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Milí priatelia, „esemkári“!

V prvom rade sa vám chceme poďakovať za priazeň, ktorú prejavujete náš-
mu magazínu SKOMPASOM. Vaša reakcia nás veľmi teší, vaše ohlasy, návr-
hy a pripomienky sú pre nás cenným zdrojom informácií o tom, čo chcete v 
magazíne mať, čo chcete čítať, aké rady vám najviac poslúžia... Na základe 
vašich podnetov možno usúdiť, že najviac si želáte, aby magazín SKOM-
PASOM bol nielen pre vás, ale aj o vás. Príbehy ľudí, ktorých osud zaskočil 
v podobe  zákernej „esemky“ sú zrkadlom, v ktorom sa všetci vidíte. Či ide 
o príbeh húževnatého herca Tibora Frlajsa, pastelovej poetky spod Tatier 
Stanky  Šimurdjakovej alebo či je to dnešná história  vytúženého materstva 
Ivetky Gálikovej – všetky príbehy odrážajú to, čo prežívate aj vy, čo cítite, o 
čom snívate...
Milí priatelia, chcete čítať o osobitom svete „esemkárov“, chcete mať viac in-
formácií o tejto chorobe, chcete toho veľa od zdravotníctva, lekárov, sestri-
čiek... Je to pochopiteľné, robíte všetko preto, aby váš život, vaše bytie bolo 
v rámci možností čo najdôstojnejšie. Chcete toho veľa aj od nás, od svojho 
magazínu SKOMPASOM a my urobíme všetko, aby sme vám vaše želania 
splnili. Dovoľte však aj mne  vysloviť jedno osobné vyznanie. Novinár má 
základnú povinnosť rýchlo, objektívne a spoľahlivo informovať o tom, čo 
sa deje doma aj vo svete. Samozrejme, robí to! Najšťastnejší je však vtedy 
– môžem to potvrdiť z vlastnej skúsenosti -, keď plní nádhernú úlohu posla 
dobrých správ. Človeku až srdce podskočí od radosti, keď v rozhovore s od-
borníkmi na diagnózu SM – a naši sú skutočne skvelí, prosto profesionáli 
na vysokej európskej úrovni – zaznejú z ich úst slová, ako napríklad „nová 
liečba je veľmi nádejná“ či „ postup ochorenia sa darí zastaviť a možno už 
o takých 10 -15 rokov budeme mať liek, ktorý chorobu SM nielen zastaví, 
ale ju aj vylieči“... Priatelia, toto sú tie najväčšie trháky a najväčšie senzácie, 
ktoré by mali byť na prvých stranách novín či v najsledovanejších blokoch 
televízneho vysielania!
(Žiaľ, nie sú, pretože našu spoločnosť valcuje bulvár so svojimi „bombami“ 
v podobe krvavých vrážd, pikošiek zo života primitívnych celebrít a zlodej-
ských politikov združených v „klube gorila“. Keby čo len desatinka z rozkrad-
nutého majetku Slovenska išla na výskum nových liekov, možno by už zajtra 
boli pacienti s diagnózou rakoviny či SM oveľa bližšie k svojmu vyliečeniu).
Milí priatelia, choroba nie je dôvod , aby človek stratil svoju dôstojnosť. Vy 
na rozdiel od zdravých ľudí bojujete na mnohých frontoch. A ako statočne! 
Tak bojujte ďalej! A nech sú vám naše dobré správy v tomto zápase posilou.
Želáme vám z celého srdca, aby aj vďaka nášmu magazínu SKOMPASOM sa 
na vás svet aj v roku 2012  milo usmieval! 

                                                      Ľubomír Stanček
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• Pani doktorka, približne pred rokom, tesne po skončení 
bratislavského kongresu 4. Dni demyelinizačných ocho-
rení, sme v rozhovore pre naše periodikum okrem iného 
hovorili aj o nových trendoch v liečbe sklerózy multi-
plex. Udialo sa odvtedy v tomto smere niečo nové? 

 Isteže, objavili sa nové veci. V ostatných mesiacoch, teda od 
januára tohto roku pribudla tabletková forma imunomodu-
lačného lieku. Niektorí pacienti sa domnievajú, že je to in-
terferón či copaxone v tabletkách. Nie je to však pravda, je 
to niečo celkom iné, pretože  tento liek má mechanizmus 
účinku úplne iný... Zatiaľ však s tým máme malé skúsenosti, 
pretože „tabletka“ je u nás k dispozícii iba niekoľko týždňov. 
Stále teda  používame takzvaný zlatý štandard ako interfe-
róny či glatiramer acetát. Tieto lieky sú pacientom stále k 
dispozícii a sú skutočne bezpečné. 

• Faktor bezpečnosti je pri liečbe SM mimoriadne dôležitý 
a aj v dnešnom našom rozhovore by sme mu mali veno-
vať osobitú pozornosť...

 Súhlasím, bezpečnosť lieku aj celkovej liečby je pre pacienta 
nesmierne dôležitá.

 
• Diagnóza SM je v živote človeka medzník, pretože tento 

nesmierne tvrdý zásah do jeho existencie priamo osu-
dovo ovplyvňuje ďalšie jeho bytie. Keď toto ochorenie 
postihne mladú ženu, povedzme vo veku od 20 do 35 
rokov, ktorá má život pred sebou a ktorá intenzívne 
rozmýšľa o mnohých veciach, napríklad aj o tom, že sa 
stane mamičkou, že si založí alebo ešte rozšíri svoju ro-
dinu, je to osudová katastrofa. Pani doktorka, je to bež-
ná situácia, ak sa mladá žena s diagnózou SM rozhodne 

Keď sa človek dozvie, že má ochorenie s doživotnou diagnózou, utrpí šok. Po mnohých bezsenných nociach, ne-
konečných slzách, dňoch beznádeje sa utieka ako k záchrane k lekárovi odborníkovi, ktorý ho krôčik po krôčiku 
(každý z nich je náramne bolestivý) opätovne vracia do života. Dostatok serióznych informácií o ochorení aj o 
možnostiach liečby vracajú pacientovi šance, že ešte bude plnohodnotne žiť. A mladým ženám nádej, že napriek 
ochoreniu sa naplní ich najväčšia túžba – porodiť dieťatko.

priviesť na svet dieťatko, alebo tehotenstvo a pacientka 
s diagnózou SM je skôr výnimočná záležitosť?

 Povedala by som, že v posledných rokoch začali byť ženy 
pri takomto rozhodovaní odvážnejšie. Samozrejme, súvisí 
to aj s tým, že aj lekári sú dnes lepšie informovaní o mož-
nostiach a rizikách tehotenstva u pacientok s diagnózou 
sklerózy multiplex. Ešte donedávna panoval názor, že ta-
kýmto ženám sa neodporúča otehotnieť, lebo tehotenstvo 
a pôrod môžu zhoršiť ich stav. Dokonca existovali tvrdenia, 
vraj počas gravidity môže dôjsť k výraznému zhoršenie zdra-
votného stavu pacientky. Skutočnosť je však tá, že samotné 
tehotenstvo skôr prospieva takejto žene a že pacientky sa 
počas tehotenstva cítia dobre. Samozrejme, po skončení 
tehotenstva a po pôrode môže u pacientky dôjsť k ataku. 
Ale ten už v súčasnosti vieme zvládnuť a moje skúsenosti sú 
také, že za posledných 10 rokov porodilo asi 35 pacientok 
registrovaných v našom centre SM zdravé deti. Stav jednej 
z nich sa po pôrode zhoršil, ale zhoršenie nebolo príliš zá-
važné a ďalší priebeh jej ochorenia bolo možné zvládnuť 
dostupnou liečbou. Dnes – dá sa povedať – je jej ochorenie 
na rovnakej úrovni ako pred pôrodom, pacientka je na imu-
nomodulačnej liečbe, ktorá k tomu prináleží a ona si užíva 
šťastie svojho materstva. Lebo žena je predsa predurčená na 
materstvo, je to jej hlavná úloha v živote. Niektoré pacientky 
s diagnózou SM to potláčajú, niektoré sú si vedomé, že by 
nemali počas diagnózy voliť túto cestu. Mám však aj spokoj-
né pacientky, ktoré sa tejto šance priviesť dieťatko na svet 
nechceli vzdať.

• Pani doktorka, spomínali ste svoje skúsenosti s pacient-
kami s diagnózou SM, ktoré sa rozhodli pre tehotenstvo 
a dokonca ste uviedli aj veľmi zaujímavú pozitívnu šta-
tistiku. Napriek tomu priviesť na svet dieťa je nepochyb-
ne mimoriadne vážne rozhodnutie, pretože žena s diag-

-nózou SM musí brať do úvahy množstvo faktorov, ktoré 
zdravá žena vypúšťa zo zreteľa. Tu predsa nejde iba o 
samotné tehotenstvo, ale napríklad aj o to, či žena bude 
môcť, či bude zdravotne schopná, spôsobilá vychovávať 
svoje vysnívané dieťatko, či ho dokáže pripraviť na život 
a uviesť ho doň. Tých osudovo vážnych otázok, ktoré si 
musí položiť mladá žena, je viac ako dosť: Aká budúcnosť 
čaká jej dieťa? Aká bude jej choroba - zlepší sa? Alebo na-
opak, čo keď sa zhorší? Kto v takom prípade pomôže dieťa-
ťu? A ako je to vlastne s  dedičnosťou? 

 Samozrejme, tehotenstvo je nesmierne závažné rozhodnu-
tie v živote každej ženy, teda nielen ženy s diagnózou SM. 
Život je dnes veľmi neistý, žena nikdy nevie, kedy zostane 
bez práce, bez finančných prostriedkov, či kedy sa jej trebárs 
skomplikujú vratké partnerské vzťahy, pretože manželstvá 
sa dnes oveľa menej uzatvárajú a namiesto nich nastupujú 
partnerské vzťahy. Môže sa stať aj to, že partner takúto si-
tuáciu nezvládne a nechá ženu aj s dieťaťom. Toto všetko si 
musí žena dobre zvážiť. Tým, ktoré sa rozhodli, že chcú mať 
dieťatko, hovorím, aby urobili tento krok vtedy, keď choroba 
nie je aktívna, a tiež vtedy, keď majú dobré rodinné zázemie. 
To je veľmi podstatná okolnosť, pretože keby sa nedajbože 
zdravotný stav „esemkárskej“ mamičky zhoršil, jej partner by 
ju mal podporiť. Ak pri nej nie je partner, mali by tam byť 
povedzme rodičia, ktorí sú si vedomí nielen choroby svojej 
dcéry, ale aj toho, že asi by oni mali pomôcť s výchovou svoj-
ho vnúčaťa, ktoré príde na svet. Keď choroba nie je aktívna, 
to znamená, že žena nie je vystavená atakom alebo ich nemá 
veľa, zároveň je schopná samostatnej chôdze, a navyše má 
dobrého partnera, nevidím dôvod, aby žena nepodstúpila 
toto riziko. Aj u zdravej ženy predsa môže vzniknúť situácia, 
že niekedy v budúcnosti nebude schopná postarať sa o svo-
je dieťa.

 A ešte čosi... Ak by sa v budúcnosti pacientke s SM jej zdravot-

Ženy sú dnes
pri rozhodovaní
o materstve
odváŽnejšie

mUdr. Ľubica procházkova, phd.
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ný stav zhoršil, stále predsa prichádzajú nové a nové lieky. Tie 
sú čoraz účinnejšie a perspektíva je  taká, že toto ochorenie 
nebude ďalej progredovať.. A možno sa raz  toto ochorenie 
podarí celkom vyliečiť. Možno už aj také lieky budú. Dnes je 
takáto, snáď optimistická,  perspektíva. V minulosti nebola. V 
minulosti bol taký stav, že choroba sa postupne zhoršovala. 
Nedokázali sme priebeh ochorenia ovplyvniť. 

 Čo sa týka genetiky, tá je síce veľmi svojská, ale nie je dedične 
podmienené, že aj potomok musí dostať toto ochorenie. Áno, 
u žien, ktoré majú akékoľvek autoimunitné ochorenie vráta-
ne sklerózy multiplex, je väčšie riziko, že ich dieťa môže toto 
ochorenie mať. Toto riziko je asi päťkrát väčšie ako u zdravej 
populácie. Takže aj tento faktor dedičnosti treba brať do úva-
hy. No nevie sa, ktorý gén je zodpovedný za sklerózu multi-
plex, tých génov je viac, preto sa nedá ani vyšetrením plodo-
vej vody zistiť, či dieťa má alebo nemá túto chorobu. A potom 
aj keby sa to zistilo, nie každá žena by sa rozhodla pre preruše-
nie tehotenstva, ak by naozaj bola presvedčená o tom, že die-
ťatko chce mať. Lebo vývoj v liečbe SM tak rýchlo napreduje, 
že keby to dieťatko hoci aj zdedilo toto ochorenie, môže sa 
dožiť takého lieku, ktorý chorobu vylieči. 

 
• Mladá žena na jednej strane veľmi túži po dieťati, ale na 

druhej strane si uvedomuje všetky riziká, ktoré jej hro-
zia. Takže ako by ste charakterizovali rozhodnutie mladej 
ženy priviesť na svet dieťatko – je to hrdinstvo alebo je to 
skôr viac-menej mierne odvážne rozhodnutie...

 Aj keď je tu určité riziko, tak pre matku ako aj pre dieťa, roz-
hodnutie každej  mladej ženy mať v takejto situácii dieťatko 
alebo dokonca aj dve, je vždy obdivuhodné. Mám pacient-
ku, ktorá s touto diagnózou bola na imunomodulačnej lieč-
be, rozhodla sa mať bábätko, prerušila liečbu, porodila, po 
pôrode sme znovu pokračovali v liečbe, rok sa liečila, už sme 

chystali protokol na ďalší rok liečby a vtedy mi oznámila, že sa 
rozhodla mať druhé dieťatko. Tak teda porodila druhé dieťat-
ko, znovu sme na rok nasadili liečbu, teraz je práve na nej – a 
už rozmýšľa o treťom dieťati.  

• Vážne?
 Áno. Má veľmi dobré rodinné zázemie, výborné manželstvo, 

nastúpila do roboty a všetko ide tak, ako má.

• A čo detičky?
 V pohode. 

• Pristavme sa ešte na chvíľu pri vašej štatistike. Dá sa te-
hotenstvo spomínaných pacientok považovať za spon-
tánne alebo je to skôr plánovaná záležitosť?            

 Už som spomínala, že za posledných desať rokov sme mali v 
našom centre celkovo 35 tehotných pacientok. Boli to ženy 
vo veku od 20 do 38 rokov. Neraz vznikla otázka, kedy sa 
majú z hľadiska liečby rozhodnúť pre tehotenstvo. Či majú 
najprv porodiť a potom nastúpiť na liečbu, alebo opačne. Ja 
odporúčam najprv začať s liečbou, aspoň rok alebo dva 
v nej pokračovať a keď je všetko dobré a aktivita ochorenia 
nenapreduje, teda stav pacientky je stabilný, ataky neboli, na 
magnetickej rezonancii nič nepribudlo, atď. tak žena môže 
prerušiť liečbu a súhlasím s tým, aby pacientka mala dieťatko. 
Samozrejme, svoje rozhodnutie by mala konzultovať aj s gy-
nekológom a neurológom. Niekedy je však lekár postavený 
pred hotovú vec a otázka plánovania je už neaktuálna.

• Ako je to v prípade tehotných žien s bezpečnosťou samot-
ných liekov?

