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SLOVO na ÚVOD

3

Vážení a milí čitatelia 
časopisu Naša nemocnica!

Čas nám tak rýchle letí... Uplynulo 365 dní a pred nami je ďalší nový rok. Skôr ako sa znovu
rozbehneme do nových dní, zastavme sa chvíľku a mysľou aspoň nakrátko vráťme čas... Skúsme
prežité radostné i boľavé chvíle uplynulého roka akoby vložiť do dlaní a s vďačnosťou si zaspo-
mínať.   

Určite ste zažili veľa pekných chvíľ. Stretli ste veľa vzácnych ľudí. Postretol vás úspech
a darilo sa vám v práci alebo mimo nej. Skončili ste školu alebo máte novú prácu. Váš syn
alebo dcéra povedali prvé slová či urobili prvé kroky. Potešil vás manžel, manželka, deti alebo
priatelia. Stretli ste svoju veľkú lásku. Mohli ste zakúsiť blízkosť človeka, ktorý vás má rád
a záleží mu na vás. Nie ste sami, lebo stojí pri vás niekto, komu nie ste ľahostajní. Vďaka spo-
mienkam môžete znovu zakúsiť radosť, uspokojenie, chvíle šťastia a lásky. V niektorých ťažkých
okamihoch sú milé spomienky útechou a svetlom, dávajú silu a pohýnajú vpred. 

Vianočné dni sú v kresťanskom svete spomínaním na narodenie Ježiša Krista. Pred asi 2 000
rokmi sa narodil a vyrastal v rodine Márie a Jozefa ako jeden z nás. Zakúsil veľa pekných a ra-
dostných chvíľ a dokázal aj neľahkým okamihom dať hlbší zmysel.

V  súčasnosti Vianoce prežívame obklopení množstvom symbolov – vianočné stromčeky
s  darčekmi, trblietajúce sa svetielka, koledy, anjeli, betlehemská hviezda, jasle, medovníky,
šted rovečerný stôl. Ich pestrosť, krása a nádhera v mnohom odráža skutočný zmysel Vianoc.
Nechajme sa preniknúť pôvodnou radostnou vianočnou atmosférou. Buďme  otvorení  pre
všetko krásne a nové, čo život v ďalšom roku prináša. 

Začiatok roka 2011 sa v našej nemocnici bude niesť v duchu osláv a spomienok na začiatky
pôsobenia nemocnice ako Onkologického ústavu sv. Alžbety. Aj pred týmto obdobím tu pô-
sobila nemocnica, ktorá bola postavená po príchode rehoľných sestier sv. Alžbety (alžbetínok)
do Bratislavy v roku 1738. Avšak 10. januára 2011 si pripomenieme 15. výročie vzniku práve
Onkologického ústavu sv. Alžbety. Je to príležitosť zaspomínať na to, čo sme dokázali a kam
sme počas tohto obdobia prišli. Je to čas vďačnosti za osobný vklad mnohých, ktorí sa podieľali
na tom, že naša nemocnica môže rozvíjať svoju činnosť a slúžiť chorým a trpiacim. Je to čas
vďačnosti vám, drahí zamestnanci, za váš odborný i ľudský vklad v starostlivosti o chorých. Je
to čas vďačnosti vám, ktorí rôznymi spôsobmi podporujete činnosť Onkologického ústavu sv.
Alžbety a nie je vám ľahostajné jeho pôsobenie. Je to čas vďačnosti aj vám, ktorí prejavujete
dôveru a využívate naše zdravotnícke služby prostredníctvom služby mnohých našich oddelení
a ambulancií. Sme tu práve pre vás a radi vám pomôžeme chrániť a starať sa o vaše zdravie.

Všetkým vám prajem príjemné a požehnané prežitie tohtoročných Vianoc, radostné chvíle
v kruhu svojich najbližších, čas na vďačnosť,  zamyslenie sa a spomínanie, vnútornú otvorenosť
a štedrosť. Do ďalších dní nového roka vám želám hojnosť zdravia, úspech v osobnom i profe-
sionálnom živote, skúsenosť opravdivej lásky, radosť, veľkú nádej a  dôveru. Každý životný
okamih je veľmi dôležitý a má ho zmysel žiť a vychutnať v plnosti. 

So želaním požehnaných vianočných chvíľ
sr. M. Viannea, MUDr. Mária Krasňanová,
generálna predstavená Rehole svätej Alžbety
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3Vianočné dni  
Čas nám tak rýchle letí... Uplynulo 365 dní 
a pred nami je ďalší nový rok. Skôr ako sa

znovu rozbehneme do nových dní, zastavme
sa chvíľku a mysľou aspoň nakrátko vráťme

čas... Skúsme prežité radostné i boľavé chvíle
uplynulého roka akoby vložiť do dlaní 

a s vďačnosťou si zaspomínať.   

UDIALO SA 

6Silvia Gašparovičová darovala prístroje 
a navštívila OÚSa

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičo-
vej – Vzdelanie a zdravie pre všet-

kých – darovala Onkologickému ústavu
sv. Alžbety v Bratislave dva prístroje EKG

(Welch Allyn CP 100i, Welch Allyn CP
200i) a šesť kompletov počítačov. Uve-

dené zariadenia venovala ústavu nadácia
vďaka sponzorovi, ktorým sú Slovenské

elektrárne, a. s., člen skupiny Enel. 

OSLAVA

10Sviatok svätej alžbety   
Aj tohto roku si pripomenuli alžbetínky a spolu 

s nimi zamestnanci OÚSA sviatok svätej Alžbety 
v ešte väčšom počte účastníkov ako vlani. Tí, ktorí
prijali pozvanie Rehole svätej Alžbety a nemuseli

práve plniť svoje pracovné povinnosti, sa mohli už
ráno zúčastniť svätej omše v Kostole sv. Alžbety

obetovanej za vedenie a všetkých zamestnancov
ústavu.     

NAŠA NOVÁ POBOČKA

12Lekáreň svätej alžbety aj na Špitálskej
Predposledný októbrový týždeň začala Lekáreň

sv. Alžbety poskytovať služby aj v novozriade-
nej pobočke v centre Bratislavy na Špitálskej

ulici 7. „Je to krásna chvíľa, keď tu dnes po -
žehnávame takým krásnym spôsobom obno-

vené priestory. Dá sa v nich vycítiť genius loci –
duch miesta, kde sa veľmi dlho koná dobrá čin-

nosť...“ uviedla okrem iného Jeho eminencia
Monsignor ICDr. Stanislav Zvolenský, bratislav-

ský arcibiskup a metropolita, pri slávnostnom
otvorení novozriadenej pobočky Lekárne 

sv. Alžbety.

4

STOMATOLÓGIA

16nOVÁ MOŽnOSŤ VYŠETREnIa 
SLIZnÍC ÚSTnEJ DUTInY –
FLUORESCEnCIa
V zubných ambulanciách sa rutinne používajú
rôzne metódy na detekciu zubného kazu alebo
marginálnej parodontitídy (v ľudovej terminoló-
gii parodontózy), aby sa mohol včasným zása-
hom zachrániť chrup pred ich následkami. 

O NÁS

18Svätá alžbeta - jablko a strom
Rehoľná setra M. Jana Battista (Ing. Oľga Ružič-
ková), zástupkyňa Rehole sv. Alžbety vo vedení
OÚSA našim čitateľom približuje , čo vieme o ro-
dine sv. Alžbety a čo znamená, keď sa povie, že
jablko nepadne ďaleko od stromu...  

UDIALO SA

21Liga opäť pomáhala
Na II. Rádiologickej klinike Onkologického ústavu
sv. Alžbety (OÚSA)  a Lekárskej fakulty univerzity
Komenského (LF UK) už pomáha pacientom z ce-
lého Slovenska najmodernejší 3T MR prístroj. Aj
vďaka sponzorskému daru Ligy proti rakovine na
získanie pre tento prístroj špeciálneho softvéro-
vého dovybavenia troch aplikácií: GRACE syngo
3T, 2D Chemical Shift imaging 3T a 3D Chemical
Shift imaging 3T. 

