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Svetový líder 
v starostlivosti 
o zdravie 
so zameraním 
na potreby pacientov

sano� -aventis Pharma Slovakia s.r.o. , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, tel.: (02) 33 100 100, fax: (02) 33 100 199
Viac informácií na: www.sano� -aventis.sk

Široké portfólio liekov: 
lieky na predpis, voľnopredajné lieky a generiká

Svetový líder v oblasti vakcín

Významné postavenie v segmente veterinárnych liekov

Vyvážené pôsobenie na tradičných a rozvíjajúcich sa trhoch,  
jednotka v Európe a v rozvojových krajinách

Hlavné prínosy sano� -aventis 
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SLOVO NA ÚVOD

3

Srdečný pozdrav všetkým čitateľom
časopisu Naša nemocnica!

„Duchovný odkaz sv. Alžbety je stále aktuálny a pretrvá v tých, ktorí pomáhajú chorým.“  Takéto
slová vo mne znejú ako živé posolstvo zo stretnutia sestier alžbetínok z rôznych krajín v Kanade, ktoré
sa konalo  11. - 26. mája 2011 pri príležitosti 100. výročia príchodu prvých alžbetínok do Kanady.
Bohatá história a plodné pôsobenie v tejto krajine bolo spojené so službou chorým  v nemocnici i po ro-
dinách a s výchovou mnohých zdravotníckych pracovníkov, ktorí pokračujú v starostlivosti o chorých. 

Sv. Alžbeta vedela, čo znamená s láskou pomáhať trpiacim, chudobným i ťažko chorým a poznala ná-
ročnosť tejto služby. Sestry alžbetínky od roku 1622 podľa jej vzoru pôsobia pri chorých v rôznych
krajinách – v Nemecku, Rakúsku, Luxembursku,  Holandsku, Česku, Poľsku, Maďarsku, Kanade. Na
Slovensku od roku 1738. 

Onkologický ústav sv. Alžbety a jeho mnohostranné pôsobenie v prevencii, diagnostike a liečbe pre-
dovšetkým onkologických ochorení je v súčasnosti svedectvom, že sv. Alžbeta má aj dnes svojich nasle-
dovníkov. Naši obetaví spolupracovníci – lekári, zdravotné sestry, sanitárky, laboranti a ďalší pracovníci
ponúkajú v tejto nemocnici svoje dary, schopnosti, sily, energiu i čas každému človeku, ktorý potrebuje
pomoc , hľadá uzdravenie, úľavu v ťažkostiach, pochopenie i povzbudenie. Snažíme sa ponúknuť vysoko
odbornú starostlivosť a nezabudnúť pritom na hlboko ľudský prístup a úctu ku každému človeku.  

Som presvedčená, že duchovný odkaz sv. Alžbety je v nás a vo všetkých, ktorí  v mnohorakých
osobných a rodinných situáciách v súčasnej ťažkej dobe napriek všetkému pomáhajú chorým a trpiacim.
Chcem vám aj týmto spôsobom vyjadriť svoju vďaku. 

Chcem vyjadriť vďačnosť a povzbudenie tým, ktorí podporujete Onkologický ústav sv. Alžbety a  ve-
nujete svoje schopnosti a dary na dobrú vec.

Našim drahým pacientom želám a vyprosujem zdravie, dôveru a veľa síl v ich každodenných ťažkos-
tiach.

S pozdravom a želaním Božieho požehnania  
Sr. Viannea
generálna predstavená Rehole svätej Alžbety 
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14Dobrovoľníci 
v našej nemocnici

Naši pacienti v nemocnici veľa-
krát trávia dlhší čas. Nie všet-
kých  môžu pravidelne navšte-
vovať ich príbuzní alebo
priatelia. Mnohí sú ďaleko od
domova a svojich blízkych. Na
preklenutie samoty v tomto
období sa podujali dobrovoľ-
níci z dobrovoľníckej skupiny
VŔBA.

OCENENIE 

15Úžasné 
Slovenky

Anketa Slovenka roka 2011 sa tak ako počas pre-
došlých ročníkov konala pod záštitou prvej dámy
SR - Silvie Gašparovičovej. Bližšie oboznámenie sa
počas prezentácií v rámci ankety s ich pôsobením
a životnými osudmi  potvrdilo, že tento titul by si
zaslúžila každá z dvadsiatich dvoch tohtoročných
nominovaných.

POISTENIE

19Poistia 
i onkologické  ochorenia

O svojej práci, ale najmä poisťovacích službách 
a produktoch pre ľudí hovorí obchodný a marke-
tingový riaditeľ AEGON Životná poisťovňa, a.s.,
Ing. Branislav Buštík (v rámci celého AEGON-u
zastáva aj ďalšie kľúčové pozície napr. predseda
predstavenstva AEGON dôchodkovej správcov-
skej spoločnosti).

EDITORIÁL

4Duchovný odkaz 
sv. Alžbety 

„Duchovný odkaz sv. Alžbety je stále aktuálny
a pretrvá v tých, ktorí pomáhajú chorým.“

Tieto slová sú živým posolstvom zo stretnutia
sestier alžbetínok z rôznych krajín v Kanade,

ktoré sa konalo  11. - 26. mája 2011 pri prí-
ležitosti 100. výročia príchodu prvých alžbe-

tínok do Kanady.  

UDALOSŤ  

6Arcibiskup Mons. 
Zygmunt  

Zimowski v našej nemocnici 
Predseda pápežskej rady pre pastoráciu 

v zdravotníctve z Vatikánu (funkcia zod-
povedajúca v bežnom štáte ministrovi

zdravotníctva) arcibiskup Mons. Zygmunt
Zimowski počas svojej pracovnej misie na

Slovensku navštívil tiež Onkologický ústav
sv. Alžbety a kláštor sestier alžbetínok. 

NAŠE PRACOVISKÁ

10Klinika gynekologickej 
onkológie 

Klinika gynekologickej onkoló-
gie (KGO) Onkologického ústavu 

sv. Alžbety v Bratislave je naj-
starším špecializovaným onko-

gynekologickým pracoviskom na
Slovensku, ktoré sa venuje vý-

lučne liečbe nádorových gyneko-
logických ochorení. 

ObSAh

číslo 2/2011 4
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22 Pomoc aj pre 
zdravotníctvo

Uplynuli dve desaťročia odvtedy, ako
známy československý parkúrový jazdec
Andrej Glatz, advokát Ján Havlát a pod-
nikateľ Marián Horváth založili (15. ap-
ríla 1991) prvý Lions club na Slovensku
(1. LC Bratislava). Naša krajina sa tak zara-

dila medzi štáty, kde sa začali naplňovať myš -
lienky najväčšej dobročinnej organizácie na svete

Lions Clubs International.

KNIHA 

24Cesta manažéra 
z pekla

Známy podnikateľ a filantrop prináša vo svojej
knihe Cesta manažéra z pekla alebo Ako robiť

charitu úspešne a so srdcom unikátny pohľad na
pomoc ľuďom, ale aj na hľadanie zmyslu života

úspešného človeka... Filantropiu vníma 
a chápe ako dobrovoľnú a nezištnú, mo-

rálnu  povinnosť každého  úspešného
človeka.

RELAX 

28 Nordic 
walking  

Kým donedávna pripa-
dali okolostojacim ľu-

ďom akosi divne, podozrivo,
dnes sa ľudia kráčajúci s palič-

kami v rukách stávajú čoraz väč-
šou samozrejmosťou. Nečudo,  nor-

dic walking si aj na Slovensku
nachádza čoraz viac priaznivcov...
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30 Inšpirácia krajinou 
a mestom

Pod názvom Inšpirácia krajinou a mestom uspo-
riadali v Preventívnom centre OÚSA spoločnú vý-
stavu svojich fotografií a fotomontáží hneď traja
autori - Ladislav Smolák, Rudolf Legel a Pavel
Sůra. Išlo v poradí už o 39. umeleckú prezentáciu
na tomto mieste. 

UDIALO SA

34Čokoláda 
je zdravá  

Čokoláda je údajne zdravá a pôsobí upokoju-
júco. Určite bude chutiť i v najnovších obaloch
od spoločnosti GRAFOBAL Skalica, ktoré získali
v celosvetovej obalovej súťaži hneď dve naj-
vyššie celosvetové ocenenia: WorldStar Award
for Packaging



UDALOSŤ 

Predseda zdravotníckej pápe      

Predseda pápežskej rady pre 
pastoráciu v zdravotníctve z Vati-
kánu (funkcia zodpovedajúca 
v bežnom štáte ministrovi 
zdravotníctva) arcibiskup Mons.
Zygmunt Zimowski sa počas 
svojej pracovnej misie na 
Slovensku stretol so svojím 
partnerom vo funkcii ministrom
zdravotníctva SR MUDr. 
Ivanom Uhliarikom. 

