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Vážení priatelia, milí „esemkári“!
 

Ak dovolíte, dám vám hádanku: čo majú spoločné Marián Čišov-
ský, Pavel Nedvěd, Martin Škrtel, Marek Hamšík, Lorenzo Insigne, 
Nigel de Jong či Luiz Adriano? Fanúšikovia najpopulárnejšej lop-
tovej hry sa určite chytia a povedia, že všetko sú to futbalisti. Tí zo-
rientovanejší dodajú, že sú to bývalí aj dnešní slovenskí a českí re-
prezentanti, ale aj piliere popredných európskych futbalových klu-
bov z Neapola, Milána alebo Liverpoolu. Áno, všetko je to pravda, 
jedna aj druhá odpoveď sedí, chýba však ešte čosi, čo spomínaných 
mládencov zo zelených trávnikov spája. Nebudem vás ďalej napí-
nať – zjednocuje ich charita, dobrá vôľa nezištne pomôcť tomu, kto 
pomoc naliehavo potrebuje, kto na ňu čaká.

Pred niekoľkými týždňami, v polovici novembra, odštartovala v Če-
chách a na Slovensku dobročinná kampaň na podporu hráča Vik-
torie Plzeň Mariána Čišovského. Akciu s názvom Kopeme pre Čiša 
spustili priatelia slovenského futbalového reprezentanta a hráča 
plzenskej Viktorie, ktorí mu aj takýmto spôsobom chcú pomôcť 
v zápase so zákernou chorobou. Jej cieľom je získanie finančných 
prostriedkov z dražieb kopačiek futbalistov. Peniaze pôjdu na 
úpravu bezbariérového bytu pre Mariána a na jeho rehabilitáciu. 
Okrem toho sú určené aj na pomoc ďalším ľuďom s amyotrofickou 
laterárnou sklerózou (ALS), ktorou trpí aj Marián Čišovský. 

Dražba sa uskutočnila na stránke www.spolek28.cz a v ponuke boli 
kopačky českého národného mužstva a českých prvoligových tímov. 
Nechýbali ani tie, s ktorými na trávniku exceloval Pavel Nedvěd, ba 
predmetom dražby sa stal aj „slávny“ sveter so sobom niekdajšieho 
trénera Plzne a súčasného kouča českého národného tímu Pavla Vrbu. 

K iniciatíve sa pridala aj slovenská reprezentácia. „Podporujeme Čiša 
v jeho ťažkom boji. Rozhodli sme sa venovať aj naše kopačky, verím, 
že pomôžu. Buď silný a bojuj! Drž sa, Čišo!“ - oznámil jej kapitán Mar-
tin Škrtel. Vďaka Marekovi Hamšíkovi sa v dražbe objavili aj kopačky 
jeho spoluhráčov z Neapola Gonzala Higuinana a Lorenza Insigne-
ho, Juraj Kucka zase zabezpečil kopačky kolegov z AC Miláno Nigela 
de Jonga a Luiza Adriana. Všetky „exponáty“ futbalisti vlastnoručne 
podpísali a sú uložené v špeciálnych drevených boxoch. 

Marián Čišovský sa spoluhráčom, priateľom, ale aj fanúšikom, ktorí 
dražili jednotlivé položky, poďakoval za účasť na tejto charitatívnej 
aukcii, a tiež za dary. Povedal, že všetkým veril, bol presvedčený, že 
mu pomôžu a je strašne rád, že sa vo svojej dôvere nesklamal.   

A teraz načrieme do iného súdka. Stále častejšie sa objavujú znepo-
kojivé informácie, ktoré stavajú vzťah lekár – pacient do čudného 
svetla. Aj tu ide o dôveru, ale nie o jej prehlbovanie, skôr o jej stratu. 
Marián verí priateľom, že mu pomôžu, a oni mu pomohli. Náš pa-
cient však akoby svojmu lekárovi prestával dôverovať, pretože nado-
budol presvedčenie, že jeho spásou je Doktor internet. V poslednom 
čase sa totiž dosť často stáva, že práve „portálový doktor ordinuje 
a lieči“, a to dokonca už aj pacientov s diagnózou skleróza multiplex. 
Triezve hlasy odborníkov síce varujú, že ide o veľmi nebezpečné úra-
dovanie, ktoré sa môže skončil tragicky, časť „esemkárov“ však toto 
nebezpečenstvo neberie do úvahy. Niektorí pacienti veria viac „zá-
zračným“ prístrojom či „fantastickej“ diéte, ako liekom.

