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Vážení priatelia, milí „esemkári“!
 

Američan Ted Jackson stihol za sedem dní zabehnúť sedem rôz-
nych maratónov. Listoval som v akomsi magazíne a letmo som za-
registroval titulok o maratóncovi, ktorý sa ide pretrhnúť, aby mal 
na svojom konte čo najviac pretekov. Ďalší fanatik, pomyslel som 
si, ktorý sa chce stoj čo stoj dostať do Guinnessovej knihy rekordov. 
Určite nie je normálny, veď človek má čo robiť, aby vôbec vedel 
o toľkých maratónoch v jednom týždni, nieto aby ich ešte aj absol-
voval. Musia byť predsa roztrúsené po celom svete. A on tie mies-
ta nielen obehne, ale preteky aj odbehne... Zrak mi už-už skĺzol 
na ďalšiu fotosprávu, keď som periférnym videním zaregistroval 
známy medicínsky termín – skleróza multiplex. Vrátil som sa teda 
k textu a v duchu som sa športovcovi zo Spojených štátov osprave-
dlnil. Ted Jackson nie je nijaký blázon túžiaci po nezmyselných re-
kordoch. Všetky maratóny odbehol preto, lebo takto chcel zozbie-
rať čo najviac peňazí, aby finančne zvládol liečbu svojej ženy, ktorá 
trpí na roztrúsenú sklerózu. Tak je to teda! Marathon Man, ako ho 
volajú známi, ale aj neznámi ľudia, si zvolil osobitú formu pomoci 
svojej manželke, a podľa dostupných informácií možno usudzovať, 
že vo svojom úsilí nie je neúspešný.

Priatelia, určite mi dáte za pravdu, že Tedov príklad nie je ojedine-
lý. Absolútna väčšina z vás môže z vlastnej skúsenosti potvrdiť, že 
s obetavosťou svojich najbližších, príbuzných či známych sa stretáva 
každý deň. Isteže, vaši milovaní si určite nezháňajú kalendár športo-
vých pretekov, aby na nich kvôli vám verejne trhali rekordy, ba dá sa 
povedať, že väčšina z nich by kategoricky odmietla akúkoľvek rekla-
mu svojho počínania, najmä tú bombastickú s televíznymi kamera-
mi, mikrofónmi a palcovými titulkami v novinách. Vaši najbližší sa 
svojou obetavosťou nechvália, nevystavujú ju na obdiv a nepochyb-
ne im stačí, ak im za ich lásku, oddanosť a starostlivosť poďakujete 
milým slovom, úsmevom či láskavým gestom, pohladením. „Esem-
ka“ neľútostne, nemilosrdne valcuje nielen vás, ale aj vašich rodičov, 
manželov či manželky, vaše deti. Je to, dá sa povedať, váš spoločný 
problém a  šancu, že váš život opäť nadobudne dôstojnú podobu, 
máte iba vtedy, keď ho budete spoločne riešiť. 

Pravda, celá vec má aj druhú stranu – a tou ste vy, milí priatelia. 
Sedieť doma, ľutovať sa, rezignovať na to, čo vám život ponúka – 
to nie je program. To je dobrovoľné ustúpenie z pozícií, ktoré vám 
patrili, ale ktorých sa chcete bez boja vzdať. A skleróza multiplex 
je mimoriadne silný nepriateľ, ktorý dokáže využiť a zneužiť každé 
vaše zaváhanie. Ďalšou vecou je spoliehanie sa na pomoc zvonku, 

teda že lekári a  lieky urobia zázrak, a  dostanú vás z toho. Omyl, 
liečba je cesta k dôstojnému životu, ale treba jej pomôcť, podporiť 
ju, znásobiť jej účinok. Pred rokmi ma služobné povinnosti noviná-
ra zaviedli do Afganistanu a dostal som sa až do Dželalabádu, na 
pastviny rozprestierajúce sa neďaleko tohto voľakedajšieho sídla 
afgánskych kráľov. Stovky rokov po nich kočujú miestne paštún-
ske kmene. Ponad hlbokú roklinu, ktorá rozsekla údolie posiate 
skúpou trávou, viedol visutý povrazový most. Paštúni, teda miest-
ni obyvatelia, ho prekonávali bez väčších problémov, ale ja som 
mal problém dostať sa po ňom na druhú stranu údolia. Moji sprie-
vodcovia mi vysvetlili príčinu – nespolupracoval som s ním. Akáže 
spolupráca, namietal som - idem a hotovo! Nie, oponovali mi Af-
gánci, s mostom musíš spolupracovať, musíš ho vnímať, pomáhať 
mu. Roklina, čierna, bezodná, s rútiacou sa riavou, je tvoj nepriateľ 
a most potrebuješ k životu. Je pevný, kým je živý, kým sa s ním člo-
vek hýbe v jednom rytme, jednom tempe, kým ho cíti: v opačnom 
prípade materiál môže povoliť. Tak znela stará múdrosť Paštúnov.

Približne rovnako je to aj „esemkármi“ a ich pomyselnými visutými 
mostami – oblúk, po ktorom možno prejsť ponad desivú čierňavu, 
tvorí obetavosť najbližších, ich nezištné úsilie pomáhať chorému, 
zahrnúť ho láskou, no je to aj pomocná ruka priateľov, solidarita 
známych. Ale po tom moste musí každý „esemkár“ prejsť sám. Jed-
noducho, tak to určil osud a to rozhodnutie je – zatiaľ – nemenné, 
nezvratné, definitívne. Preto musí každý pacient s touto diagnózou 
kráčať dopredu, preto by mal spolupracovať s tými, ktorí ho pod-
porujú: lebo ak sa zastaví, ak odmietne bojovať, spadne do rokliny. 

Z príbehov „esemkárov“, ktoré fascinujú svojou dramatickosťou, 
ale aj nezdolateľnou túžbou po živote, sa dozvedáme, že niekto 
pomáha pri stavbe domu, iný chce cestovať, ďalší behá a dokonca 
si trúfa pokoriť nejaké tie svoje Tatry, ba je aj taký, čo sa preteká 
so svojím psíkom, kto skôr dobehne k mrcine na kraji lesa. A ktosi 
ďalší dokonca šokuje svojimi plánmi, ktoré dokáže uskutočniť. Ako 
napríklad „esemkári“ z občianskeho združenia Nádej, ktorí si trúf-
nu na takú náročnú bicyklovú trasu, aká vedie od Tatier k Dunaju. 

Milí priatelia, je tu jar, s ktorou sa vždy spája nádej čohosi nového, 
krajšieho, lepšieho. Nech vám teda prinesie veľa radosti! 

 Ľubomír Stanček
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SLOVO ODBORNÍKA

Pani doktorka, do akej miery dokáže strava, stravovanie, 
a  vôbec výživa ako taká, ovplyvniť zdravotný stav 
„esemkárov“? Nie je to len všeobecná fráza, po ktorej 
siahneme, keď sa nám to momentálne hodí? Keď chorý 
človek prispôsobí svoje jedlo a  stravovacie návyky 
diagnóze SM, skutočne sa jeho zdravotný stav môže 
zlepšiť?
Myslím si, že áno. Strava môže pomôcť a  to nielen 
pacientom s  „esemkou“, ale všetkým, ktorí sa dokážu 
racionálne stravovať. Diéty či špeciálne stravovacie 
návyky existujú minimálne pol storočia a  ich výsledky 
sú overené v  praxi. O  stravovacom režime hovoria aj 
rôzne štúdie, napríklad v  krajinách bližšie k  rovníku 
je „esemky“ menej, pretože ľudia tam žijú zdravšie. 
Ich strava je bohatá na zeleninu a  ovocie. Existuje 
známy francúzsky paradox, že obyvatelia tejto krajiny 
si výdatne popíjajú svoje kvalitné vína a napriek tomu 
sú zdraví. Ich strava je bohatšia na správne tuky, najmä 
v prímorskej oblasti, kde je okrem toho aj veľa zeleniny 
a  ovocia. Takže strava zohráva dosť podstatnú úlohu 
v živote človeka.

A čo u nás? Je naše stravovanie v poriadku?
Čím ďalej na sever, tým je situácia so sklerózou 
multiplex komplikovanejšia. Aj my spadáme do 
tohto pásma. Sme naučení - možno to bolo aj 
prácou, ktorá tu bola odjakživa, a  bola veľmi ťažká, 
najmä v  pôdohospodárstve, a  my sme predsa 
poľnohospodárska krajina - jesť veľa bravčového, 
mastného mäsa. Kedysi však ľudia fyzicky robili, a keď 
ťažko robili, zniesli aj pohárik, aj mastné mäso, ktoré 
zjedli, pretože všetko stihli pohybom a  intenzívnou 
prácou spáliť. Tento návyk u  nás ostal, stále jeme 
veľa bravčového mäsa, čo asi nie je najsprávnejšie. 
A  stále – rovnako ako v  minulosti - máme na stole 
málo zeleniny. Tej sa u  nás nikdy veľa nepestovalo, 
a teda sme si na ňu ani patrične nezvykli... Správnym 
stravovaním je určite možné zlepšiť stav pacienta 
s  diagnózou skleróza multiplex. Dokonca sa hovorí, 
že keď si „esemkár“ pichá injekciu s  liekom, v  ten 
deň by mal mať ľahšiu stravu. Reakcia po vpichu je 
potom primeranejšia. Takže strava rozhodne nie je pre 
pacienta zanedbateľný činiteľ. 

Počúvajte hlas  
svojho tela!

Pacient s diagnózou sM 
by mal pristupovať 
aktívne k pohybu, aktívne 
k stravovaniu a vôbec 
aktívne k životu

SLOVO ODBORNÍKA

Ak pacient s  diagnózou SM dbá na to, aby jeho strava bola 
racionálna, ak dodržiava rozumné pravidlá, pomáha sám sebe, 
a ľahšie prekonáva úskalia, ktoré mu prináša táto choroba...
Áno. Poznám pacientov, ktorí skutočne dokážu takto 
žiť. Mimochodom, nielen skleróza multiplex, ale aj iné 
autoimunitné choroby reagujú na takéto postupy. Mám 
súbor pacientov, ktorí mali dodržiavať bezlepkovú diétu 
a keď sa rozhodli konzumovať takúto stravu, zlepšila sa 
im aj „esemka“. Takže stravovanie má nespochybniteľný 
vplyv na priebeh choroby.
Spomínané štúdie dosť presvedčivo hovorili o faktoroch, 
ktoré ovplyvňujú výskyt SM - poloha bližšie k  rovníku 
a  vhodnejšia strava plná zeleniny a  ovocia, znamená 
menej pacientov s „esemkou“. So zemepisnou polohou 
neurobíme nič, to je jasné, takže táto príčina výskytu 
„esemky“ u  nás zostane. Rôzne diéty pacientom 
môžu pomôcť, ale nie každému sadnú. Dokonca ani 
tie špeciálne pre sklerózu multiplex nemusia osloviť 
každého „esemkára“. Preto pri každej príležitosti 
zdôrazňujem, že treba počúvať vlastné telo, všímať si, 
čo mu robí dobre, a čo nie.

Diéta môže mať niekedy drastickú podobu, a  pacient 
s „esemkou“ je mnohokrát tak ubolený, že azda aj váha, či má 
podstúpiť ďalšie muky spojené s jedlom... 
Uvediem jeden príklad: pacienti s  touto diagnózou 
s obľubou používali makrobiotickú diétu, ale postupne 
sa ukázalo, že nie je všetko zlato, čo sa blyští. 
Vegetariánska strava totiž môže v organizme spôsobiť 
nedostatok vitamínu B12 a  následne môžu vznikať 
neurologické problémy. Isteže, pri rôznych diétach sa 
pacient určitý čas môže cítiť dokonca lepšie, pretože sa 
istým spôsobom detoxikuje, najmä pri vegetariánskej 
diéte. Osobne však nie som zástanca striktnej diéty. 

Skôr som za racionálne stravovanie, teda pacient by 
mal obmedziť to, čo mu nerobí dobre. A  nemal by 
jesť veľa mastného, ale o  to viac ovocia a  zeleniny. 
Za posledné desaťročia sme si zvykli konzumovať 
veľa mäsa. Ja si však nepamätám, že by v  minulosti 
bolo v  domácnosti každý deň mäso. Vyskytlo sa raz-
dvakrát do týždňa. A  strava bývala jednoduchšia. 
Dnes sme však neraz svedkami pretekov v nakupovaní 
komplikovaných potravin a  pri príprave exotických 
jedál. Tie však nemajú korene v  našich zemepisných 
šírkach. A  toto nie je dobré. Človek by mal využívať 
predovšetkým potravinové zdroje, ktoré sú vlastné 
krajine, kde žije. Mnohí pacienti sa ma na toto pýtajú 
a ja im vždy odpovedám – treba predovšetkým počúvať 
svoje telo, a jesť a piť to, čo mu prospieva. Nedať na to, 
čo mi odporúča bombastická reklama, ale rešpektovať 
hlas vlastného tela. Jednoduché pravidlo hovorí, že zo 
stravy treba vylúčiť to, čo mi nerobí dobre. Viete, črevo 
je najväčší imunologický orgán a ak sa pokazí, určite sa 
pokazí celý organizmus. Teda netreba črevo zbytočne 
dráždiť rôznymi extrémami.

Vo svete konzumu, a  teda aj u  nás, existuje kult 
skrášľovania, zdokonaľovania, vylepšovania tela aj duše. 
Najrôznejší odborníci a  špecialisti radia modelkám, 
herečkám, dámam z  vyššej aj nižšej spoločnosti, ako 
majú schudnúť, ako si vyrovnať zadoček alebo naopak, 
ako ho lepšie vymodelovať... Existujú odborníci, ktorí sa 
špecializujú na stravu a výživu pre „esemkárov“?
Určite nie. Sme radi, že vôbec existuje nervový špecialista 
na „esemku“, nehovorím už o psychológovi, ktorého by 
sme potrebovali viac ako výživového poradcu. Výživoví 
poradcovia, samozrejme, existujú, ale všeobecne, nie 
zvlášť pre pacientov s diagnózou SM. 

Skúsení ľudia zdôrazňujú, že medzi tým, čo jeme, a  tým, ako sa zdravotne cítime, je priama úmera. Teda ak 
sa správne stravujeme, malo by sa to pozitívne odraziť aj na našom zdraví. Platí však toto pravidlo aj vtedy, 
keď sa človek ocitol v  pozícii pacienta? V  takom prípade predsa organizmus bojuje so silným a  nebezpečným 
nepriateľom, s chorobou, a zdalo by sa, že prvoradé sú lieky, kým strava je iba akýsi doplnok. Je to však skutočne 
tak? Na tému strava, stravovacie návyky, pohyb a  akú úlohu zohrávajú v  živote pacienta s  diagnózou skleróza 
multiplex všetky spomínané činitele, sme sa porozprávali s MUDr. ĽUBICOU PROCHÁZKOVOU, PhD.
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V jednom z  našich rozhovorov zaznelo, že rehabilitácia pre 
„esemkárov“ je dosť špecifická a fyzioterapeutovi nestačia iba 
všeobecné základy určené pre cvičiteľa. Sú u nás pracovníci, 
ktorí sú špeciálne vyškolení na rehabilitáciu „esemkárov“?
Nie, nie sú!

Prečo?
Lebo rehabilitačných pracovníkov je vo všeobecnosti 
málo, a  ak sú, tak pracujú v  súkromných centrách. 
V  štátnych zariadeniach je ich ako šafránu. Mám na 
mysli tých, ktorých služby by mala preplácať poisťovňa. 
Okrem toho je tu ďalší problém - „esemkár“ potrebuje 
rehabilitáciu trvale, celoživotne. Ale ozajstných 
odborníkov, ktorí problematiku „esemky“ poznajú 
dôkladne, by sme mohli porátať na prstoch jednej ruky. 
„Až toľko“ je ich na Slovensku. Pravda, sú špecialisti 
v  kúpeľoch, ale tam predsa nechodia iba pacienti 
s  diagnózou SM. Mimochodom, „esemkár“ sa tam 
dostane raz za dva roky, ak vôbec. 
Veľmi nám chýbajú denné rehabilitačné centrá, do 
ktorých by pacienti mohli prísť, odcvičiť si to v  kruhu 
rovnako postihnutých, a  najmä spolupracovať 
s  cvičiteľom, ktorý sa veci rozumie. Tie však nemáme. 
Nemáme stacionáre, nemáme rehabilitačných 
špecialistov zameraných na pomoc „esemkárom“. Ak sa 
niekde niekto taký vyskytne, je to biela vrana.

V čom je príčina tohto zlého stavu? Na Slovenku máme okolo 
8 000 „esemkárov“ (stále pribúdajú noví pacienti) a  tí majú 
svoj zväz a občianske združenie, sú tu kluby SM, centrá SM... Je 
je to široký front, ktorý by mohol vytvoriť tlak na ministerstvo 
zdravotníctva, školstvo, atď., aby vyškolili fyzioterapeutov so 
špecializáciou SM. Kde je chyba, že to tak nie je?
Chyba je v tom, že veci sa nedotiahli do konca. Hrdíme 
sa tým, že máme SM centrá, ale tieto zariadenia vlastne 

nemajú takýto štatút. Ministerstvo im nedalo štatút 
centra, ktoré by malo určité právomoci a  mohlo by 
pôsobiť ako skutočné centrum. Ja si to predstavujem 
tak, že je v  ňom očný lekár, fyzioterapeut, psychológ 
a  aj urológ, pretože „esemkári“ mávajú veľmi 
vážne urologické problémy. Takéto centrá však 
u  nás neexistujú, pretože ministerstvo ich štatút 
nevypracovalo. Sú tu vytvorené akože centrá, ale sú 
to vlastne zariadenia s  drahou biologickou liečbou. 
Vo vyhláškach sa hovorí o  pracoviskách so zmluvami 
s poisťovňami na túto liečbu. Ale nepíše sa v nich, že je 
to centrum pre liečbu SM, ktoré by malo robiť výskum 
a malo by sa pacientom komplexne venovať. Chceli by 
sme tento problém znovu otvoriť, pretože je najvyšší 
čas vyriešiť ho. Keby taký štatút existoval, mohla by 
som povedať, prideľte mi fyzioterapeuta, musí tu byť 
psychológ atď., a  vtedy by centrum bolo ozajstným 
centrom.
Situácia je, žiaľ, iná. U nás, na Kramároch, sme dlhé 
roky robili všetko takpovediac na kolene, takto sme 
liečili pacientov. Dnes už síce máme dve miestnosti, 
ale aj to je málo, už to nestačí, lebo pacientov pribúda, 
a podávame tu aj infúzie. A inde sú na tom ešte horšie. 
Máme personálne problémy, pretože dve sestry na 
350 pacientov, ktorých ošetrujú, je menej ako málo. 
A  celkové počty sú ešte vyššie, pretože vo svojej 
databáze evidujem skoro 1 000 „esemkárov“, ktorí 
občas prídu prekonzultovať svoj stav s lekárom. 
Inými slovami povedané, na Slovensku chýba štatút 
centra, skutočného centra pre liečbu SM, ktorý by bol 
zakotvený vo vyhláške. Toto tam má byť. Kedysi, keď sa 
centra SM zakladali, z ministerstva prišiel na oddelenia 
prípis, v  ktorom stálo...“pretože máte centrum na 
liečbu sklerózy multiplex, zabezpečte ho personálne, 
materiálne aj priestorovo“. Bol to priamy pokyn 

prednostovi kliniky. Takýto papier skutočne existuje, ja 
ten prípis mám. Žiaľ, nič sa v tejto veci neurobilo !