Predseda pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve z Vatikánu arcibiskup Mons. Zygmunt               

6číslo 2/2011



Okrem iného tiež vystúpil na
konferencii venovanej téme
Etika v zdravotníckom sys-

téme: Potenciál a význam kresťanskej
etiky pre formovanie zdravotnej politiky.
Hovoril pritom na tému Aktuálne
trendy v pastorácii zdravotníkov a úlohy
biskupských konferencií pri presadzo-
vaní kultúry života. 
Arcibiskup Mons. Zygmunt Zimowski
z Vatikánu, ktorého sprevádzali páter je-
zuita profesor MUDr. Dr., Ján Ďačok
SJ, PhD z teologickej fakulty Pápež-
skej Gregorovej univerzity v Ríme 

a doc. MUDr. Jozef Glasa, PhD., zo Slo-
venskej zdravotníckej univerzity, navštívil
tiež Onkologický ústav sv. Alžbety kláš-
tor rehole sestier alžbetínok. Rehoľa sv.
Alžbety je zriaďovateľkou tohto ústavu.
Ako vzácneho hosťa informoval riaditeľ
ústavu doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.,
h. prof., približne 900 zdravotných a ďal-
ších pracovníkov tejto nemocnice posky-
tuje pomoc zhruba tretine onkologických
pacientov z celého Slovenska. Ústav pri-

  žskej rady v našej nemocnici 

                      Zimowski navštívil jednotlivé pracoviská kliniky,

... i kaplnku OÚSA, kláštor a kostol 
sv. Alžbety.
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tom býva hodnotený pacientmi, klientmi,
i v rebríčkoch poisťovní ako jedna z naj-
lepších nemocníc. 
Mons. Zygmunt Zimowski sa na stret-
nutí so zástupkyňami Rehole sv. Alžbety
a konateľmi ústavu podrobne zaujímal
nielen o históriu, ale najmä o aktuálne
otázky súčasného pôsobenia našej nemoc-

... ako aj ses-
trami z Rehole

sv. Alžbety,
ktorá je zriaďo-
vateľkou tohto

ústavu,

... stretol sa s pracovníkmi i pacientkami a pacientmi
nemocnice...
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nice. Na jednotlivých oddeleniach ústavu
potom poprial uzdravenie a požehnal le-
žiacich chorých. Vyjadril úprimné poďa-
kovanie sestrám svätej Alžbety, lekárom,
zdravotným sestrám, ošetrovateľom,
technickým, administratívnym a všetkým
ostatným pracovníkom ústavu za ich
službu ľuďom a hlavne chorým a trpia-
cim. Zároveň vyjadril prianie, nech ich
všemohúci Boh a Pán chráni, inšpiruje 
a pomáha, nech ich odmení teraz aj v bu-
dúcnosti svojím večným životom. 
Text a foto: Peter Kresánek     

... urobil zápis do kroniky ústavu.

... prezrel si s kladným ohlasom i najnovšie vydania časopisu Naša nemocnica,
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Hlavnou náplňou práce KGO je
diagnostika, diferenciálna diag-
nostika a  operačná liečba pa-

cientok s  gynekologickým nádorovým
ochorením. KGO má celoštátnu pôsob-
nosť, preto sú tu liečené pacientky z celého
Slovenska. KGO sa skladá z lôžkovej časti
a troch špecializovaných gynekologických
ambulancií.

Špecializované aktivity
Hlavnou činnosťou lôžkovej časti kliniky,
ktorá disponuje 25 posteľami, sú radikálne

operačné výkony pre diagnózu zhubného
nádoru krčka maternice, tela maternice,
vaječníkov a vonkajších pohlavných orgá-
nov. Na Slovensku toto pracovisko vyko-
náva najviac radikálnych operačných vý-
konov pre uvedené diagnózy. Ďalej
vykonávame diagnosticko-liečebné výkony
ako exploratívne a staging laparotómie, ky-
retáže a konizácie. Na operačnej sále máme
k  dispozícii najmodernejšiu techniku,
ktorá nám umožňuje vykonávať bezpečne
radikálne výkony. Disponujeme i  kvalit-
ným operačným laparoskopom  a operač-

ným hysteroskopom, ktorými vykonávame
kompletnú škálu diagnostických aj ope-
račných výkonov. U mladých pacientok,
ktoré ešte nemajú deti, so včasnými štá-
diami zhubného gynekologického ocho-
renia vykonávame plodnosť zachovávajúce
operačné výkony.

Klinika gynekologickej onkológie (KGO) Onkologického 
ústavu sv. Alžbety v Bratislave je najstarším špecializovaným
onkogynekologickým pracoviskom na Slovensku, ktoré sa 
venuje výlučne liečbe nádorových gynekologických ochorení. 

Klinika gynekologickej
onkológie

Sanitárky Michaela Pagáčová a Angela
Takácsová.



11

Erudovaní odborníci
Špecializovaný, odborne erudovaný a skú-
sený tím lekárov je zárukou poskytnutia
kvalitnej operačnej liečby s nízkym počtom
včasných i neskorých komplikácií a s ma-
lými krvnými stratami, ktoré len výni-
močne vyžadujú podanie transfúzie krvi.
O pacientky na lôžkach sa stará erudovaný
tím 10 skvelých zdravotných sestier, z kto-
rých 5  má vysokoškolské vzdelanie. Dve
sanitárky zvládajú svoju prácu v starostli-
vosti o  pacientky  zodpovedne a  žiadna
prosba pacientky pre ne nie je nesplniteľná.
K spokojnosti pacientok prispieva svojou
prácou aj pomocný personál - upratovačky
a servírky. Vzdelanie a profesionálny prí-
stup všetkých pracovníkov kliniky k  pa-
cientkam je predpokladom úspešného
zvládnutia náročnej liečby nielen z telesnej,
ale aj psychickej stránky. Členovia kolek-
tívu KGO svojím zodpovedným prístu-
pom k práci a vľúdnym správaním sa k pa-
cientkam dávajú presvedčenie, že všetci
vykonáme maximum pre  ich uzdravenie.

Odborné ambulancie
Hlavnou náplňou práce v odborných gy-
nekologických ambulanciách je diagnos-
tika, diferenciálna diagnostika, konziliárna
činnosť a pravidelné kontrolné vyšetrenia
pacientok po ukončení komplexnej onko-
logickej liečby zhubného gynekologického
ochorenia. Na tento účel je každá gyneko-
logická ambulancia vybavená kvalitným

Sestra Mgr. Jana Hindická. Vedúca sestra PhDr. Iveta Michalková a staničná sestra Mgr. Silvia Šimončičová.

Sestra Zuzana Hordosyová.

Spokojnosť so starostlivosťou a liečbou vyjadrovali aj pacientky Broňa, Zuzana a Eva.
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kolposkopom a ultrazvukovým prístrojom,
ktorý slúži na zhodnotenie stavu orgánov
v malej panve u ženy so sondami umož-
ňujúcimi vyšetrenie cez brušnú stenu aj cez
pošvu. Na tieto ambulancie sú odosielané
aj ženy s abnormálnymi cytologickými ná-
lezmi sterov buniek z krčka maternice na
tzv. expertnú kolposkopiu. Kolposkopia
je odborné vyšetrenie krčka maternice po-
mocou kolposkopu. Kolposkop je optické
zariadenie, ktorým lekár pri niekoľkoná-
sobnom zväčšení prezrie krčok maternice
a  vylúči alebo potvrdí niektorý stupeň
predrakovinového stavu  na krčku mater-
nice, alebo už prítomný karcinóm.

Optimalizácia liečby
Po stanovení diagnózy a rozsahu zhubného
gynekologického ochorenia (stanovenia štá-
dia ochorenia) sa rozhodne o  spôsobe
liečby. Ak sa zvolí operačná liečba, pacientka
absolvuje interné predoperačné vyšetrenie
a konziliárne vyšetrenie lekárom anestezio-
lógom, ktorý bude pacientku uspávať. Po
absolvovaní týchto vyšetrení je pacientka
prijatá na lôžkovú časť kliniky, kde sa vy-
koná kvalifikovaný operačný výkon. Pod
kvalifikovaným operačným výkonom sa ro-
zumie, že sa vykoná skutočne radikálny ope-
račný výkon, alebo plodnosť zachovávajúci
operačný výkon u mladých žien, ktoré ešte
nemajú deti. Operačné výkony pre zhubné
ochorenie sa vo svete centralizujú do špe-
cializovaných nemocníc. Je dokázané, že
liečba v takýchto zariadeniach je kvalitnejšia,
čoho výsledkom je väčší počet vyliečených
pacientov alebo dlhodobo prežívajúcich pa-
cientov pri menšom počte komplikácií. Vy-
svetlenie je pomerne jednoduché. Rast ná-
doru v  tele nie je u  každého pacienta
rovnaký. Pri koncentrácii onkologických
prípadov do centra majú lekári možnosť
poznať i raritné prípady a skúsenosti potom
zužitkujú pri liečbe iných pacientov. Lekári
sa striedajú na postoch operatérov a  asis-
tentov navzájom. Takouto organizáciou
práce sa vypracujú operačné postupy pre
jednotlivé typy nádorov, a tak každý lekár,
nech je pri konkrétnej operácii na akom-
koľvek poste pri operačnom stole, vie, ako
bude operácia pokračovať. Asistujúci lekári
presne vedia, ako bude operatér pri operácii

postupovať, to znamená, že vedia v každej
fáze operácie, aké operačné nástroje použiť,
aby čo najlepšie sprehľadnili operačné pole,
a tak zabezpečili operatérovi možnosť pre-
cízneho operovania.  Preto sú operačné vý-
kony vykonané dostatočne radikálne, pri-
tom s  nízkym počtom komplikácií
a krvných strát. Na Slovensku je stále pro-
blém presvedčiť lekárov, aby onkologických
pacientov neoperovali v každej nemocnici,
ale poslali ich do onkologického ústavu.
Táto situácia sa však každým rokom zlep-
šuje.Všetci lekári KGO pracujú jeden deň
v týždni v ambulancii. Tu vykonávajú kon-
trolné vyšetrenia pacientok, ktoré operovali,
a tak vykonávajú kontrolu svojej práce. Ta-
kouto organizáciou práce sa neustále zvyšuje
kvalita poskytovanej liečebnej starostlivosti.

Pedagogická a publikačná 
činnosť lekárov KGO
Lekári KGO sa podieľajú v rámci Slovenskej
zdravotníckej univerzity (SZU) na postgra-
duálnej výchove gynekológov. Primár KGO
MUDr Masák, CSc., je vedúcim subkatedry

Gynekológia v onkológii ako súčasť katedry
Gynekológie a pôrodníctva na SZU. Každý
gynekológ pred vykonaním špecializačnej
skúšky z gynekológie a pôrodníctva absolvuje
14-dňový študijný pobyt na našej klinike, kde
sa oboznámi s operačnou technikou  pri ope-

Servírka Mária
Kozmerová.