Mimochodom, vlastne to nie je celkom nový jav. Kedysi sa žarto-
valo, že nedôverčivý pacient, ktorý verí viac brožúrke ako lekárovi, 
môže zomrieť na tlačovú chybu. V tom čase však existovalo iba ne-
veľa tlačených návodov, ako „vyliečiť“ chorobu, kým dnes je inter-
net, tento na jednej strane skvelý pomocník a informátor, doslova 
zaplavený „zaručenými liečbami, uzdravujúcimi liekmi, elixírmi 
zdravia“, teda propagáciou pripravkov zabalených do poloprávd, 
nedôveryhodných rád, ak už nie priamo do vyložených nezmyslov. 
Hovorí sa, že topiaci sa i slamky chytá, ale slamka, ktorú ponúka 
Doktor internet, sotvakoho zachráni.

V Banskej Bystrici sa rozhodli, že novodobé tmárstvo skúsia odstrá-
niť osvetou. V Rooseveltovej nemocnici zorganizovali edukačné 
stretnutie, počas ktorého sa lekári s „esemkármi“ otvorene poroz-
právali tak o liečbe, ako aj o dôvere pacienta k lekárovi. „Čoraz čas-
tejšie sa stáva, že nám ľudia donesú lieky naspäť. Cez internet sa 
dostávajú k zavádzajúcim komerčným informáciám a sú presved-
čení, že viac ako lieky im pomôže ´zázračný´ prístroj alebo kniha so 
špeciálnou diétou. Ťažko im vysvetliť, že takto sa môžu dostať až 
na invalidný vozík. Chceli sme im povedať viac ako v ordinácii pri 
predpisovaní liekov. Preto sme zorganizovali stretnutie s pacient-
mi,“ konštatoval prednosta II. neurologickej kliniky doc. MUDr. Vla-
dimír Donáth, CSc. 

Milí priatelia, okrem príjemného prežitia Vianoc a šťastného vykro-
čenia do nového roku 2016 vám želám aj pevnú vieru, že vaša lieč-
ba je tá pravá, a zabezpečí vám ešte veľa krásnych chvíľ medzi tými, 
ktorí vás majú radi. A medzi nimi sú nepochybne aj vaši lekári. 

Ľubomír Stanček
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Pani doktorka, témou nášho rozhovoru je dodržiavanie 
liečebného režimu pacientmi s diagnózou skleróza multiplex. 
Ako by ste charakterizovali situáciu v tejto oblasti na 
Slovensku? Je porovnateľná s okolitými štátmi, s Európou, so 
svetom? Dodržujú naši „esemkári“ spomínaný režim vždy a za 
každých okolností?
Väčšinou áno. Samozrejme, existuje určité percento 
pacientov – mimochodom, zhoduje sa s údajmi 
zverejnenými v zahraničí -, u ktorých sa z rôznych 
príčin vyskytuje porucha adherencie, teda priľnavosti k 
liečbe. Ale v podstate s liečbou, ako ju dodržiavajú naši 
pacienti, môžeme byť spokojní.  

Znamená to teda, že sa do medzinárodného štatistického 
priemeru zmestíme, nevytŕčame z neho? 
Myslím, že nie, nevytŕčame. Všeobecne platí, že 
odpadlíci od liečby predstavujú každý rok okolo 20 
percent pacientov a takýto ukazovateľ máme aj my. 
Ide o „esemkárov“, ktorí z rôznych dôvodov nedodržia 
liečbu, alebo ju ukončia. Môžu to byť osobné dôvody, 
napríklad zlé očakávania týkajúce sa  účinnosti liečby 
tohto ochorenia.  

Nejeden diabetik porušuje diétny režim, ale hoci to pred 
lekárom zatĺka, v ordinácii sú schopní pomerne jednoduchým 