Takže teoreticky to bolo vyriešené, ale prakticky nie... A je tento 
problém vôbec riešiteľný? Vedeli si s  ním dať rady napríklad 
v Česku či v Rakúsku? 
Určite je riešiteľný. Napríklad v  Prahe je veľká klinika 
s centrom SM, v ktorom pracuje okolo 25 odborníkov. 
Z mimoeurópskych krajín má najväčšie skúsenosti 
Kanada, ktorá má veľa pacientov s  diagnózou SM. 
V  každom menšom mestečku existuje poradňa pre 
pacientov s  touto diagnózou alebo SM centrum. 
A  v  nich sa o  pacientov – v  rámci komplexnej 
rehabilitácie - skutočne vzorne a  všestranne starajú. 
U nás však nie je problém iba samotná rehabilitácia, 
ale chýba nám aj sociálne poradenstvo. Naše zákony 
a  vyhlášky sú také, že pacient musí spĺňať určité – 
a  dosť tvrdé - podmienky, aby mohol získať preukaz 
zdravotne postihnutej osoby. Je zdravotne postihnutý, 
pretože má chorobu, ale v  ohodnotení musí mať 
vyšší stupeň, aby mu dali papier, že je zdravotne 
postihnutý. Lebo to, že má „esemku“ vraj ešte nie je 
dôvod na získanie spomínaného preukazu. A žiaľ, to je 
diagnóza, keď je človek ako na hojdačke – jeden deň 
sa cíti dobre, druhý je na tom veľmi zle. Pacienti majú 
problémy cestovať dopravným prostriedkom a  uvítali 
by, keby mali možnosť zaparkovať vedľa zdravotného 
zariadenia. Samozrejme, s  preukazom zdravotne 
postihnutej osoby. Ale tak to nie je. Existuje viacero 
problémov, ktoré treba v rámci ministerských vyhlášok 
dotiahnuť. Predovšetkým treba pacientom s SM uznať, 
že skutočne sú zdravotne postihnutí. Pochybujem, že 
by sa to zneužívalo, pretože ľudí s  „esemkou“ v  rámci 
Slovenska nie je až tak veľa. Takže keby z nich polovica 
dostala spomínaný preukaz, tento štát neschudobnie. 
Mimochodom, koľko je takých, čo takéto problémy 
nemajú a predsa ho vlastnia.

Pohyb je pre ľudí zdravý nielen po telesnej, ale aj po duševnej 
stránke. Sem tam sa objavia správy, že „esemkári“ zvládli dokonca 
aj veľmi náročné horské túry (Kilimandžáro, Aljaška, Himaláje 
atď.). Môže si pacient s SM vo všeobecnosti dovoliť takéto náročné 
výlety, ktoré zaťažujú zdravých ľudí, o chorých ani nehovoriac?
Môžu si to dovoliť. Ak to berú psychicky pozitívne, tak 
je to v  poriadku. Mám pacienta, ktorý bol pred pár 
rokmi v Kanade, v oblasti, kde bola zimná olympiáda, 
a  s partiou bicyklistov zdolal tamojšie kopce. Isteže, 
„esemkári“ by nemali prepínať svoje sily, ale existujú 
príklady, že dokonca môžu robiť špičkový šport. 
V  severských krajinách pacientka s  SM pretekala 
v  sánkovaní. A  vďaka športovaniu sa výrazne zlepšil 
jej zdravotný stav. Koniec koncov, takéto príklady 
nemusíme hľadať v zahraničí, máme ich aj doma. Naši 
pacienti s  diagnózou SM sa zúčastnili paralympiády 
a  dosiahli tam dobré výsledky. Na Slovensku 
máme strelca, ktorý je veľmi úspešný, na súťažiach 
paralympionikov získava popredné umiestnenia.

„Esemkári“ sú však neraz veľmi unavení, vyčerpaní a  vtedy 
o  pohybe či športe asi nepremýšľajú. Ale majú aj svetlejšie 
chvíľky, keď sa im život trochu upokojí. Takže pohyb by mal 
byť trvalou súčasťou ich života?
Rozhodne áno. Nemusí to byť náročný šport a už vôbec 
nie extrémny. Stačí trebárs desaťminútové rozcvičenie 
tela. To pomôže a  zvládne ho akokoľvek unavený 
a  zdecimovaný pacient. Hovorím, že niekedy je pre 
pacienta väčší problém naštartovať sa na cvičenie, ako 
samotné cvičenie. Ale ak si to „esemkár“ dá do svojho 
denného režimu, potom už o ňom nerozmýšľa, pretože 
vie, že ak to či ono musí spraviť, tak to urobí. Ale sme 
ľudia, a  ako takí sme dosť leniví. Radi hľadáme rôzne 
výhovorky - dnes som veľmi unavený, tak nebudem 
cvičiť, urobím to zajtra. Ale zajtra to zase neurobím, 
pretože... Existuje jeden krásny názov na obchádzanie 
povinností – prokrastinácia. Ten milujú tí, ktorí sa držia 
zásady: Čo môžeš urobiť dnes, môžeš spraviť aj zajtra 
či neskôr! Nie som lenivá, ale dnes prokrastinujem! To 
vyzerá vznešenejšie ako tvrdiť, že som unavená...
Pohyb je veľmi dôležitý. Tí, čo sa pohybujú, sa dožívajú 
vyššieho veku a  „esemkár“ ho potrebuje, pretože 
jeho svaly ochabujú, a  svalovú hmotu treba sústavne 
udržiavať. Pacient s  diagnózou SM by aj sám mal pre 
seba niečo urobiť, nemal by sa spoliehať na to, že lieky 
a doktor ho vyliečia. Musí aktívne pristupovať k liečbe 
a  hoci maličkosťami, ale vedome, ju podporovať 
a  znásobovať jej účinok. Mal by pristupovať aktívne 
k pohybu, aktívne k stravovaniu, aktívne k životu, ktorý 
môže byť kvalitnejší aj vďaka maličkostiam.

Zhováral sa Ľubomír Stanček
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„Aj keď je skleróza multiplex ochorením, pri ktorom bolí 
takmer každý krok a niekedy je chôdza až nemožná, radi 
by sme ukázali, že aj veľké prekážky sa dajú pokoriť, ak 
nechýba vôľa a  odhodlanie,“ komentovala akciu pred-
sedníčka Občianskeho združenia Nádej Jaroslava Val-
čeková. 
„Poukážeme na problematiku ochorenia, a  pacientom či 
ich príbuzným tak vyšleme jasný signál, že s chorobou nie 
sú sami a  že aj so sklerózou multiplex sa dá žiť aktívne 
a plnohodnotne.“
Skleróza multiplex je autoimunitné ochorenie nervovej 
sústavy, ktoré okrem iného spôsobuje zníženú pohybli-
vosť pacienta. V súčasnosti máme na Slovensku približne 
8-tisíc „esemkárov“, žiaľ, toto číslo nie je definitívne, pre-
tože každý rok sa ich rady rozširujú o nové tváre. Pred-
sedníčka združenia Nádej, ktorá je tiež postihnutá týmto 
zákerným, prakticky nevyliečiteľným ochorením, vloži-

la do svojich slov adresovaných širokej verejnosti silné 
emócie, ešte viac optimizmu a  správnu dávku šokovej 
terapie. Kto však pozná Jaroslavu Valčekovú, vie, že prá-
ve toto je jej štýl – spoločnosť na Slovensku je o skleróze 
multiplex málo informovaná a preto treba urobiť všetko, 
aby tento deficit zmizol. A ľudia si najviac zapamätajú to, 
čo nie je všedné a tuctové, ale čo je zvláštne, originálne, 
a azda aj šokujúce. 

Klopanie na dvere
O nápade zorganizovať akciu Od Tatier k  Dunaju na bi-
cykli, a  to napriek skleróze multiplex, šéfka Nádeje tvr-
dí, vraj vznikol veľmi prozaicky. Raz išla so svojimi tromi 
psíkmi na prechádzku do lesa, a  premýšľala, čo urobiť, 
aby naša verejnosť získala o „tete Róze“ dostatok hod-
noverných informácií. Porovnávala pacientov s  rôznymi 
diagnózami a vyšlo jej, že povedzme „prípady“ ako tre-

jasná sPráva  
o solidarite 

„esemkárske“ cyklistické podujatie od tatier  
k dunaju bude sprevádzať vlastná hymna

Agentúrna správa, ktorú začiatkom februára tohto roku 
uverejnili slovenské denníky, bola pomerne stručná: „Od 
Tatier k Dunaju pôjdu na bicykloch pacienti so sklerózou 
multiplex. Záštitu nad svojským projektom, ktorý 
zorganizovalo bratislavské Občianske združenie sclerosis 
multiplex Nádej, prevzal predseda Zdravotníckeho výboru 
NR SR Richard Raši, tvárou projektu, a cyklistom počas 

celej akcie, je herec Ivan Tuli Vojtek. Za šesť dní by mali 
účastníci tohto podujatia, ktoré štartuje 18. mája na 
Štrbskom Plese a finišuje 27. mája v Bratislave, absolvovať 
trasu dlhú 331 kilometrov. Peletón sa postupne zastaví 
v Ružomberku, Žiline, Považskej Bystrici, Trenčíne a v Trnave, 
a záverečnú etapu zavŕši galakoncert na bratislavskom 
Hviezdoslavovom námestí.“

AKTÍVNy ŽIVOT 

bárs hypertenzia, diabetes či kardiovaskulárne defekty sú 
jasné – spustí sa akcia, lekári sa rozbehnú po Slovensku, 
tisíckam ľudí zmerajú krvný tlak a masmédia unisono kri-
čia: Pozor, blíži sa k  vám tichý zabijak! A  vysoký tlak je 
okamžite na programe dňa! Rovnako je to aj so srdciarmi, 
cukrovkármi alebo s  pacientmi s  rôznymi civilizačnými 
chorobami. Ako to však urobiť s „esemkou“, aby kampaň 
zasiahla celé Slovensko? Lekári predsa nemôžu obiehať 
republiku a zisťovať, kto má a kto nemá nábeh na skleró-
zu multiplex. To jednoducho nejde! 
„Vtedy mi došlo, že iniciatívy sa musíme chopiť my pacien-
ti,“ spomína pani Valčeková. „My musíme túto informá-
ciu dostať k  určitým ľuďom. Skleróza multiplex má totiž 
na začiatku množstvo atypických príznakov a  vo väčšine 
prípadov človeku ani nenapadne, že by mohlo ísť o takú 
vážnu chorobu. Žiaľ, často na to nepríde ani lekár, ktorý 
symptómy ochorenia nesprávne vyhodnotí.“ „Esemkári“ 
na bicykloch chcú teda okrem iného apelovať aj na od-
borníkov v bielych plášťoch, že práve spomínané atypic-
ké príznaky môžu signalizovať vážne ochorenie, a  teda 
nemali by ich v ordináciách prehliadať či hádzať za hlavu. 
Koniec koncov, presne to sa stalo aj Jaroslave Valčeko-
vej, ktorá bezmála štyri roky žila s takýmto „atypom“, ale 
lekári jej sklerózu multiplex nespomenuli ani náhodou. 
Cieľom podujatia je dostať sklerózu multiplex do po-
vedomia širokej verejnosti, ale okrem toho, že sa o nej 

dozvedia ľudia v  Dolnej Maríkovej či vo Vyšnej Šuňave, 
organizátori akcie chcú zaklopať na dvere aj obvodným 
neurológom. Pretože práve oni nezriedka pacienta nepo-
šlú včas do centra SM, kde by mohol prakticky okamžite 
začať s liečbou. 
„Mňa pacient s diagnózou SM maximálne zaujíma, preto-
že sa ma to osobne dotýka,“ zdôrazňuje Valčeková. „Pre 
mňa je podstatné, aby sa potenciálni ´esemkári´ dostali 
čím skôr do rúk tých, ktorí im môžu pomôcť. A to sú práve 
centrá SM, kde im môžu predpísať imunomodulačnú lieč-
bu, ktorá dokáže skorigovať samotný priebeh ochorenia. 
Preto naša akcia Od Tatier k  Dunaju... nie je určená len 
laickej verejnosti, ale je aj pre odbornú verejnosť. Aby sme 
do povedomia celého Slovenska dostali informáciu, že 
sme pacienti s diagnózou skleróza multiplex a chceme si 
vybojovať svoje miesto na slnku. Zároveň je to však odkaz 
do vlastných radov, aby ´esemkári´ neklesali na duchu, 
aby si nemysleli, že týmto sa skončil ich život, pretože to 
nie je pravda. Sme tu, držíme spolu a  chceme, aby aj život 
so sklerózou multiplex bol kvalitný “. 

trasa z pesničky
Keď padne otázka Prečo od Tatier k  Dunaju na bicykli, 
a nijako ináč, Jaroslava Valčeková má naporúdzi aj argu-
menty iného druhu. Jedným z nich sú trebárs ťažkosti 
s chôdzou. „S chodením mám veľké problémy“, priznáva 

AKTÍVNy ŽIVOT 
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sa šéfka združenia Nádej, „ale s  bicyklovaním mi to ide 
viac ako dobre. Zvládnem hocijakú trasu. Horšie je, keď 
mám zísť z bicykla a postaviť sa na nohy. Vtedy padám na 
zem... Pýtala som sa na to lekárov a  ich odpoveď znela, 
vraj určité druhy zneschopnenia organizmu má na svedo-
mí rozmiestnenie ložísk SM. Ale nie je to iba môj problém, 
takto sme na tom mnohí pacienti s diagnózou SM.“
Ostatné dva roky však vôbec nesedela na bicykli, hoci 
predtým spolu s manželom absolvovali množstvo najrôz-
nejších trás. Tak si povedala, že je najvyšší čas, aby urobila 
niečo aj pre seba, a bicykel je na to ideálny. Pravda, me-
nej ideálny je celkový profil a  výškové parametre ciest, 
po ktorých pôjde peletón, pretože dostať sa zo Štrbského 
Plesa do Bratislavy je skutočne riadna štreka. Dá zabrať aj 
zdravému a  dobre trénovanému bicyklistovi. Keď je reč 
o trase, Valčeková so svojím nákazlivým smiechom od-
povie, vraj tú jej vnukla vyššia moc, pretože keď sa v jej 
hlave rodil tento projekt, na prechádzke v  lese si stále 
pohmkávala dávny hit Od Tatier k  Dunaju... A  zrazu si 
uvedomila, že v pesničke je vlastne zakódované aj smero-
vanie „esemkárskeho“ peletónu. Áno, pôjde sa - Od Tatier 
k Dunaju!
Valčeková však hneď šibalsky dodá, že tu nieto o čom špi-
ritizovať, pretože - ruku na srdce - keby išli, povedzme, z 
Nitry do Bratislavy, koľko ľudí by si ich všimlo? Vzápätí si 
sama odpovie, vraj asi by ich nebolo príliš veľa. Ale ísť z 
Tatier až do metropoly na Dunaji, to je iná káva, taký pro-
jekt predsa len upúta pozornosť. Okrem toho bicykel je 
len jedna forma zviditeľňovania sa, existujú aj ďalšie, a tie 
predsedníčka združenia považuje za rovnako atraktívne. 

