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V Bardejovských Kúpeľoch sa prednedáv-
nom uskutočnil jubilejný, štyridsiaty kon-
gres slovenskej rádiologickej spoločnosti. 

Hlavnou témou kongresu bola urorádi-
ológia, čiže diagnostika chorôb spojených 
s urologickými ochoreniami. Ďalšou té-
mou boli vária, čiže diagnostika všet-
kých iných ochorení celého ľudského tela. 

„Na tomto kongrese bolo prihlásených 
vyše 250 účastníkov, trinásť hostí bolo 
zo zahraničia. Prišiel viceprezident 
Európskej rádiologickej spoločnosti z Chor-
vátska, dvaja profesori z Maďarska, traja 
z Českej republiky. V rámci kongresu sme 
si pripomenuli jubileum bardejovského 
rodáka, profesora Jozefa Švába, ktorý by 
sa bol minulého roku dožil sto rokov,“ ho-
vorí Andrej Havrilla, organizátor kongresu. 

Program celého kongresu odštar-
toval práve odhalením pamätnej tabule 
v Nemocnici s poliklinikou sv. Jakuba, 
nasledovalo prijatie v historickej rad-
nici a u primátora Borisa Hanuščaka.
„Pretože významných rodákov v Barde-

jove veľa nie je a pomaly, ale isto, sa na 
nich zabúda. A toto bola príležitosť, kedy 
sme si za účasti významných hostí pri-
pomenuli významného rodáka, ktorý nás 
reprezentoval v zahraničí a robil dobré 
meno nášmu krásnemu mestu Bardejov. 

U primátora v neformálnej diskusii vzni-
kla myšlienka, že Rádiologické kongresy 
by sa mohli pravidelne konať v Bardejove, 
aby sa kúpele stali miestom tradičných 
konaní týchto kongresov. Pre zaujímavosť, 
za posledných desať rokov je to už štvrtý 
kongres, ktorý je v kúpeľoch organizovaný. 
Je to asi z dôvodu, že sa to u nás osvedči-
lo a že tu ľudia chodia radi. Veď aj samotná 
účasť o tom svedčí,“ pokračuje A. Havrilla.
 
Rádiologický kongres trval dva dni. Po 
prvýkrát sa zišli aj rádiologickí technici, 
nakoľko rádiológia je tímová práca. Pred-
nášky prebiehali v Hoteli Alexander v dvoch 
miestnostiach. Na chodbách prebie-
hali prezentácie firiem, ktoré preds-
tavovali technické vyba-
venie. 

ZDRAVOTNÍCTVO

TÉMA ČÍSLA

Pred niekoľkými rokmi, keď prišli do módy
wellness zariadenia a vo všetkých kúpeľoch
si ich tiež vybudovali, si mnoho klientov
mýlilo pojmy wellness a kúpele. 
Ešte aj dnes v tom mnohí nemajú 
jasno. Liečebné kúpele sú zdravotnícke 
zariadenia, ktoré musia spĺňať 
oveľa prísnejšie hygienické a iné
predpisy, než akékoľvek 
wellness zariadenia.

Kúpele si zachovávajú 
predovšetkým 

liečebný charakter

Priestory bývalej nemocnice, kde sa v
minulosti nachádzala psychiatria, sú
už niekoľko rokov v dezolátnom stave.
Areál viacerých budov chátra 
a aj preto sa vedenie mesta 
rozhodlo, že ho odkúpi.

Bývalý nemocničný 
areál čakajú zmeny

Najväčšiu skupinu pacientov s ochoreniami
pohybového aparátu tvoria ľudia stredného
a staršieho veku, kde už došlo k pokročilým
zmenám na chrbtici. Posledné roky sa
však tieto ochorenia presúvajú do stále
mladších vekových skupín.  
Predchádzať týmto problémom je možné 
dostatočnou pohybovou aktivitou, vhod-
nou životosprávou, redukciou static-
kej záťaže, správnou 
výživou.

Vhodná je chôdza 
na boso
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príjmy, čiže nie od zdravotných poisťovní. 
Nemocnica v Bardejove prevádzkuje bufe-
ty, zdravú výživu, lekárne, parkovisko, v mi-
nimálnom rozsahu aj prenájom priestorov.

Na platy ide väčšia polovica 

Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba má pri-
bližne 700 zamestnancov. Tí sú platení jed-
nak podľa tabuľkových platov, ktoré definu-
je štát, ale aj individuálne. Nemocnica sa vie 
rozhodnúť, že niektorí zamestnanci dos-
tanú príplatky. K platu sa dá prilepšiť aj cez 
výkony, ktoré sú na priamu platbu. Podľa 
riaditeľa, bardejovská nemocnica dáva na 
platy približne 60% z príjmov, zatiaľ čo štátne 
nemocnice dávajú 80-90%. A to je jeden 
z dôvodov, prečo štátne nemocnice sú v strate.

Dvadsať miliónov eur
 
V ostatnom období boli v nemocnici zre-
konštruované a vynovené viaceré od-
delenia. Približne pred desiatimi rok-
mi nemocnica čerpala financie z dvoch 
veľkých projektov – išlo o zatepľovanie 
a výmenu okien a o vybudovanie pavilónu, 
kde sa nachádza onkológia, očné a pľúcne. 
„To bolo z prostriedkov Európskej 
únie. Na bežné rekonštrukcie, ktorých 
je omnoho viac, používame financie 
z úverových zdrojov alebo z lízingu. Do 
konca minulého roka sme investovali, od 
roku 2002, zhruba dvadsať miliónov eur.“

Akútne oddelenia, ktoré sú v hlavnom 
monobloku, sú kompletne zrekonštruo-
vané. K tomu treba pripočítať aj gyneko-
logicko-pôrodnícke oddelenie, z veľkej 
časti detské oddelenie, interné oddelenie. 
Na chirurgii prebieha rekonštrukcia, takis-
to aj v pavilóne liečebne dlhodobo chorých.

Nekonečný príbeh 

„V slušnom stave je rehabilitácia a neurológia. 
Takisto aj LDCH. Naplánované to máme tak, 
že základné oddelenia maľujeme každé dva 
roky a úpravu sociálnych zariadení robíme 
každý rok až dva. Tu máme odpoveď, že je 
to nekonečný príbeh, ktorý nemá začiatok 
ani koniec. Je to trvalý jav. Posledné dva roky 
sa snažíme zamerať hlavne na úpravu 
sociálnych podmienok pre pacientov. 
V hlavnom monobloku tento rok už budú 
na všetkých lôžkových oddeleniach zre-
konštruované všetky sociálne zariad-
enia a na každom oddelení budujeme 
nadštandardné izby, ktoré sú využívané 
a je o nich veľký záujem,“ hovorí M. Petko.

(red) 

Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba v 
Bardejove je neziskovou organizáciou 
poskytujúcou všeobecne prospešné služby. 
Neziskovou organizáciou je od roku 2002. 
Má dvoch spoluzakladateľov – jedným je 
štát a druhým je humanita – neziskovka. 
Po právnej stránke ide o neštátne zdravot-
nícke zariadenie, na ktorú má cez správnu 
radu vplyv Ministerstvo zdravotníctva. 
Bardejovská nemocnica má dosah približne 
na 75 000 obyvateľov a má nadregionál-
ny charakter, keďže aj do iných oblastí 
(Giraltovce) chodia lekári – špecialisti. 

„Samozrejme, že na naše oddelenia môžu 
chodiť aj pacienti z iných okresov, no priori-
tou sú pacienti z nášho okresu. Sme treťou 
najväčšou nemocnicou v Prešovskom kra-
ji, hneď po Prešove a Poprade. Aj z hľadiska 
rozsahu zdravotnej starostlivosti a takisto 
aj z hľadiska finančných prostriedkov, ktoré 
vynakladáme. Poskytujeme komplexnú 
zdravotnú starostlivosť od všeobecných 
ambulancií pre deti a dorast cez špecializo-
vané ambulancie, ktorých je tu päťdesiat, cez 
vyšetrovacie zložky, laboratórne vyšetrovacie 
zložky, röntgen, CT, MR, lôžkové oddelenia až 
po záchrannú zdravotnú službu a lekárne,“ vy-
menováva riaditeľ nemocnice, Marián Petko. 

Transformácia pred 15 rokmi

K transformácii nemocnice došlo pred 
pätnástimi rokmi, keď sa štátna prís-
pevková organizácia zmenila na nezis-
kovú organizáciu. Dnes takto fungu-
je až 21 nemocníc v rámci Slovenska. 

„Po tejto zmene máme väčšiu samostat-

nosť proti politickým zásahom, no na druhej 
strane oveľa väčšiu zodpovednosť, pretože 
nás štát neoddlží. Hospodárime s tým, čo 
vyrobíme a aké prostriedky získame. Je to 
náročnejšie na riadiace procesy, pretože aj 
teraz sme nemocnica, ktorá nemá žiadne 
dlhy voči štátu, sociálnej poisťovni ani voči 
daňovému úradu. Na druhej strane aj vďa-
ka tomu sa môžeme uchádzať o rôzne 
fondy, o ktoré sa aj výrazne uchádzame. 

“Nemocnica s poliklinikou 
sv. Jakuba v Bardejove má 
približne 700 zamestnancov.”

Či už ide o fondy, ktoré idú cez zdravotníct-
vo, alebo o fondy z Európskeho sociálneho 
fondu. Tam je vždy podmienka, že nesmiete 
mať žiadne záväzky. Myslím si, že zodpov-
ednosť je prenášaná aj na vedúcich pra-
covníkov, v tom zmysle, že vieme každé euro 
efektívne využívať,“ pokračuje Marián Petko.

