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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 1d i A4 i dd   1 1/8/10 3:09:00 PM1/8/10   3:09:00 PM
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Slúžiť a pomáhať chorým ako Svätá alžbeta

3

Dielo lásky
Hoci svätá Alžbeta bola kráľovská dcéra, veľmi urodzená a vznešená žena, v bežnom živote

bola  aj ženou praktickou, veľmi inteligentnou a odvážnou, s otvoreným, milujúcim srdcom.
Vedela sa postaviť potrebám života zoči-voči. Keď sa Alžbeta nečakane stala vdovou v roku
1227 a stratila milovaného manžela na križiackej výprave a onedlho nato sa jej narodilo tretie
dieťa, dcérka Gertrúda, už ako polosirota, život Alžbety zaznamenal veľký emocionálny aj so-
ciálny zlom. Odišla z hradu Wartburg (doteraz sa líšia historické pramene, či bola z hradu vy-
hnaná, alebo odišla dobrovoľne) a po pobytoch na viacerých miestach sa napokon presťahovala
do mesta Marburg, kde žil jej spovedník a duchovný vodca p. Konrád. 

Na jar roku 1229 len ako 21-ročná Alžbeta zriadila v Marburgu malú nemocnicu. Celú pe-
ňažnú sumu dedičstva po mŕtvom manželovi venovala na stavbu tejto malej nemocnice. Tu
postupne zhromažďovala chorých a nevládnych. Tých najúbohejších a najopovrhovanejších
usádzala k svojmu stolu. Spravidla dva razy za deň, ráno a večer, osobne navštívila všetkých
chorých a  sama ošetrovala tých, čo boli medzi nimi zvlášť odpudzujúci. Jedných nakŕmila,
druhým opravila lôžko, iných vzala na ramená a preukázala im mnohé iné služby ľudskosti.
Pripravovala jedlá v kuchyni, umývala riady, naučila sa pliesť vlnu a šiť oblečenie pre chudob-
ných, čistila príbytky chudobných a chodila rybárčiť, aby mali čo jesť. 

Ako môžeme žiť dielo lásky sv. Alžbety my tu a teraz? Kde a ako môžeme šíriť lásku jej srdca
v našej nemocnici, ktorá nesie jej meno? Alebo to má zostať len vecou sestier alžbetínok a ve-
riacich zamestnancov? Určite nie. Každý zamestnanec našej nemocnice, ktorý je prirodzene
dobrým človekom, sa snaží šíriť lásku, pomoc, ľudské pochopenie a prijatie, pokoj. Lebo to
máme všetci ľudia prirodzene vpísané do svojho srdca. Láska je silnejšia ako akákoľvek negatívna
sila. Človeka robí skutočne šťastným jeho vlastná sloboda od zla. Naopak, šírením lásky človek
rastie a pretvára svet okolo seba na lepší. Hoci by to bolo len o malinký kúsok. Máme slobodné
ruky a smieme i našu nemocnicu robiť denne čoraz lepším a krajším miestom pre chorých
ľudí, ktorí trpia na tele a  súčasne je hlboko poznačený aj ich emocionálny svet a  stabilita.
Smieme vytvárať lepšie a krajšie miesto, kde ako zamestnanci pracujeme radi a cítime sa  pri
svojom poslaní dobre, slobodne a pokojne. Mnohé veci a kvalitu môže ovplyvniť ktokoľvek
z nás svojím správaním, pozitívnou komunikáciou, dobrými skutkami, nápadmi, odvahou.

Je ľahké predstaviť si sv. Alžbetu, ako sa prechádza po chodbách našej nemocnice. Ako ju
vidím ja? Ako mladú, krásnu, urodzenú ženu v dlhých šatách, s tvárou plnou dobroty a lásky?
Vidím, ako sa ticho a milujúco pozerá na každého chorého a hľadá každú i tú najmenšiu potrebu
chorého, na ktorú by mohla odpovedať svojou činorodou pomocou a  láskavým požehnaním
ženy, matky? Akiste áno. Alžbeta slúžila, pomáhala, rozdávala, žehnala, milovala.

(pokračovanie na strane 6)➤

Rehoľná sestra M. Jana-Battista 
(Ing. Oľga Ružičková)
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3Dielo 
lásky  

Hoci svätá Alžbeta bola kráľovská dcéra, veľmi
urodzená a vznešená žena, v bežnom živote

bola  aj ženou praktickou, veľmi inteligentnou
a odvážnou, s otvoreným, milujúcim srdcom.
Vedela sa postaviť potrebám života zoči-voči.
Keď sa Alžbeta nečakane stala vdovou v roku

1227 a stratila milovaného manžela na kri-
žiackej výprave a onedlho nato sa jej narodilo
tretie dieťa, dcérka Gertrúda, už ako polo-

sirota, život Alžbety zaznamenal veľký
emocionálny aj sociálny zlom. 

KLINIKA NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY

8Diagnostické oddelenie 
kNm

Najnovšie pribudlo v OÚSA hybridné
diagnostické zariadenie Siemens

Symbia T umožňujúce realizáciu záznamu
metódou SPECT/CT. Ide o zariadenie ur-

čené pre pracoviská nukleárnej medicíny,
ktoré je vlastne spojením modernej špičko-

vej tomografickej (SPECT) gamakamery
a CT zariadenia.   

LÔŽKOVÉ ODDELENIE KNM

11Najväčšie slovenské cen-
trum pre rádionukli-

dovú liečbu
Lôžkové oddelenie Kliniky nukleár-

nej medicíny Onkologického
ústavu sv. Alžbety je najväčšie slo-

venské centrum pre rádionuklidovú
liečbu. Vzniklo v roku 1956. Sídli na 4.

poschodí Onkologického ústavu sv. Al-
žbety na Heydukovej ulici a od mája

tohto roku funguje v zrekonštruova-
ných priestoroch.    

4

ROZHOVOR

14prezidentka nádeje 2. časť
Slovensko má málo výnimočných osob-

ností. Jednou z nich je dáma, ktorá v roku 1990
založila neziskovú organizáciu Liga proti rakovine,
ktorej aktivity v pozícii prezidentky riadi dodnes.
Je taktiež zakladateľkou Čes koslovenskej spoloč-
nosti 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.

LIGA PROTI RAKOVINE

16Spoľahlivá opora 
1. časť

Liga proti rakovine vznikla 19. januára 1990,
vďaka čomu oslavuje tento rok dvadsať rokov
svojej úspešnej činnosti. Československá liga
proti rakovine bola registrovaná ako nezisková
charitatívna organizácia - občianske združenie. 

UŠĽACHTILÍ DARCOVIA

19pomoc pokračuje 
napriek kríze

Ušľachtilí darcovia podporujú Onkologický ústav
sv. Alžbety (OÚSA) aj počas krízy, keď je, pochopi-
teľne, na to menej možností. O to vzácnejšia je
napríklad finančná podpora, ktorou našej nemoc-
nici najnovšie pomohol Lions Club Bratislava Is-
tropolis.
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HISTÓRIA 

26pohľad do histórie 
nášho kostola

Prípravné práce na stavbu kostola sa začali už
v decembri roku 1738, teda po troch mesiacoch
od príchodu prvých sestier alžbetínok z Viedne,
ktoré na prianie vtedajšieho arcibiskupa Imricha
Esterházyho boli pozvané založiť kláštor do vte-
dajšieho Presburgu. 

UMENIE V OÚSA

30liečili
až dve

výstavy
V rámci pokračujú-
ceho cyklu prezentá-
cie umenia, ktoré
(sprostredkovane)
lieči, priblížil Onko-
logický ústav sv. Al-
žbety najnovšie vo
svojom prvom pre-

ventívnom centre hneď diela štyroch tvorcov:
troch žien a jedného muža... 

UDIALO SA

20promócie 
s červe-

nými ružami
Pri tohtoročných promóciách na Vysokej

škole zdravotníctva a sociálnej práce svätej
Alžbety profesor MUDr. Krčméry, DrSc.,

v príhovore k novým bakalárkam a bakalá-
rom pripomenul, že ukončenie štúdia je záväz-

kom i voči ich rodičom, manželom a manželkám,
priateľom a priateľkám... 

ROZHOVOR

22karol kállay - Návod
na dlhovekosť 

Precestoval celý svet. A s ním i jeho fotoaparát
Leica. Je úžasný svojou láskavosťou k ľuďom,

schopnosťou pozorovať a rozprávať i bez slov.
Cesta, ktorú prešiel, nebola vždy ľahká.

Stále sa však snažil ísť na maximum. Foto-
graf a publicista (vydal už 42 kníh), ten

najskvelejší radca, otec a starý otec Karol
Kállay (84). 

PRACOVNÉ PREVENTÍVNE 

CENTRUM

24pracovná zdravotná
služba – jej obsah

a funkcie (dokončenie)
Dnes ukončujeme tému týkajúcu sa jednej

zo základných povinností zamestnávateľa –
a to vylúčenia rizika poškodenia zdravia za-
mestnancov, vyplývajúceho z ich vystavenia

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

Šéfredaktor: Peter Kresánek 
Šéfeditor: Peter Škorňa
Vedúci vydania: MUDr. Martin Chorváth
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.
Tlač: Slovenská Grafia, a. s.
Kopírovanie alebo rozširovanie magazínu, prípadne jeho častí, výhradne s povolením vydavateľa 
• Fotografia na titulnej strane: Dar Lions Clubu Bratislava Istropolis prevzal riaditeľ OÚSA doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h., prof.
(uprostred). Odovzdať mu ho prišli za Lions Club Bratislava Istropolis Ing. Zdenko Somora (zakladajúci prezident tohto klubu)
a MUDr. Ľubomír Šušol (bezprostredný post prezident klubu). Foto: Peter Kresánek    

onkologický ústav sv. alžbety, s. r. o,
heydukova 10, 
812 50 bratislava, 
www.ousa.sk

časopis (štvrťročník) onkologického ústavu svätej
alžbety (oúSa), registrácia: ev 3726/09, 
iČo: 35 681 462

vyDáva:

ročník 2 / číslo 3, Časopis je šírený zdarma
Dátum vydania: 30. 9. 2010
Pripravené za dobrovoľnej spolupráce, 
pomoci a darov priaznivcov, pracovníkov, 
pacientov, klientov a partnerov OÚSA.

5

DOPLNENIE
Z dôvodu termínu uzávierky časopisu
Naša nemocnica, čísla 02/2010, sa nám
nepodarilo realizovať úpravu v profile
klinickej psychologičky Mgr. Andrey
Križanovej. Radi by sme na pravú mieru
uviedli, že pôsobenie pani magisterky
Križanovej v Onkologickom ústave sv.
Alžbety je v rámci psychosociálneho
programu plne hradené Ligou proti
rakovine. 

Redakcia

oznámenie o štruktúre vlastníckych vzťahov vydavateľa k 31.12. 2009: rehoľa svätej alžbety, Špitál-
ska 21, 812 32 bratislava, iČo: 585718 – jediný spoločník onkologického ústavu sv. alžbety, s.r.o.
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Slúžiť a pomáhať chorým ako Svätá alžbeta

6číslo 3/2010

Chorý človek, ktorý sa u nás lieči, je obrazom chorých, o ktorých sa starala sv. Alžbeta. Je
veľký rozdiel medzi chorým v  našej nemocnici a  chorým z  nemocnice v  Marburgu v  roku
1229? V dejinách sa nezávratne rýchlo mení úroveň vyspelosti vedy, techniky, sociálnej a od-
borno-vedomostnej úrovne, ale človek vo svojej hĺbke podstaty je nadčasovo rovnaký – túži
byť milovaný, prijatý a túži milovať. Bez rozdielu veku, pohlavia, rasy, vzdelania, národnosti,
každý chorý človek komunikuje tú istú potrebu – nebyť sám a smieť prežívať svoju chorobu,
život s niekým v láske. 