V každom etapovom meste sa napríklad uskutoční celý 
rad akcií, spomeňme hoci Krok s SM – Deň nádeje, ďalej 
bohatý kultúrny program či rôzne vzdelávacie aktivity. 
Veľkou atrakciou bude možnosť vyskúšať si SM oblek, 
ktorý absolútne verne imituje niektoré prejavy ochore-
nia. „Ľuďom ukážeme, v  čom vlastne žijeme,“ vysvetľuje 
Jaroslava Valčeková. „Táto názorná ukážka zrejme povie 
viac ako tucty prednášok. Tí, čo si ho vyskúšajú, budú urči-
te šokovaní, aké obrovské obmedzenia má pacient s diag-
nózou SM. Žiaľ, my si ten náš ´oblek´ nemôžeme vyzliecť, 
ako to spraví náhodný záujemca, ktorý doň vhupne a po 
chvíli sa ho zbaví. My v takomto obmedzujúcom pancieri 
musíme žiť celý život.“ Mimochodom,takéto SM obleky sú 
v Európe iba tri. Vyrobili ich renomované nemecké firmy 
a  bratislavské občianske združenie Nádej je vlastníkom 
jedného z nich. 
Tvárou podujatia je známy herec, člen Činohry Sloven-
ského národného divadla v Bratislave, Ivan Tuli Vojtek. - 
Prečo práve on? - pýtam sa. „Preto, lebo Tuli je s bicyklom 
osudovo spojený. Bicykluje kade chodí.“ Nápad s Tulim jej 
vsugeroval manžel, vraj to je ten správny chlap na kole-
sách. Jaroslava dlho nepremýšľala, zavolala obľúbenému 
hercovi – a dohodli sa. „Bol strašne zlatý, naozaj skvelý,“ 
hovorí Jaroslava Valčeková. „Nedávno sme sa stretli, po-
rozprávali sme sa o podujatí a  bola som nadšená jeho 
prístupom. Ide s  nami do toho naplno. Musela som ho 
však trochu schladiť, vysvetlila som mu, že môže jazdiť 
ako chce, ale ma nesmie predbehnúť!“ 
Mimochodom, v peletóne sa objaví – okrem iných osob-
ností - aj minister zdravotníctva Viliam Čislák, ale – ako 

pripomenula predsedníčka združenia Nádej a  hlavná 
organizátorka cyklistickej akcie Od Tatier k Dunaju - ani 
on ju nesmie predbehnúť. „Povedala som mu na rovinu, 
ak to urobíte, tak minister-neminister, pôjdete z bicykla 
dolu,“ zabáva sa Jaroslava Valčeková.

vlastná hymna 
V cyklistickom peletóne pôjdu nielen pacienti s  diag-
nózou skleróza multiplex, ale aj ich priatelia, priaznivci, 
ba aj celkom neznámi ľudia, ktorí im takto vyslovia svoju 
podporu. Jaroslava Valčeková tvrdí, že denne jej telefo-
nuje množstvo záujemcov, ktorých projekt zaujal. „Viete, 
čo je ešte zaujímavé na tejto akcii? To, že nám vôbec nejde 
o finančný zisk. Jediná vec, ktorá ma teraz skutočne za-
ujíma je, akým spôsobom osloviť čo najväčšie množstvo 
ľudí, a  dať im náležitú informáciu o skleróze multiplex. 
Keď verejnosť o nás bude vedieť, mnohé problémy odpad-
nú. A  ak vznikne tradícia tohto cyklistického podujatia, 
v čo dúfam, v druhom ročníku už budeme môcť povedať, 
nech sa páči, poďte všetci, budeme vám veľmi vďační, ale 
štartovné je toľko a toľko. Možno sa nám takto podarí za-
robiť pár ´euríkov´ pre združenie.“
Po prvom ročníku akcie Od Tatier k Dunaju by teda mohli 
nasledovať ďalšie. Jaroslava Valčeková je presvedčená o 
tom, že svoje plány uskutočnia. Aby sa však mohla zrodiť 
tradícia, musí na výbornú dopadnúť prvý ročník. V kaž-
dom etapovom meste prevzal patronát nad kultúrnym 
a  spoločenským programom miestny primátor, na pó-
diu sa vystriedajú populárni speváci, hudobné skupiny 

a mnohé známe tváre zo šoubiznisu. Organizátori podu-
jatia berú so sebou aj chránenú dielňu občianskeho zdru-
ženia Nádej, čo okrem iného znamená, že záujemcovia si 
budú môcť kúpiť zaujímavé a  atraktívne výrobky, ktoré 
v spomínanej dielni vytvorili pacienti s diagnózou skleró-
za multiplex. 
„Rozprávam o tom, ako keby to už bolo za nami,“ konšta-
tuje predsedníčka združenia Nádej. „Ale ja som presved-
čená o tom, že keď to všetko absolvujeme, budem môcť 
o tom hovoriť presne takto, pretože všetko dopadne tak, 
ako si to predstavujeme. Mám totiž okolo seba ohromný 
tím, rovnako zmýšľame aj konáme, preto verím v úspech 
podujatia Od Tatier k Dunaju...“ 
Záverečnú etapu z Trnavy do Bratislavy sa chystá absol-
vovať množstvo ľudí. Vyvrcholenie akcie sa uskutoční 
na Hviezdoslavovom námestí a záštitu nad koncertom 
prevzal primátor hlavného mesta Slovenska. „Ďakujem 
všetkým, ktorí nám pomáhajú uskutočniť tento náročný 
projekt. Sú to nádherní ľudia, hlboko sa im klaniam,“ vy-
znala sa Jaroslava Valčeková. „Na záver som si nechala 
ešte jedno prekvapenie – naša akcia Od Tatier k Dunaju... 
má vlastnú hymnu. Text, ktorý je z našich hláv, sme pod-
strčili Pecimu Uherčíkovi a on k nemu zložil nádhernú hud-
bu. Hymnu potom naspievala Katka Števlíková so svojou 
skupinou. Táto skvelá hudba bude znieť v každom meste 
a  dúfam, že sa všetkým bude páčiť aspoň tak, ako nám, 
a že aj im bude dodávať energiu a silu prekonávať všetky 
prekážky.“

Michal Strapko 
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tŕnistá cesta  
za svojím snom
Život často píše také dramatické príbehy, že pri ich čítaní 
aj ten najlepší hollywoodsky scenárista bledne závisťou. 
Osudy pacientov s  nevyliečiteľnými chorobami sa radia 
k  tým najtragickejším. A  predsa sa ich protagonisti ne-
vzdávajú, nerezignujú, ale svojím každodenným zápa-
som sa pokúšajú znovu si nájsť dôstojné miesto v živote. 

A mnohí z nich, hoci sú nesmierne bití osudom, dokážu aj 
v  takýchto mimoriadne ťažkých podmienkach vytvárať 
hodnoty, ktoré obohacujú život celej spoločnosti. Aj dnes 
vám prinášame tri príbehy pacientov, ktorí si napriek 
svojej diagnóze skleróza multiplex, zachovali túžbu ísť 
za svojím snom.

PRÍBEHy PRÍBEHy

s „esemkou na malte“
Diagnózu som sa dozvedela cez telefón, keď som volala do 
nemocnice, aby mi povedali výsledky mojich vyšetrení. Na 
informáciu som čakala tri týždne, ale po ataku, ktorý som 
prekonala asi tak pred poldruha mesiacom (znecitlivela mi 
vtedy polovica tváre, mala som dvojité videnie, brnela mi 
pravá ruka aj noha), som sa cítila relatívne dobre. O to väčší 
šok som prežila, keď z telefónu zazneli tie strašné slová, že 
mám sklerózu multiplex. 
Prvé chvíle po vypočutí si diagnózy sa mi stále strácajú v tme. 
Svet pre mňa prestal existovať, bolo to niečo neskutočné, 
šialené, neuveriteľné... Akoby som sa zrazu ocitla v  nejakej 
obrovskej vírivke, ktorá ma krútila, váľala, lámala, hádzala 
sem a  tam, gniavila. Nič si vlastne poriadne nepamätám. 
Zdalo sa mi, že na mňa šofér veľkého nákladného auta 
z  ničoho nič vysypal obrovskú hŕbu zeminy, ktorá ma 
nadobro pochovala. Neviem, prečo sa mi tá osudová správa 

spája práve s  čiernou zeminou, ale možno to bolo preto, 
lebo s  manželom sme mali rozostavaný rodinný domček 
a do záhrady nám navážali tony ornice. 
Potom som prerevala celý týždeň, možno aj dva, mala 
som pocit, že môj život sa skončil, že už nič nemá zmysel 
a  cenu. Pred sebou som videla tú najčernejšiu budúcnosť, 
mňa, mladú ženu, čaká vozík, budem invalid, ktorý bude 
všetkým iba na obtiaž. A perspektíva žiadna, pretože potom 
budú nasledovať už len veľké bolesti a smrť... Sebaľútosť je 
čosi strašné, človek sa vtedy utápa v  slzách a  ľutuje sa od 
nevidím do nevidím... Neberie ohľad na nikoho a  na nič, 
dokonca ani na tých svojich, ktorých miluje. Veď prečo by aj 
mal, všakáno, keď mu osud tak ublížil. 
Mám však manžela, ktorý berie život so všetkým, čo prináša. 
S tým dobrým, aj zlým. Veľa toho nenahovorí, ale čo povie, 
to sedí. Videl, čo sa so mnou deje, ale vôbec ma neľutoval. 
Keď vycítil, že sa mi okolo hlavy zhlukuje ďalšia nekonečná 

Diagnóza SM naučí človeka pokore, ale 
nezničí v ňom túžbu rozdávať radosť

uplakaná čierňava, priniesol mi pracovný overal a  čižmy, 
a hnal ma na stavbu. Vraj robota nepočká, ale moja „depka“ 
áno, na tú budem mať dosť času, keď bude dom hotový. 
Chorobu ani slovkom nespomenul, stále omieľal len to, že 
každá pomoc je na nezaplatenie a on sa bez tej mojej práve 
teraz nezaobíde. Darmo som protestovala, že nemôžem, 
nevládzem, nedá sa mi, lebo som na konci so silami, 
vonkoncom ho to nedojímalo, a  – čo ma azda najviac 
vytáčalo - ani nezaujímalo. 
Čo som mala robiť, šla som teda na stavbu. A tam som sa 
postupne ponorila do celkom iných problémov. Samozrejme, 
manžel vedel, čo mám za pliagu v sebe (neskôr sa mi priznal, 
že obišiel všetkých dostupných odborníkov, aby získal čo 
najviac informácií), ale jeho intuícia mu kázala, aby ma čím 
skôr dostal na čistú vodu. Aj sa mu to podarilo... Pochopiteľne, 
na stavbe som veľa nepomohla, sem tam som niečo podala, 
pridržala, preniesla, ale bola som tam, videla som, ako sa 
stavenisko mení na naozajstný dom. Tak som s  „esemkou“ 
trávila čas „na malte“! Ako sa dvíhal náš „hrad“, rástla aj 
moja chuť vrátiť sa do života. Nie kvôli domu samotnému, 
ale kvôli nám všetkým. V tom novom domove som už opäť 
videla naše dve deti, našu rodinu, náš zajtrajšok.
„Esemka“ mi veľa vzala, prečiarkla mnoho mojich snov 
a túžob, zbavila ma elánu, energie a sily, takže každú chvíľu 
ma zradí moje telo, prepadne ma neuveriteľná únava, ale na 
druhej strane vyprovokovala vo mne bojový duch. Ak som do 
toho osudového zlomu bola skôr užívateľkou života, ktorej 
mnohé veci spadli skoro automaticky do lona, teraz je to 
iné. Áno, stal sa zo mňa prefíkaný bojovník, ktorý premýšľa 
o živote ako o obrovskom bojisku, a ktorý dokonca uvažuje aj 

o taktike boja s „esemkou“. Rozmýšľam, uvažujem, turbujem 
si hlavu, zvažujem svoje kroky a úskoky, dokonca plánujem 
svoje bitky. Každá, aj tá najmenšia výhra sa ráta, každý zásah 
do čierneho mi zlepšuje celkovú pozíciu v  tomto nerovnom 
zápase. Isteže, vojna s touto zákernou chorobou sa zatiaľ nedá 
vyhrať, s tým som sa už zmierila, ale každá maličkosť poteší. 
Tak v novom dome, ako aj v mojej novej pozícii „esemkárky“, 
ktorá sa dnes dokáže usmiať pri pohľade do zrkadla, najmä 
ak tam vidí samu seba, ako v  starom overale a  zodratých 
čižmách odchádza do záhrady. Dom je hotový, tam už toho 
nič nenarobím, ale na záhrade je vždy roboty ako na kostole. 
Veď to poznáte, však?!

 Helena, 33 rokov, Žilina

dotknúť sa hviezd
Aj v  divadle sa stávajú zázraky. Sú nimi napríklad 
inscenácie, ktoré na javisku prežijú dlhé roky, 
„odchovajú“ sa na nich celé generácie divákov, až 
nakoniec vstúpia do divadelného neba v  podobe 
kultových titulov. K takýmto výnimočným 
repertoárovým číslam u nás sa radí napríklad slávna 
inscenácia Tajovského hry Statky-zmätky, ktorú 
invenčne naštudoval režisér Miloš Pietor či dnes už 
legendárny „kus“ na javisku Slovenského národného 
divadla, muzikál Na skle maľované. Rekordný počet 
repríz, skvelá réžia Karola L. Zachara a  fenomenálny 
výkon Michala Dočolomanského v  úlohe Jánošíka, 
zabezpečili tomuto titulu trvalé miesto v  zlatom 
fonde slovenského profesionálneho divadla.
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PRÍBEHy PRÍBEHy

Dobrý „kumšt“ je aj u našich západných susedov veľmi 
obľúbený a  vysoko oceňovaný, a  diváci sú ochotní 
vystáť si celé hodiny v  radoch pred pokladňou, len 
aby sa dostali k vstupenke na vychytené predstavenie. 
Takýto obrovský záujem je napríklad o  inscenáciu 
českej klasiky, hru Stroupežnického Naši furianti, ktorú 
naštudoval režisér Jan Borna na scéne pražského 
Divadla v  Dlouhé. Divadelník v  najlepšom veku 
(narodil sa roku 1960 v Příbrami) totiž nastavil českej 
spoločnosti neľútostné zrkadlo, v  ktorom ukazuje, 
že s  tou ospevovanou národnou idylickou náturou 
to vôbec nie je ružové, pretože opak je pravdou. Tak 
ako kedysi Miloš Pietor v Statkoch-zmätkoch ukázal, 
že ani naša sládkovičovská „holubičia povaha“ nie je 
láskavá a prajná, pretože keď ide o majetok, mamon 
a  peniaze, nepoznáme brata, ani svata, a  všetko 
bez hanby habeme ako po nebohom, aj Jan Borna 
demaskoval české furiantstvo. 
Prečo vlastne hovoríme o tomto divadelníkovi, ktorý 
vyštudoval réžiu na pražskej DAMU, predtým zvládol 
teóriu kultúry na Filozofickej fakulte UK v  Prahe 
a  úspešne pôsobil nielen v  brnianskom HaDivadle, 
ale režíroval aj v  známom bábkovom divadle Drak 
v  Hradci Králove, v  Realistickom divadle v  Prahe, 
v Dejvickom divadle v „stovežatej matičke“, a od roku 
1996 je kmeňovým režisérom pražského Divadla 
v Dlouhé? Isteže, aj preto, lebo je to talentovaný tvorca, 
ktorý sa venuje inscenáciám dramatizácií literárnych 

diel, vydal tri zbierky pôvabných a  vtipných básni 
a  skutočným celonárodným hitom sa stalo jeho 
naštudovanie českej klasiky - Stroupežnického Našich 
furiantov. Existuje však ešte jeden dôvod, prečo sme 
sa pristavili pri výnimočnej práci Jana Bornu. Roku 
1992, ako 32-ročnému, mu lekári diagnostikovali 
sklerózu multiplex. 
„Ako sa s  týmto hendikepom žije a  tvorí?“ - pýtali sa 
tohto umelca české média. A  on veľmi úprimne 
a  otvorene odpovedal: „Ťažko. Ja som dovtedy, kým 
som nemal sklerózu multiplex, vari ani nebol smutný. 
A  zrazu ma začali postihovať ťažké depresie. Potom 
som sa ich však čiastočne zbavil.“ Obrovský tvorivý 
potenciál, ktorý Jan Borna vlastní, mu nepochybne 
pomáha v zápase s touto zákernou chorobou, ale hoci 
v divadle je režisér – aspoň tak sa to tvrdí v zákulisí 
– Pánboh, ktorý všetko vie a  všetko môže, v  úlohe 
pacienta sú jeho ambície rovnaké ako u  každého 
„esemkára“. Jan Borna je však tuhá nátura a  len tak 
ľahko sa nevzdá. Ani v živote, ani v umení. „Teraz mi 
odišla ruka a ochrnujú mi aj nohy. Sú dve možnosti, ako 
sa s  tým všetkým dá vysporiadať: buď sa rozhodnete, 
že budete chorý, alebo sa rozhodnete, že pokiaľ to 
pôjde, budete pracovať a  žiť. Aj s  tým rizikom, že si 
možno skracujete život. Práca ma nesmierne vyčerpáva 
a nesmierne teší a baví. Som spokojný, keď som medzi 
ľuďmi. A partia v divadle mi neobyčajne pomáha tým, 
že ma vôbec neľutuje. A že je okolo práce aj fúra srandy, 
humoru, smiechu. Pretože, keď sa s chorobou u človeka 
stratí aj humor, potom je to už tragédia.“
Pri rôznych príležitostiach rád zdôrazňuje, že má 
ohromnú rodinu – výbornú manželku Indíru a dvoch 
skvelých, už dospelých synov Matyáša a Šimona, ktorí 
mu pomáhajú so všetkým, čo potrebuje človek na 
vozíčku. To je jeho zázemie, z ktorého čerpá istotu, že 
hoci mu „esemka“ prečiarkla mnoho tvorivých plánov, 
o všetky sny ho nedokázala pripraviť. „Manželka moju 
chorobu neberie vôbec sentimentálne, ale ako fakt. To 
je ohromne povzbudzujúci prístup“, - konštatoval tento 
„esemkár“ s dušou divadelného rebela. 
Má byť muž furiantom? - pýtali sa ho novinári. 
A  Janova presvedčivá odpoveď znela: „Nie. Chlap je 
najvierohodnejší vo chvíli, keď prijme sám seba. Keď 
sa stále na čosi nesťažuje, keď nenarieka, nebožeká, 
neľutuje sa. A keď neosočuje svet okolo seba.“
Jan Borna napriek nepriazni osudu nezanevrel na 
život, ba čo viac, zostal verný krédu skutočného 
umelca, ktorý vďaka svojmu talentu dokáže ľuďom 
rozdávať radosť a  krásu. Robí to rád, presvedčivo 
a  majstrovsky, a  diváci v  preplnenom hľadisku mu 
ďakujú za jeho neopakovateľný vklad. Hoci mu 
život uštedril krutú lekciu, nerezignoval, ale svojou 
výnimočnou tvorbou dokazuje, že človeka možno 
zraziť na kolená, ale nemožno mu vziať túžbu dotknúť 
sa hviezd.
Aj preto sú inscenácie, ktoré naštudoval výnimočný 
český režisér Jan Borna, udalosťou divadelnej sezóny. 