Bardejovská nemocnica nie je v strate
 
Rozdiel financovania medzi nemocni-
cou v Bardejove a štátnymi nemocnicami 
je malý, keďže celá zdravotná starostli-
vosť je hradená cez zdravotné poisťovne. 
Na rozdiel od štátnych nemocníc sú vyt-
várané aj iné finančné prostriedky vo výške 
15-20 percent. Aj vďaka tomu nemocnica 
nie je v strate. 80-85 percent sú príjmy zo 
zdravotných poisťovní, zvyšok sú ďalšie 

BARDEJOVSKÁ NEMOCNICA 
JE V KRAJI TRETIA NAJVÄČŠIA 

ZDRAVOTNÍCTVO

| Bardejovská nemocnica prešla viacerými rekonštrukciami
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Psychiatrické ochorenia, aj keď ľudia 
o nich veľmi nehovoria, sú veľmi časté.  
Najmä depresívne a úzkostné poruchy 
sa vyskytujú oveľa častejšie, ako si  veľa 
ľudí mysli.  Keďže psychiatrické ťažkosti 
sa stále nedajú odhaliť nijakým CT, RTG 
alebo vyšetrením krvi, jediným diagnos-
tickým nástrojom je rozhovor s pacientom 
a jeho blízkymi a pozorovanie.  Samo-
zrejme potom lekár môže použiť a zhod-
notiť iba informácie, ktoré mu pacient 
povedal.  Preto je veľmi dôležité povedať 
vášmu lekárovi, čo sa vám stalo v roku 1987.

Väčšina ľudí si teraz asi kladie otáz-
ku - čo to mám s tým rokom 1987?   

Pani A. začala ku mne chodiť ako k psy-
chiatrovi v roku 2008.  Poslali ju z inej 
ambulancie, špecializovanej na de-
presívne poruchy, kde chodila asi 10 rokov.  
Tam, a na ďalších 3 miestach,  vyskúšali 
všetko možné i nemožné.  Pani sa možno cí-
tila trochu lepšie, a možno ani nie.  Tam sme 
sa aj my stretli tak raz za mesiac alebo dva, 
zmenili zopár liekov, pridali nejakú psychotera-
piu, pridali to i ono.  Výsledok bol rovnaký.  
Pani A. prišla na každú objednanú návštevu, 
bola veľmi milá a vyjadrovala spokojnosť 
s poskytovanou starostlivosťou, lieky prav-
depodobne brala, lebo predpisy vždy sedeli.

Musím vám niečo povedať  

V roku 2016, teda po 8 rokoch, sa pani A. raz 
zhlboka nadýchla a povedala tichým hlás-
kom: “Pani doktorka, ja vám musím niečo 
povedať. Nemyslím si, že mam depresiu.”  
Ja som si pomyslela: ”Hm.“ A spýtala som 
sa: “A čo si myslite, že je váš problém?”  

Pani A. odpovedala: ”No, v 1987 som sa 
zoznámila s jedným pánom z inej krajiny.  
Písali sme si, aj sme sa stretli a po krátkej 
známosti sme sa vzali.  Hneď ako môj nový 
manžel dostal trvalé povolenie  na pobyt 
v našej krajine, zbalil si kufre a už ho ne-
bolo.  A ja sa neviem od vtedy z toho 
spamätať.  Ako som mohla byt taká hlúpa?  

Prečo sú ľudia takí vypočítaví?  Prečo to 
zákon tak dovolí?  Čo je na mne také zlé, že ma 
môj muž nechal hneď, ako mohol?  Tak som 
začala byť nahnevaná, zatrpknutá, smut-
ná, znovu nahnevaná, nemohla som spať, 
nemala som o nič záujem, potom som bola 
nahnevaná, že mi lieky nepomáhajú a tak to 
išlo ďalej.  Zakaždým keď som prišla k iným 
lekárom, aj k vám, tak som vedela, že lieky 
mi s tým nepomôžu.  Ale veľmi som sa han-
bila priznať, že som sa nechala takto využiť 

a nikdy som vám to teda nedokázala povedať.”
Potom si pani A. chvíľu poplakala a potom 
sme začali hľadať riešenie, ako by sa jej s tým 
dalo pomôcť lepšie, keď už teraz vieme, že 
lieky v takejto situácii pravdepodobne naozaj 
veľa nezmôžu.  Nie, aby na to bola nejaká jed-
noduchá zázračná formulka, ale zamerať sa na 
psychoterapiu pravdepodobne pomôže viac.

Psychický teror

Pani B. mala tiež depresívnu poruchu. 
Žiadne lieky veľmi nepomáhali, pravé naop-
ak - vyzeralo to, že sa jej depresia zhoršu-
je.  Až po niekoľkých rokoch vyšlo najavo, že 
manžel ju pravidelne psychicky terorizuje a 
čoraz častejšie naznačoval, že fyzické nási-
lie je ďalšia fáza ich manželstva.  Vie niek-
to o lieku, ktorý manželku a dve malé deti 
ochráni pred psychickým a fyzickým násilím?

Pani C. tiež čakala niekoľko rokov, pokiaľ sa 
rozhodla pri jednej návšteve doplniť chýba-
júcu informáciu o množstve alkoholu, ktorý 
denne skonzumuje.  Aj to spomenula, len 
keď už stála na dverách s rukou na kľučke.

Podať najpravdivejšie informácie   

Rovnako, ako je pre lekára veľmi dôležité 
myslieť na biologické, psychologické a so-
ciálne príčiny, ktoré môžu spôsobiť a potom 
udržiavať určité psychiatrické ťažkosti, ja ne-
prestávam dúfať, že aj pacienti si budú viac 
a viac uvedomovať dôležitosť podať lekárovi 
čo najpravdivejšie informácie.  Možno nie pri 
prvej návšteve.  Možno má pacient zábrany 
pri určitom lekárovi.  Silne však odporúčam, 
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BIOPSYCHOSOCIÁLNY PRÍSTUP 

| Emília Olejárová
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ak hľadáte pomoc, povedzte vášmu lekárovi, 
čo sa vám stalo v roku 1987 (alebo hociktorý 
iný dôležitý dátum).  Povedzte mu o vašich 
biologických súvislostiach - mal niekto 
v rodine nejaké psychické ťažkosti, máte 
nejaké fyzické ochorenie, napríklad 
poruchy štítnej žľazy, beriete nejaké lieky, 
užívate alkohol alebo drogy - vrátane table-
tiek na predpis.  

Povedzte mu o vašich psychologických 
súvislostiach - váš temperament, ako sa 
vidíte ako človek, ako vnímate iných ľudí a 
svet okolo seba, ako vnímate svoje miesto 
vo svete iných ľudí. Povedzte mu o vašich 
sociálnych súvislostiach - práca, aký je 
váš šéf alebo spolupracovníci, alebo či vás 
trápi nezamestnanosť, finančné ťažko-
sti, straty blízkych osôb, rodinné vzťahy.  

Všetko to a mnoho ďalších nepodstat-
ných vecí, ktoré sa môžu uká-zať 
ako veľmi podstatné. Pomôžete tak 
nie len lekárovi správne diagnos-
tikovať váš problém a nastaviť potreb-
nú liečbu, pomôžete tým hlavne sebe.

(MUDr. Emília Olejárová)

Autorka je psychiatrička.  Absolventka Uni-
verzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 
Do roku 2001 pracovala na Psychiatrickom 
oddelení v NsP v Bardejove. V roku 2002 - Cen-
tre for Addiction and Mental Health v Toronte. 
2003 až 2004 University of Ottawa - In-
ternational Medical Graduates program.  
Od roku 2005 pracuje ako psychiater v Brant-
forde, Ontario.    

ALEBO PREČO JE VEĽMI DÔLEŽITÉ POVEDAŤ LEKÁROVI, 
ČO SA VÁM STALO V ROKU 1987

FOTO: RED



Prednedávnom v bardejovskej nemocnici 
slávnostne otvorili Pracovisko magnetickej 
rezonancie (MRI) s novým prístrojom 
magnetickej rezonancie MAGNETOM 
ESSENZA (Siemens). Na otvorení 
nechýbal minister zdravotníctva Tomáš 
Drucker, riaditeľ nemocnice Marián 
Petko, primár rádiologického oddelenia 
Andrej Havrilla či ďalší významní hostia. 

Za posledné obdobie išlo o ďalšiu investíciu. 
„Od roku 2006 sme mali na pracovisku MR 
nainštalovaný MR prístroj AURIS I (Hitachi), 
ktorý bol 0.4T. Tento systém nebol schopný 
realizovať Angio (angiografia), Cardiac 
(kardiologické aplikácie), Breast (prsníky), ale 
ani aplikácie zamerané na vnútorné orgány,“ 
prezradil dipl. rádiolog. asistent Ján Nagajda.

Celkové náklady na zabezpečenie MR systému 
MAGNETOM ESSENZA činili viac ako 800 
tisíc eur. Náklady na stavebné práce činili 
77 456,85 eur. Nábytok a ostatné zariadenie 
boli zabezpečené v sume takmer 2500 eur 
a kamerový systém bol v sume 776 eur.
„Tento prístroj tým, že je silnejší, je 
aj rýchlejší, takže počet pacientov vyšetrených 
v jednej pracovnej zmene sa zdvojnásobí,“ 
uviedol Andrej Havrilla, primár rádiologického 
oddelenia.
 
Bezfilmová nemocnica

„V Prešovskom kraji ide o najmodernejšiu 
magnetickú rezonanciu. Nemocnica má 
stanovený plán na tri roky aj z hľadiska 
nákupov techniky, aj z hľadiska rekonštrukcií. 
V poslednom čase sme okrem toho zakupovali 
množstvo ultrazvukov, dva pre gynekológiu, 
ďalší pre kardiológiu a pre endokrinológiu.