V našej nemocnici sa pred očami každého z nás odohrávajú mnohé životné osudy chorých
ľudí a ich príbuzných: žien, mužov, mladších, starších, z mnohých kútov Slovenska, občas i z re-
giónov spoza hraníc Slovenska... Pred očami každého z nás ako zamestnanca tejto nemocnice sa
odvíjajú mnohé ľudské drámy a boje. Niektorí zamestnanci sú niekedy i vo veľmi úzkom a in-
tímnom kontakte s ľudskou bolesťou, trápením, hľadaním,
ba i zomieraním, smrťou či hlbokým smútkom. Najčas-
tejšie sú nimi zdravotné sestry, ktoré tvoria najväčšiu per-
centuálnu skladbu našich zamestnancov. Sestry na od-
deleniach, ako aj sestry v  ambulanciách. K  podobnej
spoluúčasti pacienti pozývajú všetkých zamestnancov,
u ktorých cítia otvorené, citlivé, počúvajúce a milujúce
srdce. A je jedno, či je to lekár, sestra, sanitár, laborant,
servírka, či je to človek veriaci, neveriaci, vzdelaný veľmi,
či menej... ktokoľvek. Každé naše slovo, pohľad, pomoc,
skutok, je meraný veľkosťou úprimnej lásky, ktorú sme
do neho vložili. Chorí veľmi citlivo vnímajú a mnohé si
dlho pamätajú. Všetky, aj tie najjednoduchšie pracovné
úkony, či už rozdanie stravy, kŕmenie, pomoc pri sprevá-
dzaní na vyšetrenie, pomoc s osobnou hygienou, pomoc
pri orientácii v nemocnici, administratívne úkony - toto
všetko sú od pacienta jemné impulzy jeho pozvaní k užšiemu kontaktu s jeho bolesťou, chorobou.
Je to volanie z jedného brehu rieky na druhý breh v nádeji, že sa postaví most, cez ktorý sa bude
dať prejsť a nájsť Človeka so živým Srdcom. Chorý v hĺbke seba túži stratiť svoju bolesť zo
samoty, trápenie a nájsť lásku, spolupatričnosť, posilu a ľudskú pomoc.

Svätou Alžbetou sa môžeme stávať každodenne, i teraz v tejto hodine. A jej dielo smie šíriť
každý z  nás, bez ohľadu na vierovyznanie, vek, pracovnú profesiu. Jej život urobila krásnym
hlboká, čistá láska, zo sily, ktorej potom vládala slúžiť a pomáhať iným.  Sme všetci, bez rozdielu,
pozvaní k Dielu lásky, našimi rukami, našimi ústami, srdcom, vedomosťami, pomocou v mnohých
podobách. Dovoľme, aby duch sv. Alžbety, ktorá milovala, a preto slúžila, sa pokojne rozprestieral
v celom areáli našej nemocnice. Otvorme svoje srdcia, nech sa smie vyliať z každého nášho srdca
prirodzený ľudský cit a záujem o ľudí okolo nás. Nech každú izbu, ambulanciu, vyšetrovňu, la-
boratórium, kanceláriu, sklady, kuchyňu, práčovňu, ...,  nech každé miesto a každú stenu nemocnice
prežiari duch lásky, ktorý buduje a spája. Nech žiarenie lásky z našich sŕdc je silnejšie ako fyzikálne
žiarenie, ktoré pacienti prijímajú pod strojmi urýchľovačov a kobaltov v nádeji na úspešnú liečbu.
Dnešok v prvom rade potrebuje prekonať mocné múry bariér v komunikácii a kríz vo vzťahoch.
Sme toho svedkami na pracoviskách, vo vlastných rodinách, vo svojom osobnom vnútri...  Do-
voľme si byť  navzájom darcami odpustenia a lásky a prinášať si tak vzájomne lásku. Dovoľme si
byť aspoň o trocha viac šťastnejšími a robiť aj iných šťastnými a náš život bude hodnotnejším
a  krajším. Nech naše Dielo lásky má prirodzenú podobu v  nás a  nech je nám motiváciou
i samotnou odmenou zaň. Potom sa sv. Alžbeta bude v nebi radovať z toho, že jej dielo pokračuje
a žije v nás. A bez pochýb nám k tomu denne vyprosuje dostatok potrebných  milostí.
Rehoľná sestra M. Jana-Battista (Ing. Oľga Ružičková)
zástupkyňa Rehole sv. Alžbety vo vedení OÚSA

Foto: Peter Kresánek

Vedenie OÚSA pri jednej z podobizní svätej Alžbety: 
Sr. Viannea, MUDr. Mária Krasňanová, generálna
predstavená Rehole svätej Alžbety, konatelia OÚSA doc.
MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h. prof. a RNDr. Ing. Pavol
Švec, CSc.
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uDialo Sa

Zo zámerov ministra zdravotníctva
Nový minister zdravotníctva je MUDr.
Ivan Uhliarik, štátny tajomník doc.
MUDr. Ján Porubský, CSc., a Úrad pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
vedie MUDr. Ján Gajdoš.
Medzi zámery ministra zdravotníctva
Ivana Uhliarika patrí do konca budúceho
roku transformácia štátnych nemocníc
na akciové spoločnosti, ktoré musí naďa-
lej stopercentne vlastniť štát. Transfor-
mované nemocnice podľa neho hospo-
dária vyrovnane, prípadne so ziskom,
lebo  kontrolné mechanizmy sú pre ne

iné a prísnejšie ako teraz v štátnej nemoc-
nici. Minister v rozhovore pre TASR tiež
priblížil, že transformované zariadenia
by sa mali správať transparentne, keďže
sa v nich bude realizovať audit a budú
musieť vyrovnane hospodáriť. 

oúSa v t(t)rende
OÚSA ako jedno z mála zdravotníckych
zariadení poskytol svoje hospodárske
údaje a zároveň sa (na ich základe) dostal
do renomovaného rebríčka TOP 200
najväčších nefinančných podnikov na
Slovensku. Medzinárodne uznávaný reb -
ríček TOP 200 každoročne zverejňuje
ekonomický týždenník Trend. 
V roku 2009 pôsobilo v OÚSA priemerne
753 lekárov, zdravotných sestier a ďalších
zamestnancov. Ústav pritom dosiahol
tržby 43,75 milióna € a vyrovnané hospo-
dárstvo (zisk po zdanení 3,32 milióna €).
Rehoľa svätej Alžbety zisk ústavu opäť vy-
naloží na nadobudnutie nových zariadení
a ďalšie zvýšenie úrovne starostlivosti o cho-
rých. OÚSA tak už v predstihu spĺňa po-
žiadavku v súlade s avizovaným trendom
na transparentné hospodárenie nemocníc.      

o príprave medikov a lekárov 
Doc. PhDr. František Gahér, CSc., rek-

tor Univerzity Komenského v Brati-
slave, ktorá je najväčšou,  najstaršou
a najkvalitnejšou slovenskou univerzi-
tou (v rebríčku Ranking Web of World
Universities z 2. 7. 2010 zaujíma 431.
miesto) prijal vedenie Onkologického
ústavu sv. Alžbety. Doc. MUDr. Juraj
Kaušitz, CSc., h. prof. a RNDr. Ing.
Pavol Švec, CSc., spoločne s ním roko-
vali okrem iného  o vzájomnej spolu-
práci  pri praktickej výučbe všeobec-
ného a taktiež  zubného lekárstva.  
Na obdobnú náplň: prípravu medikov
a lekárov, bolo zamerané aj rokovanie ve-
denia OÚSA v rámci súčinnosti so Slo-
venskou zdravotnou univerzitou. Jeho
účastníci sa venovali osobitne katedrám
tejto univerzity etablovaným v  OÚSA.

Spolupráca so Sav
Vzájomné rokovania vyústili tiež do bi-
laterálnej spolupráce Slovenskej akadémie
vied a OÚSA  pri viacerých vedeckých
projektoch, rovnako ako aj získavaní
účasti na grantoch. Uvedenú prospešnú
činnosť, v konečnom dôsledku i pre skva-
litnenie diagnostiky a liečebnej starostli-
vosti zastrešuje v  OÚSA manažér pre
vedu a výskum MUDr. Ľuboslav Sanisló. 
Foto: Peter Kresánek

Pracoviská OÚSA opäť
navštívila televízia

Markíza. Redaktorka relácie
TV Markíza REFLEX Michaela
Karasyová tu robila rozhovor,
ktorý natáčal kameraman Ján
Lehotský na tému: Familiárna
adenomatózna polypóza. Na
dané ochorenie je v OÚSA via -
cero špičkových odborníkov,
ktorí vydali aj publikáciu, ktorá sa aj tejto
problematike venuje. Pripraviť sa a vy -
stúpiť k téme dostal za úlohu od vedenia

ústavu gastroenterológ OÚSA MUDr.
P. Minárik. 
Text a foto: Peter Kresánek

... OD VYDANIA PREDOŠLÉHO ČÍSLA NAŠEJ NEMOCNICE

Informuje: asistentka riaditeľa OÚSA 
Bc. Eva Massarová

7

Na kliniku Onkologickej chirurgie
OÚSA bol zakúpený ultrazvukový

prístroj Hitachi Vision Preirus, ktorý využíva
najmodernejšie zobrazovacie technológie,
ako sú tkanivová elastografia,  virtuálna
sonografia,  dynamický kontrast, fúzie
obrazov s inými  grafickými vyšetreniami
(počítačová tomografia, magnetická rezo-
nancia). Uvedený prístroj slúži na pred 
a per operačnú diagnostiku u pacientov 
s nádormi štítnej žľazy, prsníka, pečene 
a pankreasu. Jeho využitie prináša zlepše-
nie radikality  a bezpečnosti pri chirurgic -
kých výkonoch u pacientov so spomenutými
diagnózami. 

