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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

Prijať bez hlbšieho zamyslenia ponuku na napísanie editoriálu do časopisu Naša nemocnica bolo
veľmi odvážne rozhodnutie. Lebo len postupne sa mi vynárali otázky, čo povedať širokému spektru či-
tateľov? Čím sa zaoberať, aby to malo zmysel, aby to nebolo „klišé“ a aby ste si po prečítaní nepovedali,
že išlo o stratu času...

Dnes sa mi zdá, že i ten náhly súhlas mal svoj zmysel, len som to ešte netušila. Ako vždy, bol to každo-
denný život, ktorý mi „prihral“ tému hodnú zamyslenia. A tak krátke zamyslenie sa nad tým, že niekedy
netušíme, čo sú skutočné problémy a životné skúšky, prezentujeme nespokojnosť z banálnych dôvodov,
hľadáme zmysel tam, kde je dávno určený – už v dare života samotnom. Až k takýmto minifilozofickým
slovám ma posunula obyčajná služobná cesta. 

Trochu na objasnenie, prečo táto „služobka“. Liga proti rakovine zabezpečuje tretí rok projekt
„relaxačné týždňovky“. Ide o týždenné pobyty pre onkologických pacientov z celého Slovenska, v rámci
ktorých im poskytujeme možnosť oddychu, relaxu, pohody umožňujúcej vypnúť z bežnej dennej rutiny.
Ľudia s rovnakým osudom od západu na východ či od severu na juh Slovenska majú veľmi jednoduché
úlohy – prihlásiť sa, zúčastniť sa, zrelaxovať... Pobyty sú pre nich bezplatné, komplexné náklady znáša
Liga proti rakovine a zásluhu za tento prospešný projekt si môže pripísať každý, kto prispel na Deň
narcisov či poslal svoje 2 % práve LPR, lebo z týchto zdrojov sú pobyty plne hradené. Práve každoročné
monitorovanie týchto pobytov potvrdzuje ich prínos pre účastníkov, preto i táto služobná cesta –
zistenie, či sú ľudia spokojní, čo im pobyt prináša, ich názory a návrhy užitočné pri príprave v budúcnosti.
Iste, je pochopiteľné, že človek stretne rôzne spektrum ľudí, keďže sú z celého Slovenska, spozná mnohé
osudy, vypočuje si pozitívne i negatívne veci, v zásade však všetci títo ľudia chápu, čo má v živote skutočný
zmysel a čo sú len „pletky“. V očakávaní, že ma už nič nemôže prekvapiť, keďže tie osudy v spojitosti s
ochorením sú si dosť podobné, po príchode som začala spoznávať účastníkov bližšie a mala som čo
robiť, aby som nedala najavo svoju úprimnú ľútosť a nahlas nereptala na nespravodlivý osud. Dôvodom
boli štyri prípady. Prípad prvý – možno trochu kuriózny – mladý muž a staršia pani – zať a svokra, spo-
ločné: diagnóza rakovina. Prípad druhý – mladá dvojica – pár on a ona – spoločné: diagnóza rakovina.
Prípad tretí – mladé a veľmi pekné sestry – spoločné: diagnóza rakovina. Prípad štvrtý – matka a mladá
dcéra – spoločné: diagnóza rakovina. Toto nebolo sci-fi, bola to krutá realita, ktorú spomínam nie
preto, aby sme ich ľutovali. I mňa to po spoznaní týchto ľudí prešlo, lebo oni ma nabili energiou a pozi-
tívnym vnímaním. Ale preto, aby sme sa dokázali tešiť na každý ďalší deň, tak ako sa i napriek tomuto
osudu tešia oni; aby sme nešomrali, že život nemá zmysel, lebo toto som od nich nepočula; aby sme
neriešili nezmyselné triviálnosti, ktoré nás pripravujú o drahocenný čas v živote; ale tiež, aby sme sa
zásadovo vedeli postaviť k vážnym veciam a neboli ľahostajní, ak niečo môžeme urobiť či už v prospech
seba alebo iných.

Iba toľko v tomto úvodníku, lebo žijeme krátko a nemá zmysel meditovať či „život má zmysel“, keď
sme ho raz do vienka dostali. Želám vám veľa pohody, spokojnosti, obyčajných denných radostí a
vedomia, že všetko má svoj zmysel. ☺
Ing. Eva Kováčová,
výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine SR

Zmysel či nezmysel...
života...



UDIALO SA 

10Avon proti 
rakovine

Každoročne sa pochod proti rakovine prsníka
koná vo viac ako 50 krajinách na svete. Státisíce
ľudí podporujú ľudí chorých na túto chorobu a ich
rodinných príslušníkov. Tento rok sa opäť aj na
Slovensku uskutočnil už tretí ročník Avon po-
chodu proti rakovine prsníka, ktorý podporila aj
Liga proti rakovine. 

PREDSTAVUJEME 

11Klinika stomatológie 
a maxilofaciálnej chirurgie

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
LFUK a OÚSA vznikla 1. 1. 2004 a priamo nadvä-
zuje na tradície I. a III. Stomatologickej kliniky,
ktoré boli etablované v budove na Heydukovej č.
8 od roku 1967. 

PSYCHOLÓGIA

16Význam psychologickej 
pomoci 

Pozrieť sa po stanovení diagnózy strachu a
neistote rovno do očí si vyžaduje veľa sily a
odhodlania. Tak pre pacienta, ako aj pre
členov jeho najbližšej rodiny. Odborná psy-
chologická pomoc je v tomto prípade jed-
noznačne na mieste.

ZDRAVIE

18Osteoporóza, výživa 
a telesná hmotnosť

Osteoporózou trpí v rozvinutých krajinách čoraz
viac ľudí. Je to spôsobené najmä predlžovaním
dĺžky života a celkovým starnutím populácie.
Osteoporózou sú najviac ohrozené ženy po me-
nopauze (prechode), čo je väčšinou po 50. - 55.
roku života. Starší muži trpia takisto na rednutie
kostí, prejaví sa to však spravidla neskôr – väčši-
nou až po 65. - 70. roku života. 

EDITORIÁL

4Zmysel či nezmysel... 
života 

Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy
proti rakovine SR, sa zamýšľa nad tým, čo núti

aj ťažko chorých ľudí bojovať s nepriazňou
osudu, s tým, že nerozprávajú o tom, ako život

nemá zmysel, že neriešia nezmyselné triviál-
nosti, ktoré nás pripravujú o drahocenný čas v
živote, ale robia všetko v prospech seba alebo

iných.  

UDIALO SA  

6COOP Jednota 
pomáha 

Asistentka riaditeľa OÚSA Bc. Eva Massarová
informuje, ako Nadácia COOP Jednota po-

skytla pre Onkologický ústav sv. Alžbety
(OÚSA) účelnú pomoc – prostriedky na
nadobudnutie zdravotníckeho zariade-

nia: automatickej zalievacej linky na
tvorbu parafínových blokov na archivá-

ciu tkanivových preparátov.

DOBROVOĽNÍCTVO

7 Prví organizovaní 
dobrovoľníci 

Článok o dobrovoľníc-
kej skupine Vŕba, uve-

rejnený v minulom čísle
časopisu Naša nemoc-

nica, mal priaznivý
ohlas. OÚSA má prvý a

podľa dostupných úda-
jov zatiaľ svojho druhu

jediný organizovaný
dobrovoľnícky program

v nemocnici. 

ObSAh
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RELAX  

20 Nordic 
blading 

V klasických lyžiarskych disciplínach má svoje ko-
rene ďalší šport, ktorý ešte silnejšie pripomína

súčasný štýl behu na lyžiach – nordic blading. Na
rozdiel od severskej chôdze si však vyžaduje lep-

šiu výbavu a trasu...
PREDSTAVUJEME 

22Nová metóda 
skríningu 

Vzhľadom na to, že riziko karcinómu hrubého
čreva celosvetovo, a teda aj v populácii Sloven-

skej republiky trvalo vzrastá, je nanajvýš žiaduce
jeho včasné podchytenie (skríning).

HISTÓRIA  

26Prípravy na príchod 
sestier do bratislavy

Boli vtedy štyri: chórové sestry Mária Alžbeta
von Schüller, Johana Kristína de Leu, Barbara
Holleker a laická sestra Mária Marta Doppel-
hamer. Spolu s nimi odišli z kláštora alžbetí-

nok vo Viedni aj tri kandidátky: šľachtičná Ju-
liana Zwergerová, Mária Anna Gruberová a

Mária Anna Majerová...
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LIGA PROTI RAKOVINE  

2828  DEŇ NARCISOV - AKO
POMÁhA? 

Hoci jediná verejná finančná zbierka Ligy proti
rakovine trvá jeden deň, po celý rok sa môžete
stretnúť s projektmi a aktivitami, ktoré z neho
Liga proti rakovine realizuje alebo financuje. Čo
všetko sa teda skrýva za výnosom Dňa narcisov?

UMENIE

30Off the beaten’ track  

Výber 45 akvarelov (niektoré i v kombinácii s
tušom) z Londýna pod názvom Off the beaten´
track (Mimo vyšliapaných chodníčkov) vystavil
v Onkologickom ústave sv. Alžbety, v jeho pr-
vom preventívnom centre maliar Jozef
Schmögner. 

KÚPEĽNÁ LIEČBA

34bardejovské Kú-
pele 

vylepšujú
Od 1. októbra sa v kúpeľoch za-
čína mimosezónne obdobie,

zvlášť vhodné na relax a liečbu i
s ohľadom na nižšiu úroveň

cien platených služieb. Medzi
najstaršie, najväčšie i najna-
vštevovanejšie, ktoré už
zlepšili či prinavrátili zdravie
tisíckam pacientov a hostí,
patria Bardejovské Kúpele.
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„COOP Jednota Slovensko už dlhé roky
podporuje viaceré užitočné projekty, naj-
novšie sme pomáhali aj postihnutým po-

vodňami, pričom veľká časť nami po-
skytnutých prostriedkov na dobročin-
nosť putuje do zdravotníctva,“ uviedol
pri odovzdávaní daru predseda predsta-
venstva tohto spotrebného družstva Ing.
Gabriel Csollár. Ako sa priznal, dobrý
zdravotný stav považuje pre vrcholového
manažéra za dôležitý. Sám sa preto začal
intenzívnejšie venovať športu a stal sa
tiež pravidelným návštevníkom prvého
preventívneho centra OÚSA. 

„Zalievacia automatická linka je ako
neoddeliteľná súčasť bioptickej prevá-
dzky vysoko efektívne zhodnocujúca
spracovávanie diagnostikovaného ma-
teriálu. Je indikovaná pre štandardnú
bioptickú prevádzku aj ako poskytujúca
možnosti vo vedeckovýskumnej čin-
nosti,“ priblížil uplatnenie toho dôle-
žitého zariadenia primár Oddelenia kli-
nickej patológie OÚSA MUDr. Dušan
Macák, PhD.

Informuje: asistentka riaditeľa OÚSA 
Bc. Eva Massarová

... OD VYDANIA PREDOŠLÉHO ČÍSLA NAŠEJ NEMOCNICE
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číslo 3/2011

Nadácia COOP Jednota poskytla
pre Onkologický ústav sv.
Alžbety (OÚSA) účelnú pomoc
– prostriedky na nadobudnutie
zdravotníckeho zariadenia:
automatickej zalievacej linky na
tvorbu parafínových blokov na
archiváciu tkanivových
preparátov.

Slávnostné odovzdanie daru (sprava) riaditeľ a konateľ OÚSA doc. MUDr. Juraj Kaušitz,
CSc., h. prof., predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko Ing. Gabriel Csollár,
primár MUDr. Dušan Macák, PhD., a konateľ OÚSA RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc.

Pri práci na novej automatickej zalievacej linke na tvorbu parafínových blokov 
z tkanivových preparátov. Laboranti Bc. Tomáš Laboš a Mgr.Andrea Trnková.