Nemocnica je dnes už bezfilmovou, čiže 
klasické štandardné snímky sa už nepoužívajú. 
Veľký význam to má hlavne pre lekárov, 
pretože ak urobia vyšetrenie, hneď si to vedia 

navzájom preposielať a okrem popisu vidia 
aj snímok. Predtým sme však ešte museli 
investovať do nemocničného informačného 
systému,“ uviedol riaditeľ nemocnice, 
Marián Petko. Samotný informačný 
systém stál približne sedemsto tisíc eur.
 
A ako to celé funguje v praxi? Pacient príde 
k lekárovi, ten usúdi, či je potrebný röntgen, 
CT, magnetická rezonancia alebo mamograf. 

“Nemocnica má stanovený 
plán na tri roky aj z hľadiska 
nákupov techniky, aj z hľadis-
ka rekonštrukcií.”

MARIÁN PETKO

„Ide na vyšetrenie a pokiaľ sa vráti späť k 
lekárovi, ktorí ho na vyšetrenie poslal, ten si 
už môže na počítači pozrieť, aký je výsledok 
vyšetrenia. Pacient nechodí s röntgenovými 
snímkami, nemôžu sa stratiť. Vyšetrenie 
sa zálohuje, dá sa to pozrieť aj neskôr.  

Ak príde znova na kontrolu alebo ak bude 
hospitalizovaný, lekár sa k tomu vie dostať. 
Na snímky sa už vieme pozrieť aj v noci, 
čo je veľmi dôležité. Doteraz ak bol pacient 
v noci privezený záchrannou zdravotnou 
službou a lekár chcel vidieť predošlý snímok, 
musel čakať do rána, aby sa mohol snímok 
pohľadať v archíve,“ povedal Petko a dodal: 

„Funguje to na všetkých našich oddeleniach 
a ambulanciách. Ale len to, čo bolo robené 
u nás. Už sa nestane, že príde pacient k lekárovi 
a ten sa ho opýta, že aké berie tabletky a pacient 
povie, že jedny biele, druhé modré a tretie 
červené. Ale ak už bol vyšetrený, tak lekár si 
vie pozrieť na počítači celú jeho dokumentáciu. 
Postupne tých údajov je čoraz ďalej tým viac.“

(red)

Pomaly, ale isto prichádza obdobie letných 
dovoleniek, kedy jedinou prioritou každého 
bude opaľovať sa, popíjať studené kokteily 
a oddychovať na deke. Ak máte na pláne 
niekoľko dní oddychovať pri mori, myslite na 
to, že dovolenka je síce čas, kedy nebudete 
riešiť žiadne pracovné záležitosti, ale predsa 
len vás čaká niečo, čo nesmiete zanedbať.
Zanedbať rozhodne nemôžete starostlivosť 
o zdravie.

Cestovné poistenie sa oplatí

Zdravie sa môže pokaziť behom chvíle. Stačí 
len trošku nepozornosti a ľahko môžete 
skončiť v miestnej nemocnici so zlomeným 
prstom na nohe, vykĺbeným ramenom, alebo 
popáleninou. Práve kvôli takýmto situáciám 
sa ľudia poisťujú. Mnohí Slováci síce stále 
váhajú nad poistením na dovolenku. Dobre 
ale vedia, že im dokáže pomôcť v prípade, 
že sa niečo stane. Výhodou cestovného 
poistenia je najmä to, že ochráni vaše peniaze 
v prípade, že si spôsobíte nejaké zranenie 
alebo vám budú odcudzené osobné veci.

Pokrývka hlavy a okuliare

Slnko v dovolenkových destináciách býva 
častokrát intenzívnejšie. Môže vás zmiasť 
počasie. Myslite však na to, že aj pod mrakom 
opaľuje a preto noste so sebou počas celého 
dňa dobrú pokrývku hlavy a chráňte si oči. UV 
žiarenie môže poškodiť váš zrak aj za pár dní 
pri mori. Ak si nebudete chrániť hlavu a oči, 
dovolenku si neužijete tak, ako by ste chceli. 
Hrozia vám závraty, zimnica. Dostanete úpal.

Schovávajte sa

V čase od 11.00 do 15.00 hod. by ste svoju 
pokožku nemali vystavovať priamemu 
slnečného žiareniu. Práve v tomto období 
je slnko najsilnejšie. Doprajte si siestu na 
hotelovej izbe, poprípade ak chcete byť na 
pláži, zákonite sa schovajte pod slnečník.

(red)
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ZDRAVIE TREBA 
CHRÁNIŤ AJ NA 

DOVOLENKE

ZDRAVOTNÍCTVO

VÝHODA HLAVNE PRE LEKÁROV, 
VYŠETRENIA SÚ RÝCHLEJŠIE

| Pracovisko magnetickej rezonancie

| Nezabudnite na krémy

FOTO: RED

FOTO: ARCHÍV
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Pred niekoľkými rokmi, keď prišli do módy 
wellness zariadenia a vo všetkých kúpeľoch 
si ich tiež vybudovali, si mnoho klientov 
mýlilo pojmy wellness a kúpele. Ešte aj dnes 
v tom mnohí nemajú jasno. Liečebné kúpele 
sú zdravotnícke zariadenia, ktoré musia 
spĺňať oveľa prísnejšie hygienické a iné 
predpisy, než akékoľvek wellness zariadenia. 

Liečebné kúpele slúžia predovšetkým pre 
navrátenie zdravia a posilnenie zdravotného 
stavu, kým wellness prináša hlavne zábavu 
a vypĺňa voľný čas. V kúpeľoch prebiehajú 
základné liečebné a rehabilitačné procesy 
pod dohľadom skúsených lekárov a odborne 
zdatného zdravotníckeho personálu. 

Klienti sú tu v dobrých rukách 
fyzioterapeutov a masérov, ktorí im 
svojou prácou prinášajú úľavu a relax.
Ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejov-
ských kúpeľov Tamara Šatanková k tomu 
hovorí: „Bardejovské kúpele dbajú nato, aby 
si popri všetkých atraktívnych zmenách v 
prospech klientov zachovali predovšetkým 
svoju overenú liečebnú funkciu. Naďalej 
k nám približne polovica pobytových klientov 
chodí na liečebné pobyty cez zdravotné 
poisťovne a cca ďalšia jedna tretina sa 
lieči ako samoplatcovia. Zvyšní klienti k 
nám prichádzajú na relaxačné a rekreačné 
pobyty. Samozrejme, takmer všetci pritom 
využívajú aj naše wellness zariadenia.“

“O zdravotný stav sa starajú 
odborní lekárski špecialisti.  
Máme jedny z najväčších poč-
tov lekárov v kúpeľoch 
na Slovensku.“

JOZEF HALECKÝ

Lekársky riaditeľ Bardejovských kúpeľov, 
a.  s., MUDr. Jozef Halecký dodáva: „O zdravotný 
stav našich klientov sa starajú odborní 
lekárski špecialisti. Máme jedny z najvyšších 
počtov lekárov v kúpeľoch na Slovensku – 
nielen na jedného pacienta, ale aj absolútne. 

Bardejovské kúpele, a. s., majú najširšie 
indikačné zameranie zo všetkých slovenských 
kúpeľov, liečia sa tu všetky ochorenia okrem 
duševných a kožných ochorení. V minulosti bola 
dominantná liečba chorôb tráviaceho traktu, v 
súčasnosti je to liečba srdcovo-cievnych chorôb. 

Značná časť pacientov k nám prichádza po 
operáciách srdca, srdcových infarktoch a 
iných srdcovo-cievnych ochoreniach. Máme 
aj veľké počty pacientov s obličkovými 

chorobami a s chorobami dýchacieho aparátu. 
Rastie nám počet liečených ochorení 
pohybového aparátu, ktoré sme 
zaradili do indikačného zoznamu len 
pred niekoľkými rokmi. V roku 2013 
pribudla aj liečba nervových ochorení.“

Špičkovo vybavené pracoviská

Zdôrazňuje, že okrem výnimočných liečivých 
vôd a odborných lekárov majú Bardejovské 
kúpele aj špičkovo prístrojovo vybavené 
pracoviská, takže poskytujú aj ďalšie 
zdravotnícke služby a úkony, na ktoré sa inde 
čaká celé mesiace. „Chodí k nám pacient až 
z Vladivostoku každý rok už 4 roky. Oplatí sa 

mu to. Povedal nám, že si jedným pobytom 
s pitím minerálnej vody vyrieši problémy so 
žalúdočným vredom, pečeňou a slezinou a 
nepotrebuje lieky nasledujúceho pol roka. 
Za ušetrené peniaze za lieky si potom môže 
dovoliť pobyt v našich kúpeľoch. Máme tu 
polikliniku, ktorá dopĺňa kúpeľnú liečbu.”

My to urobíme 

“Príde sem pacient s problémami s pečeňou. 
Kde mu na Slovensku urobia fibroscan na 
počkanie, namiesto biopsie? My to urobíme. 
Príde pacient s podozrením, že mu opúcha noha, 
lebo má  trombózu. Kde mu urobia duplexné 
vyšetrenie žíl? My mu to urobíme hneď, ale 
v Banskej Bystrici musí čakať 4 mesiace. 

Aj preto sme najlepší, lebo u nás je medicínska 
úroveň vysoká. Pacient do kúpeľov nechodí 
len kvôli dobrému ubytovaniu a stravovaniu, 

KÚPELE SI ZACHOVÁVAJÚ 
PREDOVŠETKÝM LIEČEBNÝ CHARAKTER

| Liečebné kúpele pomáhajú s mnohými zdravotnými problémami

ale hlavne aby získal dôveru a informácie aj 
od iného lekára, aby mal istotu, že jeho liečba 
je nastavená správne,“ vysvetlil J. Halecký.