 Z imunomodulačnej liečby máme k dispozícii interferóny a 
glatiramer acetáty. U všetkých liekov sa v rámci gravidity hod-
notí bezpečnosť lieku. Sú tu štyri skupiny – A, B, C a D. Pri kate-
gorizácii sa berie do úvahy, či bola robená štúdia bezpečnosti 
daného lieku pri pokusoch na zvieratách alebo či boli alebo 
neboli takéto pokusy. Glatiramer acetát patrí do skupiny B, 
interferón do skupiny C. Z tohto hľadiska je liek zaradený do 
kategórie B (glatiramer acetát) na tom lepšie, pretože je bez-
pečnejší aj čo sa týka plodu. V štúdiách sa dokonca uvádza, 
že pacientky pri tejto liečbe môžu užívať liek, pretože ten 
nemá žiadny negatívny účinok na plod. Glatiramer acetát je 
teda bezpečnejší, pretože podľa štúdií pri jeho podávaní ne-
dochádzalo u zvierat k spontánnym potratom. Pri interferó-
ne sa takéto štúdie nerobili. A výskyt nejakých malformácií 
nebol dokázaný ani pri jednom, ani pri druhom lieku.

 K náhodným otehotneniam, samozrejme, vždy dochádzalo a 
aj bude dochádzať. Existuje však odborný názor, že pacientky 
aj v takejto situácii môžu pokojne  pokračovať v liečbe. Ja však 
odporúčam – v tejto veci som trochu opatrnejšia -,  aby sme 
radšej prerušili liečbu, počkali. Keď je, ako hovorím „stabilný, 
dobrý stav“, tak prosím... Keby sa veci nejako skomplikovali, 
liečbu znovu nasadíme. Pri glatiramer acetáte však platí, že 
ide o bezpečný liek, potvrdzujú to mnohé štúdie a žena teda 
môže pri tejto liečbe pokojne absolvovať celé tehotenstvo.

 
• Pani doktorka, do akej miery otvorene rozprávate nielen o 

možnostiach liečby počas tehotenstva alebo o jej prerušení, 
ale aj o tom, že diagnóza SM je doživotná diagnóza, aspoň 
zatiaľ je to tak a teda tu nejde len o vynosenie dieťaťa a jeho 
pôrod, ale aj o jeho výchovu. Čo ak budúcu mamičku čaká v 

perspektíve vozík a s ním spojené komplikácie? Hovoríte aj 
o týchto veciach?

 Áno, hovoríme aj o tom. Hovoríme aj o perspektíve, o alter-
natívach možného vývoja ochorenia, ale otvárame aj ďalšie 
dôležité otázky, napríklad či žena má dobré zázemie, aby v 
prípade, že sa jej stav zhorší, sa jej mal kto o dieťa postarať. Z 
vlastnej praxe môžem povedať, že po pôrode sa dramaticky 
zdravotný stav zhoršil iba jedinej pacientke, ale ona mala zá-
važné problémy už pred tehotenstvom. Nebolo to plánované 
tehotenstvo a keď sa jej skomplikovala situácia, ukázalo sa, 
že pacientka má aj iné problémy. Žiaľ, nemala iba diagnózu 
SM, ale vážnu šarapatu jej robila aj platnička v oblasti dolnej 
chrbtice, ktorá dosť výrazne zhoršila jej stav. O všetkých ve-
ciach sa rozprávame veľmi otvorene a všetky ženy sa zhodli 
na tom, že aj keď ich život je po pôrode oveľa komplikova-
nejší, radosť z dieťaťa im všetko vynahradila.

 
• Štatistika, ktorú ste spomínali, je veľmi povzbudivá. Je 

však porovnateľná s číslami, ktoré ponúkajú SM-centrá 
vo svete?

 Áno, je to porovnateľné. Situácia u nás aj v zahraničí je približ-
ne rovnaká a téma tehotenstvo a SM nie je ani u nás, ani vo 
svete žiadne tabu. V tejto súvislosti však treba povedať aj to, 

že ešte i dnes niektorí lekári odporúčajú prerušenie tehoten-
stva  u ženy s touto diagnózou. Situácia sa postupne mení  
zrejme aj vďaka imunomodulačnej liečbe. Isteže, žiadneho le-
kára by nepotešilo, ak by sa stav pacientky po pôrode výrazne 
zhoršil, a ona by potom zostala na vozíku. Naša štatistika je 
veľmi povzbudivá, pretože keď sa z 35 žien, ktoré boli na imu-
nomodulačnej liečbe  zhorší stav iba jednej, tak zrejme celý 
menežment  je správny.

 Napriek tomu však odporúčam, aby tehotenstvo „prišlo“, keď 
je choroba v útlme, keď nie je aktívna, keď pacientka nie je po 
ataku. Ďalej odporúčam, aby si žena aj jej partner zvážili, kedy 
v priebehu roka by mal byť pôrod, lebo napríklad pacientom 
s touto diagnózou trebárs leto a horúčavy veľmi komplikujú 
život. Ak by teda mala takáto žena rodiť v lete, keď je to aj pre 
ženu bez diagnózy, keď chodí s tým veľkým bruškom, veľká 
záťaž, tak pre esemkárku je to zvlášť vyčerpávajúce. Takže lep-
šie je, keď žena rodí v zimných mesiacoch. Takže keď sa roz-
hodne pre dieťatko, tak nech si to trochu plánuje.

Zhováral sa Ľubomír Stanček 
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Iveta Gáliková, ktorej emotívne vyznanie nenechá človeka ľa-
hostajným, je veľmi pekná a atraktívna žena. Vysoká, štíhla 
dáma pochádza z Martina. Na svoje detstvo nedá dopustiť, spo-
lu s bratom ho prežili uprostred čarovnej „turčianskej záhradky“. 
Tento raj na zemi však z nej neurobil bábiku, ktorú nesmie vetrík 
ofúknuť. Hoci ňou neraz nie  vietor, ale doslova uragán lomco-
val, nezlomila sa, nepodľahla nástrahám života, ale kráčala ďalej. 
Azda aj preto si ctí rodinu a oceňuje krásu a životnú pohodu.  
Štyridsiatnička Iveta je príťažlivá žena, za ktorou sa obzrie nejeden 
chlap. Žiadnemu z nich by však nezišlo na um, že za nefalšova-
ným pôvabom a šarmom tejto ženy číha zákerná choroba skle-
róza multiplex a už vonkoncom nie, že táto usmievavá osoba je 
matkou štyroch detí.

Bojovníčka
S pani Ivetou sedíme v priestoroch chránenej dielne Scarabeus 
v bratislavskej Dúbravke. Keď si neskôr prehrávam diktafón so 
záznamom nášho rozhovoru, počujem jej tichý melodický hlas, 
ktorý sa chvíľami stráca v salvách búrlivého smiechu. Nie, nebola 
tam žiadna estráda, to si iba prítomní členovia združenia Nádej, 

všetko „esemkári“, rozprávali svoje veselosti, aby im príprava veľ-
konočných darčekov a ozdôb išla lepšie od ruky. Iveta Gáliková 
toto prostredie dôverne pozná, koniec koncov nie tak dávno spo-
lu s predsedníčkou združenia Nádej Jaroslavou Valčekovou dávali 
dokopy toto  združenie, na pôde ktorého vznikla aj táto chránená 
dielňa. Urobili veľkú vec a patrí im za to vďaka a uznanie stoviek 
pacientov, ktorí zvádzajú každodenný neľútostný zápas s krutou 
„tetou Rózou“ a ktorí práve na tomto mieste objavujú novú dôstoj-
nosť svojho bytia.
Iveta Gáliková je hotový gejzír nápadov. Sotva skončí jedna akcia 
– okrem iného má  lví podiel na tom, že združenie Nádej získalo 
vozidlo, ktorým môže na rekondičné pobyty či rehabilitáciu voziť 
imobilných pacientov s diagnózou SM – už je ochotná pomôcť pri 
novom projekte, ktorý zlepší život „esemkárov“. Keď sa jej pýtam 
na deti, povie, že ich má veľa. „Deti mám štyri, ale so mnou žijú iba 
tri. Marek býva u svojho otca, môjho prvého manžela, a ostatné tri, 
devätnásťročná Ivanka, dvanásťročná Emka a päťročný Štefko, sú s 
nami,“ upresňuje pomery v rodine. Vychováva ich spolu s druhým 
manželom - pred 13 rokmi sa opäť vydala - v rodinnom dome v 
Križovanoch pri Trnave.

„Kedy mám pocit šťastia..? Keď som s deťmi! S rodinou! Mne sú moje deti všetko! Ja som už veľa razy povedala, že keby som deti nemala, 
tak už tu nie som! Lebo len takto mám pre koho žiť! Viete, ono je to všetko o tom,  že človek sa musí snažiť aj v chorobe, aby bol pre deti 
užitočný. Aby som bola pre ne príkladom, že keď to mama zvládla, a aká chorá, tak to musia zvládnuť aj oni... Pýtate sa ma, či som nikdy 
neoľutovala, že mám deti... Nie, nikdy! To je asi jediné moje rozhodnutie, čo som nikdy neoľutovala. Mám deti, pretože som ich chcela 
mať. Človek stále prehodnocuje, či krok, ktorý spravil, bol dobrý, ale o tomto svojom rozhodnutí som nikdy neuvažovala, že by bolo zlé. 
A nikdy tak premýšľať nebudem. Ja som svojim deťom vďačná za to, že mi vrátili život...“

Rodinné prostredie v turčianskej záhradke sformovalo v Ivete 
dušu veľkej bojovníčky, ktorá síce túži po harmónii, pokoji, ale do-
káže sa s vecami okolo seba aj tvrdo popasovať. O svojej diagnóze 
sa dozvedela po druhom pôrode, keď sa jej narodila staršia dcérka 
Ivanka. Už samotný pôrod bol pomerne komplikovaný, ale Ivanka 
ešte nemala ani dva roky, keď nastali vážne problémy. Iveta išla 
do nemocnice a tam jej zistili, akú má chorobu. Najstaršia dcérka  
bude mať devätnásť, takže pani Iveta už 17 rokov žije s „esemkou“. 
Ako sa s ňou znáša, ako sa vyrovnala s touto ranou osudu? „Som 
zdravotníčka, a keď mi povedali, čo mi je, bolo to veľmi ťažké. Vedela 
som totiž, čo ma čaká. Bolo to strašné. S touto chorobou sa človek 
vyrovnáva celý život. Nedá sa povedať, že psychická kríza trvá rok, 
dva, pretože ona trvá celý život. Choroba pacientovi pripravuje stále 
nové a nové nepríjemné prekvapenia...“
Pred 17 rokmi bola v našom zdravotníctve iná situácia ako je dnes, 
pretože odvtedy postúpila dopredu diagnostika, objavili sa nové 
lieky a odborníci na liečbu SM tvrdia, vraj už v blízkej budúcnosti 
bude reálna nádej na vyliečenie tejto choroby. „Verím tomu,“ hod-
notí dnešnú situáciu pani Iveta. „Hovorila som si, že nemám až tak 
veľa rokov a veda ide úžasne dopredu, takže mám šancu. Som  pre-
svedčená, že kým zostarnem, určite sa objaví nejaký nový liek, ktorý 
mi pomôže, ktorý ma vylieči...“

Materstvo
Keď pani Iveta ochorela, lekári jej povedali na rovinu,  že ďalšie 
deti by už nemala mať. V tom čase sa to neodporúčalo. Dnes už 
zákazy tohto druhu prakticky neexistujú, pretože ochorenie SM a 
materstvo jednoducho idú dokopy! „Ďalšie dve deti som mala vte-
dy, keď som už mala potvrdenú diagnózu SM,“ spomína pani Iveta.  
„Rozhodla som sa ich mať, lebo som sa druhýkrát vydala a s novým 
manželom som ešte chcela mať dieťa. Teda jedno sme chceli a to 
druhé sa pošťastilo. Ale vôbec sme sa tomu nebránili...“
S prvým manželom mala dve deti, ale rodina sa jej rozpadla. Pý-
tam sa jej, či na rozpad jej prvého manželstva sa podpísal aj fakt, že 
ochorela na SM. „Áno, samozrejme. To považujem za hlavnú príčinu. 
Je rozdiel, keď si niekto berie zdravú ženu a potom príde choroba, a 
keď si niekto berie už ženu, ktorá je chorá a vie, že môže očakávať 
kopec problémov. V prvom prípade sa partner musí vyrovnávať s nie-
čím novým, v druhom sa vyrovnáva s niečím, na čo bol upozornený, 
čo približne pozná a teda tuší, čo ho v budúcnosti v takomto zväzku 
čaká“, hovorí pani Iveta. 
Jej druhý manžel, povolaním učiteľ na strednej škole v Trnave, 
teda vedel, čo ho vo vzťahu s Ivetou čaká. Tá mu povedala všet-
ko, čo „esemka“ so sebou prináša. Samozrejme, sú veci, ktoré stále 
prekvapujú tak ju, ako aj jej manžela. „Ale už sme v tom zohratí,“ s 
nadhľadom konštatuje pani Iveta. Pravda, kým sa zohrali, všeličím 
sa museli prehrýzť. Napríklad museli si zodpovedať aj otázku, či 
chcú mať dieťa alebo nie. „No manžel veľmi nechcel, ale ja som ho 
uhovorila,“ smeje sa dnes Iveta. „A viete prečo? Lebo som si verila! 
Okrem toho mám obrovskú oporu aj v rodičoch. Moja mama vie, čo 
a ako, ešte je relatívne mladá, takže vždy, keď mi je horšie, keď mám 
atak, tak nám pomáha. Nežije síce s nami, ale je už v dôchodkovom 
veku, a keď treba, tak v Martine sadne na vlak alebo do auta a príde. 
Alebo zbalím to najmenšie dieťa a pošlem jej ho, a je to vybavené. 
Všetci sa potešia, babka je babka a mne to pomôže...“
Zdravé deti sú tým najväčším bohatstvom. Samozrejme, tak Ive-
ta, ako aj jej manžel vedia, že v „esemkárskych“ rodinách existuje 
u potomkov zvýšené riziko výskytu tejto diagnózy. Našťastie, ich 
deti sú zatiaľ sú zdravé. Moja spoločníčka spomínala, že v tejto 
veci si verila. Pýtam sa jej, či to treba chápať tak, že nepodstúpi-

la mučivé rozhodovanie mať či nemať dieťa, ale rozhodla sa  - a 
punktum! „Veriť som si verila, ale pochybnosti prídu na každého,“ 
vysvetľuje pani Iveta. „Samozrejme, že som sa bála, ale hovorí sa, že 
treba myslieť pozitívne. Tak som to praktizovala. Ináč, keď som bola 
tehotná, cítila som sa veľmi dobre, skôr som sa obávala šestonedelia. 
Keď sa dieťatko narodí, prvé mesiace sú najkritickejšie tak preň, ako 
aj pre matku. Ale vedela som, že mám pomoc, že sa môžem na tých 
svojich spoľahnúť. Aj manžel mi pomáhal, bol - a stále mi je - oporou, 
aj mama mi prvé týždne pomohla. Keď má človek takéto zázemie, 
môže si veriť...“

Kúpele a more
Iveta je samostatná a sebestačná dáma. Šoféruje, vybavuje ro-
dinné záležitosti aj veci týkajúce sa združenia Nádej, stará sa o 
rodinu, vychováva deti, robí v záhrade...Lakonicky konštatuje, že 
projekt „auto pre združenie Nádej“ vznikol rýchlo, pretože ho súr-
ne potrebovali. Vraj rozpracovala projekt, poslala ho na minister-
stvo sociálnych vecí a práce a pretože bol urobený dobre, zdru-
ženie Nádej dostalo dotáciu a kúpilo spomínané auto. Nuž, aké 
jednoduché, však!!! „Bola som v kúpeľoch,“ hovorí Iveta. „ A keď ste 
tri týždne mimo svojho domu, tak všeličo stihnete. Volala som odtiaľ 
Jarke Valčekovej, či niečo nepotrebuje, že mám so sebou počítač, teda 
že by som mohla pomôcť s nejakými vecami. Povedala mi, aby som 
napísala nejaké projekty. Tak som urobila jeden na to auto, ďalší na 
rekondíciu... Dostali sme podporu aj na rekondíciu, aj na auto...“
Mimochodom, kúpele sú pre Ivetu miestom znovuzrodenia. Rok 
čo rok prichádza do Trenčianskych Teplíc, ktoré jej najviac pomá-
hajú. „Je to na tri týždne a naozaj poctivo absolvujem všetky proced-
úry. Potom som dva mesiace vždy ako nová,“ konštatuje s úsmevom 
pani Iveta. „Kúpele a more, to sú moje istoty.  Aj more mi robí veľmi 
dobre. Keď som pri ňom, hovorím si, že tam som zdravá!“

