia, a. s.
Kopírovanie alebo rozširovanie magazínu, prípadne jeho častí, výhradne s povolením vydavateľa 
• Fotografia na titulnej strane: Rozmanitý výber plaviek vhodných pre onkologické pacientky, ale aj na bežné nosenie, ktoré
nám predviedla modelka Stanka, nájdete v Lekárni svätej Alžbety, Bratislava, Heydukova 10. Autor fotografie: Peter Kresánek    

oÚSa, s. r. o, heydukova 10, 
812 50 bratislava, 
www.ousa.sk

oznámenie o štruktúre vlastníckych vzťahov vydavateľa k 31.12. 2009: 
rehoľa svätej alžbety, Špitálska 21, 812 32 bratislava, IČo: 585718 – jediný spoločník
onkologického ústavu sv. alžbety, s.r.o.

časopis (štvrťročník) onkologického ústavu svätej
alžbety (oÚSa), registrácia: Ev 3726/09, 
IČo: 35 681 462

vyDáva:

ročník 2 / číslo 2, Časopis je šírený zdarma
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UMENIE V OÚSA

30Čipky stále živé
Slovenské čipkárske umenie stále žije.

Potvrdila to najnovšia výstava paličkovaných či-
piek Terézie Vitkovej v Onkologickom ústave svä-
tej Alžbety (OÚSA). Výstava prezentovala vyše tri
desiatky ručných paličkovaných obrazov z prírod-
nej háčkovacej bavlnenej priadze vo farbe bie-
leho snehu. V poradí to bola tridsiata štvrtá akcia
z voľného cyklu Umenie, ktoré lieči.

NAPÍSANÉ PRE NÁS

32Ján kresánek-ladčan 
SPoJNIca

Prozaik Ján Kresánek-Ladčan absolvoval Baťovu
školu práce v Zlíne a v Baťovanoch (Partizánske),
v roku 1961 externe vyštudoval Vysokú školu
ekonomickú v Bratislave. Po roku 1945 pracoval
ako úradník, do roku 1960 bol pracovníkom
Spolku sv. Vojtecha v Trnave, od r. 1968 vedec-
kým pracovníkom Výskumného ústavu životnej
úrovne v Bratislave...
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ProfIl  

6číslo 2/2010

Spoluzakladateľ a konateľ 
Onkologického ústavu svätej Alžbety
RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc.
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7

Vaše úsilie vynaložené v súvislosti
so vznikom, budovaním a zabezpe-
čovaním činnosti Onkologického
ústavu svätej Alžbety prináša svoje
plody. Bez zveličenia, nielen po ce-
lom Slovensku, ale od Veľkej Bri-
tánie až po Kazachstan je dnes me-
dzi poskytovateľmi zdravotníckych
služieb už ústav známy. Dobré
meno mu ďalej šíria odborníčky
a  odborníci, ktorí v  ňom pôsobia.
Priblížili by ste nám aktuálne vý-
sledky ústavu v  konkrétnom čísel-
nom vyjadrení?
Máte pravdu, teší nás, že v  ostat-
nom období sa značne prehĺbila pô-
sobnosť ústavu ako celoslovenského
zdravotníckeho zariadenia. Naprík-
lad v roku 2009 sme mali už 72,72
percenta pacientov, ktorí neboli
z  Bratislavy. Medziročný nárast
predstavuje  5,38 %. V  porovnaní
s rokom 2008 sa celkový počet hos-

pitalizovaných pacientov zvýšil o  2,5
percenta, čo znamená, že v  roku 2009
sme ošetrili v rámci hospitalizácie 5 933
pacientov. Počet chirurgických operácií
sa zvýšil o 20,02 percenta, čo znamená,
že sme vykonali 2 993 operácií. Liečba
rádioterapiou   bola poskytnutá 8 511
pacientom, z toho onkologických  pa-
cientov bolo 2 011 a neonkologických
6 500. Mamografické výkony sa zvýšili
o  8,37 percenta, teda vyšetrili sme 
17 489 pacientov. Vzrástol aj počet gy-
nekologických výkonov o 3,4 percenta.
Tak by som mohol pokračovať.
V našich ambulanciách sme vyšetrili cel-
kovo 228 640 pacientov, čo v porovnaní
s rokom 2008 predstavuje zvýšenie o 7,52
percenta. V  spoločných vyšetrovacích
a liečebných oddeleniach a v našich cer-
tifikovaných laboratóriách sme vykonali
624 410 vyšetrení, čo v porovnaní s ro-
kom 2008 predstavuje taktiež nárast
o 3,79 percenta.

Všetky uvádzané kvantitatívne
vzrastové trendy sme dosiahli ruka
v ruke so zvyšovaním kvality zdra-
votníckej starostlivosti. Po-
tvrdzujú to nielen pozitívne
ohlasy pacientov a klientov, ale na-
príklad aj medziročné skrátenie
hospitalizácie našich pacientov
v priemere o 1,1 dňa na každého.
Okrem toho treba tiež povedať,
že máme podiel aj na vzdelávaní
študentov Lekárskej fakulty UK
a Slovenskej zdravotníckej univer-
zity. Samozrejme, neustále dbáme
na to, aby sme z hľadiska technic-
kého vybavenia nemocnice boli
prinajmenšom medzi prvými, keď
nie celkom prví. Takto by sme
mohli opäť ďalej pokračovať, lebo
v tomto ohraničenom priestore sa
ani nedá spomenúť na všetko, sna-
žil som sa uviesť len to najdôleži-
tejšie. 

Vlani štvrť milióna vyšetrili 
a 6-tisíc pacientov hospitalizovali 
Vyše päťtisíc cirkevných nemocníc dnes tvorí vo svete
neoddeliteľnú súčasť starostlivosti o zdravie. Svoje pevné miesto
zaujali v zdravotníckej starostlivosti vo vyspelých i rozvojových
štátoch. Napriek tomu obnoviť túto i keď stáročnú tradíciu aj na
Slovensku a zriadiť Onkologický ústav svätej Alžbety nebolo
vôbec ľahké. Realizácia tohto zámeru sa v začiatkoch stretávala 
s nepochopením. Priamo pri zrode ústavu vtedy stála Rehoľa
svätej Alžbety, jej vtedajšia Generálna predstavená sestra
Alexandra a RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc., i jeho manželka JUDr.
Daniela Švecová, ktorá mu v náročnom procese poskytovala
významnú právnu pomoc a všestranne ho podporovala v tomto
vysoko humánnom úsilí. Dnes je RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc.,
jedným z dvoch konateľov Onkologického ústavu svätej Alžbety
v Bratislave a spolu s Doc. MUDr. Jurajom Kaušitzom, CSc.,
majú rovnocennú právomoc konať za tento ústav a, samozrejme,
nesú aj príslušnú zodpovednosť. V tomto časopise sa vám už vlani
predstavil konateľ a riaditeľ ústavu Doc. MUDr. Juraj Kaušitz,
CSc., h. prof., tentoraz sme oslovili RNDr. Ing. Pavla Šveca, CSc. 

Sprava: vedúca personálneho oddelenia OÚSA Elena
Čilijaková a referentka PAM Ľudmila Schwarczová.
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V  odborných kruhoch ste tiež známy
ako špecialista na jadrovú energetiku, ba
dokonca vynálezca. Je rozdiel medzi zú-
častňovaním sa na riadení jadrovej elek-
trárne a riadením neštátneho zdravot-
níckeho zariadenia, akým je Onkologický
ústav svätej Alžbety? 
V skutočnosti majú obidve činnosti veľa
spoločného. Ako pri manažovaní jadrovej
elektrárne, tak aj pri manažovaní posky-
tovania zdravotnej starostlivosti treba do-
držať zásady riadenia, rešpektovať špeci-
fiká riadenej činnosti a,  samozrejme,
sledovať právnu úpravu a  postupovať
podľa nej; to si vyžaduje každé manažo-
vanie. V obidvoch prípadoch je tiež ne-
vyhnuté, aby manažér mal náležitý pre-

hľad (a to nielen „vo vlastnom teréne“,
ale aj vo všeobecnosti), aby mal dobrú
pamäť a dobré kombinačné schopnosti.
S takýmito schopnosťami, s takýmto vy-
bavením následne môže všetky informá-
cie spracovávať (a to nielen samostatne,
ale vo vzájomných súvislostiach). Až po-
tom môže podniknúť  potrebný krok na
dosiahnutie toho, čo dosiahnuť chce.
Jediným rozdielom medzi vrcholným
manažérom jadrovej elektrárne a mana-
žérom poskytovateľa zdravotníckej sta-
rostlivosti je osobná vlastnosť, ktorá spo-
číva vo veľkej dávke súcitu a pochopenia
s chorým a trpiacim človekom; bez neho
by moja práca nemala zmysel a nemal by
som z nej ani radosť, ani dobrý pocit. Je
pre mňa nemysliteľné, aby som nepomo-
hol jednoduchému chorému človeku, prí-
padne staršiemu chorému človeku z vi-
dieka, ktorý je už aj tak dosť vystresovaný
zo svojho ochorenia, z očakávaných vy-
šetrení a k tomu všetkému sa pridáva aj
šok z  nového a  neznámeho nemocnič-
ného prostredia.
Prístup k chorým je, podľa môjho názoru,
jedným z najdôležitejších kritérií posky-
tovania zdravotníckej starostlivosti. Sa-
mozrejme, že kvalita poskytovanej služby
je mu nepochybne rovnocenná. Ak sa do-
kážeme ujať bezradného človeka, ak mu
vieme podať pomocnú ruku a  postarať
sa oňho a poskytnúť mu to, čo potrebuje,
potom môžeme uzavrieť, že fungujeme
dobre.
Pokiaľ som už spomenul kritériá hodno-
tenia zdravotníckeho zariadenia, musím
sa zmieniť aj o  ďalších; sú to účelnosť
a hospodárnosť vynakladania finančných
prostriedkov. Držíme sa zásady, že ku-
pujeme len to, čo potrebujeme. Kalku-
lujeme vopred. Pri nadobúdaní jednotli-
vých zariadení kupujeme spravidla len
tie, pri ktorých je predpoklad využitia ich
dennej, týždennej či ročnej kapacity mi-
nimálne 80 percent. Pri jednotlivých spo-
trebných materiáloch nezriedka aj zo
stovky vyberáme desať položiek. Tie po-
tom ďalej porovnávame, aby sme si zvolili
ten najlepší produkt pri súčasnom zo-
hľadnení jeho úžitkovej hodnoty a ceny.
To sú, pochopiteľne, len niektoré aspekty

Referentka hlavnej pokladnice Katarína Marešová.

Asistentka konateľa Marta Foltinovičová. 
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riadenia nášho ústavu, ktoré spoločne
s druhým konateľom a vedením Rehole
svätej Alžbety vykonávame v dobrej spo-
lupráci a súčinnosti. V súvislosti so spo-
mínanými dosiahnutými výsledkami ne-
môžem nespomenúť zamestnancov
Onkologického ústavu svätej Alžbety,
ktorých je 750, tvoria jeden veľký tím.
Drvivá väčšina z nich si vzorne vykonáva
zverené pracovné úlohy a aj prostredníc-
tvom tohto článku by som im všetkým
chcel vysloviť poďakovanie za námahu,
ktorú každodenne vynakladajú a  tiež aj
za dobrý prístup k pacientom, ktorý im
je vlastný. Osobitnú pozornosť v tomto
smere a osobitnú vďaku si zasluhujú ses -
tričky Rehole svätej Alžbety, ich duchov-
nou náplňou je pomoc chorým ľuďom
a  ľuďom v  núdzi. Tento svoj duchovný
cieľ sestry Rehole svätej Alžbety doslova
každý deň pretavujú do reálneho života.
Každý deň, každú noc majú (spolu s ďal-
ším zdravotným personálom) ťažké služby
a doslova bojujú o záchranu pacienta. Ro-
bia to všetko s láskou a tento prístup tvorí

neoddeliteľnú súčasť, tvorí atmosféru „na-
šej nemocnice“, ktorá nepochybne zo-
hráva určitú úlohu aj pri samotnej liečbe
pacienta. Sám verím, že „dobrí anjeli“
bdejú nad nami, že nám a našim pacien-
tom pomáhajú... Spomenutý tím 750 za-
mestnancov pod vedením Rehole svätej
Alžbety a nás konateľov doviedol Onko-
logický ústav svätej Alžbety medzi najlep-
šie hodnotené zdravotnícke zariadenia
v Slovenskej republike. V súčasnosti je náš
ústav aj z hľadiska technologického vyba-
venia jedným z najlepších zdravotníckych
zariadení, ktoré je kedykoľvek porovna-
teľné s európskymi kritériami. 