Bardejovské kúpele, a. s., sú kvalitným 
zdravotníckym zariadením, vybaveným 
modernými prístrojmi, lekárskymi špe-
cialistami a kvalifikovaným personálom. 
O pacientov s rôznymi diagnózami sa tu starajú 
tieto ambulancie pre verejnosť: Ambulancia 
FBLR (fyziatrie, balneológie a liečebnej 
rehabilitácie), Kardiologická ambulancia, 
Neurologická ambulancia, Diabetologická 
ambulancia, Interná ambulancia (diagnostika 
a liečba chorôb pečene, abdominálna 
ultrasonografia, klinicko-farmakologické 

konzultácie), Chirurgická ambulancia 
a  zariadenie jednodňovej zdravotnej 
starostlivosti v odbore chirurgia (Služby:  
malé chirurgické výkony - odstránenie 
nádorčekov, znamienok na rôznych častiach 
tela, krvavé úrazy, ošetrenie popálenín, 
ablácií nechtov, abscesov, hnisavých rán, 
starostlivosť o rany, extrakcie stehov, 
konzultácie). Ďalej tu pracuje Urologická 
ambulancia, Ambulancia ORL, Psychologické 
poradenstvo, Kraniosakrálnabiodynamická 
terapia a 1. kúpeľné LYMFOCENTRUM (10 
manuálnych a 10 prístrojových lymfodrenáží).

Bardejovské Kúpele majú desať prameňov, 
ktoré vyvierajú vo vnútornom kúpeľnom 
území a osem z nich je zavedených do krytej 
Kúpeľnej kolonády - jedinej svojho druhu 
na celom Slovensku, kde sa využívajú na 
vnútornú balneoterapiu formou pitných kúr.

(red)

FOTO: ARCHÍV



Anastomózu t.j. napojenie močovodu pri 
tejto operácii vykonal v tom čase docent Šváb. 
Počas aktívnej činnosti vychoval viace-
ro odborníkov, jedného profesora, troch 
docentov a mnohých primárov urolog-
ických oddelení v Čechách aj na Slovensku. 

Patril k zakladateľom Česko-slovenskej uro-
logickej spoločnosti, ktorej bol prvým pred-
sedom od roku 1969 do roku 1973, potom 
bol členom výboru nepretržite do roku 1981. 
Napriek svojej pracovnej vyťaženosti sa rád 
vracal do rodného mesta. Mal tu vždy veľa pri-
ateľov i pacientov, ktorým nezištne pomáhal.
 
V roku 1992 sa po ukončení práce na klinike 
s manželkou Oľgou vrátil do rodného Barde-
jova. Aktívne sa zapojil do činnosti Spolku 
lekárov v Bardejove aj v rámci Regionálnej 
lekárskej komory, kde bol členom Čestnej rady. 

Svojou pravidelnou a aktívnou účasťou sa 
stal vzorom najmä pre mladých lekárov. V 
roku 1996 sa pri príležitosti životného jubilea 
konalo v Bardejove odborné sympósium za 
účasti špičkových urológov z Čiech a Slovenska. 

Pri tejto príležitosti sa stal aj čestným 
občanom mesta Bardejov a získal me-
dailu Za zásluhy o rozvoj mesta Bardejov. 
Okrem toho tiež obdržal Zlatú pamät-
nú medailu Lekárskej fakulty v Hrad-
ci Králové, Karlovej univerzity v Prahe. 

Za zásluhy o rozvoj urológie získal viacero 
ďalších ocenení. Bol čestným členom Českej 
lekárskej spoločnosti, Slovenskej lekárskej 
spoločnosti, Českej urologickej spoločnos-
ti, Českej transplantologickej spoločnosti.  
Napriek pribúdajúcim rokom sa stále živo zau-
jímal o všetko nové, najmä čo sa týka zdravot-
níctva a zvlášť v bardejovskej nemocnici.

Medzi občanmi mesta Bardejov sa vždy tešil 
veľkej úcte. Neľutoval seba, ak bolo potrebné 
priniesť obeť pre záchranu zdravia a dobro 
iných. Stelesňoval typ univerzitného profe-
sora, lekára odborne hlboko fundovaného, 
citovo bohatého s láskavým a smelým srd-
com, ktorý by bol určite ideál dnešnej doby.

Inštalovaná pamätná tabuľa od akade-
mického maliara Mikuláša Lovackého 
v bardejovskej nemocnici je žijúcou 
spomienkou na bardejovského rodáka, pre-
javom vďaky za jeho ľudský prístup k pa-
cientom i jeho záslužnú medicínsku prácu.
Zomrel dňa 13. marca 2005 vo veku ne-
dožitých 89 rokov. 

Pochovaný je v rodinnej hrobke na 
evanjelickom cintoríne v Bardejove.
 

(red)
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J. ŠVÁB - VÝZNAMNÝ RODÁK MESTA

Prof. MUDr. Jozef Šváb, CSc., patrí k výz-
namným rodákom Bardejova. Narodil sa 27. 
júla 1916 v Bardejove v rodine elektrotechni-
ka. Jeho otec sa zaslúžil o vybudovanie prvej 
mestskej elektrárne v Bardejove (1912).

Základné vzdelanie prof. Šváb získal v Barde-
jove, gymnázium ukončil v Prešove. V roku 
1937 začal študovať na LF KU v Prahe. 

Po uzatvorení  českých vysokých škôl počas 
vojny v roku 1939 odchádza do Bratislavy, 
kde pokračuje v štúdiu na Lekárskej fakulte 
UK. Promovaný bol v roku 1944.  Po 
promócii začal pracovať ako sekundárny 
lekár aj  v bardejovskej nemocnici, avšak 
po vypuknutí SNP musel nastúpiť na chiru-
rgické oddelenie v Martine, aj napriek 
tomu, že pôvodne chcel byť internistom.  

Tam pracoval pod vedením prof. J. 
Kňazovického a neskôr od roku 1947, na 
Chirurgickej klinike v Košiciach. Tu sa začal 
v roku 1948 venovať urológii, kde získal 
aj titul odborného lekára pre urológiu. 

V októbri 1951 bol povolaný do armády a 
rozkazom prevelený do Vojenskej lekárskej 
akadémie v Hradci Králové, kde prežil 
viac ako 41 rokov svojho produktívneho 
života. Stal sa vedúcim asistentom uro-
logického oddelenia Chirurgickej kliniky 
pod vedením akademika Jana Bedrnu. 

Po jeho predčasnej smrti v roku 1956 sa stal 
vedúcim lekárom Urologického oddelenia.
V roku 1959 sa stal kandidátom vied a v roku 
1960  habilitoval na docenta. V roku 1962 bola 
zriadená prvá Urologická klinika v Čechách a 
docent  Šváb sa  stal jej prvým prednostom. 

V roku 1968 bol menovaný profesorom. 

Vo funkcii prednostu kliniky pôsobil až do roku 
1983, kedy odchádza do dôchodku. Aj po-
tom sa ešte venoval svojej práci a vykonával 
funkciu konziliára na klinike až do roku 1992, 
kedy definitívne ukončil pracovnú karié-
ru a vrátil sa do rodného mesta Bardejova.

Profesor Šváb bol vynikajúcim odborníkom, 
urológom, pracovitým, čestným a dobrým 
človekom. Pre tieto vlastnosti sa tešil obľube 
u všetkých svojich spolupracovníkov a vr-
stovníkov na Lekárskej fakulte KU a vo fakult-
nej nemocnici v Hradci Králové. Spájal v sebe 
ideálne funkciu vysokoškolského pracovníka.
 
Počas svojho plodného medicínske-
ho života  ovládol celú škálu otvorených 
aj endoskopických operácii a vypraco-
val klinické zásady resekcie obličiek. Táto 
metóda sa v praxi osvedčila a využíva sa 
dodnes. Veľkú pozornosť venoval aj vývo-
jovým chybám močových ciest, kde pri 
plastickej operácii využíval  črevné kľučky.  

Publikoval viac než 100 prác v 
našich aj zahraničných časopisoch. 
V roku 1961 bol členom operačného  
tímu spolu s profesorom Navrátilom, ne-
skorším prednostom Urologickej kliniky  
a profesorom Procházkom, prednostom 
Chirurgickej kliniky,  ktorý realizoval  prvú 
transplantáciu obličky v Československu 
u 16-ročnej študentky z Košíc, u ktorej 
vznikla akútna obličková nedostatočnosť. 

ZDRAVOTNÍCTVO

| Pamätná tabuľa 

| Jozef Šváb

FOTO: RED
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Pokračovanie z úvodnej strany

250 účastníkov je doteraz najviac.
„Zo všetkých kongresov, ktoré som or-
ganizoval. Svedčí o tom zrejme aj kvalita 
prednášok, veľa robí aj samotné pros-
tredie a zrejme aj skúsenosti z minulosti. 

Organizácia tohto kongresu si vyža-
dovala mnoho úsilia, no účastní-
ci z Bardejovských Kúpeľov odchádza-
li spokojní,“ dodáva A. Havrilla. 

(red)

Nielen v samotnom centre mesta, ale aj v 
okolí nemocnice sa mnohí vodiči stretáva-
jú s problematickým parkovaním. Samotná 
nemocnica má vlastné parkovacie miesta 
priamo v areáli, no častokrát sú parkoviská 
plné. Rovnako je to aj pred nemocnicou, 
kde nájsť voľné miesto je hlavne o šťastí.  