Ďalší nový prístrojNávšteva
Markízy

Michaela Karasyová a Ján Lehotský z TV Markíza
pripravili na tému Familiárna adenomatózna
polypóza rozhovor, v ktorom zodpovedal ich otázky
gastroenterólog OÚSA MUDr. Peter Minárik. 
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Klinika nukleárnej medicíny O      
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Najnovšie pribudlo v OÚSA hy-
bridné diagnostické zariadenie
Siemens Symbia T umožňu-

júce realizáciu záznamu metódou
SPECT/CT. Ide o zariadenie určené pre
pracoviská nukleárnej medicíny, ktoré je
vlastne spojením modernej špičkovej to-
mografickej (SPECT) gamakamery a CT
zariadenia. 
Táto „dvojhlavová“ SPECT gamakamera
s variabilným nastavením vzájomnej po-
lohy oboch detektorov umožňuje reali-
záciu statického, dynamického, planár-
neho, tomografického i  celotelového
gamagrafického funkčno-morfologic-
kého záznamu založeného na sledovaní
fyziologických alebo  metabolických
zmien. „Dvojvrstvové“ CT  zariadenie,
v tomto prípade optimalizované pre sní-
manie v tzv. „Low Dose“ móde (to zna-
mená pri minimálnej možnej radiačnej
záťaži pacienta),  umožňuje získanie kva-
litných anatomických údajov o štruktú-
rach v  oblasti vyšetrovaných orgánov,
ktoré sú potrebné na presnú lokalizáciu
– „anatomické mapovanie“ metabolic-
kých zmien, ako aj informácie potrebné
na korekciu útlmu a odstránenie útlmo-
vých „attenuačných“ artefaktov. 
Najnovšie zariadenie bolo inštalované 
v rámci nutnej výmeny starších, ktoré už
nespĺňali požiadavky modernej diagnos-
tiky metódami nukleárnej medicíny. 
Pri demontáži starých a inštalácii nového
SPECT/CT zariadenia bolo nutné vy-
konať na oddelení stavebné úpravy, ktoré
prebiehali od decembra 2009 do marca
2010. Počas úprav sa popri inštalácii no-
vého, moderného diagnostického zaria-
denia uskutočnila aj rekonštrukcia prie-

Diagnostické
oddelenie
KNM

  y OÚSA a LFUK a SZU (KNM)

Prednostka Kliniky nukleárnej
medicíny OÚSA, LFUK a SZU doc.
MUDr. Izabela Makaiová, CSc.,
a primár diagnostického oddelenia
tejto kliniky MUDr. Jaroslav Veselý pri
vyšetrení na novom SPECT/CT.
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storov pracoviska tak, aby zabezpečovalo
najvyšší štandard radiačnej ochrany za-
mestnancov. Zároveň bolo inštalované

nové vyhodnocovacie zariadene pre
SPECT a SPECT/CT záznamy. Vyba-
vené je najmodernejším sofvérom, ktorý
umožňuje kvalitnejšie a  rýchlejšie spra-
covanie týchto záznamov.  

Čo je Spect/ct a 
„anatomické mapovanie“?
Diagnostický postup umožňujúci porov-
nanie funkčných resp. funkčno-morfo-
logických obrazov získaných metódami
nukleárnej medicíny s anatomickým ob-
razom -  „anatomické mapovanie“, získa-
ným pri CT. V minulosti bola táto me-
tóda založená na technike sovérového
zlúčenia -  „prekrytia“ dvoch sád infor-
mácií získaných pomocou dvoch samo-
statných zariadení SPECT a CT, dnes sa
uprednostňuje využitie hybridných
SPECT/CT zariadení. 

prečo hybridné?
Hybridný SPECT/CT systém priamo
umožňuje kombináciu funkčno-morfolo-
gických zobrazovacích schopností SPECT
s presným anatomickým rezom z  CT.
Všetky informácie sú zaznamenávané
v  rovnakom čase a  rovnakej polohe pa-
cienta a  CT záznamy sú získavané len 
v presne stanovenej, potrebnej oblasti,
ktorú určí lekár nukleárnej medicíny s dô-
razom na čo najmenšiu radiačnú záťaž pa-
cienta a čo najvyššiu diagnostickú presnosť
vyšetrenia.

Čo je to „korekcia útlmu“ a odstránenie
útlmových „attenuačných“ artefaktov?
Pri SPECT vyšetrení, ktoré je založené
na detekcii gama žiarenia, ktoré po podaní
diagnostického rádiofarmaka vyžaruje
z rôznych orgánov a rôznej hĺbky tela pa-
cienta, pričom prechádza  rôznymi štruk-
túrami, ktoré ho v rôznej miere oslabujú.
Tento fakt môže znížiť diagnostickú pres-
nosť najmä pri posudzovaní abnormalít
hlbšie uložených štruktúr alebo orgánov.
CT záznam umožňuje získať presné prie-
storové informácie o tkanivovom útlme,
ktoré v podobe útlmových  koeficientov
možno využiť na zvýšenie kvality a  od-
stránenie „attenuačných“ artefaktov
v SPECT zázname konkrétneho pacienta.

V klinickej praxi je v súčasnosti metóda
SPECT/CT na našom pracovisku naj-
častejšie využívaná na  diagnostiku
a  manažment liečby neuroendokrin-
ných nádorov, nádorov štítnej žľazy,
hyperfunkčných adenómov príštitných
teliesok a diagnostike ischemickej cho-
roby srdca, avšak nachádza čoraz širšie
uplatnenie i  v  ostatných oblastiach
diagnostiky metódami nukleárnej me-
dicíny.
Text: MUDr. Jaroslav Veselý
Foto: autor a Peter Kresánek

Diagnostické oddelenie Kliniky nukleárnej medicíny OÚSA, LFUK a SZU, ktoré vedie
primár MUDr. Jaroslav Veselý. Zľava: Martinka Križanová, Dáša Tasaryová, Dana
Matejková, MUDr. Silvia Šenkeriová, MUDr. Marek Bartovic, Norbert Kendi, Dagmar
Hegerová a Ľudmila Benčičová.

Inštalovanie najnovšieho hybridného diag-
nostického zariadenia Siemens Symbia T
umožňujúceho realizáciu záznamu metó-
dou SPECT/CT na KNM bola i logisticky
náročná operácia.

SPECT, CT a SPECT/CT obraz neuroen-
dokrinného nádoru v brušnej dutine

Zobrazenie srdcového svalu – rez ľavou ko-
morou s obrazom AT artefaktu, ktorý bol
odstránený korekciou pomocou
SPECT/CT
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Lôžkové oddelenie Kliniky nuk -
leárnej medicíny Onkologického
Ústavu sv. Alžbety je najväčšie

slovenské centrum pre rádionuklidovú
liečbu. Vzniklo v r. 1956. 
Sídli na 4. poschodí Onkologického
ústavu sv. Alžbety na Heydukovej ulici 
a od mája tohto roku funguje v zrekon-
štruovaných priestoroch. 
Má k dispozícii 12 lôžok na piatich dvoj-
lôžkových a  dvoch jednolôžkových iz-
bách. Každá izba má sociálne zariadenie,
televízor, možnosť pripojenia na internet

Najväčšie slovenské centrum 
pre rádionuklidovú liečbu

Lôžkové oddelenie Kliniky nukleárnej medicíny OÚSA, LFUK a SZU riadi primárka
MUDr. Eva Takácsová. 

Spoločenská miestnosť pre pacientov na
lôžkovom oddelení.

Lôžkové
oddelenie
KNM

Vstupné priestory lôžkového oddelenia,
v ktorom sú pre pacientov výhradne jedno-
a dvojlôžkové izby.
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a pre pacientov je k dispozícii aj spolo-
čenská miestnosť. Na celom oddelení
je centrálna klimatizácia. 
Hlavnou odbornou náplňou oddelenia
je liečba karcinómov štítnej žľazy rádio -
aktívnym jódom (131I), pričom od-
delenie je jedným z  dvoch centier na
Slovensku. Pacientom s touto diagnó-
zou sa v Onkologickom ústave sv. Al-
žbety venuje komplexná starostlivosť
v  spolupráci s  Klinikou onkologickej
chirurgie a endokrinologickým oddele-
ním.
Podľa potreby sa na oddelení vykonáva
aj analgetická liečba bolesti-
vých kostných metastáz
osteotropnými rádionuk -
lidmi (napr. 89Sr). 
Pacientom s malígnym B-
bunkovým non Hodkino-
vým lymfómom sa podáva
liečba rádionuklidom (90Y)
značenými monoklonál-
nymi protilátkami. 
Okrem onkologických
ochorení sa v menšej miere
vykonáva aj liečba hyper-
funkcií štítnej žľazy rádioak-
tívnym jódom (131I).
Do budúcnosti sa na odde-
lení plánuje zaviesť liečba
neuroendokrinných nádo-
rov rádionuklidmi (napr.
MIBG-131I), ktorá sa v sú-
časnosti na Slovensku nevy-
konáva.
Lôžkové oddelenie Kliniky
nukleárnej medicíny Onko-

logického ústavu sv. Alžbety poskytuje
aj špecializované služby spojené s diag-
nostikou a liečbou vnútorne kontami-
novaných alebo externe ožiarených pra-

covníkov jadrových elektrární v prípade
vzniku jadrovej havárie.   
Text: MUDr. Eva Takácsová
Foto: Peter Kresánek

Dvojlôžková klimatizovaná monitorovaná izba s televízorom a internetom.

Lôžkové oddelenie Kliniky nukleárnej medicíny OÚSA, LFUK a SZU. Zľava: sestra Libuška Konečná,
sanitárka Zdenka Číková, sekundárna lekárka MUDr. Slávka Kotorová, primárka oddelenia MUDr.
Eva Takácsová, sestra Janka Demovičová a zástupkyňa vrchnej sestry Ivetka Bolhová.

Každá z jedno- i dvojlôžkových izieb má
samostatné sociálne zariadenie a spr-
chovací kút.Kuchynka na úpravu a porciovanie jedál.
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(7. 9. 2010; Televízna stanica STV 1; 
Slovensko Dnes; 19.15; 1,5 min.; 
Andrea DRAGOŠEKOVÁ)

Maroš KOŠÍK, moderátor: 
„Onkologický Ústav svätej Alžbety v Bratislave
dnes spomínal. Je to presne 10 rokov od zave-
denia prvej PET kamery, ktorá dokáže v tele
odhaliť onkologické ochorenie.“ 
Andrea DRAGOŠEKOVÁ, redaktorka: 
„Získať tento špeciálny prístroj nebolo
jednoduché, najmä z finančnej stránky. Do
veľkej miery pomohla aj deblokácia ruského
dlhu voči Slovensku.“ 
Ján RUŽIČKA, zástupca predsedu PET pro-
jektu: 
„Nemali sme svojich špecialistov, ale to sú
všetko riešiteľné problémy, že tieto otázky sa
zvládli.“ 
A. DRAGOŠEKOVÁ: 

„Odvtedy umožnila metóda nukleárnej
medicíny správne a najmä včasné diagnostiko-
vanie rakoviny približne u  10-tisíc pacientov.“ 
Soňa KOVÁČOVÁ, jadrová fyzička na Klinike
nukl. medicíny OÚ v Bratislave: 

„Vždy existuje algoritmus vyšetrovacích metód,
ktorými prechádza pacient, aby sa zistilo, čo
tomu pacientovi je. No a táto metóda po -
zitrónovej emisnej tomografie vlastne tento al-
goritmus zjednodušila a zlepšila.“ 
Izabela MAKAIOVÁ, prednostka Kliniky nukl.
med. OÚ v Bratislave: 
„Ak nemá nádor, tak sa dáva imunoterapia.“ 
A. DRAGOŠEKOVÁ: 
„Vyšetrenie v prístroji funguje tak, že pacientovi
vpichnú do žily rádioaktívnu látku, ktorá potom
v tuneli označí miesto napadnuté chorobou.
Štandardne pripadá vo svete na milión oby-
vateľov jedna PET kamera. Na Slovensku ich
máme tri. Dve v Bratislave, jednu v Nitre.
V budúcnosti by mali pribudnúť aj v Košiciach
a Bystrici. Rakovina si na Slovensku v minulom
roku vyžiadala takmer 12-tisíc životov. Naj -
častejšie zabíjala rakovina pľúc a priedušiek.“ 
Foto: Peter Kresánek

iNformovali o NáS
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(7. 9. 2010; www.zzz.sk; s. -; TASR)