LIGA PROTI RAKOVINE

22Spoľahlivá opora 2. časť
Liga proti rakovine vznikla 19. januára 1990, vďaka
čomu oslavuje tento rok dvadsať rokov svojej úspeš-
nej činnosti. O tom, že jej činnosť je výnimočná, sa
presvedčíte aj v dnešnom pokračovaní.... 
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Do ďalších dní nového roka vám želám hojnosť zdravia, 
úspech v osobnom i profesionálnom živote, skúsenosť opravdivej
lásky, radosť, veľkú nádej a dôveru. Každý životný okamih je

veľmi dôležitý a má ho zmysel žiť a vychutnať v plnosti. 
sr. M. Viannea, MUDr. Mária Krasňanová

generálna predstavená rehole svätej Alžbety

PROFIL

24Požehnaných sedem rokov 
Začiatkom budúceho roku uplynie 15 rokov od-

vtedy, ako bol založený Onkologický ústav sv. 
Alžbety, s.r.o., ktorý pokračuje v stáročných tra-

díciách nemocnice tejto patrónky pri starostli-
vosti o trpiacich a chorých. Pri prinavrátení 

nemocnice a vytvorení Onkologického ústavu sv.
Alžbety, s.r.o., v tom čase Rehoľu svätej Alžbety

zastupovala jeho vtedajšia generálna predsta-
vená sestra M. Alexandra (80). 

HISTÓRIA

27Pohľad do histórie nášho kostola (dokončenie)
V uplynulej časti sme sa venovali vzniku kostola,

jeho stavbe a predovšetkým - skvostom jeho inte-
riéru. Dnešná časť bude patriť jeho náboženskému

životu a ďalšiemu osudu až po súčasnosť.

UMENIE V OÚSA

30Šťastná vďaka tvorbe
V Onkologickom ústave svätej Alžbety (OÚSA) na
Heydukovej ulici v Bratislave bola verejnosti bez-
platne sprístupnená už 37. výstava z cyklu Ume-
nie, ktoré lieči. Na príprave výstavy participovali
Nitriansky samosprávny kraj a Regionálne osve-

tové stredisko v Nových Zámkoch, za ktoré verni-
sáž výstavy uvádzala jeho riaditeľka PhDr. Marta

Šimo Svrčeková.
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UDIaLO Sa

číslo 4/2010 6

Manželka prezidenta SR pani Silvia
Gašparovičová pri jednom z darovaných
prístrojov EKG (Welch Allyn CP 100i). 
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EKG prístroje sa už začali využívať
na pracovisku Kliniky gynekolo-
gickej onkológie a  na oddelení

maxilo-faciálnej chirurgie Kliniky stoma-
tológie a maxilofaciálnej chirurgie, ktoré
zároveň dostali po jednom počítači, rov-
nako ako oddelenie OAIM. Zvyšné tri

počítače sprevádzkovali na Klinike nuk -
leárnej medicíny. 
„Vieme, že všetky nemocnice zápasia

s nedostatkom finančných prostriedkov
na dokupovanie a modernizáciu prístro-
jov. Som veľmi rada, ak sa nám tak ako
tentoraz Onkologickému ústavu svätej

7

Silvia Gašparovičová
darovala prístroje
a navštívila OÚSA

Zápis pani Silvie Gašparovičovej do
kroniky OÚSA.

Manželka prezidenta SR Silvia Gašparovičová a predstavitelia OÚSA pri práve odhalenej tabuli pripomínajúcej najnovšie dary od jej
nadácie. 

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej – Vzdelanie a zdravie pre všetkých – darovala
Onkologickému ústavu sv. Alžbety v Bratislave dva prístroje EKG (Welch Allyn CP 100i, Welch
Allyn CP 200i) a šesť kompletov počítačov. Uvedené zariadenia venovala ústavu nadácia vďaka
sponzorovi, ktorým sú Slovenské elektrárne, a. s., člen skupiny Enel. 
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UDIaLO Sa

8číslo 4/2010

Alžbety v Bratislave, tiež vďaka partne-
rovi nadácie Slovenským elektrárňam,
ktoré sú členom skupiny Enel, podarilo
pomôcť im. Pevne verím, že prístroje
umožnia rýchlejšie diagnostikovať ocho-
renie,“ uviedla okrem iného manželka
prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová
pri svojej návšteve ústavu dňa 15.

októbra 2010 a odhaľovaní v jeho vstup-
ných priestoroch najnovšej darovacej pa-
mätnej tabule k  uvedeným prístrojom.
„Onkológia je veľmi náročný odbor
a okrem toho chcem zdôrazniť, že dnes
má zdravotníctvo problémy aj s  finan-
ciami. Pomoc tejto nadácie je tak pre nás
veľmi potešujúca. Oba tieto prístroje

v  plnej miere využijeme pre našich on-
kologických pacientov a venované počí-
tače tiež prispejú k  plnej digitalizácii 
nášho ústavu,“ ubezpečil ju riaditeľ 
Onkologického ústavu sv. Alžbety doc.
MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h. prof.,
ktorý zároveň za dary poďakoval. 
Silvia Gašparovičová sa potom obozná-
mila s jednotlivými pracoviskami ústavu,
pričom navštívila najmä tie, kde sa veno-
vané zariadenia už využívajú. Zároveň sa
tiež pozhovárala s liečenými pacientkami.
„V Onkologickom ústave sv. Alžbety som
si pozrela viaceré oddelenia a  bola som
prekvapená, ako vzorne sa staráte o pa-
cientov. Aj tým, že mnohé oddelenia ste
modernizovali, vylepšili, dostali sa na naj-
vyššiu úroveň nielen prístrojovo, ale aj
priestormi, čo veľmi pozitívne vplýva na
pacientov, ak sú v takýchto priestoroch,
kde majú ozaj pohodlie pri liečbe po
ochorení,“ vyzdvihla na záver svojej náv -
števy ústavu manželka prezidenta SR
pani Silvia Gašparovičová. Ako ďalej spo-
menula, to, ako si nemocnica nájde spô-
sob na neustále zlepšovanie prístrojov
a možností liečby, je obdivuhodné. „Som

Primárka lôžkového oddelenia Kliniky nukleárnej medicíny OÚSA, LFUK a SZU MUDr. Eva Takácsová pani Silviu Gašparovičovú
previedla svojím oddelením a ukázala jej aj to, ako sa už na tomto pracovisku počítače od jej nadácie využívajú.

Na oddelení maxilofaciálnej chirurgie, kde sa tiež uskutočňuje odborná príprava medikov. 
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9

rada, že som videla túto nemocnicu
a mohla sa aj touto pomocou trošku pri-
činiť o jej ďalšie zlepšenie,“ uzatvorila Sil-
via Gašparovičová.
Text a foto: Peter Kresánek

Pri jednom z darovaných prístrojov EKG (Welch Allyn CP 200i): manželka prezidenta SR
pani Silvia Gašparovičová, generálna predstavená Rehole svätej Alžbety sestra M. Viannea -
MUDr. Mária Krasňanová, riaditeľ OÚSA doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h. prof.
(vľavo) a primár Kliniky gynekologickej onkológie OÚSA a SZU MUDr.L.Masák, CSc.
(vpravo).

75A81A
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Ajtohto roku si pripomenuli al-
žbetínky a spolu s nimi zamest-
nanci OÚSA sviatok svätej Al-

žbety v ešte väčšom počte účastníkov ako
vlani. Tí, ktorí prijali pozvanie Rehole
svätej Alžbety a  nemuseli práve plniť
svoje pracovné povinnosti, sa mohli už
ráno zúčastniť svätej omše v Kostole sv.
Alžbety obetovanej za vedenie a všetkých
zamestnancov ústavu. Kňaz, kapucín brat
Peter, pri nej predniesol za nich i mod-
litbu, aby sa im darilo a mohli čo najlepšie
vykonávať svoje poslanie pri pomoci pa-
cientom. Na odpoludňajšom stretnutí

UDaLOSŤ

10číslo 4/2010

Sviatok svätej
Alžbety „Robme ľudí šťastnými!“

sv. Alžbeta
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zamestnancov ústavu generálna predsta-
vená rehole okrem iného všetkým poďa-
kovala za pomoc pri naplňovaní odkazu
svätej Alžbety. Riaditeľ ústavu vo svojom
vystúpení pripomenul, že ak by sa ústavu
pred pätnástimi rokmi neujali alžbetínky
a  nezačali tak pokračovať v  prerušenej
stáročnej tradícii pôsobenia tejto nemoc-
nice, nemali by ľudia z celého Slovenska
dnes možnosť využívať toto kvalitné
zdravotnícke zariadenie. Atmosféru
oboch podujatí pripomína naša fotore-
portáž. 
Text a foto: Peter Kresánek