Ľubomír Stanček

deti mi 
vrátili 
Život...

materstvo
a skleróza multiplex 
idú dokopy
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Zväz podporuje vznik regionálnych klubov, ktoré sú nižšími 
článkami organizácie. SZSM zastrešuje celkovo 32 klubov SM,  
v ktorých je organizovaných viac ako 1300  členov. Poskytuje 
im metodickú pomoc a podľa svojich ekonomických mož-
ností ich činnosť materiálne aj finančne podporuje. Zastupu-
je ich v konaní pred ústrednými štátnymi orgánmi a inými or-
ganizáciami a pomáha presadzovať ich požiadavky. Zároveň 
organizuje spoluprácu s lekármi, zdravotnými pracovníkmi z 
oblasti neurológie a rehabilitácie či so spoločnosťami, ktoré 
ponúkajú zdravotnícke potreby, a tiež s farmaceutickými fir-

mami. Organizuje a podporuje organizovanie rekondičných 
a integračných  pobytov zameraných na zlepšovanie fyzickej 
a psychickej kondície osôb s ochorením SM, ktorí sú členmi 
Slovenského zväzu sclerosis multiplex. 
Celková činnosť Slovenského zväzu sclerosis multiplex je 
však omnoho širšia, o čom svedčí aj aktívna sekcia detí, mlá-
deže a rodičov pri SZSM. Zväz vydáva časopis Nádej, ktorý 
vychádza štyrikrát ročne. Aby bol obraz tohto spoločenstva 
čo najreálnejší žiada sa spomenúť skutočnosť, že SZSM zria-
dil pre svojich členov fond na kúpu zdravotníckych pomô-

Slovenský zväz sclerosis multiplex (SZSM) združuje pacientov s nevyliečiteľným ochorením sclerosis multiplex, ich rodinných 
príslušníkov a priaznivcov. Zväz pôsobí na Slovensku už od roku 1990 a „esemkárom“ poskytuje nesmierne potrebné tak odbor-
né ako aj ľudské zázemie. Vo vedení zväzu pracujú iba pacienti s diagnózou SM, ktorí napriek vlastným zdravotným ťažkostiam 
pomáhajú ostatným ľuďom s týmto ochorením naučiť sa s ním čo najdôstojnejšie žiť a existovať. Všetci to berú ako misiu, ktorú 
vykonávajú a plnia s najvyššou zodpovednosťou a nekonečnou obetavosťou. 

UMENIE ŽIŤ

Narodila som sa v  Trenčíne, v rodine otca kuchára a  matky 
úradníčky. Mám jedného súrodenca. Moje detstvo bolo aj 
dobré, aj zlé. Otec robil v zahraničí, aj v Trenčíne. V rodine boli 
nezhody a keď som mala šesť rokov, naši sa rozviedli. Bývali sme 
s mamou u babky. Bolo nám dobre. Po čase sa otec znovu oženil. 
S jeho manželkou si rozumieme. Máme celkom dobrý vzťah.
Mám 30 rokov a  dve krásne zdravé dcérky. Staršia sa volá 
Anetka, mladšia Agátka. Moje šťastie na chlapov nebolo moc 
dobré, ale už som spokojná. Mám muža, na ktorom mi záleží 
a  ktorý ma miluje aj s  mojou „Rózou“, čo mi robí neželanú 
spoločnosť už sedem rokov.
Moje dni sú niekedy dobré, ale niekedy ich preležím a stane sa, 
že aj preplačem. „Róza“ mi zasiahla ruky, nohy, oči, no skoro 
všetko, čo mohla. Bola som len na posteli a  utápala som sa 
v sebaľútosti a žiali, ale potom som sa zamyslela a povedala si, 
že mám dcérku, ktorá ma potrebuje (vtedy mala staršia Anetka 
štyri roky), a nemôžem ju nechať samu. Jej otec nás opustil, ešte 
som bola tehotná.
Deti sú  pre mňa všetko, dávajú mi energiu a chuť žiť. Vždy som 
chcela mať viac ako jedno dieťa a keď som ostala chorá, bála 
som sa, že už nebudem môcť mať deti. Je to moje najväčšie 
šťastie. Keď som spoznala priateľa, tak sme sa rozprávali, že 
by sme chceli dieťa. Môj stav sa stabilizoval a  pani doktorka 
povolila vysadiť liečbu a pokúsiť sa mať bábo. Najskôr sa nám 
to nedarilo, ale nevzdávali sme sa. Netrvalo dlho a tehotenský 
test mi ukázal dve čiarky. Nevedela som, či plakať od šťastia, 

alebo od obáv, ako to dopadne. Všade som čítala, ako sa 
pacientke s „esemkou“ môže zhoršiť jej zdravotný stav, ale ja 
som celé tehotenstvo ani netušila, že „Róza“ je v  mojom tele. 
Bol to úžasný pocit a nemať tehotenské nevoľnosti, tak som si 
aj úžasne oddýchla.
Straty a nálezy – čo k tomu dodať? Strát bolo v mojom živote 
viac než dosť. Myslím tie straty, keď mi odišli z tohto sveta ľudia, 
na ktorých mi najviac záležalo a ktorých som moc ľúbila a stále 
ľúbim. Najviac ma asi zasiahla smrť babky, o  ktorú som sa 
starala aj keď som už bola chorá. Umývala som ju, prebaľovala, 
kŕmila, chodila s  ňou po doktoroch a  nosila ju po schodoch 
z  druhého poschodia, ale to všetko by som urobila zase, keby 
som ju tu mala. Veď ona sa o mňa starala, keď som bola malá, 
tak som to brala normálne, chcela som sa postarať sa o  ňu, 
keď to potrebovala. A  pritom mala kopec vnúčat, zdravých, 
ale starala som sa o  ňu ja s  maminou. A  nálezy? Opäť chuť 
žiť a  priviesť na svet dieťa, ktoré mi dáva toľko energie, ako 
žiadny iný liek. A  tým v  podstate odpovedám aj na otázku, 
mať či nemať dieťatko, keď má žena diagnózu SM. Určite ÁNO! 
Odkazujem ženám, aby sa nevzdávali, lebo táto choroba nie je 
dôvod na to, aby sa uzavreli do seba a nemali dieťa. A ak majú 
milujúceho partnera a super rodinu, ako mám ja, tak nevidím 
dôvod na to, aby nemali bábo, lebo to dieťa im dá toľko energie, 
koľko im nedá žiadny liek.

Jarka Kivarottová 

KrehKÉ „esemKársKe“ 
šŤastie

aj neGatívne veCi posúvajú ČloveKa dopredU 
– tvrdí prezidentka szsm jarmila Fajnorová

Deti sú
najväčšie
šťastie

Deti sú pre mňa všetko, 
dávajú mi energiu 
a chuť žiť.
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cok. Okrem toho organizuje jedinečnú Abilympiádu SZSM, 
na ktorej sa z roka na rok zúčastňuje čoraz viac „esemkárov“ 
a to nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.

TROCHA ŠTATISTIKY
„Aké miesto patrí SZSM v kontexte ´esemkárskej´ pacientskej 
pospolitosti na Slovensku? Koľko má zväz členov a koľko miest-
nych organizácií?“ – pýtame sa prezidentky Slovenského zvä-
zu sclerosis multiplex JARMILY FAJNOROVEJ. „SZSM v súčas-
nosti zastrešuje 32 klubov SM, z toho 24 klubov SM pri SZSM a 9 
klubov SM s právnou formou ´občianske združenie´. Ku koncu 
minulého roka sme mali zaregistrovaných viac ako 640 členov, 
ale v kluboch je celkovo evidovaných vyše 1300 členov.“
Už na základe spomínanej stručnej štatistiky si možno utvo-
riť obraz, že táto „esemkárska“ organizácia si za dve desaťro-
čia dokázala vytvoriť rozsiahlu celoslovenskú sieť. Tento pro-
ces však ani zďaleka ešte nie je ukončený, pretože vedenie 
zväzu má v pláne jej sústavné a cieľavedomé rozširovanie. 
„Samozrejme, našu súčasnú celoslovenskú sieť nepovažujeme 
za dostatočnú,“ zdôrazňuje prezidentka zväzu. „A to aj z toho 
dôvodu, že počet pacientov s diagnózou sclerosis multiplex stú-
pa celoplošne po celom Slovensku a preto sa snažíme kluby SM 
zakladať najmä v tých regiónoch, kde ešte nie sú.“

PODÁVANÁ RUKA
Zväzy, občianske združenia, kluby – toto všetko funguje na 
požadovanej úrovni predovšetkým vtedy, ak sa v nich na-
chádzajú ľudia,  ktorí sú ochotní obetovať svoj čas, energiu, 
nezriedka vlastné peniaze, ba neraz dokonca aj kus svojho 

zdravia, aby organizácii vdýchli aktívny život. Rast a celkové 
napredovanie záujmového spoločenstva sa nikdy nezaobíde 
bez veľkej dávky entuziazmu jedincov, o ktorých sa hovorí, 
že sú „ťahúni“. Už sme spomenuli, že vo vedení Slovenské-
ho zväzu sclerosis multiplex pôsobia ľudia, z ktorých každý 
si nesie svoj neľahký kríž v podobe diagnózy sklerózy mul-
tiplex. Vedenie tvorí hŕstka osôb, ktoré sú síce oddané veci, 
ale neraz by aj oni potrebovali podať pomocnú ruku, pretože 
nezriedka aj ich zmáha únava a uvítali by čo len krátky od-
dych a pokoj. Svoju neľahkú nošu však s pokorou nesú ďalej, 
pretože situácia je taká, že nie každý „esemkár“ chce z rôz-
nych príčin – subjektívnych či objektívnych – funkcionárčiť. 
Nuž teda, čo trebárs pani prezidentku Fajnorovú priviedlo k 
tomu, že svoj osud spojila s organizáciou, ktorá pomáha pa-
cientom s diagnózou SM zlepšovať ich tŕnistú cestu životom?
Hoci nerada hovorí o sebe, stručná odpoveď znie - sama trpí 
týmto ochorením... Je teda jednou z tých, ktorí na vlastnej 
koži pocítili nepriazeň osudu. Napriek tomu sa mu nepod-
dali. A veľmi dobre vie, čo znamená pomoc v pravej chvíli. S 
„esemkárskym“ zväzom ju dnes už spája kus života. Pred de-
siatimi rokmi založili vo Vranove nad Topľou Klub SM  a prá-
ve v ňom neskôr prevzala funkciu predsedníčky. Vzápätí sa 
stala členkou Výkonnej rady SZSM. Ako koordinátorka začala 
spolu s ďalšími členmi klubu SM vo Vranove organizovať ne-
smierne zaujímavé podujatie – Abilympiádu. Názov poduja-
tia síce znie mierne krkolomne, ale skrýva sa za ním jedineč-
ná súťaž v zručnosti a schopnosti zdravotne postihnutých....
„Organizujeme ju pre ľudí s diagnózou SM,“ konštatuje Jarmila 
Fajnorová. „Na tejto akcii som pochopila, že aj chorí ľudia do-
kážu urobiť veľa vecí, ak majú k tomu podmienky. A nemôžem 
nespomenúť ešte jednu veľmi podstatnú okolnosť - všetci sú veľ-

UMENIE ŽIŤ UMENIE ŽIŤ

mi šťastní, keď dokážu vymodelovať niečo nádherné nielen pre 
seba, ale aj pre svojich blízkych....“
Po zmenách vo zväze začala v roku 2007 pracovať ako jeho 
prezidentka. „Táto práca ma veľmi napĺňa,“ vyznáva sa pani 
Jarmila. „Okrem iného, pomáha mi nemyslieť nielen na moje 
vlastné ochorenie, ale aj na situáciu nášho vnuka, ktorému dia-
gnostikovali sklerózu multiplex v jeho desiatich rokoch. Preto 
viem viac pochopiť nielen dospelých „esemkárov“, ale aj rodičov 
takto diagnostikovaných detí. Je to niekedy veľmi ťažké, ale aj 
negatívne veci posúvajú človeka dopredu...“
     

VÝHRY A PREHRY
„Čo vás v ostatnom čase najviac potešilo v súvislosti s činnosťou 
vášho zväzu? Ako by ste  charakterizovali spomínané výhry? A 
čo prehry? Čo sa vám nepodarilo dosiahnuť a ktoré prekážky 
sú zatiaľ nad vaše sily?“ – zasypali sme spŕškou otázok pani 
prezidentku Fajnorovú.
„Veľkým úspechom je, že do poslednej novely zákona o kom-
penzáciách sa dostala zmena v percentuálnom hodnotení mie-
ry funkčnej poruchy, ktorú sme dosiahli v rozporovom konaní s 
MPSVaR“, vecne hodnotí situáciu šéfka SZSM. „Za úspech mô-
žeme považovať aj to, že o našu Abilympiádu je čoraz väčší záu-
jem už aj v zahraničí. Nesnažíme sa však s nikým súťažiť, takže o 
prehrách by som nehovorila. Ale za neúspech môžeme považo-
vať, že sa nám nedarí v plnej miere presadiť naše pripomienky k 
návrhom zákonov o liekoch, resp. zdravotníckych pomôckach a 
ich limitových tabuliek.“
Jarmila Fajnorová je dynamický, aktívny človek, ktorý veľa 
času strávi cestovaním po Slovensku. To, že je neustále na 
cestách, má okrem iného aj tú výhodu, že má prehľad o re-
álnom stave organizačnej siete SZSM. Zároveň dôverne po-
zná situáciu v každej zo svojich regionálnych organizácií. 
A preto sa jej pýtame, či sú „esemkári“, povedzme, v Snine, 
Námestove alebo vo Fiľakove rovnako dobre informovaní o 
nových liekoch a o nových trendoch v liečbe SM ako pacienti 
s diagnózou SM v Bratislave? „Záleží na jednotlivcoch, či majú 
záujem  o tieto informácie,“ – zdôrazňuje prezidentka zväzu. 
„Vedenie SZSM sa snaží informovať pacientov s SM o nových lie-
čebných a rehabilitačných postupoch, ako aj o zdravotníckych 
pomôckach či už na web stránke www.szsm.szm.sk, alebo v ča-
sopise Nádej. Informácia je určená všetkým a je jedno či bývajú 
v Snine, alebo v Bratislave...“

NÁDEJ MENOM DIEŤA
Medzi najrôznejšími anketami, ktoré pravidelne zaplavujú 
naše médiá, môžeme nájsť aj ankety typu „matka roka“ či 
„otec roka“. Priviesť na svet nový život je veľmi vážne rozhod-
nutie, a zvlášť vtedy, keď takéto rozhodnutie prijíma mladá 
pacientka s diagnózou SM. Mladá žena musí brať do úvahy ti-
síc faktorov, napríklad riziko dedičnosti choroby, sťažené pl-
nenie rodičovských povinností atď. Napriek tomu sa nejedna 
z nich rozhodne pre dieťatko.
„Mnohé páry sa obávajú, že skleróza multiplex môže byť dedič-
ná,“ hovorí Jarmila Fajnorová. „Toto ochorenie sa však nepre-
náša automaticky z rodiča na dieťa. Ak má jeden z rodičov SM 
a rozhodne sa so svojím partnerom založiť si rodinu, u dieťaťa 
vzniká jedno až dvoj-percentné riziko, že sa u neho počas života 
toto ochorenie vyvinie. Výskyt ochorenia v rodinách je približne 