Prezradilo sa o vás, že ste dostali po-
nuky a  mali možnosti uplatniť sa tiež
v zahraničí, kde ste si vo viacerých kra-
jinách tiež zvyšovali svoju odbornosť. Čo
vás udržalo, ako sa vraví, na rodinnej
postati - na Slovensku, aj napriek láka-
vým možnostiam odísť a pôsobiť vo svete?
Vyrástol som v rodine maloroľníka, ktorý
obrábal trištvrte hektára pôdy v Kmeťove
pri Šuranoch v okrese Nové Zámky. Mali

sme aj domáce zvieratá, ktoré som v mla-
dosti pásol. Tu mi rodný chotár Žitavskej
doliny navždy prirástol k srdcu.
Z tohto prostredia (z neďalekej dedinky
Mane) pochádza aj moja manželka Da-
niela, ktorú som jednoznačne uprednost-
nil pred možnosťou vzdelávania sa v za-
hraničí. Máme rovnaký svetonázor
i životnú filozofiu a vzájomné pochope-
nie. Ona mi je príkladom čestného, ale
zároveň nekompromisného postoja. Je
sudkyňou z povolania a pôsobí na Naj-
vyššom súde Slovenskej republiky ako
predsedníčka senátu. Donedávna vyko-
návala aj funkciu podpredsedníčky tohto
súdu a vysoko odborne zvládla tiež zložité
obdobie, v ktorom zastupovala aj pred-
sedu Najvyššieho súdu Slovenskej repu-
bliky. Môj doterajší život mi naznačuje,
že som si zvolil správne.
Spoločne sme povďační osudu za dve fan-
tastické dcéry (Lujza je lekárkou a Al-
žbeta advokátkou) a za dve vnúčatá (Lu-
cinku a Riška).
Text a foto: Peter Kresánek

Samostatná referentka evidencie majetku Helena Kolesíková a Eva Kolesíková. Rovnako ako ďalšie na snímkach zobrazené členky 
z tímu konateľa RNDr. Ing. Pavla Šveca, CSc., sa zhodujú v názore, že majú uznanlivého, k ľuďom citlivého, i keď náročného šéfa. 
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DrUhá DIgITálNa mamografIa

10číslo 2/2010

Oba prístroje sú  umiestnené
v priestoroch II. rádiologic-
kej kliniky Lekárskej fakulty

Univerzity Komenského (LFUK)
a Onkologického  ústavu svätej Alžbety
(OÚSA) na pôde OÚSA v Bratislave.
V OÚSA sú na vyšetrenie digitálnou
mamografiou prijímaní pacienti nielen
z Bratislavy, ale aj celého Slovenska.  

Efektívny a moderný
diagnostický pomocník 
Digitálna mamografia sa stáva i na Slovensku čoraz častejšie
uplatňovanou metódou. Prispeli k tomu tiež dva digitálne
mamografické prístroje Lorad Selenia a Lorad Selenia
Dimension, pomocou ktorých je možná presnejšia diagnostika
ložiskových zmien v prsníkoch. 

Doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD., pri nastavovaní polohy digitálneho mamografu. 
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Výhoda digitálnej mamografie - ako
jednej z  metód diagnostikovania
zmien v prsníkoch - oproti analógovej
či nepriamej digitálnej mamografii je
nesporná. Má vysokú senzitivitu, vý-
sledok vyšetrenia je oveľa spoľahlivejší
a ponúka komplexnú diagnostiku.
Vďaka vysokej rozlišovacej schopnosti
a možnosti pracovať s obrazom sú di-
gitálne mamografy  určené na cielené
vyhľadávanie aj tých najmenších kar-
cinómov v prsníkoch. Digitálny ma-
mograf využíva röntgenové žiarenie,
ktoré prechádza cez tkanivo prsníka
a dopadne na selénový flat-panel, kde
je priamo konvertované cez elektrický
signál. Signál spracováva vysokový-
konný počítač. Na základe číslicovo-
analógovej transformácie potom pri-
radí elektrickému impulzu odtieň 
v sivej farbe a vyrekonštruuje obraz,

ktorý sa posiela do pracovnej (vy-
hodnocovacej) stanice lekára, ktorá
okrem obrazov z mamografie v nad-
väznosti na iné vykonané vyšetrenia
umožňuje komplexnú diagnostiku.
Pri digitálnej mamografii sa môže
získaný obraz rozličnými spôsobmi
upravovať. Dá sa zväčšiť, a tým zo-
braziť a merať aj tie najmenšie de-
taily. Pri komplexnej diagnostike sa
potom využívajú  špeciálne upra-
vené  monitory (jeden obsahuje až
5 miliónov zobrazovacích bodov)
s  vysokým rozlíšením. Na nich je
možné vyšetrenia navzájom porov-
nať, pričom kvalita zobrazovania  je
zachovaná.
Text: Doc. MUDr. Viera Lehotská,
PhD., prednostka II. rádiologickej 
kliniky LFUK a OÚSA v Bratislave   
Foto: Peter Kresánek 

Pri práci vo vyhodnocovacom centre mamografu primárka rádiologického oddelenia MUDr. Katarína Rauová.

Digitálny mamograf má výbornú rozlišovaciu schop-
nosť. 
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mohli by ste zhodnotiť uplynulých
dvadsať rokov činnosti vami založenej
ligy proti rakovine z pohľadu naplne-
nia či nenaplnenia vašich počiatočných
očakávaní?
Založenie Ligy proti rakovine bolo ne-
smiernou výzvou už aj preto, že sme „na
zelenej lúke“ rozbiehali po zmene sys-
tému niečo nové, čo na rozdiel od zahra-
ničia u nás neexistovalo, a  teda nemalo
ani tradíciu a ani korene. Bol to vlastne
jeden veľký experiment, ktorý, ako sa uka-
zuje, pokračuje veľmi úspešne. Čo však
chcem zdôrazniť – nesmierne si vážim
to, že keď sme boli prijatí za člena európ-
skej asociácie líg, ako aj do medzinárodnej
únie líg proti rakovine, dostalo sa nám
pomoci zo všetkých strán. Svoju úlohu
zrejme zohral aj fakt, že ako Českoslo-
vensko sme boli vôbec prvým štátom
z bývalého východného komunistického
bloku, ktorý sa k nim prihlásil.

v čom spočívala ich pomoc? boli to
financie?
Práve že nie. Získali sme od nich dôležité
informácie, know-how, cenné a nezapla-

titeľné rady, vďaka čomu sme sa od za-
čiatku vyvarovali rôznych amatérskych
chýb. Snažili sme sa vykonávať našu čin-
nosť na čo najvyššej profesionálnej
úrovni.

ale čo financie? Tie hrajú pri združe-
niach, akým je aj vaše, dosť významnú
úlohu...
To máte pravdu a priznám sa, že sme to
na začiatku aj pociťovali ako náš veľký
hendikep. Viete, francúzska liga vznikla
hneď po skončení prvej svetovej vojny –
už v roku 1918. Za obdobie  svojej čin-
nosti si vybudovala nielen silnú pozíciu
– aj z finančnej stránky – ale najmä spo-
ločenský rešpekt a uznanie. Dnes je dô-
stojným partnerom štátu v oblasti, v kto-
rej pôsobí. 
U  nás to bolo iné – išlo o  experiment
v priestore, v ktorom ľudia neboli zvyknutí
na to, že spolupatričnosť a finančné dary
na činnosť, akú vykonáva Liga proti rako-
vine, sú dôležité a potrebné. Žiaľ, dôležitú
úlohu tu zohrala aj deformácia spoločnosti
za uplynulé roky, ako aj zlé skúsenosti
s rôznymi „dobrovoľno-povinnými“ zbier-

kami na rôzne fondy solidarity pre spria-
telené bratské polovojenské režimy v Af-
rike, na Kube či inde vo svete. Aj preto
sme museli ľudí k aktivitám, aké vykoná-
vame, postupne vychovávať. Prvé prišli na
rad rôzne informačné  brožúry, v ktorých
sme otvorene hovorili o rakovine, neskrý-
vali sme sa za cudzie či zložité názvy a ter-
minológiu. Chceli sme, aby všetci ľudia
vedeli, čo vlastne rakovina je, aby to nebolo
tabu a aby sa jej vedelo vhodne predchá-
dzať a v horšom prípade sa s ňou vedelo
žiť. 

Spomínate, že ste chceli. Znamená to,
že ste neuspeli?
To nie, ale na začiatku sme museli zmeniť
taktiku, pretože sme narazili na určité
nepochopenie. Boli sme obviňovaní z vy-
volávania strachu v ľuďoch. Po určitých
korekciách v informačnej kampani mô-
žem dnes po rokoch s pokojom povedať,
že sa nám tabu rakoviny, prevencie pred
ňou, ako aj jej vnímanie podarilo vý-
znamne odstrániť. Dnes ľudia nielenže
vnímajú prevenciu ako nevyhnutný fak-
tor kvalitného života, ale už sa neboja

PREZIDENTKA
NÁDEJE
Slovensko má málo výnimočných osobností a vôbec to nie je tým, že by sme boli malá krajina.
Výnimočnosť totiž človek získava tvrdým a svedomitým úsilím, vďaka svojmu talentu a nie rozlohou
krajiny, v ktorej žije. Jednou z takýchto výnimočných a vzácnych osobností – ktoré našťastie máme
– je dáma, ktorá v roku 1990 založila neziskovú organizáciu Liga proti rakovine a jej aktivity 
v pozícii prezidentky riadi dodnes. Je taktiež zakladateľkou Československej spoločnosti pre
rádiobiológiu, rádiológiu a fyziku. Svetová medicínska asociácia (World Medical Association) ju
zaradila medzi 65 popredných lekárov sveta. Stala sa tak členkou klubu elitných doktorov z 55
krajín sveta. Zastupuje Slovensko v medzinárodných inštitúciách, ako je UICC (International
Union Against Cancer) a ECL (European Association of Cancer Leagues), je členkou viacerých
medzinárodných vedeckých komisií. Z rúk prezidenta SR Ivana Gašparoviča prevzala v roku  2006
Pribinov kríž I. triedy. Dovoľte, aby sme vám v nasledujúcich riadkoch predstavili ženu, ktorá celý
svoj život upísala onkológii - MUDr. Evu Sirackú, DrSc.
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priznať k tomu, že majú ra-
kovinu a že s ňou bojujú v ta-
kej miere, ako to bolo v mi-
nulosti. Viete, často keď
pacient počuje svoju diag-
nózu, tak sa mu zrúti svet.
Ale s rakovinou sa v dnešnej
modernej dobe už nespája
smrť tak automaticky, ako
to bolo kedysi. Učíme ľudí,
že sa nemôžu vzdávať, ale že
musia bojovať aj z posled-
ných síl. 

môžete byť konkrétnej-
šia?
Poviem vám to na príklade,
keď sme vďaka informačnej
kampani, brožúram a  našej
aktivite vysvetľovali ženám
príčiny a rizikové faktory za-
príčiňujúce napríklad rako-
vinu prsníka. Vysvetlili sme
im prevenciu, ale aj štádiá
choroby, terminológiu,
rôzne možnosti diagnostiky
liečby, teda všetko to, čo
žena potrebuje vedieť na to,
aby bola pripravená na úspešné zvládnu-
tie tak prevencie, ako aj prípadné liečenie
choroby.