Kritická situácia nastáva hlavne v pondelok a 
v utorok dopoludnia. Momentálne parkovací 
systém v nemocničnom areáli funguje tak, 
že s autom prejdete cez vstupnú závoru, kde 
dostanete lístok. Pokiaľ z areálu odídete do 
15 minút, nezaplatíte nič. Pokiaľ vyjdete ne-
skôr, každá hodina je spoplatnená sumou 50 
centov. No už v júli dôjde k viacerým zmenám.

 „V nemocnici máme okolo tristo parkovacích 
miest, čo je v porovnaní napr. s Prešovom, 
Martinom alebo Bratislavou neporovnateľne 
vyššie číslo. Ročne dávame do opráv ciest 
v areáli nemocnice i do budovania nových 
miest približne 25 tisíc eur. Nedávno sme 
otvorili trinásť nových miest, čo nás vyšlo 
na približne trinásť tisíc eur. Tieto náklady 
nie sú hradené zo žiadneho zdravotného po-
istenia, buď sa o to nemocnice snažia starať, 
alebo potom majú rozbité cesty,“ hovorí ria-
diteľ nemocnice Marián Petko a pokračuje: 

„Snažíme sa, aby bol parkovací systém 
rozdelený tak, aby boli parkoviská pri všetkých 
pavilónoch. Nedá sa to vybudovať tak, že bude 
jedno veľké parkovisko a odtiaľ ľudia budú 
musieť prejsť tristo alebo päťsto metrov.“
Nemocnica dokončuje nový, automatizovaný 
parkovací systém. Nové rampy na vstupe 
budú snímať vstupy a výstupy, zadarmo bude 
polhodina a platiť sa bude v automatoch.
 
„Jednoduchšie a rýchlejšie to bude pre našich 
zamestnancov, nakoľko kamera nasníma 
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V NEMOCNICI SA UŽ BUDE  
PARKOVAŤ PO NOVOM

ZDRAVOTNÍCTVO/INZERCIA

ŠPZ a závora sa sama otvorí. Ak bude niekto 
chcieť odviesť pacienta, bude mať bezplatný 
vstup na pol hodiny. Teraz to bolo na pätnásť 
minút. No niektoré nemocnice to nemajú vô-
bec. Vstup zadarmo budú mať viacerí – napr. 
onkologickí pacienti, ťažko zdravotne postih-
nutí alebo darcovia krvi,“ oboznamuje Petko.

“V nemocnici máme okolo 
tristo parkovacích miest, čo je 
v porovnaní napr. s Prešovom, 
Martinom alebo Bratislavou 
neporovnateľne vyššie číslo.“

MARIÁN PETKO

 
Kritické budú hlavne prvé týždne, ľudia 
si budú musieť zvyknúť a naučiť sa 
nové pravidlá. „Nechceme vytvárať 
veľké riziko, že príde zdravotná záchran-
ná služba a bude zablokovaný vstup. 

Celý systém bude monitorovaný našim 
kamerovým systémom a bude pod fyzickou 
kontrolou našej SBS-ky. Všade bude návod, 
ako sa má platiť, vieme, že do nemocnice 
prichádzajú najčastejšie starší ľudia.“

Podľa riaditeľa chce nemocnica do dvoch 
rokov vybudovať ďalších tridsať parko-
vacích miest. Cieľom je medzi pavilónmi tak-
tiež vytvoriť pešiu zónu, aby nedochádzalo 
ku kolíziám medzi autami a pešími ľuďmi. 
Platiť sa bude dať na troch termináloch. 

(red)

RÁDIOLOGICKÝ KON-
GRES V KÚPEĽOCH

| Nové závory v nemocničnom areáli

FOTO: RED

NAB2-25
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IDEÁLNY SED JE, KEĎ SÚ ČLENKY A KOLENÁ 

ZDRAVOTNÍCTVO

Rehabilitačná lekárka Zuzana Sem-
ričová je rodáčkou z Prešova, no už 
28 rokov pôsobí v Bardejove. Študo-
vať medicínu, pomáhať a zachraňovať 
životy bol jej detský sen. Štrnásty rok 
pracuje v svojom súkromnom reha-
bilitačnom pracovisku a zamestná-
va kolektív šikovných mladých ľudí.

„Veľkú skupinu našej klientely tvoria pa-
cienti predškolského, školského veku 
a mládež – prevažne s poruchami držania 
tela, vybočením chrbtice – skoliózou, de-
formitami hrudného koša, plochonožím či 
vývojovými chybami chrbtice a končatín. 
Ďalšiu veľkú skupinu tvoria pacienti stred-
ného a staršieho veku, ktorí majú prob-
lémy s chrbticou na podklade degene-
ratívnych zmien a ochorenia  platničiek.

Venujeme  sa stavom po úrazoch, zlo-
meninách, autonehodách, pooperačným 
stavom, máme aj onkologických pacientov 
či pacientov s ochorením nervového sys-
tému. Rehabilitačná liečba zastrešuje sku-
točne široké spektrum diagnóz a ochorení, 
kde vieme pomôcť bez nutnosti užíva-
nia chémie liečiv a invazívnych zákrokov. 
Cieľom je návrat, obnovenie stratenej, 
zníženej funkcie pohybového aparátu ale-
bo zbavenie pacienta bolesti  a nás vždy 
teší, keď sa nám to podarí k spokojnosti 
pacienta,“ vysvetľuje Zuzana Semričová. 

V počítačovej dobe chrbtice trpia  

Problémy pohybového aparátu sa 
najčastejšie začínajú objavovať u 30-
40 ročných ľudí, keď dochádza k pos-
tupnej strate regeneračných schopností 
chrbtice. Nesprávny životný štýl, nedo-

statok pohybu, potreba zabezpečiť rod-
inu, plniť si svoje životné pracovné plány, 
vedie k tomu, že väčšina ľudí začne 
riešiť svoj problém, až keď je neskoro.

„Najväčšiu skupinu pacientov s ochoreniami 
pohybového aparátu tvoria ľudia stredného 
a staršieho veku, kde už došlo k pokročilým 
zmenám na chrbtici. Posledné roky sa 
však  tieto ochorenia presúvajú do stále 
mladších vekových skupín a dosť častou 
realitou na ambulancii je školopovinný pa-
cient s ochorením platničiek či bolesťou 
hlavy,“ pokračuje lekárka Semričová.

Predchádzať týmto problémom je 
možné dostatočnou pohybovou aktivi-
tou, vhodnou životosprávou, redukciou 
statickej záťaže, správnou výživou, pre-
tože v dnešnej dobe, dobe počítačov, 
chrbtice trpia, prevažne statickým 
zaťažením pri sedavom spôsobe života.

Už aj novorodenci

„Našu ambulanciu navštevovali aj veľmi 
malé deti – novorodenci, nedonosené deti. 
Do 1 roka veku dieťaťa je najvhodnejšou 
formou liečby reflexná metóda profesora 
Vojtu. Ide najmä o diagnózy centrálnych 
tonusových porúch dysplazie bedrových 
kĺbov, uklonové postavenie hlavičky či 
deformity chodidiel. Včasná diagnóza 
a liečba týchto ochorení je veľmi dôležitá. 
Neskoro liečená, či nespoznaná centrálna 
tonusová a koordinačná porucha  viedla 
v minulosti vo väčšine prípadov k DMO.

 Dnes vďaka včasnej liečbe, dobrej spo-
lupráci s neurológom, dokážeme aj ťažšie 
stavy dostať do štádia, keď dieťa neostá-

va bezradné, ležiace, ale dokáže samo-
statne chodiť,“ upozorňuje Z. Semričová.

Najľahšie a nepoznané formy vedú 
k neskorším poruchám – deti sú 
nešikovné, neobratné či nemotorné. 
Isté percento detí liečených v kojenec-
kom veku je ďalej sledované pre násled-
né  poruchy držania tela, či plochonožie.

Čo je a čo nie je vhodné pre malé deti?

Na čo by si mali dať mamičky pri svo-
jich batoľatách pozor? Aké nebez-
pečenstvá hrozia maličkým deťom?
Radí Z. Semričová: „Nie je vhodné dávať 
malé dieťa sedieť v období, keď na to nemá 
prispôsobené svaly. Je dôležité nechať ho, 
aby sa ponaťahovalo, umožniť mu strie-
dať polohy. Nie je vhodné prekrmovanie – 
obezita vytvára predpoklad väčšej záťaže 
na chrbticu. Nie je vhodné v batolivom 
veku podkladať hlavu akoukoľvek pod-
ložkou. Správny vývoj chodidiel je vhodné 
zabezpečiť mäkkými topánočkami, na-
jlepšie z prírodnej kože, ktoré podopierajú 
oblasť členkov. Správnu pohybovú aktiv-
itu zabezpečíme cvičeniami formou hry, 
aj pohybom vo vode – plávaním bábätiek. 

Vhodná je chôdza na boso 

Dieťaťu treba nechať dostatok možností 
a priestoru na pohyb štvornožky, lozenie. 
Ukladanie detí do chodúliek nie je vhodné. 
Vhodná je chôdza na boso po rôznorodých 
povrchoch – tráve, drobných kamienkoch, 
piesku. Nie je vhodné keď dieťa chodí len 
po rovnej hladkej podložke (dlažba, par-
kety). Detským nohám môžu uškodiť 
aj syntetické ponožky, ktoré podporujú 
skrčenie prstov – tzv. kladivkové prsty. 
Nie je vhodná trendová sezónna obuv.“ 

U detí vo veku 3-8 rokov sú časté tzv. ras-
tové bolesti v oblasti kolien, resp. člen-
kov a nohy. Vo veku 2-12 rokov, častejšie 
u chlapcov, postihuje občas deti ochore-
nie bedrového kĺbu – tzv. Perthesova 
choroba, ktorá začína  bolesťou v kolene 
a môže viesť, aj napriek liečbe, k násled-
nej deformite hlavice stehennej kosti. 