Onkogynekológ MUDr. Daniel Keder a sestra Jana Reschová.

NAŠE PRACOVISKá
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račných výkonoch pre nádorové ochorenie
i s komplexnou starostlivosťou o onkologic-
kého pacienta. Klinika sa tiež podieľa na pre-
graduálnej výuke v ošetrovateľstve v onkológii
pre študentov VŠZaSP sv. Alžbety. Lekári
kliniky publikujú odborné články a sú pozý-
vaní prednášať na konferencie problematiku
stratégie liečebnej starostlivosti o ženy s ná-
dorovým ochorením pohlavných orgánov.
Zároveň sú autormi a spoluautormi množstva
článkov, kapitol v odborných učebniciach,
monografiách a odborných časopisoch s pro-
blematikou starostlivosti o ženy s nádorovým
gynekologickým ochorením.   

Prezentácia dosiahnutých 
výsledkov aj v zahraničí
Lekári KGO sa pravidelne a  aktívne zú-
častňujú na odborných konferenciách

s problematikou gynekologickej onkológie
doma i v zahraničí, kde prezentujú výsledky
svojej práce prednáškou alebo posterom.
Výsledky liečby pravidelne uverejňujeme
v medzinárodnej ročenke Annual report
on  the results of gynecological cancer a sú
porovnateľné s výsledkami liečby popred-
ných pracovísk v  zahraničí. Všetci lekári
KGO sú členmi Slovenskej gynekologicko-
pôrodníckej spoločnosti a členmi jej sekcie
Gynekológia v onkológii. MUDr. Masák,
CSc., je členom predsedníctva tejto sekcie.
MUDr. Masák, CSc., a MUDr. Babala sú
členmi  ESGO – European gynecological
cancer society a  MUDr. Masák, CSc.,
a MUDr. Kállay sú členmi IGCS – Inter-
national gynecological cancer society.
Text: primár MUDr. Ladislav Masák, CSc., 
Foto: Peter Kresánek

Na spoločnej fotografii: sanitárka Angela Takácsová, lekár MUDr. Peter Babala, lekárka MUDr. Zuzana Ferančíková, vedúca sestra
PhDr. Iveta Michalková, primár MUDr. Ladislav Masák, CSc., prednosta MUDr. Jozef Kállay, staničná sestra Mgr. Silvia Ši-
mončičová, lekár MUDr. Miroslav Kľačko, sestra Zuzana Hordosyová, sestra Mgr. Jana Hindická, sanitárka Michaela Pagáčová, lekári
MUDr. Patrik Počarovský, MUDr. Peter Fekete a MUDr. Peter Mikloš.

75A
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Dobrovoľníci v našej nemocnici
Naši pacienti v nemocnici veľakrát trávia
dlhší čas. Nie všetkých  môžu pravidelne
navštevovať ich príbuzní alebo priatelia.
Mnohí sú ďaleko od domova a svojich blíz-
kych. Na preklenutie samoty v tomto ob-
dobí sa podujali dobrovoľníci z dobrovoľ-
níckej skupiny VŔBA.
Skupina vznikla na podnet pracovníkov na-
šej nemocnice, hlavne primárky interného
oddelenia MUDr. Dagmar Sorkovskej,
ktorá hľadala cestu, ako naplniť tento vznik-
nutý časový priestor pozitívnymi sociálnymi
kontaktmi. Poslaním dobrovoľníkov zo
skupiny VŔBA je najmä zmiernenie utrpe-
nia a zlepšenie psychosociálnych potrieb
a podmienok pacientov v nemocnici. Ne-
zištne venujú svoj voľný čas v prospech pa-
cientov,  navštevujú ich, ponúkajú im ľudskú
prítomnosť, spoluúčasť, pomáhajú im vy-
plniť čas počas hospitalizácie, jednoducho
ich sprevádzajú pobytom v nemocnici.
Základným a dôležitým predpokladom spo-
lupráce pacienta a dobrovoľníka je súhlas
pacienta. Ich spolupráca má viacero rovín,
od čítania kníh, prechádzok po chodbe
alebo parku nemocnice, hranie spoločen-
ských hier až po malý nákup. Ale asi najdô-
ležitejšia je vôbec prítomnosť človeka, mož-

nosť sa s niekým porozprávať, niekedy stačí,
ak vás niekto iba počúva. 
Sprevádzanie sa obvykle zameriava na pa-
cientov, ktorí ťažko znášajú často dlhodobú
hospitalizáciu, pochádzajú zo vzdialených
oblastí Slovenska a nemá ich kto navštíviť,
prežívajú strach, smútok, beznádej, trpia de-
presiami, sú v terminálnom štádiu ochore-
nia, alebo len tak sami vyhľadajú spoločnosť
dobrovoľníka, pretože cítia potrebu blíz-
keho človeka. 
Skupina rozširuje svoju činnosť aj na ďalšie
aktivity. Od októbra 2009 zaviedla kluby
pre pacientov. Pacienti sa môžu zúčastniť
tvorivých dielní, kde spolu s dobrovoľníč-
kami môžu vytvoriť drobné predmety a dar-
čeky k rôznym sviatkom pre svojich blíz-
kych. Touto činnosťou sa rozšírila
starostlivosť dobrovoľníkov aj o pacientov
na klinike radiačnej onkológie, kde sú pa-
cienti hospitalizovaní počas liečby až 6 týžd-
ňov a s takto zameraným programom sa im
pobyt zdá kratší a ubehne rýchlejšie. 
Činnosť dobrovoľníkov je psychicky
a emocionálne veľmi náročná, preto pra-
cujú pod supervíziou, poskytuje sa
im dôkladná psychologická prí-
prava a  starostlivosť. Mávajú pra-
videlné stretnutia so psychologič-
kou a  koordinátormi skupiny.
Cieľom týchto stretnutí je vzá-
jomná podpora dobrovoľníkov, zá-
roveň ale aj ich ďalšie vzdelávanie. 
V roku 2009 dobrovoľnícka skupina
VŔBA oslávila už svoje 10. výročie.
Ich práca je psychicky veľmi náročná
a pritom si myslíme, že ju ani nie je
vidieť. Stačí sa však opýtať pacientov,
pre ktorých sú dôležitou súčasťou
ich pobytu v nemocnici. Je to množ-
stvo ľudských príbehov, ktoré sa na-
vzájom stretli a pri vzájomných stret-
nutiach a rozhovoroch si pomohli. 
Musíme si uvedomiť, že choroba
a smrť patria k životu, vnímame ju
cez choroby nás a našich blízkych,
ale i cez odborníkov v pomáhajúcich
profesiách alebo laikoch – dobro-
voľníkoch, cez ktorých si uvedomu-
jeme existenciu konca života človeka

a nesmieme sa zľaknúť sprevádzať ho až
„tam“.
Celý humánny svet si uvedomuje potrebu
dobrovoľníckej práce bez ohľadu, v akej ob-
lasti sa vykonáva. Preto je aj rok 2011 vy-
hlásený za Medzinárodný rok dobrovoľ-
níctva. Je to uctenie si tejto práce na
všetkých postoch, vo všetkých činnostiach,
či je to pri záplavách, zemetraseniach, alebo
pri iných živelných katastrofách, ktoré po-
stihujú dnešný svet. Ale i tak sa sprevádzanie
ťažko chorých onkologických pacientov po-
važuje za jednu z najťažších dobrovoľníc-
kych aktivít. 
Preto patrí vďaka aj našim dobrovoľníkom
so skupiny VŔBA za ich obetavú a prí-
kladnú prácu, ktorou pomáhajú našim pa-
cientom preklenúť ich ťažké obdobie počas
pobytu v nemocnici, kde sa stretávajú s on-
kologickým ochorením, nevedia sa preniesť
cez chorobu, majú strach, pocit smútku, ne-
veria v lepšiu budúcnosť, nedúfajú vo vylie-
čenie. A stretnú tu blízkeho človeka, v akého
ani nedúfali, ktorý im uľahčí a spríjemní ne-
vyhnutný pobyt na lôžku v nemocnici.

Informuje: asistentka riaditeľa OÚSA 
Bc. Eva Massarová

... OD VYDANIA PREDOŠLÉHO ČÍSLA NAŠEJ NEMOCNICE

Do redakcie časopisu Naša nemocnica sme
dostali v treťom roku jeho vydania rozhod-

nutie o jeho zaradení do medzinárodne evi-
dovaných publikácií. Časť z neho na tomto mieste
reprodukujeme:

Národná agentúra ISSN
Michalská 1, 814 17 Bratislava

Pridelenie ISSN 
Potvrdzujeme, že sme časopisu Naša nemocnica
pridelili číslo: ISSN 1338-4147
Uvádzanie ISSN upravuje norma STN ISO 3297 Infor-
mácie a dokumentácia. Medzinárodné štandardné číslo
seriálových publikácií (ISSN).  ISSN odporúčame
uvádzať v pravom hornom rohu obálky a tiež v tiráži
časopisu v horeuvedenom tvare (t.j. vrátane písmen
ISSN, medzi písmenami a číslom sa vynecháva 1 me -
dzera, písmená a čísla majú byť v jednom riadku)...
S pozdravom PhDr. Beáta Katrincová

vedúca Národnej agentúry ISSN

Naša nemocnica
medzinárodne 
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Anketa sa tak ako počas predoš -
lých ročníkov konala pod jej
záštitou. Bližšie oboznámenie

sa počas prezentácií v  rámci ankety
s  ich pôsobením a  životnými osudmi
potvrdilo, že tento titul by si zaslúžila
každá z  dvadsiatich dvoch tohtoroč-
ných nominovaných. Počnúc nobles-
nou speváčkou a sólistkou opery SND
Sisou Lelkesovou-Sklovskou, až po
obetavú lekárku a  generálnu predsta-
venú rehole sestru Vianneu z  nášho
Onkologického ústavu sv. Alžbety.
Poctou sa pritom pre každú z  nomi-

OCENENIE 
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„Je to šťastie, že máme toľko
výnimočných úžasných žien,“
uviedla prvá dáma SR Silvia
Gašparovičová na margo
ankety Slovenka roka 2011. 