Liečba je účinná  
iba vtedy, ak ju pacient berie

„Celoeurópsky obraz 
sklerózy multiplex je dnes 
iný, ako bol pred  rokmi,“ 
hovorí MUDr. Ľubica 
Procházková, CSc. 
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testom jeho prehrešky odhaliť. Dokážu aj lekári v SM centre 
prekuknúť pacienta, ktorý im klame, keď tvrdí, že liečebný 
režim dodržuje, hoci opak je pravda?
Už Hippokrates povedal - a ja tohto pána považujem za 
veľmi múdreho klasika, pretože jeho výroky stále platia 
-, že lekár by nemal veriť pacientovi, ktorý hovorí, že 
dodržiava liečebný režim. Pacient totiž vtedy určite klame... 
Isteže, aj lekár v SM centre rozozná, čo je pravda a čo lož. 
Najjednoduchší spôsob spočíva v sledovaní pacienta, 
kedy si príde po lieky. Zo záznamu je okamžite jasné, 
či podvádza alebo liečebný režim skutočne dodržuje. 
„Esemkár“ napríklad dostane lieky na tri mesiace, ale 
po ďalšiu dávku si príde až o štyri. Zatelefonujem mu, 
prečo si neprišiel vyzdvihnúť lieky v určenom termíne - 
podľa mojich záznamov by už nemal mať žiadne -, a on 
sa začne vyhovárať. Poviem mu, že určite nedodržiaval 
liečebný režim, a on vraj raz sa mu stalo, že si zabudol dať 
injekciu. Keď nástojím na tom, že to určite nebolo len raz, 
pripustí, že bol na dovolenke, a injekcie si nepichal. Takže 
aj z takéhoto rozhovoru lekár dokáže zistiť, či je pacient 
disciplinovaný alebo nie. Na druhej strane máme aj 
takých pacientov, a nie je ich málo, ktorí liečbu dodržujú 
stopercentne. Každý rok totiž vypisujeme nový protokol 
na jej pokračovanie a oni nový ročný cyklus začínajú 
takmer na deň presne. Nielenže na kontrolu prichádzajú 
pravidelne každé tri mesiace, ale nový liečebný rok 
začínajú raz, povedzme, 21. augusta, druhý raz 23. 
augusta a ďalší opäť 21. augusta. Ich liečebný režim je 
vzorný, všetko u nich do bodky sedí. Takýchto pacientov 
nie je málo a oni sa aj vďaka svojej disciplinovanosti majú 
celkom dobre. Lebo keď „esemkár“ vynechá liečbu, keď 
vynechá injekcie či tabletky, môže dôjsť k zhoršeniu jeho 
zdravotného stavu. 

V mnohých krajinách platia oveľa prísnejšie pravidlá pre 
dodržiavanie liečebného režimu ako na Slovensku. Držia 
sa zásady, že pacient je chorý človek, a preto sa musí liečiť 
a dodržiavať liečebný režim. Štát predsa na jeho liečbu 
vynakladá nemalé finančné prostriedky, preto by pacient 
nemal k nej pristupovať nezodpovedne, v štýle „chvíľu sa 
budem liečiť, chvíľu nie...“. Má však náš lekár v ruke, povedzme, 
nejaké páky či „donucovacie“ prostriedky, aby mohol byť 
tvrdší na nedisciplinovaného pacienta?
Lekár nič také k dispozícii nemá, ale mohla by ich mať 
poisťovňa, lebo ona platí túto liečbu. Z poisťovne chodí 
kontrola, či si pacient v určenom termíne chodí po 
lieky a ak zistí, že dotyčný má mesiac, dva predĺženú 
dobu ich užívania, teda, že tu čosi nesedí, mala by prijať 
opatrenia, ktoré možno nebudú populárne, ale určite 
budú správne. V prípade zistenia nedisciplinovanosti by 
mala nasledovať konkrétna reakcia, možno by malo ísť 
o nejaký postih, azda finančný, teda, že pacient si bude 
na lieky priplácať. Takéto opatrenie by platilo dovtedy, 
kým „esemkár“ nezmúdrie a kým sa znovu nevráti 
k správnemu liečebnému režimu. Nedisciplinovaný 
pacient by teda mal byť nejako postihovaný. Ja každému 
z nich neustále zdôrazňujem, že táto liečba je skutočne 

veľmi drahá a má význam iba vtedy, keď ju pacient 
dodržuje. Pretože, keď sa liek neberie, liečba nefunguje 
a pacient škodí sám sebe. Pacientom však zdôrazňujem 
aj ďalšiu vec – liečba nie je povinná. Každému poviem 
– nemusíte sa liečiť, je to len a len vaše rozhodnutie. 
Ale keď sa nezačnete liečiť, možno raz budete  ľutovať, 
že ste liečbu odmietli. Možno si potom budete vyčítať, 
že ste sa jej nemali zriecť, pretože teraz by vám bolo 
lepšie.
Zatiaľ je situácia taká, že lekár pacienta poučí, on si 
poučenie vypočuje, ale nie vždy sa dosiahne želateľný 
výsledok. Preto by tí nedisciplinovaní mali mať postih. 
Keď sa u niektorých liekov a prípravkov na sklerózu 
multiplex mesačná liečba vyšplhá až na 1 800 eur, 
pacient by mal vedieť, že keď ju nebude brať, bude 
postihovaný. Prosím, nech pripláca 50 či 100 eur, ale 
nech to pocíti, nech ho to motivuje k tomu, aby si 
uvedomil, že režim liečby treba dodržiavať. 