Nastala zmena vnímania rakoviny
a všetkého, čo s ňou súvisí celoplošne,
na celom Slovensku, alebo len vo väč-
ších mestách?
Osobne som presvedčená, že celoplošne
– a to najmä vďaka našej akcii Deň nar -
cisov, ktorý sa dostal aj do najmenších
dediniek. My to ani nechceme robiť len
pre mestá, ale našou snahou je osloviť
každého – či už žije v meste, alebo na vi-
dieku, či už ide o veľké nemocnice, alebo
len o malé zdravotné strediská. To je naša
úloha.

môžete situáciu vo vnímaní prevencie
a liečbe onkologických ochorení na Slo-
vensku – po dvoch desaťročiach pôso-
benia ligy proti rakovine  – porovnať
so zahraničím?
Priznám sa vám, že som nikdy nemala
rada delenie na východný a západný re-
gión Európy, aj keď to tak doposiaľ je.
Už v minulosti bola československá on-

kológia známa ako veľmi moderná a pro-
gresívna. Pravidelne sa stretávame s od-
borníkmi v celom svete a nemáme žiadne
pocity menejcennosti. Sme ich rovno-
cennými partnermi. Ba práve naopak –
niekedy, keď ich informujeme napríklad
o našich programoch a projektoch, o det-
ských táboroch v zime či v  lete, o  tom,
ako sa vieme postarať aj o rodičov detí,
o tom, že sme vybudovali už tri domovy
a tri centrá, o tom, ako úspešne sme roz-
behli dobrovoľnú zbierku Deň narcisov,
cítime aj zo strany zástupcov vyspelých
krajín obdiv a uznanie.

Spomínali ste Deň narcisov. Je to na-
ozaj úžasná zbierka, pri ktorej ste tento
rok vyzbierali takmer 900 000 eur! Zna-
mená to, že ľudia na Slovensku sa do-
kážu verejne a  dobrovoľne angažovať
a nadchnúť pre správnu vec?
V porovnaní s minulosťou sa začali lámať
ľady a  myšlienka Dňa narcisov oslovila
nielen veľmi veľkú časť našich spoluob-
čanov, ale aj rôzne firmy a  partnerov,
akými sú skauting, Červený kríž, miestne

a obecné úrady a podobne. A je
jedno či vo veľkom meste,
alebo v malej dedinke. Zvlášť
by som chcela vyzdvihnúť po-
diel obrovského množstva
dobrovoľníkov. Tí bez nároku
na honorár vkladajú do tejto
aktivity svoje srdce a  nezišt-
nosť – a to oceňujem najviac. 
Na rozdiel od vyspelej Európy
však musíme bojovať s tým, že
keď robíme celospoločensky
prospešnú kampaň, niektoré
agentúry a médiá si od nás pý-
tajú za jej propagáciu peniaze,
čo sa tam nedeje. Práve na-
opak, pre agentúry a médiá je
vo vyspelej a civilizovanej Eu-
rópe spoločenská prestíž a česť
byť jej súčasťou. 

Zrejme však, ako to na Slo-
vensku býva zvykom, úspešná
kampaň so sebou prináša aj
negatívne veci...
To máte pravdu. Bohužiaľ, za-
registrovali sme, ako si na úkor
našej narcisovej kampane

rôzni „podnikavci a  nečestní ľudia“ za-
ložili rôzne často až pochybné občianske
združenia, bez transparentnej činnosti
a možnosti akejkoľvek kontroly, pomo-
cou ktorých od ľudí vyberajú peniaze na
pomoc onkologickým pacientom. Keď
sme si spätne zisťovali, či niektoré detské
onkológie od nich financie dostali, zistili
sme, že nie. Zrejme skončili vo vreckách
týchto „partizánov a podvodníkov“.

Neobávate sa, že môžu poškodiť aj re-
nomé a dôveryhodnosť vašej ligy proti
rakovine?
Nie. Sme aktívni už dlhý čas a  ľudia sa
mohli reálne presvedčiť, že naša činnosť
je nezištná. A okrem toho – každý rok
vydávame výročnú správu, v ktorej trans-
parentne zverejňujeme všetky dary a toky
financií. Máme to aj na internete a ne-
musíme sa za nič skrývať. Ľudia si teda
môžu kedykoľvek overiť kam, na čo
a koľko financií išlo.
(pokračovanie nabudúce)
Text: Peter Škorňa
Foto: Bohumil Šálek
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Návšteva u arcibiskupa 
Konatelia OÚSA doc. MUDr. Juraj Kau-
šitz, CSc., h. prof., a  RNDr. Ing. Pavol 
Švec, CSc., boli na pracovnej návšteve 
u predsedu Konferencie biskupov Slovenska
(KBS). Predseda KBS, bratislavský metro-
polita Mons. Stanislav Zvolenský, sa s vede-
ním OÚSA stretol už viackrát.

Preventívne centrum oÚSa
vyšlo v  súlade s ustanoveniami Bratislav-
ského samosprávneho kraja v ústrety pacien-
tom a klientom, keď rozšírilo poskytovanú
zmluvnú nadštandardnú (skupinovú i indi-
viduálnu) zdravotnú starostlivosť. V kon-
texte s  tým je možné vopred zabezpečiť
napríklad i špeciálnu ambulantnú starostli-
vosť v najbližšom možnom vopred stanove-
nom termíne. Uvedené možnosti vyvolali
záujem elektronických a  tlačených médií.
O  rozšírení služieb Preventívneho centra

OÚSA informovala jeho primárka MUDr.
Alena Kállayová i v televízii Markíza a den-
níku Pravda. Priaznivý ohlas sme zazname-
nali najmä u tých, ktorí prichádzajú do
OÚSA zo vzdialenejších končín (služby
OÚSA využíva vyše 70 percent mimobrati-
slavských obyvateľov). Rovnako ako pri sku-
pine manažérov či pracujúcich na postoch,
pri ktorých je veľmi dôležité ušetriť čas. 

kvalita výkonov
Podľa vyhodnotenia riaditeľa OÚSA boli
počas minulého roku sústredeným úsilím
všetkých zainteresovaných splnené v našej
nemocnici vytýčené ciele kvality. Medzi úlo-
hami pre rok 2010 je vytvoriť „Pracovný
protokol“ pre diagnostiku a liečbu karcinó-
mov štítnej žľazy, vypracovať metódu na
spresnenie nastavovania pacientov liečených
rádioterapiou. Ďalej sa má pokračovať v ak-
reditačnom procese. Akreditáciu v norme
ISO 170 25 bude tohto roku absolvovať Od-
delenie klinickej imunológie. 
OÚSA sa vyznačuje veľmi malou mierou
chybovosti vykazovania výkonov.  Napriek
tomu dostali všetci za úlohu opäť ju medzi-
ročne v porovnaní s rokom 2009 ešte viac
znížiť

materiálne zabezpečenie
Vysoké ľudské kvality i odborné spôsobilosti
sa v OÚSA snúbia tiež s vynakladaním pro-
striedkov na získavanie tých najprogresívnej-
ších zdravotníckych zariadení a neustálou
modernizáciou, keďže naša nemocnica ako
neštátne cirkevné zariadenie nefunguje na
vytváranie zisku, ale  pôsobí na stáročných

tradíciách Rehole svätej Alžbety pomáhať
tým, ktorí to potrebujú, trpiacim a chorým.
V uplynulom období tak v našej nemocnici
pribudla špičková trojteslová magnetická re-
zonancia (podľa dostupných údajov jediný
toho času fungujúci prístroj tohto druhu
v SR); ďalej druhý digitálny mamograf a tak-
tiež druhý 16-vrstvový CT prístroj. Výrazné
zlepšenie komfortu pre pacientov už posky-
tujeme v zrekonštruovanom lôžkovom od-
delení nukleárnej medicíny (najväčšom na
Slovensku), ktoré má iba jedno- a dvojlôž-
kové izby. 

Ľudský prístup, vysoká 
odbornosť, dobré vybavenie      
Pozornosť, ktorá sa v našej nemocnici zame-
riava najmä na ľudský prístup k pacientom 
i klientom, vysokú odbornosť a dobré vyba-
venie, prináša svoje ovocie. Najnovšie na-
príklad Preventívne centrum OÚSA
zvíťazilo okrem iného i v náročnom výbero-
vom konaní medzi zdatnými súpermi o po-
skytovanie starostlivosti manažmentu 
a pracovníkom Národnej banky Slovenska.
Rovnako tím Preventívneho pracovného
centra OÚSA pod vedením manažérky Zu-
zany Gumbirovej úspešne zabojoval a získal
ďalších významných klientov, akými sú far-
maceutická spoločnosť Krka Slovensko či
organizačná zložka Rakúskej životnej a ne-
životnej poisťovne DEUTSCHER RING.
Na celom území Slovenska bude tiež
zmluvne zabezpečovať zo zákona povinnú
pracovnú prevenciu i  pre zamestnancov
firmy ZAPA beton.
Foto: Peter Kresánek

Rozmanitý výber plaviek
vhodných pre onko-
logické pacientky, ale

aj na bežné nosenie, z ktorých
dva modely, ktoré nám pred-
viedla modelka Stanka, vám
prinášame tu a tretí na titulnej

strane, nájdete v Lekárni svätej Alžbety,
Bratislava, Heydukova 10. „Desiatky druhov

plaviek kvalitnej nemeckej výroby a naj -
novšieho modelového radu Anita care
prednostne ponúkame pre pacientky po

operácii prsníka. Teší nás, že vďaka
nim môžu plnohodnotne vychutnávať
radosti leta.“ Vysvetľuje PharmDr.
Karolína Kimliková z Lekárne svätej
Alžbety, ktorá každej záujemkyni in-
dividuálne pri výbere či objednávaní

vhodného modelu plaviek i vkladateľnej
epitézy rada poskytne odbornú pomoc. Plavky
radu Anita sa dajú v lekárni nadobudnúť
a využívať i na bežné nosenie. 
Text a foto: Peter Kresánek

Aby ste sa
cítili dobre

... OD VYDANIA PREDOŠLÉHO ČÍSLA NAŠEJ NEMOCNICE

Informuje Bc. Eva Massarová, asistentka
riaditeľa OÚSA.

15
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Najnovšie štúdie prinášajú čoraz
viac dôkazov najmä o úlohe ras -
tlinnej výživy pri prevencii ra-

koviny. Človeku nestačí, aby pre svoju
existenciu prijímal v každodennej potrave
iba zdroje čistej energie (napríklad tuky
alebo sacharidy). Naopak, potrebuje prijí-
mať a dopĺňať aj stavebné a regulačné látky
(bielkoviny). Ďalšou nevyhnutnou zlož-
kou našej potravy sú výživové substancie,
ktoré nám stačí prijímať v úplne drobných
množstvách (miligramy, mikrogramy).
Takýmto živinám sa hovorí preto mikro-
živiny alebo aj bioaktívne látky. 
Medzi mikroživiny patria všeobecne
známe vitamíny, minerálne látky a sto-
pové prvky. Ich význam pre náš organiz-
mus je mnohoraký a  sú pritom pre nás
nenahraditeľné. Sú súčasťou mnohých en-
zýmov a ďalších látok, ktoré plnia v bun-
kách nášho tela dôležité funkcie.
Najnovšie sa v rastlinnej potrave objavilo
mnoho ďalších užitočných látok, ktoré sa
súhrnne nazývajú fytochemikálie (fyto =
rastlinné). Sú to látky, ktoré dodávajú ras -
tlinám ochrannú farbu, vôňu alebo chuť.
Vedecké výskumy však ukazujú, že ich
konzumácia je pre človeka mimoriadne
dôležitá a pre dlhodobé uchovanie zdravia
prospešná. Fytochemikálie vstupujú do
chemických procesov na rôznych úrov-

niach látkovej
výmeny a podporujú
naše zdravie. 
Častá a veľká konzumácia potravy
s vysokým obsahom energie, najmä pokiaľ
má jedlo veľa energie v  malom objeme
(hovoríme o energetickej hustote po-
travy), je jednou z viacerých príčin naras-
tajúcej obezity. Správne by potrava mala
mať v priemere hustotu energie okolo 500
kJ/100 g. Hustota energie vyššia ako 1000
kJ/100 g sa pokladá za vysokú. 
ovocie a  najmä zelenina sú bohaté na
vodu a rastlinnú vlákninu a chudobné na
energiu – a  to najmä pre veľmi nízky
obsah tuku. Čím je vyšší obsah vody v po-
travinách, tým je celková hustota energie
výsledného pokrmu nižšia. Jedlo s vyso-
kým obsahom vody a vlákniny človeka na-
sýti bez dodania veľkého množstva
energie. Preto konzumácia potravín s vy-
sokým obsahom vody, najmä ovocia a ze-

leniny, spolu s  výdatným pitným reži-
mom bezpečne znížia hustotu energie
v potrave. 
Prečo odporúčame, aby všetci ľudia kon-
zumovali dostatočné množstvo ovocia
a zeleniny každý deň? Je to práve pre vyššie
uvedené fakty. V ovocí a zelenine (ale aj
v strukovinách a celozrnných cereáliách)
sa nachádzajú všetky spomínané mikroži-
viny v dostatočnom množstve a pestrom
obsadení. Na to, aby sme ich mali dosť,
musíme ich konzumovať denne a v dosta-
točnom množstve (napríklad ovocie: 300
- 400 g denne, zelenina 500 - 600 g denne,
strukoviny, najmä sója 1 - 3 menšie porcie
denne a celozrnné cereálie 30 - 60 g
denne). Ďalším predpokladom získania
všetkých potrebných látok je príjem rôz-