Pamätná doska k umiestneniu na tabuľu
darcov OÚSA.
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Onkologický ústav sv. Alžbety
(OÚSA) má prvý a  podľa do-
stupných údajov zatiaľ svojho

druhu jediný organizovaný dobrovoľnícky
program v nemocnici. Uskutočňuje ho dob-
rovoľnícka skupina Vŕba (DS Vŕba). „Celý
čas nášho pôsobenia máme oporu v samotnej
tejto nemocnici, ktorá nám účinne pomáha
pri našej spočiatku externej, ale teraz podľa
najnovšieho modelu internej činnosti, najmä
poskytovaním priestorov a tiež materiálnych

prostriedkov,“ vysvetľuje a zároveň za pod-
poru zo strany vedenia OÚSA ďakuje koor-
dinátorka dobrovoľníkov Mgr. Miriam Prá-
šilová. DS Vŕba funguje ako nezávislé,
dobrovoľné a demokratické občianske zdru-
ženie, ktoré sa venuje sprevádzaniu dlhodobo
chorých a umierajúcich ľudí. Pôsobí priamo
na viacerých oddeleniach OÚSA na Hey-
dukovej ulici v Bratislave.

Z histórie
Začali sa utvárať ako neformálna skupina
v marci roku 1999, a to na základe iniciatívy
lekárov interného oddelenia OÚSA, ktorí
pociťovali potrebu zaplniť istú medzeru v sta-
rostlivosti poskytovanej onkologickým pa-
cientom. Uvedomovali si, že pacient nepo-

trebuje len somatickú starostlivosť, infúzie
a  tabletky, ale aj niekoho, kto by vypočul
jeho obavy, radosť, smútok, kto by mu bol
jednoducho nablízku ako človek. V tom ob-
dobí študent matematicko-fyzikálnej fakulty
a zakladateľ DS Vŕba RNDr. Martin Takáč
oslovil niekoľkých potenciálnych dobrovoľ-
níkov z  radov vysokoškolských študentov.
Odvtedy sa začali dobrovoľníci stretávať a pô-
sobiť na oddelení. Postupne sa menila nielen
štruktúra dobrovoľníkov, ale i spôsob orga-
nizácie ich práce.
V apríli 2003 sa stali občianskym združením
(OZ): Dobrovoľnícka skupina Vŕba. Uza-
vreli zmluvu spolu s nemocnicou a dotvorili
celý právny systém fungovania. Keďže chrá-
nia záujmy pacienta i  dobrovoľníka, ako

Prví organizovaní
dobrovoľníci

Článok o dobrovoľníckej
skupine Vŕba, uverejnený
v minulom čísle časopisu Naša
nemocnica, mal priaznivý ohlas.
Pre záujem čitateľov sa ďalšími
informáciami k pôsobeniu
tohto občianskeho združenia
ešte vraciame.

Koordinátorka dobrovoľníkov DS Vŕba Mgr. Miriam
Prášilová pri tabuli s oznamami v OÚSA.
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i  vlastné záujmy, uzatvárajú tiež dohody
o dobrovoľnej spolupráci s jednotlivými dob-
rovoľníkmi.

Súčasnosť
DS Vŕba koordinuje pôsobenie približne
dvoch desiatok dobrovoľníkov, ktorí často
priamo na odporučenie zdravotníckeho per-
sonálu navštevujú konkrétnych pacientov.
„Zistili sme, že to je veľmi dobré, ak dobro-
voľníci vychádzajú z poznania a prieskumu
potrieb pacientov, že ich pôsobenie je tým
účinnejšie, čím užšie spolupracujú so
svojou koordinátorkou, ktorá je vyčlenená
v združení od roku 2009,“ dodáva Mgr. Mi-
riam Prášilová.

Občianske združenie DS Vŕba tvorí
v súčasnosti vyše desať členov, z kto-
rých pozostáva i základný organi-
začný tím a členovia predstavenstva: 

Mgr. Alžbeta Mračková, 
koordinátorka DS Vŕba
Vyštudovala sociológiu na Filozofickej fa-
kulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Ako dobrovoľníčka DS Vŕba sprevádzala
chorých a  umierajúcich v  OÚSA od de-
cembra 2000. Od októbra 2002 pôsobí ako
koordinátorka dobrovoľníckeho programu
DS Vŕba a aj ako štatutárka. V súčasnosti
sa profesionálne venuje oblasti dobrovoľ-
níctva, organizuje systematickú prípravu

a podporu dobrovoľníkov v domovoch pre
seniorov, v hospicoch a zdravotníckych za-
riadeniach.

MUDr. Dagmar Sorkovská, 
primárka interného oddelenia OÚSA,
spoluzakladateľka DS Vŕba i OZ
Vyštudovala na Lekárskej fakulte Uni-
verzity Komenského v  Martine. Hneď
po skončení štúdií začala pracovať v od-
bore onkológia. V rokoch 1984 – 1991
na rádioterapii v Banskej Bystrici, 1991
– 1996 na Internej klinike Národného
onkologického ústavu (NOÚ) v  Brati-
slave, 1996 – doteraz ako primárka na
Internej onkologickej klinike Onkolo-
gického ústavu sv. Alžbety (OÚSA)
v Bratislave.
Atestácie: v  roku 1987 atestácia I.  stupňa
v  odbore rádioterapie, 1993 – atestácia
I. stupňa v odbore internej medicíny, 1995
– študijný pobyt v  MSKCC (Memorial
Sloan Kettering Cancer Center) v  New
Yorku ako klinický pozorovateľ, 1997 – ates-
tácia z klinickej onkológie. Aj na jej podnet
vznikala v roku 1999 DS Vŕba, teda stála pri
jej zrode a vďaka jej podpore, ako aj podpore
prednostu Internej kliniky OÚSA prof.
MUDr. Stanislava Špánika, CSc., na tomto
oddelení DS Vŕba podnes pôsobí.

Časť členov DS Vŕba tak, ako sme ich zastihli na spoločnom stretnutí: Mgr. Gabriela Danišovská, JUDr. Daniela Puškárová, Mgr.
Barbora Doričková, Mgr. Miriam Prášilová, Bc. Ingrid Krajčiová, Mgr. Andrea Hanšutová, Bc. Ema Hlávková a Mgr. Marta
Špaleková.

Pracovisko DS Vŕba v OÚSA hneď vpravo za hlavným vchodom z Heydukovej ulice.
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Mgr. Mária Hatoková, 
PhD., psychologička DS Vŕba
Vyštudovala psychológiu na Fakulte huma-
nistiky Trnavskej univerzity a ešte počas štú-
dia absolvovala certifikovaný Základný hos-
picový seminár pod vedením Dr. Elisabeth
Pie Soboty z Rakúska. Tri roky školí v rámci
Hospicového školiaceho tímu pri Hospici
Matky Terezy v  Bardejovskej Novej Vsi
dobrovoľníkov a zdravotnícky personál pra-
cujúci s dlhodobo chorými a zomierajúcimi
(nielen) v zariadeniach Arcidiecéznej charity
Košice. Vedecky publikuje v oblasti palia-
tívnej psychológie.

Od októbra 2002 pôsobila ako členka DS
Vŕba, aj pri sprevádzaní onkologicky chorých
pacientov na Internom oddelení OÚSA
v Bratislave, od októbra 2003 – 2009 sa ve-
novala školeniam a supervízii dobrovoľníkov
DS Vŕba. Od roku 2010 školí nových dob-
rovoľníkov pre DS Vŕba. 

Mgr. Miriam Prášilová, 
evanjelická a. v. farárka, koordiná-
torka dobrovoľníkov 
Vyštudovala Evanjelickú bohosloveckú fa-
kultu Univerzity Komenského v Bratislave.
Absolvovala ročné certifikované štúdium
Klinickej pastorálnej starostlivosti v kanad-
skom Toronte. V rámci neho sa zúčastňovala
seminárov o paliatívnej starostlivosti a pra-
covala na viacerých oddeleniach v nemocnici.
Od októbra 2002 pracuje na Evanjelickej
diakonii ECAV na Slovensku a pôsobí ako
nemocničná duchovná. Sprevádza pacientov
a ich rodiny z duchovnej stránky. Jej služba
je určená aj nemocničnému personálu. Pra-
cuje v Evanjelickej diakonii - v programe kli-
nická pastorálna starostlivosť, ktorú realizuje
v Národnom onkologickom ústave na Kle-

novej ulici v Bratislave, od októbra 2009 je
tiež koordinátorkou dobrovoľníkov DS Vŕba
pri OÚSA, kde je aj členkou DS Vŕba.

RNDr. Martin Takáč, 
PhD., zakladateľ DS Vŕba
Vyštudoval umelú inteligenciu na Katedre
informatiky Fakulty matematiky, fyziky a in-
formatiky v Bratislave, kde po ukončení do-
ktorandskej prípravy aj naďalej pôsobí. Nie-
koľko rokov študoval psychológiu, čo využil
aj v práci v DS Vŕba. Ako šťastne ženatý otec
sa rád venuje tiež výrobe fujár a píšťaliek.
Od roku 1999 pôsobil ako zakladateľ a ko-
ordinátor Dobrovoľníckej skupiny Vŕba,
spolupracoval s oddelením a nemocnicou až
do roku 2003, keď doviedol Vŕbu k občian-
skemu združeniu a prenechal prácu koordi-
nátora Alžbete Mračkovej.

Mgr. Marta Špaleková, 
supervízorka
Vyštudovala odbor sociálna práca na Peda-
gogickej fakulte UK v Bratislave. Má ukon-
čený supervízny výcvik (2008), psychote-
rapeutický výcvik - prístup zameraný na
človeka (2009) a výcvik v motivačných roz-
hovoroch (2010). Od roku 1998 do 2009
sa venovala práci s  aktívnymi užívateľmi
drog a ľuďmi pôsobiacimi v sexbiznise v OZ
Prima. V rokoch 2002 až 2008 pôsobila aj
ako terapeutka v niekoľkých zariadeniach
(Čistý deň n. o.  Road n. o.  Unicorns n. o. .
Od roku 2003 pôsobí ako vysokoškolská
učiteľka na Pedagogickej fakulte UK, Ka-
tedre sociálnej práce. V súčasnosti pracuje
tiež v resocializačnom zariadení RETEST
ako terapeutka s  drogovo závislými
klientmi, taktiež pôsobí ako lektorka, su-
pervízorka a  psychoterapeutka. Od roku
2010 je tiež supervízorkou dobrovoľníkov
v DS Vŕba.
Koordinátorka dobrovoľníckeho programu
DS Vŕba Mgr. Alžbeta Mračková, primárka
interného oddelenia OÚSA, spoluzaklada-
teľka DS Vŕba i OZ MUDr. Dagmar Sor-
kovská, psychologička DS Vŕba Mgr. Mária
Hatoková, PhD., koordinátorka dobrovoľ-
níkov Mgr. Miriam Prášilová, supervízorka
Mgr. Marta Špaleková.
Text: Bc. Eva Massarová, 
Foto: Peter Kresánek

Mgr. Miriam Prášilová evanjelická farárka a.v., koordinátorka dobrovoľníkov

Ocenenie najlepších.

Za ušľachtilosť, ochotu a pomoc,
preukázanú pri zmierňovaní ľudského utr-
penia a pri rozvoji humanity a charity na
Slovensku – tak zdôvodnila Slovenská hu-
manitná rada tohtoročné udelenie pre DS
Vŕba ocenenia Dar roka 2010.
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Pochod v Bratislave od Vajanského ná-
brežia cez Hviezdoslavovo námestie,
Mostovú ulicu a po nábreží Dunaja

naspäť na námestie pri obchodnom centre Eu-
rovea Galleria absolvovalo, zväčša v symbolic-
kých ružových tričkách, už okolo 4-tisíc účast-
níkov. Vypustením stoviek ružových balónov
tiež prejavili spolupatričnosť so ženami trpia-
cimi rakovinou prsníka.