11

84A

17A

79A82B

04_NasaNemocnica_2010:Layout 1  2.12.2010  19:07  Page 11



naŠa nOVÁ PObOČKa

12číslo 4/2010

„Užstarí Bratislavčania toto
miesto poznali vždy
ako lekáreň. Je to

krásna chvíľa, keď tu dnes požehnávame
takým krásnym spôsobom obnovené
priestory. Dá sa v nich vycítiť genius loci
– duch miesta, kde sa veľmi dlho koná
dobrá činnosť. Dúfam, že keď si sem
niekto príde vybrať lieky, bude sa tu cítiť
príjemne. Verím, že mu to bude do-
konca pomáhať aj pri jeho uzdravovaní...
Nielen pekné, dôstojné prostredie, ale is-
teže i citlivý ľudský prístup, s ktorým sa
tu stretne,“ uviedla okrem iného Jeho
eminencia Monsignor ICDr. Stanislav
Zvolenský, bratislavský arcibiskup a met -
ropolita, pri slávnostnom otvorení no-
vozriadenej pobočky Lekárne sv.
Alžbety. Otvorenia sa zúčastnil tiež ria-
diteľ Arcibiskupského úradu ICDr.
Tibor Hajdu, PhD., farár bratislavskej
Katedrály sv. Martina Dr. Marián
Červený, ďalší cirkevní predstavitelia
i  hostia, medzi nimi primár RNDr.,
MUDr. Jozef Haľko za Národný onko-
logický ústav. Tímy, ktoré lekáreň zreš-
taurovali, zastupovali akad. sochár
Lubomír Sabo (stal sa i prvým zákazní-
kom tejto pobočky), projektantka Ing.

Jeho eminencia Monsignor ICDr. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup
a metropolita, sa pri otvorení pobočky Lekárne sv. Alžbety zaujímal aj o prácu tých, ktorí
jej priestory na užívanie pripravili. Bola medzi nimi tiež projektantka Ing. Klára
Mázorová a predstavitelia firmy ATYP Ján Iszák a Ľudovít Fekete. 

Pri slávnostnom otvorení pobočky lekárne sa tiež porozprávali: farár bratislavskej
Katedrály sv. Martina Dr. Marián Červený a riaditeľ OÚSA doc. MUDr. Juraj
Kaušitz, CSc., h. prof.

Predposledný októbrový týždeň začala Lekáreň sv. Alžbety
poskytovať služby aj v novozriadenej pobočke v centre Bratislavy
na Špitálskej ulici 7. 

Lekáreň svätej Alžbety
aj na Špitálskej
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Klára Mázorová a predstavitelia firmy
ATYP Ján Iszák a Ľudovít Fekete.
„Chcem naozaj poďakovať Otcovi ar-
cibiskupovi a celému arcibiskupskému
úradu tu v Bratislave, že poskytli tieto
priestory a vďaka nim je tu teraz znovu
lekáreň otvorená. Ďalej tiež našim ko-
nateľom, ktorými sú RNDr. Ing. Pavol
Švec, CSc., a doc. MUDr. Juraj Kaušitz,

CSc., h. prof., za ich prínos a starostli-
vosť o  rozvoj Onkologického ústavu
svätej Alžbety. Táto lekáreň je tiež pre-
javom toho, ako sa nemocnica rozvíja.
Ďakujem tiež všetkým, ktorí prispeli
k terajšiemu vzhľadu ďalšej prevádzky
lekárne a jej spusteniu,“ spomenula vo
svojom vystúpení generálna predsta-
vená Rehole svätej Alžbety sestra M.

Ako informovala účastníkov otvorenia pobočky Lekárne sv. Alžbety (v centre Bratislavy na Špitálskej ulici 7) jej vedúca PharmDr.
Karolína Kimlíková, v oficíne pobočky je tiež päť kusov reštaurovaného nábytku: tri vitríny a veľká zásuvková časť i stenová zostava
pôvodne v tvare L, ktoré sú zapísané do zoznamu národných kultúrnych pamiatok.  

Jeho eminencia Monsignor ICDr. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup a metropolita, pobočku Lekárne svätej Alžbety 
v Bratislave na Špitálskej ulici požehnal a oboznámil sa tiež s jej pracoviskami.
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14číslo 4/2010

Viannea, MUDr. Mária Krasňanová.
Zároveň vyslovila túžbu, aby pôsobenie
lekárne bolo tiež prejavom starostli-
vosti  o chorých, trpiacich a tých, ktorí
potrebujú pomoc a podporu, aby mohli
ozdravieť na tele i na duši v duchu od-
kazu svätej Alžbety.

Históriu lekárne, ktorú pôvodne zalo-
žili alžbetínky v  roku 1753 a  s láskou
sa v  nej stáročia venovali chorým
a trpiacim až do jej zrušenia roku 1950,
priblížil prítomným riaditeľ ústavu doc.

MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., h. prof. Le-
káreň sv. Alžbety od opätovného obno-
venia svojej  činnosti funguje už takmer
desať rokov (od 1. februára 2001) v Bra-
tislave na Hollého ulici. Má verejnú časť

Skupinová fotografia
časti účastníkov
slávnostného otvorenia
pobočky Lekárne 
sv. Alžbety

Jeho eminencia Monsignor ICDr. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup a metropolita,

urobil pri príležitosti otvorenia pobočky tiež zápis do kroniky Onkologického ústavu sv. Alžbety. 
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s výdajňou liekov na recepty a s výdaj-
ňou voľnopredajných liekov pre verej-
nosť a ústavnú časť, ktorá zásobuje
liekmi jednotlivé oddelenia OÚSA. Sú-
časťou lekárne je laboratórium slúžiace
na individuálne pripravované lieky. Pra-
covníci lekárne spolupracujú na asep-
tickej príprave cytostatík pre ambulant-
ných a lôžkových pacientov na
pracovisku ambulantnej chemoterapie. 
Lekáreň sv. Alžbety zabezpečuje najmä
zásobovanie liekmi pre potreby pacien-
tov liečených v OÚSA. Lekáreň reali-
zuje aj špeciálne požiadavky na lieky
pre ambulantných pacientov ústavu aj
z iných zdravotníckych zariadení.
Okrem výdaja liekov je činnosť Le-
kárne sv. Alžbety zameraná na neustále
obnovovanie plného výdajného poten-
ciálu lekárne pri dodržiavaní všetkých
pravidiel súvisiacich so správnym príj -
mom, kontrolou, skladovaním a indi-
viduálnou prípravou liekov. V spolu-
práci s Farmaceutickou fakultou UK
sa lekáreň venuje pregraduálnej vý-
chove študentov.
Text a foto: Peter Kresánek

         

             

Arcibiskupa privítal aj riaditeľ Lekárne 
sv. Alžbety RNDr. Tibor Zonneschein.

Akad. sochár Lubomír Sabo, ktorý
historické artefakty v pobočke lekárne
reštauroval, sa stal aj jej prvým
zákazníkom, pričom sa o neho postarala
vedúca pobočky PharmDr. Karolína
Kimlíková.
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Všeobecne sa však v praxi menej
pozornosti venuje využívaniu
metód na odhalenie slizničných

prekanceróz (predrakovinových stavov)
a včasných štádií ústnych karcinómov

(ľudovo rakoviny), ktoré môžu mať za
následok smrť jedinca. 
Celosvetové výskumy ukázali, že za po-
sledné tri desaťročia sa nepodarilo predĺžiť
dĺžku prežívania pacientov s  rakovinou

ústnej dutiny hlavne pre neskoré diagnos-
tikovanie ich ochorenia. Až 79 % pacientov
prichádza v pokročilých štádiách. Prečo?
Rakovina ústnej sliznice často vzniká z viac
rokov trvajúcich prekanceróz a mnohé už
rakovinové zmeny v začiatočných štádiách
nespôsobujú výraznejšie ťažkosti, takže ich
klinické zistenie ľahko uniká pozornosti.
Doteraz používané vyšetrovacie metódy
využívali na zvýšenie kontrastu rôzne far-
benia slizníc, napr. Lugolovým roztokom
(Schillerov test) alebo toluidínovou mod -

STOMaTOLÓGIa

16číslo 4/2010

NOVÁ MOŽNOSŤ VYŠETRENIA
SLIZNÍC ÚSTNEJ DUTINY 

– FLUORESCENCIA

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie OÚSA a LF UK:
Doc. MUDr. Peter Stanko, PhD. (dole uprostred), 

sestra Kamila Tibenská, grécki medici Georgios 
Kiziridis a Spyridou Xantinidis, MUDr. 

