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O tom, prečo sa muž rozhodne stať gynekológom, netreba veľa polemizovať. Prečo sa 
však rozhodne stať niekto o� almológom? Aj o tom sme sa porozprávali s uznávanou 

očnou lekárkou MUDr. Petrou Hlaváčovou, PhD., FEBO (36) z iClinic.

Text Andrea Gažová

Čo je na oftalmológii také fascinujúce, že ste sa pre ňu roz-
hodli?
Celé to vyplynulo z našej rodinnej anamnézy. Moja mama bola oftal-
mologička. Už ako dieťa som s ňou chodila do nemocnice na služby. 
Otec bol zasa súdny patológ. Čiže ma domov vozila čierna sanitka a 
havrany. (úsmev) V porovnaní s inými deťmi som bola zrejme tak tro-
cha záujmovo inde. Kým ony sa hrali s autíčkami a bábikami, mojím 
svetom bol už vtedy mikroskop a sklíčka. Bolo viac-menej jasné, že zo 
mňa bude lekárka. Chvíľu som chcela byť aj herečka, ale to mi mama 
rázne zakázala. 
O vašej kariére rozhodla mama?
Nie, bolo to moje rozhodnutie. Mama dosť skoro zomrela. Po jej smrti 
som bývala u starých rodičov a od pätnástich rokov som o sebe rozho-
dovala takmer sama. Nevedela som, čo presne chcem robiť, vedela som 
len to, že chcem byť lekárka a nechcem čisto ambulantný odbor, skôr 
ambulantno-chirurgický. Tak som sa dostala k oftalmológii.
Medicínu ste vyštudovali v Bratislave, postgraduál ste si 
robili v Brne. Potom ste odišli na dlhší čas do zahraničia. 
Na Slovensku vás to nebavilo?
Práveže bavilo. Keby bolo na mne, nikdy neodídem. Tak ako som sa 
narodila, chcela som celý život žiť v Nitre. Na Slovensku mi nikto neod-
povedal na žiadosti o prácu, a tak som odišla tam, kde mi odpovedali. 
Po škole som chvíľu pracovala v Brne, neskôr som si urobila európsku 
atestáciu v Paríži. Odtiaľ som sa presídlila do Düsseldorfu.
Prečo práve tam?
Podarilo sa mi získať prácu na významnej klinike.
Vraj ste už ako veľmi mladá začali operovať, čo v tejto 
brandži nie je bežné...
Ja som sa k operovaniu malých zákrokov dostala naozaj skoro, ako 
26-ročná, keďže nám to umožnila profesorka Vlková. Po atestácii som 
už operovala sivý zákal a iné očné operácie či unikátne záležitosti typu 
dekompresia obalov zrakového nervu.
Po úspešne rozbehnutej kariére v zahraničí ste sa pred dvo-
ma rokmi rozhodli vrátiť na Slovensko. Prečo?
Podnetom boli súkromné okolnosti. No uvažovala som o tom už dlh-
šie. Najskôr som si hľadala nové miesto v Nemecku, nakoniec sa veci 
vyvŕbili tak, že som sa vrátila na Slovensko. Hoci som si to nevedela 
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lekárka so svetovými skúsenosťami
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predstaviť, ale ponuka z iClinic bola pre mňa taká zaujímavá, že som 
sa rozhodla zo dňa na deň.
Čím vás oslovili?
Páčila sa mi predstava pracovať v bratislavskom Auparku aj celý 
koncept kliniky. Kontakt so zahraničím mám stále, lebo máme 
veľa klientov zo zahraničia, z Rakúska aj Nemecka. Väčšinou prídu 
do Bratislavy s celou rodinou. Kým si ostatní pozrú mesto a urobia 
nákupy, pacient absolvuje vyšetrenie a operáciu. Potom prenocujú v 
niektorom z našich partnerských hotelov, na druhý deň príde pacient 
na kontrolné vyšetrenie a môžu ísť domov.
Na medicíne sú fascinujúce najmä objavy a inovácie. 
Stretávate sa s nimi aj vy?
Áno. V porovnaní s genetikou alebo hematoonkológiou ich je však 
určite menej. Jednou z najnovších metód, ktorá sa začala používať 
v refrakčnej chirurgii a aj u nás na iClinic, je Relex Smile 3D. Teda 
odstraňovanie dioptrií do diaľky, odstraňovanie krátkozrakosti a 
astigmatizmu. Má veľa výhod. Je to úplne bezbolestný zákrok, bez 
rezu a s rýchlou rekonvalescenciou. Na druhý deň po operácii môže 
ísť človek do práce, po týždni je už úplne bez obmedzení. Dokonca 
môže robiť napríklad aj vodné športy, čo je s prichádzajúcim letom 
veľké plus. Slnečné okuliare s kvalitným UV fi ltrom sú po operácii 
nevyhnutné. 
Na záver otázka z iného súdka. Ako si oddýchne vychy-
tená očná lekárka od práce?
Som typ, ktorý si nosí prácu aj domov. Teda voľno skôr nemám, než 
mám. Hlavu sa snažím vyčistiť pri bežných aktivitách. Dvakrát do 
týždňa zájdem do fi tka, prípadne relaxujem pri dobrom jedle alebo 
víne. Najradšej s kamarátmi. Keby som nemala priateľov, tak asi rie-
šim prácu nonstop a nikdy nevypnem.
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Šoubiznisové kamarátstva
GANGY
Celebritné

pre blondínku

BFF
FARBA
brunetu
aj ryšavku

STYLINGOVÝCH

TIPOV
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