Spomenuli ste, že liečba u nás nie je povinná. Je to však v 
poriadku aj z právneho hľadiska? Rieši vôbec tento problém 
naše zákonodarstvo? 
Áno, pacient je povinný sa liečiť, ale nemusí to byť 
imunomodulačná liečba, môže sa rozhodnúť pre 
alternatívnu, alebo si dokonca môže zvoliť celkom iný 
režim. Takže nemusí to byť práve táto drahá biologická 
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Nie je pacient, ako pacient – túto ošúchanú frázu počuť denne v mnohých našich ordináciách. Lekári i zdravotné 
sestry majú viac ako bohaté skúsenosti tak s disciplinovanými pacientmi, pre ktorých je liečebný režim – ako sa 
hovorí – písmo sväté, ako aj s tými, ktorí si liečbu upravili podľa svojho gusta. Ak im je horšie, siahnu po lieku, keď 
bolesť utíchne, kašlú naň. Takéto správanie by sa azda dalo viac či menej tolerovať u človeka, ktorý má chrípku, ale 
sotva ho možno ospravedlniť u pacientov trpiacich na vážne chronické ochorenie. O tom, akú liečebnú morálku 
majú naši pacienti s diagnózou skleróza multiplex, sme sa porozprávali s MUDr. Ľubicou Procházkovou, CSc.
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liečba. Zo zákona nie je povinný liečiť sa iba týmto 
spôsobom, a nijako ináč. Ani pacient s rakovinou nie je 
povinný chodiť na chemoterapiu. Zákon neurčuje, aké 
lieky má pacient užívať. Hovorí iba toľko, že človek je 
povinný starať sa o svoje zdravie. Takto to vysvetľujem 

aj svojim pacientom. Ak vezmeme do úvahy, že na 
Slovensku máme okolo 8-tisíc pacientov s „esemkou“ 
a v súčasnosti sa z nich lieči približne 2,5-tisíc drahou 
imunomodulačnou liečbou, je to približne 30 percent. 
Celosvetovo však túto liečbu prijíma 50 percent 
chorých. Nikde to nie je povinné, pretože nie všetci 
pacienti sú vhodní na túto liečbu. Závisí to totiž od 
aktivity ochorenia, a napríklad „esemkárom“, ktorí 
už prekonali zápalovú fázu ochorenia, nemá význam 
dávať takéto lieky. Ale práve títo pacienti by niekedy 
chceli dostávať súčasné lieky. 

Pani doktorka, pacient svojvoľne preruší liečbu a vy sa o tom 
skôr či neskôr dozviete. Čo v takom prípade urobíte?  
Najprv sa snažím zistiť, na ako dlho prerušil liečbu. Ak 
ide o nejaké dva, tri týždne, alebo mesiac,  pohovorím si 
s dotyčným, že by to tak nemalo byť. Ak liečbu prerušil 
na dlhšie, musím nahlásiť poisťovni, že pacient už lieky 
neberie. Môžu ich teda presunúť na iného „esemkára“. 
Napríklad po troch mesiacoch už o takomto kroku 
rozhodne musí vedieť aj poisťovňa. Ak však vznikne 
takáto situácia, potom má dotyčný problém vrátiť 
sa k liečbe, lebo aby spĺňal kritéria na jej opätovné 
schválenie, musel by mať znovu atak. „Odpadlíkovi“ 
teda  vysvetlím, že je slobodný človek a môže prerušiť 
liečbu kedy chce, ale návrat k nej bude závisieť od toho, 
či uňho nastane zhoršenie zdravotného stavu, teda či 
dostane atak. Vtedy mnohí z nich pochopia podstatu 
veci, dôjde im, že oni atak predsa nechcú dostať, a preto 
by mali v liečbe pokračovať.
Stretávame sa však s rôznymi prípadmi, napríklad sú 
„esemkári“, ktorí sa rozhodli, že imunomodulačnú 
liečbu nechcú mať, a uprednostnia alternatívnu liečbu, 