10-percentný. Ženy s SM nemajú vyššie riziko vývojových porúch 
plodu, zvyčajne rodia zdravé deti a pôrod má pre ne rovnaké ná-
sledky ako pre každú inú zdravú ženu. Tehotenstvo a pôrod ne-
ovplyvnia ochorenie z dlhodobého hľadiska. Taktiež SM nezvyšuje 
riziko tehotenských komplikácií z hľadiska plodu. Výskyt recidív pred 
tehotenstvom a po pôrode je približne rovnaký. Počas tehoten-
stva, dokonca už pred otehotnením je však nutné vysadiť lieky 
ovplyvňujúce imunitný systém.“ 
Prezidentka SZSM považuje túto tému za veľmi dôležitú a zá-
važnú a aj preto sa na mladé ženy „esemkárky“ obracia so slo-
vami, ktoré nútia k zamysleniu sa. „Predtým ako sa rozhodnete 
založiť si rodinu, vyhľadajte si dostatok informácií z dostupných 
zdrojov, od svojho lekára, prípadne od známych. Tehotenstvo 
by malo byť plánovaným aktom.“ 
„Spomeniete si na niektorú zo žien, ktoré napriek svojmu 
hendikepu porodili a potom aj vychovali svoje deti? Je to z 
ich strany hrdinstvo?“ – pokračujeme v našom dialógu. „Sa-
mozrejme, že si spomínam,“ hovorí pani Jarmila. „Napríklad, na 
Evu, ktorá s „esemkou“ porodila šesť detí, na Anku, čo ich mala 
dve, či trebárs na Ivetu, ktorá dala život svojim dvom deťom... A 
to som uviedla iba zopár z tých, ktoré poznám a ktorých je me-
dzi nami skutočne veľa. Neviem, či je to hrdinstvo, ale tieto ženy 
určite mali také rodinné zázemie, že dostali možnosť tešiť sa zo 
svojich detí a tak naplniť svoje poslanie ženy. Viem, že vychová-
vať deti je namáhavé aj pre zdravých rodičov, ale pre rodičov, 
z ktorých jeden má SM, je to ešte namáhavejšie. Poznám to z 
vlastnej skúsenosti, s manželom sme vychovali dve deti, sú už 
dospelé a teraz sú nápomocné oni nám...“

 MICHAL STRAPKO

Účastníci Abilympiády SZSM

Jarmila Fajnorová
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PhDr. KARINA PRIBIŠOVÁ:

SM a zamestnanie

V zamestnaní som nikomu nehovoril, že som chorý. Tajil som to niekoľko rokov a stále som sa bál, aby 
na mne nič nezbadali. Keď sa to prevalilo, všetci na mňa pozerali ako na marťana a jedna kolegyňa sa 
ma spýtala: „To si nám tak nedôveroval, keď si nám to tajil? Niekedy, keď si zakopával, pomyslela som 
si, že si opitý. Nechápem, na čo bolo to divadlo“. Keď mi to takto na rovinu povedala, chápal som, že má 
právo cítiť sa oklamaná a sklamaná. A hoci pochopila moje dôvody, myslím, že už nikdy sme nemali 
taký vzťah ako predtým...

PSYCHOLÓG RADÍ PSYCHOLÓG RADÍ

Je nepochybné, že schopnosť podávať výkon, byť produk-
tívny, vytvárať hodnoty a byť za to primerane ohodnotený, 
je jednou zo základných potrieb človeka. Práve zamestnanie 
nám takéto očakávania napĺňa a zároveň nám poskytuje mož-
nosť byť súčasťou určitého spoločenstva, kde môžeme nadvä-
zovať aj bližšie sociálne kontakty, mať pocit spolupatričnosti 
a vnútorného uspokojenia. Chronické ochorenie viac či me-
nej modifikuje schopnosť pacienta podávať výkon, na aký bol 
zvyknutý. Medzi najlimitujúcejšie faktory u SM patrí v prvom 
rade únava, zhoršujúca sa mobilita pacienta, poruchy reči, 
celková znížená výkonnosť. Na druhej strane, ak máme za-
mestnávateľa, ktorý je ochotný pacientovi s SM vyjsť v ústrety, 
je možné väčšinu týchto problémov riešiť. To sa dá však len 
vtedy, ak náš nadriadený o nich vie. Potom môže začať vytvárať 
opatrenia na to, aby pacient s SM mohol naďalej svoju prácu 
vykonávať, prípadne byť preradený na iný druh zamestnania. 
Z praxe vieme, že snaha o utajenie SM zo strany pacientov v 
zamestnaní je veľmi častá.  Hrať divadlo, chodiť do práce so 
strachom z prezradenia sa a možných dôsledkov (ktoré si pa-
cient zväčša sám predstavuje a často nemajú veľa spoločné 
s realitou) je veľmi namáhavé, stresujúce a vyčerpávajúce. 
To následne môže zhoršiť základné ochorenie.

• Čo môžete urobiť pri riešení problémov v zamestnaní? Ak rozmýšľate nad utajením choroby, pouvažujte nad tým, 
čo vám to môže dať a čo vziať. Nedá sa direktívne radiť pa-
cientom s SM, čo majú v takýchto prípadoch robiť. Zoberte 
si papier a urobte dva stĺpčeky: pre a proti utajeniu.  Naj-
častejšími odpoveďami „za utajenie“ sú: prídem o prácu, 
budú ma ľutovať, keď sa mi nebude dariť, zvalia to na cho-
robu, budem sa cítiť menejcenný voči nim. Samozrejme, nič 
nie je ideálne a nebudeme predstierať, že takéto prípady sa 
nemôžu stať. V prvom prípade „prídem o prácu“ platí to, čo 
sme už spomínali. Len informovaný šéf sa môže správať pro-
fesionálne a ľudsky a vytvárať vám optimálne podmienky  

(napr. skrátenie, alebo flexibilita pracovného času, zlepšenie 
osvetlenia a iných technických podmienok, pochopenie pre 
váš „horší“ deň). Ak o chorobe nevie, môže si vaše prípadné 
zlyhania vysvetliť ako vašu lajdáckosť, neochotu plniť si pra-
covné povinnosti, alebo neschopnosť. A v takých prípadoch 
môže vyvodiť voči vám sankcie. Nie však preto, že máte SM. 
Riešenia ďalších argumentov, prečo chorobu tajiť, závisia 
predovšetkým od vás. Iste, nedá sa vylúčiť, že kolegovia vás 
poľutujú. Na začiatku je to pomerne prirodzená ľudská reak-
cia. Ale to, aký bude ich ďalší postoj voči vám, bude do veľ-
kej miery záležať ako vy sama/sám prijmete fakt ochorenia 
a vyrovnáte sa s ním. Choroba vám berie určité možnosti a 
mení váš život, ale neznižuje vašu ľudskú dôstojnosť. Hra s 
otvorenými kartami vám môže priniesť utuženie vzťahov na 
pracovisku, viac porozumenia a ochoty pomôcť. Prípadné 
nedorozumenia alebo postoje kolegov, ktoré vám budú 
prekážať, môžete vhodnou formou riešiť.

• Nie každý deň je rovnako úspešný. Aj zdravý človek má 
dni, kedy sa darí viac a kedy menej, kedy je indisponovanejší 
fyzicky aj psychicky. V rámci svojho ochorenia máte nárok na 
častejšie striedanie takýchto dní. Časom možno sami spozo-
rujete od čoho a či vôbec od niečoho takáto disharmónia 
vzniká. Berte aj takéto dni ako súčasť vášho života a nevy-
čítajte si, že nevládzete toľko, ako by ste si predstavovali vy 
alebo vaše okolie.

• Počúvajte iných. Ak vás spolupracovník alebo šéf upozor-
ní na príznak, ktorý ste si vy nevšimli, pouvažujte, či nemá 
pravdu. Nehnevajte sa.  Niekedy si ľudia z nášho okolia všim-
nú zmeny skôr ako ich dokážeme vnímať alebo pripustiť si 
ich my sami. Počúvajte, čo vravia iní a zamyslite sa, či predsa 
len nemajú pravdu.

• Ak začínate mať pri práci ťažkosti. uvedomte si plnenie 
ktorých činností sa stáva pre vás problémom. Zvážte či ide o 

Choroba neznižuje 
vašu dôstojnosť
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hendikep dlhodobejšieho charakteru a nakoľko vám  preká-
ža. Je jeho riešenie vo vašich možnostiach alebo potrebuje-
te zásah vášho nadriadeného, kolegov? Dá sa vyriešiť hneď 
alebo to bude trvať dlhšie? Nehanbite sa jasne formulovať 
to, čo je pre vás potrebné. Hľadajte riešenia, poraďte sa s nie-
kým, kto mal podobné problémy, nebojte sa aj netradičných 
postupov (jedna pacientka s SM pracujúca v administratíve 
hneď po tom ako jej nadriadená zadala úlohu, si nahovorila 
požiadavku na diktafón. Neskôr, keď mala problémy pri za-
pamätaní si úlohy s viacerými požiadavkami, šéfka prevzala 
úlohu za ňu a každé zadanie jej nadiktovala samostatne).

• Nevyhýbajte sa spoločenským aktivitám usporiadanými 
zamestnávateľom, ak vám to váš stav dovoľuje. Takéto uda-
losti sú často veľmi príjemnou a prirodzenou alternatívou 
ako sa porozprávať, uvoľniť, urobiť vzťahy menej formálny-
mi. Už samotná vaša prítomnosť signalizuje, že nie ste iná/ý 
a že ste súčasťou tímu vo všetkých smeroch. Aj tu máte mož-
nosť dozvedieť sa o sebe viac a dávate šancu iným spozná-
vať vás aj z inej strany. A v neposlednom rade takéto akcie 
sú zdrojom dobrej zábavy a príjemného oddychu, ktorý vy-
bočuje zo stereotypu.

• Ak je vaša práca už dlhodobejšie len stresom a faktorom, 
ktorý vás zaťažuje z rôznych dôvodov, pouvažujte nad mož-
nosťou iného zamestnania, prípadne invalidného dôchod-
ku. Takáto záťaž vás oberá o energiu, ktorú môžete venovať 
viac sebe a svojmu sebarozvoju iným smerom ako je za-
mestnanie. Nemá zmysel vyčerpať svoj potenciál pre niečo, 
čo vám už neprináša úžitok a potešenie. 

• Rozprávajte sa o tom, čo zažívate v zamestnaní aj doma, 
s priateľmi. Pohľad z druhej strany môže byť niekedy veľmi 
užitočný a dostanete šancu vidieť nejaký problém aj z inej 
strany. Nemusíte v rozhovoroch problémy len riešiť. Podeliť 
sa o príjemné aspekty pracovného života prináša pozitívne 
emócie a pre celú rodinu uvedomenie si toho, že veci idú 
tým správnym smerom.

• Hľadajte podporu. V prípade problémov, ale aj preven-
tívne, nezabúdajte na možnosť využitia sociálnej a právnej 
podpory. 

(Pokračovanie)

Svoje poznatky sa snažím uplatniť v praxi najmä pri práci s pa-
cientmi. Veľmi často sa ma pacienti pýtajú, vraj ak by som  sa 
mala ešte raz rozhodovať, aké povolanie by som si vybrala. Od-
povedám im, že odmalička som túžila byť sestrou a môj sen sa 
mi splnil. Nikdy by som nemenila svoje povolanie. Je to ušľachtilé 
povolanie a táto práca ma napĺňa.  
Práca vo vedúcej  funkcii je nesmierne náročná, ale aj napriek 
tomu som nesmierne vďačná, že môžem pomáhať pacientom s 
diagnózou Sclerosis multiplex, ktorí sú liečení v našom SM centre.      
•
Vo všeobecnosti sú na Slovensku sestry málo uznávané - vidíme 
to na situácii, ktorá je momentálne u nás. Osobne si myslím, že vo 
svete sú v SM centrách sestry viac uznávané.
Možno by nám pomohlo, keby sme sa dokázali viac zviditeľniť a 
keby sme o svojej práci, ktorá je náročná, viac rozprávali.
•
Po diagnostike a schválení liečby sestra kontaktuje pacienta a 
dohodne termín začatia liečby. Je veľmi dôležité, aby pacient – 
ak je to možné - prišiel do SM centra s rodinným príslušníkom. 
Skúsená sestra dokáže odhadnúť, koľko času bude potrebovať 
na pacienta (záleží na jeho psychike, ako je informovaný o svojej 
liečbe a či sa dokázal vyrovnať so svojím ochorením. Pri rozho-
vore a správnej komunikácii si väčšinou pacient práve pred ňou 
otvorí svoje srdiečko. Je to však veľmi individuálne a je veľmi dôle-
žité získať si jeho dôveru. Pacient nesmie nikdy pocítiť, že sestra je 
v časovej tiesni, preto je dôležité objednať ho na taký termín, aký 
tak nám, ako aj pacientovi vyhovuje, aby sme ho nevystavovali 
zbytočnému stresu.
Najkrajší pocit pre sestru je, ak pacient pri odchode ocení jej prá-
cu a s úsmevom na tvári povie: „Ten vpich... to nebolo nič strašné 
a ja som sa toho tak bál. Dúfam, že už to zvládnem aj ja...“.
Veľmi dôležité je, aby pacient vedel, že sa kedykoľvek môže na 
sestru SM obrátiť aj s otázkami, ktoré by jej predtým nepoložil 
a na ktoré mu sestra odpovie.
Pacient musí cítiť a vedieť, že sme tu pre neho.

•
Niektoré odporúčania sestry SM pre prax:
- získavať a podporovať pacientov pre aktívnu spoluprácu v 
navrhovanom liečebnom procese
- zabezpečovať dostatočný počet sestier v ambulantnej starost-
livosti
- motivovať sestry pre prácu v odborných ambulanciach
- realizovať a rozvíjať edukačné programy
- vytvárať dostatočný časový priestor pre starostlivosť 
o pacientov
- vytvárať podmienky pre sústavné vzdelávanie sestier v ambu-
lanciach a zvyšovanie ich kvalifikácie
- apelovať na vznik špecializačného štúdia pre ošetrovateľskú 
starostlivosť o pacientov so SM
- realizovať odborné semináre so zameraním na výmenu osob-
ných skúseností v edukačných programoch
- zapájať pacientov do prieskumov

Na Neurologickej klinike Fakultnej nemocnice v Ko-
šiciach pracuje od roku 1977. V súčasnosti tu vyko-
náva funkciu vedúca sestra. Začínala na Neurologic-
kom oddelení v nemocnici na Rastislavovej ulici v 
Košiciach ako ošetrovateľka. Jej 
pracovná náplň zahŕňala širokú 
škálu činností - od hygieny pa-
cientov, cez ich sprevádzanie na 
vyšetrenia, doručenie biologického materiálu do la-
boratórií na vyšetrenia až po umývanie a dezinfekciu 
nočných stolíkov, všetkých zdravotníckych pomôcok 
a podobne. 
Absolvovala štúdium popri zamestnaní na SZŠ v od-

bore všeobecná sestra. Po jeho ukončení sa prihlási-
la na pomaturitné špecializačné štúdium (PŠŠ) v od-
bore vnútorného lekárstva. V roku 1988 absolvovala 
manažment v ošetrovateľstve.

Na Neurologickej klinike pra-
covala na oddelení ako sestra v 
nepretržitej prevádzke, na am-
bulancii a na JIS (jednotka in-

tenzívnej starostlivosti) vo funkcii staničná sestra.
Chcela sa ďalej vzdelávať a odborne rásť a tak v roku 
2000 úspešne ukončila magisterské štúdium. Rigo-
róznu skúšku absolvovala na Lekársej fakulte - UPJŠ 
v Košiciach v roku 2009 v odbore ošetrovateľstvo.