Kristína Halmová.

V zubných ambulanciách sa rutinne používajú rôzne metódy 
na detekciu zubného kazu alebo marginálnej parodontitídy 
(v ľudovej terminológii parodontózy), aby sa mohol včasným
zásahom zachrániť chrup pred ich následkami. 
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rou. Najnovšia fluorescenčná metóda
VELscope nevyžaduje žiadnu lokálnu prí-
pravu, nezaťažuje preto pacienta, je nein-
vazívna a jednoduchá na vykonanie.
O čo vlastne ide? VELscope – skratka Vi-
sually Enhanced Light (Lesion) scope –
je metóda priamej vizualizácie ústnej sliz-
nice s  využitím javu tkanivovej fluores-
cencie. Prenosný prístroj pri vyšetrovaní
vysiela do ústnej dutiny neškodné modré
svetlo, ktoré excituje tkanivá od epitelu
na povrchu cez bazálnu membránu až do
poslizničnej vrstvy a spôsobuje v rôznom
rozsahu ich fluoreskovanie (obr. 1). Nor-
málna zdravá ústna sliznica fluoreskuje
bledozeleno a  umožňuje rozlíšiť oblasti
chorobne zmenenej sliznice. Dajú sa tak
detekovať aj zmeny, ktoré môžu uniknúť
pri bežnej aspeksii voľným okom. Zároveň
optika obraz zväčšuje. Výsledky vyšetrenia
sa zapisujú do špeciálnych kariet (obr. 2,
3, 4). Pripojený fotoaparát umožňuje
podľa potreby archiváciu nálezov kvôli
prípadnému sledovaniu dynamiky ocho-
renia (fotodokumentácia).

Význam  fluorescenčného  vyšetrenia
spočíva v štyroch klinických využitiach:

Depistáž (skríning) podozrivých pred-
rakovinových nálezov ústnej sliznice
alebo už prítomných včasných štádií
karcinómu. Zvlášť je významné vyko-
návanie depistáže u rizikových skupín
(vek nad 60 rokov, chemické prevádz -
ky, pracovníci vystavení možnému žia-
reniu atď.).

Upresnenie miesta odberu tkaniva pri
diagnostickej excízii (uplatňuje sa
najmä pri biopsii pri rozsiahlejších po-
dozrivých nálezoch).
Vyšetrenie okrajov rany počas chirur-
gického výkonu a určenie bezpečnost-
nej zóny resekcie.
Dlhodobé sledovanie pacientov po
komplexnej onkologickej liečbe v oro-
faciálnej oblasti so zreteľom na recidívy
pôvodného nádoru alebo možný výskyt
iných nádorov v ústnej dutine a hor-
ných dýchacích cestách.

Na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej
chirurgie Onkologického ústavu sv. Al-
žbety, s.r.o., a Lekárskej fakulty Univerzity
Komenského na Heydukovej ul. č. 8 sú

momentálne v  prevádzke dva prístroje
VELscope, a  to na Parodontologickom
oddelení (1. poschodie) a Oddelení orálnej
a maxilofaciálnej chirurgie (3. poschodie).
Plánuje sa zakúpenie ďalších prístrojov.
Fluorescenčné vyšetrenie slizníc ústnej
dutiny pomocou VELscope je určite per -
spektívna metóda, ktorá síce nenahrádza
iné vyšetrenia, ale dopĺňa ich zásadným
spôsobom. 
Doc. MUDr. Peter Stanko, PhD., 
prodekan Lekárskej fakulty Univerzity 
Komenského (LF UK), 
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej
chirurgie  Onkologického ústavu 
sv. Alžbety a LF UK,
Heydukova 10, 812 05 Bratislava
Tel: + 421/2/59249 742
Fax: + 421/2/59249 742, 59249 724
E-mail: pstanko@ousa.sk
Foto: Peter Kresánek a archív

obr. 2

obr. 3

obr. 4

obr. 1

        K:
      ), 

     os 
     r. 

 á.

Doc. MUDr. Peter Stanko, PhD.,
uskutočňuje fluorescenčné vyšetrenie slizníc
ústnej dutiny pomocou zariadenia VELscope.
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18číslo 4/2010

Svätá Alžbeta 
- jablko a strom
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Matka -  Gertrúda z Merána 
(*1185,  andechs -  † 28. 9. 1213 Piliš)
Gertrúda pochádzala z  nemeckého
rodu istrijských markgrófov a meran-
ských vojvodov Andrechsovcov. Bola
staršou sestrou sv. Hedvigy Sliezskej.
Rod mal pôvod v  Bavorsku  neďaleko
Ammerského jazera a vrchu Andechs,
kde bol hrad, sídlo andechských grófov.
Rod vlastnil rozsiahle statky v Tirolsku,
Švábsku a Fransku a pochádzalo z neho
34 biskupov a prelátov, 1 opát a 6 aba-
tíš. Rodičia Gertrúdy - Bertold IV. 
a Anežka z  Rochlitzu boli známi svo-
jimi ušľachtilými kresťanskými skut-
kami. Brat Gertrúdy Berthold, od roku
1207 kaločský arcibiskup, sa stal spo-
luvládcom uhorského kráľa Ondreja II.,
sedmohradským vojvodom a pánom
Dalmácie a Chorvátska a Gertrúda zí-
skala veľký vplyv na obsadzovanie naj-
vyšších úradov v Uhorsku.

Otec  – kráľ Ondrej II. 
(*1177 – † 21. 9. 1235)
Ondrej pochádzal z rodu Arpádovcov,
z dynastie, z ktorej vzišlo 24 uhorských
kráľov. Jeho rodičmi boli kráľ Bela III.
a antiochijská kňažná Anna Chatil-
lonská. V roku 1188 (ako 11-ročný) za-
sadol na kniežací stolec v Haliči. Po
smrti otca v roku 1196 prvorodený
Imrich zdedil po otcovi kráľovské žezlo
i vládu nad celou krajinou, mladšiemu
17-ročnému Ondrejovi otec odkázal
bohatý poklad a zopár hradných pan-
stiev. Ondrej veľmi rýchlo pomíňal pe-
niaze a cennosti a nemienil sa uspokojiť
s úlohou kráľoviča bez moci a peňazí.
Obrátil sa proti bratovi a vojenskou si-
lou si roku 1197 vynútil, aby mu kráľ
Imrich ako údel prepustil Dalmáciu a
Chorvátsko. V roku 1199 sa opäť po-
stavil proti Imrichovi, tentoraz chcel
získať uhorský trón. Obaja bratia aj so

svojimi vojskami sa stretli pri Rábe.
Imrich Ondreja porazil a  ten ušiel do
Rakúska. V roku 1203 sa opäť stretli na
bojovom poli, pri Varaždíne (Ru-
munsko). Imrichovi sa podarilo brata
zajať a uväzniť. V auguste 1204 ustano-
vil Imrich svojho 6-ročného syna Ladi-
slava III. za svojho nástupcu a dal ho aj
korunovať. Keďže Imrich bol celý život
chorľavý a pravdepodobne cítil, že sa
blíži jeho koniec, prepustil svojho brata
z väzenia a určil ho za poručníka svojho
syna Ladislava. 