Fantastická myšlienka 
Za prejav solidarity s ľuďmi, ktorí trpia rako-
vinou, i výzvu zdravým ženám, aby boli v
strehu - označila podujatie prezidentka Ligy
proti rakovine Eva Siracká. Vyzdvihla, že je to
fantastická myšlienka, ktorá sa vo svete pestuje.
Zároveň pripomenula: ľudia by si mali uve-
domiť, že ide o veľmi závažný problém spo-
ločnosti a že by sa do toho mali všetci zapojiť.
Každé podujatie tohto druhu zvyšuje počet
žien na preventívnych prehliadkach, potvrdil
jeden z účastníkov pochodu, primár mamo-
logického oddelenia Onkologického ústavu
sv. Alžbety doc. MUDr. Vladimír Bella. Ako
ďalej pripomenul, ročne rakovinu prsníka diag-
nostikujú 2,4 tisíca ženám. Asi štvrtina žien
príde v neskorom štádiu, kde je prognóza vy-
liečenia nižšia. Počet diagnostikovaných žien
pritom za posledných 30 rokov výrazne stúpol.
„Koncom sedemdesiatych rokov sme mali
ročne diagnostikovaných asi 700 žien,“ spo-
menul V. Bella. Zdôrazňuje preto potrebu
prevencie. Tá by mala spočívať v samovyšetrení

prsníka každý mesiac a v prehliadkach u gy-
nekológa minimálne raz za rok. Na Slovensku
môže dostať rakovinu prsníka počas života
jedna z deviatich žien, na prevenciu však chodí
len 20 percent. Pritom rakovina prsníka je
najčastejším onkologickým ochorením u žien.

Podpora pochodu
Svojimi vystúpeniami pochod podporili tiež
Zdenka Predná, Beáta Dubasová, Jana Kirsch-
ner, Martin Chodúr či skupina Hex. Známe
osobnosti, ktoré boli tvárami kampane, sa
zhodli, že celý pochod prebiehal v radostnej
atmosfére. „Dojmy boli úžasné, lebo všetci
mali úsmev na tvári. Mnohí sa pridávali. Mám
pocit, že je to z roka na rok lepšie,“ povedala

moderátorka akcie Alena Heribanová. „Na
takýchto podujatiach sú herci, speváci, ktorí
pritiahnu veľa ľudí, a medzi pesničkami sa ho-
vorí o prevencii a človek si v dobrej nálade
uvedomí, že toto ochorenie existuje,“ dodáva
primár V. Bella, pričom oceňuje, že ako každý
rok aj na najnovšom pochode bol stánok, kde
sa dávali rady a odpovede na otázky ženám.
Najmä čo majú robiť, i tie, ktoré majú diag-
nostikované onkologické ochorenie. Ako ďalej
konštatuje, je dosť žien, ktorým sa zistí rako-
vina, ale odmietnu klasickú liečbu. Žiaľbohu
všetky, čo odmietli, dopadli veľmi zle, lebo si
treba uvedomiť, že keby niekto vymyslel ne-
jakú liečbu na rakovinu prsníka bez tej klasic-
kej, určite by dostal Nobelovu cenu. Žiaľ, na
internete je momentálne mnoho liečebných
metód, ale absolútne nepomáhajú.“
Text: Peter Kresánek
Foto: internet

Každoročne sa pochod proti
rakovine prsníka koná vo viac ako
50 krajinách na svete. Státisíce ľudí
podporujú ľudí chorých na túto
chorobu a ich rodinných
príslušníkov. Tento rok sa opäť aj
na Slovensku uskutočnil už tretí
ročník Avon pochodu proti
rakovine prsníka, ktorý podporila aj
Liga proti rakovine. 

AVON
proti rakovine

Zväčšiť povedomie o nutnosti prevencie

Študenti onkologickej výchovy z celého Slovenska sa zišli na bratislavskom workshope,
aby hovorili o problematike onkologických ochorení. Najviac sa pýtali na prevenciu. Prek-

vapila ich informácia, že zdravotné povedomie o ochrane zdravia a o potrebe prevencie nie
je na Slovensku veľké. O skúsenosti s onkologickým ochorením sa prišla podeliť predovšetkým
so študentkami jedna z pacientok, ktorá bojovala s rakovinou prsníka. „Rozprávala o tom,
čo to ochorenie pre človeka znamená z hľadiska osobného, s čím všetkým sa stretáva a upo-
zornila aj na potrebu prevencie,“ povedala pre TASR výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine
(LPR) Ing. Eva Kováčová, ktorá workshop zorganizovala. 
Najmä o prevencii a jej potrebe hovoril študentom špecializovaný lekár doc. MUDr. Vladimír
Bella z Onkologického ústavu sv. Alžbety, pôsobiaci aj na poradenskej Linke pomoci LPR.
Onkologickú výchovu realizuje LPR od roku 1997 ako nepovinný predmet alebo krúžok na
základných a stredných školách po celom Slovensku. Žiaci a študenti sa zároveň pravidelne
zúčastňujú vzdelávacích workshopov, prostredníctvom ktorých sa dozvedajú nové poznatky
o prevencii, liečbe onkologických ochorení či zdravom životnom štýle.
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Klinika sa člení podľa jednotlivých
odborov zubného lekárstva na
štyri oddelenia: zubnej protetiky

a čeľustnej ortopédie, terapeutického zub-
ného lekárstva, orálnej a maxilofaciálnej chi-
rurgie a predklinického zubného lekárstva.

ŠTRuKTÚRA KLINIKy
Oddelenie zubnej protetiky 
a čeľustnej ortopédie
Má úsek protetický s 9 ambulanciami (1.
poschodie vpravo) a úsek čeľustnej orto-
pédie so 4 ambulanciami (2. poschodie
vpravo). K oddeleniu patrí aj zubná tech-

Klinika stomatológie 
a maxilofaciálnej chirurgie

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LFUK a OÚSA vznikla 1. 1. 2004 a priamo
nadväzuje na tradície I. a III. Stomatologickej kliniky, ktoré boli etablované v budove na
Heydukovej č. 8 od roku 1967. 

Prvý prednosta kliniky, ktorý ju vybudoval, prof. MUDr. Vladimír Javorka, CSc., pri
príprave zahraničných medikov.

PREDSTAVuJEME



nika s  11 pracovnými miestami v sute-
réne.
Oddelenie terapeutického zubného
lekárstva 
Tvoria ho dva úseky: úsek konzervačnej ,
dorastovej a detskej stomatológie s 11 am-
bulanciami (2. poschodie vľavo) a úsek pa-
rodontológie a ochorení ústnych slizníc s 5
ambulanciami vrátane dentálnej hygieny (1.
poschodie vpravo).

PREDSTAVuJEME

12číslo 3/2011

Správkyňa kliniky Tatiana Lehotská. Novovymenovaný prednosta kliniky a prodekan LF UK doc. MUDr. Peter Stanko, PhD.,
sestra Bc. Mária Černíková.

Ambulancia pre ťažko choré a postihnuté deti, sestra Eleonóra Hesterényiová a lekárka
MUDr. Angelika Kačeriaková.

Sekundárny lekár MUDr. Rastislav Slávik, sestra Božena Selnekovičová.



Oddelenie orálnej a maxilofaciálnej
chirurgie 
Úsek dentoalveolárnej chirurgie má 5
ambulancií na 3. poschodí kliniky. Na-
chádza sa tu aj ORL ambulancia a
malá operačná sála. Operačný trakt
s dvomi operačnými sálami a posteľové
oddelenie s 21 lôžkami pre maxilofa-
ciálnych pacientov zaberá 4. poscho-
die. 

Oddelenie predklinického zubného
lekárstva
V 1. suteréne má dve fantómové učebne s 24
pracovnými miestami, 4 zubnými súpravami
a špeciálnu zubnú techniku so 4 pracovnými
miestami.

ZAMERANIE KLINIKy
Liečebno-preventívna činnosť
Klinika ako výučbová báza všetkých stoma-

tologických odborov a predmetov má široké
zameranie v liečebno-diagnostickom procese
a výskumnej práci. Poskytuje okrem základ-
ných aj vysoko špecializované činnosti, ako
sú napr. ošetrenie nespolupracujúcich  pa-
cientov v premedikácii a v celkovej anestézii,
implantácia dentálnych implantátov a  iné
preprotetické výkony, ošetrenie zubných
kazov ozónom, použitie endodontického
operačného mikroskopu a endodontické
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Sestra Martina Majtasová a lekár
MUDr. František almeiner. 

Lekár MUDr. Adam Stebel, sestra Alžbeta
Kovácsová.

Vedúca sestra Mgr. Andrea Szabová
Sestra Mgr. Anna Zelenecká pripravuje in-
fúzny roztok.

Staničná sestra Bc. Zdena Pijáková, sanitár Rudolf Danyi, inštrumentárka Zita
Deáková, upratovačka Mária Szilvássyová, sanitárka Iveta Jurášová



ošetrenie mliečnych zubov. V orofaciálnej
onkológii popri štandardných resekčných
a rekonštrukčných výkonoch rozvíja aktivity
v rámci zhotovovania epitéz a endoprotéz,
preventívnych vyšetrení ústnej sliznice fluo-

rescenciou a fotodynamickej liečby malíg-
nych nádorov v oblasti hlavy a krku. Klinika
ponúka tiež konzervačné a chirurgické rie-
šenie čeľustno-ortopedických anomálií, špe-
cializované vyšetrenie a liečbu ochorení tem-
poromandibulárneho kĺbu, použitie
akupunktúry a iné. 
Pedagogická činnosť
Klinika vykonáva 85 % všetkej výučby kli-
nických a predklinických predmetov študij-
ného programu zubné lekárstvo na Lekár-
skej fakulte UK. Zároveň čiastočne
zabezpečuje výučbu predmetu topografická
anatómia hlavy a krku (v spolupráci s Ana-
tomickým ústavom LFUK na 50 %) a pre
študijný program všeobecné lekárstvo vý-
učbu predmetu zubné lekárstvo. Okrem
toho poskytuje výučbu v  špecializačnom
programe maxilofaciálna chirurgia a certi-
fikačnom programe dentoalveolárna chirur-

PREDSTAVuJEME
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Predklinické oddelenie, laborant Jozef Csino, lekári doc. MUDr. Peter Plachý, CSc.,
primárka MUDr. Lea Csicsayová, CSc., MUDr. Zita Kestlerová, PhD., MUDr. Katarína
Sobolíková, sestra Eva Slaníčková, MUDr. Roman Pechán a laborantka Adela Kovacsová.

Dokumentaristka Gabriela Fecková 

Lekárka MUDr. Izabela Feitscherová , CSc.

Primár oddelenia maxilofaciálnej chirurgie
doc. MUDr. Jozef Mračna, PhD., a sestra
Bedřiška Věntusová.

Čeľustná ortopédia, lekári MUDr. Soňa
Pintešová, MUDr. Andrej urzo, PhD.,

Parodontologické oddelenie, sestra Lýdia Sadovská,               



gia. Poslucháreň pre 120 poslucháčov (2.
suterén) a dve seminárne miestnosti, každá
pre 15 – 20 študentov s vybavením kvalit-
nou didaktickou technikou umožňujú rea-
lizáciu spomínaného pregraduálneho a po-
stgraduálneho vzdelávania na najvyššej
úrovni.  
Veda a výskum
Vo vedeckovýskumnej činnosti sa klinka za-
meriava na rôzne oblasti, ako napr. epide-
miológia, diagnostika, prevencia a  terapia
zubného kazu a ochorení parodontu, rieše-
nie kostných a slizničných defektov pomo-
cou kmeňových buniek, komplexná den-
tálna implantológia, dentálne materiály,
protetické náhrady a pod. Dva granty riešené
na klinike sa zaoberajú tvorbou učebníc a
implementácií výpočtovej techniky do or-

ganizácie liečebno-preventívnej činnosti
a digitálnej diagnostiky čeľustno-ortopedic-
kých anomálií.
Text: Prednosta Kliniky stomatológie 
a maxilofaciálnej chirurgie a prodekan LF
UK doc. MUDr. Peter Stanko, PhD.
Foto: Peter Kresánek
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Sestra Oľga Mozová, 
lekárka MUDr. Anna Tomandlová, CSc.