PhDr. Bernardína Dudičová

POSLANIE:
pomáhať
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Spomínané centrum v jeho terajšej podobe otvorili 
v  roku 2008. Vzniklo ako životná potreba pre pacientov 
s diagnózou skleróza multiplex, ktorí nepochybne 
tvoria veľmi špecifické zoskupenie. „Esemkou“, týmto 
zlým znamením, poznačil osud mnohých mladých ľudí, 
a pretože dnešná lekárska veda síce dokáže toto ochorenie 
zmierniť, ale nie úplne vyliečiť, ich perspektíva do konca 
života zatiaľ nie je veľmi ružová. Okrem toho ide o slabšiu 
sociálnu skupinu, ktorá žije prevažne z  invalidných 
dôchodkov. A tie sú u nás také, aké sú. Teda biednučké! 
V  SM centre bratislavskej 1. neurologickej kliniky chceli 
teda pacientom vytvoriť také podmienky, aby mali 
pocit, že nie sú niekde na okraji záujmu spoločnosti. Na 
súkromné centrá väčšina z nich nemá dostatok finančných 
prostriedkov a pretože táto skupina ľudí potrebuje veľmi 
citlivý prístup k riešeniu svojich problémov, v SM centre 

na Mickiewiczovej ulici ho nepochybne nájde. „Tu predsa 
nejde iba o samotné ochorenie, ale celý život týchto ľudí je 
poznačený touto chorobou,“ zdôrazňuje profesor Peter 
Turčáni. „Preto vznikla myšlienka vybudovať prostredie, 
kde by sme boli schopní poskytovať im na čo najlepšej 
profesionálnej úrovni odbornú starostlivosť a súčasne sme 
chceli, aby sa tam pacienti cítili, čo najlepšie...“
Nuž, toto všetko o  SM centre 1. neurologickej kliniky v 
Bratislave do bodky sedí!

Zázrak zvaný výskum
Nie je žiadnym tajomstvom, že profesor Turčáni venuje 
osobitú pozornosť prístrojovému vybaveniu SM centra. 
To, nakoľko je súčasťou kliniky, je z hľadiska diagnostiky 
a  liečby orientované nielen na poskytovanie základnej 

možno už o 10 – 15 rokov sa perspektíva pacientov  
s sm radikálne zlepší

nádej:
liečiť a vyliečiť

Sn
ím

ka
 - 

Já
n 

Kr
iž

ka

Encyklopédie, ktorým nikto nemôže uprieť hodnovernosť informácií, uvádzajú, že 1. neurologická klinika 
Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a UN v Bratislave je najstaršou klinikou na Slovensku. Tu boli 
položené základy slovenskej neurológie, odtiaľto vyšli aj  najvýznamnejší neurológovia Slovenska. Vní-
mavý čitateľ sa ďalej dozvie, že spomínaná 1. neurologická klinika poskytuje najvyššie a najkvalitnejšie 
služby v odbore neurológie a že pracovisko je zaradené medzi najvýznamnejšie vedecké pracoviská bra-
tislavskej Univerzity Komenského... Hoci encyklopedické stránky ponúkajú ešte množstvo ďalších faktov, 
v záujme veci si dovolíme dodať jeden malý doplnok – práve tu, na 1. neurologickej klinike v Bratislave na 
Mickiewiczovej ulici, je jedno z najlepších SM centier na Slovensku. Áno, je to tak, prednosta kliniky, profe-
sor PETER TURčÁNI, šéfuje jednému z najkvalitnejších a najveľkorysejšie vybudovaných „esemkárskych“ 
klinických zariadení na Slovensku....

liečebnopreventívnej starostlivosti, ale súčasne má aj 
funkciu doškolovacieho pracoviska. Ide o  to, aby sa aj 
študenti oboznámili s touto problematikou, a aby sestry 
a  lekári mali miesto, kde môžu získať určité vedomosti 
a skúsenosti, ktoré nie sú bežne dostupné. „Neoddeliteľnú 
súčasť našej práce tvorí výskum,“ zdôrazňuje profesor 
Turčáni, „ pretože klinika z  neho žije. Máme viacero 
výskumných projektov a  preto je aj naše prístrojové 
vybavenie také, že výskum môžeme robiť na európskej 
úrovni“.
Z najzaujímavejších výskumných úloh možno spomenúť 
napríklad monitorovanie priebehu ochorenia (proces 
neurodegenerácie). Vo svete sa teraz používa OCT, teda 
optický koherentný tomograf, ktorý meria stenčovanie 
hrúbky vrstvy v  očnej sietnici a  tým určuje mieru 
degenerácie nervových vlákien. Optický nerv a  jeho 
zakončenie v  podstate nie je skutočný nerv, ale je to 
výbežok centrálneho nervového systému a zmeny na ňom 
odzrkadľujú to, čo sa deje v mozgu. Preto je také dôležité, 
aby „kľúč od tejto tajomnej komnaty“ mali v  rukách aj 
odborníci na sklerózu multiplex.  Takýto prístroj majú 
iba „očiari“ a 1. neurologická klinika v Bratislave je azda 
jediným zdravotníckym pracoviskom tohto druhu u nás, 
ktoré má vlastný optický koherentný tomograf. „Chcel 
som, aby sme mohli štandardne vyšetriť pacientov, aby sme 
ich kvôli tomu nemuseli posielať na iné kliniky. Moji lekári 
sa s týmto prístrojom naučili robiť a teraz túto diagnostiku 
robíme sami,“ hovorí so zadosťučinením v hlase profesor 
Turčáni.
Keď sa povie diagnóza SM kdekomu sa vybaví, že sú to 
nejaké problémy s  chôdzou. Isteže, aj to, ale „esemkári“ 
majú vážne ťažkosti aj s vegetatívnonervovým systémom, 
trápia ich systémové poruchy, poruchy spánku, atď. 
Preto sú projekty uskutočňované na 1. neurologickej 
klinike v Bratislave zamerané aj na tieto oblasti. Existuje 
tu napríklad jedinečné spánkové laboratórium pre 
pacientov, majú tu špeciálne prístroje na hodnotenie 
vegetatívnych funkcií, a od apríla spustili osobité 
laboratórium na hodnotenie sfinkterových porúch. 
Takže pacienti profesora Turčániho tu dostávajú nielen 
komplexnú diagnostiku, ale  navyše majú k  dispozícii aj 
nemálo špecifických liečebných postupov. 
Keď človek sedí oproti profesorovi Turčánimu a počúva 
jeho emotívne slová, nevdojak si kladie otázky: Sme vôbec 
na Slovensku? Nesedíme niekde na neurologickej klinike 
v  zahraničí, vo vysoko rozvinutej krajine? Hovorí sa tu 
predsa nielen o liečbe SM, ale dokonca o výskume, a nie 
hocijakom, ale o  výskume na vysokej európskej úrovni. 
Na Slovensku je to však číra utópia, u nás doma predsa 
chýbajú financie na základné zdravotnícke potreby 
a lieky, tak odkiaľ by sme vzali peniaze na výskum a drahé 
prístrojové vybavenie..? Ak ale napriek všetkému výskum 
existuje, ako sa tento zázrak podaril? 
„Samozrejme, problém s  financiami existuje,“ – vysvetľuje 
profesor Turčáni. „ Celé naše centrum však bolo vybudované 
zo sponzorských peňazí, iné zdroje sme nemali. Čo sa týka 

výskumu, to je otázka – povedal by som – aj postavenia 
subjektu vo vedeckej komunite. Keď zvučné meno 
s  výbornými výsledkami pripraví dobrý projekt, dostanete 
grant. My máme granty aj zo zahraničia, takže sme 
financovaní aj týmto spôsobom. Okrem toho sme zapojení 
do väčšiny klinických štúdií s  novými liekmi a  systém 
rozdeľovania odmien, ktoré dostávame za klinické štúdie, 
je taký, že celú sumu nedostávajú tí, ktorí prácu urobia, ale 
časť peňazí ide na investície do výskumu. Klinické štúdie 
považujem za veľmi dôležité, lebo ide o  nové veci a  nové 
lieky, a  vďaka nim máme možnosť získať nové skúsenosti 
ešte predtým, než je liek oficiálne zaregistrovaný. Takto 
vieme získať prostriedky na financovanie základného či 
paraklinického výskumu...“ 

Plusy a mínusy
Profesor MUDr. Peter Turčáni, PhD., ktorý, mimochodom, 
zastáva aj post hlavného odborníka pre neurológiu pri 
MZ SR, je kapacita európskej triedy a  preto sa priamo 
natíska otázka, ako je to vlastne s liečbou a starostlivosťou 
o pacienta s diagnózou SM u nás a v zahraničí. Je situácia 
na Slovensku porovnateľná so svetom, s Európou? „Táto 
problematika má niekoľko rozmerov,“ hovorí profesor 
Turčáni. „ Čo sa týka diagnostiky a dostupnosti liečby, v tom 
sme veľmi dobrí. Osobitne by som vyzdvihol skutočnosť, 
že lieky, ktoré sú schopné ovplyvniť priebeh ochorenia, sú 
u  nás plne hradené poisťovňou. V  tomto sme v  porovnaní 
s mnohými inými štátmi podstatne ďalej, lebo sú krajiny, kde 
táto liečba nie je hradená alebo je iba čiastočne hradená. 
Určité nedostatky však vidím v  komplexnej starostlivosti 

prof. Peter Turčáni 
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o  pacienta. Chýbajú nám napríklad špecializované 
rehabilitačné zariadenia pre týchto pacientov. ´Esemkár´ sa 
povedzme dostane na dva-tri týždne do kúpeľov, ale... Takýto 
pacient by mal mať možnosť denne alebo aspoň dva až 
trikrát do týždňa chodiť do rehabilitačného zariadenia. Žiaľ, 
nie je tomu tak! Takéto zariadenia pre nich nie sú k dispozícii. 
Špecializované rehabilitačné zariadenie tohto druhu chýba 
aj v  našom SM centre, preto by sme ho chceli čím skôr 
vybudovať....“
V  SM centre na Mickiewiczovej ulici v  Bratislave 
„esemkárom“ poskytujú zdravotnícke služby, o  ktorých 
v iných podobných strediskách môžu iba snívať. Zaviedli tu 
duševnú rehabilitáciu, pacienti majú k dispozícii psychológa, 
ktorý sa venuje zvlášť tejto problematike, ak u  pacienta 
nastanú nejaké jazykové problémy, pomáha mu ich riešiť 
logopéd... Takže bielym miestom zostáva už iba spomínaná 
fyzioterapia, ktorú profesor Turčáni chce do liečebného 
portfólia svojho centra stoj čo stoj doplniť. Potom sa bude 
dať povedať, že o pacienta s diagnózou SM je tu komplexne 
postarané. „Ale toto je iba jedno centrum,“ pripomína 
profesor Peter Turčáni. „Pacienti by však potrebovali, keby 
takých zariadení – samozrejme, nemusia byť komplexné, aby 
obsiahli aj výskum, na to stačia pre Slovensko jedno, dve –, 
ktoré by im boli schopné poskytnúť každodennú starostlivosť, 
fyzioterapiu, ale aj resocializáciu, čiže získanie nejakých 
pracovných návykov v  limitovaných možnostiach atď., bolo 
čo najviac. Toto, žiaľ, v našej spoločnosti zatiaľ chýba...“

Pohľad späť
Nie tak dávno bola u nás pre pacientov s SM nepriaznivá 
situácia, pretože ich liečba bola limitovaná vekom. 
Samozrejme, chorí toto administratívne opatrenie 
prijímali ako diskrimináciu. Tlak pacientov, autoritatívnej 
lekárskej špičky (vrátane profesora Turčániho) a  vôbec 
veľkej časti našej verejnosti napokon toto necitlivé 
rozhodnutie zrušil. Nehrozí však, že sa situácia zopakuje? 
Naše zdravotníctvo totiž prežíva neustále turbulencie a 
čo ak si niekto na ministerstve zdravotníctva opäť zmyslí, 
že liečba SM sa bude poskytovať pacientom iba do 
istého veku? Profesor Turčáni tvrdí, že takéto niečo je už 
nereálne. Okrem toho, veci vraj treba vidieť v súvislostiach. 
Napríklad, liečba SM je veľmi drahá. Kvalita diagnostiky 
pacienta nie je všade rovnaká a  ani v  spomínanom 
období  nebolo úmyslom diskriminovať pacientov. Skôr 
sa hľadalo  riešenie, ako dostať pod kontrolu boom, ktorý 
vznikol tým, že sa objavili nové lieky. Opatrenie však, žiaľ, 
nebolo šťastné, pretože ním boli postihnutí ľudia. Lebo 
povedať z moci svojho úradu - „máš toľko a toľko rokov, 
a teda už nemôžeš byť liečený“ – je veľmi nesprávne.
„Okrem toho každý pacient nebol zhodnotený komplexne, 
na základe dôkladného vyšetrenia,“ spomína profesor 
Turčáni. „V tejto súvislosti treba povedať, že liečba nie 
je vhodná pre každého, nefunguje u každého. Paušálne 
povedať, že áno, do štyridsiatky ťa budeme liečiť, no neskôr 
už nie, je nefér voči pacientom. Preto som sa angažoval 

v tom, aby sa to zmenilo a hľadali sme iné pravidlá, ako nájsť 
populáciu pacientov, ktorá z tejto veci môže profitovať.“ 
Celý náš zdravotnícky systém je založený na solidarite 
zdravých s chorými. Ale musí existovať aj solidarita medzi 
pacientmi, teda pacienti, ktorí môžu z liečby profitovať, by 
ju mali dostať, a tí, ktorí z nej nemôžu z rôznych dôvodov 
mať prospech (napríklad, ochorenie je v takom štádiu, že 
liečba už nezaberá, alebo majú takú genetickú výbavu, že 
momentálne dostupná liečba nie je u nich účinná, ale o rok 
môže prísť liek, ktorý bude práve tejto skupine pacientov 
prospešný a  účinný), ju nedostanú. Pacienti musia byť 
presvedčení, že lekár sa im snaží dať to najlepšie, čo je 
u nás k dispozícii. Hoci títo ľudia študujú, majú internet, 
vzdelávajú sa, predsa len lekár má viac informácií a viac 
skúseností, a vie údaje lepšie zosumarizovať a navrhnúť 
optimálne riešenie. 
„Niekedy prevláda názor, že kto nedostáva interferóny, nie 
je liečený,“ zdôrazňuje profesor Turčáni. „Ale každý liek 
má vedľajšie účinky. A vždy sa pri ňom posudzuje pomer – 
prínos verzus riziko. Ak je však prínos nulový, načo pacienta 
zbytočne vystavovať riziku? Teraz sa s kolegami zo všetkých 
centier na Slovensku snažíme optimalizovať indikačné 
kritéria, aby všetci pacienti, ktorým liečba môže pomôcť, 
ju dostali. A  aby tí, ktorým pomôcť nemôže, ju zbytočne 
nedostávali, lebo je to mrhanie prostriedkami. Lebo pre nich 
môže byť lepšia iná liečba.“
 

Liečiť a vyliečiť
Hoci dnes ešte nevieme sklerózu mupliplex vyliečiť, 
za posledných 20 rokov zaznamenala lekárska  veda 
obrovský skok dopredu. Vďaka intenzívnemu výskumu 
sú k  dispozícii nové lieky a nové liečebné postupy, 
čo u  pacientov vyvoláva veľké nádeje. Napriek tomu 
odpovedať na otázku, čo bude zajtra, je mimoriadne ťažké. 
„V súčasnosti už vieme u  veľkého percenta pacientov toto 
ochorenie významne spomaliť, ba u niektorých ho dokážeme 
aj zastaviť. Vývoj liekov ide v  tom smere, že  nezvyšuje sa 
ich účinnosť, ale znásobuje sa najmä ich bezpečnosť, ich 
bezpečnostný profil a  dlhodobý efekt. Základný výskum 
v tejto oblasti je nesmierne intenzívny a publikované práce 
naznačujú, že šanca, že sa dostaneme do štádia, keď už 
budeme vedieť funkciu nervov aj obnoviť, je veľká a reálna. 
Hovoríme, že skleróza multiplex je deemylizačné ochorenie 
a nádej, že budeme schopní robiť aj reemylizáciu, teda že sa 
znovu obnoví poškodený myelín ako hlavný substrát toho 
ochorenia, je z roka na rok väčšia. Osobne si myslím, že je to 
otázka nejakých 10 – 15 rokov, keď sa už aj lieky tohto druhu 
dostanú do klinického skúšania.“ 
Keď si všimneme situáciu v neurológii, skleróza multiplex 
je oblasť, ktorá z  hľadiska nových možností liečby 
zaznamenala za posledných desať rokov najväčší pokrok. 
Vlani bol zaregistrovaný - celosvetovo a aj u  nás - prvý 
liek na perorálne tabletkové používanie, tento rok budú 
zaregistrované ďalšie dva lieky. Budú zaregistrované 
nové lieky na injekčné podávanie, ktoré sa nebudú 

musieť aplikovať každý alebo každý druhý deň, ale iba 
raz za mesiac či dokonca  raz za pol roka. Spomínané 
lieky sú z  hľadiska spektra pacientov, ktorí reagujú na 
liečbu, účinnejšie, teda fungujú u viacerých pacientov. 
Perspektíva na zlepšenie z  hľadiska stabilizácie stavu 
pacientov sa každý rok zlepšuje. „Áno je to tak a riešenie, 
že budeme schopní zlepšiť tento stav, teda, že to, čo je 
poškodené, sa podarí obnoviť, je otázka - podľa mňa - 
nejakých 10 až 15 rokov. Určite dôjde k takémuto pokroku,“ 
vyslovuje svoju skvelú prognózu profesor Peter Turčáni. 
„Samozrejme, na ochorenie sa treba pozerať, že je to 
základné ochorenie, porucha nervových dráh, ale s  tým 
súvisí celý komplex iných ťažkostí, ktoré pacienti majú. 
Už som spomenul poruchy kogitívnych funkcií, poruchy 
vegetatívneho nervového systému, spánku atď. Aj v  tejto 
oblasti ide vývoj veľmi rýchlo dopredu, stále pribúdajú nové 
lieky. Vlani bol napríklad zaregistrovaný nový liek, ktorý 
zlepšuje motoriku, chôdzu pacientov, analogické lieky sú už 
tesne pred registráciou, prebieha ich klinické skúšanie. Teda 
nielen samotné ochorenie, ale celý komplex problémov 
spojených s ním, sa bude dať farmakologicky ovplyvniť.“ 
Nuž, zlaté slová pána profesora!