Nerovnomerným vývojom sval-
stva, ale aj genetickou predispozíciou 
vznikajú najmä u školopovinných detí 
poruchy držania tela, skoliózy, čas-
tejšie u dievčat, často v spojení s ver-
tebrogénnym algickým syndrómom 
funkčného charakteru. Častou diag-
nózou detského veku  je plochonožie.
Vhodnou športovou aktivitou, kde je 
v maximálnej možnej miere zabez-
pečená rovnomerná záťaž celého tela, 
je napr. plávanie, ľahká atletika, ľahká 

| Zuzana Semričová

FOTO: ARCHÍV Z.S.



všeobecná gymnastika, bojové ume-
nia, basketbal, loptové hry, trampolína.

Obuv nesmie nohu presiľovať

Vhodná obuv v interiéri u zdravej nohy sú 
textilné prezúvky s vystuženou pätou a 
pružnou podrážkou. Ortopedické sandále 
sú doporučené u plochých nôh. Obuv musí 
byť odpružená v oblasti päty, nesmie 
nohu presiľovať nadmernou hmotnosťou, 
ideálna je vyššia obuv presne sta-
bilizujúca pätu a obopínajúca čle-
nok. Hmotnosť školskej tašky by mala 
predstavovať maximálne 10% hmot-
nosti dieťaťa v školskom veku, 20% 
u stredoškoláka. U dievčat a žien by hmot-
nosť  záťaže nemala presiahnuť 15 kg.

Sedavé zamestnania majú výhodu, no 
aj veľkú nevýhodu – zlé držanie tela, 
ktoré sa časom prejaví na chrbtici. 

„Ideálny sed je, keď sú členky a kolená 
v pravom uhle a chrbát vzpriamený. Ide 
o tzv. Brüggerov sed. Pri práci s počítačom 
by mala byť vzdialenosť očí od moni-
tora 40-75 cm. Sed na fitlopte je vhod-
ný na krátkodobé polohovanie v sede. 

Jednoduché mobilizačné cviky

Dlhodobé sedenie nie je vhodné, pretože 
statická záťaž preťažuje chrbticu. Vhod-
nými športovými aktivitami sú rekreačné 
plávanie, najvhodnejší je znak, kraul, 
ďalej korčuľovanie, turistika, rekreačný 
bicykel, tanec, joga, jazda  na koni. 

Dôležité je zabezpečiť  správny pitný režim, 
neprejedať sa. Vhodné je striedanie sedu 
s jednoduchými mobilizačnými cviče-
niami končatín a chrbtice v stoji, naťa-
hovanie krčných svalov v sede,“ vie 
a prezrádza skúsená rehabilitačná 
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V PRAVOM UHLE A CHRBÁT VZPRIAMENÝ

ZDRAVOTNÍCTVO

lekárka, ktorá už dlhé roky má am-
bulanciu v budove detskej polikliniky. 

Ako sa o svoje telo správne starať?

„Kameňom úrazu dnešnej doby je veľmi 
malá pohybová aktivita prevažnej väčšiny 
detí a mládeže, dnes už takmer nev-
idíme detí hrať sa vonku na dvoroch 
pred bytovkami. Dnešné deti sú me-
nej pohybovo zdatné ako v minulosti. 

Veľké percento z nich má chybné držanie 
tela, svalové dysbalancie, oslabené svalové 
štruktúry. Porucha statiky, nestabilné 
segmenty chrbtice v kombinácii s chabším 
svalovým korzetom a hypermobilitou už 
v detstve vytvárajú predpoklady budúce-
ho poškodenia platničiek – diskopatie.“

(red)

GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKE ODDELENIE
V bardejovskej Nemocnici s poliklinik-
ou sv. Jakuba, n.o., prednedávnom 
slávnostne otvorili rekonštruované gy-
nekologicko-pôrodnícke oddelenie. Re-
konštrukcia pozostávala z rekonštrukcie 
gynekologickej časti, rekonštrukcie po-
operačnej izby a rekonštrukcie vstupu 
vrátane kamerového systému. Celková 
suma bola takmer 60 – tisíc eur.

Touto rekonštrukciou sa výrazne zlepší so-
ciálny komfort pre pacientky. Nemocnica má 
k dispozícii 45 lôžok, 20 na gynekologickej 
časti a 25 na pôrodníckej časti. Deväť lôžok 
sa nachádza v nadštandardných izbách.
 
Rekonštrukciou pooperačnej izby sa zlepší 
zdravotná starostlivosť o pacientky v po-
operačnom období a zníži sa riziko kom-
plikácii. Moderný vstup do priestorov gyne-
kologicko-pôrodníckeho oddelenia vrátane 
kamerového systému výrazne prispeje 
k zlepšeniu hygienicko – epidemiolo-
gického režimu a zabezpečí sociálny kom-
fort a bezpečnosť pre pacientky a personál.

Gynekologické pacientky, rizikovo te-
hotné a mamičky po pôrode nachádza-
jú komplexnú starostlivosť na jednom 
mieste od ambulantnej starostlivosti cez 
lôžkovú starostlivosť, pôrod vrátane sek-
cii a následnú starostlivosť o bábätko.

V uplynulom roku sa v Bardejov-
skej nemocnici narodilo 1025 detí 
a počet operácii sa vyšplhal na 
viac ako 1400. Počet hospitalizo-
vaných pacientiek bol viac ako 2300. 

(red)

| Zrekonštruované priestory otvoril aj predseda PSK P. Chudík (druhý z prava)

| Izba s postieľkami pre novorodeniatka
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Milan Pilip sa prevažne v posledných 
mesiacoch dostal do povedomia Bardejov-
čanov. Poslanec mestského zastupi
teľstva sa aktívne venuje nielen 
poslaneckej práci, ale aj vystupovaniu 
na verejnosti k viacerým témam. 
Prednedávnom predstavil platfor-
mu myBardejov. 

Pracuje v Bratislave na Ministerstve 
obrany Slovenskej republiky, no v 
Bardejove ho vídať často. Má rád 
železnice a preto aj cestu z východu na 
západ a naopak absolvuje hlavne vlakmi. 
Medzi jeho najväčšie záľuby patrí šport, 
konkrétne behanie, posilňovanie a 
turistika. V obľube má aj históriu, heraldiku, 
astronómiu, politiku, slovanské jazyky a 
vážnu hudbu. A samozrejme železnice.
 
Rodný dom je na Stöcklovej ulici, kde v 
minulosti fungovalo hodinárstvo Cajger. Na 
začiatok nám tiež prezradil, kde chodil do školy 
a prečo sa rozhodol ísť filozofickým smerom. 

„Škoda, že je ten dom v zlom stave a doslova 
sa rozpadáva. Doteraz je tam vidieť v oknách 
naše červeno-biele rolety. Ale býval som 
tam iba pár mesiacov, mali tam byt moji 
starí rodičia. Vyrastal som na Fučíkovej ulici 
v rohovej bytovke oproti hotelu Topľa (dnes 
Artin), resp. oproti Barčovej vile. Navštevoval 
som 4. základnú školu, kde dnes pôsobím ako 
člen rady školy ako zástupca mesta. Myslím, 
že som mal šťastie, lebo sídlisko Za rajom 
má veľa zelene a  môžeme ho považovať 
za jedno z najkrajších sídlisk v meste. 

Po gymnáziu L. Stöckela, kde ma 
mimochodom učili naši súčasní viceprimátori, 
pán Savčinský aj pán Tribus, som išiel 
študovať na Filozofickú fakultu Prešovskej 
univerzity. Vybral som si humanitný 
smer, ukončil som štúdium v odboroch 
politológia a filozofia. Od mala ma všetci 
volali „ty filozof“, keďže mám povahu, 
vďaka ktorej rád kde-čo okomentujem či 
skritizujem. Tak som na tu filozofiu aj išiel. 
Politológia je zase odbor, ktorý ma baví, 
a aj moje pôsobenie v bardejovskom 
komunále má dva dôvody. Okrem toho, že 
chcem pomôcť svojmu mestu a ľuďom, 
ktorí v ňom žijú, určite mi je ku prospechu, 
že ma politika aj baví,“ rozrozprával 
sa na začiatok rozhovoru Milan Pilip.  

Presvedčil ma môj otec

Milan Pilip je prvé volebné obdobie 
poslancom v mestskom zastupiteľstve. 
Kandidovať sa rozhodol na poslednú chvíľu. 
„Mal som iba mesiac na zber podpisov. 
Presvedčil ma môj otec. Myslím si, že 
Bardejov potrebuje v mnohých veciach nový 

ktorého participovala aj verejnosť, lebo ľudia 
žijúci v danom meste vedia najlepšie, čo 
potrebujú, aby sa im dobre žilo,“ rozsiahlo 
opísal fungovanie a ciele platformy M. Pilip.

Príhody a pikošky je nový formát, ktorého 
prvé vydanie sa uskutočnilo vo februári tohto 
roka. Prvým hosťom bol Vladimír Harajda.
Vtedy ešte pod názvom Úradnícke pikošky 
prítomných pobavil archívnymi dokumentmi 
z 80. a 90. rokov, vrátane Knihy prianí 
a sťažností z nemocničnej jedálne. 
Organizátorom tohto nepravidelného 
podujatia platforma myBardejov.
 