Od inštalácie prvej kamery PET na
Slovensku ubehlo desať rokov. Na

zobrazenie diagnostických údajov ju vy-
užíva pozitrónová počítačová tomografia.
PET kamera je vzhľadom podobná CT,
je to veľký tunel so širokým zorným po-
ľom, v ktorom je niekoľko scintilačných
detektorov. Na rozdiel od CT alebo mag-
netickej rezonancie sa pri tejto metóde ne-
zobrazujú detailne anatomické štruktúry,
ale len deje v organizme na funkčno-mor-
fologickom základe, to znamená v skor-
šom období ochorenia. Významným prí-
nosom výsledku tohto vyšetrenia je tak
skoršia diagnostika rozsahu nádorových
ochorení, čím sa podstatne zvyšuje prav-
depodobnosť vyliečenia pacientov. Praco-
visko pozitrónovej emisnej tomografie
(PET) Cyklotrónového centra SR pri Kli-
nike nukleárnej medicíny v Onkologic-
kom ústave sv. Alžbety (OÚSA) a Lekár-
skej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave zabezpečuje PET vyšetrenia 
s 18FDG (fluorodeoxy-glukózou) s cieľom

diagnostikovať najmä onkologické a niek-
toré neurologické ochorenia. 
Prvého pacienta vyšetrili 15. augusta 2000
a do dnešného dňa sa týmto zariadením
diagnostikovalo niekoľko tisíc chorých 
z celého Slovenska. Keďže Klinika nukleár-
nej medicíny, na ktorej bolo toto prvé
PET pracovisko zriadené, je výučbovou
bázou pregraduálneho a postgraduálneho
vzdelávania v nukleárnej medicíne, zabez-
pečuje aj výchovno-vzdelávací a ve-
decko-rozvojový program so zameraním
na PET/18FDG. Výsledky získané z PET

vyšetrení boli doteraz prezentované for-
mou odborných prednášok na rôznych
domácich a zahraničných odborno-vedec-
kých podujatiach a zverejnené v domácich
a zahraničných časopisoch. V roku 2003
získal kolektív PET pracoviska Cenu mi-
nistra školstva Slovenskej republiky za roz-
voj tejto novej diagnostickej metódy v SR
s prínosom pre vedecko-vzdelávaciu ob-
lasť. TASR o tom informoval Martin Mi-
nárik z Úradu pre normalizáciu, metro-
lógiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. 
Foto: Peter Kresánek

Od inštalácie prvej kamery PET na Slovensku ubehlo desať rokov

ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SVÄTEJ ALŽBETY DNES SPOMÍNAL

Pracovisko pozitrónovej emisnej tomo-
grafie (PET) vedie od prvých vyšetrení pred
desiatimi rokmi prednostka Kliniky nuk-
leárnej medicíny OÚSA, LFUK a SZU doc.
MUDr. Izabela Makaiová, CSc.

Pracovisko PET sa za desať rokov fungovania
na pôde Onkologického ústavu sv. Alžbety
stalo i v medzinárodnom kontexte uznávaným
miestom výmeny a odovzdávania skúseností.
Na fotografii: pracovisko s takýmto cieľom
navštívil tiež minister zdravotníctva Kazach-
stanu Dr. Anatolij Dernovoj.   
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Ste prvou ženou na Slovensku, ktorá sa
špecializovala na rádioterapiu. Pracovali
ste tak na klinike, ako aj vo výskume. Čo
bolo vášmu srdcu bližšie? Klinika, priamy
kontakt s  pacientmi, alebo výskum?
K čomu ste viac inklinovali?  

Celý môj profesionálny život sa vlastne odo-
hrával v Nemocnici sv. Alžbety. Nastúpila
som do nej v  lete roku 1949 ako medička
s veľkou nechuťou, pretože tráviť leto ako
medička v Bratislave na povinnej lekárskej
praxi sa mi zdalo veľmi nudné a nebavilo ma

PREZIDENTKA
NÁDEJE

II. ČASŤ

V minulom čísle sme vám predstavili pohľad na dvadsaťročné
pôsobenie Ligy proti rakovine zo strany jej zakladateľky a dnes
prezidentky MUDr. Evy Sirackej, DrSc. V dnešnej časti sa
dozvieme nielen o vzťahu tejto výnimočnej osobnosti
k Onkologickému ústavu sv. Alžbety, ale zoznámime sa 
s rozhodujúcimi momentmi v jej pracovnom a osobnom živote...

to. Až priamo na mieste - u alžbetínok som
si uvedomila, že som na celej klinike bola je-
dinou ženou medičkou. A pretože boli prázd-
niny a lekári boli na dovolenkách, hneď som
bola „zapriahnutá“ do praxe na chirurgickom
oddelení. Asistovala som pri operáciách
a moja prax v Nemocnici sv. Alžbety si ma
podmanila natoľko, že som sa o rok hlásila
na prax späť k alžbetínkam. V Nemocnici sv.
Alžbety som po skončení školy a po krátkom
pôsobení na Orave v  trstenskej nemocnici
nastúpila na oddelenie rádioterapie, kde som
sa stala prvou slovenskou ženou rádiotera-
peutkou. U alžbetínok bola sústredená aj kli-
nika, aj výskum, a keď som dostala možnosť
od pána profesora Thurza venovať sa aj kli-
nickému výskumu, rozhodla som sa preň.
V ňom som potom strávila druhú polovicu
svojho profesionálneho života. Strávila som
ho hľadaním odpovedí na nezodpovedané
otázky týkajúce sa nádorových buniek, s kto-
rými som sa stretla na klinike. Neskôr sa nám
s kolegami začalo postupne dariť, získali sme
národnú cenu, čoho výsledkom bola aj mož-
nosť zúčastňovať sa  na rôznych medzinárod-
ných kongresoch v zahraničí. Tu sme prichá-
dzali do styku nielen s novými a zaujímavými
odborníkmi, ale aj s novými a progresívnymi
odbornými postupmi a myšlienkami. Takže,
pokiaľ by som to mohla zhrnúť, dobre som
sa cítila aj na klinike a aj vo výskume, pretože
bez jednej mojej profesionálnej aktivity by
nebola úspešná ani druhá.

Dnes - v čase, keď by ste už mohli oddy-
chovať, pomáhate realizovať stále nové
a nové projekty, aktivity, súvisiace s bojom
proti rakovine. Čo vás k tomu motivuje?
Po tom, ako som svoj profesionálny život za-
svätila klinike a výskumu, si uvedomujem ná-
stojčivosť a potrebu nového fenoménu. Tým
je fakt, že už nestačí rakovinu len diagnosti-
kovať a liečiť. O pacienta sa treba starať po
celý jeho zvyšný život - a tu za začína nutnosť
realizácie nových programov a projektov. Ho-
vorí sa tomu zlepšenie kvality života onkolo-
gického pacienta. Od momentu, keď sa sta-
noví diagnóza, je človek vystavený
nesmiernemu tlaku a množstvu problémov,
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ktoré s týmto ochorením súvisia. Aby neupa-
dol do depresií, musí byť účastný aktívneho
života. Len takto dokáže vzdorovať rôznym
problémom, na ktorých riešenie nie je 
v ambu lancii dosť času. Aj preto sa ujala táto
nová disciplína, ktorá v sebe zahŕňa znalosti
z odborov psychológie, sexuológie, sociálnej
práce, ekonómie a práva. Pomocou zlepšo-
vania kvality života sa pomáha pacientovi
preklenúť nepriaz nivá zdravotná, ale aj so-
ciálna, pracovná a taktiež spoločenská situá-
cia. Život človeka sa nekončí stanovením jeho
zdravotnej diagnózy. A práve aj toto - zabez-
pečiť a pomáhať koordinovať život pacienta
po jeho prepustení z nemocnice - je jednou
z náplní Ligy proti rakovine.

Liga proti rakovine je akousi imaginárnou
symbolickou ,,pupočnou šnúrou“ dlho-
dobo spojená s Onkologickým ústavom sv.
Alžbety. Ako by ste zhodnotili vašu dote-
rajšiu vzájomnú spoluprácu?
Viete, takmer celý svoj profesionálny život
som strávila v jednom komplexe budov, zažila
som postupný vývoj a najmä rozvoj Nemoc-
nice sv. Alžbety a neskôr aj OÚSA. Pamätám
si na zlepšovanie diagnostík, technického vy-
bavenia a podobne. Zažila som v ňom od-
chody starších kolegov, príchody nových –
mladých kolegov a jeho celkovú zmenu k lep-
šiemu. Dnes, aj keď už u alžbetínok profesio-
nálne nepôsobím, mám k OÚSA stále svoj
špecifický, pozitívny a osobný vzťah. OÚSA
je vysoko profesionálnym celoslovenským
ústavom, ktorý má nielen špičkových odbor-
níkov, ale vykonáva aj špičkovú modernú me-
dicínu. Aj preto keď v Lige proti rakovine
rozdeľujeme financie na rôzne projekty, vždy
sa snažíme podporiť aj OÚSA a jeho projekty.
Presne tak to bolo aj s myšlienkou pána pro-
fesora Galbavého – založiť nádorovú bio-
banku. Liga proti rakovine veľmi pozitívne
vníma záujem nielen o liečenie, ale aj o pokrok
a  hľadanie nových medicínskych smerov
v Onkologickom ústave sv. Alžbety, a aj preto
vyčlenila na uvedený projekt značné množ-
stvo financií, podobne ako aj na zriadenie la-
boratória na výskum kmeňových buniek.

Človek stretne vo svojom živote mnoho
ľudí, ktorí ovplyvnia jeho profesijný život
a činnosť. Ktorí to boli a sú z OÚSA? A vô-
bec – čo OÚSA pre vás a Ligu ako takú
znamenajú? 

Za veľké šťastie považujem, že som mala vždy
vynikajúcich šéfov, ktorí už v  tých časoch
mali predstavy, ako urýchliť pokrok v onko-
lógii. Jedným bol pán docent Ďurkovský,
ktorý má veľké zásluhy o rozvoj rádioterapie
na Slovensku, a pán profesor Thurzo, ktorý
nás neustále nabádal k orientácii na klinický
výskum. Bol tu vždy taký „hnací motor“,
ktorý navodil aj zrod Ligy proti rakovine na
tomto ústave. Boli sme všetci pod jednou
strechou a  stály kontakt s kolegami staršej
i mladšej generácie dodával impulz k hľadaniu
nových foriem spolupráce, čo trvá dodnes
a ja si to veľmi vážim. Našla som tu veľké po-
rozumenie  aj pre náš nový projekt, vybudo-
vanie siete psychologických služieb na Slo-
vensku, financovaný Ligou proti rakovine.
A opäť sú to alžbetínky, kde sa tento veľmi
potrebný program začal úspešne formovať,

čo opäť posunulo naše postavenie v Európe
dopredu. 

Ste obdivuhodne aktívna dáma. Odkiaľ
čerpáte energiu? Máte na svoju vitalitu ne-
jaký recept?
Moja vitalita - to je súhrn nie jedného, ale
hneď viacerých faktorov. Svoju úlohu tu zo-
hráva aj genetika, môj otec sa dožil 93 rokov,
do konca svojho života bol aktívny. Maminka
mi zomrela na rakovinu o čosi mladšia... Ďal-
ším faktorom je aj to, že som neustále v po-
hybe - od mlada som športovala či už na vode,
tenisovom kurte, alebo pod basketbalovými
košmi. Vždy som mala radosť z práce - nebrala
som ju ako nutnosť a povinnosť a aj to mi
dodávalo silu a energiu. Viete, ľudia, ktorí
prestanú pracovať, stanú sa na dôchodku ne-
činnými, ostanú doma, nechodia medzi ľudí
a rezignujú na život - postupne začnú upadať.