čakanie na sýkorky
Odborníci sa stále častejšie prikláňajú k názoru, že dlhodobý 
stres a  prepracovanosť zohrávajú – podľa všetkého – 
dosť podstatnú úlohu pri vypuknutí sklerózy multiplex. 
„Tí ľudia často makali na stodesať percent a  nedokázali 
odpočívať. A  teraz tí krásni mladí a  úspešní ľudia končia 
v  mojej ordinácii“, komentovala prednedávnom situáciu 
jedna z  najlepších odborníčok na SM v  Českej republike 
MUDr. Eva Havrdová zo Všeobecnej nemocnice v  Prahe. 
V ordináciách lekárov pribúda pacientov s diagnózou SM, 
ktorí – ako sa ukázalo – príliš tvrdo pracovali, doslova 
dreli, makali ako roboti, dosahovali – alebo sa o to aspoň 
pokúšali – pracovné supervýkony. Chceli byť vo všetkom 
prví, dokonalí, perfektní, bičovali svoj organizmus do 
krajnosti v úsilí dosahovať nadľudské výkony. Veľká skupina 
novodiagnostikovaných ľudí uvádza, že v poslednom čase 
žili vo veľkom napätí a strese. 
„Dvanásť rokov som mala mimoriadny pracovný režim, 
pretože som zarezávala 24 hodín sedem dní v  týždni. Za 
chrbtom mi hovorili robot, mechanická Kača a  tí najväčší 
posmievači tvrdili, vraj mám vrtuľu v  zadku. Osem rokov 
som pracovala v  jednej veľkej nadnárodnej spoločnosti 
a  ďalšie štyri roky som pôsobila v  renomovanej reklamnej 
firme. Bol to neuveriteľný kolotoč: zákazky, termíny, 
prezentácie, zháňanie klientov, objednávky, boj s domácou 
aj zahraničnou konkurenciou... Ale svet bol gombička! Po 
mojom odchode z firmy som sa dozvedela, že to, čo som ja 
zvládala, a na najvyššej možnej profesionálnej úrovni, robia 
dnes traja ľudia! To je fakt, nie nejaká samochvála! 
Zastavila ma až choroba, a  bolo to tvrdé pristátie. Keď 
tak teraz o  tom premýšľam, všetko som chcela stihnúť, 
všetko zvládnuť a všetko muselo byť dokonalé. Aj bolo. Za 
samozrejmosť som považovala aj to, že som hltala lieky, 
pretože jedny som potrebovala na povzbudenie aktivity, 
druhé na potlačenie nervozity, tretie na zvýšenie kreativity...
Keď som sa prvý raz ocitla v  nemocnici, pretože sa mi 
zastieral zrak, prosto všetko som videla ako cez celofán, 
jedno popoludnie som sa vybrala do parku. Bezcieľne som 
blúdila po cestičkách, pretože všetko mi tam bolo cudzie 
a okrem toho moja zraková ostrosť ešte nebola stopercentná. 
Všade vládlo neuveriteľné ticho. Sadla som si na ošarpanú 
lavičku a  premýšľala som, čo budem musieť ešte urobiť 
v pripravovanej novej kampani na kožené kabelky a rôzne 
nové módne doplnky. Išlo o  svetovú značku a  prezentácia 
musela byť tip-top. Našťastie, oči sa mi už lepšili, a  bola 
som presvedčená, že výpadok spôsobený chorobou ľahko 
zvládnem a kampaň stihnem.
V ruke som držala načatú, ale nedojedenú obloženú 
žemľu, ktorú som si kúpila v bufete, lebo však viete, aká je 
nemocničná strava. Ani som si nevšimla, že na druhý koniec 
lavičky si prisadol akýsi starý pán. Chvíľu ma pozoroval 
a  potom sa ma spýtal, prečo nehodím pár omrviniek 
vtáčikom. Nerozumela som, čo ten dedko hovorí, čo vlastne 
chce. Vraj sú to sýkorky a sú zvyknuté na omrvinky, ktoré im 
nosia nemocniční pacienti... Odvrkla som, aby mi daj pokoj 
aj so svojimi sýkorkami. Čo ja mám s nimi! Urazená som sa 
zdvihla, aby som bola čím skôr preč od protivného dedka, 

a kúsok žemle, ktorý som držala v ruke, som si strčila do úst... 
Kašlem ti ja na tvoje sýkorky, dedo vševedo! 
Neuveríte mi, ale táto trápna epizóda mi už párkrát zišla na 
um. Vracia sa mi, keď som sama vo svojom supermodernom 
byte. Teda už nie som sama, žijem s „esemkou“. Z pracovného 
kolotoča som nadobro vypadla, už nič neorganizujem, 
neprezentujem, nenaháňam, som doma, pretože „esemka“ 
sa do mňa ukrutne zahryzla. Bolí to fyzicky aj psychicky. 
Dnes už čoraz menej myslím na všetok ten kolotoč, ba 
pristihla som sa pri myšlienke, či to všetko malo vôbec 
zmysel? Čo také svetoborné som dokázala, predávala som 
deodoranty, spodné prádlo, mixéry, a  čo ja viem čo ešte... 
No a? Myslela som si, že svet obrátim hore nohami, ale 
nestalo sa tak. Ten sa krútil tak, ako chcel vtedy, keď som sa 
v práci išla pretrhnúť, ale rovnako sa krúti aj teraz, keď sedím 
zavretá medzi štyrmi stenami. 
O to častejšie sa mi vybavuje scéna v parku pri nemocnici... 
Zdá sa mi, že vtedy svietilo slnko. Áno, som si istá, že svietilo. 
A mám dojem, že tie vtáčiky boli tri... teda tie sýkorky. Keď 
sa dnes idem poprechádzať, teda ak mi to moja spoločníčka 
skleróza multiplex dovolí - vždy ju volám takto, plným 
menom, pretože v čase mojej kariéry boli okolo mňa samé 
skratky, lebo na celé oslovenie nebol čas - teda ak mi to moja 
„partnerka“ dovolí, vždy si do vrecka vložím pol žemle. Našla 
som si trasu, nie dlhú, ale tichú, nenáročnú a  príjemnú, 
krúti sa cez hájik a  sú na nej aj lavičky, na ktorých často 
oddychujem. Pre prípad, že by si ma tam našli malé sýkorky 
alebo iné vtáčiky...

Ingrid, 34 rokov, Bratislava 
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SM CENTRUM

Známa adresa
Košickí, a  vôbec východoslovenskí „esemkári“, dôverne 
poznajú adresu – Košice, Trieda Slovenského národného 
povstania, číslo 1 -, pretože tu, na 6. poschodí nemocnice, 
sídli Centrum pre ambulantnú starostlivosť. SM centrum, 
ako sme už spomenuli, sa nachádza na Neurologickej kli-
nike UNLP Košice, a tvorí ho ambulancia a miestnosť ur-
čená na podávanie infúznych liekov. Zároveň tu vyšetru-
jú a sledujú pacientov (vitálne funkcie, EKG) užívajúcich 
lieky, ktoré si vyžadujú náročnejší monitoring. O pacien-
tov sa v centre sústavne starajú štyri lekárky, špecialistky 
na toto ochorenie – doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD., 
MUDr. Miriam Fedičová, MUDr. Marianna Vitková a  pri-
márka MUDr. Edita Kahancová. „Esemkárske“ zdravot-
nícke zariadenie je však personálne početnejšie, pretože 

tu pracujú aj tri špecializované sestry - PhDr. Bernardína 
Dudičová, Mgr. Drahoslava Vasková a Bc. Silvia Bekeová. 
Ich dlhoročné skúsenosti s pacientmi s ochorením SM sú 
zárukou, že každému „esemkárovi“, ktorý sem príde, sa 
dostane náležitá pomoc a ošetrenie na najvyššej profe-
sionálnej úrovni.
Liečba pacientov s diagnózou skleróza multiplex v košic-
kom SM centre je v plnom rozsahu hradená z verejného 
zdravotného poistenia. Ide o  liečbu modifikujúcu prie-
beh ochorenia (DMT) a tá sa potom delí na imunomodu-
lačnú a  imunosupresívnu. Pacienti, ktorí sú zaradení do 
dlhodobej liečby typu DMT, prichádzajú na pravidelné 
kontroly v trojmesačných intervaloch. Pravda, opakujúce 
sa ambulantné kontroly sú len jednou časťou liečebné-
ho procesu „esemkárov“, pretože pole pôsobnosti košic-

odborníčky

Košické SM centrum je oslávenec – pripomína si  
pätnáste výročie svojho vzniku

Dôležité miesto na celoslovenskej mape centier SM patrí 
košickému, ktoré poskytuje diagnostiku a liečbu pacientom 
s týmto ochorením nielen vo východoslovenskej metropole, 
ale v rámci celého východného Slovenska či prinajmenšom 
jeho väčšej časti (ide o  celý Košický a  značnú časť Prešov-
ského kraja). Spomínané SM centrum začalo svoju činnosť 
v roku 2000 na Neurologickej klinike FNsP (neskôr preme-
novanej na Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura) v Košiciach, 

a to podaním prvého lieku typu Interferón beta. Dnes, teda 
po 15 rokoch, v ňom registrujú a liečia na sklerózu multiplex 
viac ako 500 pacientov, pričom ďalších 120 „esemkárov“ 
chodí na pravidelné kontroly, aj keď z  rôznych príčin „ne-
berú“ liečbu preparátmi DMT. Kvôli úplnosti sa žiada dodať, 
že spomínaná štatistika nie je úplná, pretože približne desať 
pacientov s  podozrením na ochorenie typu SM prichádza 
mesačne na konzultácie a rôzne vyšetrenia.
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kých odborníkov, či presnejšie povedané, odborníčok, 
nakoľko v centre SM pracujú výlučne ženy, je oveľa širšie. 
Napríklad veľkú pozornosť venujú nežiadúcim účinkom 
liečby a  je preto logické, že neoddeliteľnou súčasťou 
ich práce sú laboratórne odbery a vyšetrenia krvi, moču 
a  likvoru. Okrem toho pacienti každoročne podstupujú 
kontrolné vyšetrenia mozgu a  miechy magnetickou re-
zonanciou. Výpočet všetkých úkonov je pomerne roz-
siahly a  tak spomeňme ešte imunologické vyšetrenie, 
a v indikovaných prípadoch aj očné, urologické, endokri-
nologické, hematologické, kardiologické, hepatologické 
a psychiatrické kontroly. Lekárky centra preto úzko spo-
lupracujú s odborníkmi z iných odborov medicíny. 
Skleróza multiplex je ochorenie, ktoré má u každého pa-
cienta individuálny priebeh. Našťastie, dnes už lekárska 
veda disponuje takými poznatkami o charaktere SM, že 
povaha liečby môže byť komplexnejšia, a preto aj nepo-
chybne účinnejšia. Tak poprední svetoví, ako aj naši od-
borníci pripúšťajú, že v  súčasnosti je nádej na zdolanie 
tohto ochorenia – povedzme, v  porovnaní so situáciou 
spred 40 či 30 rokov - oveľa reálnejšia, a celkové prognó-
zy oveľa optimistickejšie. Košické lekárky a „esemkárske“ 
sestry venujú svojim pacientom maximálnu, a dá sa po-
vedať, až širokospektrálnu pozornosť. Okrem farmako-
logickej (DMT) liečby sú schopné pacientom ponúknuť 
aj liečbu symptomatickú (ide o liečbu spasticity, infekcií, 
urologických problémov, „poliekových“ nežiadúcich re-
akcií, ako aj o liečbu úzkosti a depresie), a tiež podpornú 
(fyzioterapia, balneoterapia). Pacienti s akútnymi ťažkos-
ťami a  relapsom ochorenia sú hospitalizovaní s  cieľom 
podať im na lôžkovom oddelení intravenóznu liečbu 
kortikoidmi (methylprednisolonom). 

Širokospektrálna
starostlivosť
Súčasťou práce odborného tímu košického SM centra 
je aj diagnostika a diferenciálna diagnostika ochorení 
demyelinizačného charakteru. Ambulantní neurológo-
via, ako aj neurológovia z lôžkových oddelení nemoc-
níc Košického a  čiastočne aj Prešovského samospráv-
neho kraja, odosielajú svojich pacientov do SM centra 
na konzultácie a  diagnostické hospitalizácie. Počas 
hospitalizácie pacient absolvuje vyšetrenie neurolo-
gické, likvoru, evokovaných potenciálov, očné vyšetre-
nie, a  súčasťou tohto procesu je aj magnetická rezo-
nancia mozgu a  miechy. V  diferenciálnej diagnostike 
podobných ochorení ako SM, pracovníci centra dopĺ-
ňajú početné laboratórne vyšetrenia - hematologické, 
biochemické, PCR a  likvorové. Ide o  odlíšenie SM od 
ochorení, ktoré majú podobný klinický obraz, priebeh 
alebo nález na magnetickej rezonancii - neuromyelitis 
optica, cievne poškodenie mozgu a  miechy, neuroin-
fekcie, trombofílie, ochorenia štítnej žľazy, reumatické 
ochorenia, „poliekové“ reakcie, paraneoplastické ocho-
renia mozgu a miechy, celiakia, a podobne.

Tak lekárky, ako aj sestry centra, sa zúčastňujú odbor-
ných školení a tréningov súvisiacich s novými alebo ino-
vovanými liečebnými metódami sklerózy multiplex. SM 
centrum poskytuje svojim pacientom diagnostiku, lie-
čebnú starostlivosť, ako aj edukáciu a  nové informácie 
o  ochorení (konzultácie, prednášky, spoločné diskusie, 
iPod, časopisy vydávané združením pacientov s SM). 
Ďalšou dôležitou oblasťou SM centra v  Košiciach je 
bádanie a  výskum. Jeho pracovníci kontinuálne reali-
zujú vedecko-výskumnú činnosť a  pracujú na projek-
toch, ktoré sú zamerané na hľadanie prediktívnych 
biomarkerov ochorenia či ukazovateľov odpovede na 
liečbu, ukazovateľov kvality života a možností jej zlep-
šenia (poruchy spánku, úzkosť, depresia, únava) a  ich 
korelácie demografickými a  klinickými parametrami. 
Výsledky ich vedeckej činnosti sú publikované v  od-
borných medicínskych časopisoch a  prezentované na 
domácich, a i zahraničných vedeckých fórach. Lekárky 
centra pravidelne organizujú školenia iných zdravot-
níckych pracovníkov špecializujúcich sa na ochorenie 
demyelinizačného charakteru. 

 Michal Strapko

z Triedy SNP
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DETI A SMDETI A SM

Veľké víťazstvo mladí „esemkári“ dosahujú 
už tým, že sa dokážu zamestnať

Vysoké ciele  
malých bojovníkov
Sekcia detí, ich rodičov a mládeže pri Slovenskom zväze 
sclerosis multiplex vznikla pred tromi rokmi s cieľom vy-
tvoriť platformu tak pre malých a mladých „esemkárov“, 
ako aj pre ich rodičov. Jej predsedníčka PhDr. Katarína Ko-
niarová dopĺňa základnú informáciu, že sekcia poskytuje 
detským a mládežníckym pacientom s diagnózou SM, ich 
rodičom a  priateľom, možnosť stretávať sa a  navzájom 
sa podporovať v spoločnom boji so spomínaným ocho-

rením. Rovnaký problém znamená aj rovnaké trápenie, 
a pretože v tomto prípade ide o veľké trápenie, spolupat-
ričnosť pacientov a ich rodín je nielen vítaná, ale praktic-
ky nevyhnutná. Solidarita a vzájomná pomoc sú pre deti 
a mladých ľudí veľkým povzbudením a silnou morálnou 
vzpruhou, pretože aj takto nadobúdajú presvedčenie, že 
nikto s „esemkárov“ nie je so svojou bolesťou, strachom 
a obavami sám. 

Predsedníčka sekcie síce pripúšťa, že činnosť tejto zložky 
sa vlastne ešte iba rozbieha, ale jej slová sú azda príliš 
skromné, pretože na konte „esemkárskych“ detí a  mlá-
dežníkov je už množstvo vydarených podujatí, vrátane 
edukačných seminárov či rekondičných pobytov u nás aj 
v zahraničí.
Spomínaná sekcia je zároveň akýsi originálny senzor, 
ktorý zachytáva a  spracováva podnety, námety, pripo-
mienky či nápady mladých „esemkárov“, ich rodičov 
a  priateľov, ktoré bezprostredne súvisia so životom pa-
cientov s SM. Počas edukačných seminárov SZSM zaznela 
napríklad aj otázka, či by na Slovensku nemali pôsobiť 
trebárs dve detské SM centrá. Isteže, to bratislavské za-
tiaľ kapacitne stačí, hoci registruje, ošetruje a lieči deti z 
celej republiky. Ale účastníci seminára sa na problém po-
zerali aj z inej strany – a čo jeho dostupnosť? Pre malého 
pacienta a jeho rodičov, ktorí žijú povedzme v Snine či v 

Medzilaborciach, je predsa fyzicky – o ekonomike už ani 
nehovoriac – veľmi náročné a  vyčerpávajúce, chodiť na 
pravidelné kontroly či na liečbu do Bratislavy. Hlasy vo-
lajúce po druhom detskom SM centre navrhujú vybudo-
vať ho v Košiciach alebo v Prešove, čím by sa vzdialenosť 
medzi malým pacientom a  jeho „bodom záchrany“ vý-
razne zmenšila. Katarína Koniarová považuje túto tému 
za aktuálnu, ale názory rodičov mladých „esemkárov“ je 
potrebné konfrontovať s mienkou odborníkov. Zatiaľ je 
to hudba budúcnosti, a nedá sa s určitosťou povedať, či 
tej bližšej alebo vzdialenejšej.
Pravda, žiada sa dodať, že spomínaný problém nie je nový, 
trvá už dlhšie, ale faktom zostáva, že bratislavské detské 
SM centrum sa vždy snažilo malým pacientom maximál-
ne vychádzať v ústrety. Cestovanie z ktorejkoľvek časti re-
publiky do metropoly bolo – aj bude - pre dieťa trauma-
tizujúce, preto detské SM centrum v Bratislave chlapcom 

a dievčatám s diagnózou SM permanentne pomáha zmier-
niť tento šok a napätie. Rodičia malých „esemkárov“ takýto 
prístup vysoko oceňujú.

