
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Biele srdce získava dialýza v Zlatých Moravciach 
 
Tlačová správa  
18. júla 2022 

 
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek už pätnásť rokov každoročne udeľuje 
prestížne ocenenie vyjadrujúce oddanosť práci, výborné znalosti a nasadenie, ktoré 
napĺňajú podstatu ošetrovateľstva. Tento rok bolo ocenených 28 sestier a pôrodných 
asistentiek vrátane vedúcej sestry dialyzačného strediska B. Braun Avitum v Zlatých 
Moravciach, Mgr. Jaroslavy Sucháňovej. “Ocenenie si veľmi vážim, jednoznačne patrí 
celému môjmu kolektívu. To, kým som, je do istej miery aj ich zásluha. Poďakovanie od 
kolegov je ten motor, ktorý nás, sestry, nesmierne motivuje do ďalšej práce,” hovorí 
Jaroslava Sucháňová.  
 

PANDÉMIA POTVRDILA EXTRÉMNU DÔLEŽITOSŤ SESTIER 
Tento rok v máji pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier usporiadala Regionálna komora sestier 
a pôrodných asistentiek v spolupráci s nemocnicou AGEL Zlaté Moravce celodennú akciu, ktorá 
mala na programe prednášky a mítingy vrátane odovzdávania ocenenia Biele srdce v kategóriách 
Sestra z praxe a Sestra-manažérka. Akcia si pripomína deň narodenia zakladateľky moderného 
ošetrovateľstva Florence Nightingaleovej. Sestry si prevzali ocenenia z rúk zástupcov Regionálnej 
komory sestier a pôrodných asistentiek, nemocnice a primátora mesta Zlaté Moravce. Ocenenie sa 

udeľuje na dvoch úrovniach – celorepublikovej a regionálnej. „Gratulujem pani Jaroslave 
Sucháňovej k oceneniu jej práce, ktorú si veľmi vážim. Poďakovanie si samozrejme zaslúži 
celý kolektív sestier zo strediska Zlaté Moravce, ale vlastne aj všetky naše kolegyne, ktoré 
denne zaisťujú kvalitnú starostlivosť pre našich pacientov,“ hovorí Ing. Petr Macoun, Ph.D., 
konateľ B. Braun Avitum CZ/SK. 
 

DESAŤ ROKOV NA DIALÝZE 

Profesijná cesta Jaroslavy Sucháňovej sa začala na Strednej zdravotníckej škole sv. Vincenta de 

Paul  

v Topoľčanoch. Po ukončení strednej školy pokračovala vo vysokoškolskom štúdiu na Univerzite 

Konštantína Filozofa v Nitre v odbore ošetrovateľstvo a svoje vzdelanie si prehĺbila na 

špecializovanom štúdiu na Slovenskej zdravotníckej univerzite, na Fakulte ošetrovateľstva a 

zdravotníckych odborných štúdií v Bratislave v odbore Ošetrovateľská starostlivosť o 

dialyzovaných pacientov. Po ukončení štúdia pracovala ako sestra v zariadení pre telesne a 

duševne postihnutú mládež v Topoľčanoch, následne na dialýze v Topoľčanoch a od roku 2012 

pôsobí v dialyzačnom stredisku v Zlatých Moravciach ako vrchná sestra. „O práci na dialýze som 

snívala už na strednej škole. Práve tá netradičnosť a špecifiká dialyzačného pracoviska boli 

pre mňa výzvou naučiť sa a robiť niečo výnimočné. A dodnes to vnímam navlas rovnako. 

Mala som naozaj šťastie na ľudí. Všetkým som vďačná za skúsenosti, spoluprácu a životné 

lekcie. Môj kolektív je celkom výnimočný. Investícia do ľudských zdrojov stojí za to, pretože 

so správnymi ľuďmi dokážeme aj nemožné,“ hovorí Jaroslava Sucháňová. 

 

BROŠŇA V TVARE SRDCA 



 

 

 

 

 

 

 

 

Súčasťou poďakovania je pre všetky ocenené sestry aj šperk, brošňa zhotovená zo strieborného 
drôtu v tvare srdca vytvorená technikou šitej čipky. Podľa kolegov bude jednoznačne v správnych 
rukách. Významne prispieva k vysokej odbornosti a úrovni ošetrovateľskej starostlivosti o 
dialyzovaných pacientov, aktívne sa venuje nielen práci sestry na dialyzačnom oddelení, ale 
zastupuje svoju dialýzu na najrôznejších odborných akciách. Okrem tohto všetkého je aj 
ambulantnou sestrou v nefrologickej ambulancii. “Za všetkých kolegov dialyzačného strediska 
pani Jaroslave Sucháňovej srdečne blahoželáme k prestížnemu oceneniu Biele srdce a 
zároveň sa chceme poďakovať za jej obetavosť a profesionalitu vo vzťahu k pacientom aj 
kolegom, veľmi si našu pani vrchnú sestru vážime,” zaznieva z radov tímu kolegov z 
dialyzačného strediska B. Braun v Zlatých Moravciach. Okrem samotnej práce má ocenenie 
celý rad kritérií. Sestra musí mať napríklad minimálne 10 rokov praxe v zdravotníctve alebo musí 
publikovať minimálne 10 odborných textov. Podľa dát Inštitútu zdravotnej politiky pracuje na celom 
Slovensku okolo 30 tisíc zdravotných sestier a necelé dve tisícky pôrodných asistentiek. Vo svojej 
súčasnej podobe funguje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek od roku 2002. 
 

 
 
Viac o B. Braun 

Koncern B. Braun pôsobí na celosvetovom trhu viac ako 180 rokov a dnes patrí k najväčším výrobcom 

zdravotníckych produktov na svete. Hlavné sídlo je v nemeckom Melsungene, pobočky má v 64 krajinách 

sveta. Skupinu B. Braun CZ/SK tvorí B. Braun Medical (dodávateľ zdravotníckych prostriedkov), B. Braun 

Avitum (prevádzkovateľ dialyzačných stredísk, odborných ambulancií a domovov pre osoby so zdravotným 

postihnutím) a Aesculap Akadémia (medzinárodná vzdelávacia inštitúcia). Skupina B. Braun v Českej a 

Slovenskej republike pôsobí od roku 1993 a zamestnáva viac ako 900 ľudí. Charitatívny projekt B. Braun pre 

život podporuje vybrané neziskové organizácie aj jednotlivcov. Patrónom projektu je český paralympionik 

David Drahonínský. 
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