To sa okamžite odráža na ich zdraví, mobilite,
ich čulosti či psychickej, alebo fyzickej. Preto
je nevyhnutné si udržiavať organizmus, ak
tomu nebráni nejaká choroba. Byť jednodu-
cho životným optimistom, nebaviť sa len
o chorobách a politike, ale o tom, na čo sa dá
tešiť,  aj keď viem, že dnes je doba ťažká a nie
vždy sa to dá. Myslím si, že som mala šťastný
život. Energiu som sa tiež vždy snažila načer-
pať z prírody, z prechádzok v nej. A čo je asi
najdôležitejšie - po celý osobný a aj pracovný
život mám vedľa seba vynikajúceho partnera
a zároveň aj priateľa, ktorým je môj manžel. 

Svetová medicínska asociácia vás zaradila
medzi 65 popredných lekárov sveta. Zastu-
pujete Slovensko v medzinárodných inšti-
túciách, ste členkou viacerých medzinárod-
ných vedeckých komisií. Ste osobnosťou 
a celebritou, ktorá je reálna a nielen vytvo-
rená na krátky čas bulvárnymi novinami
a televíziami. Ako vnímate v tejto súvislosti
práve to devalvovanie pojmu osobnosť a ce-
lebrita na Slovensku? 
Žiaľ, tento jav sa objavuje nielen na Slovensku,
ale aj vo svete. Ľudia majú radi bulvár a ten
aj preto o ľudí, ktorí niečo naozaj vedia, majú
výsledky a niečo v živote dosiahli, ktorí sú
napr. nositeľmi významných ocenení, záujem
veľmi nemajú. Radšej dávajú priestor ,,hviez-
dičkám a celebritám“, často s pochybnou mo-
rálkou. Podľa mňa ide o únik spoločnosti
niekam, kde sa dá zabudnúť na realitu, na
problémy. Čo však nie je dobré, je to, keď
z takéhoto úniku nebude cesta späť a my sa
staneme len pasívnymi prijímateľmi „život-
ných múdrostí, rád a princípov“ týchto po-
chybných dvadsaťročných hviezdičiek. Viete,
keď sme médiám ponúkali možnosť prísť do
bytov, v ktorých sú rodičia s deťmi chorými
na rakovinu, do táborov, ktoré Liga organi-
zuje, aby videli, ako sa bavia, ako jazdia na
koňoch, hrajú sa, sú šťastné vo svojom ne-
šťastí, ako sa stretávajú s hasičmi, psovodmi,
policajtmi, ako si spoločne veria, aby sa tých
detí opýtali na ich životný názor, takmer
nikdy sme neuspeli. Našim slovenským mé-
diám stačí len záber či fotka na dieťa so smut-
nými očkami, s utrápenou tváričkou, bez vlás -
kov, aby mohli ukázať len a len bolesť. Teda
nič pozitívne či motivujúce. 
Text: Peter Škorňa
Foto: Bohumil Šálek
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Československá liga proti rako-
vine bola registrovaná ako ne-
zisková charitatívna organizá-

cia - občianske združenie. Za člena
Európskej asociácie líg proti rakovine

(ECL) a  Medzinárodnej únie proti ra-
kovine (UICC) bola Liga proti rakovine
prijatá  ako prvá organizácia zo štátov bý-
valého komunistického bloku Európy.
Jej sídlom sa stal Ústav experimentálnej

onkológie SAV v  Bratislave, v  ktorom
pracovala jej zakladateľka - MUDr. Eva
Siracká, DrSc. Po schválení stanov bola
ustanovená prvá generálna rada, na ktorej
bola Eva Siracká zvolená za jej prezi-
dentku a prof. MUDr. Zdeněk Dienst -
bier, DrSc., z Prahy za viceprezidenta. Pa-
tronát nad Ligou proti rakovine od jej
začiatku prevzal Alexander Dubček,
predseda Československého federálneho
zhromaždenia, ktorý počas svojho života
aktívne podporoval jej snahy nielen mo-
rálne, ale aj finančne. Po rozdelení Čes -
koslovenska v r. 1993 pokračovala Liga
proti rakovine v Slovenskej republike pod
samostatným vedením.

národný onkologický register. 
Keďže v  poslednom období na Slo-
vensku výrazne vzrástol počet chorých
na rakovinu (počet novozistených prí-
padov rakoviny v r. 2009 prekročil 25
000 oproti počtu 20 000 v r.1999), bolo
nevyhnutné vytvoriť onkologický regis-
ter. Aj preto medzi prvé kroky Ligy pa-
trilo poskytovanie finančnej podpory
onkologickému registru, čím umožnila
kontinuálne získavanie potrebných epi-
demiologických dát a ich využitie.
Zabrániť vzniku a vývoju rakoviny po-
máha aj samotná primárna a aj sekun-
dárna prevencia. Od roku 1995 organi-
zuje Liga proti rakovine každý rok
v októbri Týždeň proti rakovine. Každý
druhý rok sa kampane orientovali na
boj proti fajčeniu, pričom súčasťou
kampaní bol každoročný Deň jabĺk
s  rozdávaním jabĺk na uliciach spolu
s letákmi a výzvou „Vymeň cigaretu za
jablko“. Cieľom kampaní organizova-
ných Ligou proti rakovine bolo redu-
kovať fajčenie výchovou verejnosti,
s najväčším dôrazom na prevenciu faj-
čenia mládeže a tehotných žien a  na
ochranu nefajčiarov, najmä detí pred
pasívnym fajčením. Zvyšovanie pove-
domia verejnosti o význame prevencie
a  včasného zistenia choroby a  včasnej
liečby vyžadovalo zintenzívnenie vý-
chovy formou publikácií, prednášok
a  iných mediálnych foriem. Veľmi
úspešným a užitočným zdrojom infor-

LigA PROti RAKOVine

16číslo 3/2010

Spoľahlivá
opora
Liga proti rakovine vznikla 19. januára 1990, 
vďaka čomu oslavuje tento rok dvadsať rokov svojej 
úspešnej činnosti. 

I. ČASŤ
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mácií bola séria výchovných filmov vy-
sielaná Slovenskou televíziou. Obdivu-
hodné nadšenie tvorcov týchto výchov-
ných a  informačných filmov  a  tisíce
brožúr a  letákov o  rôznych aspektoch
rakoviny vyústili do výrazných zmien
v chápaní verejnosti  týkajúcom sa rôz-
nych problémov súvisiacich s rakovinou
a  do  postupného odstraňovania pre-

trvávajúcich tabuizovaných tém.

Onkologická výchova v  školách
Liga proti rakovine uviedla v  roku
1998 do života projekt financovaný vý-
lučne z jej zdrojov „Onkologická vý-
chova v  školách“, čím si dala za cieľ 
vychovať generáciu, ktorá by nepova-
žovala rakovinu za ortieľ smrti, 

ktorá by získala vedomosti z  rôznych
oblastí rakoviny a  ktorá by spoznala,
že zmena životných návykov v období
života, keď sa tvoria základy pre zod-
povednosť za vlastné zdravie, môže
úspešne znížiť výskyt a  úmrtie na ra-
kovinu. Zo začiatku sa do projektu pri-
dalo 20 stredných škôl, postupne ich
počet vzrástol na 70 škôl z celého Slo-
venska. Učitelia sa pravidelne školia na
každoročných workshopoch, na kto-
rých im prednášajú odborníci z onko-
lógie a iných príbuzných oblastí. Školy
dostávajú zdarma učebnice, videá,
rôzne technické pomôcky, letáky a bro-
žúrky. Od roku 2007 sa workshopy
a  semináre konajú spolu s  aktívnymi
študentmi, ktorí prezentujú svoje zna-
losti v rôznych súťažiach. 

národná Linka pomoci
Táto služba vznikla ako ďalšia z aktivít
Ligy proti rakovine (ktorá sa stala aj čle-
nom Medzinárodnej onkologickej in-
formačnej služby) v roku 1994 - s cie-
ľom poskytovať kvalitné informácie,
podporu a rady pacientom, ich príbuz-
ným a  verejnosti. Štáb lekárov špecia-
listov v onkológii a iných odborníkov -
psychológ, sociológ, sociálna sestra - po-
dávajú informácie a  rady cez telefón,
osobnými návštevami v  Centrách po-
moci Ligy proti rakovine v Bratislave,
Martine i Košiciach, e-mailom, webo-

17

Kampaň ku Dňu jabĺk v jednom zo slovenských nákupných centier.

Oficiálne grafické stvárnenie plagátu Ligy proti rakovine ku Dňu narcisov v roku 2004.
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vou stránkou www.lpr.sk a veľkým poč-
tom rôznych brožúr a letákov.

Rekondičné pobyty 
Od roku 1991, keď sa uskutočnil prvý
rekondičný pobyt pre 240 onkologic-
kých pacientov v  Lido di Jesolo v  Ta-
liansku, Liga proti rakovine organizovala
a financovala každý rok rekreačné pobyty
pre pacientov z  celého štátu. V  roku
2009 dostalo až 520 pacientov z celého
Slovenska príležitosť podieľať sa na ne-
všednom zážitku rekreácie a  spoločen-
ských kontaktov v priateľskej atmosfére.

Detské tábory  
Projekt letných a zimných  táborov pre
deti s  onkologickými ochoreniami sa
uskutočňuje už 11 rokov. V  priebehu
jeho trvania boli do nich pozvané
stovky detí rôzneho veku, aby si od-
dýchli od liečby, zotavili sa a vrátili späť
do života s radosťou a nádejou. Projekt
financuje Liga proti rakovine a organi-
začne zastrešuje Klub detskej nádeje –
zanietení dobrovoľníci z radov vysoko-

školákov a  ďalší, ktorí sa pobytov zú-
častňujú ako starší bratia a  sestry. Pre
detských pacientov a  ich rodičov sa
koná aj špeciálny prázdninový program,
aby si oddýchli od zaťažujúcej liečby
a mali šancu byť opäť spolu.

Psychosociálny projekt 
Liga proti rakovine v roku 2004 otvo-
rila prvý „Domov“ v  Bratislave a  fi-
nančne prispela k vybudovaniu domova
v  Banskej Bystrici. Tieto zariadenia
umožňujú rodičom a  príbuzným byť
v blízkosti detí v pohodlnom prostredí
počas dlhého obdobia liečby v nemoc-
nici. Všetky služby pre rodičov sú bez-
platné a kompletne financované Ligou
proti rakovine. Tretie podobné zaria-
denie  otvorila Liga proti rakovine
i v Košiciach, a to v januári 2010. Tento
psychosociálny projekt slúži pre dobro
rodín, ktorých dieťa postihla rakovina,
a k zlepšeniu kvality ich života.