ÚŽASNÉ SLOVENKY
Záštitu nad anketou prevzala prvá dáma SR Silvia Gašparovičová, na fotografii s časťou reprezentatívnej nominačnej komisie, ktorej
predsedal minister kultúry Daniel Krajcer. 

Svoju nomináciu chápem ako verejné uznanie nielen pre seba, ale pre všetky alžbetínky -
lekárky, zdravotné sestry a ďalšie rehoľníčky pôsobiace v Onkologickom ústave sv. Alžbety
ale aj všetkých, ktorí v ústave slúžia, a tak pomáhajú chorým. Uviedla sestra Viannea.  



(Úryvok z článku Naše novosti; č. 19, ČELKOVÁ Danka)

... Mária Krasňanová je žena s veľkým, otvoreným srdcom. Pochádza
z nášho regiónu, priamo z Veľkých Loviec, kde navštevovala aj ZŠ 
a bola veľmi dobrá študentka. Po skončení Gymnázia v Šuranoch
študovala na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Jej silná viera v Boha
ju ale posúvala ešte ďalej a po promóciách sa rozhodla zasvätiť svoj

život Bohu a ľuďom. Vstúpila do Rehole sv. Alžbety v Bratislave,
stala sa z nej sestra Mária Viannea. Táto rehoľa sa niesla v duchu
odkazu svojej patrónky svätej Alžbety, po stáročia sa stará o tr-
piacich a chorých, vo svojej nemocnici v Bratislave už od roku 1738.
Pred pätnástimi rokmi, po vrátení nemocnice reholi, vznikol Onko-
logický ústav sv. Alžbety (10. januára 2011). Sestra Mária Viannea
pôsobila v ústave ako lekárka a od roku 2006 už druhé obdobie ako

Vianneu nominovali
na Slovenku roka

OCENENIE 
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novaných stal už samotný návrh na
udelenie tohto titulu, ako spoločne aj
uviedli vo svojich vystúpeniach. 
Absolútnou víťazkou ankety bola po-
čas finálového večera v historickej bu-
dove Slovenského národného divadla
vyhlásená riaditeľka J&T  Banky Mo-
nika Céreová. Ako počas slávnostného
večera odznelo, na Slovensku sa bude
takto rok čo rok rozrastať vskutku
elitný klub, založený na naozajstných
hodnotách, klub žien, ktoré v  živote
už niečo dokázali a majú čo ponúknuť
iným. Anketa Slovenka roka tak zí-
skava ďalší rozmer.
V kontexte s anketou a sestrou Vian-Vyfotografoval sa s ňou i minister kultúry Daniel Krajcer.



generálna predstavená rehole, ktorá je zriaďovateľkou ústavu.
Tento ústav je v súčasnosti hodnotený ako jedna z najlepších
nemocníc, ktorá pomáha onkologickým pacientom z celého Sloven-
ska. Všetky zdravotnícke služby poskytuje na vysokej európskej
úrovni. Generálna predstavená Rehole svätej Alžbety sa podieľa na
všetkých vážnejších rozhodnutiach týkajúcich sa ústavu. Pre ešte
fundovanejšie a správnejšie rozhodovanie si medicínske vzdelanie
doplnila štúdiom finančného a projektového manažmentu či mar-
ketingu a fundraisingu. 
Snahou sestry Vianney je, aby pacienti v tomto ústave nachádzali
vo svojej chorobe úľavu a istotu prostredníctvom komplexnej
starostlivosti, v ktorej je dôležité dobré a kvalitné prístrojové vy-
bavenie, špičková odborná starostlivosť lekárov a ostatného
zdravotníckeho personálu, ale aj ohľaduplný a obetavý prístup k tr-

piacim zo stránky ľudskej i duchovnej. 
Sestra Mária Viannea bola pri vyhlásení kandidátok na titul
Slovenka roka 2011 nominovaná v kategórii zdravotníctvo. Pred-
stavitelia komisie to mali ťažké, nakoniec v tejto kategórii výni-
močne nominovali až štyri kandidátky namiesto obvyklých troch.
Svoju nomináciu chápe Mária Viannea ako verejné uznanie nielen
pre seba, ale pre všetky alžbetínky lekárky, zdravotné sestry 
a ďalšie rehoľníčky pôsobiace v Onkologickom ústave sv. Alžbety.
V širšom pohľade však aj pre všetkých, ktorí v ústave slúžia, a tak
pomáhajú chorým. Vie aj to, že dobrý výsledok je často tímová
práca. 
A dobrý skutok je schodíkom do neba pre každého z nás. Stačí len
pochopiť, rozhodnúť sa a kráčať tou správnou cestou. Sestra Mária
Viannea je šťastná. Vie, že si vybrala správne...

17

neou, ako nominantkou prvej dámy
SR Silvie Gašparovičovej, sa verejnosť
dozvedela z  médií tiež viac o pôsobení
nášho ústavu i Rehole sv. Alžbety. 
Text a foto: Peter Kresánek

Viannea sa stala  
tiež členkou VIP klubu Sloveniek

Sestra Viannea a členka poroty Mária Reháková.93A
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Tenisovým vicemajstrom Českoslo-
venska ste sa stali ako 16-ročný, o tri
roky neskôr ste v semifinále siahali na
majstrovský titul SR. Vyštudovali ste
Ekonomickú univerzitu, ovládate sve-
tové jazyky a máte maklérske i mana-
žérske skúsenosti. Ako vás získal 
AEGON?
Pomohli mi najmä päťročné skúsenosti
z poisťovne Generali, kde som bol re-
ferent marketingu, projektový manažér
a rozbiehal som aj úplne nový a podnes
úspešný projekt: bankopoistenie. Za
výbornú školu prístupu ku klientom
považujem tiež moje predošlé pôsobe-
nie v Rakúsku. Ako profesionálny tré-
ner tenisu som tu, keď bolo treba, mal
niekedy aj 11-hodinový pracovný deň.
Z každej hodiny sa pritom odviedlo zá-
kazníkovi pre jeho najväčšiu spokoj-
nosť, v súlade s jeho prianiami, poctivo
a skutočne plných šesťdesiat minút. 

Môžeme AEGON vnímať v  pois-
ťovníctve, vďaka jeho dlhodobému
pôsobeniu, mohutnosti a silnému fi-
nančnému zázemiu, tiež ako naj-
vhodnejšieho partnera pre poskyto-
vanie služieb i tým majetnejším
vrstvám? 
AEGON so sídlom v holandskom
Haagu a  vyše 160-ročnou históriou
patrí medzi najväčšie svetové fi-
nančné skupiny. Dôveru mu dalo viac
ako 40 miliónov klientov po celom
svete, pre ktorých spravuje hodnotu

vyše 378 miliárd eur. Na Slovensku má
takmer štvrť milióna zákazníkov. Po-
rovnateľne tu poskytujeme klientom
veľmi širokú škálu produktov, pripo-
istení s možnosťou veľmi vysokého po-
istné krytia.  Vieme, obrazne povedané,
ušiť produkt na mieru aj individuálne,
z  tohto pohľadu zvlášť náročnému
klientovi. Na druhej strane AEGON
poskytuje svoje služby vo veľmi širokej
škále a rozsahu. Takže vybrať si u nás
môže, podľa svojich predstáv a  mož-

ností každý zákazník. Iba jeden údaj
na dotvorenie si obrazu: poistná suma
sa u nás bežne môže pohybovať rádovo
od niekoľko sto eur až po niekoľko sto-
tisíc eur. 

Aké odporučenie by ste chceli dať
potenciálnym klientom osobitne
v kontexte so životným poistením?
Čo nás čaká, nevieme, dá sa to však po-
istiť. Rátať s tým, že život so sebou pri-
náša veľa radostných chvíľ, no taktiež
neočakávané situácie, bez ktorých by
sme sa pokojne zaobišli. Mnohým ne-
šťastiam sa dá obozretne predísť, ale sú
aj udalosti, niekedy až s tragickými ná-
sledkami, nad ktorými nemáme žiadnu
moc. Ak sa chceme čo najlepšie ubrániť
pred dosahom finančných strát, ktoré
nám tieto udalosti so sebou môžu pri-
niesť, je dôležité nájsť správne životné
poistenie. Životné poistenie, ktoré vám
pomôže včas zaistiť svoje neplánované
výdavky alebo pomôže vašim blízkym
pri výpadku finančných príjmov z roz-
manitých dôvodov. Naši odborníci
vám pri tom ochotne a podrobne po-
radia,  urobia analýzu vašich potrieb 
a možností i navrhnú najvhodnejší pro-
dukt z portfólia. Držíme sa pritom zá-

Pri narodení dostal do vienka schopnosti byť energický,
usilovný a optimistický. Tie mu pomohli stať sa vodcovským
typom  s vlastnosťami ako rozhodnosť a bojovnosť, ktorý
uvážlivo a nekompromisne ide za svojím cieľom. Rozmýšľa 
v globálnych dimenziách. Je veľkorysý a nevšíma si detaily.
Vie zapáliť iných pre svoje ciele, získať si ich a inštinktívne
riadiť... Bližšie nám už o svojom pôsobení porozprával sám.
Obchodný a marketingový riaditeľ AEGON Životná
poisťovňa, a.s. (v rámci celého AEGON-u zastáva aj ďalšie
kľúčové pozície napr. predseda predstavenstva AEGON
dôchodkovej správcovskej spoločnosti) Ing. Branislav Buštík.
Má 36 rokov, manželku Andreu a synov: polročného Tomáša
a trojročného Branka. 

