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združenie priateĽov noú 10 rokov

Združenie priateľov NOÚ bolo 

založené v roku 2009 lekármi, 

sestrami a zamestnancami Ná-

rodného onkologického ústavu. Hlavnou 

myšlienkou vzniku tohto transparentné-

ho neziskového občianskeho združenia 

bolo urobiť zo štátnej nemocnice špičko-

vé onkologické pracovisko na európ-

skej úrovni. Také, aby pacienti bojujúci 

s ťažkými diagnózami, dostali tú naj-

lepšiu možnú liečbu nielen vďaka tímu 

profesionálnych lekárov a personálu, ale 

aj vďaka najmodernejšiemu vybaveniu 

a príjemnému prostrediu. Inšpiráciu na 

vznik združenia získal jeho zakladateľ 

v zahraničí, kde je duálne fi nancovanie 

nemocníc, teda aj z privátnych zdrojov, 

bežnou praxou. Navyše je takýto typ fi -

nancovania úplne transparentný, darco-

via vidia, kam putujú ich príspevky.

Postupne za 10 rokov existencie zdru-

ženia bolo zrekonštruovaných mno-

ho pracovísk, rozšíril sa prístrojový 

park, kultivujú sa priestory, zlepšujú sa 

podmienky pre pacientov v čakárňach 

i ambulanciách, zvyšuje sa pacientsky 

komfort. Vďaka príspevkom od darcov 

v celkovej hodnote takmer 2 milióny eur 

vznikla atmosféra priateľského prostre-

dia, ktorá je naviac umocnená umelec-

kým zážitkom. 

V roku 2013 sme predstavili novú fi lo-

zofi u „Umenie liečiť — umenie pomá-

hať“, ktorá premenila štátnu nemocnicu 

na nemocnicu s pridanou umeleckou 

hodnotou. Vychádzali sme z toho, že 

náš ústav je špecifi cký, že náš pacient je 

pre nás partner. Onkológia je v našom 

ponímaní umením liečiť, hlavnou myš-

lienkou nášho združenia je zas umenie 

pomáhať — a dá sa pomáhať aj umením. 

Doposiaľ je v Národnom onkologickom 

ústave už päť galérií moderného ume-

nia s viac než 200 obrazmi, fotografi ami 

a sochami významných slovenských au-

torov. Okrem zveľaďovania NOÚ, zdru-

ženie podporuje podujatia orientované 

na osvetu, prevenciu a liečbu onkologic-

kých ochorení. Všetky prostriedky, ktoré 

v združení získame, sú použité výhrad-

ne na aktivity a obnovu NOÚ.

O nás
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Milí priatelia, keď som prišiel 

do Národného onkolo-

gického ústavu pracovať 

ako lekár na Rádioterapeutické odde-

lenie, mal som 24 rokov a hlavu plnú 

snov a odvážnych plánov. Na bývalom 

štátnom sanatóriu s bohatou históriou 

a veľkorysými priestormi sa už podpi-

soval zub času a pýtalo si obnovu. Počas 

mojej praxe som navštívil mnoho krajín, 

absolvoval som odborné stáže a študijné 

pobyty v popredných svetových onko-

logických centrách a nasával som at-

mosféru „zahraničnej medicíny“, nielen 

z lekárskej, ale i manažérskej stránky. 

Postupne, za 10 rokov môjho pôsobe-

nia v NOÚ, dozrela myšlienka založiť 

združenie, ktoré tomuto ústavu pomôže 

vyrásť. Inšpiroval som sa počas návšte-

vy jednej z najprestížnejších amerických 

onkologických nemocníc — MD Ander-

son Cancer Center v texaskom Housto-

ne, ktorá v minulosti vznikla a je dodnes 

spolufi nancovaná zo súkromných zdro-

jov, na tzv. nadačnom princípe. 

Pred desiatimi rokmi, v roku 2009, 

sme spolu s kolegami založili Združenie 

priateľov NOÚ. Stavili sme na, prinaj-

menšom na slovenské pomery, netra-

dičný a unikátny manažérsky koncept 

duálneho fi nancovania nemocnice. 

Čo sa nedá zaplatiť z verejných zdrojov, 

skúsime dofi nancovať z tých súkrom-

ných. Vydali sme sa na kľukatú, no ne-

smierne obohacujúcu cestu. Za každou 

zákrutou sa ukrývali nejaké prekvape-

nia, pretože fundraising nie je jedno-

duchý. No nadšenie, s ktorým sme do 

toho išli, sa pretavilo do úžasnej misie 

s humánnym cieľom a hmatateľnými 

výsledkami. Vďaka našim priateľom, 

ktorí majú otvorenú myseľ a štedré srd-

cia, sa nám podarilo preinvestovať vyše 

1,7 milión eur (zo súkromných zdrojov), 

obnoviť cez 10 oddelení, skrášliť areál 

nemocnice a výrazne zvýšiť komfort na-

šich pacientov, ale aj zamestnancov. 

Na čo som obzvlášť hrdý, je umelecký 

rozmer, ktorý naša nemocnica nado-

budla. Nielen, že ju krok za krokom 

modernizujeme, vylepšujeme, zútul-

ňujeme, ale pridali sme jej aj estetickú 

hodnotu. V priestoroch bývalého sana-

tória sme objavili množstvo umelec-

kých diel, ktoré darovali samotní autori 

alebo pacienti. Boli medzi nimi obrazy 

takých velikánov slovenského výtvar-

ného umenia ako Janko Alexy, Ladislav 

Čemický, Jan Hála, Ján Želibský či Im-

rich Weiner-Kráľ. Tieto diela však ležali 

zastrčené v skladoch, či v lekárskych 

izbách, hoci si priam žiadali byť na 

očiach. Keďže mám k umeniu pozitív-

ny vzťah, bral som to ako samozrejmé, 

že na tieto vzácne diela by som sa rád 

pozeral nielen ja, ale iste aj naši pacienti 

a návštevníci ústavu. Myšlienka vzniku 

„umeleckej nemocnice“ pomaly nado-

búdala svoje kontúry. 

V roku 2013 sa pretavila do konkrétnej 

fi lozofi e, ktorú sme podčiarkli mottom 

„Umenie liečiť — umenie pomáhať“. Lie-

čenie, pomáhanie a umenie byť 

Misia 
s hmatateľnými 
výsledkami
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pri človeku v rozhodujúcej chvíli je pre 

nás tým kľúčovým posolstvom. A záro-

veň umenie samotné má potenciál este-

tizovať a kultivovať prostredie, v ktorom 

je vystavené. Prináša do neho neza-

meniteľné pocity krásna, harmonizuje 

ho, čiže vplýva veľmi pozitívne na ľudí 

a pacientov, ktorí do tohto priestoru 

prichádzajú. Postupne sme v Národnom 

onkologickom ústave vybudovali päť 

galérií moderného slovenského umenia. 