Priama finančná podpora 
Od roku 2004 Liga proti rakovine po-

máha pacientom a ich rodinám, v špe-
ciálnych prípadoch, kde  došlo v  dô-
sledku choroby k značnému zhoršeniu
ekonomickej situácie, aj finančnou pod-
porou.  Za  obdobie rokov 2004 - 2009
dosiahla  táto priama finančná podpora
rozdelená medzi 416 žiadateľov z celého
Slovenska - celkovú sumu 266 825,00 €
(8 038 369,95 Sk). Tá bola v zdôvod-
nených prípadoch rozdelená medzi 416
žiadateľov z celého Slovenska. 
(pokračovanie nabudúce)
Text: Peter Škorňa
Foto: archív LPR

UžitOČné KOntAKty:

Linka pomoci a poradenská služba
Brestová 6 
821 02 Bratislava 
02/ 52 96 51 48
Pondelok –  Piatok 9.00 – 13.00

14.00 – 16.00
e-mail: lpr@lpr.sk
www.lpr.sk

Kampane podporujúce prevenciu vzniku rakoviny sú informačne zaujímavé a originálne, ako napr. aj vizuál kampane Ligy proti rakovine  z roku 2009.
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UŠĽACHtiLÍ DARCOViA
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Dar klubu prevzal riaditeľ OÚSA
doc. MUDr. Juraj Kaušitz,
CSc., h.  prof. Odovzdať mu ho

prišli za Lions Club Bratislava Istropolis
Ing. Zdenko Somora (zakladajúci prezi-
dent tohto klubu) a MUDr. Ľubomír Šu-
šol (bezprostredný post prezident klubu).
Ako obaja jeho zástupcovi pri tejto príleži-

tosti informovali, Lions Club Bratislava Is-
tropolis sa už vyše 18 rokov zameriava na
dobročinnosť a  pomoc ľuďom vo svojom
okolí - v duchu lionského: We serve – slú-
žime. Pomáha najmä tam, kde sociálna sieť
a pomoc štátu nesiaha. Tak ako dnes už via-
ceré Lions kluby na Slovensku (napríklad
1.  LC Bratislava, ktorého prezidentom je

PaedDr. Jozef Liba), patrí Lions Club Bra-
tislava Istropolis do najväčšieho humanitár-
neho hnutia e International Association
of Lions Clubs (vyše 1,3 milióna členov a 45-
tisíc samostatných klubov pôsobiacich v 205
krajinách). Lions Club Bratislava Istropolis
za takmer dve desaťročia svojho pôsobenia
podporil viaceré organizácie aj jednotlivcov,
najnovšie pomohol tiež nevidiacej dvojici
zasiahnutej povodňou. Na čele klubu sú Ing.
Miroslav Šuba (prezident), Mgr. Radomír
Mako (viceprezident), Ing. Miroslav Hanes
a Ing. Juraj Koreň. Členom tohto klubu je
napríklad aj primár kliniky gynekologickej
onkológie OÚSA MUDr. Ladislav Masák,
CSc. Bližšie podrobnosti (prípadne infor-
mácie, ako sa zapojiť do jeho aktivít) môžu
záujemcovia získať na adrese klubu: Lions
Club Bratislava Istropolis, 821 08 Bratislava,
Daxnerovo námestie 3. 
Text a foto: Peter Kresánek 

Pomoc pokračuje
napriek kríze
Ušľachtilí darcovia podporujú Onkologický ústav sv. Alžbety
(OÚSA) aj počas krízy, keď je, pochopiteľne, na to menej možností.
O to vzácnejšia je napríklad finančná podpora, ktorou našej
nemocnici najnovšie pomohol Lions Club Bratislava Istropolis. 

Dar Lions Clubu Bratislava Istropolis prevzal riaditeľ OÚSA
doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h., prof. (uprostred). 
Odovzdať mu ho prišli za Lions Club Bratislava Istropolis 
Ing. Zdenko Somora (zakladajúci prezident tohto klubu) 
a MUDr. Ľubomír Šušol (bezprostredný post prezident klubu).

OÚSA získal viaceré zdravotnícke zariadenia vďaka darcom, z ktorých spomedzi mnohých inštitúcií a firiem spomeňme aspoň Ligu proti
rakovine a medzi súkromnými osobami Emíliu Bližňákovú, ktorá svojho času darovala našej nemocnici milión korún (vyše 33,3 tisíca €).
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UDiALO SA

20číslo 3/2010

Pri tohtoročných promóciách na
Vysokej škole zdravotníctva a so-
ciálnej práce svätej Alžbety (foto

1) profesor MUDr. Krčméry, DrSc. (foto
2) v príhovore k novým bakalárkam a ba-
kalárom pripomenul, že ukončenie štúdia
je záväzkom i voči ich rodičom, manže-
lom a manželkám, priateľom a priateľkám
a všetkým tým, ktorí študentkám a štu-
dentom na tejto strastiplnej a  náročnej
ceste pomáhali a prišli sem prežívať spo-
ločne s  nimi veľkú a  zaslúženú radosť
z ukončenia školy (foto 3). Zároveň zdô-
raznil, že tituly a vzdelanie nie sú cieľom,

ale iba prostriedkom k naplňovaniu od-
kazu svätej Alžbety. 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
práce svätej Alžbety musela o  svoje
uznanie bojovať celé tri roky. Pritom je
podľa neho rovnaká ako všetky ostatné
obdobné vzdelávacie inštitúcie. To,
v čom sa však od nich líši, symbolizuje
napríklad skutočnosť, že rektor ani
ostatní funkcionári tejto vysokej školy
nenosia honosné zlaté reťaze a vozia ich
bežné referentské autá. Na štúdium pri-
jímajú každého, kto preukáže vôľu
a spôsobilosti úspešne školu dokončiť.

Promócie s červenými r
foto 1

foto 2
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Svätá Alžbeta Durínska žila ako obyčajná
žena, manželka a matka. Avšak žila tak,
aby jej Všemohúci urobil zázrak. Stalo sa
to vtedy, keď hrozilo, že ju švagor pri-
stihne, ako rozdáva jeho majetok chu-
dobným a  na to odkázaným bedárom.
Vtedy sa jej potraviny, ktoré im niesla
v košíku, zmenili na ruže. Na pamiatku

tejto udalosti a  ako prejav
vďačnosti i symbol svojho no-
vého poslania čerstvé baka-
lárky absolventky Vysokej
školy zdravotníctva a sociálnej
práce svätej Alžbety na záver
obradu slávnostných promó-
cií venovali svojim profeso-
rom červené ruže (foto 4). 

Text a foto: Peter Kresánek

9A

65A

   i ružami

foto 3

foto 4
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ROZHOVOR S KAROLOM KáLLAyOM

22číslo 3/2010

Má podľa tvojho názoru vplyv na
dlhovekosť intenzita života, treba sa
šetriť, alebo aj pri živote plnými dúš -
kami sa dá docieliť tvojich cez osem
krížikov?  
Šetriť sa určite netreba. Myslím si, že
práve práca je nielen povznášajúcim
hnacím motorom človeka, ale aj zdro-
jom nevyčerpateľnej energie. Začal
som fotografovať už ako mladý chla-
pec. Keď som bol študent, pracoval
som ako žurnalista pre časopis Domov
a svet a keď prestal vychádzať, začal
som pracovať vo filme. Film som si za-
miloval. Po príchode roku 1948 ma
kvôli rodinnému pôvodu z filmu pre-
pustili. Rád som sa však opäť vrátil
k fotografii, ktorú som miloval a mi-
lujem dodnes. Túto veľmi inteli-
gentnú, samostatnú prácu, ktorá je od
prvého okamihu v rukách toho, kto ju
robí, som podnes neprerušil. 

Ako podľa teba vplývajú na život
človeka materiálne statky? Súvisí hoj-
nosť, blahobyt s jeho dĺžkou? 
Luxus je pre mňa neznáme slovo. Byť
s blízkymi na nádhernom mieste a po-

Návod na dlhovekosť
Precestoval celý svet. A s ním i jeho fotoaparát Leica. Je úžasný
svojou láskavosťou k ľuďom, schopnosťou pozorovať a rozprávať
i bez slov. Cesta, ktorú prešiel, nebola vždy ľahká. Stále sa však
snažil ísť na maximum. Vie sa zasmiať aj sám na sebe a priznať si
chyby. Fotograf a publicista (vydal už 42 kníh), ten najskvelejší
radca, otec a starý otec Karol Kállay (84). Vždy mi pripomína, že
zadnú časť tela mi musí držať rovná chrbtová kosť a nemôžem sa
spoliehať na nejaké traky!

Nestor slovenskej fotografie Karol Kállay a zástupca jej stredného prúdu Fedor Nemec.
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vedať si, my sme tu, my máme toto
nádherné počasie a napríklad lyžujeme
sa, to je famózne. Luxus nie je pre mňa
sedieť v nádhernej reštaurácii, byť v to-
pánkach, čo ma tlačia, jesť divné pred-
jedlo, čo mi nechutí a byť s ľuďmi,
ktorí prišli a zrazu majú peniaze a mys-
lieť si, že ak jem kaviár a pijem šam-
panské, som niečo viac. U nás doma,
keď som bol malý, bolo vždy aj šam-
panské aj kaviár, čo považujem za
skvelé. No rodičia boli do tej miery
múdri, že pre nich bolo luxusom po-
chutnať si na tom spoločne doma, keď
mali chuť. Luxus je iné ako letieť vo
vlastnom lietadle. Totiž keď ma tam
pekelne bolí zub, je to úplne rovnaká
otrava ako byť doma, lebo sa tešíš, keď
si ho dáš vytrhnúť. Luxus pre mňa zna-
mená mať vlastnú pohodu. Je to vnú-
torný pocit totálnej spokojnosti, keď
prežívaš niečo, čo v tebe vzbudzuje
ohromnú  radosť.

Prezradím, že tiež výborne varíš,
aký je tvoj návod, pokiaľ ide o stra-
vovanie?
Ak chceš urobiť dobré jedlo, musíš vy-
naložiť maximum svojich síl a  vedo-
mostí, a tak to aj robím - vo fotografii
i pri kulinárskom umení. Priznávam,
že jedlá si nevyberám, zvyknutí sme

jesť všetko, aj rezne či zabíjačku. 
Preferujeme však doma pripravenú
i  zjedenú a  hlavne pravidelnú,
v striedmych dávkach konzumovanú
stravu.

Každé ráno piješ pohárik doma vy-
robeného elixíru života. Je to tvoj re-
cept na dlhovekosť?
To je určite povera. Ja mám recept sláv-
nej herečky tety Hany Meličkovej. Jeho
základom sú samé zdravé dobroty: ces-
nak, cibuľa, zeler, med a chren. Či to
určite pomáha, neviem. Z času na čas 

s manželkou aj jednu dávku tohto eli-
xíru zabudneme a  vynecháme. Keďže
obaja stále v našom veku pracujeme,
myslím si, že niečo na tom je (smiech).

tvojou životnou filozofiou je byť
múdry a poctivý...
Do akej miery sa to človeku darí, na-
toľko sa zvyšuje jeho vnútorná pohoda,
vyrovnanosť, čo prospieva i  zdraviu.
Ako byť múdry a poctivý, na to nie je
návod. To sú skôr určité základy, ktoré
by sa mali dodržiavať. Napríklad už
známy básnik a mysliteľ Goethe pove-
dal, že treba byť ušľachtilý, pomáhať
druhým a  byť dobrosrdečný. Ja sa
s  jeho názormi plne stotožňujem.
Ušľachtilý si, keď sa zbytočne nehádaš,
keď si dobrý. Keď ako chlap konáš.
Keď podľa spisovateľa Kiplinga (nielen
autora Tarzana, ale tiež svojím spôso-
bom filozofa) nereaguješ na podnet ag-
resívne, ale vždy odpovieš slušne. Po-
máhať druhým a byť dobrý - tieto dve
črty osobnosti idú ruka v ruke zároveň
s ušľachtilosťou.  Človek vyrastá v tom,
že niečo je dobré a niečo zlé. Aj pitt-
bula môžeš naučiť, že hrýzť nie je
správne. Takže nestačí nebyť zlý, treba
byť len dobrý.
Text: Sandra Kállayová
Foto: Peter Kresánek 

Karolovia Kállayovci s manželkami a Danielou Glatzovou (uprostred) na tohtoročných
45. jazdeckých pretekoch AEGON Grand Prix Bratislava. Ing. Andrej Glatz ich nielen
roky organizuje, ale patrí aj k ich niekoľkým slovenským víťazom.