AEGON má i unikátne pripoistenie pre ženy s vyplatením poistného 
plnenia pri diagnostikovaní karcinómu prsníka in situ alebo krčka maternice.



sady byť transparentní. Napríklad nami
uzatvárané zmluvy umožňujú zmeny,
iba ak sú v prospech klienta a neobsa-
hujú žiadne skryté poplatky alebo li-
mity. Klient vždy presne vie, čo si ku-
puje a koľko za to platí.

V  čom spočívajú možnosti, ktoré
v  tomto ohľade poskytujete, a prečo
by ste radili vybrať si práve AEGON
Životnú poisťovňu? 
Skutočne flexibilné produkty život-
ného poistenia od spoločnosti 
AEGON nielenže ochránia vás a vašich
blízkych v prípade neočakávaných uda-
lostí, ale pomôžu vám aj v mnohých
ďalších situáciách. Napríklad pri zabez-
pečení prostriedkov na dôchodok alebo
pri dožití podľa vami zvolenej poistnej
doby v jednotlivých etapách života. Po-
istné plnenie z hlavného poistenia, či
pripoistení sa vám alebo vami určeným

oprávneným osobám vyplatí tiež v prí-
pade úrazu, choroby alebo i úmrtia. Pri
detskom životnom poistení zasa na-
príklad na štúdium alebo štart do ži-
vota.
Poskytujeme tiež jednu z najširších po-
núk pripoistení na Slovensku. Máme
špeciálny produkt s  výraznou zľavou
pre nefajčiarov alebo ľudí s  dobrým
zdravotným stavom. Najnovšie a čoraz
žiadanejšie je napríklad aj unikátne pri-
poistenie špeciálne pre ženy vo veku
od 16 až do 57 rokov. Umožňuje vy-
platenie poistného plnenia v prípade
diagnostikovania karcinómu prsníka in
situ alebo krčka maternice. Tie sú veľmi
často odhalené pri preventívnych gy-
nekologických prehliadkach a  v  95 %
prípadov aj úspešne vyliečené. Stále
platí pravidlo, že včasné zistenie rako-
viny môže zachrániť život. Okrem sa-

motnej prevencie, na ktorú by ženy,
dievčatá a matky nemali nikdy zabúdať,
je tu tak aj možnosť, ktorá pomôže
v  ťažkej situácii, keď je už ochorenie
diagnostikované.
Uzatvorenie pripoistenia závažných
chorôb pre ženy nezabráni vzniku
ochorenia, môže však veľmi pomôcť,
keď táto nečakaná situácia nastane.
Prostriedky získané prostredníctvom
poistného plnenia potom môžete po-
užiť na kompenzáciu príjmov, platenie
záväzkov, na poskytnutie lepšej zdra-
votnej starostlivosti, liečenie a liečbu,
alternatívnu liečbu, rehabilitáciu a iné
výdavky nevyhnutné v čase liečby. Tak
sa dajú zmierniť nepríjemné udalosti,
ktoré závažné ochorenia so sebou pri-
nášajú a dopriať si dostatok času na po-
trebnú liečbu.
Text a foto: Peter Kresánek

ROZhOVOR

číslo 2/2011

Predseda predstavenstva AEGON dôchodkovej správcovskej spoločnosti Ing. Branislav Buštík na svojom pracovisku.
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Uplynuli dve desaťročia odvtedy,
ako známy československý
parkúrový jazdec Andrej

Glatz, advokát Ján Havlát a podnikateľ
Marián Horváth založili (15. apríla

1991) prvý Lions club na Slovensku (1.
LC Bratislava). Naša krajina sa tak zara-
dila medzi štáty, kde sa začali naplňovať
myšlienky najväčšej dobročinnej organi-
zácie na svete Lions Clubs International.

Ochotu pomôcť tým, ktorí si vlastnými
silami nedokážu alebo nemôžu svoje po-
stavenie zlepšiť dnes ako základné pred-
savzatie naplňuje okolo 1,8 milióna čle-
nov pôsobiacich v 42-tisíc Lions kluboch

AKTÍVNA POMOC 

22číslo 2/2011

Medzinárodné stretnutie zástupcov českých,
rakúskych a slovenských Lions klubov.

Pomoc aj pre zdravotníctvo
Predstavitelia pozvaných Lions klubov 
si odniesli pekné spomienky. 
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takmer v dvesto  krajinách
sveta.
1. LC Bratislava okrem
iného pomohol pri mo-
dernizácii zariadení det-
ských domovov (Bernolá-
kovo, Levoča, Handlová,
Čakany), v zdravotníctve pri projekto-
vaní, nákupe a budovaní lekárskych za-
riadení (napríklad pojazdná pôrodnica,
oalmologické centrum, laserový nôž).
Jeho členovia, ktorých počet sa rozrástol,
tiež poskytli dodávku Mercedes (prispô-
sobenú i pre imobilných), ktorá slúži ako

sociálny taxík v Prievidzi, či
elektrické vozíky pre nechodia-
cich (jeden dostal i Marek Pros -
tinák, ktorý bol zranený  pri vý-

buchu vo VOP Nováky). 
Najnovšie 1. LC Bratislava,
ku ktorému už pribudli  
v SR aj ďalšie takéto kluby,

jeden z nich prispel aj OÚSA, podporuje
program na ochranu detí pred vznikom
závislosti od používania PC a internetu. 
Podrobnejšie: /www.1lc-bratislava.sk/ 
Text a foto: Peter Kresánek

Na charitatívny vianočný punč, ktorý tiež
pripravuje 1. LC Bratislava, koncom roku
prispel (zľava) Andrejovi Glatzovi a Jánovi
Havlátovi aj Peter Dvorský s manželkou. 

Už tretí rok slúži v Prievidzi sociálne od-
kázaným a imobilným Mercedes Vito – dar
od 1. LC Bratislava. Na zábere odovzdá-
vanie vozidla so špeciálnym prispôsobením
pre imobilných cestujúcich zástupcom mesta.  

Vianočný punč už ochutnal, a tým na 
dobročinnosť prispel tiež JUDr. Pavel
Hrušovský s manželkou.
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(úryvok)

Filantropia ako morálna 
povinnosť každého 
úspešného človeka
Malú Julinku som spoznal, keď mala dvad-
sať mesiacov. Moja dcéra Veronika mala
vtedy dva roky a boli si vekovo veľmi blízke.
Julinka mala nádory na oboch očkách. Jedno
oko jej už vybrali a chceli aj druhé, ale jej
mama Ľudka s tým nesúhlasila. Julinka by
už definitívne nikdy nevidela a nikto nevedel
povedať, či jej ten zákrok vôbec pomôže.
Ľudka mala ešte tri ďalšie deti, syna a dve
dcéry. Vždy, keď som ich išiel pozrieť, vedeli,
že prinesiem nejaké hračky, a  už zďaleka
kričali: „Anjel ide, anjel ide!“
Ľudka mala ťažký život. Manžel robil stráž-
nika na družstve za pár eur a ona dostávala
materský príspevok a prídavky na deti. Mäso
mali iba jeden deň v týždni a všetko oblečenie
zo second handu. Mali kravku a z jej mlieka
pani Ľudka robila syrové korbáčiky a pre-
dávala ich po dedine, aby si trochu privyro-
bila. To sa dalo len vtedy, keď nebola s Ju-
linkou na onkológii. Keď som tam začal
chodievať, Julinku už posúdili ako nevylie-
čiteľný prípad. Ľudka skúšala ešte ľudových

liečiteľov a rôzne zázračné mastičky. Ešte aj
to málo, čo mala, dala na Julinku. Mohol
som jej však niečo vyčítať? Však ak zomiera
dieťa, spravíme všetko, aby sme ho skúsili
zachrániť. Niekedy v tom čase im zahynula
aj kravka – jeden z  hlavných zdrojov ich
príjmu. Pravdaže som rodine pomohol.
Okrem peňazí z našej charity som sa snažil
dostať ich z najhoršieho. Daroval som pe-
niaze na novú kravu, pomohol prefinancovať
základné náklady na prežitie. V tom naj-
dôležitejšom som však pomôcť nevedel. Ju-
linka o pár mesiacov zomrela. Na kare sme
dostali párok a  rožok na papierovej tácke.
Mám nesmierne rád túto rodinu. 
Prečo to vlastne píšem? Prečo si myslím,
že manažér, podnikateľ alebo bankár by
mal spoznať emócie manažéra z charity?
Z jedného jediného dôvodu. Aby sme po-
moc a službu nespájali len s biznisom.
V predchádzajúcej časti sme hovorili o tom,
že zmyslom života je služba, pomoc dru-
hým. Že my úspešní ľudia by sme mali vy-
užiť všetok náš talent a schopnosti na to,
aby sme vyhľadávali a napĺňali potreby zá-
kazníkov. Kto je však pani Ľudka? Je pani
Ľudka jedným z našich zákazníkov alebo
obchodných partnerov? Asi nie. Necítite

však tú nástojčivú potrebu pomoci? Ne-
zviera vám to srdce, nenapĺňa rozhorčením
a ľútosťou? Necítite to, že naša úloha nie
je slúžiť len našim zákazníkom, ale že ak
má mať náš život a podnikanie zmysel, mu-
síme sa starať aj o  tých najbiednejších?
O tých, o ktorých často nezakopnú ani ich
najbližší? O tých, ktorí sa možno boja na-
písať list s prosbou, pretože si myslia, že na
svete sú ľudia, ktorí určite potrebujú po-
moc ešte viac ako oni?
Myslím si, že je našou morálnou povin-
nosťou, povinnosťou úspešných ľudí, aby
sme veci menili. Aby sme sa zastavili a po-
mohli tým, ktorí našu pomoc najviac po-
trebujú. Biblia hovorí: „Komu bolo veľa
dané, od toho sa bude veľa vyžadovať.“ Nie
sme to práve my, úspešní a talentovaní ľu-
dia, ktorých by to malo trápiť najviac? Ne-
mali by sme práve my premeniť aspoň časť
z toho, čo nám dal Boh, karma alebo osud
na skutočnú pomoc tým, ktorí to najviac
potrebujú?
Rodín, ako je Ľudkina, sú na Slovensku ti-
síce a vo svete milióny. Ak je našou úlohou
slúžiť iným ľuďom, tak pomoc tým naj-
biednejším je tá najvyššia forma služby ľu-
ďom. Zahrňme ich do svojho obzoru, roz-
šírme svoj pohľad z  okruhu svojich
zákazníkov a partnerov aj na službu tým
posledným. Nevytvoríme finančný zisk,
ale veľmi veľa získame a naplníme zmysel
života.
Juraj a Michal založili svoju spoločnosť hneď