Nadviazali sme unikátnu spoluprácu so 

spoločnosťou Spectrum ART, ktorá zdru-

žuje významných slovenských umelcov. 

Tí neváhali ani chvíľu a venovali našim 

pacientom a návštevníkom dohromady 

už vyše 200 výnimočných diel — ma-

lieb, sôch, fotografi í. V našom ústave 

nájdete diela od Ivana Pavleho, Róberta 

„Viktora“ Němečka, Juraja Čuteka, Petra 

Pollága, Alexa Vojtáška, Jany Brisudovej, 

ale aj úžasné fotografi e od renomova-

ného Karola Kállaya. Viaceré oddelenia 

nadobudli intímnejší rozmer vďaka vý-

tvarným dielam, ktoré nám venovali sú-

časní či bývalí pacienti. Keď sa pozeráte 

na obraz, ktorý namaľovala pacientka 

s odkazom pre „spolubojovníkov“, aby 

sa nevzdávali, zaplaví vás vlna emócií. 

A tie sú nesmierne dôležitým dopln-

kom klasickej liečby. Emócie, ktoré 

v nás vyvoláva umenie, sú nenahradi-

teľné. Pomáhajú človeku vyrovnávať sa 

so základnými otázkami života, dokážu 

rozširovať osobné hranice a prekonávať 

vnútorné bariéry.

Jedným z opakujúcich sa umeleckých 

motívov, ktoré v našom ústave majú 

svoje miesto, je motív slnečnice. Je to 

kvet, ktorý sa obracia k slnku, k teplu, 

navodí pocit bezpečia. Je symbolom 

života, radosti, trvácnosti, ale aj odda-

nosti, nádeje a neochvejnej viery. Do 

ďalších rokov nášmu združeniu prajem 

práve to, aby aj naďalej vytváralo trvác-

ne hodnoty, aby bolo oddané svojej mi-

sii a vlievalo pacientom nádej na lepšiu 

liečbu, modernejšie prostredie a príjem-

nejšiu atmosféru pri boji s onkologic-

kým ochorením. 

Prijmite, prosím, naše srdečné poďako-

vanie za to, čo sa nám vďaka vám poda-

rilo dosiahnuť.

S úctou,

Jozef Dolinský
predseda združenia priateĽov noú
primár oddelenia klinickej onkológie e
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Jednou z prvých väčších rekon-

štrukcií, ktorá zároveň pripravila 

pôdu pre vznik koncepcie „ume-

leckej nemocnice“, bola premena Klini-

ky chirurgickej onkológie SZU a NOÚ. 

Tá slúži ako referenčné centrum pre naj-

zložitejšie prípady z celej republiky. Toto 

najväčšie onkochirurgické pracovis-

ko na Slovensku sa tak zaradilo medzi 

najmodernejšie zariadenia v strednej 

Európe. Overuje nové liečebné postupy, 

zavádza ich do praxe a tiež je konzultač-

ným pracoviskom v oblasti diagnostiky 

a onkochirurgickej liečby zhubných ná-

dorov pre zdravotnícke zariadenia v SR. 

Rekonštrukcia trvala 1,5 roka a obnove-

né boli tak ambulancie, ako aj lôžkové 

oddelenie. Vybudovaná bola špičková 

zákroková sála, nová recepcia, sociálne 

zariadenia, šatne, sesterské miestnos-

ti či sklady. Uskutočnila sa tiež rekon-

štrukcia vzduchotechniky, nainštalova-

né boli nové klimatizácie a signalizačné 

systémy, vymenili sa obklady, dlažby, 

stropné krytiny, nábytok i ďalší in-

ventár. Nad jednotlivými ambulancia-

mi a nad recepciou boli znovu ožive-

né strešné svetlíky, čím sa do týchto 

priestorov vrátilo denné svetlo. Vďaka 

sponzorom sa na každú pacientsku izbu 

nainštalovali LCD televízory a priestory 

lôžkových oddelení odteraz skrášľuje aj 

33 veľkoplošných fotografi í z pozosta-

losti známeho slovenského fotografa 

Karola Kállaya.

Modernizácia priestorov a vybavenia 

výrazným spôsobom zvýšila dôstojné 

podmienky liečby, komfort a pohodlie 

pre pacientov, lekárov i zdravotnícky 

personál. Rekonštrukcia bola fi nanco-

vaná z vlastných rozpočtových zdrojov 

NOÚ, ktoré dosiahli výšku 154-tisíc eur 

a taktiež zo sponzorských a darcovských 

prostriedkov v celkovom objeme 93-ti-

síc eur. Združenie priateľov NOÚ veno-

valo na tento projekt takmer 20-tisíc eur. 

„Keď je prostredie čakární a ambulancií 

čisté a kultivované, určite pacientovi po-

máha. Už len taký detail, ako výmena 

kresla v čakárni za plastovú stoličku, 

uľahčí pacientovi po brušnej operácii se-

denie a vstávanie z nej.“

Juraj Pechan 
podpredseda oz 
medicínsky riaditeĽ noú

Najväčšie 
onkochirurgické 
pracovisko 
na Slovensku

Klinika chirurgickej onkológie
realizácia: január 2012 – júl 2013
celkové náklady: 267-tisíc eur
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Oddelenie o ploche takmer 

1 300 m2 prešlo premenou, 

v rámci ktorej sa otvorilo, pre-

vzdušnilo, zosvetlilo, no zároveň posky-

tuje aj intímnejšie priestory pacientom 

vyžadujúcim chemoterapeutickú liečbu. 

Denne ich je 300, ročne oddelením prejde 

až 24 000 ľudí. Preto bolo priam žiaduce, 

aby oddelenie ponúklo pacientom prí-

jemné prostredie, ktoré im pohladí zrak 

i dušu. Stalo sa tak unikátnou otvorenou 

galériou súčasného moderného umenia, 

ktorá dosiahla európsky rozmer a odštar-

tovala koncepciu „Umenie lieči“. 

Kompletnou premenou prešli ambu-

lancie, čakárne, sociálne zariadenia, 

podlahy, podhľady i vzduchotechnika. 

Navigáciu pacientom uľahčuje elektro-

nický systém prijímania, vďaka ktorému 

pacienti na odbery nečakajú dlho. Sestry 

na tomto oddelení, ktoré patrí medzi naj-

modernejšie svojho druhu v Európe, do-

kážu odobrať krv v priemere za 15 — 20 

sekúnd, čo tiež výrazne prispieva ku 

komfortu pacientov.

Jedinečnosť oddeleniu dodáva viac ako 

70 originálnych umeleckých diel od 

33 renomovaných slovenských výtvar-

níkov združených v skupine Spectrum 

ART, ako sú Ivan Pavle, Róbert (Viktor) 

Němeček, Peter Pollág, Daniel Brogyá-

nyi, Alexej Vojtášek, Milan Lukáč, Ró-

bert Hromec, František Lipták, či Jana 

Brisudová. Je medzi nimi aj dielo Čierna 

perla od zosnulého akademického so-

chára Tibora Bártfaya. Diela citlivo vy-

bral a expozíciu zostavil prezident sku-

piny Spectrum ART, Dr. Dušan Kollár. 