Vrchná sestra Mária Frelichová, lekárky MUDr. Daniela Šuteková, CSc., MUDr.
Gabriela Pavleová, PhD., MUDr. Izabela Feitecherová, CSc., MUDr. Anna
Tomandlová, CSc., MUDr. Viola Slabejová, sestry Oľga Mozová, Viera Vozárová a Eva
Pupáková.

zubná asistentka Anikó Fenes, sestra
Miriam Dibúzová a MUDr. Juraj Lysý.

Protetické oddelenie, sestra Ingrid Pastová, lekári MUDr. Emília Janská, PhD., MUDr.
Michaela Apfelová, PhD., sestry Zuzana Orlická a Jana Zsemlényová. 

              lekár doc. MUDr. Ján Vodrážka, CSc.

Laborant Eduard Nemček,
ktorý tu pôsobí od vzniku
ústavu. 
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„Potrebovala som absolvovať
všetky predoperačné vyšet-
renia, nebolo toľko času na

plač, plakala som len vtedy, keď som
bola sama, krátko, zúfalo a dosť
často. Vždy som sa vyhýbala dať na-
javo svoje city, pri každej zmienke o
zdraví ma až pichlo pri srdci. Bola
som precitlivená, dokonca som sa za
seba hanbila. Bála som sa každého
stretnutia, ale nemohla som byť len
doma, tam na mňa všetko padalo,
premýšľala som o tom znova a znova
a hlboko v mojom vedomí zostáva
nezodpovedaná otázka, prečo práve
ja?!“ Toto je jedna z najčastejších
otázok, ktoré si pacienti s rakovinou
kladú. Nájsť na ňu odpoveď je veľmi
ťažké, ba priam nemožné. Nádorové
ochorenia sa v súčasnosti zaraďujú
tak medzi civilizačné ochorenia, ako
aj ochorenia psychosomatické, kto-
rých priebeh a často aj vznik je
ovplyvňovaný genetickou predispo-
zíciou, resp. psychikou pacienta. To

je aj dôvod, prečo by sa mal klásť
väčší dôraz na spoluprácu psycho-
lóga s lekármi, ošetrujúcim personá-
lom a prečo by sa vo zvýšenej miere
mal do povedomia pacientov dostať
význam psychologických intervenč-

ných, podporných a psychoterapeu-
tických služieb. S ich pomocou by
sa pacientom a aj ich rodinným prí-
slušníkom lepšie pochopili onkolo-
gické ochorenia, skôr by vyhľadali
odbornú pomoc a odbúrali by sa aj

Mgr. Lucia Alakšová

Význam psychologickej pomoci pre
onkologických pacientov a ich rodiny
Pozrieť sa po stanovení diagnózy strachu a neistote rovno do očí si vyžaduje veľa sily a odhodlania.
Tak pre pacienta, ako aj pre členov jeho najbližšej rodiny. Aj preto by v procese uvedomenia si
reality a vyrovnávania sa so skutočnosťou nemal byť pacient sám. Odborná psychologická pomoc je
v tomto prípade jednoznačne na mieste.

NA Onkologickom ústave sv. Alž-
bety máte možnosť kedykoľvek

vyhľadať našu psychologickú pomoc. Rady vás
u nás privítame a poskytneme priestor na vaše
otázky, potreby a bezpečné miesto pre vaše
pocity a myšlienky.
Nájdete nás na Heydukovej ulici číslo 14,
v budove Pracovného preventívneho
centra na 3. poschodí. 

Kontaktovať nás môžete aj na telefónnych
číslach:
Mgr. Lucia Alakšová:           0915 866 244 
PhDr. Andrea Križanová: 0917 473 898
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bariéry brániace otvorenej komuni-
kácii o rakovine. 

Poslanie psychológie
Onkologickí pacienti často - v súvi-
slosti so svojím ochorením - fantazí-
rujú, čo čiastočne vyplýva zo zlej ko-
munikácie s lekárom či nedostatočnej
informovanosti o ochorení. Tu opäť
naberá na význame rola psychológa.
Práve ten by mal s pacientom od-
borne pracovať a pomôcť mu zvládať
a udržať v zdravej miere prirodzené
pocity strachu, obáv, úzkosti, stresu
či depresie. Aj preto naším hlavným
poslaním je dostať do povedomia pa-
cientov možnosť psychoterapie, psy-
chologickej edukácie, ktoré pozitívne
ovplyvnia psychický stav pacientov
a ich najbližšej rodiny či priateľov.
Úlohou psychológov je pomôcť pa-
cientovi nájsť stratenú nádej, pod-
porne sprevádzať pacienta pri zvlá-
daní jeho ochorenia, usmerniť ho tak,
aby znova nadobudol narušenú dô-

veru k lekárovi, znížiť pacientove ne-
gatívne emócie spojené s ochorením,
akými sú strach z návratu ochorenia,
obavy zo zhoršenia zdravotného
stavu, obavy o vlastnú budúcnosť,
zdravie rodiny a dedičnosť ochore-
nia, či ekonomické ťažkosti. 
V opačnom prípade – na úkor dôvery
v onkológa – existuje riziko, že pa-
cienti vyhľadajú alternatívne riešenia
u rôznych liečiteľov, pričom svoju
nádej a dôveru vložia do rúk často
pochybných veštíc a rôznych ko-
merčných „dobíjačov energie“. Ne-
uvedomujú si pritom, že tento nein-
vazívny spôsob liečby ich ochorenia
môže odborný liečebný proces, indi-
kovaný onkológmi, narušiť alebo do-
konca výrazne skomplikovať. Samo-
zrejme, že mojím zámerom nie je
spochybňovanie významu alternatív-
nych foriem pomoci. Dominantnou
a prioritnou pre každého onkologic-
kého pacienta by však mala byť od-
borná onkologická liečba. 

Epilóg
Cesta každého pacienta je jedinečná.
Akceptácia reality nádorového ocho-
renia je spojená so zrením pacienta.
Jeho pohľad na život sa mení po-
stupne, k vyrovnaniu musí „dokrá-
čať“, pretože závažné ochorenia sa
spájajú so strachom, úzkosťou, bo-
lesťou, s pocitmi bezcennosti, bez-
mocnosti či beznádeje. Výnimkou nie
sú depresívne nálady, smútok, zúfal-
stvo, apatia, depresia či pocity prázd-
noty. Poznávanie týchto prejavov, ich
významu a možností ovplyvňovania
je veľmi dôležité pre zmierňovanie
utrpenia a poskytovanie nádeje pre-
javením porozumenia, lásky, nádeje.
A v tom je hlavný význam a úloha
psychológie...

Text: Mgr. Lucia Alakšová
Zdroj: ANDRÁŠIOVÁ, M.: Keď do
života vstúpi rakovina. Bratislava:
Landy, 2009. ISBN 9788097012700.
Foto: Peter Kresánek

SME TU PRE VÁS!
Psychologičky:
Mgr. Lucia Alakšová – 0915 866 244
PhDr. Andrea Križanová – 0911 272 029

Psychologické poradenstvo pre onkologických pacientov a ich rodinných príslušníkov

ako zvládať negatívne myšlienky
ako sa vyrovnať s onkologickým ochorením

ako komunikovať s blízkym, ktorý má rakovinu
ako komunikovať s rodinou a blízkymi, keď som onkologický pacient

ako sa vyrovnať so stratou blízkeho
ako porozumieť tomu, čo mám robiť v živote inak

ako sa zapojiť do pracovného života
ako zvládať stresové situácie bežného života

ako zvládať úzkosť a obavy
kde hľadať zdroje pomoci

Nájdete nás na Heydukovej ulici č. 14, v budove Pracovného preventívneho centra na 3. poschodí, 
zároveň je tu možnosť navštíviť pacienta aj na lôžku.
Naše služby sú hradené Ligou proti rakovine – Brestová 6, 821 02 Bratislava
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Osteoporózou sú najviac ohro-
zené ženy po menopauze (pre-
chode), čo je väčšinou po 50.

- 55. roku života. Starší muži trpia takisto
na rednutie kostí, prejaví sa to však spra-
vidla neskôr – väčšinou až po 65. - 70.
roku života. Takisto riziko zlomenín ras-
tie s vekom. 

Príčiny osteoporózy
Príčin osteoporózy je niekoľko, a preto
sa hovorí, že osteoporóza je „multifako-
riálna“ choroba. Pokiaľ príčinou osteo-
porózy nie sú iné ochorenia alebo podá-
vanie liekov, hovoríme, že ide o primárnu
osteoporózu. Sem patrí predovšetkým
osteoporóza žien po menopauze. Príčina,
prečo sú ženy ohrozené osteoporózou po
menopauze, je v  hormónoch. Pokiaľ sú
ženy v reprodukčnom veku, pred rednu-
tím kostí ich chránia estrogény. Estro-
gény podporujú budovanie kostnej
hmoty a bránia jej odbúravaniu. Situácia
sa u  žien zhorší po menopauze, keď sa
produkcia estrogénov znižuje. Ťažkosti
spravidla začínajú po 50. niekedy po 55.
roku života ženy. Ďalším faktorom pri-
márnej osteoporózy je vyšší vek človeka.
Dá sa povedať, že po 65. - 70. roku života
ženy aj muži sú v tomto probléme úplne
„rovnoprávni“. Aj u mužov totiž po 65.
až 70. roku slabne produkcia pohlavných
hormónov, čo sa u  nich takisto prejaví
sklonom k rednutiu kostí, iba o niečo ne-
skôr ako u  žien. Osteoporóze vyššieho
veku bez rozdielu pohlavia hovoríme se-
nilná osteoporóza. Veľmi dôležitá úloha
pri vzniku osteoporózy sa pripisuje ge-
netickým faktorom. Dedičným vplyvom
sa prisudzuje až 60 až 75 % význam. Prav-
depodobnosť vzniku osteoporózy a  ná-
sledných zlomenín vo vyššom  veku je
preto oveľa vyššia u ľudí, ktorých rodičia
boli podobne postihnutí. 
Významnú rolu v  prevencii primárnej
osteoporózy hrá životospráva človeka,
najmä výživa a fyzická aktivita. Dedičné
faktory nie sme schopní ovplyvniť. Na
druhej strane vonkajšie faktory životo-
správy má každý človek vo svojich vlast-
ných rukách. Každý sa totiž môže slo-
bodne rozhodnúť o  spôsobe svojej

MUDr. Peter Minárik, gastroenterológ OÚSA

Osteoporóza, výživa 
a telesná hmotnosť
Osteporózou trpí v rozvinutých krajinách 
čoraz viac ľudí. Je to spôsobené najmä predlžovaním 
dĺžky života a celkovým starnutím populácie. 

I. ČASŤ



19

výživy, ako aj o tom, či zaradí pravidelnú
telesnú aktivitu do svojho životného
štýlu alebo nie. 
Príčinou sekundárnej osteoporózy sú naj-
častejšie hormonálne poruchy spôsobené
chorobami žliaz s vnútorným vylučova-
ním (štítna žľaza, prištítne telieska, nado-
bličky, pohlavné orgány) alebo choroby
tráviaceho traktu, ktoré sú sprevádzané
poruchami vstrebávania (napríklad celia-
kia, netolerancia mlieka alebo chronický
zápal čreva, tzv. Crohnova choroba). Čas-
tou príčinou sekundárnej osteoporózy je
liečba silnými protizápalovými liekmi
typu kortikosteroidov. Prevencia a liečba
sekundárnej osteoporózy patrí zásadne
do rúk ošetrujúceho lekára. 