CESTA 
MANAŽÉRA 
Z PEKLA
alebo Ako robiť charitu úspešne a so srdcom

Známy podnikateľ a filantrop prináša vo svojej knihe unikátny
pohľad na pomoc ľuďom, ale aj na hľadanie zmyslu života
úspešného človeka...
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po nežnej revolúcii. Ich podnikanie
bolo od začiatku veľmi úspešné a po-
stupne sa ich firma rozrástla na pod-
nik s  takmer tisíc zamestnancami
a zaujímavým ziskom. Zaoberali sa
dovozom a maloobchodom s nábyt-
kom pre domácnosti. Oboch som ich
spoznal ako obchodných partnerov
v roku 1998 a postupne sme sa stali
dobrými priateľmi. Keď sme o nece-
lých desať rokov spustili činnosť našej
charity, prišiel som za Michalom,
s ktorým som mal bližší vzťah, s pros -
bou, aby pomohli rodinám, ktorým
pomáha naša charita. Moja myš -
lienka bola, aby ich spoločnosť daro-
vala rodinám výrobky, ktoré dlho-
dobo nevedia predať. Postele, skrine
alebo iné doplnky do domácnosti.
S  úsmevom na tvári ma odmietol.
Aby to nebolo až také trápne, tak mi
sľúbil, že ak sa im finančne vydarí
rok, našej charite pošlú nejakú malú fi-
nančnú sumu. Prekvapil ma. Uvedomil som
si, že aj ľudia, ktorí sú moji dobrí priatelia
a  sú aj veľmi úspešní, sa mi môžu obrátiť
chrbtom a nebudú chcieť pomôcť.
Asi o mesiac neskôr som sa stretol s Jurajom,
druhým spolumajiteľom spoločnosti. Poroz-
prával som mu, ako sa naša charita rozbieha
a aké máme radosti a starosti. O rozhovore
s Michalom a jeho postojom som mu nepo-
vedal nič. Nepokladal som to za správne.
O to viac ma Juraj prekvapil otázkou: „An-
drej, rozbehli ste super projekt, môžeme vám
pomôcť? Nechcete od nás za symbolickú cenu
jedno euro výrobky, ktoré nevieme predať?“
Zalapal som po dychu. Veď to je presne to,
o čo som pôvodne prosil Michala, ktorý ma
poslal kratšou cestou. Spolupráca sa rozbehla
rýchlo a naša charita vďaka tejto spoločnosti
doručuje rodinám stovky výrobkov každý
rok.
Nie je to zvláštne? Dvaja na prvý pohľad
rovnakí ľudia. Spolu začínali podnikať,
firmu vlastnili rovnakým dielom, s oboma
som mal priateľský vzťah, no ich reakcia
a ochota pomôcť boli diametrálne odlišné.
Osobne som presvedčený, že vnútri kaž-
dého z nás sa skrýva dobré srdce. Takmer
každý z nás sa v ranom detstve chúlil v ma-
minom ochrannom objatí, cítil jej lásku

a  opateru. A  každý z  nás, keď sa stane
otcom alebo mamou, snaží sa dať všetku
svoju lásku svojim milovaným deťom. To
znamená, že dobré srdce a lásku v tom srdci
máme všetci. Často sa však naše srdce obr -
ní, vytvorí si ochranný val. Nechce, aby mu
bolo ublížené. Stokrát nás už podviedli,
oklamali. Utrpenie a  hrozby sa na nás
denne valia z  televízie, internetu a  tlače.
Vraždy, výbuchy, teroristi, AIDS, rakovina,
povodne, cunami. Naše srdcia sa chcú
a  musia brániť, aby neplakali každý deň.

Ale ako potom presvedčiť takého
Michala, aby pomohol? Čo treba
spraviť, aby sme prekonali obranný
val jeho srdca? Myslím si, že niekto-
rých ľudí nepresvedčíme nikdy.
Svoje srdcia si chránia príliš silno.
Michal miluje svoje deti, pomôže
svojej rodine, spraví pre ňu všetko,
čo len bude môcť. Ale ďalej ho ne-
dostaneme. To je tá zlá správa.
Dobrá správa je, že týchto ľudí, 
týchto úspešných Michalov, ktorí
nechcú pomáhať, je čoraz menej
a menej.
Podobnú situáciu som zažil aj vo
veľkej celosvetovej korporácii mo-
bilného operátora. S prezidentom
slovenskej pobočky sme sa občas
stretli na golfe a diskutovali o pro-
blémoch podnikania na Slovensku.
Keď som za ním prišiel s návrhom,
ako by nám nefinančne mohli po-

môcť, jasne mi vysvetlil, že stratégiu, komu
a ako majú pomáhať, majú stanovenú cen-
trálne a  on na tom nič nemôže zmeniť.
Slušne ma odmietol. O rok neskôr na jeho
miesto prišiel nový prezident, ktorý pred-
tým pôsobil v Česku. Asi dva mesiace po
svojom nástupe mi zavolal s otázkou: „Po-
čul som o vašom fantastickom charitatív-
nom projekte. Ako vám môžeme po-
môcť?“ Zrealizovali sme spolu výborne
fungujúci program pomoci. Ďakujeme. 
(str. 20 – 23, www.cestazpekla.sk)

Andrej Kiska (*1963) - vyštudoval Elektrotechnickú fakultu Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave. Má 48 rokov, je ženatý a má 4 deti. Býva v Poprade. Po ukončení štúdia pracoval

ako projektant a v roku 1990 odišiel skúšať šťastie do USA s plánom natrvalo sa tam usadiť. Po
roku a pol sa však vrátil na Slovensko s veľkou chuťou podnikať. Založil svoju prvú spoločnosť,
ktorá sa zaoberala dovozom, veľkoobchodom a maloobchodom so šperkami. V roku 1996 spoluza-
kladal spoločnosť Tatracredit, s.r.o., ktorá realizovala katalógový splátkový systém Triangel 
a neskôr aj splátkový systém Quatro. Triangel a Quatro sa stali najväčšími splátkovými systémami
na Slovensku. Svoje pôsobenie na finančnom trhu neskôr rozšírili o aktivity v oblasti pôžičiek,
kreditných kariet a financovania kúpy osobných automobilov. V roku 2005 kúpila všetky tieto
spoločnosti VÚB banka a zlúčila ich pod názov Consumer Finance Holding, kde Andrej Kiska pôsobil
do roku 2007 ako člen predstavenstva. Spolu s priateľom založil v roku 2006 neziskovú organizáciu
Dobrý Anjel, v ktorej pôsobí ako predseda správnej rady a doteraz sa intenzívne venuje jej rozvoju.
Dobrý Anjel pomáha rodinám s deťmi, ktoré sa vinou závažného, život ohrozujúceho ochorenia
dostali do ťažkej finančnej situácie. Počas štyroch rokov svojej činnosti vyzbieral a do posledného
centa prerozdelil vyše 10 miliónov eur a pomohol viac ako 4 000 rodinám s deťmi. Dobrý Anjel je
dnes najúspešnejšia nefiremná charita na Slovensku.
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= ochranu majetku a osôb
● formou fyzickej ochrany
● formou elektr. zabezp. syst.
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bezp. projektov

= ochranu motor. vozidiel
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Kontakt:  0908 935 305

meg@stonline.sk
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Nordic walking –
severská chôdza

Pri nordic walkingu nie je dôležitá rých-
losť, dôležité je, aby ste z pohybu mali ra-
dosť. Aj preto by ste nikdy nemali pred
samotnou chôdzou zabudnúť na roz-
cvičku. Po rozcvičke sa možno vydať na
chôdzu. Avšak, pozor! Podstatou sever-
skej chôdze nie je rýchlosť, ale dlhšia
dĺžka krokov a energické zapájanie paží.
S pohybom paže vzad sa dlaň otvára, na
ceste späť vpred je stále otvorená, zatvára

sa až pri striedaní paží odrazením palice
o zem. Týmto energetickým pohybom
sa trénuje práca hornej časti tela, zabez-
pečuje sa dobré prekrvenie svalstva rúk a
predchádzate vzniku kŕčov.

RELAX
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Ľudia vyznávajúci nordic walking a aj na Slovensku kráčajúci 
s paličkami v rukách sa stávajú čoraz väčšou samozrejmosťou. 
V dnešnej časti si povieme niečo o tom, ako mať pri severskej
chôdzi ten správny krok a vybavenie...