Keďže pacienti sa na toto oddele-

nie spravidla vracajú, prostredie na 

nich viac vplýva a viac si ho všíma-

jú. Mnoho pacientov dalo od premeny 

oddelenia personálu spätnú väzbu, že 

umelecké diela, ktoré boli samotnými 

umelcami vyberané s citom a ohľadom 

na dané zameranie oddelenia, im po-

máhajú aspoň na chvíľu sa odpútať 

od starostí. Celý priestor je doplnený 

LCD televízormi, ktoré uľahčujú pacien-

tom skrátiť si čas čakania na vyšetrenie 

či liečbu.

Rekonštrukcia bola fi nancovaná 

z vlastných rozpočtových zdrojov NOÚ, 

ktoré dosiahli výšku 200-tisíc eur 

a Združenie priateľov NOÚ prispelo 

sumou 180-tisíc eur.

 

„Pomoc blížnemu svojmu je jedna z naj-

podstatnejších vecí. Ak sa tohto priká-

zania človek akosi vnútorne sám drží, je 

logické, že prispeje na takúto dobrú vec. 

Obraz Pritúlenie hovorí o pozitívnom 

vzťahu človeka s človekom, vyjadru-

je moment, kedy sa jednému človeku 

nedarí a druhý mu povie „Vydrž, sme 

spolu“. Je pozitívny, ale aj melancholic-

ký zároveň, lebo i v živote spoznáme to 

dobré, až keď sme spoznali to horšie.“

Peter Pollág 
akademický maliar

Prvá otvorená 
galéria umenia

Oddelenie ambulantnej 
chemoterapie
realizácia: december 2013 – apríl 2014
celkové náklady: 380-tisíc eur
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Úplne nový rozmer dostala 

Transplantačná jednotka 

Oddelenia onkohemato-

lógie I., kde boli doposiaľ vzhľadom na 

vysokorizikových pacientov aplikované 

veľmi prísne hygienické normy. Tie 

im neumožňovali kontakt s rodinný-

mi príslušníkmi, no vďaka špičkovej 

novej vzduchotechnike, ktorá zabezpe-

čuje niekoľkonásobne fi ltrovaný čistý 

vzduch, je toto minulosťou. Väčšina pa-

cientov po transplantácii môže na odde-

lení privítať svojich blízkych, čo tiež pri-

spieva k ich rýchlejšiemu zotavovaniu.

Druhá najväčšia transplantačná jednot-

ka na Slovensku získala polmiliónovou 

investíciou modernejšie technológie, 

vďaka ktorým sa na pracovisku pretla-

kovým vetraním vytvorilo prostredie 

sterilitou porovnateľné s operačnými 

sálami. Zariadenie tiež zabezpečuje kú-

renie, chladenie a optimálnu vlhkosť 

vzduchu, čo vytvára dokonalé podmien-

ky pre liečbu. Vďaka vzduchotechnike 

sa tak súčasťou každej izby mohli stať aj 

toaleta a sprcha, ktoré v minulosti pred-

stavovali možný zdroj nákazy. To bol 

zároveň dôvod, prečo malo pracovisko 

dovtedy iba jednu spoločnú sprchu na 

chodbe. Zvýšil sa aj počet izieb zo šty-

roch na šesť, čo umožňuje vyliečiť viac 

pacientov. Ročne v NOÚ podstúpi trans-

plantáciu zhruba 70 — 80 pacientov. Ide 

o skutočne kuratívnu liečbu, ktorá do-

slova zachraňuje život pacientom s on-

kohematologickými ochoreniami. 

Najväčším benefi tom pre pacientov je, 

samozrejme, obmedzenie ich izolá-

cie, ktorá niekedy trvala až 5 týždňov. 

Okrem toho, že sa môžu s rodinou 

stretnúť osobne, majú k dispozícii aj 

bezplatné internetové pripojenie a LCD 

televízor na každej izbe. Umeleckú 

bodku Transplantačnej jednotke dodal 

veľkorozmerný obraz „Nedokončená 

cesta“ plný pozitívnej energie a emócií 

od pacientky Ľudmily Chmelovej, ktorý 

oddeleniu venoval jej manžel.

Modernizácia priestorov, ako aj ich vy-

bavenia, sa výrazným spôsobom pod-

písala na zvýšení kvality poskytova-

nia zdravotnej starostlivosti, komforte 

a pohodlí pacientov, lekárov i zdra-

votníckeho personálu. Rekonštrukcia 

bola fi nancovaná z vlastných rozpočto-

vých zdrojov NOÚ. Sumou 160-tisíc eur 

prispelo Združenie priateľov NOÚ a jeho 

partneri aj prostredníctvom projektu 

„Umenie zachrániť život“.

 

„Vďaka rekonštrukcii Transplantačnej 

jednotky je tu možnosť pre pacientov 

podeliť sa jednak o radosti, ale aj o sta-

rosti, ktoré počas pobytu majú. Na to 

slúži nielen náš personál, ale aj rodi-

na, ktorá ich môže prísť oveľa častejšie 

navštevovať.“

Miriam Ladická 
vedúca lekárka 
transplantaČnej jednotky

Kontakt 
s rodinou aj 
po transplantácii

Transplantačná jednotka
realizácia: február – máj 2015
celkové náklady: 550-tisíc eur
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Areál pred budovou Národného 

onkologického ústavu prešiel 

atraktívnou premenou. Pre 

pacientov a návštevníkov bola vytvo-

rená príjemná oddychová zóna, kde sa 

môžu poprechádzať, či posedieť si ko-

chajúc sa pohľadom na kvety, i unikátne 

umelecké dielo známeho sochára Vlada 

Oravca.

Fontána „Dažďoví draci“ z vysokopále-

nej glazovanej kameniny a šamotu bola 

vytvorená pre výstavu v Monaku v ro-

ku 2000. Inšpiráciou pre plastiku boli 

dažďové mraky, ktoré vytvárajú obrazce 

plné fantázie a zároveň symbolizujú ko-

lobeh života. 

V okolí fontány vyrástla pravidelne zve-

ľaďovaná kvetinová záhrada. Pribúdajú 

v nej kvety i dreviny, ktoré majú v kaž-

dom ročnom období svoje kúzlo. Parčík 

je priamo prepojený s novým chodní-

kom, ktorý vytvoril akýsi malý „zdra-

votný“ okruh. Tu sa môžu návštevníci, 

ale aj pacienti poprechádzať, nakoľko 

pri mnohých diagnózach sú pohybové 

aktivity v rámci rekonvalescencie vyslo-

vene odporúčané. Bonusom je čerstvý 

vzduch a príjemné prostredie novej od-

dychovej zóny.