Kráľovská moc Ondreja II. 
Sobáš Gertrúdy a Ondreja II. sa konal
v  roku 1203 pred jeho nástupom na
uhorský trón. Vytúžený kráľovský titul
Ondrej dosiahol 29. 5. 1205, po smrti
Ladislava III., panovanie Ondreja II. však
bolo neslávne. Alžbeta sa narodila v roku
1207 ako 3. dieťa. Kráľ Ondrej II. po-
stupne priviedol  krajinu  k  hospodár-
skemu úpadku v dôsledku neúspešných
vojenských výprav a hýrenia na kráľov-

skom dvore. Vojnové ťaženia
kráľa, ako aj jeho účasť na pia-
tej križiackej výprave, značne
vyčerpali  štátnu  pokladnicu.
Aby získal stúpencov a odda-
ných bojovníkov, Ondrej II.
vo veľkom rozdával kráľovské
majetky a úrady za vojenské 
zásluhy. Židia a Izmaeliti 
(moslimskí obchodníci) 
v Uhorsku v tom čase ovládli
dôležité hospodárske odvetvia,
mincovníctvo a soľný mono-
pol. To vyvolávalo odpor 
šľachty a cirkvi.  Rozdávanie
úradov a majetkov cudzincom
spôsobilo, že uhorská šľachta
svojho kráľa znenávidela. Bo-
hatí magnáti si na svojich ma-
jetkoch robili, čo chceli - za-
vládla feudálna anarchia. Za
Ondrejovej neprítomnosti
v krajine došlo k pokusu o pre-
vrat: kráľovnin brat Berthold
bol obvinený zo zneuctenia
šľachtičnej, manželky župana
Petra, a sama kráľovná Ger-

trúda bola županom Petrom zavraždená
pri love v Piliši (mesto v Maďarsku v Peš-
tianskej župe). Ondrej II. dal milovanú
Gertrúdu pochovať v  kláštore v  Piliši,
kde jej postavil gotickú hrobku. Jej vraha
popravili, väčšina sprisahancov však ne-
bola potrestaná. Ondrej bol až príliš zá-
vislý od svojich magnátov. Musel im to-
lerovať aj to, že magnáti dali v roku 1214
korunovať jeho najstaršieho syna Bela
IV. za kráľa. Za vlády Ondreja najväčšmi
upadla kráľovská moc, vyslúžil si povesť
najneschopnejšieho arpádovského pa-
novníka. V  budúcnosti práve v  Belovi
IV. našiel  Ondrej II. veľmi silného kri-
tika. 

Manželstvá Ondreja II.
1. manželstvo: 1203-1213,  Nemka Gertrúda
z Merána. Deti: Mária, Belo IV., Alžbeta,
Koloman

2. manželstvo: 1215-1233,  Francúzka 
Jolana de Courtenay, neter Latinského cisára
Henricha. Deti: Jolana, Štefan

Rehoľná sestra M. Jana Battista
(Ing. Oľga Ružičková),
zástupkyňa Rehole sv. Alžbety vo vedení OÚSA

Hovorí sa, že jablko nepadne
ďaleko od stromu. Čo vieme 
o rodine sv. Alžbety? 
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3. manželstvo: 1234-1235,  Talianka Beatrix
d’Este, dcéra markgrófa Aldobrandini z An-
cony

Najvážnejším počinom kráľa Ondreja
II. bolo vydanie Zlatej buly v roku 1222.
Musel ju vydať pod nátlakom svojich
kráľovských serientov (kráľovskí služob-
níci, zväčša vo vojenskej službe). V bule
im boli potvrdené ich vlastnícke práva
a priznané isté slobody. Bula výrazne
obmedzila práva kráľa a  bolo v nej aj
povolenie použiť branný odpor privile-
govaným vrstvám voči kráľovi, ak by
kráľ nedodržiaval prijaté záväzky. 
Posledné 4 roky Ondrejovej vlády boli
veľmi ťažké. 17. novembra 1231 neča-
kane zomrela 24-ročná Alžbeta. Kon-
com februára 1232 ostrihomský arcibis -
kup kráľa exkomunikoval a  uvalil

interdikt na celé Uhorsko. V roku 1233
zomrela manželka Jolana a  v 1234 aj
syn Ondrej. Síce v máji 1234 kráľ uzat-
voril manželstvo s  Taliankou Beatrix
d’Este, no už v septembri 1235 zomrel. 

Jablko a strom 
Alžbetu v  roku 1211 v  sprievode od-
viedli z Bratislavského hradu v 4 rokoch
do sídla jej snúbenca na zámok Wart-
burg v Durínsku. Tam ju postupne vy-
chovávali a viedli k etikete durínskeho
kniežacieho dvora, ktorý taktiež milo-
val prepych a mal dlhotrvajúci spor 
s cirkevnou vrchnosťou. Jej srdce si však
na to nikdy neprivyklo. Čo horelo
v srdci Alžbety? Na koho sa podobala
svojím správaním? Čo zostalo v  jej
srdci a  spomienkach na matku Ger-
trúdu a na otca Ondreja? V 6 rokoch
jej matku zavraždili a otec si ešte dva-

krát založil znova novú rodinu. Násilná
smrť matky ju viedla k vrúcnejšiemu
vzťahu k Bohu a viere. Alžbeta žila od-
delene od sveta otca, kráľa Ondreja II.,
ktorý požíval meno hýriaceho a ctižia-
dostivého panovníka  s veľmi nestálou
povahou. Mal povesť výborného veli-
teľa a diplomata, ale na panovníka mal
príliš dobrodružnú povahu a chýbala
mu trpezlivosť. Alžbeta pomáhala chu-
dobným a  viedla sebazapieravý,
skromný život. Naozaj vždy jablko ne-
padne ďaleko od stromu? Môžeme po-
chádzať z rôznych rodín a predsa Boh
môže z  nás vytvoriť niečo nesmierne
hodnotné a  krásne. Svätá Alžbeta je
toho jasným príkladom. Nebojme sa
ľudskej slabosti, Boh je omnoho silnejší
a miluje nás každého osobitnou, jem-
nou láskou. Láskou skutočne dobrého
Otca a Dobrej Matky.

O nÁS
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ZaUJÍMaVOSŤ

Dámske hodinky roku 2010: MISS GOLDEN BRIDGE. Titul a prvú cenu dostali
od odborníkov z  hodinárskeho priemyslu v prestížnej súťaži švajčiarskeho magazínu
MONTRES PASSION, konanej každoročne  od roku 1993. Na účasť v súťaži sú
stanovené prísne kritériá, toho roku sa jej zúčastnilo viac ako 100 noviniek. 

T úto požiadavku naplňujú exkluzívne, ručne
zhotovované švajčiarske náramkové

hodinky spoločnosti CORUM, v ktorých je paten-
tovaný mechanizmus Tourbillon.  Tourbillon
dokáže neprestajne meniť svoju polohu, čím vy-
rovnáva jednostranný vplyv gravitácie na chod ho-

diniek. Exkluzivite a výnimočnej hodnote ho-
diniek značky Corum zodpovedajú tiež ich ce -
nové relácie. Pohybujú sa od 5-tisíc do 1 milióna
eur.
Text: Peter Kresánek 
Foto: archív Corum

Antigravitačné hodinky
Najnovšie atómové hodiny (s presnosťou 1 sekundy za 
3,7 miliardy rokov) potvrdili sto rokov starú teóriu Alberta
Einsteina, podľa ktorej má zemská príťažlivosť vplyv na to, ako
rýchlo plynie čas. Einstein by sa asi čudoval, že dnes už
existujú i náramkové hodinky spôsobilé vylúčiť vplyv zemskej
tiaže na presnosť ich chodu.  

04_NasaNemocnica_2010:Layout 1  2.12.2010  19:08  Page 20



21

„GRACE syngo 3T je integro-
vaný softvérový produkt,
ktorý obsahuje sekvencie

a protokoly pre protónovú spektrosko-
piu optimalizovanú pre prsníkové štú-
die. Realizácia tohto typu doplňujúceho
vyšetrenia k  MR mamografii zvyšuje
špecificitu MR pre diagnostiku malíg-
nych tumorov, ako aj lokorecidív vo
včasných štádiách. Umožňuje predpo-
vedať úspešnosť klinickej odpovede tu-
moru na neoadjuvantnú chemoterapiu,
a to vo včasnej fáze, do 24 hodín po ap-
likácii prvej dávky,“ vysvetľuje pred-
nostka II. Rádiologickej kliniky OÚSA

a LFUK  doc. MUDr. Viera Lehotská,
PhD. „2D a 3D Chemical Shift imaging
3T sú integrované softvérové produkty
obsahujúce sekvencie a protokoly na zis-
tenie metabolických zmien v  prostate
umožňujúce vytvárať metabolické spek-
trálne mapy vo vyšetrovanom objeme
tkaniva na zistenie prítomnosti mini-
málnych tumoróznych zmien v  teréne
hyperplázie prostaty, ako aj zistenie
včasných štádií lokorecidív v teréne po-
radiačných zmien,“ dopĺňa ju druhá au-
torka úspešného projektu softvérového
dovybavenia 3T MR prístroja, ktorý
spoločne podali Lige - primárka uvede-

nej kliniky MUDr. Katarína Rauová,
PhD.
Nadobudnutím týchto sovérových do-
plnkov k novoinštalovanému 3T MR prí-
stroju sa podľa  prednostky Viery Lehot-
skej skvalitní a  zefektívni diagnostika
včasných štádií karcinómu prsníka a kar-
cinómu prostaty v súlade s najnovšími ce-
losvetovými trendmi v diagnostickom zo-
brazovaní v  onkológii. Ďalšiu účinnú
pomoc poskytla Liga proti rakovine najmä
onkologickým pacientom príspevkom na
projekt psychologického a sociálneho po-
radenstva na pracoviskách OÚSA.
Text: Peter Kresánek, foto: autor a archív

Vo vyhodnocovacom pracovisku nového zariadenia 3T MR: rádiologická asistentka Bc. Jana Tešková,  primárka tejto kliniky MUDr.
Katarína Rauová, PhD., a konzultant kliniky MUDr. Augustín Ďurkovský, PhD. 