diéty alebo rôzne prípravky, ktoré sú na našom trhu. Ich 
rozhodnutie akceptujem, ale návrat k imunomodulačnej 
liečbe je potom ťažší, lebo stále platia indikačné 
kritéria pre imunomodulačnú liečbu, že ide o pacienta 
s aktívnou sclerosis multiplex, a pacient musí mať 
jeden alebo dva ataky do roka. Dynamika choroby, 
samozrejme, môže byť taká, ale nemusí. Vie sa totiž, 
že celoeurópsky obraz sklerózy multiplex je dnes iný, 
ako bol pred rokmi. Jej prirodzený priebeh je trošku 
pomalší, nie je taký aktívny, pacienti už nemávajú toľko 
atakov ako predtým. V minulosti nebolo zriedkavosťou, 
že pacient mal aj štyri či päť atakov do roka. Teraz 
takého pacienta málokedy stretnete. Je to nepochybne 
aj preto, lebo s liečbou začíname skôr, už po prvom 
alebo druhom ataku.
Sú však aj špecifické prípady, kedy môže „esemkár“ 
prerušiť liečbu. Napríklad ak ide o plánovanú graviditu, 
vtedy mladé ženy prerušia liečbu, a odporúčame im 
to preto, aby mali tehotenstvo čisté, bez akýchkoľvek 
liekov. Aj keď sú mnohé lieky veľmi bezpečné, predsa 
len nevidíme do budúcnosti, nevieme, ako ovplyvnia 
nový život, teda toho človiečika, ktorý sa má narodiť. 
Ak budúce mamičky prerušia liečbu, po tehotenstve sa 
minimálne 90 percent z nich k nej zase vráti. 

Povedali ste, že keď pacient odskočí od liečby, snažíte sa s ním 
rozprávať. Aké argumenty uvádza? Sú vždy opodstatnené a 
vážne? 
Nie vždy sú vážne, niekedy vidieť, že pacient nechce 
brať liečbu, nahovára si, že aj tak sa cíti stále rovnako, 
či už s liekmi alebo bez nich. Na druhej strane mnohí 
hovoria, že keď vynechajú hoci dve-tri injekcie, už majú 
absenčné príznaky, pociťujú, že liek im chýba. Takže aj 
takéto skúsenosti mám.  
Stáva sa aj to, že pacient iba oznámi, že lieky už nebude 
brať a dôvody nevysvetlí. Alebo dodá, že liečba ho 
obmedzuje, vraj pri každej tabletke alebo injekcii 
musí myslieť na chorobu... Takto zvyčajne reagujú 
tí, ktorí sa zo začiatku majú relatívne dobre, a ktorí si 
neuvedomujú vážnosť svojho ochorenia, hoci majú 
pred sebou strašiaka, že skončia na vozíku. Lebo taká je 
vo všeobecnosti mienka, že všetci „esemkári“ skončia 
na vozíku, čo samozrejme nie je pravda. Spomínanú 
hrozbu síce vidia, ale je to pre nich ďaleký horizont, 
ktorý iba tušia.

Existuje štatistika, aký je pomer medzi disciplinovanými 
a nedisciplinovanými pacientmi?
U nás je tých nedisciplinovaných asi tak 10 až15 percent. 
Nie je ich viac. Čísla zo zahraničia hovoria, že ročne 
z rôznych dôvodov ukončí liečbu približne 20 percent 
pacientov. 

Dôvera medzi lekárom a pacientom je veľmi dôležitý faktor 
a ak funguje obojstranne, určite sa to odrazí aj na efektívnosti 
liečby. Obe strany majú spoločný cieľ - dostať zdravotný stav 
chorého na prijateľnú úroveň. Na celú vec sa však možno 

pozrieť aj tak, že ak pacient nezodpovedne narušuje dôveru, 
ak nerešpektuje režim liečby, vlastne marí prácu lekára. 
Prijímate teda odpadlíka bez výhrad alebo už s určitou 
opatrnosťou?
Ďalší aspekt správania sa týchto pacientov, a vôbec 
pacientov s chronickými ochoreniami, je ten, že vždy 
hľadajú takzvanú druhú skúsenosť, teda iného lekára, 
chcú počuť, čo im povie iný odborník. Teraz je toho už 
menej, pacienti dostávajú imunomodulačnú liečbu, 
a kvôli liekom sú viazaní na konkrétne SM centrum. Ale 
v minulosti to bolo tak, že pacient s touto diagnózou 
navštívil niekoľkých neurológov a keďže existovala 
možnosť ísť do Česka, chodili teda aj do Prahy či do 
Hradca Králové. Absolútna väčšina z nich sa však po 
dvoch či troch rokoch opäť vrátila k nám. Takže ja v tom 
nevidím problém. Odskúšali si niečo iné, ale potom sa 
vrátili, a som rada, že sú tu, že mi znova dôverujú.   