V areáli nemocnice boli osadené aj no-

vé navigačné tabule, ktoré sú súčasťou 

komplexnej obnovy informačného sys-

tému ústavu. Ten starý slúžil 25 rokov 

a dozrel čas na jeho aktualizáciu, aby sa 

pacienti orientovali jednoducho a jasne. 

Združenie priateľov NOÚ prispelo su-

mou 10-tisíc eur.

„Je veľmi dôležité, aby sme ľuďom, ktorí 

k nám majú namierené, spríjemnili ich 

príchod. Aby nemali pocit, že prichádza-

jú do nemocnice, aby boli kliniky, ale 

aj areál ústavu, plné krásna a umenia, 

pretože veríme, že umenie prináša pozi-

tívnu emóciu. Veríme, že umenie môže 

liečiť.“

Jozef Dolinský 
predseda združenia priateĽov noú 
primár oddelenia klinickej onkológie e

Oddych 
v príjemnom 
prostredí

Parčík, fontána a chodník
realizácia: rok 2015
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je sprevádzané mnohými otázkami. 

Stále ide o najčastejší druh rakoviny 

v ženskej populácii, pričom riziko jeho 

vzniku sa zvyšuje po menopauze, čoraz 

častejšie pribúdajú aj ženy v aktívnom 

reprodukčnom veku. Každá z nich veľ-

mi senzitívne vníma čiastočnú „stratu 

ženskosti“, a preto si vyžadujú osobitnú 

pozornosť. Výstavba priestorov zohľad-

V roku 2016 sa aj vďaka Zdru-

ženiu priateľov NOÚ podarilo 

vybudovať a otvoriť jedineč-

né pracovisko svojho druhu na Sloven-

sku, ktoré sa kvalitou vyrovná najmo-

dernejším európskym pracoviskám. 

Centrum chirurgie prsníka poskytuje 

ženám špičkovú špecializovanú zdra-

votnú starostlivosť na jednom mieste. 

Pacientky s karcinómom prsníka do-

stávajú v tomto centre komplexnú 

liečbu — diagnostiku, najmodernejšie 

terapeutické postupy, operačné zákro-

ky vrátane rekonštrukčných plastic-

kých operácií, lôžkovú starostlivosť. 

Jeho veľkým plusom je to, že v citli-

vom období v čase operácie prsníka 

sa ženám okrem chirurgov venujú aj 

onkológovia, rádiológovia, rádiotera-

peuti i psychológovia. Ide o prvé takto 

ucelene vybudované centrum v štátnej 

nemocnici na Slovensku. 

Obdobie spojené s terapiou pacien-

tok s diagnózou karcinómu prsníka 

ňovala vysoké nároky modernej medi-

cíny a tiež pohodlie hospitalizovaných 

pacientok. Všetkých šesť izieb, vrátane 

izby pre pacientky s telesným znevý-

hodnením, je pohodlne a komfortne za-

riadených, sú plne klimatizované, s veľ-

koplošnými TV prijímačmi, bezplatným 

wifi  pripojením. Príjemným bonusom je 

priestranná letná terasa. 

Unikát pre ženy Centrum chirurgie prsníka – 
Oddelenie chirurgickej onkológie D
realizácia: január až júl 2016
celkové náklady: 750-tisíc eur
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Špecializovaný tím zložený z lekárov 

i sestier sa tu stará až o šesťsto žien roč-

ne. Pracovisko spolupracuje aj s plas-

tickými chirurgami, čo znamená, že 

pacientky tu môžu podstúpiť i pláno-

vanú rekonštrukciu prsníka. Samotná 

hospitalizácia trvá tri až desať dní v zá-

vislosti od operačného rozsahu a priebe-

hu hojenia. Centrum chirurgie prsníka 

výrazným spôsobom posúva latku po-

skytovania onkologickej starostlivosti, 

komfortu a pohodlia pre pacientov, le-

károv i zdravotnícky personál.

Unikátnym pracoviskom, aj mimo eu-

rópsky rozmer, ho okrem konceptu po-

skytovania komplexnej starostlivosti na 

jednom mieste robí aj zbierka viac ako 

tridsiatich troch obrazov od renomova-

ných slovenských výtvarníkov združe-

ných v spoločnosti Spectrum ART, ktoré 

sú nainštalované v izbách a na chod-

bách. Visia tu diela od Ivana Pavleho, 

Tibora Bártfaya, Petra Pollága, Alexeja 

Vojtášeka, Róberta (Viktora) Němečka, 

Róberta Hromca, či Františka Liptáka, 

Kataríny Vavrovej, Ondreja 4., Vladimíra 

Oravca a ďalších. 

Výstavba Centra chirurgie prsníka stála 

750-tisíc eur a bola fi nancovaná duálne. 

Vlastné rozpočtové zdroje NOÚ predsta-

vovali výšku 600-tisíc eur, z toho 360-ti-

síc eur z Ministerstva zdravotníctva SR. 

Ďalšie prostriedky v celkovom objeme 

150-tisíc eur poskytlo Združenie pria-

teľov NOÚ cestou sponzorstva a dar-

covstva prostredníctvom spoločného 

projektu s NOÚ pod názvom „Umenie 

pomôcť žene“.

„Pacient, ktorý prichádza do NOÚ po 

prvý raz, cíti obavy, strach z nepozna-

ného. Preto je dôležité, aby z prostredia 

sálala ľudskosť, pozitivita, aby bolo prí-

jemné. Aby ten človek mal pocit, že sa 

oplatí bojovať a aby mal chuť liečiť sa. 

Mám veľkú radosť, že sa nám podarilo 

otvoriť Centrum chirurgie prsníka. Nie 

je len pekné, nové a moderné, ale mys-

lím si, že poskytujeme aj ľudské teplo, 

ktoré každý veľmi potrebuje.“

Beata BernadiČová 
vedúca sestra kliniky 
chirurgickej onkológie szu a noú
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dom medicinálnych plynov, systémom 

komunikácie so sestrou, bezplatné wifi  

pripojenie a veľkoplošná televízia. Niek-

toré izby určené pre najrizikovejších pa-

cientov sú plne monitorované. Keďže sa 

pri rekonštrukcii kládol veľký dôraz na 

bezpečnosť, v rámci celého pracoviska 

je nainštalovaný veľký počet rozmani-

tých bezpečnostných prvkov. 

Umeleckým prvkom, ktorý zjemňuje 

chodby oddelenia, je 25 fotografi í od pa-

cientky Jany Šujanskej, ktoré ústavu na 

jej prianie venovala rodina. 

Modernizácia oddelenia stála celkovo 

220-tisíc eur a bola fi nancovaná duálne. 