Ovocné a zeleninové
ŠŤAVY
O význame každodennej konzumácie ovocia 
a zeleniny dnes už nepochybuje žiadny odborník, 
ktorý sa zaoberá ľudskou výživou. V priebehu 
posledných rokov predklinický, klinický 
i epidemiologický výskum nazhromaždil dostatok 
vedeckých dôkazov o pozitívnom vzťahu medzi
konzumáciou ovocia a zeleniny a zdravým životným 
štýlom človeka. 
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norodých druhov rastlinnej potravy v ich
plnej pestrosti. Jednostranné uprednost-
ňovanie jedného druhu ovocia alebo zele-
niny pred iným je skôr na škodu ako na
osoh. Všetky odborné spoločnosti sa zho-
dujú v názore, že konzumácia ovocia a ze-
leniny je nevyhnutnou súčasťou zdravej
ľudskej výživy. Odporúča sa, aby sme obe
zložky potravy jedli v  dostatočnom
množstve a v pestrom sortimente, pokiaľ
možno každý deň. Na pestrosť sa pritom
kladie mimoriadny význam, pretože v kaž-

dom druhu ovocia a  zeleniny, ale aj
strukovín, sa nachádzajú rozličné
zložky mikrovýživy, a to v rôznych
dávkach i kombináciách. Mikroži-
viny, t. j. vitamíny, minerálne

látky, stopové prvky a ďalšie fyto-
nutrienty, sú spolu s rastlin-

nou vlákninou práve tou
nenahraditeľnou esen-

ciou, pre ktorú sa 
rastlinnej potrave pri-
pisuje taký veľký vý-
znam vo výžive
človeka. 

V  štandardných výži-
vových odporúčaniach

určených pre zdravotní-
kov alebo verejnosť nie sú

uvedené žiadne všeobecné zá-
sady, ktoré by určovali vhodnosť alebo

nevhodnosť vzájomnej kombinácie ovo-
cia a zeleniny, a to či už v skríženom po-
ňatí „nie ovocie so zeleninou“ alebo

v zmysle „nejesť spolu viac druhov ovocia
naraz alebo viac druhov zeleniny naraz“.
Je preto prirodzené, že zdravý človek
s normálne fungujúcim zažívaním a bez
špecifických alergií môže ľubovoľne kom-
binovať ovocie aj zeleninu za predpo-
kladu, že mu tieto kombinácie a najmä ich
skonzumované množstvá nevyvolajú
žiadne nežiaduce tráviace problémy ani
alergické prejavy. 
Svetová zdravotnícka organizácia (SZo,
Who) vyhlásila pred časom heslo: 
„5-krát denne“. Odporúča konzumovať
ovocie a zeleninu minimálne v 5 čiastko-
vých porciách. Mnohí ľudia totiž majú
zlozvyk v  tom, že nekonzumujú pravi-
delne ovocie ani zeleninu, alebo ak aj áno,
tak iba v nedostatočnom množstve. Pri
budovaní nových návykov nám často po-
máhajú zreteľné, jasné a jednoducho rea-
lizovateľné návody, ktoré sa navyše dajú
ľahko zapamätať. 
ovocné a zeleninové šťavy sú podobne
ako čerstvé ovocie a zelenina významným
zdrojom vitamínov, minerálnych látok
i ďalších rastlinných mikroživín. Takéto
šťavy sú súčasťou zdravej výživy a ich pra-
videlnú konzumáciu možno odporúčať
ako súčasť racionálneho a pre zdravie pro-
spešného stravovania. Na to však, aby
ovocné a zeleninové šťavy (džúsy) podpo-
rovali naše zdravie, musia spĺňať predo-
všetkým základné pravidlá: 1. Šťavy musia
byť pripravené z čerstvého ovocia alebo
zeleniny; 2. Šťavy nesmú byť dosladené

dodatočným cukrom a musia obsahovať
výlučne prírodný cukor (prevažne fruk-
tózu) zo samotných plodín; 3. Pokiaľ ide
o priemyselne pripravené šťavy, tieto musia
byť upravené čo najšetrnejšími technolo-
gickými postupmi v záujme zachovania čo
najvyššieho množstva z pôvodných bioak-
tívnych látok. Je to najmä otázka šetrnej
pasterizácie štiav a optimalizácie aplikova-
ných teplôt a času pasterizácie. Takisto tu
platí pravidlo nepridávania ďalšieho cukru
a pokiaľ možno ani aditívnych látok. Je veľ-
kou výhodou, ak je v  šťavách prítomná
vláknina. Každá potravinárska firma,
ktorá má vo svojom portfóliu výrobu 100 %
ovocných a zeleninových štiav, si starost-
livo stráži svoje technologické postupy ako
„rodinné“ tajomstvo. V konečnom pro-
dukte (šťave) je však technicky možné
zmerať obsah mnohých mikroživín, ako aj

MUDr. Peter Minárik, gastroenterológ
OÚSA
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úroveň antioxidačnej aktivity. V  každej
šťave je preto možné zmerať úroveň jej
„zdravia“. Na našom trhu je niekoľko kon-
kurujúcich výrobkov s vysokou výživovou
kvalitou a navyše aj s mimoriadne chut-
ným obsahom. Tieto šťavy nielenže sú
zdravé, ale nám proste aj chutia... 4. Posled-
ným pravidlom i podmienkou toho, aby
ovocné a zeleninové šťavy ostali súčasťou
zdravej výživy, je ich striedma konzumá-
cia. Najmä ovocné šťavy obsahujú predsa
len dosť veľa cukru (10 – 11 g/100 ml)
i keď prírodného, a teda aj dosť veľký obsah
energie (170 - 190 kJ/100 ml). Všetka táto
energia je výlučne z  prítomného cukru
(žiadny tuk, žiadna bielkovina). Denne sa
odporúča vypiť 100 - 300 ml (v priemere
200 ml) 100 % ovocnej alebo 100 % zele-
ninovej šťavy. Zeleninovej šťavy môžeme
pre nižší obsah cukru vypiť za 1 deň aj viac:
300 – 400 ml, ovocnej pre vyšší obsah
cukru skôr menej: 100 – 200 ml. V záujme
podpory pitného režimu je dobrým pra-
vidlom zriediť ovocnú šťavu, najlepšie
v pomere 1:1, s čistou vodou. 5. kombi-
nácie rôznych druhov ovocia alebo zele-
niny pri príprave štiav sú v záujme pestrosti
iba vítané a neexistuje pravidlo, ktoré by
vylučovalo miešať dovedna ktorékoľvek
kombinácie. Je to iba otázka chuťových
preferencií konzumenta, prípadne indivi-

duálnej znášanlivosti. Výborné sú aj
šťavy pripravené z kombinácie ovocia
a zeleniny zároveň. 

Záver: 
1. Prírodné šťavy sú jediné nealkoholické
kalorické nápoje s  obsahom cukru (na
rozdiel od rôznych sýtených i nesýtených
limonád a soft drinkov), ktoré sa zaraďujú
do zdravej výživy. 2. Ako jediné sa odpo-
rúčajú na konzumáciu v rámci kampane
5-krát denne ovocie a zelenina. 3. Jedna
porcia šťavy je spravidla 200 ml denne
a nahrádza 1 porciu ovocia alebo zeleniny.
V praxi to znamená 1 stredne veľký pohár
150 – 300 ml denne. Ovocnej šťavy pi-
jeme menšie množstvo 100 – 200 ml a ze-
leninovej šťavy väčšie množstvo 300 – 400
ml denne. 4. Zásadou zachovania zdra-
vého potenciálu šťavy je čerstvá príprava
doma alebo čo najšetrnejšia technologická
príprava (pasterizácia) v potravinárskom
výrobnom podniku. 5. Ďalej je to zásada
nepridávania dodatočného cukru a pokiaľ
možno ani aditívnych látok. Obsah celého
ovocia alebo celej zeleniny s dužinou, šup-
kou, a teda aj vlákninou, je ďalšou prida-
nou hodnotou. 6. Základnou zásadou
správneho pitného režimu ostáva pra-
vidlo: „Základnou tekutinou na uhasenie
smädu je nekalorický nápoj, čiže čerstvá

pitná voda alebo pramenité vody s nízkym
obsahom minerálnych látok“. Denne
máme vypiť 2 - 3 litre čistej vody (v lete
alebo pri zvýšenom potení aj viac). 
7. Šťavy pijeme skôr pre chuť a pre zdravie.
8. Pijeme ich zásadne v striedmom množ-
stve (nie litre denne!). Ich energetický
obsah sa automaticky započítava do celo-
denného príjmu energie. 9. Ideálne je mie-
šať 100 % šťavy najlepšie v  pomere
1:1s vodou. 10. Prakticky môžeme vypiť
1 porciu šťavy denne, najlepšie ako súčasť
raňajok. 11. Robme si šťavy sami doma
z čerstvého ovocia alebo zeleniny s okam-
žitou konzumáciou. 12. Pokiaľ si kupu-
jeme 100 % šťavy v obchodoch, voľme
radšej kvalitné, hoci drahšie výrobky. Na-
učme sa čítať obsah energie a živín na oba-
loch potravín. Kvalitné šťavy majú na
obale vždy obsažné informácie nielen o su-
rovinách, ale aj zložení živín. Vyššia kvalita
a výživová hodnota vykompenzuje vyššiu
cenu a nakoniec: pri striedmej konzumá-
cii nevypijeme celé balenie na posedenie...
Text: MUDr. Peter Minárik, gastroente-
rológ OÚSA 
Foto: Peter Kresánek, INT
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Jedným z  faktorov, ktoré vplývajú na
našu náladu, sú vzťahy v rodine a vzťahy
na pracovisku. Jedným z najčastejších

spúšťačov depresií a  úzkostí sú práve
narušené vzťahy na pracovisku. Z  praxe
poznám prípady, keď narušené sociálne
vzťahy  spôsobujú aj zdravotné ťažkosti,
akými sú bolesti hlavy, žalúdočné problémy,
kožné problémy atď. Kognitívno-beha -
viorálna terapia vidí hlavné problémy

v myslení ľudí a v neschopnosti aktívne riešiť
problémy (potlačením emócií, vyhnutím sa
konfliktu). Je dôležité poznamenať, že vy -
hnutie sa alebo odloženie problému prob-
lém nerieši, práve naopak - posilňuje ho. To,
ako sú závislé naše myšlienkové pochody od
toho, ako sa cítime, uvediem na príklade
z  pracovného prostredia. Predstavme si
situáciu, že  si nás zavolá nadriadený –
okamžite nám príde myšlienka:

Osoba č. 1: Určite som niečo pokazil a šéf
ma skritizuje. 
Myšlienka nie je podložená žiadnym fak-
tom, je to len domnienka. Osoba s takouto
domnienkou začne pociťovať rad fyziolo -
gických prejavov, akými sú najčastejšie búše-
nie srdca, potenie rúk, bolesť v žalúdku. 
Osoba č. 2: Asi potrebuje niečo so mnou
prebrať. Pri takejto myšlienke sa fyziologické
prejavy neprejavia, alebo len v miernej forme.
Podľa toho, ako sa cítime, tak aj uvažujeme.
Ak sme nahnevaní, máme horšiu náladu,
situáciu hodnotíme negatívnejšie.