Príhody a pikošky

„Hosťom druhého posedenia, ktoré sme 
už ale premenovali na Príhody a pikošky, 
bol pán Andrej Havrilla, lekár, mestský a 
župný poslanec a včelár, ktorý bol tiež veľmi 
príjemným spoločníkom. Tretím hosťom 
bol Fero Maxin zo združenia Different, 
ktoré sa stará o Hrubú baštu. Cieľom 
formátu Príhody a pikošky je veselé 
posedenie s hosťami, ktorých verejnosť 
pozná vďaka ich profesii, alebo verejnému 
pôsobeniu, no v trochu inej, uvoľnenej 
atmosfére. Ako ďalších hostí plánujeme 
pozvať aj aktivistov a iné zaujímavé 
osobnosti nielen z Bardejova,“ prezrádza Pilip.
 
A aké má plány na najbližšie roky? „Predstáv 
mám viac, ale nič nesilím. Ak svoje ciele 
vztiahnem k nášmu mestu, mám predstavu, 
alebo možno aj sen, že Bardejov znovu ožije.

 Krásny síce je, ale všetci nám odchádzajú preč. 
Najmä mladí. Klesáme aj na obyvateľstve, už 
nás je len 31 800. Kiež by sme sa dožili správy, 
ktorá bude oznamovať, že do Bardejova sa 
sťahujú ľudia za lepším životom. Ako vidíte, 
rád snívam, ale i to je potrebné. Snažím 
sa preto, stojac nohami pevne na zemi, 
uskutočňovať svoje predstavy a vízie, nech 
sú akokoľvek reálne či menej realistické,“ 
dodáva na záver rozhovoru Milan Pilip. 

prístup a riešenia. Môj momentálny cieľ je, 
aby do bardejovského komunálu vstúpilo čo 
najviac progresívnych ľudí,“ hovorí Milan, ktorý 
pracuje na Ministerstve obrany SR v oblasti 
správy majetku ako civilný zamestnanec. 
„Komunálu sa venujem popri práci, rovnako 
ako aj ostatní kolegovia, poslanci. Som 
tiež členom Výboru pre národnostné 
menšiny Rady vlády pre ľudské práva, 
národnostné menšiny a rodovú rovnosť.“

Odchody a príchody vlakov už Pilip pozná 
dokonale. „Veľa času strávim na koľajniciach. 
Fungujem takto už viac ako 12 rokov. No 
je to veľmi nepravidelné, podľa potreby. 
To, že to zvládam, súvisí jednak s tým, 
že som fanúšikom železnice a tiež s tým, 
že pri mojom časovom vyťažení mám 
príležitosť na tých zopár hodín strávených 
vo vlaku úplne vypnúť – cestu trávim najmä 
počúvaním hudby. Asi preto mám rád vlaky.“

Platforma myBardejov

V Bardejove prednedávnom vyšla na 
svetlo sveta nová platforma, myBardejov. 
Dnes má približne tridsať členov, z 
ktorých niekoľkí budú kandidovať v 
najbližších komunálnych voľbách. 

„Ďakujúc doterajšej generácii miestnych 
politikov za všetko dobré, čo pre Bardejov 
spravili, som názoru, že potrebujeme v 
mnohých veciach iný prístup. A to nemôže 
byť iba jeden človek. Každý rozumie 
niečomu inému a vie byť nápomocný v 
rôznych oblastiach. O spoločný postup 
s progresívnymi ľuďmi vo voľbách som 
sa pokúsil ešte v roku 2014. Ale ako som 
spomínal, rozhodol som sa vtedy ísť do 
komunálu na poslednú chvíľu, nebolo 
dosť času dať dokopy skupinu kandidátov. 

Preto po voľbách, do ktorých som nakoniec 
išiel sám, a ako nezávislý kandidát, som 
znovu začal s budovaním takejto platfomy. 
S tým, že na to bude čas 4 roky. Podarilo 
sa a dnes by sme už vedeli postaviť 5 až 
7 kandidátov na poslancov mestského 
zastupiteľstva. Verím, že kým prídu 
komunálne voľby, bude to ešte viac. 

Cieľom platformy je zostavenie programu 
pre mesto. Spracovali sme asi 30 vízií, ktoré 
sme rozdelili do piatich okruhov – práca, 
bývanie, relax, doprava a samospráva. Už 
sme začali postupne zverejňovať svoje vízie 
v novinách „myBardejov“, ktoré boli pre tento 
účel zriadené, pričom ľudia majú možnosť 
sa k jednotlivým témam vyjadriť v anketách. 

Prvé číslo s okruhom „práca“ už vyšlo v mesiaci 
jún 2017. Ak budeme spoločne kandidovať, 
chceme ísť do volieb s programom, na tvorbe 
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Priestory bývalej nemocnice, kde sa v 
minulosti nachádzala psychiatria, sú 
už niekoľko rokov v dezolátnom stave. 
Areál viacerých budov chátra a aj preto 
sa vedenie mesta rozhodlo, že ho odkúpi. 
Po kompletnej rekonštrukcii sa priestor 
otvorí, v hlavnej budove vznikne galéria, 
ostatné budovy budú zrovnané so zemou.
Priestory boli v nevyhovujúcom stave
a hrozilo, že sa budova záchytky 
prepadne. Nemocnica sa preto rozhodla 
oddelenie psychiatrie presťahovať 
do terajšieho areálu nemocnice.

Celý areál je tak zatvorený už viac ako desať 
rokov, priestory boli odsúdené na zánik. 
„Areál nespĺňal základné kritériá z hľadiska 
stavebnej kvality, z hľadiska hygieny, 
z hľadiska informačných technológii, ale 
hlavne z hľadiska koncepcie zdravotnej 
starostlivosti. Psychiatria je akútne 
oddelenie a častokrát potrebuje ďalšie 
vyšetrenia. Bolo to veľmi komplikované, 
keď museli z nemocnice chodiť ďalší 
lekári robiť vyšetrenia na psychiatriu.  
Neuvažovalo sa už, aby sa tam poskytovala 
zdravotná starostlivosť,“ prezradil 
riaditeľ nemocnice, Marián Petko. 

Aby odrážal ducha histórie

Práve tento areál ostal posledným 
v pamiatkovej rezervácii, ktorý ešte 
neprešiel rekonštrukciou. Mesto 
pozemok spolu s piatimi budovami 
odkúpilo za takmer 270 000 eur.
„V relatívne krátkej dobe chceme celý tento 

priestor zmeniť. Aby odrážal ducha histórie, 
ale aby bol aj symbiózou s modernými 
štandardami fungovania začiatku tretieho 
tisícročia. Veľmi si ceníme aktívny prístup 
pamiatkarov, pamiatkového úradu v Prešove, 
ktorí nám veľmi napomáhajú. Odhadované 
náklady sú okolo 3,5 – 4 miliónov eur. 
Chceme využiť všetky dostupné granty 
tak, aby sme koncom budúceho roka 
mohli prezentovať prvé výsledky 
našej práce,“ informoval primátor 
Bardejova Boris Hanuščak a dodal: 

„Je to záverečná etapa celej generálnej 
rekonštrukcie mestskej pamiatkovej 
rezervácie. V lete chceme ukončiť Horný 
hrad, koncom budúceho roka by mala 
byť dostavaná aj táto časť. Ostane 
nám už iba hradobný múr a bašty na 
Krátkom rade, z ktorých chceme vytvoriť 
čosi ako galériu pod holým nebom.“

Cieľom je výhľad na historické mesto

Po dokončení rozsiahlej rekonštrukcie 
vzniknú reprezentačné priestory mesta, 
priestor bude aj na kultúru a umenie.
Súčasťou by mala byť veľká výstavná 
sieň a do areálu bývalej psychiatrie by 
sa mala sťahovať aj mestská televízia. 

Súčasťou objektu je aj Lampový stĺp, 
ktorý v minulosti slúžil ako orientačný bod 
a pri ktorom robil miestny kat popravy. 
Cieľom je priestor otvoriť pre širokú 
verejnosť s výhľadom na historické mesto.

(red)

VÍZIE/KALENDÁR

VEĽKÉ ZMENY ČAKAJÚ 
BÝVALÝ NEMOCNIČNÝ 
AREÁL V CENTRE MESTA

| Budovy sa nachádzajú v dezolátnom stave

KALENDÁR 
UDALOSTÍ

Bardejovské kúpeľné 
dni
V areáli Kúpeľnej Dvorany 
v Bardejovských Kúpeľoch 
sa uskutočnia Kúpeľné dni. 
Pripravený bude bohatý 
program, začiatok vždy o 
14.00 hod. 

Pút v Gaboltove
Arcidiecézna púť - 100 
rokov od zjavenia vo Fatime.  
Slávnostná omša začne v 
nedeľu 16.7. o 10.30 hod. 
Celebrovať ju bude Marek 
Forgáč, pom. koš. biskup.

Slávnostné otvorenie  
kultúrneho leta
Mesto Bardejov vás pozýva 
na odhalenie sochy Bélu 
Kélera pred rodným domom 
skladateľa.  Nebude chýbať 
ani prezentácia nového CD. 
Začiatok o 16.30 hod.

Prázdninové dielničky
Hornošarišské osvetové 
stredisko - Dielňa ľudových 
remesiel organizuje 
Týždňové prázdninové 
dielničky pre deti od 9 rokov.
Prvý termín je od 17.-21.7. a 
druhý od 7.-11.8.
Zborovské sladké 
drevo
15. ročník multižánrového 
festivalu. Program na futba-
lovom ihrisku začne o 17.00 
a postupne sa predstavia 
viaceré kapely. Hlavou 
hviezdou bude spevák Adam 
Ďurica. Pripravená bude aj 
tombola a rôzne súťaže. 

VIAC NA AHOJBARDEJOV.SK

JÚL

8-9

JÚL

15

JÚL

11

JÚL

17

JÚL

29

My sme východ
Podujatie aj tento rok zavíta 
do Bardejova. Okrem čapo-
vaného pivka sa návštevníci 
môžu tešiť aj na hudobné 
vystúpenia, predstavia 
sa Rusnack´s, Čeky band, 
Drišľak a IMT Smile.  
Radničné námestie ožije od 
15.00 hod. K dispozícii budú 
aj stánky s občerstvením a 
nebudú chýbať ani súťaže. 