Nadštandardné centrum
SM centrum na 1. neurologickej klinike v  Bratislave 
bolo budované veľkoryso a  profesor Turčáni netají 
svoju spokojnosť s  ním. Je to jedno z  mála centier, kde 
nastálo pracujú dvaja lekári, ktorí nerobia inú liečebno-
preventívnu prácu na klinike, ale venujú sa iba SM-
pacientom. Čo sa týka personálu, sú tu dve veľmi skúsené 
zdravotné sestry a niektoré vyšetrenia robia laboranti. 
Takže zhrnuté a  podčiarknuté, v  centre profesora 
Turčániho pracuje šesť ľudí. Je to svojím spôsobom 
nadštandard aj v  porovnaní s povedzme s  rakúskymi 
alebo nemeckými centrami.
SM centrum na Mickiewiczovej ulici je na tom veľmi dobre 
aj priestorovo a teda nečudo, že každý, kto má záujem byť 
liečený práve tu, má dvere otvorené. Odborníci v centre 
to kapacitne zvládajú a nie sú výnimočné situácie, že 
sem zavíta pacient registrovaný v  inom, napríklad až 
z  východu Slovenska... „Dôležité je, aby sa pacient cítil 
dobre a mal dôveru k lekárovi. Lebo to je 60 percent úspechu 
jeho liečby. Ak je teda pacient presvedčený, že u nás dostane 
takú starostlivosť, aká mu vyhovuje, môže to skúsiť. Každého 
radi prijmeme!“ – konštatuje profesor Peter Turčáni.

ĽUBOMÍR STANČEK
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výtvarného umenia. 
Pristavme sa však na chvíľu pri roku 1890, ktorý bol veľmi významný v živote tohto maliara. V tomto roku Renoir prvý aj posled-
ný raz za bezmála desaťročie vystavoval na povestnom parížskom Salóne. Začiatkom deväťdesiatych rokov spolu s priateľom 
Gallimardom odcestoval do Španielska a bol uchvátený pokladmi tamojších múzeí. Španielske obrazy Diega Velázqueza a 
Francisca de Goyu mali v počiatočnej fáze impresionizmu silný vplyv najmä na Maneta, ale pre Renoira bolo už príliš neskoro 
na akékoľvek zmeny.  

POKLADY SVETA

Hľadanie raja
Spomínaný rok bol výnimočný aj pre-
to, lebo Renoir konečne získal verejné 
uznanie. Durand-Ruel vystavil 110 jeho 
diel na osobitnej výstave a francúzska 
vláda vôbec po prvý raz kúpila jeho ob-
raz pre Luxemburské múzeum. Išlo o die-
lo s názvom Yvonne a Christine Lerolle pri 
klavíri. Pravda, ešte aj o dva roky neskôr, 
keď sa Caillebottovo dedičstvo stalo ma-
jetkom štátu a keď bol Renoir určený za  

vykonávateľa pozostalosti, musel tvrdo 
bojovať o svoje meno. Vynaložil obrov-
ské úsilie, aby presvedčil vtedajšie auto-
rity umenia, aby akceptovali aspoň časť 
spomínanej zbierky. Starí páni sediaci v 
umeleckých komisiách boli tvrdo proti 
umeniu, ktoré bolo dlho zavrhované a 
vysmievané. Vonkoncom neboli naklo-
není tomu, aby sa impresionizmus do-
stal do štátom vlastnených verejných 
múzeí. Okrem toho parížska stredná 
trieda bola v tom čase vydesená z vlny 

anarchistických vrážd a práve niektorí 
z neakademických maliarov boli zná-
mi svojou náklonnosťou k anarchizmu. 
Profesor Gérome z Ecóle des Beaux-Arts 
sa o impresionistických maľbách verej-
ne vyjadril ako o špine a tvrdil, že ich 
akceptovanie by bolo znakom morálnej 
zbabelosti štátu. A tak v chýrnom Lu-
xemburskom múzeu napokon vystavili 
iba 38 Caillebottových malieb, hoci cel-
kovo ich bolo až 65, a namiesto ôsmich 
prác, ktoré Renoir predložil komisii, sa 
do expozície dostalo iba šesť...  
Začiatkom deväťdesiatych rokov trá-
vil Renoir letá v pobrežnom mestečku 
Pont-Aven. Toto miesto bolo medzi ma-
liarmi veľmi populárne. Priťahovalo pre-
dovšetkým následníkov symbolizmu, 
ktorý bol posledným dominantným 
umeleckým trendom vo svete. Dôleži-
tú úlohu medzi nimi hral Paul Gauguin. 
Samozrejme, iba dovtedy, kým neodi-
šiel do Tichomoria – bolo to roku 1891 
- s nádejou, že tam nájde raj, ktorý mu 
Európa nedokázala poskytnúť. „Načo 
tam išiel?“ opýtal sa Renoir, keď sa do-
počul o jeho odchode. „Človek predsa 
dokáže namaľovať nádherné obrazy aj 
v Batignolles.“ Túžba po edene je vlast-
ná všetkým umelcom a nebola cudzia 
ani Renoirovi. Aj veľký maliar hľadal raj 
za hranicami svojho všedného života a 
nachádzal ho v idylických krajinách, kto-
ré zaľudňoval kúpajúcimi sa a snívajúci-
mi slečnami. Jednou z tých, ktoré mu 
slúžili ako model pre bucľaté dievčatá, 
bola štrnásťročná Gabrielle Renardová. 
Renoir ju zamestnal ako pomocnicu 
v domácnosti krátko pred narodením 
svojho druhého syna Jeana. Gabrielle 
zostala v rodine maliara do roku 1914, 
keď sa vydala za amerického maliara 
Conrada Slada. Ostatnými modelkami 
boli zdravotné sestry a vychovávateľky 
jeho dvoch synov a kuchárka. Maliar 
však často trávil leto aj v Essoyes, man-
želkinom rodisku, kde si roku 1898 kúpil 
dom. Už vtedy (ale podľa všetkého aj 
skôr) však trpel záchvatmi reumatickej 
artrózy, ktorá ho prinútila stráviť zimy 
na juhu Francúzska, v Provence. Neskôr 
sa už ani v lete nezaobišiel bez lekárskej 
pomoci.

Keď sa pobrežná diaľnica z Antibes už-už dotýka západného cípu Nice, pôvabného veľkomesta na francúzskom Azúrovom 
pobreží, teda krátko predtým ako vbehne do jeho ulíc, je potrebné urobiť vľavo bok a o slabú polhodinku sa človek díva na 
vábivé Stredozemné more z pahorku spod starých olivovníkov. Starostlivo udržiavaný hájik so stromami vysadenými v zákry-
toch poskytuje nádherný výhľad, úkryt, tieň aj miesto, kde sa dá osamote rozjímať. Meditácie však nie sú cieľom návštevníkov, 
ktorí sem prichádzajú z celého sveta. Spomínaná idyla je síce čarovná, ale ešte lákavejšia je možnosť vojsť do vyše storočného 
domu a stráviť neopakovateľné chvíle v spoločnosti jedného z najúspešnejších francúzskych impresionistov Augusta Renoira. 
Presnejšie povedané, stráviť ten čas prehliadkou jeho jedinečných obrazov a sôch, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť interiéru. 
Táto vila pomenovaná Les Collettes, stojaca v rozľahlej záhrade malého mestečka Cagnes, bola totiž jeho domovom, ateliérom, 
ale aj nemocnicou a miestom, kde naberal sily a odvahu bojovať s osudom.
Hoci sa zdá, že posledné tri desaťročia života slávneho maliara Renoira neboli veľmi dramatické, nie je to celkom tak. Na jednej 
strane boli naplnené tichým triumfom jeho umenia, všeobecným uznaním jeho tvorby a tiež finančným úspechom, na druhej 
strane ležal na nich tieň maliarovej vážnej choroby. Okrem toho Renoir trpel rovnakou sebatrýzňou ako všetci starší umelci, 
pretože videl svoje dielo prekonané a prečiarknuté mladou generáciou tvorcov. Na konci osemdesiatych rokov 19. storočia 
niekoľkokrát tvoril spoločne s Paulom Cézannom či s Berthou Morisotovou, ktorá bola najtalentovanejšou ženou medzi im-
presionistami a ktorú Renoir nesmierne obdivoval. Vtedy namaľoval viaceré obrazy, ktoré patria do zlatého fondu svetového 

myslím, Že sa v tom 
UŽ troChU vyznám...

najúspešnejší francúzsky impresionista auguste renoir ani 
v najťažších chvíľach života nepodľahol zúfalstvu a beznádeji

POKLADY SVETA
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Ateliér v hájiku   
Keď choroba trošku ustúpila, prijal po-
zvanie rodiny Thurneyssenovcov z Mní-
chova a  navštívil Nemecko. Maľoval por-
tréty a tešil sa z Rubensových obrazov v 
tunajšej Pinakotéke. Jeho sláva však už 
presiahla hranice Francúzska. Vystavo-
val u Duranda-Ruela, na Salóne, v Gale-
rie Bernheim v Paríži a zúčastnil sa aj na 
Centennale, teda storočnej prehliadke 
francúzskeho umenia na svetovej vý-
stave v Paríži roku 1900. Pri tejto príle-
žitosti bol vyznamenaný krížom Čestnej 
légie. Okrem toho jeho obrazy boli veľ-
mi známe už aj v Londýne, Budapešti, 
Viedni, Štokholme, Drážďanoch či Ber-
líne a napríklad ruský veľkoobchodník 
Sergej Ščukin hosťom nesmierne rád 

ukazoval svojich nádherných Renoirov, 
ktorí dnes patria ku skvostom Puški-
novho múzea v Moskve. Roku 1899 sa 
Renoir usadil v Magagnoscu pri Grasse, 
neskôr v Le Cannet pri Cannes a roku 
1901 sa narodil jeho tretí syn Claude, 
zvaný Coco, ktorého svet umenia pozná 
ako rozkošný model mnohých jeho diel 
z tých rokov.
Roku 1905 sa rodina Renoirovcov 
presťahovala do Cagnes neďaleko An-
tibes, ktoré leží na dohodenie kame-
ňom od Cote d´Azur, teda jedinečného 
Azúrového pobrežia. Renoir si dal po-
staviť dom v Les Collettes, obklopený 
hustým olivovým hájom, ktorý sa stal 
jeho prírodným ateliérom v posledných 
rokoch života. Pri maľovaní ho však vy-
rušovali turisti, pretože vrátnik v miest-
nom hoteli im odporúčal „prehliadku“ 
slávneho maliara. Okrem toho dotie-

raví obchodníci nútili umelca, aby im 
namaľoval portréty manželiek a detí, 
ktoré potom obratom ruky predávali 
ako akcie, ktorých hodnota prudko stú-
pala. Ale prichádzali aj hostia, ktorých 
rád videl... Napríklad sochári Auguste 
Rodin a Aristide Maillol, maliari Albert 
André a Walter Pach, ktorí nám takisto 
ako obchodník s umeleckými predmet-
mi Ambroise Collard zanechali cenné 
záznamy svojich rozhovorov so starým 
majstrom. Mimochodom, Renoir toto 
označenie doslova nenávidel. Slávny 
maliar sa vyjadroval veľmi jednoducho 
a nevyumelkovane. Naduté teórie ume-
nia, ktoré sa v tom čase veľmi rozšírili, 
vyvolali jeho odpor k akejkoľvek teórii. 
Renoir pociťoval predovšetkým úctu k 
tradícii veľkých majstrov a remeselnej 
zručnosti, ktorá už postupne zanikala. 
Nevystupoval však ako rebel a kritik, 

žil si vlastným umeleckým životom, ale 
uchoval si čistotu a humanitu, ktorá sa 
stávala vzácnou.

Boj s chorobou
Potom sa situácia veľmi skomplikova-
la, pretože ťažký reumatický zápal kĺ-
bov mu znemožňoval tvoriť. Kosti sa 
mu skrivili, svaly zmeraveli. Roku 1904 
vážil  48,5 kilogramu a sotva mohol 
sedieť. Neskôr sa už nedokázal pohy-
bovať ani s barlami a zostal na invalid-
nom vozíku. Ruky mal pokrivené ako 
vtáčie pazúry, nemohol držať štetec a 
domáci mu ho museli doslova vtláčať 
medzi stuhnuté prsty. Napriek tomu 
maľoval neúnavne deň čo deň, prav-
da, ak ho záchvaty nedonútili ležať. 
Niekedy bol úplne ochromený. Hostia 
vo vile si zvykli na to, že sa pri zába-
ve zarazil a až keď prekonal záchvat 
bolesti – neraz to trvalo aj štvrť ho-
diny – pokračoval v rozprávaní tam, 
kde prestal. Maliarsky stojan si dal 
postaviť tak, aby naň mohol – ako na 
krosná - navíjať plátno. Takto zvládol 
aj väčšie formáty obrazov, hoci pri 
maľovaní sedel na pojazdnom vozíku 
a svoju ruku prinútil len ku krátkym 
energickým pohybom štetca. „Tak  vi-
díte,“ povedal vtedy obchodníkovi s 
umením Vollardovi, ktorý sa díval, ako 
skrivenými prstami ledva drží štetec, 
„na maľovanie vôbec nepotrebujete 
ruku“.
V tom čase sa Renoir stal aj sochárom, 
pretože našiel cudzie ruky, ktoré pre 
neho tvarovali hlinu tak, ako si to pred-
stavoval. Mladý Španiel Richard Guino 
sa prejavil ako citlivý asistent. Podľa 
Renoirových skíc začal tvoriť postavy. 
Veľký umelec si prisunul svoj invalid-
ný vozík čo najbližšie a dirigoval ho 
paličkou: „Tu niečo ubrať... ešte viac... 
tak! Tu zaobliť....!“ Obaja boli výborne 
zohratí, nakoniec sa dorozumievali už 
len krátkymi zvukmi, malými výkrikmi, 
nevrlým alebo spokojným Renoiro-
vým mrmlaním. Vznikli sochy, ktorých 
sa Renoirova ruka nikdy nedotkla, ale 
napriek tomu sú jeho najvlastnejšími 
dielami, výtvormi jeho ducha a jeho 
predstáv o ľudskej kráse.
Je takmer nepochopiteľné, že chorý 
starec nikdy nedopustil, aby do jeho 
umenia prenikol čo len tieň zúfalstva, 
rezignácie pred životom,  zloby alebo 
závisti voči zdravým ľuďom. Všetky 
jeho neskoré diela sú oslavou šťast-

ného života, sú jedinečným a nádher-
ným tvorivým úsmevom.
Na začiatku prvej svetovej vojny, kto-
rou Renoir opovrhoval, boli jeho sy-
novia ťažko ranení. Ich matka, ktorá 
sa o nich starala, roku 1915 zomrela. 
V prvom povojnovom roku navštívil 
Renoir jej hrob v Essoyes a potom išiel 
do Paríža. Obrazy v Louvri už boli vy-
nesené z úkrytov a opäť viseli vo vý-
stavných sálach. Staručkého Renoira 
zaviezli na vozíku k jeho milovaným 
autorom, k Francoisovi Boucherovi, 
Delacroixovi, Corotovi a tiež ku Ve-
roneseho Svadbe v Káni Galilejskej, 
ktorá hýri sýtymi farbami. Vedľa nej - 

na Renoirovo  želanie - umiestnili na 
čestné miesto jeho malú portrétnu 
štúdiu pani Charpentierovej z roku 
1877. Po návrate do Cagnes veľký ma-
liar maľoval ďalej. „Myslím, že sa v tom 
už trochu vyznám,“ povedal 3. októ-
bra 1919, keď dokončil svoj posledný 
obraz. Potom sa už vydal na svoju po-
slednú cestu...