Prevencia a komunikačné zručnosti
Z  toho vyplýva, že stresové situácie si
vytvárame často sami a zbytočne. Ak sú ľudia
v častom psychickom strese, má to za násle-

MYSLENIE A SPRÁVANIE AKO DôLEŽITÉ ČINITELE
V MEDZIĽUDSKýCH VZŤAHOCH NA PRACOVISKU

Myšlienky a ich vplyv 
na naše emócie a náladu

Podľa kognitívno-behaviorálnej terapie je najväčším nešťastím
ľudstva, že ľudia žijú vo svojej hlave a myšlienkach a najhoršie na
tom je, že týmto myšlienkam aj veria. Inak povedané, ako
komunikujeme s inými ľuďmi, čo si myslíme o tom, ako nás
vnímajú iní ľudia, podľa toho sa aj cítime. 
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dok práve ťažkosti, akými sú bolesti hlavy,
žalúdka atď. Ak u ľudí s takýmito ťažkosťami
vylúčime objektívne medicínsku príčinu,
môžeme pátrať v psychickej oblasti.
Jednou z prevencie, ako mať zdravé medzi -
ľudské vzťahy na pracovisku, sú komu-
nikačné zručnosti. Naučiť sa adekvátne
reagovať na kritiku, vedieť kritiku prejaviť
optimálnym spôsobom, používať primeraný
tón hlasu, vedieť prijímať a dávať kompli-
menty. Dôležitá je pritom neverbálna ko-
munikácia, kde je priam uzdravujúcim ús-
mev na tvári bez toho, aby bol
manipulatívny. Čiže byť prirodzený, auten -
tický a  asertívny. Znie to tak ideálne, ale,
samozrejme, na dobré vzťahy na pracovisku
to nestačí. Závisí od osobnosti človeka, či

ide o cholerickejšiu povahu, ktorá bez prob-
lémov prejavuje, čo sa jej nepáči a v horších
prípadoch konflikty priam vyhľadáva. Ak
ste submisívnejšej povahy, na takýchto kole-
gov alebo nadriadených sa treba „vyzbrojiť“
- zdokonaliť sa v komunikačných zručnos-
tiach, ale v  prvom rade si uvedomiť svoju
hodnotu. „Mať rád seba samého a  mať
láskavý vzťah k sebe.“ Znamená to nenechať
sa ponižovať, osočovať, ale konať s  úctou
k druhému a úctu aj vyžadovať. Samozrejme,
že by sme si mali uvedomiť, že konflikty na
pracovisku sú dôležité a  môžu kolektív aj
otužovať a za rovnako dôležité považujem
uvedomiť si, že je nemožné mať každého
rád a  aby nás mal každý rád. S  takýmito
presvedčeniami sa dosť často stretávam u de-

presívnych pacientov, ktorí takéto „jadrové
presvedčenia“ majú hlboko zvnútornené
a,  samozrejme, že v  živote sa stretávajú aj
s  konfliktmi, potom sú depresívni
a vytvárajú si k sebe negatívny postoj (ich
reálne ja je vzdialené ideálnemu ja). „Reál-
nym ja“ je to, ako sa vnímame sami, čo si
o sebe myslíme a „ideálne ja“ je to, akými
by sme chceli byť. Ak sú tieto dve hodnoty
od seba vzdialené, vytvárame si k  sebe
negatívny vzťah. U zamestnancov „perfek-
cionistov“ býva dosť časté, že majú na seba
príliš vysoké nároky a ak úloha nie je splnená
na 100 %, sú so sebou nespokojní. Hlboko
v  ich myšlienkach sú zakorenené jadrové
presvedčenia, že treba byť dokonalí. Takíto
ľudia sú často depresívni a úzkostní.

ako bojovať proti negatívnym 
vplyvom na pracovisku
Na pracovisku trávime väčšinu dňa. Je pri-
rodzené, že sem-tam príde medzi kolegami
aj k nejakým konfliktom, ale čo v prípade,
že je sociálna klíma na pracovisku natoľko
nežiaduca (intrigy, donášanie šéfovi, vyhrá-
žanie...), že zamestnancovi spôsobuje trau-
matizujúce zážitky? Ak by sme sa v  takej
pracovnej klíme ocitli, je na zváženie či zostať
v takomto stresujúcom prostredí a nepozrieť
sa po niečom inom, ale treba si uvedomiť,
čo treba zmeniť na sebe. Je dôležité stanoviť
jasné pravidlá vo vzťahu ku kolegom a šéfovi.
Ako sa hovorí, vytýčiť hranicu odtiaľ-potiaľ.
Asertivita pozná 3 spôsoby komunikácie
asertivita - vo vzťahu som dôležitý, „ty =
ja“, patrí sem otvorená komunikácia, preja-
venie kritiky bez osočovania a urážania. Kri-
tizujeme momentálne správanie, nie človeka. 
Submisívne správanie - potlačím hnev a ne-
poviem, čo si myslím. Vo vzťahu si dôležitý
ty, ja nemám cenu. Títo ľudia sa vyhýbajú
konfliktom, potláčajú emócie ako hnev,
zlosť, a tým sa vytvára negatívny vnútorný
vzťah k človeku.
agresívne správanie - ohováranie, intrigy,
urážky. Vo vzťahu som dôležitý, ja - ty nemáš
cenu. Presadzovanie si názoru bez toho, ako
sa cíti druhá osoba. Ostré konflikty, hádky
a presadzovanie si svojich potrieb na úkor
druhého.
manipulovať znamená využívať nevedo-
mosť, dobromyseľnosť, naivitu, strach, sluš-

PSychológIa PrE váS...
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OOdborné spôsobilosti nadobudla počas
päťročného  štúdia psychológie na Filo-

zofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda 
v Trnave. Praktické spôsobilosti psychologičky
získavala okrem iného v trnavskom  Centre  po-
radensko-psychologických služieb. Venovala sa
najmä psychologickým aspektom rodín, tiež sa
zaoberala modernými prístupmi k diagnostike
a tiež intenzívnou prípravou náhradných
rodičov. Nielen v trnavskom, ale aj piešťanskom
regióne pôsobila ako lektorka v projektoch 
orientovaných na špecializovanú prípravu 
a vzdelávanie stredného manažmentu. Úzko

spolupracuje na svojom terajšom poste s Ligou
proti rakovine. Komunikovať s ňou sa tiež dá na
Linke pomoci (0252965148), kde má vyhradený
čas v pondelok od 14. do 16. h. Tohto roku
dokončuje rigoróznu skúšku na Univerzite sv.
Cyrila a Metoda v odbore psychológia a je ex-
ternou študentkou doktorandského štúdia
Vysokej školy zdravotníckej sv. Alžbety 
v Bratislave v odbore verejné zdravotníctvo. Od
roku 2010 je účastníčkou 4-ročného psychote -
rapeutického výcviku kognitívno-behaviorálnej
terapie, zároveň je členkou ABC inštitútu pre
kognitívno-behaviorálnu terapiu. Problematika
- onkologické ochorenie: ako zvládať prvotné
štádium ochorenia, hľadanie zdrojov podpory,
práca s myšlienkami a pocitmi, relaxácie;
navrátenie do normálneho života; sprevádzanie
chorého na lôžku; úzkostné stavy: sociálna fóbia,
panická porucha, obsedantno-kompulzívna
porucha; liečba depresií; psychosomatické
ochorenia (bolesti žalúdka, bolesti hlavy,
hnačky...); manželské a partnerské problémy;
problémy so sebavedomím; strata blízkej osoby.
Ordinačné hodiny v onkologickom ústave:
Pondelok: 8.30 - 12.00   14.00 – 16.00
Linka pomoci - Liga proti rakovine
Utorok: 8.30 - 15.30
Štvrtok: 8.30 - 15.30
Piatok: 8.30 - 15.30   
t. č.: 0917 473 898

mgr. andrea križanová (29)
KLINICKá PSyCHOLOgIČKA ONKOLOgICKéHO ÚSTAVU SV. ALžBETy
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nosť a ďalšie city a vlastnosti ľudí na usku-
točnenie vlastných, spravidla skrytých záuj-
mov a cieľov (Nazare-Aga,1999).
Prejavy manipulátora:
1. Navodzuje u ostatných pocity viny a do-

voláva sa pritom priateľstva, lásky.
2. Prenáša zodpovednosť na druhých.
3. Svoje potreby, názory nevyjadruje jasne.
4. Neodpovedá jednoznačne.
5. Mení svoje názory podľa situácie, s ktorou

je momentálne v kontakte.
6. Spochybňuje kvality, schopnosti a osob-

nosť druhých.
7. Vyhýba sa priamemu kontaktu.
8. Robí zo seba obeť, aby ho ostatní ľutovali

(preháňa chorobu, pracovné preťaženie).
9. Uprostred rozhovoru mení tému.
10. Zameriava sa na neznalosť druhých

a snaží sa vyvolať dojem, že má navrch.
11. Je egocentrický.
12. Neznáša kritiku a  dokáže popierať aj

fakty.
13. Lichotí a dáva darčeky, aby sa zapáčil.
14. Prinúti vás robiť veci, ktoré by ste z vlast-

nej vôle nikdy neurobili.

15. V jeho prítomnosti sa ľudia cítia neprí-
jemne a neslobodne.

Zásady kontramanipulácie:
Hovoriť v krátkych vetách.
Vyjadrovať sa neurčito.
Používať neurčité slová.
Nenechať sa vtiahnuť do diskusie, pokiaľ
k ničomu nevedie.
Ponechať manipulátorovi jeho názor
typu: Každý má svoj názor, To sa stáva,
Zdanie môže klamať, Nerobte si so
mnou starosti.
Zrušiť systém skladania účtov.

Ak máte na pracovisku kolegu, ktorý sa javí
ako manipulátor, je dôležité pochopiť, že
najčastejšie ide o narcistickú poruchu osob-
nosti a obete manipulácie by sa mali naučiť
asertívne techniky. V kolegiálnych vzťahoch
je dobré si všetko v prítomnosti manipulá-
tora zaznamenať a prijatú informáciu pred
svedkami potvrdiť.
Na pozitívnu pracovnú atmosféru pozitívne
vplývajú tieto faktory:

manažérske zručnosti nadriadeného
presne určené kompetencie

otvorená komunikácia
porady a riešenie konfliktov
samotný kolektív (zostava pracovníkov)
pozeranie sa na človeka komplexne:
zamestnanec je človek so svojou osob-
nosťou, súkromným životom a  problé-
mami, ktoré môžu ovplyvniť výkonnosť
humor
pochopenie, porozumenie zo strany
nadriadeného
vzájomná úcta a pokora k ľudom
profesionalita na pracovisku (zvážiť, komu
hovoríme o súkromných veciach)
vytvorenie si vlastného názoru na zamest-
nanca, nenechať sa ovplyvniť názormi
druhých kolegov.

Vypracovala: Mgr. Andrea Križanová -
klinická psychologička
Zdroje: Kognitívno-behaviorálna terapia -
Praško, Šlepecký, Veľký Slavkov -pred-
náška, 4. mája 2010, Nazare-Aga, Isa-
belle: Nenechajte sebou manipulovať, 
Portál, Praha,1999, Capony V., Novák T.,
Asertívne do života, grada 2010.
Foto: Peter Kresánek

www.satro.sk | Zákaznícka linka: 0850 311 000 (v cene miestneho hovoru)
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Červené víno v malých množ-
stvách, ak ho konzumujú
zdraví ľudia, môže mať priaz-

nivé účinky na zdravie. Podľa zverejne-
ných informácií chráni pred rakovinou,
posilňuje mozog, pomáha proti nespa-

vosti, chráni pred zubným kazom, či 
pomáha proti hluchote. Pozitívny vplyv
na zdravie má látka resveratrol, ktorá sa
nachádza v šupke a jadierkach hrozna. 
Antioxidant salicylát blahodarne pôsobí
na zmyslové vláskové bunky vo vnútor-

nom uchu, ktoré sú dôležité pre dobrý
sluch. Podľa amerických vedcov navyše
pohár červeného bystrí intelekt. Che-
mické látky v hroznovom víne chránia
pred vznikom zubného kazu. Vďaka me-
latonínu sa telu lepšie zaspáva.  

Pôsobia na zdravie
Svätá omša, ktorú celebroval Conciliarus Mons. Mgr. Jozef Bohunický, a rytierske obrady sa konali v zrekonštruovanom antiškánskom kostole. 

