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Editoriál 
 
 
Vážení čitatelia, milé kolegyne a kolegovia, 
 
 

opäť sa blíži záver kalendárneho roka a s ním aj bilancovanie celého ročného obdobia, za ktorým dosť 
často nasleduje premýšľanie, aké predsavzatia si má človek dať do nového roka. 

V našich odboroch – laboratórnych vyšetrovacích metódach v zdravotníctve i vo verejnom zdravotníctve 
nie je ľahké dať si pracovné predsavzatia. Dôvodom je skutočnosť, že sme súčasťou multidisciplinárnych 
tímov a pracovných kolektívov. Sme iba jedným malým kolieskom v zložitom súkolí mašinérie spoločných 
vyšetrovacích a liečebných zložiek, ktoré poskytujú cenné údaje pre lekárov a ošetrujúci, kontaktný perso-
nál pri zaisťovaní liečebno-preventívnej starostlivosti.  

Z horeuvedeného pohľadu je preto konkrétne pracovné predsavzatie vždy logickým nezmyslom, pretože 
oficiálne pracovné i kvalifikačné požiadavky na naše pracovné miesta jasne určujú naše povinnosti a kom-
petencie s automatickým a samozrejmým predpokladom, že ich budeme vykonávať s plným profesionál-
jnym i ľudským nasadením a s najlepším vedomím a svedomím. 

Jedna z mojich kolegýň na mojom prvom pracovisku – veľkom laboratóriu klinickej biochémie, na ktoré 
som nastúpil po ukončení štúdia, nikdy nerozprávala o predsavzatiach alebo zlepšeniach. Bola tichšej po-
vahy, rozprávala málo a vždy k veci. Ak však bolo treba riešiť problém, reagovala okamžite radou alebo 
pomocou aj v prípade, ak zasahovať nemusela. Raz som si všimol, že na svojom pracovnom stole má nale-
pený lístoček s nejakým textom. Podišiel som bližšie a prečítal som si nasledovné slová: Simply do it. Veľmi 
ma to oslovilo. Od tejto príhody viem, že mnohé situácie sú síce komplikované, ale riešenia existujú, len 
treba mať odvahu ich vykonať. Vtedy si vravím: Jednoducho to urob! Bez zbytočných slov. Bez záväzkov. 
Bývalá kolegynka dodnes netuší, ako veľmi ma ovplyvnila... 

 

Milé kolegyne a kolegovia,  

blížia sa vianočné sviatky a koniec kalendárneho roka 2019. Prajem Vám aj v mene šéfredaktorky  
a celého redakčného kolektívu, aby ste ich prežili v zdraví, pohode a v príjemnej atmosfére. 

 
 
 
                                     RNDr. Vladimír Meluš, PhD. MPH 

 
 
 

 
  