      
Michal Gavalier
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• V ktorých kúpeľoch sa liečia pacienti s SM?
Číž, Kováčová, Piešťany, Rajecké Teplice, Trenčianske Tep-
lice.

• Ako postupovať pri vybavovaní kúpeľného poukazu.
Prvým krokom je vystavenie návrhu na kúpeľnú liečbu. 
Tlačivo (pokiaľ ho nemá lekár, dá sa zakúpiť v predajniach 
ŠEVT) vyplní váš lekár špecialista (neurológ), alebo vše-
obecný lekár na základe odporúčania špecialistu. Zdra-
votné poisťovne uhrádzajú aj vypísanie tlačiva  „Návrh na 
kúpeľnú starostlivosť“ a všetky zdravotné výkony, ktoré 
predchádzajú vystaveniu tohto návrhu, preto ošetrujúci le-
kár nie je oprávnený vyberať od pacienta finančný príspe-
vok za vypísanie návrhu!
Miesto pobytu si môžete vybrať (treba to uviesť už v žia-
dosti-návrhu), vybrané kúpele však musia mať podpísanú 
zmluvu s vašou zdravotnou poisťovňou a tiež voľné ubyto-
vacie miesta. Každému preto odporúčame  zistiť si najprv 

u svojej zdravotnej poisťovne podmienky na kúpeľnú sta-
rostlivosť. Keď si kúpele nevyberiete, určí vám ich zdravot-
ná poisťovňa.
Podpísaný návrh sa predkladá príslušnej zdravotnej pois-
ťovni a môžete ho zaslať poštou (doporučene), alebo do-
ručiť priamo do podateľne príslušnej pobočky vašej zdra-
votnej poisťovne. Návrh posudzuje revízny lekár, prípadne 
komisia príslušnej poisťovne. (Návrhy na kúpeľnú starostli-
vosť, ktoré nebudú vybavené do dvanástich mesiacov od 
vypísania, musia byť do skončenia trinásteho mesiaca ak-
tualizované. Aktualizácia znamená aktuálne zhodnotenie 
zdravotného stavu poistenca, vyšetrení a liečby lekárom. V 
prípade neaktualizovania bude návrh automaticky archivo-
vaný.)
O rozhodnutí poisťovne ohľadom kúpeľnej liečby musí 
byť poistenec informovaný písomne, takže zdravotná 
poisťovňa vám pošle oznámenie o schválení úhrady 
kúpeľnej starostlivosti a súčasne spresní, do ktorých 

kúpeľov návrh poslala.
Až kúpeľné zariadenie vám oznámi termín, kedy máte na 
liečenie nastúpiť.

• Ako je to s platením
V Indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť (tvorí 
prílohu 6 k Zákonu č.577/2004) sú uvedené choroby (indi-
kácie), pri ktorých sa uhrádza časť alebo celá kúpeľná lieč-
ba. Podľa jednotlivých indikácií je kúpeľná starostlivosť 
rozdelená na dve základné skupiny A a B, pričom diagnóza 
roztrúsená skleróza a iné demyelinizačné ochorenia patria 
do indikačnej skupiny A.
Pri indikácii A je zdravotná starostlivosť plne hradená z ve-
rejného zdravotného poistenia a služby (pobyt na lôžku, 
strava) sú hradené len čiastočne – za každý deň pobytu si 
doplácate 1,66 € (prvý a posledný deň pobytu sa ráta ako 
jeden deň).
Oslobodení od tohto poplatku sú poistenci, ktorí sa pre-
ukážu rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodi-
ny o dávke v hmotnej núdzi či príspevkoch v hmotnej 
núdzi a nositelia ocenenia Jánskeho plakety (min. strie-
bornej) a doplácajú si len za prvé tri dni pobytu.

• Čo by ste ešte mali vedieť
 kúpeľné procedúry sa poskytujú šesť dní v týždni, 
okrem nedele a štátnych sviatkov

 absolvovanie všetkých stanovených procedúr je nevy-
hnutné na zlepšenie vášho zdravotného stavu
 pri ukončení pobytu (aj priebežne) si kontrolujte po-
čet absolvovaných procedúr zaznamenaných v kúpeľ-
nom preukaze
 správnosť údajov v kúpeľnom preukaze, ktorý dostanete 
na začiatku pobytu, potvrdíte podpisom
 pri zistení nedostatkov sa môžete obrátiť na ošetrujú-
ceho lekára alebo na vedenie zariadenia

• Do kúpeľov si vezmite
 preukaz poistenca
 oznámenie o schválení kúpeľnej liečby
 zdravotné pomôcky a lieky, ktoré pravidelne používate, 
a to v množstve, aby vám vystačili na celý pobyt
 potvrdenie o zdravotnom stave od vášho lekára staré 
maximálne 14 dní. Slúži na to, aby vylúčilo, že by vám v 
dôsledku kúpeľnej liečby hrozili komplikácie alebo zhor-
šenie vášho zdravia. Potvrdenie predložte v kúpeľoch 
pri vstupnej prehliadke ošetrujúcemu lekárovi
 predvolanie na kúpeľnú liečbu, ktoré vám poslali kúpele

KÚPEĽNÁ LIEČBA

PORADŇA PORADŇA

Veľmi často sa na nás obraciate s otázkou, kde na Slovensku sa poskytuje kúpeľná liečba pre pacientov so sklerózou 
multiplex, ako si ju vybaviť a za akých finančných podmienok sa uskutočňuje. Tu vám ponúkame všetky potrebné 
informácie.
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Cena je však iba jeden – a ten menej podstatný - dôvod, ktorý 
bráni zberateľom uchádzať sa o spomínané filatelistické kleno-
ty. Hoci sa môže zdať, že Čierne penny je nielen najstaršia, ale 
aj najcennejšia známka na svete, nie je to tak. Ba neplatí to ani 
v prípade modrého Maurícia, ktorého cena prevyšuje 1,6 milió-
na amerických dolárov. (Mimochodom, známok známych ako 
modrý Maurícius existuje až 12 exemplárov, ale takto vysoko ce-
nené sú iba štyri použité známky.) Cenové prvenstvo patrí švéd-

skej trojgrošovej poštovej miniatúre Tre Skilling Banco, ktorú vy-
dali až o 17 rokov neskôr ako známku Čierne penny, teda roku 
1857 a existuje iba v jednom exemplári. Za svoju unikátnosť a 
tým aj za nesmierne vysokú cenu vďačí lajdáckym pracovníkom 
švédskeho poštového úradu. Tí spomínanú „trojgrošovku“ z 
nedbalosti nezafarbili na zeleno, tak ako všetky ostatné známky 
z tejto série, ale na žlto. Život je však odjakživa plný paradoxov 
a tak sa stalo, že to, čo by sa malo považovať za nepodarok a 

brak, sa už koncom 19. storočia premenilo na vytúženú métu 
zberateľov na celom svete. Nemožno sa teda čudovať, že pred 
niekoľkými rokmi anonymný filatelista za švédsku  trojgro-
šovú známku zaplatil na aukcii 2,3 milióna dolárov. Koncom 
mája 2010 sa však v Ženeve uskutočnila súkromná aukcia, na 
ktorej dražili spomínanú vzácnu švédsku poštovú známku a 
padol ďalší rekord. Dražiteľ David Feldman vtedy oznámil, že 
tento skvost predal skupine kupcov za sumu vyššiu než 2,3 
milióna dolárov, za ktorú sa predala v roku 1996. Kupci ho však 
požiadali, aby utajil ich totožnosť aj výslednú sumu, ktorú v 
aukcii za známku zaplatili. Známka Tre Skilling Yellow je  prav-
depodobne jediný  zachovaný exemplár s chybnou potlačou 
v žltej farbe. Pôvodne zelená známka mala hodnotu 3 šilingy. 
Žltý „nepodarok“ je legendárnym a považuje sa za jeden z naj-
cennejších predmetov na svete v pomere ceny a hmotnosti. 

Finančník David Feldman dohliadal aj na predchádzajúci ofi-
ciálny predaj „trojgrošovej žltej“ v roku 1996. 
Napriek spomínaným prípadom najcennejšej a najdrahšej 
známky na svete, pre ktoré zberatelia strácajú zdravý úsudok, 
sa niekomu môže zdať, že zbieranie známok je iba akási kra-
tochvíľa bohatých a záhaľčivých ľudí. Pretože už nemajú kde 
dávať peniaze, lietajú po svete a zháňajú sfušované známky, 
ktoré už v 19. storočí vlastne mali skončiť na smetisku. Nuž 
je to názor prinajmenšom povrchný a nesprávny, pretože 
filatelistické zbierky už zaujímajú popredné miesto medzi 
silnými investičnými pákami a investori ich kladú na jednu 
úroveň spolu s akciami, obligáciami či zmenkami. O ich vý-
raznom vzostupe svedčí aj cena známok, ktorá stále rastie. 
Napríklad známka ostrova Barbados, ktorú vydali roku 1867, 
sa za desaťročie (1991 – 2001) zhodnotila viac ako výrazne. 
Roku 1991 stála na svetových trhoch 25 britských libier, roku 
1995 – 35 libier a roku 2001 jej cena „vyskočila“ na 42 libier 
šterlingov. A vo svojom  zhodnocovaní pokračuje dodnes...
Podobný vývoj vidieť aj na známkach, ktoré vydali iné britské 
kolónie a ktoré majú v priemere 100 až 120 rokov. 
Podľa údajov, ktoré poskytla spoločnosť Stanley Gibbons (je 

to líder na svetovom filatelistickom trhu), známky sa v posled-
nom čase ročne zhodnocovali asi o 12 percent. V rejtinku naj-
výhodnejších investícií, ktorý pripravuje spoločnosť Salomon 
Brothers Inc., poštové známky sú na štvrtom mieste (ročne pri-
nášajú 10 percent čistého zisku) a dokonca už predstihli aj cen-
né papiere (9,6 percenta). Nikoho už teda neprekvapí, keď sa o 
poštové známky začínajú mimoriadne dôrazne zaujímať nielen 
čoraz početnejší zberatelia, ale dokonca aj veľmi známe finanč-
né inštitúcie.

 Michal Strapko   

Prvú poštovú známku na svete, ktorá je známa pod menom čierne penny, vydali roku 1840. Dnes je táto, veľkou slávou 
opradená známka – mimochodom, svoje neoficiálne meno dostala preto, lebo na čiernom pozadí je zobrazený profil an-
glickej kráľovnej Viktórie a pod ním je nápis One penny – nesplniteľný sen každého filatelistu. Všetci zberatelia by ju síce 
chceli mať vo svojich kolekciách, ale získať ju je takmer nemožné, pretože stojí viac ako 1, 5 milióna dolárov. Rovnako je to 
aj s ďalším nekorunovaným kráľom medzi poštovými známkami – modrým Mauríciom. Pre absolútnu väčšinu zberateľov 
je nedosiahnuteľná, pretože stojí hotový majetok. Ani jedna zo spomínaných známok však nie je tou najdrahšou na svete. 
Tá pochádza zo Švédska...

poštová známKa – 
sKvelá investíCia

Konkurentmi zberateľov sú už aj silné 
medzinárodné finančné inštitúcie

ČÍTANIE ČÍTANIE
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RADY A CVIČENIA RADY A CVIČENIA

(3.)

Pohyb  
s chladným 
telom aj 
hlavou

CVIČENIA RAMIEN

Krok 1 Krok 5

Krok 3 Krok 7Krok 4 Krok 8

Krok 2 Krok 6Únava vo všetkých jej podobách je dominujúcim sprievod-
ným znakom SM. Limituje denné aktivity pacienta v pra-
covnom aj osobnom živote. Niekedy je tak obmedzujúca a 
intenzívna, že pacient zažíva pocit úplnej bezmocnosti. Pro-
blémom je často nielen pre samotného postihnutého, ale aj 
jeho najbližších, ktorí nie vždy vedia chápať to, ako sa pacient 
cíti.

• Ako si poradiť pri únave? Čo môžete urobiť pre seba a 
okolie v riešení tohto problému?

• Pomenujte problém. Neznamená to len povedať „som 
unavený/á, nevládzem, dorobím to, keď budem vládať“. 

Pomenovať tento symptóm znamená aj uvedomenie si 
toho, že je to problém, ktorý je aktuálne tu a stane sa prav-
depodobne vašou súčasťou. Aj iné chronické ochorenia 
majú svoje typické príznaky. U SM je jednou z najčastej-
ších práve únava. Je dobré ak ľudia, ktorí s vami žijú, o tejto 
skutočnosti vedia a naučia sa s ňou počítať. Niekedy môže 
byť konštatovanie únavy pre pacienta už tak „únavné“, 
že môže hľadať iné spôsoby jej pomenovania. Jedna pa-
cientka s SM pomenovala svoje ťažkosti menom Tereza. 
Bolo to podľa jej priateľky, ktorá keď nedokončila nejakú 
prácu, čo sa mimochodom stávalo dosť často, vravievala 
svojmu priateľovi „som hrozne unavená“. A tak keď sa tejto 

pacientke zdalo, že to tiež hovorí príliš často, dohodli sa s 
manželom na takomto odľahčení tohto príznaku choroby. 
Niekedy potom žartovne konštatovali „dnes bola u nás Te-
reza a možno sa zastaví aj zajtra“.

• Nehanbite sa za únavu, necíťte sa vinný/á. Únava vo va-
šom prípade nie je únavou bežnou, takou, akú pociťu-
jeme všetci po námahe. Vaša únava prichádza bez toho, 
aby ste museli niečo robiť a po námahe sa ešte zvýraz-
ňuje. Nie je vôľou ovplyvniteľná. U zdravého človeka od-
počinok napomáha regenerácii síl, vo vašom prípade to 
tak nemusí byť. 

• Naučte sa únave porozumieť. Skúste vypozorovať, či sú 
nejaké okolnosti, ktoré vašu únavu zhoršujú/zlepšujú. 
Zistené skutočnosti skúste využiť vo svoj prospech (roz-
delenie činností na viacero etáp, oddych počas práce ešte 
predtým, ako začnete únavu pociťovať, striedanie činností 
práca - uvoľňujúca činnosť).