Účastníci pracovného podujatia Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu (EVIRS) začle-
neného do vinárskeho rytierskeho rádu (Ordo Equestris Vini Europae) v skalickom an-
tiškánskom kostole.

Slávnostný pochod
rytierov Skalicou.
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Pozitívne účinky majú aj vína v  skalic-
kom regióne, aké napríklad dorába po -
dnes rodina potomka prvého českoslo-
venského prezidenta Lojza Masaryka.
Nečudo, že si kráľovské mesto
Skalicu pre svoje najnovšie
pracovné stretnutie vybral
i Európsky vinársky rytiersky
stav (EVIRS) začlenený do vi-
nárskeho rytierskeho rádu
(Ordo Equestris Vini Euro-
pae). Na podujatí sa zúčastnil
i primátor Skalice Ing. Stani-
slav Chovanec s  manželkou
Alenou.
Text a foto: Peter Kresánek

23
35A

62A

                   

Najvyšší predstaviteľ a zakladateľ rádu na Slovensku konzul a rytier vína Ing. František
Slezák, CSc., a sudca vína Alojz Masaryk.

Za radcu vína bol pasovaný i Ing. Maroš Kožíšek, MBA.

Možné blahodarné účinky pôsobenia na
zdravie sa pripisujú tiež pivu, ktoré ob-
sahuje vlákninu, vitamíny a minerály chrá-
niace srdce a kosti. V pollitrovom pohári
piva je viac ako štvrtina odporúčanej den-
nej dávky vitamínu B, ktorý bráni hro-
madeniu homocysteinu v organizme. V pive
je tiež bór potrebný pre zdravé kosti. Vďaka
tomu, že je tento zlatistý nápoj chudobný
na vápnik a bohatý na magnézium, môže
až o 40 percent znižovať riziko vzniku
obličkových kameňov. Ako to však môže
dopadnúť, keď sa to s pitím preženie,
varujú podpivníky (kartónové tácky pod
poháre) s vtipmi Petra Urbana, ktoré
priniesli grafobalu Skalica osobitné ocene-
nie v tohtoročnej súťaži Zlatá pečať Zväzu
polygrafie na Slovensku.  
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PracovNÉ PrEvENTívNE cENTrUm
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Kategorizácia prác: Pracovná zdravotná
služba spolupracuje pri zaraďovaní pra-
covných činností do kategórií podľa jed-
notlivých faktorov práce a  pracovného
prostredia podľa kritérií uvedených v prí-
lohe vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z. z.
o  podrobnostiach a  faktoroch práce
a pracovného prostredia vo vzťahu ku ka-
tegorizácii prác a o náležitosti návrhu na

zaradenie pracovných činností do kate-
górií z hľadiska zdravotných rizík a v sú-
lade s § 31 zákona NR SR č. 355/2007
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verej-
ného zdravia a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov. Spolupracuje pri spra-
covávaní návrhu na zaradenie
pracovných činností do kategórie 3 a 4
(rizikové práce) podľa prílohy č. 2 vyhláš -

ky MZ SR č. 448/2007 Z. z. Identifikuje
všetky pracovné činnosti v  organizácii,
zaraďuje zamestnancov do kategórií
podľa miery výskytu a hodnotenia zdra-
votných rizík, faktorov práce a  pracov-
ného prostredia a podieľa sa na spraco-
vávaní návrhu na zaradenie pracovných
činností do kategórií.
Kontrolná činnosť: Pracovná zdravotná

Pracovná zdravotná služba
– jej obsah a funkcie
Dnes pokračujeme druhou časťou v téme týkajúcej sa jednej zo základných povinností
zamestnávateľa – a to vylúčenia rizika poškodenia zdravia zamestnancov, vyplývajúceho z ich
vystavenia sa zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia... 

II. ČASŤ
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služba zabezpečuje v spolupráci s bezpeč-
nostno-technickou službou objednáva-
teľa spoločnú previerku pracovísk s poč-
tom nad 19 zamestnancov v intervale 1x
ročne. Uvedenú previerku zabezpečuje
na základe spracovaného kontrolného
zoznamu. Kontrolný zoznam sa spracuje
vždy pred začatím previerok v spolupráci
s  bezpečnostno-technickou službou, so
zameraním na konkrétne pracoviská.
Dohľad nad zdravím zamestnancov:
V plnom rozsahu sa zabezpečuje pre ob-
jednávateľa výkon lekárskych preventív-
nych prehliadok s ohľadom na charakter
práce a na pracovné podmienky na
jednotlivých pracoviskách objed-
návateľa. Pracovné preventívne
centrum Onkologického ústavu
sv. Alžbety disponuje tímom od-
borných lekárov s  požadovanou
kvalifikáciou a má k dispozícii prie-
storové a  technické vybavenie na
vykonávanie všetkých druhov le-
kárskych preventívnych prehlia-
dok. Pracovná zdravotná služba
vykonáva dohľad nad zdravím za-
mestnancov predovšetkým sledo-
vaním a hodnotením zdravotného
stavu a zdravotnej spôsobilosti na
prácu zamestnancov prostredníc-
tvom preventívnych lekárskych
prehliadok pred ich nástupom do
práce a zaradením na výkon práce,
ktorá môže ohroziť ich zdravie alebo zdra-
vie iných osôb a pri ukončení práce, ktorá
mohla ohrozovať ich zdravie alebo pri-
spieť v neskoršom období k jeho zhorše-
niu. Dohľad nad pracovnou zdravotnou
službou sa vykonáva taktiež u zamestnan-
cov v pravidelných intervaloch počas vy-
konávania práce, ktorá môže ohroziť ich
zdravie v dôsledku expozície zdraviu škod-
livých faktorov práce a pracovného pro-
stredia alebo zdravotne nevhodných pra-
covných podmienok vrátane biologického
monitorovania expozície zamestnancov
a zamestnancov, ktorí nevykonávali viac
ako šesť mesiacov prácu zo zdravotných
dôvodov, aby sa určili podozrenia na
zmeny zdravotného stavu vo vzťahu k vy-
konávanej práci alebo aby sa zistili kon-
traindikácie na vykonávanie prác a odpo-

rúčali vhodné opatrenia na ochranu ich
zdravia, prípadne opodstatnenosť ich pre-
radenia na inú prácu a poskytnutie pra-
covnej rehabilitácie. Dohľad nad zdravím
zamestnancov je indikovaný i v určených
intervaloch po ukončení práce v prostredí
so zdraviu škodlivými faktormi, ktorých
pôsobenie sa môže prejaviť v neskoršom
období alebo pri podozrení na ohrozenie
ich zdravia v dôsledku pôsobenia nových
faktorov práce a pracovného prostredia,
zvýšenej expozície zamestnancov fakto-
rom práce a pracovného prostredia alebo
zmenených pracovných podmienok, pri

výskyte špecifických zmien alebo zvýše-
nom výskyte nešpecifických zmien ich
zdravotného stavu, s možnosťou vývoja
poškodenia zdravia z práce alebo kon-
traindikácie na vykonávanie práce zamest-
nancom.
Vykonávanie imunizácie, ak je v pracov-
nom prostredí prítomné biologické ri-
ziko a ak je dostupná očkovacia látka 
a určovanie profesií na účely rekondič-
ných pobytov vo vzťahu k vykonávanej
práci vrátane ich náplne v spolupráci so
zamestnávateľmi a zástupcami zamest-
nancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia
pri práci.
Účasť na vypracúvaní a realizácii progra-
mov ochrany a podpory zdravia zamest-
nancov vrátane štúdií o vplyve práce, pra-
covných podmienok a pracovného

prostredia na zdravie zamestnancov po
dohode s objednávateľom a zástupcami
zamestnancov pre bezpečnosť. 
Podieľanie sa na výchove a vzdelávaní za-
mestnávateľov a zamestnancov o proble-
matike vplyvu práce, pracovných pod-
mienok a faktorov pracovného prostredia
na zdravie a o ochrane a podpore zdravia
pri práci so zameraním na možné prí-
činné súvislosti akútneho, chronického
poškodenia zdravia a poškodenia zdravia,
ktoré sa prejaví v neskoršom období, špe-
cifických zmien a nešpecifických zmien
zdravotného stavu, ako aj na prevenciu

pred týmito možnými zdravot-
nými účinkami.
Lekárske preventívne pre-
hliadky:
Lekárske preventívne pre-
hliadky vo vzťahu k práci sa vy-
konávajú:

pred nástupom do práce, 
v súvislosti s výkonom práce, 
pred zmenou pracovného za-
radenia, 
pri skončení pracovného po-
meru.

Zabezpečenie výkonu cielených
preventívnych prehliadok orien-
tovaných na výkon konkrétnej
profesie napr.:

pre zamestnancov vykonáva-
júcich práce vo výškach, 

pre zamestnancov vykonávajúcich
práce so zobrazovacími jednotkami, 

pre zamestnancov v nočnej prevádzke, 
pre vodičov osobných služobných vo-
zidiel, 
pre zamestnancov vykonávajúcich
práce na vybraných zariadeniach atď. 

(dokončenie v ďalšom čísle)

v  prípade vášho záujmu o  zavedenie 
systému Pracovnej zdravotnej služby vo
vašej organizácii nás, prosím, kontak-
tujte na číslach: 0918 678915, 0918
971687.
Text: RNDr. Matúš Považaj, CSc., PhD.,
Bc. Mária Majerníková, Pracovné preven-
tívne centrum Onkologického ústavu sv.
Alžbety, s.r.o., Bratislava
Foto: Peter Kresánek
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Kostol svätej
Alžbety –
klenot secesie v Bratislave 
Je len málo miest, ktoré v sebe kumulujú pozitívny
vizuálno-estetický emocionálny zážitok skombinovaný
s nevyčerpateľnou energiou a dôstojnosťou sakrálneho
priestoru. Miest, ktoré sú nielen ,,pastvou pre oči, ale aj
pohladením pre dušu“. Bratislava jedno takéto miesto má.
Je ním secesný Modrý kostolík...
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Katolícky Kostol svätej Alžbety, 
v súčasnosti známy aj ako Modrý
kostolík, bol lokalizovaný do vý-

chodnej časti bratislavského Starého
Mesta. Zasvätili ho uhorskej svätici Alžbete
Uhorskej-Durínskej, dcére uhorského
kráľa Ondreja II. a jeho manželky Ger-
trúdy, pochádzajúcej z Bavorska, ktorá sa
podľa viacerých zdrojov narodila v  roku
1207 práve v Bratislave na hrade a ktorá
tu prežila aj prvé štyri roky svojho života.
Už samotné zasvätenie reflektovalo ma-
ďarské národné cítenie, keďže svätá Alžbeta
pochádzala z kráľovského rodu Arpádov-
cov. Svoju úlohu tu zohral aj budapeštian-
sky architekt kostola – Edmund Lechner,
ktorý touto stavbou vytvoril nový maďar-
ský národný architektonický štýl. Kostol
svätej Alžbety mal byť tiež
aj akýmsi symbolickým
mauzóleom cisárovnej Al-
žbety Bavorskej (prezývanej
Sissi), manželky rakúskeho
arcivojvodu, rakúskeho ci-
sára, českého a  uhorského
kráľa Františka Jozefa I.