Zloženie a výstavba kosti
Je dôležité vedieť, že kostra človeka pod-
lieha v jednotlivých etapách života svojmu
zákonitému vývoju. V  detstve a  v  mla-
dosti, čiže v  období rastu a dospievania
prevláda novotvorba kosti, čiže budovanie
kostnej hmoty. Hovoríme o tzv. minera-
lizácii kosti. Jej podkladom je ukladanie
vápnika do základov kosti (tzv. kostného
matrixu). V  období rastu a budovania
kostnej hmoty je mimoriadne dôležité,
aby bol v každodennej výžive dostatok
vápnika a vitamínu D – základných pred-
pokladov na tvorbu pevnej a zdravej kosti.
Mineralizácia vrcholí v 20. – 25. roku ži-
vota a stabilizovaná spravidla býva do 30
- 35 rokov. Potom nastáva obdobie po-
zvoľného úbytku vápnika z  kostí. Či

chceme alebo nie – s postupujúcim ve-
kom sú naše kosti redšie a krehkejšie. Dô-
ležitá pre zdravie našich kostí je miera
resp. rýchlosť rednutia kostí. Fyziologické
(veku primerané) úbytky vápnika sú ne-
významné, a to v rozsahu iba 0,5 - 1,5 %
za 1 rok. V živote človeka sú fyziologické
obdobia, keď rýchlosť rednutia kostnej
hmoty významne narastá. U žien to je ob-
dobie tehotnosti a  laktácie (dojčenia).
Kostra nastávajúcej gravidnej matky je
ochudobňovaná o  vápnik v  prospech
plodu. V období dojčenia sa časť vápnika
zo stravy aj z kostí matky presúva do ma-
terského mlieka. Pre upokojenie žien
treba dodať, že tieto nepriaznivé kostné
zmeny u  matky sú plne reverzibilné

(vratné). Je však dôležité, aby nastávajúce,
ako aj dojčiace matky mali dostatok váp-
nika, vitamínu D a  bielkovín vo svojej
každodennej potrave. Ďalším fyziologic-
kým obdobím, a to opäť u žien, keď do-
chádza k  zvýšenému úbytku vápnika
z kostí, je obdobie po menopauze. Dôvo-
dom je pokles tvorby estrogénov vo va-
ječníkoch. Úbytok vápnika u žien je vtedy
2 – 4 % za 1 rok, ba dokonca v niektorých
prípadoch aj viac. Posledným fyziologic-
kým rizikovým obdobím, keď sú rovnako
postihnutí muži aj ženy, je pokročilá sta-
roba (senium). Po 70 roku života býva už
miera odvápňovania kostí a riziko osteo-
porózy a zlomenín u žien aj u mužov rov-
naké. Podobne ako v predošlých uvede-
ných obdobiach života aj v staršom veku

je dôležitá správna výživa a pravidelná pri-
meraná telesná aktivita.

Prevencia osteoporózy 
Najúčinnejšou zbraňou voči každej chorobe
je vždy a  zásadne prevencia. Cieľom pre-
vencie osteoporózy je udržať množstvo i
kvalitu kostnej hmoty po celý život v  čo
najväčšej možnej miere, a tak zabrániť ná-
sledným zlomeninám v  neskoršom veku.
Nezastupiteľnú úlohu v prevencii osteopo-
rózy má životospráva človeka. Základom
zdravého životného štýlu je celoživotná
a  systematicky prijímaná správna výživa
a  dostatok primeranej fyzickej aktivity.
Zdravá telesná hmotnosť bez obezity a pod-
výživy je takisto dôležitý faktor uchovania
celkového dobrého zdravia vrátane kostí. 
(pokračovanie nabudúce)

Text: MUDr. Peter Minárik, OÚSA
Foto: Peter Kresánek

ČO JE 
OSTEOPORÓZA? 

Osteoporóza („rednutie kostí“) je kost-
ným ochorením, ktoré sa vyznačuje

úbytkom kostnej hmoty, s následnou stratou
pevnosti kostí. Riziko zlomeniny (fraktúry) aj
pri najmenšom, často neúmerne drobnom
úraze je logickým neskorším dôsledkom.
Nezriedka vznikajú zlomeniny v porotickej
kosti aj bez predchádzajúceho úrazu.
Takýmto zlomeninám sa hovorí aj patolog-
ické fraktúry. Väčšinou sú fraktúrami postih-
nuté stavce chrbtice, krčok stehennej kosti
a kosti predlaktia a zápästia. 
Dnes sa uznáva, že osteoporóza je systémové
metabolicko-endokrinné ochorenie kostry,
ktoré sa vyznačuje nerovnomernou kostnou
prestavbou, pri ktorej prevažuje odbúravanie
kostnej hmoty nad jej novotvorbou. Za os-
teoporotickú sa kosť považuje vtedy, ak jej
kostná hustota meraná metódou osteoden-
zitometrie je viac ako 2,5-krát nižšia, než je
kostná hustota mladého zdravého človeka.
Osteoporóza prichádza pomaly, pozvoľna
a človek je dlhé roky bez ťažkostí. Preto sa os-
teoporóze zvykne hovoriť, že je to „tichý
vykrádač kostí“. 



NORDIC BLADING:
in-line obdoba 
severskej chôdze

Nordic blading je na Slovensku
pomerne neznámy šport,
avšak vo svete je už značne

rozšírený. Vychádza zo severskej chôdze
a okrem správnej techniky chôdze s po-
mocou špeciálne vyvinutých palíc  vy-
užíva aj potenciál jazdy na in-line
korčuliach. Znamená to, že pri ňom jeho
aktéri nechodia, ale jazdia na in-line kor-
čuliach.

Výbava
Okrem dobrých kolieskových korčúľ (s
kolieskami s väčším priemerom), sú po-
trebné aj palice. Tie sú však iné, než aké
sú pri severskej chôdzi.  Pre nordic bla-
ding sú ideálne špeciálne palice, ktorých
dĺžka by mala dosahovať ku špičke nosa v
prípade, keď stojíte bez korčúľ. Znamená
to, že ich dĺžka by mala byť o 50 cm väčšia
ako pri chôdzi. Keď človek s výškou 170
cm na chôdzu používa palice dlhé 105
cm, na blading bude potrebovať palice
dlhé 155 cm. Aj pri bladingu sú výhod-
nejšie palice s nastaviteľnou dĺžkou, pri-
čom by mali mať špeciálne zakončenie s
kovovým hrotom, ktorý zabezpečí po-
hodlný kontakt s asfaltovým povrchom
počas jazdy. Pre bežkárov, ktorí majú vý-
bavu na zimu, je to oveľa ľahšie, lebo vý-
mena špičky za nordic baldingovú netrvá
viac ako 20 minút. Namiesto oceľových
hrotov sa niekedy používajú aj gumové

V klasických lyžiarskych disciplínach má svoje
korene ďalší šport, ktorý ešte silnejšie
pripomína súčasný štýl behu na lyžiach –
nordic blading. Na rozdiel od severskej chôdze
si však vyžaduje lepšiu výbavu a trasu...

RELAX
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násadce, vďaka ktorým je odraz mäkší,
čím sú šetrnejšie na kĺby v zápästí. Majú
však jednu nevýhodu, a to že za mokra
podšmykujú a záber nie je dostatočne do-
konalý. Dĺžka palíc sa väčšinou vypočíta
podľa vzorca: výška tela x 0,90 + 2,5 cm.
K ďalšej výbave pri bladingu patria ruka-
vice (v lete bez prstov) a pulzomer, vďaka
ktorému vieme udávať tempo, aby bol
tréning dostatočne efektívny, športové
okuliare – ako chránič očí pred hmyzom,
vhodné oblečenie, helma, chrániče na ko-
lená, lakte a zápästia.

Realizácia
Štýl nordic blading je v podstate veľmi
jednoduchý a je vhodný najmä pre tých,
ktorí vedia korčuľovať na in-line korču-
liach a k tomu ešte jazdiť v zime na ly-
žiach. Dôležitá je dôsledná koordinácia
pohybov, pričom pred a aj po cvičení je
dôležité sa rozcvičiť, čím sa predíde mož-
ným zraneniam, ako sú natiahnuté svaly
a pod. Samotný blading spočíva v tom, že
sa pažami predkláňame dopredu a zabe-
ráme palicami až dozadu. Pri tom uro-
bíme jeden korčuliarsky pohyb. Pri
druhom pohybe meníme nohu. Ide to
ľahko a rýchlo. V porovnaní s korčuľova-
ním je menšia záťaž na kolená a členky.
Ramená sú rovnako zaťažované a športo-
vec tak pracuje celým telom. Uľaví sa aj
chrbtici a krížom. Navyše s paličkami sa
ľahšie prekonávajú mierne stúpania, ľah-
šie sa s nimi balancuje pri ťažkostiach. Pri
zjazdoch sa zaujme rovnaká pozíciu ako
na bežkách. Pri stúpaní bežný záber

oboma palicami predstavuje asymetrický
priebeh pohybu, pri ktorom ruka na
strane odrážajúcej sa nohy udáva posun
vpred. Paralelne ku každému odrazu pa-
licami nasleduje odraz nohami.

Vplyv na zdravie
Nordic blading zlepšuje kondíciu, posil-
ňuje svalstvo hornej časti tela a nôh a
zlepšuje celkovú pohyblivosť a krvný
obeh. Pomocou nordic bladingu sa dá ce-
loročne zlepšovať kondícia, samotná
skejtová technika, vytrvalosť, rýchlosť a
pohyblivosť, koordinačné schopnosti.
Získava sa dynamická schopnosť rovno-
váhy pre dlhý odraz a sklz pri vysokých
rýchlostiach. Pri korčuľovaní sa dobre

udržiava tepová frekvencia, vďaka čomu
je blading veľmi účinný pri redukcii te-
lesnej hmotnosti.
Text: Peter Škorňa
Foto: INT, archív
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Skríningové programy kombi-
nujú zobrazovacie metódy ako
sigmoidoskopia, kolonoskopia,

irigografia, tomografia, magnetická re-
zonancia a  laboratórne metódy, t.j.
predovšetkým detekciu okultného
krvácania (FObT – Fecal Occult
blood Test), ako aj prípadné gene-
tické metódy. Dôvodom na vykonanie
FOB testov je fakt, že kolorektálny kar-
cinóm už v asymptomatickej fáze ocho-
renia, či už ako karcinóm alebo
adenómový polyp, intermitentne
krváca. Aby detekcia okultného krvá-
cania mala čo najväčšiu výpovednú
hodnotu a prínos pre klinickú prax, je
nutné nielen maximálne eliminovať
možnosť získania falošne pozitívnych
výsledkov, ale tiež kvantifikovať straty
krvi pomocou koncentrácie hemoglo-
bínu v stolici. Práve táto hodnota
umožňuje pri pozitívnych testoch
veľmi presne odhadnúť štádium
KRCA.

Kvantitatívne stanovenie ľudského
hemoglobínu (qi-FObT) je najnov-
šou metódou detekcie okultného krvá-
cania. Táto 3. generácia FOB testov
predstavuje kvantitatívnu analýzu he-
moglobínu vo vzorke stolice pomocou
automatických analyzátorov. Kvantita-
tívna analýza umožňuje oproti kvalita-
tívnym testom definovať optimálnu
cut-off hodnotu a  touto optimalizá-
ciou je možné zabezpečiť až 83 % sen-
zitivitu pri súčasnej špecificite 97 %.

Takto dosahované hodnoty senzitivity
a  špecificity 3. generácie FOB testov
ich robia najvhodnejšími laboratór-
nymi metódami pre skríning KRCA.

V auguste 2011 bol v Onkologickom
ústave sv. Alžbety v bratislave na od-
delení klinickej biochémie inštalo-
vaný OC-Senzor-μ od japonskej firmy
Eiken Chemical, ktoré dodáva v ČR
a SR distribučná firma Dialab, spol.
s  r.o., Praha. Je to prvý analyzátor
tohto druhu na Slovensku.