Ing. arch. Karol Kállay a generálny ria-
diteľ jedinej slovenskej spravodajskej
televízie TA3 Mgr. Matej Ribanský. Kállayovci sú tiež mediálne známe osob-

nosti: Slávka Kállayová a generálny riaditeľ
najsledovanejšej slovenskej televízie 
Markíza Václav Mika.
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PRACOVné PReVentÍVne CentRUM

24číslo 3/2010

Dohľad nad zdravím zamestnan-
cov, ktorí vykonávajú práce so
zvýšeným rizikom vzniku cho-

roby z  povolania, priemyselnej otravy
alebo iných poškodení zdravia sa bude za-

bezpečovať v súlade s platnými legislatív-
nymi predpismi, v ktorých je určená náplň
lekárskych preventívnych prehliadok:

pri pracovnej činnosti druhej kategórie
pri vybraných špecifických činnostiach

sa odporúča jedenkrát za tri roky, 
pri pracovnej činnosti tretej kategórie

jedenkrát za dva roky,
pri pracovnej činnosti štvrtej kategórie

jedenkrát ročne, 

Pracovná zdravotná služba
– jej obsah a funkcie
Dnes ukončujeme tému týkajúcu 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... 

DOKONČENIE

03_NasaNemocnica_2010:Layout 1  23.9.2010  14:30  Page 24



25

pri prácach, pri ktorých sa vyžaduje
osobitná zdravotná spôsobilosť, v inter-
valoch podľa osobitného predpisu.
Poradenstvo: 

poradenstvo pri určovaní požiadaviek
na usporiadanie pracoviska v súlade s vy-
hláškou MZ SR č. 428/2006 Z. z. o mi-
nimálnych požiadavkách na personálne
a materiálno-technické vybavenie jedno-
tlivých druhov zdravotníckych zariadení
v súvislosti s ohrozením zdravia zamest-
nancov,

spolupráca pri vydávaní vnútorných
predpisov a  pravidiel o  bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci v spoločnosti
(oblasť týkajúca sa ochrany zdravia za-
mestnancov), 

spolupráca pri spracovávaní zoznamu
prác a pracovísk zakázaných tehotným
ženám, matkám do konca deviateho
mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám,
spojených so špecifickým rizikom 
pre tehotné ženy, matky do konca de-

viateho mesiaca po pôrode a  dojčiace
ženy,

spolupráca pri spracovávaní zoznamu
prác a pracovísk zakázaných mladistvým
zamestnancom, spolupráca pri navrho-
vaní a prideľovaní jednotlivých osobných
ochranných pracovných prostriedkov
(OOPP) pre zamestnancov z  hľadiska
zdravotných rizík, ergonómie a  vhod-
nosti, pokiaľ z analýzy rizík vyplynula po-
treba poskytovať OOPP,

spolupráca pri zaraďovaní pracovných
činností do kategórií podľa jednotlivých
faktorov práce a  pracovného prostredia
podľa kritérií uvedených v prílohe vyhláš -
ky MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrob-
nostiach o faktoroch práce a pracovného

prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác
a  o  náležitosti návrhu na zaradenie pra-
covných činností do kategórií z hľadiska
zdravotných rizík a v súlade s § 31 zákona
NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, pod-
pore a rozvoji verejného zdravia a o zmene

a doplnení niektorých zákonov,
spolupráca s  určenými za-

mestnancami spoločnosti
v prípade poškodenia zdravia,
vzniku bezprostredného a váž-
neho ohrozenia zdravia za-
mestnancov alebo zdravia
hlavne v  oblasti prijímania
opatrení, vytypovania vhod-
ných prostriedkov potrebných
na ochranu života a zdravia za-
mestnancov a na poskytnutie
prvej pomoci. Zameranie je
hlavne na nasledujúce oblasti:

spolupráca pri spracovávaní
postupu pre prípad záchran-
ných prác, evakuácie a vzniku
poškodenia zdravia zamest-
nancov vrátane poskytovania
prvej pomoci, 

poradenstvo pri určovaní
zamestnancov pre poskytova-
nie prvej pomoci, 

poradenstvo pri vybavovaní
pracovísk prostriedkami na po-
skytovanie prvej pomoci podľa
veľkosti organizácie, charak-
teru práce, charakteru nebez-
pečenstiev a veľkosti rizika, 

poradenstvo pri určovaní potrebných
kontaktov s príslušnými zdravotníckymi
pracoviskami, záchrannými pracovis -
kami, 

poradenstvo pri spracovávaní prevádz -
kových poriadkov. 

V prípade vášho záujmu o zavedenie sys-
tému Pracovnej zdravotnej služby vo vašej
organizácii nás, prosím, kontaktujte 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

E
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HISTÓRIA

26číslo 3/2010

Kostol svätej Alžbety s kláštorom 
a nemocnicou postavili v rokoch 

1739 - 1743 na popud arcibiskupa Imricha 
Esterházyho podľa plánov známeho vieden-
ského architekta Franza Antona Pilgrama.
Je zasvätený sv. Alžbete, spravujú ho sestry

Rehole sv. Alžbety.
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Základný kameň kostola bol po-
ložený 22. júna 1739 a boli doň -
ho vložené relikvie a kovová do-

štička s latinským nápisom obsahujúcim
dátum a  mená – pápeža, kráľa, arcibi-
skupa, správcu Töröka a prvých sestier.
Svätiacim biskupom bol Berény. V roku
1740 bola dokončená stavba múrov
a  v  roku 1742 sa dosiahol najvyšší bod

stavby. Osemnásteho septembra toho is-
tého roku bola vykonaná posviacka
dvoch zvonov, ktoré daroval arcibiskup
Esterházy: väčší bol zasvätený sv. Alžbete
a sv. Imrichovi a menší Sedembolestnej
Panne Márii. V roku 1743 bola dokon-
čená celá stavba a 10. novembra za prí-
tomnosti mnohých hodnostárov sa ko-
nala slávnostná posviacka. Arcibiskup

Esterházy by rád sám vykonal tento ob-
rad, no keďže mu to jeho vysoký vek
a zdravotný stav nedovolili, za svätiteľa
bol poverený rábsky biskup František Zi-
chy. Do hlavného oltára boli vložené re-
likvie sv. Jána Almužníka a  sv. Dilekta
mučeníka a tiež do bočných oltárov re-
likvie sv. mučeníkov Maxima a Dilekta.
Tak sa naše sestry 19. novembra po prvý

POHĽAD DO HISTÓRIE
NÁŠHO KOSTOLA
Prípravné práce na stavbu
kostola sa začali už v decembri
roku 1738, teda po troch
mesiacoch od príchodu prvých
sestier alžbetínok z Viedne, 
ktoré na prianie vtedajšieho
arcibiskupa Imricha Esterházyho
boli pozvané založiť kláštor do
vtedajšieho Presburgu. 

Najstaršia dochovaná maľba kostola v pozadí obrazu svätej Alžbety, ktorý čaká na reštau-
rovanie.

Záznam o slávnostnej posviacke kostola
v kronike alžbetínok. 

S archívnymi dokumentmi o kostole nás zoznámil Mgr. Tomáš Králik, ktorý sa spolu s au-
torkou tohto článku jeho históriou zaoberá. 

Sr. Alžbeta Galgóciová pri soche svätej Al -
žbety v kláštornej záhrade.
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raz v našom kostole zúčastnili  na veľkej
slávnosti ku cti našej patrónky sv. Al-
žbety.
Interiér kostola
Pri vstupe do chrámu a prvom pohľade
nás očarí jeho architektonika spojená
s bohatou freskovou výzdobou. Táto ba-
roková stavba je dielom viedenského sta-
viteľa Antona Pilgrama, ktorý bol známy
v širokom okolí. Jeho vôbec prvým die-
lom bola stavba alžbetínskeho kostola
vo Viedni, a preto je aj bratislavský kostol
postavený vo veľmi podobnom štýle.
Vpredu nad oltárom nás upúta obraz
svätej Alžbety, ktorá kľačí pod krížom
s  pohľadom upretým na ukrižovaného
Ježiša. Autorom tohto diela je maliar
Paul Troger, ktorý sa narodil v Zelli v Ti-
rolsku v roku 1698 a ktorý bol po roku
1751 dočasne riaditeľom akadémie ume-
leckých diel, pričom  maľoval vo viace-
rých kostoloch a opátstvach. Na bočných
stenách kostola sú obrazy, ktoré sa tiež
pripisujú tomuto maliarovi a  jeho žia-
kom - svätá rodina a  umučenie Ježiša.

Maľoval tiež fresky na kupolách, z ktorej
jedna stvárňuje korunovanie sv. Alžbety
v nebi a druhá jej milosrdenstvo. V šty-
roch rohoch na okraji strednej kupoly
sú namaľované štyri postavy žien, každá
z nich s iným symbolom, ktoré znázor-

ňujú najvýraznejšie čnosti sv. Alžbety –
sú nimi: múdrosť, spravodlivosť, pevnosť
a miernosť. Po stranách oltára sa nachá-
dzajú v životnej veľkosti sochy sv. Fran-
tiška a  sv. Antona Paduánskeho, ktoré
sú dielom Rafaela Donnera. Nad oltár-
nym obrazom je františkánsky znak,
s ktorým sa môžeme stretnúť vo viace-
rých františkánskych kostoloch. Sú ním
prekrížené ruky, z  ktorých jedna patrí
sv. Františkovi a  druhá ukrižovanému

HISTÓRIA

Freska v strednej kupole stvárňuje korunovanie sv. Alžbety v nebi.

Na hlavnom a bočných oltároch sú bohato
zdobené relikviáre s relikviami rôznych
svätých.

Kostol a kláštor boli značne poškodené
a takmer zničené požiarom, ktorý vypukol
17. augusta 1879 o siedmej hodine ráno (na
dobovej snímke) a rovnako neskôr bombar-
dovaním v roku 1945. Po každý raz sa ich
najmä vďaka obetavej pomoci a milodarom
podarilo obnoviť.
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Ježišovi. Pod klenbou nad oltárom je
umiestnená holubica symbolizujúca Du-
cha Svätého, ktorého adorujú po stra-
nách dvaja cherubíni s  kadidlom v  ru-
kách. Každého návštevníka upútajú
nielen fresky, ale aj kazateľnica a tiež bo-
hato vyrezávané lavice z dubového dreva.
Na prednej a zadnej časti lavíc sú vyre-

zané reliéfy scén zo života tejto veľkej
svätice. V  zadnej časti je to umývanie
nôh chudobným a rozdávanie almužny
žobrákom a vpredu starostlivosť o cho-
rých a prijatie rehoľného rúcha od bis -
kupa. V kostole sú pozoruhodné dva
chóry, čo je zriedkavé. Chór na druhom
poschodí slúžil sestrám, a teda patril do

klauzúry, kde sa chórové sestry schádzali
na modlitbu.
(pokračovanie nabudúce)
Text: sr. Alžbeta Galgóciová z výpisov 
domácej kroniky sestier alžbetínok
Foto: Peter Kresánek

29

Po stranách oltára sa nachádzajú v životnej veľkosti sochy sv. Františka a sv. Antona Paduánskeho, ktoré sú dielom Rafaela Donnera.