Projekt kostolíka
Otcom Modrého kostolíka
sa stal známy budapeštiansky
architekt Ödön (Edmund –
pozn. red.) Lechner, medzi
ktorého realizované projekty
patria aj pravoslávny kostol
v Michalovciach, dnešné Gymnázium na
Grösslingovej ulici v Bratislave, Výcho-
doslovenské múzeum v Košiciach, bývalé
evanjelické gymnázium v Rožňave, Ume -
lecké múzeum v Budapešti či Geologický
inštitút v Budapešti.  
Modrý kostolík sa stal jedným z  jeho
posledných veľkých diel. Kostol je charak-
teristický svojou modrou omietkou 
a modro glazovanou strešnou krytinou. 
V dekorácii povrchov sa uplatňuje vrstve-
nie farebne odlíšených omietok a členenie
do polí mäkko rámovanými pásmi. Na
hlavnej fasáde je umiestnená talianska
mozaika svätej Alžbety, ktorá je zobrazená
aj na hlavnom oltárnom obraze (olej na
plátne).  Ödön Lechner v duchu svojho
osobitého prejavu koncipoval stavbu kos-

tola ako jednoloďový mäkko formovaný
útvar, gradujúci do vertikály postrannej
veže. Kostolík je pomerne malý s majstrov -
sky dodržanou jednotou v ornamentál-
nom tvarovaní. V samotnom architekto -
nickom stvárnení kostola sú motívy

východnej proveniencie tlmené na úkor
románskej predlohy, čo je možné po-
zorovať na združených románskych
oknách, prípadne na dvojstĺpoch, ktoré
lemujú hlavný a bočný vstup. Pôdorys kos-
tola je dynamicky tvarovaný s bočnými
výklenkami. Celý objekt je komponovaný
symetricky – až na dominantnú valcovitú
vežičku vysokú 36,4 m, ktorá bola umies -
tnená bokom. Modrý kostolík má vďaka
organickým plynúcim tvarom trochu
záhadnú zoomorfnú mystickosť aj v in-
teriéri. Zvlnené rámovanie na miestach
pod kupolou prechádza do zaujímavého
motívu oblakov. Najpôsobivejšie pôsobia -
ce prvky maďarskej secesnej proveniencie
sú stlačené masívne oblúky nad oboma 
vstupmi. Nesú ich dvojice stĺpov veľmi

podobné románskym. Interiér symbo -
lizuje ružový altánok - vytvorený podľa
legendy o dobročinnosti svätej Alžbety, či
socha svätej Alžbety od sochára a maliara
Alojza Rigeleho, vyhotovená z carrarského
mramoru. Relikvie svätej Alžbety boli
uložené s ostatkami svätého Klimenta
Rímskeho, svätej Vincencie a svätej
Teodory do hlavného oltáru. 

Stavba kostolíka
Základný kameň stavby položil 23. augusta
1909 zástupca ostrihomského arcibiskupa
Dr. Šimon Való. Na mieste bývalej inun-
dácie (naplavovaného územia povodňami)
neďaleko toku Dunaja tak vznikol ,,ostrov
secesných budov“, zahŕňajúci secesné ob-
jekty areálu školy, sakrálnej stavby a obytnej

budovy neskoršej fary.
Kostolík slúžil pôvodne
ako kaplnka pre študentov
susedného katolíckeho
gymnázia. Samotné po -
svätenie kostola sa usku-
točnilo 11. októbra 1913.
Po prvej svetovej vojne bol
nielen secesný sloh ozna-
čovaný za nevkusný, ale
všetko, čo bolo uhorské či
maďarské, bolo z vtedajšej
Bratislavy odstraňované.
Z Kostola svätej Alžbety
tak boli odstránené ma-
ďarské nápisy, znaky

uhorských panovníkov, zmenšená kópia
uhorskej kráľovskej koruny - zdobiaca
lampu večného svetla. Zo steny bol vybratý
aj vzácny a hodnotný mramorový reliéf so-
chára Alojza Rigeleho, ktorý predstavoval
modliacu sa cisárovnú a kráľovnú Alžbetu
Bavorskú (Sissi). Pôvodnú monumentalitu
secesného kostola postupom času takmer
úplne potlačila vysoká zástavba v jeho naj-
bližšom okolí.  Po druhej svetovej vojne
bol mierne poškodený kostol opravený 
s tým, že jeho výzdoba interiéru bola počas
samotnej opravy značne zjednodušená.
Kostol bol taktiež nanovo vymaľovaný, pri-
čom práve vtedy dostali jeho pôvodne sivé
fasády charakteristickú modrú farbu. 
Text: Peter Škorňa
Foto: Roy Fokker, flickr.com
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Psychosociálna starostlivosť o pa-
cientov a ich rodiny je najrozsiah -
lejšou oblasťou pomoci Ligy 

proti rakovine. Aktivity v tejto oblasti sa
zameriavajú na detských aj dospelých on-
kologických pacientov i na celé rodiny bo-
jujúce s diagnózou nádorového ochorenia.
Letné a zimné tábory pre detských onko-
logických pacientov, rekondičné pobyty
pre dospelých onkologických pacientov

z členských klubov LPR, týždňové rela-
xačno-rekondičné pobyty pre onkologic-
kých pacientov s  rôznymi diagnózami,
ktorí nie sú členmi pobočiek a klubov Ligy
proti rakovine, finančná pomoc v hmot-
nej núdzi, poradenská a  informačná
služba na t. č. 02/52 96 51 48, ubytovacie
zariadenie pre rodičov detských onkolo-
gických pacientov liečených na onkológii
v Bratislave a Košiciach či aktivity v cen-

trách pomoci Ligy proti rakovine v Brati-
slave i Košiciach – toto všetko predstavuje
konkrétnu formu pomoci. 
výchova, informovanosť a prevencia sú
dôležitou súčasťou aktivít LPR. K projek-
tom zaradeným do tejto oblasti patrí nie-
len publikačná činnosť, v rámci ktorej sú
každý rok publikované v niekoľkotisíco-
vom náklade rôzne druhy informačných
brožúrok a letákov zameraných na pre-
venciu i rady pri rôznych druhoch onko-
logických ochorení, ale aj onkologická

lIga ProTI rakovINE

28číslo 2/2010

pomáhajú celý rok
Liga proti rakovine realizuje projekty a programy pre
onkologických pacientov a zároveň pôsobí v oblasti prevencie
v snahe podávať pomocnú ruku všetkým, ktorí ju potrebujú. 

Projekty 
a programy
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v mESIacoch JÚl, aUgUST, 
SEPTEmbEr rEalIZUJE lIga ProTI
rakovINE TIETo ProJEkTy:
v prvej polovici júla 2010 otvorí liga proti rakovine už
svoje tretie centrum pomoci, tentoraz v martine. Jeho cie-
ľom bude poskytovať bezplatné služby a starostlivosť podľa
vzoru už  existujúcich Centier pomoci LPR v Bratislave a Ko-
šiciach. Centrum pomoci Ligy proti rakovine v Martine bude
určené prioritne pre onkologických pacientov regiónu stred-
ného Slovenska a v spádovej oblasti Martina vo forme pora-
denskej služby, rehabilitácie, voľnočasových aktivít, ponúkne
možnosť edukácie a prevencie pre mladú generáciu, či pora-
denstvo v problematike zdravého životného štýlu pre širokú
verejnosť.  
Týždňové relaxačno-rekondičné pobyty pre onkologic-
kých pacientov, ktorí nie sú členmi pobočiek a klubov LPR,
sú v tomto roku naplánované na tri turnusy. Prvý z nich pre

55 onkologických pacientov sa konal od 16. do 23. mája vo
Vyhniach. Ďalšie dva turnusy sa uskutočnia: 

4. – 11. septembra 2010 vo Vyhniach
12. – 19. septembra 2010 vo Vyhniach.

Celkovo sa na pobytoch zúčastní 165 onkologických pacien-
tov z celého Slovenska s rôznymi diagnózami. 
rekondičné pobyty pre onkologických pacientov z člen-
ských klubov lPr Sr sú naplánované v 4 turnusoch pre 160
onkologických pacientov. Prvý pobyt sa konal od 9. do 15.
mája 2010 v kúpeľnom meste Ružbachy.  Ďalšie tri pobyty
budú prebiehať: 

20. – 27. júna 2010 vo Vyhniach
26. septembra – 2. októbra 2010 vo Vysokých Tatrách
3. októbra – 9. októbra 2010 vo Vysokých Tatrách.

výchova či preventívne a  informačné
kampane. Letáčiky i brožúrky je možné
nájsť v zdravotníckych zariadeniach po
celom Slovensku, v  Centrách pomoci
Ligy proti rakovine v Bratislave a v Koši-
ciach, v nemocniciach, na školách, rôz-
nych konferenciách a pod. Onkologická
výchova sa formou nepovinného pred-
metu alebo krúžku vyučuje na 60 stred-
ných i základných školách. Študenti sa
prostredníctvom tohto predmetu nielen
v škole, ale aj na pravidelných worksho-
poch oboznamujú s novými poznatkami

v oblasti prevencie i liečby. Prostredníc-
tvom informačných a  preventívnych
kampaní Liga upozorňuje na potrebu
prevencie a apeluje na ľudí, aby si viac vší-
mali svoje zdravie i zdravie svojich naj-
bližších. V minulosti ste sa mohli stretnúť
s  apelmi ako Obezita Ťa obmedzuje?!,
Chceme prežiť krásne detstvo bez tabako-
vého dymu, Pozor na priamy kop rakoviny!
a pod. 
Treťou oblasťou pomoci je podpora kli-
nických a  výskumných projektov,
v rámci ktorých LPR podporuje výskum
na Slovensku,  pomáha nemocniciam 
a zdravotníckym zariadeniam s nevyhnut-
ným vybavením, slúžiacim na zlepšenie
kvality života onkologických pacientov. 
Všetky svoje projekty a programy fi-
nancuje Liga proti rakovine
vďaka pomoci zo strany ve-
rejnosti, ktorá ju prejavuje
najmä pri Dni narcisov - je-
dinej verejnej finančnej
zbierke LPR a asignácii 2 %
dane z príjmu, či prostred-
níctvom darov a  príspev-
kov. 
Text: Ing., Mgr. Martina 
Myjavcová, PR a projektová
manažérka LPR

29

35A

36A

02_NasaNemocnica_2010.qxd:Layout 1  17.6.2010  21:02  Page 29



UmENIE

30číslo 2/2010

Renomovaná slovenská čipkárka
nevystavuje v  OÚSA náhodou.
Ako sama priznáva, aj vďaka čip-

kárstvu je už druhé desaťročie v pohode
po operácii rakoviny prsníka. Rada sa 
pritom o  svoje skúsenosti z  liečenia

a všetko, čo súvisí s týmto závažným ocho-
rením, aj podelí. „keď som ochorela, bola
mi každá rada dobrá. Preto sama teraz
ochotne odovzdávam i ďalej sprostred-
kujem svoje skúsenosti a  všetko to, čo
som prežila,“ vysvetľuje T. Vitková.

Čipkárske umenie si PhDr. Terézia Vit-
ková osvojovala ako ľudové čipkárky,
ktoré si ho odovzdávali z  generácie na 
generáciu. Učila ju tiež PhDr. Marta
Švarcbacherová. Výtvarný prejav jej 
ďalej cibrila akad. maliarka Soňa 

Vernisáž výstavy paličkovaných čipiek PhDr. Terézie Vitkovej v Preventívnom centre Onkologického ústavu svätej Alžbety.

Slovenské čipkárske umenie stále žije. Potvrdila to najnovšia
výstava paličkovaných čipiek Terézie Vitkovej v Onkologickom
ústave svätej Alžbety (OÚSA). Výstava prezentovala vyše tri
desiatky ručných paličkovaných obrazov z prírodnej háčkovacej
bavlnenej priadze vo farbe bieleho snehu. Prevládajúcim motívom
najnovšej prezentácie i vo svete známej slovenskej čipkárky sú témy
ženskej krásy, kvetinové motívy a symboly jari vyhotovené podľa
jej vlastných a najmä od J. Frajkonorovej prevzatých vzorov.
V poradí to bola tridsiata štvrtá akcia z voľného cyklu Umenie,
ktoré lieči.