Na II. Rádiologickej klinike Onkologického ústavu sv. Alžbety (OÚSA)  a Lekárskej fakulty
univerzity Komenského (LF UK) už pomáha pacientom z celého Slovenska najmodernejší 3T MR
prístroj. Aj vďaka sponzorskému daru Ligy proti rakovine na získanie pre tento prístroj
špeciálneho sovérového dovybavenia troch aplikácií: GRACE syngo 3T, 2D Chemical Shi
imaging 3T a 3D Chemical Shi imaging 3T. 

LIGA OPÄŤ POMÁHALA

UDIaLO Sa

Pri novom zariadení 3T MR:
prednostka II. Rádiologickej kliniky
OÚSA a LFUK doc. MUDr. Viera
Lehotská, PhD., a primárka tejto
kliniky MUDr. Katarína Rauová, PhD. 
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Podľa vzorov niektorých krajín zá-
padnej Európy sa podarilo Lige
proti rakovine vybudovať

a  16.  októbra 2008 otvoriť prvé Cen-
trum pomoci na Slovensku – v  Brati-
slave. Ide o miesto, kde sa pacienti, ich
príbuzní, ale aj verejnosť môžu obrátiť
o  pomoc pri riešení problémov spoje-
ných s rakovinou. Všetky služby v ňom
sú bezplatné. Centrum pomoci posky-
tuje 6 základných aktivít, a to: Informá-
cie a poradenstvo; Emocionálnu a psy-
chologickú pomoc; Rehabilitáciu
a relaxáciu; Rady v oblasti sociálnych dá-
vok; Prednášky, kurzy, semináre a work -
shopy pre pacientov i pre verejnosť a na-
koniec – organizuje rozličné spoločenské
podujatia. Keďže aktivity v centre sú uži-
točnou doplňujúcou modalitou kon-
venčnej liečby, Liga proti rakovine vy-
tvorila v  roku 2009 ďalšie Centrum
pomoci v  Košiciach, pričom sa v  lete

tohto roka otvorilo už tretie Centrum
pomoci v Martine. 

Pomoc ústavom 
a tiež výskumu 
Liga proti rakovine pomáha sústavnou
finančnou podporou mnohým onko-
logickým ústavom, nemocniciam a la-
boratóriám na celom Slovensku pri za-
obstarávaní moderného prístrojového
zariadenia a pri projektoch na zlepše-
nie diagnostiky, liečby, paliatívnej
a  hospicovej starostlivosti. Okrem
iných poskytla finančné prostriedky
na prístrojové zariadenie v  Onkolo-
gickom ústave sv. Alžbety v Bratislave.
Taktiež podporuje aj onkologický vý-
skum na Slovensku, pričom značnú fi-
nančnú podporu venovala na zriadenie
prvej nádorovej biobanky na Slo-
vensku.

Deň narcisov
Liga proti rakovine nedostáva od štátu
žiadnu priamu finančnú podporu, každý
dar predstavuje dôležitú časť zdrojov pre
jej činnosť. Narcis, jeden z  prvých jar-
ných kvetov, sa stal symbolom nádeje
v  boji proti rakovine vo viacerých štá-
toch Európy, v  Kanade, Austrálii a  na
Novom Zélande. Už 14 rokov – od roku
1997 organizuje Liga proti rakovine jed-
nodňovú unikátnu dobrovoľnú fi-

nančnú zbierku nazvanú aj Deň narci-
sov, ktorá sa v súčasnosti stala najrozší-
renejšou a zároveň aj najznámejšou ce-
lonárodnou zbierkou na Slovensku. 
Cieľom Dňa narcisov je vniesť proble-
matiku boja proti rakovine, ako aj
pravdu o súčasnom postavení chorých
na Slovensku bližšie k ľuďom – do ulíc,
aby sa z choroby nestal strašiak, ale fakt,
ktorý ľudí spája. Deň narcisov sa už tra-
dične koná v apríli každého roka. Jeho
symbolom je žltý narcis – kvietok jari
a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú 
v tento deň na svoj odev, aby aj týmto
spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami
postihnutými rakovinou. Financie vy-
zbierané v Deň narcisov prerozdeľuje
Liga proti rakovine späť do projektov,
na ktoré prichádzajú žiadosti zo všet-
kých regiónov Slovenska, ale zároveň
z  výťažku Dňa narcisov financuje
vlastné projekty, ku ktorým patria –
Centrá pomoci Ligy proti rakovine
v  Bratislave, Martine a Košiciach, re-
kondičné pobyty a relaxačné týždňovky
pre onkologických pacientov, tábory
pre detských onkologických pacientov,
ubytovacie zariadenie pre rodičov det-
ských onkologických pacientov v Bra-
tislave a  Košiciach, rozsiahla publi-
kačná činnosť, vzdelávanie mladých
ľudí prostredníctvom onkologickej vý-
chovy v školách, preventívne a  edu-

PObOČKY a KLUbY 
LIGY PROTI RaKOVInE SR
Banská Bystrica, Bardejov, Bratislava,
Košice, Liptovský Mikuláš, Lučenec,
Michalovce, Nitra, Partizánske, Pieš-
ťany, Pezinok, Poprad, Prešov, Ska-
lica, Topoľčany, Trebišov, Trnava,
Žilina

Spoľahlivá
opora
Liga proti rakovine vznikla 19. januára 1990, vďaka čomu
oslávila tento rok dvadsať rokov svojej úspešnej činnosti. O tom,
že jej činnosť je výnimočná, sa presvedčíte aj v dnešnom
pokračovaní.

II. ČASŤ
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kačné kampane a pod. Generálna rada
LPR rozhoduje o prerozdelení výťažku
v takých oblastiach, ako: psychoso-
ciálna starostlivosť o onkologických pa-

cientov a  ich rodiny; výchova, infor-
movanosť a prevencia; podpora klinic-
kých a výskumných projektov.  Ďalším
dôležitým zdrojom príjmov je od roku

2003 aj poukazovanie 2 % daní od plat-
cov daní.

Text: Peter Škorňa
Foto: archív LPR

GEnERÁLna RaDa 
LIGY PROTI RaKOVInE
MUDr. Eva Siracká, DrSc., prezidentka
doc. Ing. Čestmír altaner, DrSc., 
viceprezident
doc. Ing. Ivan brezina, CSc.
prof. MUDr. Michal horňák, DrSc.
MUDr. Richard hrubý, PhD.
doc. MUDr. Zuzana Krištúová, PhD.
JUDr. Miloš Kvasňovský
Irena Michnová
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
MUDr. Jozef Šufliarsky
doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.

VEDECKÁ RaDa 
LIGY PROTI RaKOVInE
doc. MUDr. Peter beržinec, PhD.
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
prof. MUDr. Ivan Ďuriš, DrSc.
doc. MUDr. Juraj Ďurkovský, CSc.
prof. MUDr. Jozef holomaň, DrSc.
prof. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.
prof. MUDr. Roman Kováč, CSc.
prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc.
prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
† prof. MUDr. František Makai, DrSc.
doc. MUDr. Ivan Pleško, DrSc.
MUDr. Ján Siracký, DrSc.
prof. MUDr. Pavel Traubner, CSc.
MUDr. Viliam Ujházy, DrSc.
doc. MUDr. Eva Valovičová, CSc.