Medzi historicky najvzácnejšie artefakty, ktoré sú súčasťou kláštora a Kostola sv. Alžbety
patria dve rokokové spovednice a paramentár.

03_NasaNemocnica_2010:Layout 1  23.9.2010  14:33  Page 29



UMENIE

30číslo 3/2010

Obaja pochádzame z obce Šte-
fanov nad Oravou a  práve
touto lokalitou, malebnosťou

našej prírody, nezmeniteľnými okamihmi
z čoraz viac miznúceho sveta, či  drob-
nými detailmi, ktoré nás neustále obklo-
pujú, sa inšpiruje väčšina našich vystave-
ných prác. Vyznávajú sa etnologička
v Oravskom múzeu P. O. Hviezdoslava
i fotograa Monika Gáliková a  tvorca
nábytku i umelecký rezbár Jozef Kakačka,
ktorí svoje fotografie a drevorezby pred-
stavili v našej nemocnici počas 35. výstavy
umenia, ktoré lieči. 
Nevšedný charakter – v podobe pripra-
vovanej publikácie poézie Veroniky Fe-
ješovej-Borákovej v symbióze s fotogra-
fiami Sandry Salomonovej sa dá pripísať
tiež v poradí 36. výstave liečiaceho ume-
nia. Autorky na nej celkovo prezentujú
20 samostatných častí vo veľkosti A4
a jednu ešte väčšiu - formátu A3. S. Sa-
lomonová už prvý súbor fotografií z po-
zorovania človeka, prostredia, v ktorom
žije, a prírody, ktorá ho obklopuje, vy-
stavovala v  OÚSA roku 2008 v rámci
27. akcie z  tohto voľného, už niekoľko

V rámci pokračujúceho cyklu prezentácie umenia, ktoré
(sprostredkovane) lieči, priblížil Onkologický ústav sv. Alžbety
najnovšie vo svojom prvom preventívnom centre hneď diela
štyroch tvorcov: troch žien a jedného muža. 

Vernisáž výnimočnej výstavy v OÚSA, spájajúcej vizuálne umenie s písaným slovom –
snímka výtvarníčky a fotogray Sandry Salamonovej v symbióze s veršami Veroniky Fe-
ješovej-Borákovej – otvorila vedúca Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike
pani Andrea Elscheková-Matisová (uprostred).

LIEČILI AŽ
DVE VÝSTAVY

Z prác, ktoré vystavili: Monika Gáliková... 
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rokov pokračujúceho cyklu. Veronika
Feješová býva zaraďovaná do Dielne mla-
dých otca celej básnickej generácie Voj-
techa Kondróta. O  začínajúcich auto-

roch publikujúcich v tejto dielni svojho
času písal: Kto z  učňov či tovarišov sa
stane majstrom...? Dúfajme, že budeme
mať šťastnú ruku!... Nová zbierka poézie

Veroniky Feješovej-Borákovej opäť po-
tvrdzuje, že v  jej prípade V. Kondrót
šťastnú ruku mal.  
Text a foto: Peter Kresánek

Vedenie Onkologického ústavu sv. Alžbety doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h. prof. a
RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc., primárka preventívneho centra OÚSA MUDr. Alena Kál-
layová a spolu s nimi vystavujúci: etnologička i fotograa Monika Gáliková a tvorca
nábytku i umelecký rezbár Jozef Kakačka.

Pozvánka na vernisáž ucelenej výtvarno-
básnickej kompozície, ktorú napriek
odlišným vyjadrovacím prostriedkom
charakterizuje príbuzné vnímanie a poe -
tika. Snivé fotoilustrácie Sandry Salamo -
novej sú na nej v protipóle k nežnej lyrike
Veroniky Feješovej-Borákovej. Vystavené
diela zároveň tvoria jadro novej pôvabnej
knižky vychádzajúcej ešte tohto roka. 

... a Jozef Kakačka.
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SPEKTRUM

32číslo 3/2010

Uplynulé obdobie ponúklo celé
priehrštie podujatí z  oboch
druhov prospešných športo-

vých aktivít, ktoré majú spoločné jedno:
výnimočne pohodovú, kultivovanú at-
mosféru, v ktorej sa konajú. 
Skvelou údržbou známy trávnatý parkúr
Slávie STU v  bratislavskom Ovsišti sa
stal miestom dejiska jubilejného 45. roč-
níka najvýznamnejších jazdeckých pre-
tekov na Slovensku – AEGON Mercedes
Grand Prix Bratislava CSIO-W***
v skoku na koni. Preteky dosiahli histo-
ricky rekordnú účasť súťažiacich: 87 jazd-
cov a 197 koní (vlani to bolo 81 jazdcov
a  169 koní) a  rovnako mali vynikajúci
počet návštevníkov.

Špičkoví jazdci na tieto preteky prichá-
dzajú s ušľachtilými koňmi pripraviť veľ-
kolepý zážitok, čo je dobrá vizitka pre Slo-
vensko i  ich usporiadateľov. Konštatuje
prezident SR Ivan Gašparovič, pod zášti-
tou ktorého sa tieto jazdecké preteky ko-
najú a sám je spolu s manželkou i pravi-
delným návštevníkom podujatí s koňmi. 
K desiatkam golfových podujatí toho roku
(nielen pre slovenských účastníkov) zasa

Pookriať a pomôcť zdraviu
Medzi športy, ktorých účastníci môžu duševne i telesne pookriať a výdatne pomôcť svojmu
zdraviu, určite u nás patrí nielen jazdectvo (má tu bohaté tradície, vrátane liečebnej hipoterapie),
ale napríklad i relatívne na Slovensku mladý, krátko vo väčšej miere uskutočňovaný, zato však
intenzívne si popularitu zvyšujúci golf. 

Úvodné podujatie jubilejných 45. pretekov AEGON Mercedes Grand Prix: 18. konské popoludnie navštívil prezident SR Ivan Gaš-
parovič s manželkou. Vyhoveli tu tiež prosbe možno budúcich jazdeckých hviezd a nechali sa s Šárkou Šabovou, Rebekou Hatalovou
a Nikolou Žurekovou vyfotografovať. 

Najúspešnejší slovenský parkúrový jazdec An-
drej Glatz spolu so svojím tímom vytvoril
z pretekov podujatie so špičkovou medzinárod-
nou reputáciou. Na fotografii je s tohtoročným
víťazom hlavnej súťaže jednotlivcov AEGON
Mercedes Grand Prix, ktorým sa stal nemecký
parkúrový jazdec 29-ročný Tim Hoster.
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Na všestrannú po-
moc ľuďom 

s duševným ochorením
sa zameriava občianske
združenie Sofia Brati-
slava. Duševné ochorenie
fyzicky nevidno, spoloč-
nosť pritom často pristu-
puje k  tým, ktorých po-
stihlo, s  predsudkami.
O to je starostlivosť o ľudí
s takýmto ochorením zlo-
žitejšia. Združenie Sofia
je výnimočné tým, že funguje prevažne
na základe svojpomoci, zjednodu-
šene sa dá povedať, že zdravší či
úspešnejší vo svojej liečbe jeho
členovia pritom pomáhajú tým,
pri ktorých sa choroba už prejavuje

výraznejšie. Združenie,
ktoré má vyše pol stovky
členov, tiež pomáha pri
vytváraní priaznivých
podmienok na ich pra-
covnú, sociálnu a zdra-
votnú rehabilitáciu.
Čoraz častejšie sa na toto
združenie obracajú ľudia,
ktorí potrebujú nasme-
rovanie, keď sa sami, či
častejšie ich blízki ocitajú
zoči-voči s týmto ocho-

rením. Združenie Sofia organizuje tra-
dičné neformálne stretnutia, ale aj

konzultácie s odborníkmi v oblasti
psychiatrie, či vedomostné kvízy,

ponúka prechádzky v prírode, ko-
munitné plávanie, kondičné športy, hi-

poterapiu, canisterapiu, biblioterapiu,
náv števy divadiel a iné aktivity a činnosti
podľa záujmu svojich členov. Podieľa sa
na každoročnej októbrovej kampani
a  zbierke Ligy za duševné zdravie SR -
Dni nezábudiek. Bližšie podrobnosti náj-
dete na: www.zdruzeniesofia.xf.cz
Text: Peter Kresánek 
Foto: Združenie Sofia 
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Organizátori turnaja Ecotherm golf cup -
predstavitelia dvoch generácií: inžinieri
Miloš Zimka a jeho syn Juraj Zimka. Pat -
ria do rodiny Zimkovcov z Turzovky, z
ktorej je i známy akademický maliar On-
drej Zimka a herečka Milka Zimková.

Akademický maliar Ondrej Zimka: Po-
zorovanie kométy..., tempera na dreve 1977.

Za štyridsať rokov výroby sa dodalo
2,5 milióna terénnych Suzuki

Jimny, viaceré z nich využívajú i lekári, oso-
bitne prvého kontaktu a na vidieku. Jimny je
u lekárov obľúbené nielen vďaka kompaktným
rozmerom, typickému vzhľadu, robustnej
konštrukcii, spoľahlivosti a dlhej životnosti či
cenovej dostupnosti, ale najmä priechodnosti
i tam, kde to bežné vozidlá nezvládnu.
Tiež na Slovensku sa offroad Jimny
pre svoje vlastnosti používa
okrem iného vo firemnej

sfére, energetike, stavebníctve či v pôdo-
hospodárstve. Uplatnenie nachádza i medzi
poľovníkmi, rybármi, golfistami, proste tými,
ktorí si iba chcú vychutnať jazdu v teréne
ako relax vo voľnom čase. 
Najnovšie terénne Suzuki Jimny (piatej vývo-
jovej generácie) má celokovovú karosériu
a troje dverí na centrálne zamykanie. Poháňa
ho štvorvalec (63 kW/86 k) a päťstupňová
prevodovka. Využíva zapínateľný pohon šty-
roch kolies spolu s redukčnou prevodovkou
a zadnou uzávierkou diferenciálu. Má naj-

modernejšie bezpečnostné tech-
nológie vrátane ABS i airbagov.
Text: Peter Kresánek 
Foto: archív 

Obľúbené 
u lekárov 

Keď chorobu fyzicky nevidno

Na fotografiách sú kresby uhľom, ktoré vyhotovil a poskytol nám člen tohto združenia,
amatérsky výtvarník. Jeho sľubnú cestu životom skomplikovalo závažné duševné ochore-
nie. Zasiahlo ho počas jeho vysokoškolského štúdia a prinútilo odísť do invalidného dô-
chodku. Aj on našiel útočisko v združení Sofia.

tohto roku pribudol turnaj Ecotherm golf
cup. Výnimočný je tým, že sa koná v lone
nádhernej prírody Beskýd - v areáli Golf &
Ski Resort Ostravice, ktorý bol ohodnotený
za najlepšie ihrisko, najlepšiu jamku a naj-
lepší výkon (pomer medzi kvalitou služieb
a cenami). Rozhodlo o tom vyše 3-tisíc gol-
fistov v internetovej ankete publikácie Golf
Digest C&S. Rast obľuby českých Ostravíc
i medzi hráčmi zo Slovenska je badateľný
rovnako ako pri ďalších kvalitných ihriskách
neďaleko hraníc, či už to je maďarské v Du-
nakiliti, alebo rakúske v Hainburgu. 
Text a foto: Peter Kresánek
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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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