Ako sa na problém dodržiavania režimu liečby pozerajú 
zdravotné poisťovne? Financujú liečbu „esemkárov“ a ak 
sa vyskytne prípad, že pacient sa jej zriekne, alebo jeho 
disciplína dlhodobo pokrivkáva, môže poisťovňa povedať – 
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tento človek príliš hazarduje so svojím zdravím, preto mu už 
neposkytneme žiadne lieky... 
Takéto niečo sa mi ešte nestalo. Skôr naopak, dohodli 
sme sa s pacientom na liečbe, akceptoval môj návrh na 
liek A, tak som vypísala protokol a poslala som ho do 
poisťovne. O dva dni mi však dotyčný zatelefonoval, 
že si to rozmyslel, a chcel by liek B. Protokol však už 
bol v poisťovni. Znovu som teda napísala do poisťovne, 
a vysvetlila som celú situáciu. Poisťovňa zareagovala 
veľmi ústretovo a bolo po probléme.
Opäť sme pri pacientovi a jeho rozhodnutiach. 
Nikoho z nich nenútim, že hneď, už počas rozhovoru 
v ordinácii, sa musí rozhodnúť, či sa chce liečiť, a ak áno, 
akými liekmi. Vysvetlím, čo je preňho vhodné, ktoré 
lieky pripadajú do úvahy, pretože teraz ich už máme 
na Slovensku desať, a mnohé majú rovnaký účinok. 
Poviem mu, vyberte si! Ale on je v strese, v ambulancii 
sa sotva dokáže rozhodnúť. Zavolá mi, ja si to zapíšem, 
ale on neraz pátra ďalej. Ak zmení svoje rozhodnutie, 
dobre, akceptujem to. 

Starším pacientom, ktorí roky navštevujú vaše centrum, sú 
pravidlá liečby známe. Najťažšia úloha je presvedčiť tých 
nových, že dodržiavanie liečebného režimu je nesmierne 
dôležité. Myslíte si, že v tejto oblasti sa dosť robí, že nový 
pacient je dostatočne informovaný aj o rizikách, ktorým sa 
vystaví, keď nebude dodržiavať režim liečby?
Snažíme sa robiť dosť, ale pri veľkom množstve 
pacientov sa nám nie vždy darí každému dopodrobna 
všetko vysvetliť. Čo nám chýba, sú psychológovia. 
Lebo na začiatku ochorenia má pacient problém prijať 
diagnózu. A pokiaľ nepríjme diagnózu, nepríjme ani 
liečbu. Po akceptácii diagnózy nasleduje akceptácia 
liečby. A prijať túto diagnózu je skutočne ťažké. Dnes 
je trend začať s liečbou čo najskôr, to znamená už po 
prvej epizóde so sklerózou multiplex. Jednoducho, 
pacient potrebuje čas na spracovanie  informácie. 
Hovorí sa, že správna anamnéza je niekoľkonásobné 
sedenie s pacientom. Žiaľ, nemáme časový priestor, 
aby som mohla každému z nich všetko opakovane 
vysvetliť. Niektorí prídu na sedenie, niektorí nie, komusi 
stačí raz povedať, iný ani po troch stretnutiach všetko 
nepochopí. Všetci potrebujú čas, aby si informácie 
spracovali, a potom sa rozhodli, čo ďalej. Je to ťažké 
tak pre pacienta, ako aj pre lekára. A znovu opakujem, 
chýbajú nám psychológovia, ktorí by asi inak viedli  
pacienta k porozumeniu situácie, v ktorej sa ocitol.

Hovoríte, že chýbajú psychológovia – chýbajú vo všeobecnosti 
alebo len vo vašom centre?         
Všeobecne. Chýbajú aj v našom centre, rovnako ako 
na celom Slovensku. Klinický psychológ u nás nie je 
dobre platený, a ak po skončení psychológie má byť 
z neho klinický psychológ, musí mať päť rokov praxe 
na klinike. Tam je však pre nich veľmi nízky plat, nižší 
ako má sekundárny lekár. Neviem prečo, ale je to tak, že 
klinický psychológ je platený ako technický pracovník. 

Toto určite nie je dobré riešenie. Preto títo odborníci idú 
potom robiť inú robotu, oveľa lepšie platenú, kde využijú 
svoju psychologicku edukáciu, ale klinickej psychológii 
sa nevenujú. A dobrým klinickým psychológom sa stane 
doktor, psychológ až po rokoch praxe. 