Analyzátor OC-Senzor-μ tech-
nický popis:

automatizovaný analyzátor FOBT
latex aglutinačná imunoturbidimet-
ria
polyklonálne protilátky proti ľud-
skému HbA0
rozsah merania: 20 – 2000 ng Hb/ml
zdroj svetla: LED 660 nm

detektor: kremíková fotodióda
kyvety: 5 mm akrylové
termostat inkubačný: 37 °C
termostat reagencií: 25 °C
kapacita zásobníkov: 10 kyviet
rýchlosť analýzy: 80 testov/1 h
kapacita pamäte: 999 testov
bar code reader
termotlačiareň

Analyzátor OC-Senzor-μ kombinuje
kvantitatívnu analýzu hemoglobínu
s  kvantitatívnym odberom vzorky
stolice. Zahrňuje teda optimalizovaný
proces odberu vzorky s plastovou kaze-
tou, ktorá sa priamo vkladá do automa-
tického analyzátora. Odberová kazeta
na vzorku stolice je unikátnym systé-
mom, ktorý zaisťuje tiež kvantitatívnu
extrakciu odobratej vzorky stolice.
Odobratá stolica na odberovej tyčinke
so zárezmi (v množstve 20 – 200 mg)
je po zasunutí do kazety pretlačená
presne definovaným septom, ktoré za-
isťuje extrakciu 10 mg stolice do 2 ml
stabilizujúceho tlmivého roztoku. Po
odbere vzorky a pevnom uzavretí ná-
dobky horným viečkom nedochádza
k žiadnemu úniku akýchkoľvek látok,
ktoré by hygienicky znepríjemňovali
prácu s týmto systémom. 

Odobratá vzorka môže byť pred do-
ručením do laboratória skladovaná
v chladničke počas 7 dní.

Kvantitatívne imunochemické FOB
testy sú odporučeným testom pre skrí-
ning kolorektálnych nádorov vo väč-
šine európskych krajín, vrátane ČR.
Rada skríningu KRCA Českej gastro-
enterologickej spoločnosti odporučila

NOVÁ METÓDA  
kolorektálneho karcinómu (KRCA) na    

Vzhľadom na to, že riziko karcinómu hrubého čreva celosvetovo,
a teda aj v populácii Slovenskej republiky trvalo vzrastá, je
nanajvýš žiaduci jeho včasný záchyt (skríning).
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používanie kvantitatívnych FOB tes-
tov na svojom zasadaní v decembri
2010. 

OC-Senzor test je 3-krát citlivejší ako
guajakové testy so špecificitou, senzi-
tivitou a spoľahlivosťou 90 – 95 % a
tieto analytické parametre možno opti-
malizovať nastavením cut-off hodnoty. 
Odporučenou cut-off hodnotou pre
skríning a indikáciu ku kolonoskopii
je 75 ng/ml. Výsledky testov korelujú
s morfologickým nálezom. Hodnoty
vyššie ako 1 000 ng/ml preukazujú so
spoľahlivosťou 95 % prítomnosť kolo-
rektálneho karcinómu. 

Oddelenie klinickej biochémie
OÚSA zabezpečuje vyšetrenie qi-
FObT – test 3. generácie pre skríning
KRCA od augusta 2011.
Vyšetrenie vykonávame denne. 
Na požiadanie pošleme odberové ka-
zety spolu s informačným letáčikom na
správny odber vzorky.

Text: Ing. Darina Veličová, pri-
márka OKB OÚSA, RNDr. Karel
Stajner, Dialab, spol. s r.o., Praha
Foto: Dialab, spol. s r.o., Praha

  SKRÍNINGU 
    Oddelení klinickej biochémie OÚSA

Oddelenie klinickej biochémie
OÚSA zabezpečuje vyšetrenie qi-
FObT – test 3. generácie pre
skríning KRCA od augusta 2011.
Vyšetrenie vykonávame denne. 
Na požiadanie pošleme odberové
kazety spolu s informačným letáči-
kom na správny odber vzorky.

PRÍNOS PRE PACIENTA
Neinvazívne, nezaťažujúce bezbolestné vyšetrenie bez akejkoľvek predchádza-
júcej prípravy
Ľahký a pritom štandardizovaný odber vždy rovnakého množstva vzorky
Nevyžaduje špeciálnu diétu pred odberom
Kompaktná, dokonale uzavretá odberová kazeta zabraňujúca úniku látok
Teplotná stabilita vzorky v kazete s možnosťou dlhodobého uchovávania – až
7 dní v chladničke.
Odpadá zbytočný stres pri falošne pozitívnych výsledkoch získavaných dote-
raz z vyšetrení robených inými postupmi
Minimalizácia počtu nepríjemných endoskopických vyšetrení s negatívnymi
nálezmi
Vyššia pravdepodobnosť odhalenia nádorov hrubého čreva a adenómových
polypov, z ktorých sa karcinóm môže vyvinúť

PRÍNOS PRE LAbORATÓRIuM
Kvantitatívny test
Analýza štandardného množstva vzorky
Automatické spracovanie v analyzátore
Rýchlosť vyšetrenia – až 80 vzoriek za hodinu
Možnosť nastavenia optimálnej hodnoty hranice detekcie (cut-off hodnoty)
Minimalizácia výskytu falošne pozitívnych výsledkov
Tepelná stabilita vzorky
Reprodukovateľnosť vyšetrenia
Nemožnosť ovplyvnenia výsledkov subjektívnym vizuálnym vyhodnotením
používaným pri predchádzajúcich testoch
Dokonale uzavretá kazeta eliminujúca nepríjemnú manipuláciu so vzorkou
Zabezpečenie kontroly kvality - kontrolné materiály pre internú a externú
kontrolu kvality

PRÍNOS PRE LEKÁRA
Test so signifikantne lepšou špecificitou, senzitivitou a spoľahlivosťou a cel-
kovo výrazne vyššou výpovednou hodnotou
Najpresnejšia metóda stanovenia okultného krvácania
Výsledky nie sú ovplyvnené diétou ani krvácaním vo vyšších oblastiach GIT
Kvantitatívne výsledky korelujúce s mierou krvácania prekanceróz (adenómy)
a nádorov hrubého čreva
Výrazne vyšší záchyt pozitívnych pacientov
Eliminácia väčšiny falošne pozitívnych výsledkov
Vyšší počet cielených endoskopických vyšetrení



ZDRAVIE

24číslo 3/2011

Cítite v sebe napätie, nervozitu,
v práci si pripadáte ako stroj
vykonávajúci len mechanické

pohyby? A to aj napriek tomu, že sa du-
chovne cítite byť silní, že svoju vnú-
tornú oporu nachádzate v  Bohu
a duchovnom rozjímaní? Samozrejme,
že príznakov syndrómu vyhorenia je
ešte niekoľko. Počnúc pocitmi strachu,
bolesťami hlavy, poruchami spánku,
zmenami stravovacích návykov, telesnej
hmotnosti, poruchami spánku či ne-
schopnosťou zaspať napriek únave.

S uvedenými faktormi ide zároveň ruka
v ruke emocionálne vyčerpanie charak-
teristické pocitmi ubitosti, bezmocnosti
a beznádeje, či duševné vyčerpanie, pre-
javujúce sa negatívnym a až cynickým
postojom k sebe samému, k  okoliu,
k práci, či v strate kreativity a odvahy.
Bez toho, aby si to ktokoľvek uvedomil,
sa stáva obeťou vyhorenia (burnout) -
stavu telesného, citového a duševného
vyčerpania spôsobeného dlhodobým
zotrvávaním v situáciách, ktoré sú emo-
cionálne mimoriadne náročné. Vyhore-
nia sa však netýkajú okolností,
zapríčinenými psychiatrickým ochore-
ním, nedostatočnou kvalifikáciou pre
danú prácu alebo do zamestnania pre-
nášanými rodinnými problémami. S vy-
horením sa najčastejšie stretávame u
ľudí, ktorí sú okrem pracovných povin-
ností dlhodobo vystavení veľkej psy-
chickej záťaži. Podľa psychológov sú
najrizikovejšou skupinou povolania vy-
žadujúce empatiu a pracujúce s ľuďmi
(napr. lekári, učitelia a pod.). Vyhorieť
však môže ktokoľvek, časť príčin spočíva
v dlhodobej nadmernej záťaži, strese a
vyčerpaní. Z odborného hľadiska ide o

SYNDRÓM 
VYHORENIA
Zažili ste situáciu, keď ste mali pocit, že sa už dlhší čas neviete
sústrediť, že ste stratili radosť z práce, cítite sa fyzicky a aj
psychicky úplne ,,vyžmýkaní“, či nebodaj pochybujete o svojich
doterajších profesionálnych schopnostiach? 
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Poistenie - súčasť každodenného života
Podobne, ako aj jedlo, tak aj zdravotné poistenie je nevyhnutnou súčasťou každodenného života človeka.
Vzhľadom na množstvo rôznorodých a až príliš často tendenčných, či skreslených informácií, je len veľmi
ťažké mať v oblasti zdravotného poistenia ucelený a potrebný prehľad. A pritom pri zdravotnom poistení ide
o  dlhodobé a  dôležité rozhodnutie. Aj preto je veľmi vhodné si túto problematiku prekonzultovať
s odborníkmi, ktorí Vám najkompetentnejšie poradia, ktorú poisťovňu si máte vybrať, aby ste dostali čo na-
jlepšiu zdravotnú starostlivosť.
Aby Vám bolo poradené objektívne a správne a aby ste sa Vy rozhodli tak, že budete maximálne spokojní, na
to Vám musia naši odborníci položiť pár otázok.
Nebojte sa teda kontaktovať našich odborníkov denne od 9:00-21:00 hod. na tel. čísle 0902 661 111 alebo
prostredníctvom našej webovej stránky www.insuria.sk v záložke Kontaktujte ma.

insuria consulting, spol. s r.o.
člen medzinárodnej poisťovacej siete Insia

Poradenská firma v oblasti financií.

stav celkového vyčerpania, fyzického, ci-
tového i psychického. 

Rizikové profesie
K syndrómu vyhorenia najčastejšie do-
chádza v profesiách, akými sú povolania
lekár, zdravotná sestra, novinár, politik,
psychológ, psychoterapeut, psychiater,
sociálny pracovník, učiteľ, policajt, pra-
covník v nápravnovýchovnom zariadení,
športovec, kňaz, kazateľ, právnik, letový
dispečer, pilot, manažér a  pod. Zvlášť

ohrozenou skupinou sú však učitelia,
ktorých podiel postihnutia vysokým
stupňom vyhorenia sa pohybuje až medzi
15 – 20 %. Najviac sú postihnutí učitelia
zo škôl s vysokým počtom problémových
žiakov. Výskumy tiež ukazujú že syndró-
mom vyhorenia sú najviac postihnutí
učitelia základných škôl, menej učitelia
alternatívnych a stredných škôl a najme-
nej vysokoškolskí pedagógovia.
Text: Mgr. Emíla Kočišová
Foto: INTN

Syndróm vyhorenia/burnout syndrom

Presná definícia syndrómu vyhorenia neexistuje. Opisuje sa však ako úplné fyzické a psy-
chické vyčerpanie, ktoré je dôsledkom dlhodobého pôsobenia stresu a nevhodného vy-

rovnania sa s psychickou záťažou. Zapríčiňuje únavu, inaktivitu, depresie a negatívny postoj
k pracovnému prostrediu, kolegom, ako aj k sebe samému. Syndróm vyhorenia je vždy spá-
janý s výkonom určitého povolania. Príznaky sa vyskytujú u inak psychicky celkom zdravých
ľudí. Znížená vykonnosť úzko súvisí s negatívnymi postojmi a z nich vyplývajúceho správania
a nie s nižšou kompetenciou či nižšou pracovnou schopnosťou alebo zručnosťou. Pojem vy-
horenie ako prvý použil v 70. rokoch uplynulého storočia Herbert Freudenberger, známy svo-
jimi súhrnnými vedomosťami z psychológie, vo svojom článku „Staff burnout“.
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Spolu s nimi odišli z kláštora alžbe-
tínok vo Viedni aj tri kandidátky:
šľachtičná Juliana Zwergerová,

Mária Anna Gruberová a  Mária Anna
Majerová. K  ich malému sprievodu sa
pripojil aj svetský kňaz Ján Aschauer,
ktorý mal s nimi spoločnú cestu, a man-
želia František a Polixena Baarovci, ktorí
už Prešporok navštívili niekoľkokrát. Na
čele sprievodu stála Alžbeta Guntherová
zo Sterneggu, mladá šľachtičná, ktorej
príspevok presvedčil viedenskú predsta-
venú matku Bernardínu, aby poslala svoje
sestry do susednej krajiny. Vlastne tých
príčin, vďaka ktorým sa podarilo usku-
točniť túto odvážnu výpravu, bolo o čosi
viac...