Vlastné rozpočtové zdroje NOÚ pred-

stavovali výšku 120-tisíc eur, ďalšie pro-

striedky v objeme 100-tisíc eur poskytlo 

Združenie priateľov NOÚ cestou spon-

zorstva a darcovstva prostredníctvom 

projektu NOÚ pod názvom „Umenie stáť 

pri človeku“.

Nevyliečiteľne chorým pacien-

tom, ktorých je v Národnom 

onkologickom ústave ročne 

hospitalizovaných viac ako 600, pomá-

ha prvé a jediné pracovisko poskytu-

júce akútnu paliatívnu starostlivosť na 

Slovensku. Po rozsiahlej rekonštrukcii je 

všetkých 13 izieb nielen modernejších 

a komfortnejších, ale aj bezpečnejších.

Oddelenie paliatívnej medicíny posky-

tuje komplexnú akútnu ambulantnú 

a lôžkovú starostlivosť o nevyliečiteľne 

chorých pacientov už 24 rokov. Každá 

z 13 izieb je citlivo a pohodlne zariade-

ná, disponuje vlastným novým sociál-

nym zariadením s bezpečným prístu-

pom aj pre imobilných pacientov. Izby 

sú plne klimatizované, vybavené polo-

hovateľnými posteľami s antidekubito-

vými matracmi, príručnými a servírova-

cími stolíkmi, kreslami a stoličkami, ako 

aj ďalším nábytkom. Súčasťou každej 

izby je multifunkčná rampa s prívo-

„Bolesť, určite aj bolesť, ako jedna 

z emócii je inšpirujúca. Každá emócia je 

inšpirujúca do istej miery, každá jedna. 

A v bolesti, žiali a smútku niekedy ľudia 

vytvorili tiež úžasné diela, ktoré sú ne-

skutočne krásne.“

Jana Brisudová 
sochárka 

Umenie stáť 
pri človeku 

Oddelenie klinickej onkológie F 
– paliatívna medicína
realizácia: september – november 2016
celkové náklady: 220-tisíc eur
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bývalého sanatória v priestoroch NOÚ, 

tvoriac tak piatu galériu umenia. 

V Pavilóne radiačnej onkológie dostali 

novú tvár aj miesta na registráciu a prí-

jem pacientov. Tam ich zapíšu do systé-

mu, dostanú kartičku s kódom a sú pri-

pravení na vyšetrenie, prípadne príjem. 

Cieľom rekonštrukcie bolo, aby miesto, 

kde pacienti oznamujú svoje osobné 

údaje, poskytovalo väčší komfort a osob-

nejší prístup. Zároveň bol rozšírený aj 

počet príjmových pultov. 

Národný onkologický ústav poskytuje 

priestor aj študentom viacerých vysokých 

škôl. Na jeho pôde prebiehajú semináre, 

prednášky či stáže pre budúcich chirur-

gov, onkológov, anestéziológov, klinic-

kých psychológov či internistov. Vzdelá-

vajú sa tu nielen študenti, ale aj lekári, 

ktorí tu absolvujú rôzne semináre a work-

shopy. Prednášková sála, ktorá slúži na 

tieto účely, bola preto zmodernizovaná, 

prečalúnili sa kreslá, zabezpečila sa vzdu-

chotechnika a moderná audiovizuálna 

technika. Združenie prispelo na obnovu 

týchto priestorov sumou 80-tisíc eur.

Vstupné priestory do nemoc-

nice, konkrétne vestibul 

a miesto registrácie a príjmu 

pacientov, sú prvým kontaktným bo-

dom pre všetkých, ktorí do Národné-

ho onkologického ústavu prichádzajú. 

Z ľudského hľadiska sú nesmierne dôle-

žité, lebo vytvárajú prvú emóciu, ktorá 

návštevníka počas putovania nemoc-

nicou stále sprevádza. Nie všetci však 

prichádzajú za účelom liečby, viaceré 

kliniky NOÚ slúžia aj ako vzdelávacia 

základňa pre študentov, i lekárov. Preto 

bolo žiaduce obnoviť aj prednáškovú 

sálu a konferenčné priestory.

Samotný vestibul v hlavnej budove 

prešiel výraznou modernizáciou a pri-

niesol úplne nový koncept vstupnej 

časti, ktorá dostala informačno-od-

dychový rozmer. Vznikol informačný 

pult, akási moderná otvorená recep-

cia, ktorá pacientom poskytuje všetky 

potrebné informácie v súvislosti s ich 

ďalším pohybom po ústave. Pred bufe-

tom je komfortnejšie sedenie a steny sú 

v zmysle koncepcie „Umenie lieči“ ozdo-

bené obrazmi ešte z pôvodnej zbierky 

„Umenie má potenciál estetizovať a kul-

tivovať prostredie, v ktorom je vystave-

né. Takisto do neho prináša nezameni-

teľné pocity krásna. Harmonizuje ho, 

čiže vplýva veľmi pozitívne na ľudí, kto-

rí do tohto priestoru prichádzajú.“

Jozef Dolinský 
predseda združenia priateĽov noú 
primár oddelenia klinickej onkológie e

Reprezentatívne 
priestory pre 
všetkých 

Modernizácia vestibulu, registrácie 
pacientov i prednáškových sál
realizácia: roky 2015 – 2017
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V kontexte konceptu „Umenie lieči“ 

vznikla na oddelení v poradí už štvrtá 

galéria slovenského výtvarného ume-

nia, do ktorej venoval diela zo svojej 

osobnej zbierky Dr. Dušan Kollár, pre-

zident spoločnosti Spectrum ART.

Otvorením kompletne zrekonštruo-

vaného oddelenia sa výrazne zvýšil 

komfort a bezpečnosť nielen viac ako 

tisíc hospitalizovaných onkologických 

pacientov ročne, ale aj personálu na 

tomto pracovisku. Celkové náklady 

na jeho modernizáciu sa pohybujú 

vo výške 210-tisíc eur, pričom vlastné 

rozpočtové zdroje NOÚ predstavovali 

výšku 52-tisíc eur, sumou 80-tisíc eur 

sa na projekte podieľalo Združenie 

priateľov NOÚ a v rámci kapitálových 

výdavkov vo výške 78-tisíc eur prispe-

lo k rekonštrukcii oddelenia Minister-

stvo zdravotníctva SR. 

Oddelenie s 10 izbami, ktoré 

primárne poskytuje zdravot-

nú starostlivosť pacientom 

s nádorovými ochoreniami tráviaceho 

traktu, malígnym melanómom a kar-

cinómom pľúc, prešlo rozsiahlou re-

konštrukciou plochy viac ako 600 m2. 

Vynovené boli aj sociálne zariadenia, 

vyšetrovňa, lekárske izby, jedáleň a in-

fopult pri vstupe na pracovisko. Nádoro-

vé ochorenia zažívacieho traktu patria 

k najčastejšie sa vyskytujúcim v našej 

populácii.