More, pohyb, rozhovory 
Stretnutia detských pacientov s diagnózou SM, ich rodi-
čov a  priateľov majúce podobu rekondičných pobytov 
prehlbujú v účastníkoch pocit spolupatričnosti. Ak majú 
deti, a vlastne aj ich rodičia, spoločné problémy, tie po-
tom spoločne ľahšie prekonávajú. „Myslím, že už môžeme 
hovoriť o istej tradícii, pretože tento rok sa uskutoční štvrtý 
rekondičný pobyt detí, mládeže a  ich rodičov“, konštatu-
je PhDr. Katarína Koniarová. „Prvý raz sme sa zišli doma, 
na Slovensku, druhý pobyt bol v Česku, vlani sme sa stretli 
v Taliansku a  tento rok sa opäť chystáme do talianskeho 
Lignana.“ Aby nedošlo k omylu, spomínané rekondičné 
pobyty sú určené pre našich „esemkárov“, nemajú me-
dzinárodný charakter, hoci miestom ich konania je raz 
Slovensko, inokedy zahraničie.
Program pobytu zabezpečuje predsedníčka sekcie, ktorá 
je nepochybne tou správnou osobou, pretože detským 
„esemkárom“ sa venuje dlhodobo. Vyše desať rokov pra-
covala na detskej neurológii, potom pôsobila ako SM ses-
tra. Takže deti a mladí ľudia s touto diagnózou sa vlastne 
stali jej osudom.
Rekondičný pobyt trvá desať dni a „sústredenie“ pri mori 
je plné pohybu, cvičení a  nespočetných stretnutí. Večer-
né rozhovory však majú jednu osobitosť – najprv sa zvlášť 
stretávajú malí pacienti a zvlášť ich rodičia. Je to overený 
postup, pretože deti sú najúprimnejšie, keď sú samy a pred 
rodičmi často nepovedia to, čo by naozaj chceli. Potom 
však už nasledujú spoločné diskusie. Takže aj tohtoročný 
pobyt v lignanskom Sabiadore bude mať na programe 
more, more a ešte raz more, potom cvičenie, šport a po-
hyb, no a rozhovory plné spomienok, spovedí, ale aj plá-
nov do budúcnosti.
Účastníkov pobytu je zvyčajne toľko, aká je kapacita auto-
busu. Doterajšia bilancia hovorí, že najmladší účastník mal 
osem rokov a najstarší 23. Aký je však ohlas pacientov a ich 
najbližších, majú pre nich tieto stretnutia význam? „Určite 
áno,“ zdôrazňuje Katarína Koniarová. „Vidieť to tak na de-
ťoch, ako aj na ich rodičoch. Keď odchádzajú, sú celkom iní 
ako na začiatku, pretože stretli ľudí s podobnými probléma-
mi, ktorí dokážu žiť normálnym životom. A veľmi im pomáha 
pocit, že nie sú v tom sami“. 

Boj o hodnotný život
Slovenský zväz sclerosis multiplex má dnes vybudovanú 
hustú a funkčnú sieť svojich okresných a miestnych organi-
zácií. Na jednom zo seminárov zaznela aj otázka, či by ne-
mali mať svoje zoskupenia aj detskí pacienti s diagnózou 
SM. Prax však ukázala, že vytvárať takéto organizácie pre 
malých „esemkárov“ by bolo niečo umelé. Deti a mládež, 
rovnako ako aj ich rodičia, môžu predsa navštevovať okres-
né či miestne kluby SM. A určite vedia o tejto možnosti, 
pretože v bratislavskom detskom SM centre dostávajú 
kontakt na miestne organizácie. Potom už záleží iba na 

nich, či sa prihlásia do klubu, alebo nie. „Zo skúsenosti viem, 
že väčším problémom sú neraz ich rodičia,“ hovorí K. Konia-
rová. „Tých treba často priamo dotlačiť do toho, aby prišli do 
klubu, lebo nevedia, čo ich tam čaká. A sú aj takí, ktorí akoby 
sa báli povedať, že ich dieťa má sklerózu multiplex. No áno, 
moja dcérka ochorela, ale nechcem, aby o tom vedeli iní. Rad-
šej volia dobrovoľnú izoláciu. Takže treba ich donútiť, aby tam 
prišli. Keď však tam už sú, situácia sa mení...“ 
„Čo hovoríte deťom a mladým ľuďom, keď majú pochybnosti 
o svojom živote?“ - pýtam sa šéfky detskej sekcie SZSM. „Že 
sa život dá prežiť aj s „esemkou“, a že to môže byť hodnotný 
život. A im to naozaj pomáha. Keď vidia jeden druhého, na-
kopnú sa, naštartujú, chytia sa. Vidia, že ten dosiahol to a ten 
zase ono, takže je to pre nich silná motivácia. Hovoria si – aj ja 
môžem ísť tým smerom, aj ja môžem niečo dokázať. Hoci mi 
choroba spôsobila určité obmedzenia, chcem ísť ďalej.“ 
PhDr. Katarína Koniarová pracuje s malými „esemkármi“ 
dlhé roky a preto sa jej pýtam, či sú medzi nimi aj osob-
nosti, ktoré dosiahli niečo výnimočné? „ Určite“, odpovedá. 
„Azda najväčšia výnimočnosť je tá, že mnohí sa zamestnali. 
Pre zdravého človeka to je bežná vec, ale pre pacienta s touto 
diagnózou je to dosiahnutie vysokého cieľa. Pre nich je to ví-
ťazstvo, veľká výhra!“ 

Michal Haviar
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louvre a sixtínsKa 
KaPlnKa v jasKyniach

STOPy, FAKTy, ODHALENIA

Keď ich existenciu pokryl prach zabud-
nutia, v pamäti ľudstva zapadla aj per-
spektíva. A znovu ju objavila až rene-
sancia!!! Mnohí si ešte zo školských lavíc 
pamätajú, že praveké umenie sa zrodilo 
v  najdlhšej, najmenej známej počia-
točnej epoche vo vývoji umenia, ktorú 
odborníci časovo ohraničujú zhruba od 
40 000 rokov po rok 3 000 pred naším 
letopočtom. Po ňom nasleduje staro-
veké umenie. O najstaršom vývojovom 
období človeka a jeho umeleckých vý-
tvoroch existuje dosiaľ len veľmi málo 
informácií, pričom mnohé z nich sú iba 
rámcové či neúplné, a okrem toho nie 
sú veľmi spoľahlivé. O charaktere tohto 
predhistorického, preddejinného ob-
dobia sa v prevažnej miere dozvedáme 
iba na základe náhodných objavov, ar-
cheologických nálezov či vďaka porov-
návacím výskumom sociológov, psy-
chológov, etnológov, atď. Samozrejme, 
svetlo do pravekých temnôt vnášajú aj 
rôzne vedecké metódy, k akým sa radí 
trebárs uhlíková či uránová metóda zis-
ťovania veku nálezov. V  tejto súvislosti 
sa žiada ešte pripomenúť, že objavy 
výtvarných prejavov pravekého človeka 
majú približne 180 rokov. O  mnohých 
starých skalných či jaskynných kresbách 
sa nepochybne vedelo už skôr, v minu-
losti im však ľudia nepripisovali taký vý-
znam, aký im prikladáme dnes.

realizmus  
a abstrakcia 
Najstaršie výtvarné prejavy sú pripi-
sované cromagnonskému človeku 
z obdobia paleolitu (ide o staršiu dobu 
kamennú), ktorý žil v  Európe a  Ázii. 
Odborníci spomínané obdobie datujú 
približne od 40 000 rokov do 10 000 ro-
kov pred naším letopočtom. Prvé stopy 
paleolitického umenia sa vyskytujú už 
v jeho staršej fáze, napríklad na rôznych 
miestach našej planéty sa našli rozličné 
rytiny na skalných stenách, ktoré sú vy-
plnené červeným okrom. Najvýznam-
nejším náleziskom z  tohto obdobia je 
jaskyňa Altamira v  severnom Španiel-
sku. K najpodstatnejšiemu rozvoju pale-
olitického umenia však dochádza v jeho 
mladšej fáze, pričom pravekí umelci 
vtedy už ťažisko svojej kresby nekládli
na kontúru, ale na farbu. Z tohto obdo-
bia poznáme dokonca aj skladiská fa-

rieb – depoty, pričom farby sa používali 
zmiešané s tuhou a nános na skalách je 
veľmi silný. Ako farby sa využívali suro-
viny vyskytujúce sa voľne v prírode, na-
príklad oker, kysličníky železa či mangá-
nu. Predpokladá sa, že vznik malieb bol 
podmienený aj „mágiou“ a  obradom 
zasväcovania, pretože v jaskyniach s ori-
ginálnou výtvarnou výzdobou sa usku-
točňovali aj rôzne kultové akty. Hlavnou 
témou rytín, kresieb a  malieb sú lov 
a  rozmnožovanie, pričom zvieratá sú 
namaľované realisticky, v postoji, ktorý 
je pre to konkrétne zviera typický.
Mnohí odborníci sú presvedčení, že 

hoci výtvarný prejav paleolitu a neolitu 
je mimoriadne zaujímavý a  jedinečný, 
funkcia umenia v  tomto období nie je 
celkom jasná. Stále totiž nie sme si istí, či 
motiváciou pre pravekého človeka bola 
potreba tvoriť, zachycovať svoj okolitý 
svet, alebo umenie bolo súčasťou lovec-
kých rituálov. Najstaršie výtvarné preja-
vy sa zachovali na kameňoch a v jasky-
niach, pričom išlo o takzvané imobilné 
rytiny a jaskynné maľby. Pravda, z tohto 
obdobia poznáme aj mobilné artefakty, 
teda rytiny do kosti, sošky Venuší, zvie-
rat atď. Už sme spomínali, že praveké 
umenie je v podstate ešte stále zastreté 
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Viete, kde sa nachádza praveký Louvre či diluviálna Sixtín-
ska kaplnka? Tí najpohotovejší bez váhania odpovedia, že 
dávnoveká obrazáreň „sídli“ vo francúzskej jaskyni Lascaux 
a paleolitickú Sixtínsku kaplnku môžeme obdivovať v špa-
nielskej jaskyni Altamira. Áno, je to tak! Pravda, takéto hrdé 
prívlastky neboli odjakživa súčasťou slovníka moderného 
človeka, pretože celé stáročia sme sa na našich dávnych 
predkov pozerali ako na primitívov, ktorí na vývojovom 
rebríčku stoja kdesi strašne hlboko pod nami a preto si ani 
nezaslúžia osobitú pozornosť. Nové objavy však nútia ľud-
stvo prehodnotiť tento nie celkom správny a zjavne zvulga-
rizovaný názor, pretože napríklad umelecká klenotnica pra-
veku si nepochybne zaslúži náš obdiv a obrovské uznanie. 
Naša pyšná nadradenosť totiž nemá nijaké opodstatnenie, 
pretože paleolitickí kresliari a maliari zanechali po sebe die-

lo, ktoré je jedinečným fenoménom v dejinách svetového 
výtvarného umenia. Majstri, ktorí žili a tvorili pred 40 000, 
30 000 či pred 15 000 rokmi, neboli primitívni tvorovia so 
zakrpateným duševným obzorom, ale boli to nadaní tvor-
covia, ktorí zvládli nielen realistické výtvarné postupy, ale 
dokonca aj abstrakciu. Nečudo, že dnes neraz v  nemom 
úžase stojíme pred výtvormi dávnych majstrov v jaskyniach 
západnej Európy, na Sibíri a Urale, na indonézskych ostro-
voch, v Austrálii či v čiernej Afrike, a vzdávame hold talentu 
našich pra-pra-prapredkov. Mimochodom, viete kto obja-
vil princíp perspektívy vo výtvarnom umení? Nuž neboli 
to Sumeri, Chetiti, Egypťania, starí Gréci či Rimania, ba ani 
Inkovia alebo Mayovia, ale boli to práve spomínaní pravekí 
umelci, a týmto majstrovským kúskom sa prezentovali pri-
bližne 40 000 či 30 000 rokov pred naším letopočtom! 

Výzdoba na megalite vo francúzskom Carnaku.

umelecká klenotnica praveku a jej tvorcovia si zaslúžia 
náš obdiv a obrovské uznanie
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zvieratá sú zachytené v pohybe, strá-
ca sa však monumentálnosť kresby. 
Za veľmi dôležitú skutočnosť považu-
jeme to, že z  tohto okruhu poznáme 
aj kresby ľudí. Sú zobrazení v  odeve 
a kresby zachytávajú rozličné pohybo-
vé scény. Najznámejším náleziskom je 
jaskyňa Lascaux v južnom Francúzsku, 
kde sa nachádza viac ako 500 obra-
zov. Niektorí odborníci datujú maľby 
do obdobia 13 000 rokov pred n. l., iní 
však tento časový údaj spochybňujú. 
Okrem jaskynných malieb z tohto ob-
dobia poznáme aj malé plastiky z ma-
mutoviny, alebo z kosti, ktoré zobrazu-
jú ženu matku, takzvanú Venušu.
Osobitou kapitolou vo vývoji praveké-
ho umenia je périgorská škola, ktorú 
vedci datujú do obdobia 30 000 až 
13 500 rokov. Charakteristické pre ňu 
sú primitívne postupy zobrazovania, 
teda farebné bodky, neskôr čiary zo 
splývajúcich bodiek. Artefakty strie-
kanej maľby, teda odtlačky rúk lemo-
vané farbou, na našli v  Gargase. Za 
mimoriadne diela dávnych umelcov 
možno považovať okruhliaky z La Co-
lombiére, ale aj kosti s  rytinami zvie-
rat. Vrcholom tejto školy sú výtvory 
v jaskyni Lascaux využívajúce krútenú 
perspektívu, pri ktorej je zviera zobra-
zované z  profilu, ale jeho rohy či pa-
rohy spredu. Objekty sú modelované, 
ale dômyselne tieňované. Medzi naj-
pozoruhodnejšie jaskynné priestory 
patria „Veľká sieň býkov“, ktorá je dlhá 
20-metrov či 30-metrová Obrazáreň. 
Vrcholnými sú však aj prejavy v  jas-
kyniach Niaux či Font-de-Gaume. 
Spomeňme ešte magdalénsku školu 
datovanú časovým ohraničením 15 
000 až 10 000 rokov. Historici ume-
nia hovoria, že toto obdobie možno 
charakterizovať ako etapu rozmachu 
monumentálnych jaskynných malieb. 
Vo výtvarnom spracovaní námetov sa 
prejavuje nová elegancia a  presnosť 
línie, plochy tiel pokrýva čierna farba, 
zjavná je však aj anatomická presnosť 
stvárnených objektov a  odpozorova-
ný detail. Objavuje sa pravá perspek-
tíva a  postavy sú už usporiadané 
do tematických celkov – napríklad 
stretnutie mamutích stád, zvieratá sto-
jace čelom k sebe, atď. Nádherné diela 
tohto druhu môžeme nájsť napríklad 
v jaskynnom komplexe Rouffignac.

staré, staršie, 
najstaršie
Diela nachádzajúce sa v pravekom Lou-
vri, teda vo francúzskej jaskyni Lascaux, 
majú – ako dlhé desaťročia tvrdili od-
borníci – okolo 17 000 rokov. Výzdoba 
Sixtínskej kaplnky diluviálneho umenia, 
teda kresby a  maľby v  španielskej jas-
kyni Altamira (v preklade znamená vy-
hliadka), sú ešte staršie. Prvenstvo dlho-
vekosti však ani jednej z nich nepatrilo, 
pretože k najstarším umeleckým dielam 
na našej planéte sa radili skalné maľby 
vo francúzskej jaskyni Chauvet, ktorých 
vek sa odhadoval na 37 000 až 32 000 
rokov. Viac ako čestné miesto v  tomto 
pomyselnom súboji však patrilo aj juž-
nej Afrike. V Namíbii archeológovia ob-
javili kamenné platne staré 26 000 až 19 
000 rokov, s čiernymi a červenými maľ-
bami zebier a nosorožcov. Približne rov-
nako staré maľby na skalách sa našli aj 
v centrálnej rovníkovej Afrike. Samozrej-
me, hneď za nimi by mohla nasledovať 
Európa so svojimi unikátnymi jaskyn-

nými maľbami v  Lascaux (Francúzsko) 
či v Altamire (Španielsko). Ďalšie rovna-
ko staré praveké skalné kresby sa však 
postupne objavili aj na iných miestach 
našej planéty, napríklad na Sibíri a  na 
Urale, v  Austrálii, v  južnom Taliansku, 
Mongolsku, či na Sahare. A  aby sme 
neblúdili iba po ďalekých končinách, 
kresby pravekých tvorcov sa našli aj na 
Slovensku, v  jaskyni Domica, v Sloven-
skom krase. 
Dá sa povedať, že rebríček najstarších 
pravekých umeleckých diel bol bez-
mála jedno storočie nemenný. Ale ako 
sa zvykne hovoriť – nič na tomto svete 
nie je večné... Približne pred tromi rokmi 
odborníci urobili nové testy dlhovekosti 
skalných kresieb a výsledky, ktoré zve-
rejnili v roku 2012, ukázali, že najstaršie 
na svete sú praveké jaskynné maľby 
v Španielsku. Informácia otriasla vedec-
kým svetom o to viac, že nešlo o nijakú 
lacnú senzáciu či bulvárnu informačnú 
manipuláciu, pretože štúdiu uverejnil 
seriózny odborný časopis Science. 
Tím na čele s  Alistairom Pikom z  Bris-
tolskej univerzity si posvietil na kresby 
v  španielskych jaskyniach Altamira, 
El Castello a Tito Bustillo. Namiesto rá-
diokarbónovej metódy datovania, ktorá 
pri určovaní veku malieb z  neorganic-
kých materiálov nie je dostatočne spo-
ľahlivá, sa vybral inou cestou. Ako voda 
steká zo skál a kvapká na povrch malieb, 
vytvára na nich tuhú vápencovú vrstvu. 
Tá v  malých množstvách obsahuje rá-
dioaktívny urán, ktorý sa – ako všetci 
vieme – postupne rozpadá na tórium. 
Po zistení podielu uránu a tória v spod-
nej vrstve vápencového pokrytia vedci 
dokážu vyrátať - a veľmi presne - mini-
málny vek kresby či maľby. Výskumníci 
odobrali vzorky pravekých malieb z 11 
španielskych jaskýň a  ich vek určili po-
mocou uránového datovania. V  tomto 
prípade múdro upustili od tradičné-
ho určovania veku artefaktov, ktoré sa 
uskutočňovalo uhlíkovou metódou, 
pretože ho považovali za nepresné a nie 
najspoľahlivejšie.
Výsledky vedcom doslova vyrazili dych. 
Odtlačky ruky, geometrické vzory 
a  symboly pripomínajúce palice, mali 
takmer 40 000 rokov. Červený kruh 
na jednej z  jaskynných stien je dokon-
ca ešte starší – má 40 800 rokov. „Toto 
je doteraz najstaršie datované umenie,“ 
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rúškou tajomstva a  jedna z  otázok, na 
ktorú nepoznáme hodnovernú a  pre-
svedčivú odpoveď, sa týka najzáklad-
nejšieho delenia výtvarného prejavu 
pravekého človeka: prečo sa v západnej 
Európe vyskytuje realistická tendencia 
zobrazovania zvierat, ľudí a  rôznych 
predmetov, kým vo východoeurópskej 
časti nášho starého kontinentu sa obja-
vuje geometrická abstrakcia?
Ďalšími pozoruhodnými výtvarnými 
prejavmi sú takzvané makkaroni, čo nie 
je nič iné, ako stopy rúk nanesené do 
mäkkého ílovitého materiálu. V  prave-
kom umení sa často vyskytujú aj odtlač-
ky rúk či ich maľba, predovšetkým ľavej 
ruky. Stvárnené končatiny bývajú občas 
obtiahnuté tmavou farbou.
V jaskynnom maliarstve sa najprv pre-
sadil „archaický štýl“, neskôr možno 
hovoriť o  realistickom či expresívnom 
zobrazovaní zvieracích motívov. Zná-
mymi jaskyňami, v  ktorých sú európ-
ske klenotnice pravekého umenia, sú 
Lascaux, Rouffignac, Niaux Les Trois 
Fréres, Font-de-Gaume, či Altamira. 
Väčšina z  nich sa nachádza vo fran-
ko-kantoberskej oblasti. V  neolite sú 

častými prejavmi umeleckých ambícií 
tvorcov mobilné výtvory Venuší vyro-
bené z  hliny. Archeológovia ich našli 
na viacerých neolitických sídliskách 
a často boli „v spoločnosti“ sošiek, kto-
ré boli vypálené z hliny. Okrem toho sa 
výtvarné cítenie neolitického človeka 
prejavuje najmä na tvarovaní a výzdo-
be nádob. Keramiku zdobil rozličný-
mi ozdobnými prvkami, čo nám dnes 
umožňuje rozlíšiť neolitické kultúry 
a stanoviť ich presné datovanie. 