Čipky stále živé 
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Heréniová-Belanová. Autorka najnovšej
výstavy z  voľného cyklu Umenie, ktoré
lieči, blahodarné účinky čipkárstva vy-
užila či prezentovala okrem iného počas
svojho pôsobenia v  Inštitúte pre pra-
covnú rehabilitáciu na Mokrohájskej
ulici či v Domove tretieho veku na Polo-
reckého ulici v Bratislave, ako aj pri pô-
sobení vo Vzdelávacom spolku umelec-
kých remesiel v Prahe. Svoje umenie
vystavovala a  predvádzala okrem iného
nielen na Slovensku, ale tiež v Londýne

(opakovane), vo Valašskom
Meziříčí, či v  rakúskych
mestách Hohenau a Bruck
an der Leitha. Ako uvádzajú
už Prostonárodnie obyčaje
od Dobšinského z  roku
1880 (pôvodné vydanie, str.
103) - čipky z  územia Slo-
venska,  zvlášť z lokalít od
horného Hronu, Banskej
Bystrice a Brezna, sa dodá-
vali od Moravy, Viedne,
Srbska a  Rumunska až ďa-
leko na Balkán a  k  Čier-
nemu moru. Čipkárstvo, na
Slovensku vnímané najmä
ako ľudové remeselné ume-
nie, bolo v čase svojho roz-
kvetu na území Európy
zhruba pred dvomi storo-
čiami v obľube i najvyšších
vrstiev spoločnosti. Vo sve-
tových zbierkach sa zacho-
vali čipky, ktoré vyhotovila

Izabela Španielska, Mária Stuartovna či
Katarína Medicijská. Dnes čipkárstvo
prežíva nielen ako umenie, ale aj ako čin-
nosť s preukázateľne rehabilitačným a lie-
čebným účinkom. 
„Tak ako generácie čipkárok predo mnou
aj mňa neprestávajú privádzať do úžasu
možnosti, ktoré technika paličkovania
poskytuje. Sú to kilometre nití, ktoré mi
pri práci prejdú rukami, sú to hodiny
a  hodiny práce. Radosť z  hotového vý-
robku však vynahradí všetku námahu

a vždy znovu podnecuje k ďalšej práci.“
Vyznáva sa zo svojho vzťahu k čipkárstvu
Terézia Vitková, ktorá patrí medzi prie-
kopníčky jeho zachovania a  liečebného
využívania na Slovensku. 
Text a foto: Peter Kresánek

Ukážky vystavených čipiek priekopníčky zachovania a liečebného využívania čipkárstva na Slovensku – T. Vitkovej.  

02_NasaNemocnica_2010.qxd:Layout 1  17.6.2010  21:02  Page 31



NaPíSaNÉ PrE NáS

32číslo 2/2010

Obec Z. leží na výbežku jedného
z mnohých ostrovov, vytvára-
ných rázsochatými poboč-

nými ramenami Dunaja. Temer v jednej
čiare za sebou stáli tu dva mosty – spoj-
nice obce Z. s ostatným svetom. Severný,
dôležitý, s úzkokoľajkou, naväzujúcou na
hlavnú trať, až do okresného sídla, južný
– zdanlive bezvýznamný – drevený,
s  biednou vozovou cestou do susednej
dedinky Š., kde bol kostolík a fara pre fi-
liálku Z.
Zlý Moloch vojny neobišiel ani tento
odľahlý kút, i tadeto prehnalo sa krvavé
tornádo v  bezmedznej zúrivosti. Práve
naopak: obec Z. svojou polohou bola
akoby predurčená pre výhodný oporný
bod...
Onoho dňa, keď už iba ramená Dunaja
ostali delidlom medzi frontom, bolo naj-
horšie. Zem sa striasla, ruvaná oceľovým
dažďom, nariekala. Vopred pripravené

nálože výbušnín vydrapili piliere obi -
dvoch spomenutých mostov od samého
dna rieky a rozmetali železobetón sever-
ného mosta rovnako ako aj drevo juž-

ného... Tak bola obec Z. odrezaná od
sveta.
Pravda, nakrátko iba. Čoskoro, sotvaže
v diaľke dozneli salvy diel, obyvatelia Z.,
poukrývaní po okolí, opúšťali diery a piv-
nice. Púšťali sa do roboty; bolo treba za-
chraňovať, pomáhať, opravovať, budo-
vať...
Pilne sa pracovalo na severnom moste,
na onom životne dôležitom spojive, no
azda ešte usilovnejšie na južnom.
Čudné, hľa!
Na zdanlive bezvýznamnom, druhora-
dom diele hmýrilo sa i ženami, ba nedos-
pelými deťmi, čo v robotnom zápale často
i mužov prekonávali.
I pozastavil sa cudzinec, podišiel rovno
k  bosonohému, asi desaťročnému diev-
čatku, ktoré bol hodnú chvíľu pozoroval,
ako neúnavne premáha ťarchu.
Zložilo dievčatko skalu, otrelo lakťom
znoj s čela, odhodilo nepoddajný prame-

Ján Kresánek-Ladčan

SPOJNICA

Obálky ďalších románov, ktoré vydal autorovi Spolok sv. Vojtecha v rokoch 1944 až 1947. 

Číslo Pútnika cyrilometodejského,
v ktorom bola publikovaná poviedka,
ktorú práve opäť zverejňujeme.
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nec vlasov. Bolo ochotné a prívetivé:
- Pravda, treba nám veľmi severného
mosta, povedali aj môj otec. Oni sú
rich tárom – viete – teda všeličo vedia,
všeličomu sa rozumejú. Môj otec pove-
dali: ,,Južný most je dôležitejší! Severný
je naším spojivom len so svetom dočas-
ným, južný však so svetom nadzem-
ským, večným!“ Tento, hľa, mostík ve-
die do obce Š. Tam je náš kostolík. Tam
je Ježiško, vo Sviatosti Oltárnej. Čaká
na nás; dávno tomu, čo sme ho neboli
navštíviť. Nemôžeme sa už dočkať.
Všetci spoločne pôj deme pokloniť sa
Mu, poďakovať za záchranu našich do-
movov. Preto tak usilovne pracujeme
predovšetkým na našom drevenom
moste...!
- Aká krásna to reč – kývol cudzinec
uznanlivo hlavou, obdaroval dievčatko,
poďakoval a odchádzajúc uzatváral:
- Áno, krásna je to reč... treba nám –
a  to predovšetkým – spojníc medzi
Kristom a srdcami skamenelými, z kto-
rých vojna vyplienila každý súcit, každú
odrobinku lásky. Treba nám spojníc
medzi človekom a človekom, medzi du-
šou a  dušou... Všetky ostatné si vybu-
dujeme. Krajšie, veľkolepejšie ako pred-
tým!

Zdroj: PÚTNIK CyRILOMETODEJSKÝ
č.5, 14.októbra 1945, str. 76 – 77

krESáNEk–laDČaN, Ján
PROZAIK
24. 3. 1919 Lednické Rovne – 1990 Bratislava
Pseudonym: Ján Ladčan

Absolvoval Baťovu školu práce v  Zlíne
a  v  Baťovanoch (Partizánske), r.1961 ex-
terne vyštudoval Vysokú školu ekono-
mickú v Bratislave. Po r. 1945 pracoval ako
úradník, do r. 1960 bol pracovníkom
Spolku sv. Vojtecha v Trnave, od r. 1968
vedeckým pracovníkom Výskumného
ústavu životnej úrovne v Bratislave. Už od
mladosti ho priťahovala dobrodružná lite-
ratúra, r. 1935 uverejňoval v prílohe Slov.
večerníka v  Ostrave román Smaragd
vraždí, v  40. rokoch 20. stor. v  zošitovej
edícii Moderný román vydal viaceré dob-
rodružné prózy (Po cestách do temnôt, Muž
proti Anglicku, Ikaros bez krídel, Zlodej
tvárí, Perla Goro a i. ). V románe pre mládež

Pieseň džinov (1944) zobrazuje tajomné otrokárske mesto Chabur, ktoré hynie
po výbuchu sopky; po ňom nasledovali príbehy o zlate (Ohnivé zlato, 1945) i o ató-
movej bombe (... za nami púšť, 1947), potom sa literárne odmlčal.
Lit.: Horec, O. – Ferko, M.: Slovenská fantastika do roku 2000, Bratislava, 2001, s. 13 –
14; Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež, Bratislava 2005, s. 179 – 180.,
Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia, Literárno-informačné centrum v Brati-
slave a Slovenská národná knižnica v Martine, 2008, str. 264.

33

Podľa výšky honoráru za tento prvý román z roku 1935 (aj keď od renomovaného vy-
davateľstva Melantrich) nemali spisovatelia ľahké živobytie ani v minulosti. 

Titulná strana prvého románu 
spisovateľa.

Ján Kresánek ako pätnásťročný, v čase
keď napísal svoj prvý román.
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kompletný servis 
v oblasti účtovnictva

Vlčkova 18,  Bratislava
tel: 0904 82 11 11
www.datacon.sk
info@datacon.sk

...Stále je šanca 
platiť menej...

64A36A29A63A

59A32A15A61A

41B 57A

             

 
  
   
   

  
   
   
  

   
  

   
   

     

     

   

  

 

    

             
            

   
 

   
 

   
 

  4. 
 

   
 

   
 

  7. 
 

  8. 
 

   
 

 
 

 
 

       

         
            
       

   

   
     

  
  

   

  
   

 

  
   

  

zdrzd    1 1     

02_NasaNemocnica_2010.qxd:Layout 1  17.6.2010  21:03  Page 34



prírodné lie ebné metódy • lie ivé jedlá, rastliny, aje • lie ivá masáž • domáca lekáre

Tituly edície:
1. Vitamíny 
2. Lie ivé rastliny 
3. Ovocie, zelenina 

4. Kalórie 
5. Delená strava 
6. Lie ivá masáž 
7. Domáca lekáre

8. Lie ivé jedlá 
9. Alergia 
10. Lie ivé aje 
11. Duševné zdravie 

Lekár, ktorého budete ma  stále doma!

Objednávkový formulár – Knihy pre zdravie

Meno a priezvisko ……………………..………………....…....….....................……………....…....….....................………

ulica…………….…………………...............……..……....…....….....................………....…... PS ………………………. 

obec …….......…………....................………………………….....……….....…...…………….....……….....…...….....…...

Telefón ………………………….….....…...….....…...… E-mail …….....…...….....…...……………....................…….…… 

  Objednávam si celú edíciu Knihy pre zdravie za zvýhodnenú cenu 24,64 €
 Objednávam si jednotlivé tituly edície za zvýhodnenú cenu 4,48 € za zväzok:

  1. 
..... 

  2. 
..... 

  3. 
..... 

  4. 
..... 

  5. 
..... 

  6. 
..... 

  7. 
..... 

  8. 
..... 

  9. 
..... 

10. 
..... 

11. 
..... 

Pri objednávkach ú tujeme poštovné pod a sadzobnika Slovenskej pošty.

Spôsob platby:   Platba vopred*    Dobierka**
*  Bude Vám vystavená zálohová faktúra. Objednávka bude vybavená po jej úhrade.
** K cene Vám bude prirátané poštovné. 

Dátum a podpis …………………………………………………….…….…….…..

Tituly môžete zakúpi  
na adrese Petit Press, a.s., 
Lazaretská 12, 
814 64 Bratislava

Informácie o edícii: 
www.petitshop.sme.sk

Knihy pre zdravie
knižná edícia denníka SME

Lie ivé jedlá
l

Akcia!
Pri objednávke celej

edície získavate z avu 

50% z ceny.

zdravie A4.indd 1zdravie A4 indd   1 1/8/10 3:09:00 PM1/8/10   3:09:00 PM

40B

02_NasaNemocnica_2010.qxd:Layout 1  17.6.2010  21:03  Page 35



Kó
d 

m
at

er
iá

lu
: S

K
.S

A
.0

9.
11

.0
1 

 V
yd

an
é:

 n
ov

em
be

r 
20

09

sanof i-aventis Pharma Slovakia, s.r.o. - Einsteinova 24 - 851 01 Bratislava - Tel.: (+421) 2 33 100 100, www.sanof i-aventis.sk

Vieme, že zdravie je vo vašom živote to najdôležitejšie. Nová kombinovaná spoločnosť 
sanof i-aventis a Zentiva denne pracuje na tom, aby zlepšovala vaše zdravie a kvalitu života.

Každý deň sa viac než 100 000 našich zamestnancov v takmer 100 krajinách po celom svete stará o zachovanie vášho zdra-

via. Takmer 11 000 našich špičkových odborníkov vo viac než 20 výskumných centrách vyvíja pre vás účinné liečivá najmo-

dernejšej generácie. Sme spoločnosťou, ktorá prináša progresívne lieky hlavne v oblasti kardiológie, onkológie, urológie, 

neurológie a v liečbe cukrovky. V roku 2008 sme investovali viac ako 4,6 miliárd eur do inovácií a výskumu.

Tvoríme kombinovanú spoločnosť sanof i-aventis a Zentiva, sme jednotkou na slovenskom trhu a cieľom každej 

našej aktivity je vaše zdravie.

Každému tretiemu pacientovi 
na Slovensku pomáha náš liek
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