Keď je to taký vážny problém, prečo sa situácia nerieši?
Sú SM centrá, kde klinických psychológov majú. 
Napríklad v Prahe je veľké centrum a je úžasné, keď 
na na konci prednášky profesorka Havrdová  ukáže 
fotografiu, a je na nej lekársky tím, ktorý tam pracuje. Na 
fotografii je 30 odborníkov, lekári, klinický psychológ, 
očný lekár atď., a všetci sa starajú o pacienta. To už áno, 
to je paráda! Mimochodom, mám pacientku, ktorej sme 
diagnostikovali sklerózu multiplex, ale ona si ju dala 
potvrdiť aj v Paríži. Tam ju prijali do nemocnice na tri dni 
a za ten čas jej urobili vyšetrenia, a okrem toho sa s ňou 
denne rozprával psychológ. A práve toto považovala 
spomínaná mladá žena za najväčší prínos pre jej ďalšie 
spolunažívanie s „esemkou“. V liečbe pokračovala tak, 
ako sme jej ju nastavili my, ale Parížom bola nadšená. 
Hoci v nemocnici bola iba krátke tri dni, celý čas sa jej 
venoval psychológ. To považovala za obrovskú pomoc. 
 

Zhováral sa Ľubomír Stanček
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Veľká česť
Ivan Tuli Vojtek, člen činohry SND v Bratislave, svojím 
projektom vlastne vzdáva hold majstrom javiska, ktorí 
patrili k legendárnej zlatej generácii slovenského herec-
tva. Na tento pomyselný divadelný Olymp by sme po-
kojne mohli umiestniť aj tvár ďalšej mimoriadnej osob-
nosti SND – Michala Dočolomanského. Ten tu má však 
namiesto portrétu dve „relikvie“ - svoju fotografiu a malý 
oltárik. Ak si niekto položí otázku, prečo má „Dočko“ ta-
kýto pamätný kútik, tak je to preto, lebo v tejto šatni 
nezabudnuteľný Jánošík z chýrečného muzikálu Na skle 
maľované, a excelentný predstaviteľ desiatok ďalších ne-
zabudnuteľných hrdinov, strávil záver svojej umeleckej 
kariéry. Fotografiu a oltárik tu nainštaloval Tuli, pretože 
sa mu dostalo cti sedávať na stoličke, ktorá pred ním pat-

rila jeho kolegovi Michalovi Dočolomanskému. 
„Nikdy mi ani na um nezišlo, že raz budem sedieť na mieste, 
ktoré patrilo Miškovi,“ hovorí Tuli. „Veľmi som si ho vážil, 
bol skvelý ako človek, aj ako herec. Bol mojím priateľom, 
čo som vždy považoval za česť a vyznamenanie. Táto šatňa 
má svoje neopakovateľné fluidum, svoje génius loci, stále je 
tu duch Miška „Dočka“, a okrem toho pri vedľajšom stolíku 
sedáva Oldo Hlaváček. Síce už iba dohráva svoje predstave-
nia, ale jeho osobnosť je stále tu. Takže ak sa človek ocitne 
v takejto spoločnosti, musí sa teda obracať, aby na javisku, 
aj v živote vôbec, bol hodný tejto pocty.“
Tuli sa do Činohry SND dostal, keď mal 49 rokov, teda 
nebol už žiadny kandrdas, elév či začínajúci neskúse-
ný herec. Svoje umenie, veľký herecký talent a nadanie 
pre osobnostné stvárnenie postáv dokázal predtým na 

„Alebo človek 
chce pomáhať 

iným a pomáha, 
alebo nechce, 

a nerobí to“ 
- tvrdí člen 

Činohry SND 
v Bratislava 

IVAN TULI 
VOJTEK

Jedna z pánskych hereckých šatní v budove Slovenské-
ho národného divadla (SND) v Bratislave, v krídle, kto-
ré patrí jeho činohre, pripomína malú galériu. Na jej 
stenách visia portréty našich aj zahraničných hercov a 
krstným otcom týchto umeleckých diel je Ivan Tuli Voj-
tek. Vytvoril ich síce jeho priateľ Dušan Hanes z Banskej 
Bystrice, ale celý projekt s názvom Naši národní vymys-
lel Tuli, ako ho volajú priatelia a dobrí známi. Základ-
ná myšlienka je rovnako jednoduchá ako skvelá – ide 