Sv. Alžbeta a dobrodinci
Uhorsko bolo rodnou krajinou sv. Al-
žbety. Táto svätica nezaložila žiaden sku-
točný rád, no svojím svätým životom dala
príklad pre mnohé generácie žien už od
čias stredoveku a aj v súčasnosti je inšpi-
ráciou pre mnohých dobrovoľníkov. 
Dôležitou podmienkou však bol zá-
možný sponzor, ktorý by stavbu kláštora
zaplatil. Chudobný kláštor, prísne žijúci
podľa pravidiel sv. Františka a navyše za-
oberajúci sa dobrovoľnou opatrovníckou
činnosťou, by totiž nikdy svojpomocne
nenazbieral dostatok prostriedkov na za-
loženie ďalšieho, dcérskeho kláštora.
Kláštor v  Prešporku (teraz Bratislava)
takto vďačí za svoj vznik niekoľkým dob-

rodincom. Podnet na jeho vznik prišiel
už v roku 1732, keď sa pani Tosetlová,
vdova po vedúcom pošty, rozhodla podľa
vzoru inej meštianky v Klagenfurte v zá-
vete odporučiť svoj dom v  Pešti (vý-
chodná strana Budapešti) novému alžbe-
tínskemu kláštoru. K  iniciatíve tejto
zbožnej ženy sa dokonca pripojilo aj sa-
motné mesto, ktoré cez Jakuba Amoretta
poslalo viedenským alžbetínkam svoju
ponuku na kúpu tohto domu. Mária Jo-
zefa Rupe, ešte vtedy pôsobiaca matka
predstavená vo viedenskom kláštore, však
váhala. Príčinou šesťročných prieťahov
mohla byť jej ešte stále živá skúsenosť
z Klagenfurtu, ale aj Viedne, kde mladý
rád prežíval len s  veľkými ťažkosťami.
Očakávala k ponuke z Pešte ešte nejakú
inú podporu, ktorá by zabezpečila život
mladému kláštoru. Tejto pomoci sa však
už nedožila. Prvá viedenská predstavená
Mária Jozefa Rupe zomrela 16. decembra
1736. 

Prípravy na príchod
sestier do Bratislavy

Boli vtedy štyri: chórové sestry Mária Alžbeta von Schüller,
Johana Kristína de Leu, Barbara Holleker a laická sestra Mária
Marta Doppelhamer.
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Asi rok po jej smrti došlo k výraznému
posunu vo Viedni aj v  Pešti, ale
hlavne  v  Prešporku. Po dlhom hľadaní
bohatého mecéna, ktorý by nový kláštor
finančne podporil, sa na scéne objavila
ďalšia významná osoba. Bola to práve Al-
žbeta Guntherová, mladá šľachtičná po-
chádzajúca z  bohatej viedenskej smo-
tánky, ktorá na obživu kláštora prispela
vtedy závratnou sumou 15 000 florénov.
(Na živobytie jednej sestry stačilo 50 flo-
rénov za rok.) Ďalšie peniaze prišli od
budúcej predstavenej Márie Alžbety von
Schüller. Jej brat Jakub tiež patril k bo-
hatej viedenskej elite. V  Pešti
medzitým došlo k  predaju po-
štovej stanice, ktorú pani Tose-
tlová odkázala viedenským al-
žbetínkam. Sestry pripojili tieto
peniaze k  ďalším príspevkom,
ktoré dostali aj od priaznivcov
svojho kláštora.

František von baar
Nasledujúci krok sa udial v Pre-
šporku, v sídle ostrihomského ar-
cibiskupa. Matka predstavená
poslala k Jeho kniežacej Milosti1

veľmi obratného a  schopného
právneho poradcu kláštora, uro-
dzeného pána Františka von
Baar. Jeho úlohou bolo získať po-
volenie na stavbu nového kláš-
tora. Možno dúfala, že sa k  to-
muto podniku pridá aj taký veľký
lev, akým bol uhorský prímas.
Svojím vplyvom prakticky ovládal celý
politický život v Uhorsku. Bol meradlom
vkusu a najvýznamnejším mecénom svo-
jej doby. V tomto 74-ročnom mužovi sa
objavovala mladícka impulzívnosť a  ry-
tierske správanie. Asi najčastejšie ho de-
jiny spájajú s jeho mecenášskou činnos-
ťou. Ešte pred príchodom alžbetínok dal
pre Uršulínky rozšíriť kláštor až po Pri-
maciálne námestie, kapucínom prispel
nemalou sumou na  stavbu ich kláštora
za hradbami mesta,  v korunovačnom
dóme nechal pristavať priestrannú ka-
plnku pre ostatky sv. Jána Almužníka a
dal barokovo upraviť aj celý tento chrám.
František Baar nemusel ani čítať Notície

Mateja Bela2, aby vedel, v akom prepychu
a noblese žije najvýznamnejšia osobnosť
v Uhorsku. Jeho kniežacej Milosti odo-
vzdal list so žiadosťou a ako splnomoc-
nenec sa s ostrihomským arcibiskupom
Eszterházym o založení kláštora ešte po-
zhováral. V  ňom skutočne našiel Baar
veľkorysého nadšenca aj pre túto my-
šlienku. Po niekoľkých dňoch, ktoré si
arcibiskup vzal na rozhodnutie, poslal list
právnemu poradcovi Františkovi spolu
s písomným súhlasom na stavbu kláštora.
Láskavé knieža im „z vlastného popudu
a tiež na zbožnú žiadosť tunajších vyso-

kých šľachticov a  meštianstva“ navrhlo
postaviť kláštor v  Prešporku, ktorý bol
tradične pokladaný za kolísku sv. Alžbety.
Arcibiskup dokonca navrhol aj dátum
príchodu prvých sestier.

Rýchly spád udalostí
Udalosti nabrali rýchly spád. František
krátko po tom, ako dostal list od arcibi-

skupa, sa opäť vrátil do Prešporku, aby
vyhľadal vhodné miesto na nový kláštor.
Matka predstavená mu zverila peniaze z
vena Márie Alžbety, ktorú určila za bu-
dúcu predstavenú. Baar dostal peniaze aj
od dobrodinky kláštora pani Alžbety
Gunterovej.
S  pomocou arcibiskupa nemusel Baar
dlho hľadať. Miesto sa nachádzalo za
hradbami na dosť rozsiahlej Špitálskej
ulici. Až na niekoľko výnimiek na nej stáli
nižšie domy. Hlavne v severnom rade sa
nachádzali malebne postavené šľachtické
vilky so záhradami. Tu sa nachádzali aj

menšie vinice a záhradky, ktoré do-
máci nazývali Poindl. Na južnej
strane ulice stáli chudobné chatrče.
Nad nimi sa vypínal nový Kláštor
križovníkov s červenou hviezdou.
Presné miesto na nový domov se-
stier si Baar vyhliadol na pozemku
patriacom vzdialenému príbuz-
nému arcibiskupa. Na ňom stála
jednoposchodová vilka Pavla An-
tona, grófa Eszterházyho z Kittsee
a Eisenstadtu s  dlhou záhradou
v tvare slíža, ktorá spolu s vinicami
siahala na severe až po Uhorskú
ulicu3. Na východ od nej sa roz-
prestieral mestský cintorín. Okolo
vilky stál vysoký múr oddeľujúci
vonkajší svet od toho za ním. Baar
musel byť s novým sídlom alžbe-
tínok veľmi spokojný. Tiež ho is-
totne milo prekvapila veľkodušná
ponuka predajcu – 4 000 gulde-

nov za dom aj so záhradou. Aby rehoľ-
níčky v  budúcnosti nemuseli platiť daň
za majetok, Baar ho aj vykúpil sumou 1
500 guldenov. Po obhliadke sa Baar vrátil
naspäť do Viedne, aby podal správu matke
predstavenej. Týmto sa najdôležitejšie prí-
pravy na založenie kláštora skončili.
Text: Mgr. Tomáš Králik
Foto: archív

1 Imrich Eszterházy používal celý titul: Jeho kniežacia Milosť, prímas Uhorska, najurodzenejšie
rímske knieža, pán ostrihomský arcibiskup Imrich, gróf Eszterházy z Galanty
2 Notície Mateja Bela patria k významným vlastivedným dielam, v ktorých pozbieral výz-
namné fakty o jednotlivých stoliciach v Uhorsku. Vo Viedni vyšli v roku 1735.
3 Teraz Obchodná



Napriek skutočnosti, že táto jediná
verejná finančná zbierka Ligy proti

rakovine trvá jeden deň, po celý rok sa
môžete stretnúť s projektmi a aktivitami,
ktoré z neho Liga proti rakovine realizuje
alebo financuje. Čo všetko sa teda skrýva
za výnosom Dňa narcisov? Toto býva
častá otázka, na ktorú by sme radi práve
v tomto čísle priniesli odpoveď, aby bolo
jasné, kde všade a komu všetkému Deň
narcisov pomáha.
Text: Ing. Mgr. Martina Myjavcová-Slušná
Foto: archív

LIGA PROTI RAKOVINE
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DEŇ NARCISOV - Ako pomáha? 
Na jar tohto roka zorganizovala Liga proti rakovine už 15. ročník
Dňa narcisov. Ako sme vás už informovali, jubilejný ročník
priniesol aj historicky najvyšší výnos za celý čas existencie tejto
jedinej verejnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine, a to vo
výške 965 270,43 EUR. 

ROZDELENIE FINANČNýCh 
PROSTRIEDKOV Z 15. ROČNÍKA 
DŇA NARCISOV: 
hrubý výnos zbierky: 965 270,43 EuR
Čistý výnos zbierky: 932 612,97 EuR

1. Podpora klinických a výskumných projektov orientovaných na rozvoj
nových techník a metód v prevencii, diagnostike a liečbe

Celková rozdelená suma: 232 600,00 EuR

2. Psychosociálna starostlivosť o onkologických pacientov a ich rodiny
a) letné tábory pre detských onkologických pacientov, rekondično-rehabilitačné

pobyty onkologických pacientov
Rozdelená suma: 77 000,00 EUR
b) podpora paliatívnej a hospicovej starostlivosti, skvalitnenie života onkologických

pacientov počas liečby
Rozdelená suma: 65 700,00 EUR
Celková rozdelená suma a+b: 142 700,00 EuR

3. Projekty a programy smerujúce k rozvoju výchovy, informovanosti a
poradenstva, psychosociálna pomoc pacientom

Celková rozdelená suma: 457 312,97 EuR

4. Suma ponechaná na zabezpečenie regionálnych potrieb a podpory v or-
ganizačných zložkách LPR SR

Celková rozdelená suma: 100 000,00 EuR

Liga proti rakovine podporila i toho roku
Onkologický ústav sv. Alžbety a z výnosu

Dňa narcisov 2011 vyčlenila sumu 80 000 €. Fi-
nancie budú určené na podporu programu,
ktorého cieľom je urýchliť pokrok vo výskume
a zdokonaliť technické a metodické vybavenie
pre rozvoj prevencie, diagnostiky a liečby.
Vďaka uvedenej finančnej pomoci, ktorá

tradične nadväzuje na predchádzajúce roky, je
možné dobudovať čisté priestory určené na
pokračovanie výskumného projektu na využitie
ľudských dospelých kmeňových buniek na cie-
lenú génovú liečbu nádorov, u ktorých zlyhali
všetky štandardné liečebné postupy. Ide
o translačný výskum, ktorý môže potvrdiť, že
výsledky dosiahnuté na zvieracích modeloch sa

dajú aplikovať v ľudskej onkológii. V uvedenej
finančnej podpore je zahrnutá aj suma vyčle-
nená na projekt technického doplnenia USG
prístroja na skvalitnenie ultrasonografického
vyšetrenia a zefektívnenie výkonu biopsie. Liga
proti rakovine poskytuje finančnú pomoc
rôznym onkologickým inštitúciám na Sloven-
sku, pričom dáva prednosť tým projektom,
ktoré slúžia na zlepšenie starostlivosti o onko-
logických pacientov z celého Slovenska.
Text: MUDr. Eva Siracká DrSc.