II. ČASŤ



Technika kráčania
Na rovine je pri chôdzi trup mierne
predklonený, pohľad smeruje dopredu,
hlava je držaná v línii tela. Ramená sú
posadené skôr dozadu a dolu, pri chôdzi
akoby vykonávali „tanečný pohyb“ do-
predu a dozadu pri miernej rotácii oproti
panve počas každého kroku. Hrudník
by mal byť uvoľnený. Striedavý pohyb
rúk sa začína odrazom za telom pri na-
tiahnutom lakti. Palice sa nosia pozdĺž
tela, kopírujú jeho naklonenie, smerujú
dozadu. Prednú palicu nezapichujeme
ďalej ako pri päte prednej nohy. Ruku,
ktorá je v lakti napnutá, zviera rukoväť
a opiera sa o jej pútko, uvoľňujeme na
konci odpichu.
Pri chôdzi do kopca je predklon výraz-
nejší a kroky sú kratšie. Viac sa zapájajú
svaly hornej polovice trupu a zadnej
strany stehien a lýtok. Správne používa-
nie palíc odľahčuje dolné končatiny 
a postupne umožní predĺžiť krok aj pri
stúpaní. Kráčanie do mierneho kopca je
pre začiatočníkov ideálnou príležitosťou
lepšie pochopiť a nacvičiť si tento typ
chôdze.
Pri schádzaní z kopca bývajú kroky vý-
razne kratšie a ťažisko tela je pomerne
nízko. Kolená sú stále v miernom po-
krčení, chodidlá sa dotýkajú povrchu väč-
šinu času celou plochou a pôsobia ako
pribrzďovače telesného pohybu. Odpich
palicami je menej výrazný. Tie viac slúžia
ako opora na odľahčenie kĺbov dolných
končatín. Kráčanie z kopca si kvôli mož-
nosti úrazu vyžaduje väčšiu opatrnosť pri
narábaní s palicami. Nordic walkingové

palice neslúžia ako opierka. Vlečiete ich
za sebou. Sústreďte sa na prácu s rukami:
keď vykročíte ľavou nohou, dopredu ide
pravá ruka a naopak. Palica je pevne pri-
pojená k dlani a zvierate ju iba vtedy, keď
vykonávate záber spredu dozadu.

Správne vybavenie
K severskej chôdzi neodmysliteľne patria
ľahké paličky so špeciálnym uchytením.
Na ich výrobu sa používa vysokokvalitný
a ľahký materiál (karbón a sklené vlákno).
Nordic walkingové ľahké palice nemožno
nahrádzať lyžiarskymi či trekovými –
ťažšími palicami. Okrem špeciálne tva-
rovanej rúčky a kovového hrotu s odní-
mateľnou gumenou koncovkou majú

unikátny systém úchytu, akúsi rukavičku.
Gumené koncovky sú pre chôdzu alfou
aj omegou. Nemali by sa nechať úplne
zodrať. Novinkou pri koncovkách je si-
lent spike, kombinácia gumenej kon-
covky s irídiovými hrotmi - vhodná pre-
dovšetkým do terénu. Palice možno
používať aj bez koncovky, ale iba na mäk-
kom teréne. 
Pokračovanie nabudúce: Nordic blading.
Text: Peter Škorňa
Foto: INT, archív

VEľKOSŤ PALÍC 
NA NORDIC wALKING

výška postavy výška palice
200 cm 135 až 140 cm
190 cm 130 až 140 cm
180 cm 125 až 135 cm
170 cm 120 až 130 cm
160 cm 110 až 120 cm
150 cm 105 až 115 cm
140 cm 100 až 110 cm

Palica by sa mala merať naboso a bez
gumenej koncovky. Mala by siahať po
pupok. Dĺžku palíc si vypočítate nasledovne:
0,72 x telesná výška, alebo telesná výška
mínus 50 cm.
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Ako sami priznávajú, spája ich
snaha sprostredkovať svojmu oko-
liu pozitívne emócie, ktoré zaží-

vajú najmä pri túrach, výletoch a prechádz -
kach s fotoaparátom. Tiež ich vzájomné
debaty a diskusie o stvárnení týchto zážitkov
prostredníctvom maľby a fotografií. 
Medzi poznatky a závery z ich diskusií,
ktorými je ovplyvňovaná tiež ich tvorba,
patria okrem iných nasledovné:

Približne 80 percent zmyslových vne-
mov človeka sprostredkuje zrak. To do-
dáva značnú váhu vzťahu tvorca – obraz
– divák a vyzýva autora k zodpovednosti.

Keď sa divák pozerá na dielo tvorcu,

jednosmerne na neho pôsobia estetické,
filozofické, etické a morálne hodnoty 
v tomto obraze obsiahnuté. Čo sa pritom
odohráva v divákovej mysli? Na čo má
klásť autor dôraz? Akými prostriedkami
to vyjadriť?

Ak sú vnemy z krajiny, vôd, oblakov,
postáv väčšinou pozitívne, ako napríklad
radosť, nežnosť, uvoľnenie napätia, chuť
do riešenia svojich či cudzích problémov,
potom veríme, že človeka trápeného cho-
robou na tele a na duši takéto vnemy
podporia smerom k zdraviu - teda toto
umenie napĺňa ciele diela a sprostredko-
vane lieči.

V marci a apríli pokračoval 
v Onkologickom ústave sv.
Alžbety, v jeho preventívnom
centre,  cyklus výstav Umenie,
ktoré lieči v poradí už 39.
prezentáciou. Pod názvom
Inšpirácia krajinou a mestom 
pri nej usporiadali spoločnú
výstavu svojich fotografií a
fotomontáží hneď traja autori -
Ladislav Smolák, Rudolf Legel 
a Pavel Sůra.

INŠPIRÁCIA KRAJI      
39. VÝSTAVA UME   

Už 39. výstavu Umenia, ktoré lieči, pod názvom Inšpirácia
krajinou a mestom usporiadali spoločne hneď traja autori -

Ladislav Smolák, Rudolf Legel a Pavel Sůra.



bližšie o autoroch
Ing. Rudolf Legel, CSc., sa narodil
v roku 1940 v Bratislave. Absolvoval
Elektrotechnickú fakultu SVŠT v
Bratislave (1969). V rokoch 1958
až 2003 pôsobil ako technik, vý-
skumný pracovník a manažér 
v Tesle Lanškroun,  na Katedre expe-
rimentálnej fyziky PF UK, v Ústave
systémového inžinierstva priemyslu,
Ústave aplikovanej kybernetiky, Slo-
venskom plynárenskom priemysle (SPP)
a Siemense PSE. Žije a tvorí v Bratislave
a Plaveckom Mikuláši. Jeho výtvarná
tvorba siaha od štylizovanej fantazijnej
krajinárskej tvorby po kompozície figu-
rálnych, strojových a krajinných prvkov.
Sú to obvykle olejomaľby, ale aj kabeláž
a latexové reliéfy. Od roku 1982 tiež

uskutočňuje pokusy s básnickým textom
vytváraným v interakcii človek – počítač
(publikácia v literárnom časopise Rom-
boid č. 2/82). Svoje, ako ich nazýva
učňovské výtvarné roky (1958 – 1964),
prešiel pod vedením Jana Trampotu, syna
známeho rovnomenného českého ma-
liara. V rokoch 1975 - 1980 sa zapája ole-

jomaľbami medzi amatérskych vý-
tvarníkov zoskupených okolo Jú-
liusa Kollera. Roky 1983 - 2003
sprevádzajú jeho účasť na výstavách,
respektíve samostatné výstavy ama-
térskych tiež nezávislých výtvarní-
kov. Predstavuje sa na výstavách 
v galérii Typo&Ars vo Vajnoroch.
V roku 2003 pripravil výstavy olejov
a fotomontáží spolu s Petrom Čep-
com v galériách Siemens Fórum 

v Bratislave a SPP v Bratislave. Výstavu
fotomontáží Zosilnená krajina v súkrom-
nej galérii v Plaveckom Mikuláši prezen-
toval roku 2008. O rok nato nasledovala
jeho výstava fotomontáží s Palom Sůrom
Krajina Makro/Mikro/Fantastická, a to
v súkromnej galérii Za potokom v Pla-
veckom Mikuláši.
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 NOU A MESTOM -  
 NIA, KTORÉ LIEČI

Rudolf Legel, Noc plná tajomstva pri Kostole sv.Floriána 

v Plaveckom Mikuláši. (Fotomontáž 29x40)

Rudolf Legel, Zelená magická
krajina (Fotomontáž 40x29)

Rudolf Legel, Tri pohľady na Krížnu vo Veľkej Fatre.(Štylizovaná fotografia (Sůra) + štylizované foto olejo-maľby (Legel) + fotomontáž z obidvoch)
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Veľká noc už je za nami, pripomína
nám ju tiež krásne prianie a ešte
krajší obrázok od pravidelnej 
autorky výstav v rámci cyklu 
Umenie, ktoré lieči, počítačovej
grafičky Andrejky Mázorovej.