Všetkých sedem dvojlôžkových bezba-

riérových izieb, ako aj tri jednolôžkové, 

majú sociálne zariadenie, nový nábytok, 

vybavené sú polohovateľnými posteľa-

mi s antidekubitnými matracmi, multi-

funkčnými rampami, či veľkoplošnými 

televízormi. Samozrejmosťou je pokrytie 

celého oddelenia bezplatnou wifi  sieťou. 

„Myšlienka, že umenie môže a má lie-

čiť, spočíva v tom, že pokiaľ existuje 

čokoľvek, čo zlepší pohodu a komfort 

pacientov pri prijímaní liečby — treba 

im to poskytnúť. Po celkovej rekonštruk-

cii priestorov, vytvorení príjemných 

interiérov, po inštalácii najkvalitnej-

ších moderných prístrojov, po aplikácii 

špičkových liečiv a po profesionálnom 

prístupe zaškoleného zdravotníckeho 

personálu, zostalo len jediné: citlivé do-

tvorenie priestorov umeleckými dielami. 

Umenie renomovaných autorov, ktoré 

by ste skôr očakávali niekde v galérii, 

ktoré všeobecne povznáša ľudského du-

cha a ktoré prináša duševnú pohodu, sa 

takýmto netradičným spôsobom priblí-

žilo pacientom.“

Dušan Kollár 
prezident spectrum art 

Štvrtá galéria 
výtvarného 
umenia 

Oddelenie klinickej onkológie E
realizácia: jún 2017 – jún 2018
celkové náklady: 210-tisíc eur
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Súčasťou obnovy oddelenia bola aj 

modernizácia prístrojového parku 

Gastroenterologického oddelenia NOÚ, 

nakoľko časť jeho pacientov je po zákro-

koch hospitalizovaná práve na tomto 

oddelení. Do vybavenia pribudol unikát-

ny ultratenký videokolonoskop, ktorý 

umožňuje vykonať tzv. „endoskopickú 

submukóznu disekciu“. Miniinvazívne 

zákroky sa touto technikou vykonávajú 

na Slovensku jedine v NOÚ a pomáhajú 

tak pacientom vyhnúť sa rizikám operá-

cie i celkovej anestézy. 

Komplexne zrekonštruované priestory 

zvýšili komfort a bezpečnosť pacientov 

a rovnako aj zlepšili pracovné podmien-

ky pre zamestnancov na tomto praco-

visku. Celkové náklady na rekonštruk-

ciu dosiahli výšku 150-tisíc eur, sumu 

100-tisíc eur získalo Združenie priateľov 

NOÚ aj prostredníctvom programu pod-

pory partnerstiev Nadácie SPP.

 

Jedno zo štyroch oddelení Klini-

ky chirurgickej onkológie SZU 

a NOÚ, ktoré sa venuje primár-

ne pacientom s nádorovými ochorenia-

mi hrubého čreva, konečníka a kože, 

dostalo novú tvár. Okrem kompletnej 

rekonštrukcie priestorov dostalo pra-

covisko do užívania aj najmodernejší 

ultratenký kolonoskop, ktorý výrazne 

prispeje k rozšíreniu možnosti liečby 

povrchových štádií rakoviny hrubého 

čreva.

Kompletnou obnovou prešli izby pre 

pacientov, vyšetrovne, lekárska izba, 

jedáleň, či infopult. Po rozsiahlej rekon-

štrukcii sa pre hospitalizovaných pa-

cientov navýšil počet jednolôžkových 

izieb na šesť, vrátane bezbariérového 

prístupu. K dispozícii je tiež päť dvoj-

lôžkových izieb a jedna trojlôžková 

izba. Izby sú vybavené polohovateľný-

mi posteľami, multifunkčnými rampa-

mi, novým nábytkom a veľkoplošnými 

televízormi. Nové vymaľované priesto-

ry zdobia originálne veľkoplošné foto-

grafi e známeho slovenského fotografa 

Karola Kállaya.

„Veľmi si vážime možnosť podporiť 

fi lozofi u Národného onkologického 

ústavu — umenie liečiť a jej rovno-

cenného partnera Združenia priateľov 

NOÚ — umenie pomáhať zbierkou foto-

grafi í Karola Kállaya. Farebné slovenské 

krajiny ponúkajú ľuďom vzácnu slobo-

du a pocit voľnosti. Dodávajú chuť do 

života a pomáhajú zabudnúť. Oceňuje-

me snahu ľudí, ktorí stoja za ústavom 

a združením, estetizovať interiéry steril-

ných nemocničných priestorov a zvyšo-

vať tým komfort pacienta.“

Karol Kállay 
architekt 

Zákroky 
najmodernejším 
kolonoskopom 

Oddelenie chirurgickej onkológie A
realizácia: august – október 2018
celkové náklady: 150-tisíc eur
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šeniu poskytovania kvalitnej zdravot-

nej starostlivosti prispela aj nová vy-

šetrovňa a čistiaca miestnosť. V rámci 

celého pracoviska je nainštalovaný 

veľký počet rozmanitých bezpečnost-

ných prvkov. Súčasťou pracoviska je aj 

Transplantačná jednotka, ktorá bola 

zrekonštruovaná a zmodernizovaná du-

álnym spôsobom v roku 2015. Špičková 

vzduchotechnika odvtedy umožňuje 

pacientom po transplantácii prijímať 

návštevy, čím im zabezpečuje väčšiu 

psychickú pohodu potrebnú k úspešnej 

rekonvalescencii. 

Modernizácia priestorov významne 

zvýšila komfort a bezpečnosť pacientov 

a rovnako aj zlepšila pracovné pod-

mienky pre zamestnancov na tomto 

pracovisku. Celkové náklady na rekon-

štrukciu dosiahli výšku 336-tisíc eur, 

sumu 130-tisíc eur získalo Združenie 

priateľov NOÚ prostredníctvom progra-

mu podpory partnerstiev Nadácie SPP. 

V rámci kapitálových výdavkov vo výš-

ke viac než 150-tisíc eur prispelo k re-

konštrukcii oddelenia aj Ministerstvo 

zdravotníctva SR.

 

Oddelenie onkohematológie I. 

je zamerané na liečbu malíg-

nych lymfómov a myeló-

mov — nádorových ochorení lymfatic-

kého systému. Jeho zmodernizovanie 

pomôže viac ako 900 hospitalizovaným 

pacientom ročne. Kľúčovým prvkom 

v rekonštrukcii bolo zohľadnenie bez-

pečnosti a najmä pohodlia pacientov. 

Boli vymenené okná, dvere, nábytok, 

svietidlá, stropy i podlahy. Tiež bola vy-

budovaná nová jedáleň a nainštalované 

vonkajšie žalúzie a klimatizácia.

