
Do zoznamu hokejistov, ktorí podstúpili operáciu očí, ako sú napríklad Mário 
Bližňák, Ty Wishart, Mathew Maione a mnoho ďalších, sa nedávno zaradil aj  
Vladimír Országh, tréner HC ´05 iClinic Banská Bystrica, ktorý sa tento rok 
dočkal prvého titulu v rámci trénerskej kariéry a v klube sa prvýkrát tešia z ho-
kejového titulu majstra Tipsport ligy. Vlado sa rozhodol zveriť do rúk doktora  
Iva Ďurkoviča, ktorý sa vďaka svojej vášni ku športu stal lekárom HC ´05 iClinic 
Banská Bystrica.

Zaostrite  
na svet  
s iClinic

TLAČIA VÁS OKULIARE NA NOSE A ROZMÝŠĽATE O LA-
SEROVEJ OPERÁCII OČÍ? MNOHO ĽUDÍ UŽ VĎAKA NEJ 
ZÍSKALO SPÄŤ OSTRÝ ZRAK, TAK PREČO NIE AJ VY? TEN-
TO TYP MEDICÍNSKYCH ZÁKROKOV JE V SÚČASNOSTI 
BEZPEČNEJŠÍ AKO KEDYKOĽVEK PREDTÝM. 
NA OČNEJ KLINIKE ICLINIC PODSTÚPILO LASEROVÚ 
OPERÁCIU OČÍ VIACERO ŠPORTOVCOV, PRE KTORÝCH 
JE OSTRÝ ZRAK NEVYHNUTNÝ, AK CHCÚ ODVÁDZAŤ 
ŠPIČKOVÉ VÝKONY.

Najčastejšie používanou operačnou 
metódou pre profesionálnych špor-
tovcov je revolučná novinka ReLEx 
Smile. Práve očná klinika iClinic bola 

jednou z prvých, ktorá ju priniesla na Slovensko 
a v roku 2016 získala prvenstvo v počte zopero-
vaných pacientov v rámci tejto metódy. Oproti 
ostatným typom operácií prináša ReLEx Smile 
pre pacientov niekoľko výhod. Je najšetrnejším 
spôsobom odstraňovania dioptrií a zároveň je-
dinou metódou, pri ktorej sa nenaruší povrch 
rohovky. Pre pacientov s vysokými dioptriami 
a astigmatizmom znamená tiež nádej na život 
bez okuliarov, pretože donedávna ich nebolo 
možné operovať. Vďaka najbezpečnejšiemu 
femtosekundovému laseru ZEISS – VISUMAX 
500 majú pacienti zabezpečený bezbolestný 
priebeh operácie, s okamžitým nástupom zra-
kovej ostrosti, bez rekonvalescencie a bez ne-
žiaducich účinkov.
Lekári v  iClinic, na čele s  doktorom Ďurkovi-
čom, patria medzi špičku v oblasti oftalmoló-
gie. S laserovou chirurgiou oka majú dlhoroč-
né skúsenosti, operácie excimerovým laserom 
na Slovensku vykonávajú od roku 2007. Očnú 
kliniku iClinic v súčasnosti nájdete v Bratislave, 
Banskej Bystrici a  na Malorke, čoskoro otvára 
svoje nové prevádzky v Skalici a Prahe. 
V bratislavskom Auparku, konkrétne v Aupark 
Tower, kde sídli klinika, majú nielen pacienti, ale 
aj všetci návštevníci k dispozícii novú kaviareň 
iClinic cafe. ,,Naším cieľom je priniesť pacien-
tom väčší komfort, a  preto sme sa rozhodli 
priniesť nový koncept – spojenie očnej kliniky 
a kaviarne“ hovorí MUDr. Ivo Ďurkovič. A ak bu-
dete mať šťastie, môžete práve v tejto kaviarni 
stretnúť hokejové hviezdy, ktoré prichádzajú 
nielen na kliniku, ale aj za výbornou kávou.
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