Školy, štýly, 
pamätníky
Okolo roku 3 000 pred naším leto-
počtom si naši pra-pra-prapredkovia 
začali stavať obrovské stavby, prav-
depodobne náhrobného charakteru. 
V mnohých prípadoch však nie je úpl-
ne jasný účel ich existencie a  odbor-
níci dodnes vedú nekonečné spory 
o tom, či išlo o hroby, označenie kul-
tových miest alebo o  observatóriá. 
Na prelome 3. a  2. tisícročia sa obja-
vujú dolmeny, čo sú stavby v  tvare 
kamenného stola, ktoré tvorí plochý 

kameň ležiaci na dvoch alebo štyroch 
menších balvanoch. Iným typom dáv-
novekých stavieb sú menhiry, zvisle 
postavené neopracované alebo pri-
spôsobené kamene veľkých rozme-
rov. Objavujú sa celé aleje menhirov, 
ktoré sa rozšírili v 2. tisícročí. Zo zná-
mych je to aleja vo francúzskom Car-
nacu, ktorú tvorí niekoľko tisíc men-
hirov rozostavených v  rovnobežných 
radoch na obrovskej ploche. Jednou 
z  najznámejších stavieb tohto druhu 
je britský Stonehenge z  obdobia 3 
500 rokov až 1 110 rokov do našej éry, 
ktorý bol pravdepodobne zasvätený 
kultu slnka. Pôdorys je zložený z kruž-
nice a podkovy, a jeho vonkajší kruho-
vý obvod má priemer 100 metrov.
Vráťme sa ešte na chvíľu k  štýlom 
jaskynných malieb, pretože veľkosť 
a  jedinečnosť pravekého výtvarného 
umenia je aj v jeho rozmanitosti a ori-
ginalite jednotlivých „škôl a  prúdov“. 
Napríklad franko-kantoberský štýl sa 
vyznačuje monumentálnou veľko-
sťou kresby, pričom zvieratá sú na-
maľované v  pokoji. Iný charakter má 
levantínsky štýl, ktorý je veľmi živý, 

Obrazáreň v slávnej španielskej Altamire.

Chýrečná Věstonická Venuša.
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povedal Alistaire Pike. Dovtedy sa za 
najstaršie považovali jaskynné maľby 
zo známej francúzskej jaskyne Chauvet. 
Ich nie celkom spoľahlivo určený vek sa 
odhaduje na 35 000 až 30 000 rokov. 
Najstaršie boli teda vzorky farby z čer-
veného kruhu v jaskyni El Castello. Jed-
na z nich má minimálne 40 800 rokov, 
čo je zhruba o 15 000 rokov viac, než sa 
doteraz predpokladalo. Najmenej 37 
300 rokov majú odtlačky rúk v  ďalšej 
španielskej jaskyni a len o trochu mlad-
šie sú tamojšie maľby koní. 
Výtvory dávnych umelcov - podľa 
vedcov - dokazujú, že už v  hlbokom 
praveku ľudia uvažovali podobne ako 
tí dnešní, pretože dokázali premýš-
ľať v  abstraktných konceptoch a  tvo-
riť umenie. Pravda, novými testami sa 
prekvapenia ani zďaleka neskončili. 
Svetová verejnosť sa totiž vzápätí do-
zvedela o  nálezoch starých malieb na 
indonézskom ostrove Sulawesi, ktoré 
môžu podľa odborníkov dať odpo-
veď na otázku, kedy sa u  ľudí vyvinuli 
umelecké schopnosti. Odpovede na ňu 
by mohli viesť k  novému pohľadu na 
evolúciu ľudského druhu. Za najstaršie 

nálezy boli doteraz považované maľby 
a  kresby objavené v  jaskyniach Fran-
cúzska a Španielska, a vedci ich datovali 
do doby medzi 41 000 až 30 000 rokmi. 
Mimochodom, výtvor zo španielskej 
jaskyne El Castillo sa použitou techni-
kou aj farbou obrysov rúk veľmi podo-
bá na praveký výtvor dávneho umelca 
na spomínanom indonézskom ostrove. 
Čím sú teda nálezy v Sulawesi také je-
dinečné? Tým, že jaskynné maľby, ktoré 
archeológovia objavili vlani v Indonézii, 
sú staré prinajmenšom 40 000 rokov. To 
okrem iného znamená, že spomínané 
prvenstvo malieb v  jaskyniach západ-
nej Európy bolo spochybnené, alebo 
ináč povedané, nebolo už také jed-
noznačné. Vedci bádajúci v jaskyniach 
indonézskeho ostrova Sulawesi našli 
nástenné maľby, z  ktorých najstaršie 
vznikli nepochybne už pred 40-tisíc 
rokmi. Svoj objav uverejnili v  prestíž-
nom časopise Nature, čo je samo ose-
be zárukou, ide o serióznu informáciu. 
Vzápätí sa ozvali viacerí poprední his-
torici umenia, ktorí podporili predpo-
klad, že tento objav môže zmeniť náš 
pohľad na to, kedy a  ako sa v  ľuďoch 

začala vyvíjať schopnosť tvoriť ume-
lecké diela. Staré výtvarné počiny nie 
sú teda iba v  jaskyniach západnej Eu-
rópy, ale ukazuje sa, že pravekí umelci 
tvorili vlastne v  rôznych kútoch našej 
planéty.
Maľby v  Indonézii zobrazujú niekoľko 
zvierat žijúcich na ostrove, alebo ľudské 
postavy. Časť z  nich tvoria červenou 
farbou vytvorené obrazy ľudských rúk. 
Tím austrálskych a indonézskych ved-
cov určil vek malieb pomocou uráno-
vej analýzy vápencových vrstiev, kto-
rými boli maľby prekryté. „Minimálny 
vek obrysu ruky je 39 900 rokov, čo z die-
la robí najstaršiu šablónu ruky na svete,“ 
povedal člen vedeckého tímu Maxime 
Aubert z  Griffithovej univerzity v  aus-
trálskom Brisbane. Maľba endemické-
ho prasaťa je podľa neho stará najme-
nej 35 400 rokov, čím sa stala jedným 
z  najstarších figuratívnych zobrazení 
zvieraťa na našej planéte. V  ďalších 
jaskyniach sa našli aj maľby staré „len“ 
27 000 rokov, čo znamená, že ľudia tu 
žili a tvorili v rozmedzí 13 000 rokov. 
  Michal Strapko
   Snímky - aa

Staroveká záhada vo Veľkej Británii - Stonehenge (detail).
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Na pacienta, ktorý chodí na hipoterapiu a hiporehabilitá-
ciu, okrem samotnej jazdy veľmi priaznivo pôsobia aj ďalšie 
„konské „faktory“, napríklad teplo koňa, jeho srsť, hladenie 
atď. Hipoterapia je určená nielen pre detí, ale aj pre dospe-
lých, a medzi pacientmi možno nájsť nemálo tých, ktorí sú 
v  pokročilom veku. Pri liečbe sa využíva pravidelný krok 
koňa, vďaka ktorému sa postupne rozhýbu tak bedrové 
kĺby, ako aj jednotlivé stavce až po krčnú chrbticu. Dá sa 
povedať, že do pohybu sa dostane celý trup vrátane častí 
tela v mozgovomiechovej oblasti. Odborníci pripomínajú, 
že kôň dokáže oživiť aj tie svaly v ľudskom tele, ktoré žiadna 
iná rehabilitácia - vrátane plávania - rozhýbať nevie. Okrem 
toho na „esemkára“, ktorý sa ocitol v úlohe jazdca, priazni-
vo pôsobí napríklad aj telesná teplota koňa, ktorá je o niečo 
vyššia ako u človeka. Po absolvovaní takéhoto liečebno-re-
habilitačného cyklu u väčšiny pacientov nastávajú pozitív-
ne zmeny a zvyčajne dôjde k úprave vylučovania a zlepší sa 
aj celkový obeh krvi. 

Hipoterapiu by mal pacientovi s diagnózou SM schváliť od-
borný lekár, neurológ. Ten by mal byť následne oboznáme-
ný tak s pozitívnymi účinkami liečby a rehabilitácie, ako aj 
s prípadnými kontraindikáciami. Liečbu aj rehabilitáciu zvy-
čajne vedie skúsený fyzioterapeut, koňa pripravuje cvičiteľ 
jazdectva. Hipoterapia, ktorej základom je „správny sed“, 
pomáha predovšetkým pri vzpriamení chrbtice, ale aj pri 
zlepšení koordinácie chôdze, stability tela atď. Významná je 
aj rehabilitácia ochabnutých svalov, ktoré trápia napríklad 
vozičkárov. Táto metóda je úspešná aj pri nácviku reči a pri 
riešení ďalších zdravotných problémov. 

elegantný pohyb
Nie všetci ľudia sú rovnako pohybovo nadaní, ale napriek 
tomu všetci by sa mali usilovať zlepšovať svoje pohybové 
schopnosti. Zdokonaľovať pohyb možno aj pomocou tan-
ca a  pretože sa chceme držať témy SM a  pohyb, radi by 
sme upozornili na veľmi zaujímavý smer, ktorý je známy 
ako danceterapia. Ide o tanečnú pohybovú liečbu pre pa-
cientov so sklerózou multiplex. Podľa odborníkov ideálne 
je venovať sa tanečným kreáciám približne raz do týždňa, 
pričom danceterapie sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia 
bez ohľadu na vek a stupeň postihnutia. 
Danceterapia je predovšetkým pohyb s hudbou, ktorá po-
máha pri „hýbaní sa“, riadení dychu a pri uplatnení vlastnej 
inšpirácie. Cvičiteľ–tanečník, ktorý vedie spoločné hodi-
ny, dbá, aby si pacient precvičil všetky časti tela, ďalej do 
programu zaraďuje dychové cvičenia, relaxáciu a cviky na 
odstránenie svalovej ochabnutosti. Využívajú sa tu aj prvky 
jogy. Súčasťou terapeutických hodín – okrem samotného 
cvičenia - je aj nácvik pohybových skladieb, ktoré pomáha-
jú nielen k precvičeniu jednotlivých častí tela, ale aj pamä-
te. Nie náhodou jedným z cieľov terapie je predviesť potom 
výsledky nácviku na verejnosti. V poslednom čase sa do te-
rapeutických hodín zaraďujú aj poznatky získané v Kanade. 
Ide najmä o prvky tanečnej terapie a školy chôdze.
Z vedeckých poznatkov vyplýva, že pravidelný pohyb 
s hudbou a stretávania sa s ľudmi s podobnými probléma-
mi, pozitívne ovplyvňuje psychickú aj fyzickú kvalitu živo-
ta, celkovú stabilitu človeka a približuje výsledky spiromet-
rických vyšetrení k normám bežnej populácie. 

(ir)

Jednou z ciest, ako si pacient s diagnózou skleróza multiplex môže zlepšiť svoj zdravotný stav, je aplikovanie 
hipoterapie a hiporehabilitácie. Slovo hippos pochádza z gréčtiny a znamená kôň: je teda jasné, že v tomto 
prípade ide o pomoc, ktorú chorému človeku prináša toto ušľachtilé zviera. Dlhodobé výskumy v zahraničí, ale 
napríklad aj v Českej republike, dokazujú, že je to jedna z najúčinnejších foriem liečby a rehabilitácie organizmu 
postihnutého touto zákernou chorobou. Rozcvičovanie tela pomocou pohybu koňa, presnejšie povedané, 
prostredníctvom „vlnenia“ konského chrbta, prináša pri dlhodobom a pravidelnom aplikovaní tejto metódy veľmi 
dobré výsledky. Špecialisti svoje konštatovanie upresňujú, že výrazný pokrok dosahujú predovšetkým pacienti 
postihnutí detskou mozgovou obrnou a „esemkári“. 

Koník aj tanec
hipoterapia a danceterapia – šance pre „esemkárov“ 
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doBrú chuť, „eseMKári!“
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nátierky
Mrkvová
½ kg očistenej mrkvy
½ hrnčeka kešu orieškov (zomletých)
1 celá hlavička cesnaku
šťava z ½ citrónu
olivový olej
soľ, čierne mleté korenie, kurkuma
Mrkvu nakrájame na hrubšie kolieska, hlavičku cesnaku 
priečne prerežeme na polovice. Plech vyložíme papie-
rom na pečenie, pokropíme olejom, rozložíme mrkvu 
a cesnak položíme reznou plochou dole. Znova pokro-
píme olejom, posolíme a dáme piecť na 200 °C asi na 
30 minút. Mrkva musí byť mäkká a mierne skaramelizo-
vaná. Spolu s kešu orieškami a 2 PL oleja rozmixujeme, 
dochutíme citrónovou šťavou, korením a môžeme ešte 
dosoliť.
Tip: Namiesto mrkvy môžeme použiť cviklu, baklažán 
alebo cukinu, a dochutiť ľubovoľnými bylinkami.

Zelená
1 väčšie zrelé avokádo
malá konzerva hrášku, alebo primerané množstvo uva-
reného mrazeného hrášku
1- 2 strúčiky cesnaku
šťava z ½ limetky alebo citrónu
soľ, mleté čierne korenie, petržlenová vňať
Očistené avokádo spolu s hráškom a roztlačeným ces-
nakom rozmixujeme a dochutíme šťavou, soľou, kore-
ním a posekanou petržlenovou vňaťou.
Tip: Namiesto avokáda môžeme použiť primerané 
množstvo syra mascarpone, alebo iného čerstvého 
syra, prípadne tvarohu, a pridáme 2 PL olivového oleja.

Polievky
PaPriková s kyslou kaPustou
2 väčšie farebné mäsité papriky
1 veľká cibuľa
1 konzerva drvených paradajok
200 g kyslej kapusty
1,5 - 2 l zeleninového vývaru
olivový olej, mletá červená paprika, pažítka alebo 
petržlenová vňať
Cibuľu nakrájame na kolieska, papriku na rezance a 
spolu opražíme a podusíme na olivovom oleji asi 5 mi-
nút. Pridáme paradajky, mletú papriku, pokrájanú kyslú 
kapustu a zalejeme vývarom. Varíme asi 15 - 20 minút a 
na záver pridáme posekanú pažítku alebo petržlenovú 
vňať.
Tip: Na záver môžeme do polievky primiešať 4 - 5 PL 
sladkej smotany, alebo si ju dochutiť priamo v tanieri 
lyžičkou kyslej smotany či jogurtu.

rybacia s faZuľou
1 červená mäsitá paprika
1 menšia cibuľa
300 g prepláchnutej konzervovanej fazule (uvarenej)
½ l paradajkovej šťavy
½ l zeleninového vývaru
400 g bielej ryby
olivový olej, majoránka, mleté čierne korenie
Cibuľu nakrájame na drobno, papriku na jemné rezan-
čeky a spolu podusíme na oleji. Pridáme paradajkovú 
šťavu, vývar, fazuľu a varíme 5 až 10 minút. Vložíme po-
krájanú rybu, dochutíme majoránkou a korením, a va-
ríme ďalších 5 až 10 minút, kým nebude ryba mäkká. 
Podávame s bylinkovými krutónmi, alebo chlebom.

hlavné jedlá
ZaPekané cestoviny s tuniakoM
2 konzervy filé z tuniaka vo vlastnej šťave
2 konzervy drvených paradajok
500 g ľubovoľných cestovín (najlepšie celozrnných)
1 hlavička (cca 300 g) čerstvej brokolice rozobratej na 
ružičky
200 g čerstvého smotanového syra (Lučina, 
mascarpone)
2 až 4 strúčiky cesnaku
soľ, čierne mleté korenie, oregano
100 g strúhaného parmezánu alebo iného tvrdého syra
2 PL strúhanky
Cestoviny varíme v osolenej vode (nie úplne do mäkka) 
a na posledných 5 minút k nim pridáme ružičky broko-
lice. Na oleji speníme roztlačený cesnak s trochou ore-
gana, pridáme paradajky, osolíme, okoreníme, prileje-
me 1 dl vody a varíme cca 10 minút. Potom dôkladne 
vmiešame syr, scedenú cestovinu s brokolicou, a roz-
ložíme do vymasteného a strúhankou vysypaného pe-
káča. Vrch posypeme syrom zmiešaným so strúhankou 
a dáme zapiecť na 200 °C na približne 20 minút.

rýchle Morčacie karí
1 kg morčacieho mäsa
1 veľká cibuľa
2 väčšie strúčiky cesnaku
1 konzerva drvených paradajok
olivový olej
soľ, mleté čierne korenie, drvená rasca, kurkuma, mletá 
červená paprika, mletý koriander, karí korenie
Pokrájanú cibuľu opražíme na oleji, pridáme všetko ko-
renie a necháme troška rozpustiť. Vložíme mäso pokrá-
jané na kocky, osolíme, pridáme paradajky, roztlačený 
cesnak a pomaly dusíme do mäkka, a do primeranej 
hustoty omáčky. Podávame s ryžou, najlepšie natural, 
alebo s kuskusom či bulgurom.
Tip: Namiesto morčaciny môžeme použiť vykostené 
kuracie stehná.