PODPORA Z VÝNOSU DŇA NARCISOV 
PRE ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV. ALŽBETY



29

Tento projekt zastrešuje Liga
proti rakovine v rámci psy-

chosociálnej pomoci pacientom
a ich rodinám a finančne hradí
z výnosu Dňa narcisov. Realizá-
torom projektu je Klub Detskej
Nádeje. Cieľom detských
táborov je umožniť malým i
dospievajúcim onkologickým
pacientom po liečbe načerpať
nové sily, pomôcť im aspoň na
chvíľu zabudnúť na ochorenie a
poskytnúť priestor na vzájomnú
podporu a upevňovanie pria -
teľstiev v kolektíve rovesníkov,

ktorých spájajú spoločné skúsenosti súvisia -
ce s liečbou na detskej onkológii. Začiatkom
júla prebehol v Sanatóriu Tatranská Kotlina
jeden z letných táborov pre 35 detských
onkologických pacientov vo veku 14 až 18
rokov. Hneď za ním nasledoval tábor pre 35
detských pacientov vo veku 6 až 13 rokov v
Pružine. Na pobytoch sa o deti starali ani-
mátori z Klubu Detskej Nádeje, často sami
bývalí pacienti a na zdravotný stav detí
dohliadal lekár. Program pobytu je vždy
rozdelený na pohybové aktivity, logické hry
i poznávacie výlety tak, aby si deti posilnili
fyzickú kondíciu, trénovali logické myslenie
i pamäť. Pre deti sú pripravené hry, večerné
spoločenské hry a filmy, výlety do okolia.
Liga proti rakovine z výnosu 15. ročníka Dňa
narcisov podporila ešte ďalšie dva turnusy
pre 57 detských onkologických pacientov.
Celkovo v tomto roku vyčlenila Liga proti
rakovine na tábory pre detských onkolog-
ických pacientov sumu 35 000 EUR. 
Viac info na: www.lpr.sk , www.kdn.sk 
Text: Ing. Mgr. Martina Myjavcová-Slušná 
Foto: Klub Detskej Nádeje

Podpora Táborov pre detských
onkologických pacientov 
Liga proti rakovine a Klub Detskej Nádeje už spolu 13 rokov
spolupracujú na projekte táborov pre detských onkologických
pacientov. 

Cieľom relaxačných týždňoviek je pomôcť
onkologickým pacientom po liečbe načer-

pať nové sily a poskytnúť plnohodnotnú pod-
poru pri návrate do bežného života. Pre
narastajúci záujem zrealizuje Liga proti
rakovine v tomto roku 5 turnusov, ktorých sa
zúčastní celkovo 279 onkologických pacien-
tov z celého Slovenska. Tri turnusy sa konali
v mesiacoch máj a august v Štrbe a v Dudin-

ciach, zvyšné dva sa uskutočnili v septembri
(10. 9. - 16. 9. 2011 Štrba, 24. 9. - 30. 9. 2011
Dudince). Onkologickí pacienti sa na
týždňovky mohli prihlásiť prostredníctvom
centier pomoci Ligy proti rakovine, POKO
oddelení v okresných mestách (vrátane Ús-
tavu sv. Alžbety), web stránky www.lpr.sk,
facebooku Ligy proti rakovine a pod. Pacienti
počas pobytu absolvovali výlety do okolia, re-

laxačné pobyty v bazéne,
vírivke a saune. Zaujímavé a
obľúbené boli aj jednotlivé
formy arteterapie ako napr.
maľovanie na sklo, výroba
šperkov z korálikov, servítková
metóda, podporujúce kreativ-
itu a zručnosť. Počas celého
pobytu bol pripravený na
otázky pacientov formou
besedy odpovedať onkológ a
psychológ. Pre onkologických
pacientov z organizačných
zložiek LPR SR organizuje Liga
proti rakovine už 11. rok

rekondičné pobyty. Sú určené predovšetkým
pre pacientky po rakovine prsníka, ale
zúčastňujú sa ich i pacienti s inými diag-
nózami. Každý rok sa relaxačných a
rekondičných pobytov zúčastní okolo 600
onkologických pacientov zo všetkých
regiónov Slovenska.
Text: Ing. Mgr. Martina Myjavcová-Slušná 
Foto: LPR

Relaxačné
týždňovky
Podobne, ako to bolo v
minulosti, realizuje Liga proti
rakovine aj tento rok už tretí
ročník projektu Relaxačné
týždňovky, ktorý sa uskutočňuje
v rámci psychosociálnej podpory
onkologickým pacientom. 
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Výber 45 akvarelov (niektoré
i v kombinácii s tušom) z Lon-
dýna pod názvom Off the bea-

ten´ track (Mimo vyšliapaných chodníč-
kov) na nej vystavil Jozef Schmögner.
Autor výstavy, košický rodák (6. de-

cembra1948) Ing. Jozef Schmögner, ab-
solvoval Vysokú školu ekonomickú
v Bratislave. Široké pole jeho pôsobnosti
okrem iného zahrnuje chemický podnik,
bankovú sféru, SAV i  ratingovú agen-
túru.

Off the beaten’ track
(Mimo vyšliapaných chodníčkov)
V Onkologickom ústave sv. Alžbety, jeho prvom preventívnom centre, pokračoval cyklus výstav
Umenie, ktoré lieči, v poradí už 40. prezentáciou. 

30číslo 3/2011

Pri vernisáži výstavy: výkonná tajomníčka Európskej hospodárskej komisie
pri OSN, 1998 - 2002 ministerka financií a 1994 podpredsedníčka vlády SR
Ing. Brigita Schmögnerová, CSc., jej manžel Ing. Jozef Schmögner, Ing. Igor
Botka, manažér preventívneho centra a MUDr. Alena Kállayová, primárka
preventívneho centra OÚSA.

Vernisáže sa zúčastnil aj bývalý veľvyslanec SR v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie
a severného Írska Juraj Zervan s manželkou Máriou, ktorí tiež napísali ohlas na výstavu
do Kroniky OÚSA. 



Tvorbe modelov slovenskej ľudovej ar-
chitektúry, ktoré neskôr vystavoval vo
Viedni, sa venoval už v  80. rokoch. V
roku 2000 sa predstavil v  Prahe na vý-
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Dvojičky I. (akvarel 42,5x32,5)

Prízemie domu v Belgravii (kresba
tušom + akvarel 42,5x32,5)

Jar na priedomí (kresba tušom + akvarel
27,5x21,5)

Sobotné ráno na Golders Green (kresba tušom + akvarel 33,5x24,5)



stave insitných umelcov výberom dvoj-
a trojrozmerných drevených kompozícií.
Najnovšie sa niekoľko rokov venuje
tvorbe akvarelov, ktoré v roku 2010 pre-
zentoval tiež na samostatnej výstave
v Londýne.
„Vystavované akvarely neprovokujú,
ale uspokojujú, snažil som sa pritom nimi
vystihnúť náladu architektúry britskej
metropoly Londýna,“ vysvetľuje autor vý-
stavy Jozef Schmögner. Ako dodáva, ob-
jektom jeho výtvarného záujmu  neboli
známe turistické atrakcie. A pri
hľadaní námetov bočil od hlučného davu.

Preto aj pre výstavu zvolil názov Off the
beaten´ track (Mimo vyšliapaných chod-
níčkov), ktorý stručne a výstižne charak-
terizuje prezentované diela. 
Jozef Schmögner už niekoľkokrát absol-
voval v OÚSA preventívne prehliadky.
Priznáva sa, že neraz si so záujmom pre-
zrel tiež aktuálne vystavované diela z
cyklu výstav Umenie, ktoré lieči, na chod-
bách jedného z jeho preventívnych cen-
tier. Po tom, ako ho manželka zoznámila

s primárkou prvého preventívneho
centra OÚSA MUDr. Alenou Kállayo-
vou, rád prijal jej ponuku, aby sa svojimi
akvarelmi tiež zapojil do pokračovania
tohto cyklu výstav. 
Napriek určitej miere skepsy totiž pri-
púšťa, že ak zarezonujú a vyvolajú pozi-
tívne emócie, môžu aj výtvarné diela liečbe
iba prospieť, podobne ako všetko, čo po-
máha zvyšovať pohodu pacientov...
Text a foto: Peter Kresánek

39B

Ulička v Hampsteade (kresba tušom + akvarel 33,5x24,5)

Člny na riečke Avon (kresba tušom + ak-
varel 27,5x21,5)

Dvojičky II. (akvarel 33,5x24,5)
Slnkom maľované (kresba tušom + ak-
varel 42,5x32,5)

Fuller´s pub – e Waggon & Horses
(kresba tušom + akvarel 33,5x24,5)

Na konci Flask row 
(kresba tušom + akvarel 33,5x24,5)

uMENIE
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KÚPEĽNÁ LIEČbA
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Od1. októbra sa v nich za-
čína mimosezónne ob-
dobie, zvlášť vhodné na

relax a liečbu i s ohľadom na nižšiu úro-
veň cien platených služieb. Medzi naj-
staršie, najväčšie i  najnavštevovanejšie,
ktoré už zlepšili či prinavrátili zdravie ti-
síckam pacientov a  hostí, patria Barde-
jovské Kúpele. Ako uviedol pre náš ča-
sopis ich generálny riaditeľ JUDr. Ing.

Na Slovensku je dvadsaťpäť funkčných kúpeľných miest, 
z ktorých každé má unikátne zloženie liečivej vody.

Bardejovské
Kúpele vylepšujú

V krátkom čase sa rekreačné, liečebné a rehabilitačné možnosti Bardejovských
Kúpeľov rozšíria tiež o moderné wellness centrum.

Generálny riaditeľ Bardejovských Kúpeľov
JUDr. Ing. Jaroslav Komora.



Jaroslav Komora, v krátkom čase sa re-
kreačné, liečebné a  rehabilitačné mož-
nosti Bardejovských Kúpeľov, ktoré majú

ako jediné zo slovenských kúpeľov aj ko-
lonádu, rozšíria tiež o moderné wellness
centrum. 

Bardejovské Kúpele ležia v  tichom ma-
lebnom prostredí prevažne ihličnatých
lesov na severovýchode Slovenska v Níz-
kych Beskydách neďaleko historicky vý-
znamného stredovekého mesta Bardejov
(na zozname UNESCO). 
Využívanie Bardejovských Kúpeľov je do-
ložené od roku 1247,  keď ich uhorský
kráľ Béla IV. daroval mestu Bardejov. Ich
prírodné liečivé minerálne vody (prirov-
návané ku karlovarským) patria zložením
medzi najvýznamnejšie v  Európe. Geo-
grafická poloha, mikroklíma a prírodné
prostredie tu majú blahodarný vplyv pre-
dovšetkým na liečbu chorôb tráviaceho
ústrojenstva, obehového ústrojenstva,
ochorení obličiek a močových ciest, dý-
chacích ciest, niektorých chorôb z povo-
lania či gynekologických ochorení. Medzi
indikáciami liečenými v  Bardejovských
Kúpeľoch sú i onkologické choroby. 
Text a  foto: Peter Kresánek

Ubytovať sa pri liečení dá aj 
v zrenovovanej historickej
Astórii.

Od jednolôžkových po komfortné apart-
mánové izby poskytuje liečebný hotel Ozón.

Časť kúpeľného domu, ktorý otváral Alexander Dubček. Iba šesť kilometrov od kúpeľov je (aj peši dostupný) Bardejov s his-
torickou radnicou a Chrámom sv. Egídia.
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Pamätník na kúpeľný pobyt
cisárovnej Alžbety a pohár, z ktorého
pila liečivú bardejovskú vodu. 

Pre domácich i zahraničných kúpeľných hostí je atraktívna tiež Vila Carola.
Pošmyknutím si tu nohu zranila manželka posledného prezidenta ČSSR. Vrtuľník, ktorý
ju viezol do nemocnice, havaroval a zahynula.
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