Osem jednolôžkových, dve dvojlôžko-

vé a jedna trojlôžková izba disponujú 

vlastným novým sociálnym zariade-

ním. V každej jednolôžkovej izbe je 

nainštalovaná klimatizácia. Všetky izby 

sú vybavené novými polohovateľnými 

posteľami, príručnými a servírovacími 

stolíkmi, kreslami a stoličkami. Tri izby 

sú určené pre imobilných pacientov. 

Súčasťou každej izby je multifunkč-

ná rampa s prívodom medicinálnych 

plynov a systémom komunikácie so 

sestrou, bezplatné wifi  pripojenie na 

internet a veľkoplošná televízia. K zvý-

„Bezpečnosť pacienta je jedným z kľúčo-

vých faktorov zdravotnej starostlivosti, 

k čomu nepochybne prispela aj rozsiah-

la rekonštrukcia Oddelenia onkohema-

tológie I. V mene našich pacientov a ko-

legov ďakujem všetkým, ktorí umožnili 

komplexnú obnovu nášho pracoviska 

do súčasnej podoby.“

Andrej Vranovský 
primár oddelenia 
onkohematológie i.  

Pohodlnejšie 
a bezpečnejšie 

Oddelenie onkohematológie I.
realizácia: máj – august 2019
celkové náklady: 336-tisíc eur
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baletné esá nielen zo Slovenska, ale 

i zo zahraničia. V roku 2013 publikum 

očarili slovenské hviezdy Roman Lazík 

a Nina Poláková, aj sólisti baletu Opery 

San Carlo v Neapole Anbeta Toroma-

ni a Alessandro Macario, známi aj ako 

Rómeo a Júlia z rovnomenného balet-

ného predstavenia. 

O rok neskôr, kedy mal záštitu nad po-

dujatím prezident Andrej Kiska, si divá-

ci vychutnali okrem iného aj hviezdnu 

Isabellu Ciaravolu z Baletu Parížskej 

Nápad vytvoriť spoločný pro-

jekt Národného onkologic-

kého ústavu a Slovenského 

národného divadla vznikol presne v ro-

ku 2009, kedy bolo založené aj Združe-

nie priateľov NOÚ. Myšlienku takéhoto 

prepojenia nosil v sebe milovník ume-

nia, vtedajší prednosta chirurgickej 

kliniky ústavu, profesor Juraj Pechan. 

Spoločne s vtedajším riaditeľom Baletu 

SND Máriom Radačovským a moderá-

torkou Alenou Heribanovou vymysleli 

koncept baletného predstavenia a naz-

vali ho „Umenie pre život“. Prirodzene 

sa doň zapojilo aj samotné združenie 

a postupne sa vybudovala úžasná tra-

dícia jedinečných gala podujatí, ktorá 

trvala až do roku 2016 s výdatnou po-

mocou vtedajšieho riaditeľa SND Mari-

ána Chudovského a  Jozefa Dolinského 

ml., šéfa baletnej scény od roku 2012. 

Nešlo o typické charitatívne podujatie, 

ale skôr o vyjadrenie vďaky všetkým 

partnerom, priateľom a podporovate-

ľom Združenia priateľov NOÚ.

Počas šiestich ročníkov sa na javis-

ku SND vystriedalo množstvo umel-

cov zvučných mien. Podporovatelia 

a priatelia NOÚ mali možnosť vidieť 

opery, ktorá zatancovala výnimoč-

né sólo Esprit Libéré na hudbu Johna 

Williamsa z fi lmu Schindlerov zoznam. 

Roman Novitzky a naša momentálne 

najúspešnejšia primabalerína Miriam 

Kačerová zo Stuttgart Ballet sa predsta-

vili na Slovensku po prvýkrát v duete 

z baletu Onegin.

V roku 2015 bolo predstavenie ozvlášt-

nené hudbou živého hudobného telesa, 

Symfonického orchestra Slovenského 

rozhlasu. Po niekoľkoročnej prestávke si 

Tancom 
a umením 
sme ďakovali 
podporovateľom

Umenie pre život
foto: peter brenkus
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na Slovensku zatancoval jeden z našich 

najúspešnejších tanečníkov Jozef Varga, 

ktorý je prvým sólistom Holandského 

národného baletu. Nechýbali ani naši 

najlepší tanečníci z Baletu SND na čele 

s primabalerínou Rominou Kolodziej, 

ale svoje majstrovské umenie predvied-

li aj sólisti renomovaných svetových 

baletných scén — Silvia Azzoni z Ham-

burgu, Jolanda Correa a Joel Carreňo 

z nórskeho Bergenu, či Kristina Kretova 

a Artem Ovcharenko z Moskvy. 

Posledné predstavenie v roku 2016 po-

núklo výber z hudobno-dramatickej 

legendy Faustovo prekliatie. Umocnené 

bolo strhujúcimi výkonmi sólistov Ope-

ry SND Ľudovíta Ludhu, Daniela Čapko-

viča, Borisa Prýgla, hosťujúcej zahranič-

nej umelkyne Anny Ryan a operného 

zboru. Tanečné sóla interpretovali sólisti 

Baletu SND — Erina Akatsuka a Andrej 

Szabo doplnení zborom Baletu SND. 

Každé jedno z predstavení malo aj ďal-

ší pridaný umelecký rozmer. Na prvom 

bola súčasťou gala aj originálna výstava 

hodnotných umeleckých diel zo zbier-

ky NOÚ, ktoré doposiaľ neboli nikde 

vystavované. Počas druhého gala bola 

v priestoroch SND expozícia niektorých 

z vyše 80 diel, ktoré patria do prvej otvo-

renej galérie umenia na Oddelení ambu-

lantnej chemoterapie NOÚ. Svoje diela tu 

prezentovali výtvarníci ako Ivan Pavle, 

Jana Brisudová, Daniel Bidelnica, Juraj 

Čutek, Tibor Bártfay, Júlia Piačková a ďal-

ší. V roku 2015 prebehla priamo na javis-

ku slávnostná premiéra a krst špeciálnej 

edície poštovej známky, ktorá v spolu-

práci so Slovenskou poštou vznikla pri 

príležitosti výročia gala, i 25. výročia za-

loženia Národného onkologického ústa-

vu. Jej autorom je akademický maliar 

prof. Róbert Jančovič. 

„Umenie je často prostriedkom, akým sa 

vyrovnávame so základnými otázka-

mi života. Prečo som tu, kto som, kam 

smerujem, aké mám možnosti v tomto 

živote. A zároveň prináša pocity krásna, 

ktoré sú nezameniteľné.“

Ľuboš DrgoŇa 
prednosta kliniky 
onkohematológie lfuk a noú 
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Milí priatelia, žiaľ realita 

súčasného sveta z pohľa-

du dopadu onkologických 

ochorení na každého jednotlivca v našej 

spoločnosti je pomerne smutná. Rako-

vina sa totiž týka každého z nás, priamo 

alebo nepriamo, stačí sa pozrieť okolo se-

ba. Každý jeden z nás má vo svojom okolí 

niekoho, kto zvádza boj s týmto ťažkým 

ochorením — či už ide o člena rodiny, 

priateľa, kolegu, suseda alebo známeho. 