Šaláty
karfiolový
400 g očisteného karfiolu
2 zelené papriky
4 paradajky
1 cibuľa
Omáčka: 150 g bieleho jogurtu, 1 roztlačený strúčik 
cesnaku, 2 PL olivového oleja, soľ, mletá červená 
paprika, pažítka, 1 KL cukru alebo iného sladidla
Karfiol nastrúhame na hrubom strúhadle, alebo najem-
no posekáme, cibuľu nakrájame nadrobno, papriky na 
jemné rezančeky a paradajky na malé kocky. Zmieša-
me a podávame preliate omáčkou, ktorú sme pripravili 

zmiešaním uvedených surovín a posypané pažítkou.
Tip: Omáčku tiež môžeme pripraviť zmiešaním 150 g 
bieleho jogurtu s 1 KL dijonskej a 1 KL kremžskej hor-
čice. 

sýty s tofu
300 g bieleho tofu
3 vajcia uvarené na tvrdo
1 cibuľa
120 g očistenej mrkvy
120 g kyslých uhoriek
300 g bieleho jogurtu
1 PL sójovej omáčky + 1 PL plnotučnej alebo dijonskej 
horčice
soľ, mleté čierne korenie
Tofu, vajcia, mrkvu a uhorky nastrúhame na hrubom 
strúhadle, cibuľu pokrájame na drobno a spolu opatrne 
zmiešame. Zalejeme jogurtom, do ktorého sme zamie-
šali sójovú omáčku a horčicu, soľ a korenie podľa chuti. 
Podávame najlepšie s celozrnným pečivom.

dezerty
Dvojorechová torta
150 g mletých nelúpaných mandlí
150 g mletých vlašských orechov, prípadne lieskovcov
300 g nastrúhanej horkej čokolády
250 g masla alebo Hery
80 g cukru + 1 vanilkový cukor, alebo adekvátne množ-
stvo iného sladidla, napr. stévie
½ KL mletej škorice
6 vajec
štipka soli
Zmäknutý tuk vymiešame s cukrom, a po jednom zašľa-
hávame žĺtka, kým zmes nie je krémová a nezväčší svoj 
objem na dvojnásobok. Dôležité je, aby všetky suroviny 
mali rovnakú teplotu, inak sa zmes zrazí. (Ak sa to stane, 
pokračujte v príprave ďalej, po vmiešaní suchých prísad 
sa to dá do poriadku, a na chuť dezertu to nemá žiadny 
vplyv). Z bielkov a štipky soli ušľaháme tuhý sneh a spo-
lu so suchými prísadami ho postupne a veľmi opatrne 
vmiešame do základu.
Pečieme v pripravenej tortovej forme s priemerom 24 cm 
na 190 °C cca 50 minút a vyberieme až po vychladnutí.
Tip: Podávame so šľahačkou, prípadne s vanilkovou ale-
bo ovocnou zmrzlinou.

rýchla ZMrZlina
3 dl ľubovoľného mrazeného ovocia
150 g bieleho jogurtu alebo kyslej smotany
1 PL medu
Všetko spolu rozmixujeme a ihneď podávame.
Tip: Môžeme posypať strúhaným kokosom, alebo 
čokoládou.

Zdravá výživa nie je čarovný prútik, ktorý pacienta zbaví všetkých neduhov, ale nepochybne mu môže pomôcť ľah-
šie zdolávať nástrahy, ktoré ľudskému organizmu kladie do cesty zákerná choroba. Odborníci však čoraz častejšie 
zdôrazňujú, že kľúč od svojho dôstojného života drží v rukách sám človek: preto by mal byť vnímavejší sám k sebe, 
mal by viac načúvať ozvene svojho tela, a mnohé problémy by odpadli. Z obrazoviek a zo stránok rôznych maga-
zínov na nás útočia známi aj neznámi kuchári a presviedčajú nás, aké je úžasné mať na tanieri exotickú zeleninu 
z Nového Zélandu či pochutinu z Konga... Tí, ktorí chcú byť za každú cenu „in“, jasajú. Hoci možno by si viac pochutili 
na tom, čo kedysi varili ich staré mamy a čo sa urodilo v ich záhradkách, na našich poliach. Zdravá výživa je dôleži-
tá aj pre pacientov s diagnózou SM, preto vám, milí priatelia, ponúkame niekoľko receptov, ktoré by mohli spestriť 
a obohatiť váš jedálny lístok. Dobrú chuť!

ZoPár všeobecných ráD Pre „eseMkárov“:
•	 vylúčiť údeniny, vrátane syrov, ďalej vnútornosti a červené mäso
•	 obmedziť živočíšne tuky, bielu múku a cukor
•	 uprednostňovať ryby, hydinu, strukoviny, sóju, kyslomliečne výrobky, obilniny, orechy
•	 zvýšiť príjem surovej zeleniny
•	  zabezpečiť prísun vitamínu D a rybacieho oleja

27



28 29

V polovici marca 2015 pracovníci Správy starovekých pa-
miatok Izraela (Israel Antiquities Authority) oznámili, že 
táto inštitúcia má k dispozícii senzačný nález. Pri priesku-
me jednej z jaskýň na severe krajiny sa našiel poklad z čias 
Alexandra Macedónskeho. Svetové agentúry s odvolaním 
sa na informačné zdroje spomínanej izraelskej pamiatko-
vej správy vzápätí uverejnili ďalšie podrobnosti o  arche-
ologickej senzácii: vek nájdených mincí a  drahocenností 
sa odhaduje na 2 300 rokov. Historici pripomínajú, že ide 
o  prvý poklad zo spomínaného obdobia, ktorý sa našiel 

na území dnešného Izraela. Alexander Macedónsky, kto-
rý vládol od roku 336 do roku 323 pred. n. l., bol jedným 
z najväčších vojvodcov a štátnikov starovekého sveta. Im-
périum, ktoré svojimi odvážnymi výbojmi vytvoril, sa roz-
prestieralo od Dunaja až po rieku Indus (preteká územím 
dnešných štátov India a  Pakistan) a  bolo najväčším štát-
nym útvarom tej doby. Archeológovia z Tel Avivu v  tejto 
súvislosti konštatovali, že na jednej strane ide o  prekva-
pujúci nález, ale prekvapenie sa týka skôr toho, prečo sa 
takýto poklad podarilo objaviť až teraz. 

Územie súčasného Izraela bolo predsa 
súčasťou Alexandrovej ríše, a  je prav-
depodobné, že biblická krajina skrýva 
nemálo stôp, ktoré zanechali súčasníci 
Alexandra Veľkého. 
Tajnú skrýšu objavili speleológovia v sta-
laktickej jaskyni. Okrem mincí a  dra-
hocenností boli v  úkryte schované aj 
keramické nádoby a celý poklad bol za-
vinutý do látky. „Drahocennosti v jaskyni 
najpravdepodobnejšie zakopali miestni 
obyvatelia, ktorí sa v  nej ukrývali v  čase 

nepokojov. Spoločenský a politický chaos, 
ktorý ich prinútil k  tomuto kroku, nastal 
po smrti Alexandra Veľkého,“ hovorí sa vo 
vyhlásení odborníkov zo Správy starove-
kých pamiatok Izraela. 
Podľa zákonov židovského štátu všetky 
archeologické nálezy objavené na jeho 
území, sú majetkom Izraela.

ligotavé  
morské dno

Už mesiac predtým, teda v polovici feb-
ruára 2015, však vo Svätej zemi došlo 
k udalosti, ktorá ako prvá v  tomto roku 
vzbudila mimoriadnu pozornosť histo-
rikov. Izrael totiž ohlásil taký výnimočný 
nález, aký nemá v  modernom židov-
skom spoločenstve páru. Päť miestnych 
potápačov našlo na dne Stredozemného 
mora, presnejšie povedané, v  prístave 
starovekého mesta Caesarea, najväč-
ší poklad, aký kedy v  tomto štáte uzrel 
svetlo sveta – spod stáročných nánosov 

bahna vytiahli dve tisíc zlatých mincí. Potápači boli zo začiatku 
presvedčení, že držia v rukách iba nejaké dávnoveké pliešky, 
ktoré by mohli byť súčasťou dobovej stolovej spoločenskej 
hry. Po dôkladnejšom preskúmaní prvých exponátov však po-
chopili, že ide o mince, dokonca o veľmi cenné zlaté platidlá. 
Vrátili sa teda na miesto nálezu a celý poklad potom vyniesli 
na súš. Podľa odborníkov depot vážil okolo deväť kilogramov. 
V oficiálnej správe sa uvádza, že mince pochádzajú z 9. až 11. 
storočia n. l. a vyrazili ich v čase vládnutia egyptskej dynastie 
Fatimidovcov, pod nadvládou ktorej sa vtedy nachádzalo úze-
mie dnešného Izraela.
Podľa slov riaditeľa oddelenia podvodnej archeológie izrael-
skej Správy starovekých pamiatok Kobi Shavrita, experti sa 
rozhodli, že spomínanú lokalitu budú naďalej skúmať, pretože 
existuje reálna šanca nájsť potopený koráb, na palube ktorého 
– ako sa predpokladá – sa nachádzal poklad zlatých mincí. Po-
tápači podľa všetkého našli miesto, kde stroskotala loď, ktorá 
do Egypta prevážala vyzbierané dane. Podľa inej verzie to však 
mohla byť veľká kupecká loď plne naložená cenným tovarom. 
Predstaviteľ izraelských orgánov vyhlásil, že nález má nevyčís-
liteľnú cenu a zároveň pripomenul, že poklad je majetkom štá-
tu a nie tých, ktorí ho našli.

hrniec „zlaťákov“
Zdá sa, že východné pobrežie Stredozemného mora skrýva 
ešte nemálo tajomstiev. Z historických prameňov vieme, že 
napríklad hrad Johanitov vo Svätej zemi, ktorý ležal medzi 
starými prístavmi Jaffa a Caesarea (dnes by sme jeho polohu 
upresnili – nachádzal sa 15 kilometrov severne od Tel Avivu) 
v stredoveku dobyli a vypálili elitní islamskí bojovníci. Zostali 
po ňom iba zrúcaniny, ktoré celé stáročia – okrem hŕstky od-
borníkov – iba málokoho zaujímali. Hrad však neprávom upa-
dol do zabudnutia, pretože práve v jeho rozvalinách izraelský 
študent našiel hrniec plný zlatých mincí. Sú z 9. až 11. storočia 
n. l. a historici z nich vyčítali, že obchodníci považovali platné 
aj „zlaťáky“, ktoré panovníci vlastne už stiahli z obehu. Poklad 
celkovo obsahoval 108 mincí a väčšinou išlo o dináre razené 
v čase vládnutia Fatimidovcov. Vedecká hodnota tohto nálezu 
je nevyčísliteľná aj preto, lebo je to prvý poklad zlatých mincí 
z doby križiackych výprav, ktorý sa našiel v Izraeli.

Falošné poklady
Celkom iný „poklad“ objavila španielska polícia. Koncom feb-
ruára 2015 špeciálna policajná jednotka zadržala organizova-
nú zločineckú skupinu, ktorej členovia zhotovovali falošné ob-
razy a potom ich predávali ako pravé. Bezpečnostné zložky vo 
Valencii uväznili deväť podvodníkov, ktorí sa už niekoľko rokov 
venovali špinavému biznisu v oblasti obchodu s umením. Hoci 
zločinecký gang pôsobil už dlhšie, vyšetrovatelia mali veľké 
problémy s  jeho odhalením, pretože falšovatelia pracovali 
na vysokej profesionálnej úrovni. Vyrábali a potom predávali 
falzifikáty diel najlepších svetových majstrov, najmä jedinečné 
diela svetovej moderny. 
Zločinci kopírovali obrazy Pabla Picassa, Andyho Warhola, 
Joana Miróa a  iných majstrov svetového maliarstva. Medzi 
zatknutými sú tak tí, ktorí sa podľa všetkého zaoberali bez-
prostredne zhotovovaním falzifikátov, ako aj sprostredkovate-

lia, ktorí zabezpečovali ich predaj. Ako pripomenuli pracovníci 
španielskeho ministerstva vnútra, členovia bandy predávali 
obrazy tak cez internet, ako aj prostredníctvom galérií. Počas 
vyšetrovania prípadu polícia urobila prehliadku v  siedmich 
domoch a bytoch, a našla tam 271 umeleckých diel, vrátane 
obrazov a sôch. Samozrejme, všetky boli falošné. Keby ich však 
podvodníci boli predali zberateľom v Európe či v zámorí, boli 
by za ne dostali stovky miliónov dolárov či eur, pretože každé 
plátno alebo sochu ponúkali ako originál. 

výstava podvrhov 
Ak si zberatelia umenia v Španielsku vydýchli, pretože sa zbavi-
li hrozby podvrhov, vo Veľkej Británii práve tie vyzdvihli na pie-
destál. A nielen to, falzifikátom ešte verejne urobili aj obrovskú 
reklamu. Známa londýnska obrazová galéria Dulwich sa totiž 
rozhodla vystaviť čínske falzifikáty majstrovských diel svetové-
ho výtvarného umenia. Hneď však treba dodať, že v expozícii 
sa zároveň nachádzajú aj originály diel geniálnych majstrov, 
akými boli napríklad Rembrandt, Rubens, Tiepolo, Murillo či 
Poussin. Organizátori vlastne pripravili pre návštevníkov akýsi 
test, či dokážu rozoznať originál od podvrhu. Projekt Made in 
China odštartoval 10. februára a potrvá tri mesiace.
To, že ide o premyslený krok, svedčí aj fakt, že kópie slávnych 
plátien si galéria objednala v čínskych ateliéroch, ktoré sa špe-
cializujú na výrobu majstrovských umeleckých diel. „Toto nie je 
jednoducho hra v štýle Tak čo, je to originál alebo podvrh? Výsta-
vy nastoľuje vážne otázky o tom, kvôli čomu si ceníme tie či oné 
umelecké diela. Ak sa vystavia kópie vytvorené v inom čase a na 
inom mieste ako originály, ak to vznikne na objednávku galérie 
Dulwich, potom bude zaujímavé dozvedieť sa, či sa potom zmení 
aj význam a  ocenenie originálnych plátien,“ pripomenul autor 
projektu výtvarník Doug Fischbone. 
Odborníci zo spomínanej londýnskej galérie však zdôrazňujú, 
že „výrobky“ čínskych majstrov - stručne povedané - nemož-
no nazvať falzifikátmi, pretože výtvarníci z  východu zvyčaj-
ne zmenia rozmer obrazu, aby sa kópia okamžite odlíšila od 
originálu. V štúdiách, ktoré sa zaoberajú reprodukciami maj-
strovských diel, pracujú prevažne študenti odborných škôl 
a špecializovaných umeleckých učilíšť, ktorí si takto osvojujú 
techniky svetoznámych majstrov – Botticelliho, Rembrandta, 
van Gogha, Picassa, Modiglianiho a mnohých iných. 

Michal Strapko

Zlatonosný iZrael
na území židovského štátu sa roztrhlo vrece 
s jedinečnými nálezmi pokladov
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SM A JOGA SM A JOGA

Cvičiť možno na 
vozíku, aj v posteli
V minulom čísle nášho magazínu sme čitateľom prezradi-
li, že pripravujeme sériu stretnutí so známym slovenským 
cvičiteľom jogy Jozefom (Dodom) Blesákom, ku ktorému 
si našli cestu aj mnohí pacienti s diagnózou skleróza mul-
tiplex. Keď sme dávali dokopy tento cyklus, dospeli sme 
k záveru, že joga je očistný rituál, vďaka ktorému by malo 
pookriať nielen telo, ale mala by sa zregenerovať aj duša 
človeka, a preto v našej rubrike chceme nielen ukazovať 
rôzne cviky, ale pokúsime sa aj o nasmerovanie našich 
myšlienok k prameňom etiky a morálnej čistoty.