LIGa PROTI RaKOVInE
Slovenskej republiky
Brestová 6 
821 02 BRATISLAVA
Telefón +421 2 /52 92 17 35
Fax +421 2/20 81 20 47
lpr@lpr.sk
www.lpr.sk

Aj tohtoročný Deň narcisov – organizovaný Ligou proti rakovine – zaznamenal obrovský
záujem a spolupratričnosť obyvateľov na celom území Slovenska.
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Pri 73-percentnom podiele mimo-
bratislavských pacientov, vlaňaj-
ších štvrť milióna vyšetreniach, 

6-tisíc hospitalizovaných chorých a ďal-
ších ukazovateľoch dnes ústav poskytuje
modernú a kvalitnú zdravotnú starostli-
vosť. Už pri zrode ústavu stáli jeho dnešní
konatelia, riaditeľ doc. MUDr. Juraj Kau-
šitz, CSc., m. prof. a RNDr. Ing. Pavol
Švec, CSc., (oboch sme čitateľom už na
stránkach nášho časopisu predstavili) 
i jeho manželka JUDr. Daniela Švecová,
ktorá mu v  tomto procese poskytovala
právnu pomoc. Pri prinavrátení nemoc-
nice a vytvorení Onkologického ústavu
sv. Alžbety, s.r.o., v tom čase Rehoľu svä-
tej Alžbety zastupovala jej vtedajšia ge-
nerálna predstavená sestra M. Alexandra
(80). V exkluzívnom rozhovore pre ča-
sopis Naša nemocnica nám prvýkrát au-
tenticky dianie pred pätnástimi a  viac
rokmi teraz priblížila.  
Kedy ste vstúpili do Rehole svätej al-
žbety,  čo  vás k  tomu viedlo  a  ako  to
dnes vidíte?
Súrodencov aj mňa rodičia vychovávali
vo viere. Rozhodla som sa nepremárniť
život a venovať sa chorým. Do Bratislavy
som prišla z nášho malého hospodárstva
pri Bánovciach nad Bebravou v  roku
1947, keď som sa dozvedela, že alžbetínky
prijímajú. Keďže som mala ešte len 
17 rokov, rodičia mi na vstup do tohto
rádu museli dať písomný súhlas. 
Keď sa ohliadnem na svoj život v reholi,
bolo to ťažké, ale človek má z toho ra-
dosť, že môžeme trošku pomôcť. Vy-
brali sme si pomáhať chorým podľa
vzoru svätej Alžbety, tak sa toho aj
držíme...
Mohli by  ste nám bližšie opísať,  ako
ste obnovovali nemocnicu svätej alžbety?
Po páde komunizmu sa objavila možnosť
dostať našu nemocnicu naspäť, len bolo
treba zvoliť správny postup. Mali sme
v nemocnici jednu chorú lekárku, ktorá
mi na to odporučila ako veľmi šikovného
doktora Pavla Šveca. Tak som išla za ním
a on mi s pomocou svojej manželky, práv-
ničky, pomáhal a radil, ako sa dalo. Ne-
bolo to vôbec ľahké, celé to trvalo sedem
rokov. Keď sme získali oprávnenie založiť

Požehnaných
sedem rokov

Sestra M. Alexandra, ktorá pôsobila ako generálna predstavená Rehole svätej Alžbety
v čase vzniku OÚSA.

Začiatkom budúceho roku uplynie 15 rokov odvtedy, ako bol
založený Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., ktorý pokračuje
v stáročných tradíciách nemocnice tejto patrónky pri
starostlivosti o trpiacich a chorých. 
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rehoľnú nemocnicu, nasledovala zasa
veľká štrapácia z obavy, či získame dosta-
tok lekárov a ďalších odborníkov ochot-
ných v  nej pracovať. Našťastie väčšina
z  predošlého zariadenia prešla potom
k nám do Onkologického ústavu sv. Al-
žbety. Nemocnica, kostol aj kláštor, kde
pobehovali potkany, boli v čase ich pri-
navrátenia rádu vo veľmi zlom stave.
S pomocou Božou sa nám tento stav po-
darilo zmeniť. Postupne sa všetko zre-
konštruovalo a opravilo.
To znamená, že alžbetínky v časoch
pred jej prinavrátením vo svojej nemoc-
nici nepracovali  a  vo  svojom kláštore
nežili?
Pri známych pohnutých udalostiach pred
šesťdesiatimi rokmi nás rozviezli na rôzne
miesta vtedajšieho Československa. Po-
vedali nám vtedy, že tá, ktorá chce zostať
robiť v nemocnici, musí sa vyzliecť z re-
hoľného rúcha, teda vystúpiť z rádu. Ne-
pamätám si, že by niektorá z  nás na to
pristúpila. Aj keď nám bolo biedne,
najmä vtedy, keď nečakane prišli o pol-
noci, naložili nás po skupinách do áut
a  viezli neznámo kam. Časom sme sa
mohli do Bratislavy vrátiť, ale ubytovanie
sme si museli nájsť samy.

Onkologický ústav sv. Alžbety to mal
v začiatkoch veľmi ťažké. Rád musel pri
nadobúdaní prostriedkov na zdravot-
nícke zariadenia nevyhnutné na liečbu
onkologických ochorení dať napríklad
do zástavy i  kláštornú záhradu. Získať
naspäť a  časom zrekonštruovať sa však
už podarilo i historické predmety a ná-
bytok z lekární svätej Alžbety. 
Dnes Onkologický ústav sv. alžbety
hodnotia pacienti i poisťovne ako jednu

z najlepších nemocníc, aké prianie by
ste  si  ešte  v  súvislosti  s  tým  rady  vy-
plnili? 
Nech majú naši pacienti aj zamest-
nanci všetko, čo treba. Nuž, a  asi by
sme potrebovali i  nové, väčšie prie-
story. Lebo onkologicky chorí chcú byť
čo najskôr vyšetrení či zoperovaní.
Chápeme ich a robíme všetko pre to,
aby to tak bolo. 
Text a foto: Peter Kresánek

Sestra M. Alexandra v rozhovore s farárom bratislavskej Katedrály sv. Martina Dr. Mariánom Červeným.

Jeho eminencia Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup a metropolita
pri návšteve zariadení OÚSA. Sprevádzajú ho (zľava) sestra M. Alexandra a opätovne
zvolená generálna predstavená Rehole svätej Alžbety sestra M. Viannea.
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náboženský život
Mária  Terézia (1717 - 1780) bola hlboko
nábožensky založená a k svojim zásahom
do cirkevného života si vždy vyžiadala aj
súhlas cirkevnej hierarchie. Jej štedrosť po-
cítili aj bratislavské alžbetínky, ktoré dva
razy aj osobne navštívila. Kostol alžbetínok
sa stal obľúbeným kostolom Bratislavča-
nov, čo bolo prejavom mnohých verejných
pobožností. Tiež sa tu konali obrady (napr.
svadobné), ktoré by skôr patrili do farského
kostola. Kostol alžbetínok mal dokonca
svoj orchester so spevákmi. Počas vlády Jo-
zefa II. (1741 - 1790) sa rozkvitajúci ná-
boženský život začal meniť, pretože ho
upravoval podľa svojich predstáv – vyhlásil
napr. manželstvo za civilnú vec, sám určo-

val manželské prekážky, udeľovanie oslo-
bodení pridelil štátnym úradom a  man-
želské spory štátnym súdom. Bol bez-
ohľadný aj voči kláštorom. Rehole, ktoré
sa nezaoberali vyučovaním alebo ošetro-
vaním chorých, zrušil a nepotrebné kostoly
určil na svetské ciele. Biskupov a kňazov
považoval za svojich úradníkov, vytvoril
študijný plán a výchovu kňazského dorastu
vo svojom duchu, zakázal používať fialovú
farbu na šatách, prideľoval kňazom vždy
nové a  nové úlohy: mali vypĺňať zložité
formuláre na sčítanie ľudu, podávať me-
sačne hlásenie o stave obyvateľov, polročne
o škole, zapisovať do matrík i protestantov
a konať im ohlášky v kostole, viesť účtovné
knihy o vyživovaní sirôt v súkromných ro-

dinách atď. Tiež museli konať pobožnosti,
ktoré im nariadil kráľovský úrad, museli
kázať na predpísané témy, museli z kaza-

POHĽAD DO HISTÓRIE
NÁŠHO KOSTOLA
V uplynulej časti sme sa venovali vzniku kostola, jeho stavbe
a predovšetkým - skvostom jeho interiéru. Dnešná časť bude patriť
jeho náboženskému životu a ďalšiemu osudu až po súčasnosť...