AUG
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Úspora na bankových poplatkoch je 
jedným z hlavných dôvodov pre zmenu 
banky. Okrem toho, že Slováci chcú 
na poplatkoch ušetriť, majú záujem si 
odkladať rezervu do budúcnosti a plniť 
si svoje sny. Aj v čase nízkych úrokových 
sadzieb je možné zhodnotiť svoje úspory a 
zároveň mať od banky účet úplne zadarmo.

Čo je dôležité pri výbere bankového účtu?

Ja by som sa opýtala inak. Viete, koľko 
ste zaplatili na bankových poplatkoch za 
posledné tri mesiace? Ak znie vaša odpoveď 
- áno, neplatím nič, tak výborne, gratulujem. 
Každému však odporúčam skontrolovať 
si výpisy z účtu a spočítať všetky bankové 
poplatky. Či už za výbery z bankomatov, 
transakcie, vedenie účtu, platbu kartou… 
Väčšina bánk má spoplatnené výbery z 
cudzích bankomatov (okrem výberov z 
vlastných). Poplatky sa pohybujú v rozmedzí 
2 – 3 eur za každý výber a v zahraničí ešte 
viac.  V UniCredit Bank by ste však nezaplatili 
vôbec nič. Naše U konto vám umožňuje 
vyberať z ktoréhokoľvek bankomatu 
úplne zadarmo, a to kdekoľvek vo svete.

S jednou, ľahko splniteľnou podmienkou. 
Stačí si nechať na účet bezhotovostne 
posielať 400 eur mesačne. Nič viac netreba. 

My klientov neobmedzujeme žiadnymi 
dodatočnými podmienkami bezplatného 
vedenia účtu, či lojalitnými bonusmi. Naopak, 
my sme lojálni voči klientom. Lebo takto 
nastavené podmienky vám garantujeme 
až 10 rokov od uzavretia zmluvy s bankou.

Čo všetko s U kontom získava okrem 
výberov zadarmo váš klient?

Najviac naši klienti ušetria na poplatkoch 
za výbery z bankomatov. Tie sú totiž 
zadarmo z akéhokoľvek bankomatu aj 
iných bánk doma i v zahraničí. K účtu máte 
zadarmo aj platby kartou, trvalé príkazy a 
inkasá, elektronické bankovníctvo, SMS-
ky za kartové transakcie. V UniCredit Bank 
sú zadarmo aj vklady v hotovosti na váš 
účet, čo je dnes medzi bankami skôr rarita.

Popri účte sa snažia Slováci aj šetriť. Ako 
odložené peniaze zhodnocovať v čase 
dlhodobo nízkych úrokových sadzieb?

Je pravda, že nízke zhodnotenie na sporiacich 
účtoch často nepokryje ani infláciu. Ale je 
zbytočné nechať ležať peniaze na účte len 
tak ladom. My aj v čase nízkych úrokových 
sadzieb ponúkame klientom výhodnejšiu 
alternatívu s výrazne lepším zhodnotením 
úspor. Na vytvorenie finančnej rezervy 

by si každý Slovák mal odkladať aspoň 
desatinu svojho čistého príjmu. Vieme 
aj to, že nie každý rodinný rozpočet si to 
môže dovoliť. A práve náš program U invest 
Plus myslí aj na nich. Minimálna výška 
investície začína už od 20 eur mesačne.

A čo ak potrebujem takto odložené peniaze 
neplánovane na niečo použiť?

Pravidelnú investíciu môžete kedykoľvek 
prerušiť, či upraviť jej výšku aj frekvenciu. 
Rovnako tak je možné kedykoľvek a bez 
poplatkov vybrať sumu, ktorú práve klient 
potrebuje. Takže k svojej finančnej rezerve 
sa dostane kedykoľvek. Najťažšie na 
investovaní je podľa našich skúseností začať. 
Mnohí nemajú sebadisciplínu sporiť. Kto 
ale raz s investovaním začne, potom mu to 
ide takmer samo. Na základe posledných 
2000 investícií, ktoré realizovali naši 
klienti cez program U invest Plus vieme, 
že viac ako polovica Slovákov si odkladá 
najmä na železnú rezervu. Obľúbeným 
motívom je však aj sporenie pre rodinu a 
deti, splnenie svojich snov, štúdium, nové 
auto. Odkladáme si dokonca aj na svadbu, 
či dôchodok. Ďalším obľúbeným prianím 
je aj investícia do bývania. Skúste to aj vy.

(Mgr. M. Hudáková, UniCredit Bank, Bardejov)

ODKLADAŤ SI PENIAZE DO BUDÚCNOSTI
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Takto sa o našej známej basketbalistke 
Marcele Krämerovej-Kalistovej (*17. 2. 
1970), rodáčke z Bardejova, vyjadril kedysi 
manažér basketbalistiek myjavského 
Spartaka Ľubomír Gábriž. Napriek 
tomu, že na ňu dnes mnohí zabudli, 
ba mladšia generácia ju ani nepozná, 
mohla by jej práve tá dnešná generácia 
mladých dievčat úprimne závidieť…

Ako jedna z našich najlepších basketbalistiek 
si z ME 1993 v Perugii doniesla bronz a z 
ME 1997 v Budapešti striebro. Hrala v tíme, 
ktorý na kontinentálnom šampionáte 1999 
v Poľsku skončil štvrtý, čo aj jej vystavilo 
letenku na olympiádu do Sydney 2000. 
Ako sama priznáva, veľkú hodnotu má 
pre ňu olympijský štart, keďže taká 
možnosť je nielen raz za štyri roky, ale 
niekedy aj za celý život. „Taký zážitok by 
som dožičila každej hráčke,“ skonštatovala 
o vystúpení pod piatimi kruhmi.

Bývalá rozohrávačka bola v družstve Slávie 
UMB Banská Bystrica, ktoré prelomilo 
hegemóniu českých klubov a v roku 1990 
prinieslo na Slovensko prvý československý 
titul v ženskom basketbale. Potom 
bola Marcela Kalistová známa najmä z 
viacročného pôsobenia v Myjave, kam ju 
vietor zavial po skončení vysokej školy. 

Ako hráčka pokračovala po roku 1999 v 
poľských mestách Gdansk, Krakov a vo 
francúzskych Nice a Montpellier. Práve 
na rozhodujúci zápas o prvenstvo v 
Ružomberskej challenge round o postup 

na ME `97 sa v basketbalových kruhoch 
často spomína. Marcela vtedy nastúpila 
sedem minút pred koncom zápasu, aby 
vyviedla Ruskám svoj typický majstrovský 
kúsok. Vysoká škola basketbalu hovorí, 
že výborný strelec dá trojku v pravú 
chvíľu. Marcela Kalistová je teda dobrý 
strelec na druhú. Časomer už ukrajoval 
z poslednej minúty, keď na trojkový pokus 
Rusky Sumnikovovej odpovedala naša 
rozohrávačka rovnako. 

Súperky však stále viedli 81:79. Loptu 
pri protiútoku stratili. Do konca chýbalo 
25,8 sekúnd a tréner T. Vasilko logicky 
vyberal time out. Marcela dostala za 
úlohu nájsť prekvapujúcou prihrávkou 
pivotku alebo uvoľnené krídlo.

„Manévrovala som, príhodnú chvíľu som 
však nenašla. Už som cítila časový tlak. 
Neostávalo nič iné, ako skúsiť znovu,“ 
spomínala Marcela. Presne 3,5 sekundy pred 
koncom lopta prepadla obručou a časomer 
ukázal konečných 82:81 pre Slovensko!

Aj preto sa hovorilo o zlatých rukách 
Bardejovčanky a jej rozhodujúcich okamihoch. 
Podobne na ME 1993 v Perugii sekundu pred 
koncom našla skvelou prihrávkou Hirákovú 
a proti domácim Taliankam vybojovali bronz.

Na trénerskú dráhu, pričom súčasne bola 
jednu sezónu ešte aj hráčka, sa vydala pod 
myjavskými košmi. V roku 2006 ju povinnosti 
odviali do Česka, kde sa dievčatám či ženám 
venovala postupne v Zlíne, Karlových 

Varoch, Strakoniciach a naposledy vo VŠE 
Praha. Medzitým viedla aj českú dievčenskú 
„dvadsiatku“ a uchádzala sa i o post trénerky 
tamojšej ženskej reprezentácie. „Zatiaľ 
najväčšie trénerské úspechy som dosiahla 
so Strakonicami. V sezóne 2010/11 sme 
v lige aj Českom pohári obsadili výborné 
tretie miesto,“ skonštatovala 168 cm 
vysoká Marcela Krämerová-Kalistová, 
ktorá bola známa bojovníčka na ihrisku 
a svoje družstvá neraz koučuje až prehnane 
emotívne. 

„Žijem s družstvom počas zápasu celých 
40 minút, nikdy neobsedím na lavičke a 
dostávam sa do sporov s rozhodcami,“ 
priznala, pričom sa nebráni tejto téme, 
veď sa pozná. „V tomto ešte potrebujem 
ako trénerka dospieť,“ zasmiala sa. 

Dvojnásobná mama, ktorej robí radosť 
osemročný Maxim a šesťročný Tobias, 
má vysoké trénerské ambície. Chcela 
by viesť euroligový tím. Marcele 
želáme, nech sa jej tento športový 
sen splní a nech svoj vlastný športový 
potenciál predáva ďalším generáciám.

BOLA BASKETBALISTKOU ROZHODUJÚCICH OKAMIHOV
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