Žijeme v dobe, ktorá je plná nervozity, stresov, konflik-
tov a čím viac sa naháňame za ligotavým mačacím zla-
tom majúcim podobu materiálneho luxusu, tým viac sa 
vlastne vzďaľujeme sami sebe. Čo môže dať joga dnešné-
mu človeku a čo môže poskytnúť „esemkárovi“, ktorého 
nevyliečiteľná choroba postrčila na okraj priepasti a zba-
vila ho perspektívy plnohodnotného radostného života? 
Ako mu joga môže pomôcť? Práve k tomuto komplexu 
zdravotných problémov sa viažu myšlienky, názory a rady  
JOZEFA (DODA) BLESÁKA.

sebavedomie človeka
„Moja prvá skúsenosť so sklerózou multiplex je spred vyše 30 
rokov. Môj priateľ Vladimír bol už na vozíku, keď sa prihlásil 
na školenie s cieľom stať sa učiteľom jogy. Denne cvičil štyri 
hodiny a skutočne sa ním stal. Vtedy som sa presvedčil, že 
cvičenie a hlavne psychika veľmi pomáhajú obnove nervo-
vého svalového spojenia, ktoré je pri tomto ochorení najviac 
napadnuté. Vladimír napokon vstal z vozíka a dlhé roky pra-
coval ako učiteľ jogy. 
Chodí ku mne veľa ľudí, ktorí majú postihnuté pohybové 
ústrojenstvo a samozrejme, sú medzi nimi aj pacienti so 
sklerózou multiplex. Toto ochorenie sa nedá úplne vyliečiť, 
ale je možné zastaviť napredovanie choroby. Samozrejme, 
nikomu nemôžem sľúbiť, že joga ho vylieči, ale v každom 
prípade možno dosiahnuť, že progres SM sa spomalí, a ľudia 
získajú isté sebavedomie, čo sa potom pozitívne premietne 
aj do ich praktického života.
Svalové vlákna a nervové zakončenia odchádzajú u jedného 

pomalšie, u druhého menej pomaly, niekomu to zasiahne 
najmä dolné končatiny, inému zase reč alebo horné končati-
ny. Stručne povedané, vždy je to individuálne a keď sa učiteľ 
jogy zameria na toto špecifikum, môže spomínaným pacien-
tom pomôcť tak, že posilní svaly tých končatín, ktoré menej 
používajú, lebo sú presvedčení, že im nefunguje ruka, alebo 
ich neposlúcha noha... Príčina tkvie v tom, že svaly atrofu-
jú, sú oslabené a končatina je tiež oslabená, a teda aj menej 
funkčná. Keď svaly cvičením zosilnejú, končatina sa stáva sta-
bilnejšou. Ak sa do procesu zapojí aj určitá psychická prípra-
va, povedzme, autosugescia, potom si ľudia predstavujú, že 
ich ruka je zdravá a sval im funguje. Pomáha im to k tomu, 
aby to celé prebiehalo na psychosomatickej úrovni. To zna-
mená, že do procesu sú zapojené všetky zložky človeka, psy-
chické, aj fyzické. A potom skutočne na tom človeku vidieť, 
že sa stáva sebavedomejším. A jeho nohy alebo ruky akoby 
neboli až tak oslabené, ako je to u ľudí, ktorí sa opúšťajú.“ 

dýchanie
„Čo by som poradil pacientom s diagnózou skleróza mul-
tiplex? Predovšetkým to, že v prvom rade by si mali po-
zháňať literatúru o joge, o správnom dýchaní. Dýchanie 
je totiž alfa a omega v joge, človek sa musí naučiť správne 
dýchať do jednotlivých častí pľúc. Už uvedomovanie si dy-
chu do jednotlivých častí pľúc človeka učí určitej vnímavos-
ti, asertivite, ktorú budú ´esemkári´ potrebovať práve pri 
fyzických cvičeniach. Chodí ku mne napríklad mladý muž, 
inžinier, ktorého som sa spýtal, či po určitom cvičení cítil ne-
jakú pocitovú odozvu... Odpovedal mi, že nič necítil. Čiže 
jeho vnímavosť je veľmi znížená. Mimochodom, spomína- 

 
ná citlivosť sa buduje postupne a napomáha tomu aj veľmi 
jednoduché cvičenie, ako napríklad dýchanie bránicou, dý-
chanie do hrudníka, dýchanie do hrotov pľúc, takzvané kla-
vikulárne dýchanie. Vôbec to nie je zložité, na toto cvičenie 
človek nepotrebuje nijakého cvičiteľa. Stačí keď si v knižke 
o joge prečíta o troch dychových fázach a potom ich dokáže 
spojiť do takzvanej dychovej vlny. Dosiahne ju tak, že súčasne 
napĺňa všetky tri priestory, ako keď nafukujete balónik, ktorý 
má tvar gule. Človek začína vnímať rozširovanie svojho dy-
chového priestoru alebo pľúc vo všetkých troch fázach, alebo 
priestoroch, súčasne.“ 

Prípravné cvičenia
„V joge existujú veľmi jednoduché, takzvané prípravné 
cvičenia, ktoré človeka učia vykonávať pohyb synchrónne 
s dychom. Napríklad, pacient otvára dlaň a rozširuje prsty 
na rukách s nádychom, zatvára päsť a sklopí zápästie s vý-
dychom. Je to úplne jednoduché cvičenie, ktoré zvládne 
naozaj každý. Vzápätí sa možno sústrediť na chodidlá, na 
nohy: s nádychom priehlavky a prsty na nohách vystrieme, 
s výdychom urobíme opak, sťahujeme prsty aj priehlavky. 
Toto veľmi jednoduché cvičenie nazývame v joge prečis-
ťovanie energetických dráh. Ide o veľmi účinné cvičenie 
zamerané na rozpohybovanie drobných svalov a malých 
kĺbov, ktoré máme na prstoch nôh a prstoch rúk.
Veľa pacientov s touto diagnózou má problémy s chôdzou, 
necítia si nohy. A práve tento cvik neustále provokuje tie 
nervové zakončenia a svaly, ktoré zanedbávame: hovorí- 

me si, už nevládzem alebo bolia nohy, a preto ich nepou-
žívame, a tým nám končatiny vlastne ochabujú. Týmto cvi-
čením akoby sme oživovali nervové spojenia, pretože ich 
stále provokujeme k tomu, aby znovu začali pracovať, aby 
opäť začali fungovať. 
Sú to jednoduché cvičenia a veľmi dobre sú rozpísané 
v rôznych knihách, pod ktoré sa podpísali učitelia jogy 
u nás na Slovensku. Môžem spomenúť napríklad Milana 
Poláčka a jeho knihu Osem stupňov jogy alebo ďalší titul 
Joga je aj pre vás. Sú v nich veľmi dobre a podrobne roz-
pracované spomínané prípravné cvičenia, ktoré skutoč-
ne môžu robiť aj pacienti, ktorí sú na vozíku alebo ležia 
v posteli. Pretože cvičenia, o ktorých som hovoril, možno 
praktizovať aj v posteli.

(Pokračovanie)

Myšlienky, názory a rady  
cvičiteľa jogy jozefa (doda) Blesáka (1.) Ilu
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RELAX

Horoskop

RELAX

Počas celého roku 2015 sa dočkáme nečakaných stretnutí, kto-
ré nás, ak to dovolíme, môžu natoľko obohatiť, že nám všetko 
pôjde o niečo ľahšie. Môžeme sa dokonca stretnúť aj s ľuďmi, 
ktorí nám skutočne otvoria oči a umožnia nám pozrieť sa na 
seba, aj na svet okolo nás, z  iného uhla pohľadu. Aj v  tomto 
roku však budeme len my sami rozhodovať o  tom, či sa na 
križovatkách nášho života vydáme horšou a  zložitejšou, ale-
bo lepšou a  pohodlnejšou cestou. Samozrejme, môžeme si 
zvoliť i tú zlatú strednú. Nech sa však už rozhodneme akokoľ-
vek, keď sa už raz vydáme na túto púť, potom sa už neobze-
rajme späť, ale tešme sa na to, čo nás na novej ceste stretne.  

Ani v roku 2015 však nepôjde všetko absolútne hladko. Príčin je 
niekoľko: v prvom rade si rôzne prekážky budeme klásť navzá-
jom, a okrem toho – ako sa hovorí - mnohé polená pod nohy 
nám budú hádzať aj planéty. Mali by sme si teda uvedomiť, 
že tak ako v  minulosti, ani teraz nám výhovorky nepomôžu. 
Ak sa budeme spoliehať na vlastnú usilovnosť, máme väčšiu 
šancu uspieť. Horšie sa budú mať ľudia, ktorí veci radi zdržujú, 
prekrucujú, vedia manipulovať s  okolím a  nič nehovoria jas-
ne a  na rovinu. Zoskupenie okolo seba budú síce manipulo-
vať ďalej, ale už im to tak bravúrne nepôjde. Každý z nás by sa 
mal však pripraviť na to, že jeho život sa môže radikálne zme-
niť. Niekto postúpi nahor, iný naopak, môže hlboko klesnúť. 

Rok 2015 bude plný základných aspektov, ktoré niekomu budú 
vyhovovať, a inému nie. Jeho základná charakteristika je taká, 
že sa bude musieť menej klamať a viac pracovať. Rok, v ktorom 
žijeme, bude mať na všetko jednoduchší náhľad. Okrem iného 
to ovplyvní aj jemnejší čínsky rok Kozy. Rok 2015 je podľa chal-
dejských prognóz pod vládou planéty Jupiter. Je to planéta 
expanzie. Zvýrazňuje veľkorysosť, bohatstvo, vyššie ener-
gie, kontakty s cudzinou. Zhruba v prvom polroku je v zna-
mení Leva a  preferuje spoločenské kontakty. Potom prejde 

do znamenia Panny a bude vás nútiť zmierniť svoju nálado-
vosť či vrtošivosť, a  začať viac a  pravidelne pracovať. Keďže 
Jupiterov deň je štvrtok, v  tomto roku bude najvýraznejší 
a  vládnuci deň práve štvrtok. Naplánujte si naň čo najviac 
vecí, na ktorých vám záleží. Približne v polovici marca (17. 3.) 
sa uskutočnila posledná zo sedemnásobnej kvadratúry me-
dzi Uránom a Plutom, ktorá nás ovplyvňovala od júna 2012, 
teda skoro tri roky. To znamená, že od jari sa môžeme tešiť na 
väčší pokoj a pohodu. Pomôže tomu aj planéta Saturn, ktorá 
sa v polovici júna dostane do znamenia Strelca (pod vládou 
Jupitera). Ako sme už spomínali, pracovať síce stále bude-
me musieť, ale možno predpokladať, že pozitívne výsledky 
nášho snaženia dosiahneme ľahšie. V širšom kontexte právo, 
spravodlivosť a vyjednávanie sa dostávajú do popredia, takže 
je možné, že mnohé spory – osobné, ale aj celospoločenské či 
medzinárodné - sa podarí vyriešiť diplomatickou cestou. Rok 
2015 je v  znamení čísla 8. Do nášho života budú zasahovať 
energie väčších peňazí. Energie čísla 8 sa však prejavia až po 
vašich narodeninách, dovtedy dominantne pôsobí sila čísla 7 
z predchádzajúceho roku.

Vo všeobecnosti v roku 2015 budú pre ľudí narodených najmä 
v druhej dekáde základných znamení (Baran, Rak, Váhy, Ko-
zorožec) pokračovať napäťové konštelácie Pluta s  Uránom 
z minulého roka. Na jednej strane to môže byť náročný rok 
s väčšou dávkou nečakaných zmien, ale na druhej strane sa 
bude niesť v duchu očistenia sa od mnohých nefungujúcich 
vzťahov a obmedzujúcich väzieb. Potešujúcou správou je, že 
dlhoročná väzba medzi Uránom a  Plutom bude počas leta 
prerušená a  tento aspekt sa na oblohe znovu objaví až ku 
koncu roka. Táto konštelácia mala v celospoločenskom kon-
texte na svedomí rôzne náhle krízy, revolúcie, extrémy a radi-
kalizácie udalostí. Rok 2015 bude v znamení úspechov a to tak 
v osobnom živote, ako aj v kariére. Mnohí z nás spoznajú no-
vých priateľov, stretnú sa s novými výzvami, absolvujú cesty, 
ktoré ešte nedávno považovali za neuskutočniteľné. V  roku 
2015 dozrel čas na nastúpenie duchovnej cesty. 

Podľa východných kalendárov sa začal rok Kozy – potrvá od 
19. februára 2015 až do 7. februára 2016, keď Drevenú Kozu 
nahradí Ohnivá Opica. Modrá Drevená Koza, symbol a vládca 
roku 2015, sa pozerá na svet ako na bohatý, plodný ovocný sad, 
v ktorom v ideálnom prípade môže vládnuť pokoj, mier a har-
mónia. Koza v čínskej mytológii symbolizuje materstvo. Je to 
pravdepodobne najpriaznivejšie obdobie pre počatie a pôrod 
dieťatka v  celom cykle čínskeho horoskopu. Deti narodené 
v  roku 2015 dostanú od svojej patrónky obrovské umelecké 
schopnosti a budú sa pýšiť triezvym pohľadom na veci. 

Ľudia narodení v roku Kozy sa stávajú veľkými politikmi, pod-
nikateľmi a umelcami. Spomínaný predpoklad je mimoriadne 
zaujímavý aj pre mladé pacientky s diagnózou SM, ktoré by 
sa chceli stať mamičkami. Je to veľmi priaznivé obdobia pre 
vznik nového života, pričom pre budúce dieťatko hovorí aj 
skutočnosť, že mladé „esemkárky“ majú k dispozícii liek, kto-
rý je bezpečný a ktorý ochráni tak mamičku, ako aj jej budúcu 
radosť, chlapčeka či dievčatko.     (ir)
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Magazín bol pripravený
v rámci pacientskeho
programu SM KOMPAS
s podporou spoločnosti TEVA.

Vážení priatelia,
na stránkach nášho magazínu ešte doznieva literárna súťaž, 
v rámci ktorej ste nám posielali svoje básne, úvahy a senten-
cie. Potešil nás každý príspevok, každý váš výtvor, pretože sme 
v nich videli nielen literárne hodnoty, ale predovšetkým vašu 
snahu dať svojmu životu nový rozmer. Človek, ktorý tvorí, vkla-
dá do slov posolstvo a zároveň podáva jedinečné svedectvo 
o sebe. Je jedno či ho k tomu vedie krik duše a bolesť, hľadanie 
pevného bodu alebo prostá túžba podeliť sa so svojím oko-
lím s myšlienkami alebo výplodmi svojej fantázie. Viaceré vaše 
práce sme odmenili, ale to nebolo to najdôležitejšie: uverejne-
ním práce sme každému autorovi – hoci na diaľku – zaželali, 
aby neprestával tvoriť, pretože každá nová báseň, úvaha, po-
viedka či aforizmus, je krokom k získaniu sebavedomia, dôstoj-
nosti a sily.
Hovorí sa, že zmena je život. Hoci vaše literárne zápolenie ešte 
pozvoľna doznieva, už sme pre vás pripravili novú výzvu, a tou 
je Fotosúťaž s témou cestovanie. Milí „esemkári“, vy a vaši naj-
bližší, sa čoraz častejšie púšťate na cesty, ktoré boli ešte pred 
tridsiatimi rokmi pre pacientov s diagnózou skleróza multiplex 
nedosiahnuteľnou métou. Liečba bola na oveľa nižšej úrov-
ni, lieky menej účinné, pacienti bezmocnejší, a tak nečudo, 
že názory neurológov podporovali skôr „sedenie doma“, ako 
cestovanie po svete. Dnes je situácia celkom iná: vaše obzory 
a možnosti sa stále viac a viac rozširujú, cestujete po domovine, 

ale aj za hranice všedných dní. A počas svojho putovania máte 
nielen doširoka otvorené pozorné a vnímavé oči, ale držíte 
v rukách čoraz vyspelejšiu a dokonalejšiu video a foto techni-
ku. Toto všetko z mnohých vás robí doslova lovcov jedinečných 
momentov v živote. Domov sa vraciate naplnení nádhernými 
a nezabudnuteľnými zážitkami, pričom mnohé z nich ste doká-
zali zachytiť svojou kamerou či fotoaparátom. Videá a snímky 
vám budú natrvalo pripomínať jedinečné chvíle a výnimočné 
udalosti, ktoré ste zažili na cestách.
Milí priatelia, svoje unikátne zábery si však neschovávajte pre 
seba, ale podeľte sa o ne s nami, a tiež s vašimi priateľmi či 
známymi, jednoducho so všetkými čitateľmi nášho magazínu 
Skompasom. Pošlite nám ich do redakcie a my ich radi uverej-
níme. Autorov tých najvydarenejších a najoriginálnejších po-
tom odmeníme knihami či vecnými darmi. 
Svoje fotografie môžete posielať na e-mailovú adresu redakcie 
Skompasom: smkompas@smkompas.sk

alebo nám ich môžete poslať poštou na adresu : 
Redakcia Skompasom
Čajaková 28, 
831 01 Bratislava

Ďakujeme a tešíme sa na vaše snímky.
Redakcia

súťaŽ
literárna 

súťaŽ
Foto

slnečnica
Slnečnica nerastie sama v poli, 
veľa ich je a každá hlávku kloní 
a za slniečkom sa celý deň obzerá, 
jej kvet je veľká nádhera. 
 
Symbolom SM-károv je kvet slnečnice, 
slniečko k nej z neba posiela svoje lúče. 
Či je pekne alebo či vietor fúka, 
svoju hlávku nebu i slnku núka. 
 
Keď však prší, hlávku dolu skloní, 
vlahy naberie si a už znovu v poli tróni. 
Občas k nej priletí včielka, abo vtáča, 
keď za slniečkom svoju hlávku otáča.

V semienkach slnečnica svoju silu skrýva, 
lebo v každom semienku sa nový život skrýva. 
Lístky na okrajoch sú žlté sťa slnka lúče 
a sú akoby od našich SM - klubov kľúče. 
 
Slnečnica nech Vám príklad i silu dá, 
či je vietor, búrka a či silný dážď, 
v poli hrdo stojí a ničoho sa nebojí, 
ona všetko vydrží, aj v búrke obstojí.

Listy na stonke sa na srdce podobajú 
a aj oni slnečnici silu i krásu dodávajú. 
Milá slnečnica v počasí dobrom i zlom 
vydrží stáť a preto je naším symbolom.

Báseň som venovala všetkým chorým na SM, 
medzi ktorých patril aj môj, už nebohý, syn Mirko. 

Anka
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anketa

✂

Máte záujem o posielanie nášho magazínu? áno nie

Vyhovuje vám jeho terajší rozsah? áno nie

 ein oná ?mohasbo ohej s ýnjokops etS

Akú tému by ste doplnili? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Odpovede, prosím, posielajte na adresu: Evyan s.r.o., Čajakova 28, 831 01 Bratislava. 
Za odmenu Vám budú zasielané ďalšie čísla časopisu SKOMPASOM zdarma.