RNDr. Pavel Sůra, PhD., sa narodil 
v Havlíčkovom Brode roku 1942. Ukončil
Prírodovedeckú fakultu Univerzity Ko-
menského v Bratislave (1965). Pokračoval
vedecko-pedagogickou dráhou ako asis-
tent na Katedre experimentálnej fyziky
PFUK v Bratislave (1966), docent na Ma-
tematicko-fyzikálnej fakulte UK (1991),
prorektor pre vzdelávanie na Univerzite
Komenského (1998). Od roku 2004 pô-
sobí ako akademický správca e-learningu
v Centre informačných technológií UK.
Fotografii sa venuje 55 rokov, začínal 
s čiernobielou, na filmoch formátu 6 x 9
centimetrov. Záľuba v turistike ho pri-
viedla postupne k farebnému diapozitív-
nemu filmu a snímkam z vysokohorských
túr. Od roku 1993 fotografuje s digitál-
nymi prístrojmi. Oblasť jeho záujmu sa

rozšírila o zátišia, krajinu a architektúru.
Medzi jeho tvorivé vystúpenia na verej-
nosti patrí výstava čiernobielych fotografií
vo vstupnej hale Matematicko-fyzikálnej
fakulty UK v Mlynskej doline (1988). 
V internetovej fotografickej súťaži časopisu
WAT v roku 2004 získal druhé miesto
nielen v kategórii Panoráma, ale aj v kate-
górii Fotohumor a tretie miesto v kategórii
Reportáž. V roku 2008 si odskúšal úlohu
kurátora na výstave Zosilnená krajina v sú-
kromnej galérii v Plaveckom Mikuláši.

Konštatuje, že bol tiež neúspešný finančný
manažér tejto výstavy. V roku 2009, ako
už bolo spomenuté, spolu s Rudom Lege-
lom usporiadali spoločnú výstavu Krajina
Makro/Mikro/Fantastická v súkromnej
galérii Za potokom v Plaveckom Mikuláši.
Na najnovšej výstave všetkých troch auto-
rov v OÚSA je výber z momentálne jeho
najobľúbenejšej témy – rôznych tvarov a
podôb okien. Tieto fotografie vznikli
zväčša v minulom roku 2010. 
Text a foto: Peter Kresánek
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Ing. Ladislav Smolák sa narodil roku 1936
v Piešťanoch. Tiež absolvoval Elektrotech-
nickú fakultu SVŠT v Bratislave (1959),
kde po skončení štúdií pôsobil ako asistent
na Katedre rádiotechnológie (1960 –
1972). V rokoch 1972 – 1977 bol vedúcim
odboru technického zabezpečenia v Ústave
systémového inžinierstva priemyslu v Bra-
tislave. Následne (roky 1977 – 1995)  pra-
coval ako výskumný pracovník vo Vý-
skumnom ústave lekárskej bioniky 

v Bratislave. Najväčšiu časť svojho doteraj-
šieho pracovného pôsobenia  venoval On-
kologickému ústavu sv. Alžbety. V rokoch
1995 – 2009  tu vybudoval a zastával post
vedúceho oddelenia informačných systé-
mov. Na oddelení pracuje a svoje cenné
skúsenosti odovzdáva aj po zavŕšení veku
na zaslúžený odpočinok. Od mladosti je
aktívnym turistom. Orientuje sa hlavne na
vysokohorskú turistiku. Fotografuje od
študentských čias. Začínal s kinofilmom,

po zavedení  farebných materiálov foto-
grafoval takmer výlučne na diapozitívy.
Prvý digitálny fotoaparát začal používať 
v roku 2003. Zameriava sa hlavne na foto-
grafiu krajiny a prírody. Námety na snímky
získaval na svojich turistických potulkách,
v ostatných rokoch už skôr na prechádz -
kach prírodou. Prezentácia na tejto výstave
je jeho prvé verejné vystúpenie, všetky jeho
vystavené diela pochádzajú z najnovšieho
obdobia rokov 2008 až 2010.  

Pavel Sůra, Žibritovské okná I.,  z cyklu Okná (3 fotografie 13x18
v jednom ráme 52x25 cm) 

Pavel Sůra, Okná na Štúrovej,  z cyklu Okná. (3 fotografie 13x18
v jednom ráme 52x25 cm)

Ladislav Smolák, Horná Orava. (Letné lúky nad Zuber-com, dve fotografie 41x25 v jednom ráme 50x70)
Ladislav Smolák, Červené vrchy. (Hlavný hrebeň 

z Kasprovho vrchu, dve fotografie 41x25 

v jednom ráme 50x70)
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Čokoláda je údajne zdravá a pôsobí
upokojujúco. Určite bude chutiť

i  v  najnovších obaloch od spoločnosti
GRAFOBAL Skalica, ktoré získali v ce-
losvetovej obalovej súťaži hneď dve naj-
vyššie celosvetové ocenenia: WorldStar
Award for Packaging, a to za výrobky:
RADMILLA, višne a slivky v čokoláde,
10 ks a Luxusný obal na pralinky ILLUI.
Tým viac, že o takéto prestížne ocenenia
sa najnovšie uchádzalo 278 obalových
riešení z 30 krajín. 
„Zisk týchto trofejí nevnímam izolo-

vane len v  kontexte dvoch ocenených
produktov, ale ako celkové ohodnotenie

práce špičkových odborníkov v  GRA-
FOBALE.  Hovorí sa, že najťažšie nie
je prvenstvo získať, ale ho obhájiť. GRA-
FOBALU sa to podarilo už viackrát. Aj
to svedčí o  stabilnej a  vysokej úrovni
kvality produkcie, ktorá dennodenne
opúšťa brány našich závodov.“  Uviedol

v düsseldorfskom kongresovom centre
pri prevzatí oboch certifikátov najlep-
ších obalov svojho druhu vo svete -
Worldstar Award for Packaging za rok
2010 generálny riaditeľ a predseda pred-
stavenstva Ing. Marián Kožíšek, MBA.
Text a foto: Peter Kresánek

S parkovaním v bratislavskom Starom
Meste, kde sídli i naša nemocnica, to

návštevníci nemajú ľahké. Iste preto
potešilo položenie základného kameňa
nového garážového komplexu pri
bratislavskom hradnom areáli a Národ-
nej rade Slovenskej republiky. Slávnost-
ného aktu sa zúčastnili: riaditeľ a konateľ
spoločnosti Exopline Ing. arch. Karol Kál-

lay, primátor Bratislavy doc. Ing. Milan
Ftáčnik, CSc., starostka Starého Mesta
Tatiana Rosová, Ing. Dušan Blattner, ria-
diteľ  a konateľ spoločnosti IPP Slovakia,
ktorá sa podieľala napríklad na výstavbe
budovy Národnej banky Slovenska
a ďalších výnimočných stavieb.  
Text a foto: Peter Kresánek 15. apríla zorganizovala Liga proti rakovine

už pätnásty ročník verejno-prospešnej
zbierky Deň narcisov. Žltý narcis symbo -
lizuje spolupatričnosť a podporu onkolo -
gickým pacientom. Zároveň nám všetkým
pripomína, že rakovina je nielen zdravot-
ným, ekonomickým, ale i sociálnym prob-
lémom. Posolstvo jubilejného ročníka bolo:
„Celý život je vo vašich rukách, ale sú aj dni,
keď potrebujete cítiť pomocnú ruku iných.
A je tu deň, keď ju môžete podať i vy.“
O tom, že ste ju podali, svedčí aj rekordný
výnos tejto zbierky v hodnote 965 270.43
EUR. Z výnosu Dňa narcisov podporuje Liga
proti rakovine aj Onkologický ústav sv. Alž-
bety. Informáciu o podporených projektoch
vám prinesieme v ďalšom čísle.

Lepšie s parkovaním

Čokoláda
je zdravá

Rekordný 
výnos zbierky



Kondíciu a svoj zdravotný
stav si môžete upevniť už 
aj v novootvorenom 
18-jamkovom golfovom
areáli Slovenska, ktorým 
je Golf Resort Skalica.
Nachádza sa v centre Záho-
ria na okraji malebného vi-
nohradníckeho kráľovského
mesta Skalica s viacerými
pamätihodnosťami,
kultúrnymi podujatiami
i možnosťami kvalitného
ubytovania. 
Text a foto: Peter Kresánek

V kultúrnom centre Univerzitnej
knižnice Bratislava pokrstil Peter

Dvorský nový zvukový nosič (CD):
Janko Blaho. Na CD sú vybraté diela
hudobných velikánov (Bedřich Sme-
tana, Antonín Dvořák, Wolfgang Ama-
deus Mozart, Giuseppe Verdi, Pietro
Mascagni, Stanisław Moniuszko, Piotr

Iľjič Čajkovskij, Giacomo Puccini,
Charles Gounod či Eugen Suchoň),
ktoré v čase kulminácie svojho umenia
Janko Blaho naspieval. 
Dr. Janko Blaho (Skalica 15. septembra

1901 – Bratislava 24. apríla 1981) bol prvý
slovenský profesionálny operný spevák
(stvárnil cez 150 postáv). Debutoval v Slo-
venskom národnom divadle (1924), po-
slednýkrát spieval v Štátnom divadle v Ko-
šiciach (1968). Známy je ako priekopník
slovenského rozhlasového štúdia, nahrávok
na gramoplatniach i slovenskej tanečnej
piesne. Tiež i pedagóg, zberateľ, interpret
a propagátor ľudovej piesne.
Ako odznelo na spomienkovom stretnutí
a krste historického CD Janka Blaha: pa-
mätajme na slávnych predkov, ak
chceme, aby ďalšie pokolenia nezabudli
na nás. Janko Blaho by si určite zaslúžil,
aby jeho meno niesla i niektorá z ulíc
hlavného mesta SR Bratislavy. Veď Bra-
tislava už má ulice Bartókovu, Janáčkovu,
Mozartovu i Kresánkovu. 
Text a foto: Peter Kresánek

Pri krste spomienkového CD sa stretli najznámejší slovenský tenor a riaditeľ 
opery Slovenského národného divadla Peter Dvorský i farár bratislavskej 
Katedrály sv. Martina Dr. Marián Červený. 

Medzi prítomnými hosťami boli i viaceré
ďalšie osobnosti kultúrneho a hospodárskeho
života i tí, ktorí vydaniu albumu pomohli.    

Kultúrny počin

Otvorili
športovisko
pre zdravie
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