DOKONČENIE

V našom kostole je pozoruhodné, že má až
dva chóry, čo je veľkou zriedkavosťou.
Chór na druhom poschodí slúžil sestrám,
a teda patril do klauzúry. 

Paul Troger namaľoval tiež esky na kupolách kostola, prvá situovaná najbližšie k oltáru zobrazuje korunovanie sv. Alžbety v nebi. 
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teľnice vyhlasovať rozličné úradné oznamy.
Najviac pohoršenia medzi veriacimi zaprí-
činili úpravy Jozefa II. vzhľadom na boho-
služby. Najprv zakázal púte, ktoré trvali
viac ako jeden deň. Neskôr ich zakázal
úplne, zrušil miestne votívne omše, zakázal
svätiť sviatok patróna diecézy, sviatok
miestneho chrámu mal byť všade v tretiu
októbrovú nedeľu a pod. Je pochopiteľné,
že sa tieto surové zásahy vlády do nábo-
ženského života dotkli i bratislavských al-
žbetínok, hoci neboli pre ne natoľko bo-
lestné ako pre mnoho iných kláštorov. Boli
predsa len ošetrovateľskou reholou a i Jozef
II. ich musel uznať za užitočné pre ľudskú
spoločnosť. Jozefínske obdobie nebolo
priaznivé pre usporiadavanie nábožen-
ských slávností, ako ani nepodporovalo
rozvoj náboženského života. Až po smrti
tohto panovníka sa začali uvoľňovať putá

predpisov a nariadení a znovu - postupne
- začína prekvitať náboženský život.

Čas skúšok
Veľký požiar zasiahol kostol 17. augusta
1879, keď okolo siedmej hodiny ráno po-

hISTÓRIa

Návštevníkov v Kostole svätej Alžbety
upúta aj kazateľnica. Jej schodisko bolo
vyhotovené až neskôr, a preto zasahuje do
dverí. Pôvodne sa na kazateľnicu
vystupovalo po rebríku.

Kostol obsahuje tiež viaceré umelecky stvárnené dekoratívne prvky.
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čas slúženia svätej omše z neznámych prí-
čin začala horieť povala kostola. Bolo po-
čuť šum a hukot, nastala tma, bolo cítiť
hustý dym, lampy a lustre v kostole spadli
na zem a  veriaci museli opustiť kostol.
V domácej kronike sa píše, že sestry sa za-
čali úpenlivo modliť k  Bohu, aby sa za-
chránilo, čo sa ešte dalo. Podľa kroniky

boli ich prosby vypočuté, o čom svedčí aj
skutočnosť, že o hodinu nato začalo pršať,
dážď trval dva dni, a  tak susedné domy
a kláštor boli od požiaru  uchránené. Ďal-
šia rana prišla počas druhej svetovej vojny,
keď pri bombardovaní Bratislavy bol kos-
tol spolu s kláštorom natoľko zničený, že
mesto nechcelo vydať žiadne financie na

ich opravy. Len vďaka dobrodincom,
ktorí prispeli nemalými finančnými su-
mami na opravu nášho kostola a kláštora
a aj vďaka našim sestrám v zahraničí mohli
byť tieto stavby znovu zrenovované.
Text: sr. M. Alžbeta Galgóciová z výpi-
sov domácej kroniky sestier alžbetínok
Foto: Peter Kresánek, archív

Kostol a kláštor boli značne poškodené a takmer zničené požiarom, ktorý vypukol 
17. augusta 1879 o siedmej hodine ráno a rovnako neskôr bombardovaním 
v roku 1945 (na dobových snímkach). Po každý raz sa ich 
najmä vďaka obetavej pomoci a milodarom podarilo obnoviť.

Na prednej a zadnej časti kostolných lavíc z dubového dreva sú vyrezávané scény zo života tejto veľkej svätice. V prednej časti je to
starostlivosť o chorých a prijatie rehoľného rúcha od biskupa. 
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V Onkologickom ústave svätej Alžbety (OÚSA) na Heydukovej ulici v Bratislave bola verejnosti
bezplatne sprístupnená už 37. výstava z cyklu Umenie, ktoré lieči. Na príprave výstavy
participovali Nitriansky samosprávny kraj a Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch, za
ktoré vernisáž výstavy uvádzala jeho riaditeľka PhDr. Marta Šimo Svrčeková.

ŠŤASTNÁ 
VĎAKA TVORBE

Výstava sa páči, určite bude úspešná a stane sa osviežením pre pacientov a klientov, ktorí si ju pozrú. Odráža prostredníctvom rozmanitých
pútavých farieb a tvarov posolstvo bohatého a citlivého vnútorného sveta autorky. Vyzdvihol pri vernisáži výstavy okrem iného konateľ
Onkologického ústavu sv. Alžbety RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc. (uprostred v bielom plášti). Zároveň vyslovil uznanie a poďakovanie
primárke preventívneho centra OÚSA MUDr. Alene Kállayovej, ktorá so svojimi spolupracovníkmi už 37. výstavu cyklu zorganizovala.
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V OÚSA opätovne vystavujúca
vozičkárka Andrea Mázorová
si pre svoj výtvarný prejav zvo-

lila ako prostriedok - počítač. Ukážkou
jej tvorby je tiež priložená pozvánka na
toto podujatie, ktorú Andrejka sama

31

Z vystavených prác Andrey
Mázorovej: Strážny anjel,
Tancujúci anjeli a Dúhová
brána nebies.

Autorkina pozvánka.

Pokrokmi v tvorbe počítačovej výtvarníčky
Andrey Mázorovej bola potešená i
primárka preventívneho centra OÚSA
MUDr. Alena Kállayová a právnička
OÚSA JUDr. Alžbeta Milková.
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Vystavenými prácami bol nadšený tiež doktor Giovanni Gentile, ktorý sa venuje na Slovensku prekladateľskej (ovláda päť jazykov) 
a konzultačnej činnosti. 

Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch na vernisáži výstavy zastupovala jeho riaditeľka PhDr. Marta Šimo Svrčeková
(uprostred) a Jarmila Veselková (vľavo). Ako jeho riaditeľka uviedla pre časopis Naša nemocnica, stredisko ročne pripravuje zhruba dve
desiatky výstav, z nich štvrtinu pre hendikepovaných. Okrem najnovšieho Kaleidoskopu počítačovej grafiky Andrey Mázorovej aj
fotografov, rezbárov či insitných umelcov.
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umelecky stvárnila. „Jej kresby
a  grafiky napriek neľahkému
osudu autorky stvárňujú svet
plný šťastia, radosti a krásy,“ uvá-
dza k tvorbe výtvarníčky Marta
Šimo Svrčeková. Tvorba talen-
tovanej výtvarníčky prenáša do
jej sveta snov a  nádejí, do jej
pros tej každodennosti, do jej 
teplých slov, do jej bezprostred-
ných postrehov, do jej odvahy
vystúpiť, do jej transcedencií
a komunikatívnych premostení. 
Andrea Mázorová (37) pochá-
dza zo Zlatých Moraviec.
Ukončila internátnu základnú
školu na Mokrohájskej ulici
a internátnu školu na Dúbrav-
skej ulici v  Bratislave. Žije

a  tvorí v  Nových Zámkoch za
asistencie Marty Zlatošovej.
V tomto meste tiež debutovala
v októbri 2006 so svojou prvou
výstavou. 
V  rámci cyklu Umenie, ktoré
lieči už vystavovali v  OÚSA
svoje diela akademickí maliari
Stano Trepač, Jitka Bezúrová,
Paľo Macho, Anna a Anton Gal-
kovci, Nora Mitrová, textilná
a  odevná výtvarníčka Zuzana
Šujanová, čipkárka Terézia Vit-
ková, fotografi Rolf Rock, Jana
Hojstričová,  Ivona Orešková,
Sandra Salomonová a  Monika
Gáliková, insitné maliarky Má-
ria Kapustová, Bernadetta Ši-
roká a Vilma Rejmanová, dre-
vorezbár Jozef Kakačka či
priemyselná výtvarníčka Ildikó
Dobešová, ale aj vyliečené on-
kologické pacientky združené 
v klube Venuša.
Text a foto: Peter Kresánek 

Chcela by som vedieť robiť také
pekné obrázky ako Andrea,

priznala sa nám najmladšia
šesťročná účastníčka vernisáže

prváčka Dianka. Skamarátili sa
spolu v kúpeľoch Piešťany.

78A
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