• Požiadajte o pomoc. Povedzte, čo potrebujete. Pre ľudí, 
ktorí nikdy nezažili takýto druh únavy, je naozaj ťažké 
porozumieť tomu, čo sa s vami deje. Preto sa možno nie 
vždy správajú ústretovo. Jasne formulujte to, čo potre-
bujete. Niekedy to môže byť aktívna pomoc, inokedy 

naopak potreba byť chvíľu sám/ma. Vďaka otvorenosti 
aj vaše okolie bude ľahšie nápomocné pri riešení tohto 
problému. 

• Poraďte sa s lekárom o možnostiach riešenia problému. 
Únava je súčasťou SM, ale môže byť aj začínajúcim prízna-
kom depresie. Hovorte so svojim ošetrujúcim lekárom o 
všetkých príznakoch, ktoré vás trápia.

Krok 1: Ľahnite si s rukami po stranách, blízko rohu poste-
le. Ruku presuňte cez hlavu, ako vidíte na obrázku.

Krok 2: Vráťte ruku do začiatočnej pozície /rameno držte 
rovno/.

Krok 3: Siahajte rukou na strop dvíhajúc plece z postele.
Krok 4: Ruku a plece tlačte nazad, až kým nie je plece rov-

no na posteli.
Krok 5: Ruku vysuňte von od tela, nad hlavu.
Krok 6: Vráťte ruku do začiatočnej pozície /rameno držte 

rovno/.

Krok 7: Ruku natiahnite do strany vo výške pleca. Potom 
ju spustite dole k dlážke a to tak ďaleko, ako to je 
možné. Vráťte ruku do začiatočnej pozície.

Krok 8: Natiahnite ruku bokom vo výške pleca. Tlačte ju 
cez telo, dvíhajúc plece z postele. Vráťte sa do začia-
točnej pozície s obidvoma rukami rovno. Potom všet-
ko opakujte s druhým ramenom.

„Celé sa to začalo zvýšenou únavou. Manžel mi spočiatku nežne vravieval, že som lenivý kocúrik, neskôr ma nazýval leňocho-
dom. Keď mi diagnostikovali SM, veľmi ho to mrzelo a vyčítal si to. Najhoršie bolo, že ani ja sama som nerozumela tomu, čo sa 
so mnou deje. Aj som chcela, ale nevládala som. Nič. Nepomáhala ani káva, ani odpočinok. Pripadala som si hrozne...“
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RELAX

Horoskop
Su

do
ku

RELAX

1 5

3 4

5 4 9 8

6 9 1 3

4 7 6 2

9 2 4 1

6 8

3 9

8 6 9 7

4 7 2

4

6 4 1 2

4 7

5 3 6 1

3

3 7 8

8 1 9 4

Máme tabuľku s deviatimi stĺpcami a deviatimi riadkami s niekoľkými doplnenými jednocifernými číslami. Vaším cieľom 
je pokiaľ možno v čo najkratšom čase doplniť tabuľku Sudoku o ostatné čísla 1 až 9 tak, aby sa žiadne číslo v žiadnom 
riadku, stĺpci, tučne vyznačenom 3x3 štvorci neopakovalo. To znamená, že v každom riadku, stĺpci, a v každom z devia-
tich 3x3 štvorcoch musia byť čísla 1-9 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Aby mala hra sudoku iba jedno riešenie, musí byť zadaných 
minimálne 17 čísel. Žiadne sudoku s jedným riešením a 16 hodnotami nie je známe. Na druhej strane fakt, že hlavolam 
má predvyplnených 17 políčok neznamená, že musí byť tažší ako iné sudoku s viacerými dopredu zadanými číslami.

Priatelia, žijeme v priestupnom roku a 29. február spôsobil, že 
akoby ostatné znamenia začínali o deň skôr. Prvý jarný deň, 
čiže začiatok mesiaca Barana, bol tohto roku už 20. marca. 
Dostali sme sa k magickému roku, ktorý je spájaný s 
koncom sveta či apokalypsou. Konštelácie roku 
2012 potvrdzujú, že vstupujeme do zloži-
tejšieho obdobia. Ale bez napätia nie je 
pokrok. Cieľom je opustiť staré hodnoty 
a vytvoriť nové. Jupiter nachádzajúci 
sa v Býkovi sľubuje materiálny rast. V 
roku 2012 sa usporiadajú aj finančné 
problémy a môže sa očakávať veľké 
množstvo pozitívnych zmien. Zdra-
vie, energia, láska a financie sa môžu 
mnohým zlepšovať. Tranzit Venuše so 
Slnkom je signálom významných a po-
zitívnych zmien. 6. 6. 2012 bude kľúčová 
kvadratúra Pluta a Uránu. Má premenlivú 
intenzitu až do roku 2015. Veľmi silná bude v 
júni. Urán bude v Baranovi a Pluto v Kozorožcovi. 
Sú to sily, ktoré chcú meniť svet. Planéta šťastia a prosperi-
ty, Jupiter, prejde po 11. 6. do znamenia Blížencov, čo výrazne 
podporí potrebu spolupatričnosti s druhými. Pomoc blížnemu 
svojmu nadobúda väčší význam!
Dominujúci deň v týždni bude streda, deň astrologického 
patróna roku, Merkúra, patróna bankárov, ale aj zlodejov. 
Merkúr, posol Bohov, má bystrý rozum, ale aj šikovné prsty a 

rýchle nohy. Viac než umelcom sa bude dariť biznismenom, 
cestovateľom, vedcom a redaktorom v časopisoch aj v ostat-
ných masmédiách. Rok bude plný racionality a rozumu, kedy 

múdrejší a schopnejší vyhrajú. V prvej polovici roka 
stúpne záujem o stavebné, ale aj záhradkárske 

pozemky a o všetku živú prírodu na nich. 
Z numerologického pohľadu je rok 2012 

číslom 5, je to číslo vôle. V numerologic-
kej tabuľke je priesečníkom, spojnicou, 
stredom ostatných čísiel. Rok 2012 nás 
bude nútiť k múdremu rozhodovaniu, 
pretože v tarokových kartách predsta-
vuje  symbol Pápeža. Je to aj symbol 
päťcípej hviezdy, energie sú možné na 

mnoho strán. Podľa čínskeho horosko-
pu je rok 2012 rokom Vodného Draka, 

ktorý bude chrliť vodu, teda hasiť. Môže 
však priniesť aj záplavy. Vode a jej čistote 

treba venovať väčšiu pozornosť. V prenesenom 
zmysle voda predstavuje vzťahy. Tie prezentujú 

najdôležitejší zmysel ľudského života. 
Obávaný koniec sveta? Rok 2012 bude astrologickou zvláštno-
sťou. Práve ráno 21. decembra  sa Slnko po 26 000 rokoch ocit-
ne v priesečníku Mliečnej cesty a roviny ekliptiky a hviezdy a 
planéty našej sústavy vytvoria veľký kríž. Šiesteho júna na nebi 
Venuša prejde popred slnečný kotúč. Tento tranzit, pri ktorom 
Venuša na niekoľko hodín zakryje Slnko, je pomerne vzácny.

autor:
P.M.
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Svojím podpisom udeľujem súhlas spoločnosti Evyan s.r.o. v zmysle zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov na spracovanie mojich údajov na tomto anketovom lístku a zaslanie časopisu S KOMPASOM a ďalších materiálov 
pacientskeho programu SM KOMPAS na moju adresu..

Milí priatelia, „esemkári,“
dovoľte, aby sme sa vám v tomto čísle nášho ma-
gazínu prihovorili ešte raz. Nie je to schválnosť 
a keď vám objasníme dôvod, veríme, že vás naša 
informácia zaujme a poteší. 
Pripravili sme totiž pre vás fotosúťaž! 
Z početných stretnutí vieme, že mnohí „esemkári“ 
pri rôznych príležitostiach berú do svojich rúk foto-
aparát, aby jeho objektívom zachytili neopakovateľ-
né chvíle svojho života. Niekto rád fotografuje ro-
dinné stretnutia, iný využíva prechádzky prírodou, 
aby zvečnil jedinečnosť sveta, v ktorom sme hosťa-
mi (hoci nie vždy sa tak správame) a ďalší si chce 
príhodnými momentkami predĺžiť pobyt v krajine, 
ktorá ho svojou krásou, umeleckými pamiatkami či 
zázrakmi prírody chytila za srdce. Veríme, že naša 
súťaž bude mnohých z vás motivovať a že svojimi 
fotografi ami urobíte radosť nielen sebe, ale aj svo-
jim blízkym a, samozrejme, aj čitateľom nášho ma-
gazínu.

Súťažiť sa bude v troch kategóriách:
- Rodina + portrét
- Cestovanie
- Príroda

Odborníci, ktorí budú členmi našej poroty, budú 
hodnotiť originalitu námetu, jeho vizuálne stvár-
nenie, celkové spracovanie témy, svojský uhol po- 
hľadu autora na danú tému a kvalitu záberu. Inými 
slovami povedané, uvítame každú vašu fotografi u, 
ale zvlášť tie, ktoré nás zaujmú svojou úprimnosťou, 
túžbou zachytiť tie podoby života, ktoré sú jedineč-
né a neopakovateľné. Veríme, že sa vám to podarí 
a že budete v pravej chvíli na správnom mieste!
Fotografi e, ktoré sa rozhodnete poslať do našej sú-

ťaže, môžete posielať elektronicky (JPG maximál-
ne do 2 Mb) na e-mailovú adresu nášho magazínu 
(smkompas@smkompas.sk) alebo v rozmere 13 x 18 cm 
poštou na adresu – Evyan s. r. o, Vtáčnik 3, 831 01 Bra-
tislava. Jeden účastník súťaže môže poslať maximálne 
tri fotografi e. Odborná porota potom vyberie tri naj-
originálnejšie a najvydarenejšie snímky v každej kate-
górii a ich autori získajú hodnotné knihy. Hlavná cena 
však bude fotoaparát značky Canon.   
Súťaž by nemala byť iba „jednokolová“, ale chceme 
v nej dlhodobo pokračovať. Najvydarenejšie fotogra-
fi e budú uverejnené v Galérii víťazov v nasledujúcich 
číslach magazínu S KOMPASOM a tiež na našom webe 
(www.smkompas.sk).
Želáme vám – ako sa hovorí – bystré oko a pohotový 
prst na spúšti! 

Vaša redakcia 
✂

M. Lipárová, II. cena vo fotosú-
ťaži magazínu Skompasom

L. Herzfeldová, III. cena vo foto-
súťaži magazínu Skompasom

Milí priatelia, „esemkári“!

Hovorí sa, kto ako zaseje, tak bude žať! V  našej redakcii 
sme presvedčení, že sme zasiali  dobre, ba až veľmi dobre, 
pretože úrodu sme pozbierali mimoriadnu. Pravda, 
zároveň pripomíname, že úroda by nebola taká hojná 
nebyť vás, nebyť vášho záujmu, elánu a talentu. Prepáčte 
nám tento „gazdovský“ úvod, ale pri pohľade na záľahu 
skvelých fotografií, ktorými ste zaplavili našu redakciu 
SKOMPASOM, to prirovnanie nám pripadá viac ako 
akurátne. Vlani sme totiž v  našom magazíne vyhlásili 
FOTOSÚŤAŽ a dúfali sme, že „esemkári“ z celého Slovenska 
odpovedia na našu výzvu. Stalo sa! Priatelia, vaša odozva 
bola nad očakávanie bohatá. Do našej súťaže sme dostali 
celkovo 51 snímok, jedna krajšia, lepšia a zaujímavejšia ako 
druhá. Mnohí „esemkári“ majú síce problémy so zrakom, 
ale ich videnie je v absolútnom poriadku. Najlepší svetoví 
fotografi sa totiž zhodujú v názore, že kvalitná technika je 
síce fantastická vec, ale umenie dobrej fotografie spočíva 
v  dvoch slovách – vedieť vidieť! Zjednodušene povedané, 
práve túto závideniahodnú vlastnosť majú aj naši súťažiaci. 
„Esemkári“, ktorí našli odvahu a poslali nám svoje súťažné 
fotografie, dokázali, že majú nielen bystré oko, ale aj veľa 
trpezlivosti a  cit pre tú správnu chvíľu, kedy treba stlačiť 
spúšť, aby zvečnili jedinečnú, neopakovateľnú chvíľku. 
Slávny nemecký básnik Johann Wolfgang Goethe vo 

svojom nesmrteľnom Faustovi volá: „Postoj, chvíľa! 
Si krásna!“ S  mnohými krásnymi chvíľami sa s  nami 
– a, samozrejme, aj s  vami, milí čitatelia magazínu 
SKOMPASOM – podelili naši súťažiaci. Niektorí sa rozhodli 
zvečniť jedinečné momenty zo života vlastnej rodiny 
a portréty ich najbližších sú excelentné. Ďalší našli zaľúbenie 
v prírode, objavili pre seba – a prostredníctvom fotografií 
aj pre nás – čarovné zákutia Slovenska. Klobúk dolu pred 
nimi, pretože Slovensko a  jeho príroda je nevyčerpateľná 
klenotnica. Ďalšia skupina „esemkárov“ podľahla vábeniu 
diaľok a vybrala sa do sveta. Odtiaľ sa vrátila plná dojmov 
z objavovania ďalekých krajín. 
Vlastne ani nezáleží na téme či námete a jeho spracovaní. 
Naša fotosúťaž hovorí predovšetkým o vzťahu esemkárov 
– alebo aspoň ich veľkej časti – k životu. A ten je pozitívny. 
Aj svojimi súťažnými snímkami účastníci súťaže dávajú 
všetkým najavo, že napriek svojmu hendikepu chcú v rámci 
svojich možností žiť hodnotný život.
To je azda ten najlepší spôsob, ako odpovedať na zákernosti 
nepredvídateľnej sklerózy multiplex.     
Komisia, ktorá hodnotila súťažné fotografie, mala skutočne 
ťažkú úlohu. Napokon z  celkového počtu vyše polstovky 
snímok vybrala tri, ktoré svojou kvalitou a  objavným 
spracovaním porotcov najviac zaujali. O ich výnimočnosti 
sa môžete presvedčiť aj vy, milí priatelia, pretože víťazné 
snímky uverejňujeme v tomto čísle. 

1. cenu – fotoaparát značky Canon - získala za snímku 
s  názvom Portrét malej slečny L. SLUŠNÁ. Fotografiu 
uverejňujeme na 1. strane obálky nášho magazínu.
2. cenu – vecný dar – získala za snímku Dovolenka M. 
LIPÁROVÁ. Fotografiu uverejňujeme na strane 34.
3. cenu – knihu – získala za snímku Kvet L. HERZFELDOVÁ. 
Fotografiu uverejňujeme na strane 35.

Milí priatelia, esemkári! Ďakujeme vám za aktívnu účasť 
v  našej fotosúťaži a  zároveň vyhlasujeme ďalšie kolo 
FOTOSÚŤAŽE. Podmienky sú také isté, ako boli v  úvodnej 
časti tohto fotozápolenia. Takže ešte raz – dobré oko a veľa 
trpezlivosti, kým stlačíte spúšť!

Vaša redakcia

Súťažiť sa bude v troch kategóriách:
- Rodina + portrét
- Cestovanie
- Príroda

Fotografie, ktoré sa rozhodnete poslať do našej súťaže, 
môžete posielať elektronicky (JPG maximálne do 2 Mb) 
na e-mailovú adresu nášho magazínu (smkompas@
smkompas.sk) alebo v rozmere 13 x 18 cm poštou na 
adresu – Evyan s. r. o, Vtáčnik 3, 831 01 Bratislava. Jeden 
účastník súťaže môže poslať maximálne tri fotografie. 
Odborná porota potom vyberie tri najoriginálnejšie a 
najvydarenejšie snímky a ich autori získajú hodnotné knihy.
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Máte záujem o posielanie nášho magazínu? áno nie

Vyhovuje vám jeho terajší rozsah? áno nie

Ste spokojný s jeho obsahom? áno nie 

Akú tému by ste doplnili? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Odpovede, prosím, posielajte na adresu: Evyan s.r.o., Vtáčnik 3, 831 01 Bratislava. 
Za odmenu Vám budú zasielané ďalšie čísla časopisu S KOMPASOM zdarma.
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