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Na otázky nám odpovedal primár plastickej chirurgie 
kliniky avelaneclinic MUDr. Daniel Mládek PhD.

Vylepšite si pohľad 
do zrkadla

• V posledných rokoch 
sa postoj verejnosti 
voči plastickej chirur-

gii zmenil.  Myslíte si, že táto téma už 
prestala byť na Slovensku tabu? 
Je pravdou, že plastická a chirurgia bola 
v minulosti vnímaná skôr v rovine korektív-
nych zákrokov po úrazoch, či popáleninách 
a samotná estetická chirurgia bola zaznáva-
ná a neakceptovaná verejnosťou.  V posled-
ných rokoch sa však postoj verejnosti k es-
tetickej chirurgii od základov zmenil. Dá sa 
povedať, že akceptovanosťou a žiadanosťou, 
ako aj úrovňou služieb sa estetická plastická 
chirurgia postupne dotiahla na úroveň zá-
padoeurópskych krajín, či USA, kde je toto 
medicínske odvetvie najrozšírenejšie. 

• Kedy a prečo vznikla myšlienka otvo-
riť súkromnú kliniku v Nitre?
Myšlienka založenia kliniky vznikla už v roku 
2005 pričom našou predstavou bolo vybu-
dovať modernú kliniku plastickej chirurgie, 
ktorá bude svojimi službami, vybavením 
a starostlivosťou o zákazníkov porovnateľná 
so špičkovými pracoviskami tohto typu v Eu-
rópe. Spusteniu skúšobnej prevádzky kliniky 
koncom roka 2010 tak predchádzalo takmer 
5 rokov plánovania, projektovania, výstavby, 
zariaďovania a úprav priestorov tak, aby všetky 
náležitosti spĺňali základné kritérium, pre kto-
ré sme sa do projektu pustili – a tým je pohod-
lie, spokojnosť a bezpečnosť našich klientov.

• Kliník plastickej chirurgie je na Sloven-
sku stále viac, v čom ste lepší ako ostatní? 

Plastická a estetická chirurgia, tak ako aj 
iné odvetvia medicíny, sa posúva míľovými 
krokmi vpred a prináša stále nové postu-
py, technológie a riešenia, ktorých cieľom 
je minimalizovať zásahy do organizmu, 
prinášať lepšie výsledky bez zanechania vi-
diteľných stôp, znížiť bolestivosť a urýchliť 
hojenie – samozrejme pri zachovaní vysokej 
bezpečnosti pre pacientov. Našou snahou je 
sledovať tieto trendy a prinášať na Slovensko 
to najlepšie zo súčasnej plastickej a estetic-
kej chirurgie. Zaujímavosťou sú napríklad 
endoskopicky asistované operácie, ktoré 
umožňujú realizovať zákrok cez minimálne 
otvory na pokožke, pomocou vysokokvalit-
nej kamery a endoskopu. Veľmi aktuálny-
mi sa stávajú aj laserové a rádiofrekvenčné 
zákroky korektívnej dermatológie, ktoré sa 
vyznačujú maximálnou presnosťou, flexi-
bilitou nastavení a širokou škálou použitia. 
S týmito trendami súvisí investícia do kva-
litných prístrojov a pokrokových technoló-
gií, ktoré nám umožňujú prinášať viditeľný 
rozdiel vo výsledkoch v porovnaní s inými 
dostupnými technológiami. Nie je to však 
len o prístrojoch a kvalite materiálov, ale aj 
o prístupe k pacientom, príjemnom prostre-
dí a komforte pri pobyte na klinike. Svoju 
prácu máme radi a snažíme sa to preniesť do 
všetkých oblastí chodu kliniky. 

• Obor plastickej chirurgie je v kurze. 
Bol tento výber vo vašom prípade ciele-
ný alebo išlo skor o náhodu? 
Keď som sa pre tento odbor rozhodoval, 
rozhodne to nebolo v časoch, kedy boli 

tieto zákroky tak povediac trendy. Už na 
prvých stážach na chirurgii po skončení 
vysokej školy ma fascinovali rekonštrukč-
né zákroky a mikrochirurgické zákroky, 
ako prenosy prstov po amputácii, ná-
hrada tkanív, či prenosy lalokov. Boli to 
nesmierne náročné operácie aj fyzicky, 
aj časovo. Jedna operácia často trvala až 
8 – 12 hodín. K estetickým chirurgickým 
zákrokom som sa dostal až neskôr a pod 
vplyvom narastajúceho záujmu klientov 
som pri nich ostal dodnes. Stále sa však 
príležitostne rád vraciam aj rekonštrukč-
ným zákrokom. 

Aké máte plány do budúcnosti, budete 
ponuku ešte viac rozširovat?
Ak máme ísť za svojim cieľom, nemôž-
me zaspať na vavrínoch, ale ďalej rozvíjať 
a zlepšovať naše služby. Okrem noviniek 
v oblasti plastickej chirurgie a korektív-
nej dermatológie, sme tento rok spustili 
aj jednodňové ortopedické chirurgické 
zákroky a v najbližšom období zorzšírime 
svoje služby aj o cievnu a všeobecnú chi-
rurgiu.  
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