A práve v takýchto chvíľach považujem 

spoluprácu a spolupatričnosť za kľúčové 

atribúty. Som preto úprimne rád, že na 

pôde Národného onkologického ústavu 

už celé desaťročie pôsobí Združenie pria-

teľov NOÚ, ktoré sa podieľa na tom, aby 

onkologickí pacienti dostávali čo možno 

najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť 

v komforte, aký si nepochybne zaslúžia. 

Spolupráca medzi naším zdravotníckym 

zariadením, jeho klinikami a jednotlivými 

oddeleniami a samotným Združením pria-

teľov NOÚ je príkladom toho, ako môže zo 

snahy a spolupráce profi tovať tá najzrani-

teľnejšia súčasť celého príbehu — onkolo-

gický pacient.

Počas uplynulej dekády sme so združením 

spolupracovali na mnohých dôležitých 

projektoch. Práve vďaka štedrosti tre-

tieho sektora a mnohých darcov sa nám 

spoločnými silami podarilo zrekonštru-

ovať niekoľko oddelení, zmodernizovali 

sme prístrojové vybavenie a vytvorili pre 

našich pacientov a návštevníkov priesto-

ry, ktoré prispievajú k zvýšeniu komfortu 

ich pobytu v našom zdravotníckom za-

riadení. Spomedzi mnohých spomeniem 

„najčerstvejšiu“ rekonštrukciu Oddele-

nia onkohematológie I. Výsledkom tohto 

trojmesačného projektu je zabezpečenie 

komfortu pre pacientov na nadštandard-

nej úrovni, veď napokon osem jednolôž-

kových izieb vybavených novými posteľa-

mi, nábytkom, sociálnymi zariadeniami, 

či klimatizáciou hovorí azda za všetko. 

Som presvedčený, že z tejto modernizácie 

budú napokon profi tovať nielen samotní 

pacienti, ale aj moji kolegovia, ktorí si dôs-

tojné podmienky na výkon svojho povola-

nia nielen zaslúžia, ale ich aj potrebujú.

Veľmi potešujúce sú aj doterajšie výsled-

ky, ktoré sa nám v Národnom onkologic-

kom ústave podarilo za posledné roky 

dosiahnuť. Zrekonštruovali sme takmer 

všetky lôžkové oddelenia, kompletnou 

prestavbou a modernizáciou prešlo aj Od-

delenie ambulantnej chemoterapie. Z cel-

kového počtu viac ako 150 izieb sa nám 

do dnešného dňa podarilo zrekonštruovať 

a zmodernizovať 125 z nich, a tým sme 

zvýšili komfort a bezpečnosť našich pa-

cientov na viac ako 220 lôžkach. Spoločne 

s kolegami je naším prvoradým cieľom 

v priebehu nasledujúcich mesiacov zmo-

dernizovať aj ostávajúce lôžka a ako tím 

tak zavŕšime úspešnú rekonštrukčnú eta-

pu v Národnom onkologickom ústave.

Pôsobenie občianskych združení v sekto-

re zdravotníctva považujem za nevyh-

nutné. Je to totiž práve tretí sektor, ktorý 

mnohokrát zastupuje ten verejný a podie-

ľa sa na tom, aby jednotlivé zdravotnícke 

zariadenia mohli zlepšovať podmienky 

pre pacientov. Ako generálny riaditeľ Ná-

rodného onkologického ústavu totiž sám 

dobre viem, že bez tejto pomoci by sme 

našim pacientom nemohli dopriať všetko 

to, čo majú dnes u nás k dispozícii.

A čo zaželať Združeniu priateľov NOÚ 

k tohtoročnému okrúhlemu výročiu? 

Snáď len mnoho ďalších úspešných rokov, 

veľa nadšencov a podporovateľov a nik-

dy neutíchajúci optimizmus pokračovať 

v tom, čo má naozaj veľký zmysel — a to 

je pomoc onkologickým pacientom, ich 

rodinám a najbližším v tom, aby nielen 

fyzicky, ale aj psychicky náročné obdobia 

zvládali o čosi ľahšie.

Tomáš Alscher
generálny riaditeĽ noú

Zmysluplná 
spolupráca

„Onkologické ochorenie si nevyberá, mô-

že kedykoľvek napadnúť každého z nás. 

A každý z nás má v takom prípade prá-

vo na modernú a kvalitnú liečbu v dôs-

tojných podmienkach. Poznám osobne 

niekoľko lekárov a sestier z NOÚ a zo 

Združenia priateľov NOÚ. Sú to osobnos-

ti na tom správnom mieste a v správ-

nom čase. My herci denne odovzdáva-

me svojmu obecenstvu umenie hrať, oni 

denne odovzdávajú svojim pacientom 

umenie liečiť a umenie pomáhať. To, čo 

robia, si zaslúži hlboké uznanie a veľké 

poďakovanie.“ 

Juraj Kukura
herec
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2 % zo zaplatenej dane

Ak sa rozhodnete poukázať nám 

vaše 2 % z daní, prosíme o uvedenie 

nasledujúcich údajov:

Združenie priateľov NOÚ

Občianske združenie

Klenová 1, 833 10 Bratislava

IČO: 42172004

Materiálne dary

Ak vlastníte nejaké umelecké diela, 

alebo rôzne užitočné veci a predmety, 

ktoré by mohli pomôcť zvýšiť 

pacientsky komfort, ozvite sa na 

info@priatelianou.sk

Jednotlivci a rodiny

Michal Lazar, Alexej Beljajev, rodina Reháková, Dušan Kollár, 
Karol Ruman, Gabriela Drobová, Mária Blašková, rodina Hatinová, 
Igor Vicel, Roman Brutenič, Karol Szász, Zdenka Kállayová, rodina 
Chmelová, Andrej Brna, Ľubomír Bukový, Rastislav Biľas, Pavol Uhrin, 
Drahomíra Slančíková

Spoločnosti

Viac informácií 

www.priatelianou.sk 

Sme aj na Instagrame @priatelia.nou 

Dobrovoľníctvo

Pokiaľ máte záujem o dobrovoľnícku 

prácu v Národnom onkologickom ústave, 

napíšte nám na info@priatelianou.sk 

a my vás budeme kontaktovať 

s možnosťami, ako sa zapojiť. 

Finančná pomoc

Finančne nás viete podporiť 

na čísle účtu v Tatrabanke: 

SK84 1100 0000 0026 2518 0899

Ako nás viete 
podporiť 

Ďa ku je me , 
že s v am i 
môžem e rá sť!



priatelianou.sk 

@priatelia.nou 