o  vytvorenie originálnej kolekcie portrétov najväčších 
osobností slovenského profesionálneho herectva, ktorí 
zanechali jedinečnú stopu na javisku našej reprezen-
tačnej scény. Zbierka, ktorú v kompletnej podobe azda 
raz uvidia aj návštevníci SND, sa ešte iba rodí, ale na 
stene nad Tuliho hlavou už visia majstrovské podobizne 
nezabudnuteľných bardov slovenského divadelníctva 
– Jozefa Kronera, Ladislava Chudíka, Júliusa Pántika, 
Karola Machatu, Karola L. Zachara...
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úsmev v srdci
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javisku Divadla Andreja Bagara v Nitre, kde mu ponúkli 
angažmán Karol Spišák a Jožko Bednárik. Potom nasle-
dovala bratislavská Nová scéna, kam ho „zlanáril“ vtedaj-
ší jej riaditeľ Ľubo Roman. Keď ponuku stať sa členom 
činohry „národného“ roku 2011 predostrel Tulimu reži-
sér Vladimír Strnisko, bez váhania prikývol. Bol to predsa 
návrh, aký sa neodmieta. Tuli však dodnes otvorene ho-
vorí, že nikdy si svoju hereckú kariéru nebudoval s tým, 
že za každú cenu musí hrať na doskách SND. Isteže, spo-
mínané herecké nebo ho fascinovalo, ale on chcel pre-
dovšetkým hrať svoje milované divadlo a chcel to robiť 
najlepšie, ako vedel. Tejto zásady sa vždy držal. Či to bolo 
v Nitre, na Novej scéne v Bratislave, v Činohre SND, alebo 
v televízii, vo filme v dabingu a tiež v rozhlase.
„Chválabohu roboty je stále dosť a je to robota, ktorá ma 
baví,“ vyznáva sa Tuli. „Pretože niet väčšieho šťastia ako 
robiť čosi, čo je človeku blízke, čo ho napĺňa. V národnom 
mám viacero veľmi pekných predstavení. Teraz v činohre 
pripravujeme javiskovú podobu Pišťánkovho románu Ri-
vers of Babylon. Divadelnú adaptáciu urobil hosťujúci slo-
vinský režisér Diego de Brea a jeho výklad je veľmi svojský, 
myslím, že bude príjemným prekvapením pre mnohých 
divákov. Aj mňa svojou koncepciou mimoriadne zaujal, 
Pišťánkov román som síce čítal, ale zrazu som zistil, že ho 
vôbec nepoznám. Diego sa na obraz našej spoločnosti, ako 
ho opísal Peter Pišťánek, pozerá úplne inou optikou a robí 
to nesmierne zaujímavo. Možno je to tým, že aj o oni v Slo-

vinsku prešli pred štvrťstoročím čímsi podobným, ako my 
na Slovensku. 
Okrem toho sa  teším z vnučky Michalky, ktorá má 14 me-
siacov. A vôbec – teším sa zo života. Teším sa, keď môžem 
pomôcť dobrej veci.“ 

Od Tatier k Dunaju 
Ivan Tuli Vojtek je veselá kopa v živote a  takto ho pozná-
me aj z javiska, filmového plátna či z televíznej obrazov-
ky. Rád žartuje a veselý podtón zaznieva v jeho reči do-
konca aj vtedy, keď hovorí o vážnych veciach. Napríklad, 
vraj ešte nikdy si nepodával žiadosť o prijatie do zamest-
nania, a aj do divadla sa vždy dostal tak, že najprv mu 
ponúkli angažmán, a až potom vypĺňal administratívne 
formality. On sám sa strašne nerád ponúka, no o to viac 
oceňuje, že tak v nitrianskom, ako aj v oboch bratislav-
ských divadlách, uverili v jeho talent. 
Tejto praxi sa nespreneveril dokonca ani vtedy, keď ho na 
jar tohto roku oslovila šéfka bratislavského Občianskeho 
združenia Nádej Jarka Valčeková, či by sa nestal mediál-
nou tvárou zamýšľaného bicyklového podujatia pacien-
tov so sklerózou multiplex s názvom Od Tatier k Dunaju. 
„Naozaj som sa Jarke nenúkal, sama si ma našla,“ smeje sa 
Tuli. „Ale na druhej strane, keby si organizátori zo spomína-
nej „esemkárskej“ Nádeje na mňa neboli spomenuli, možno 
by som sa im aj sám prihlásil, pretože títo ľudia si zaslúžia 
našu podporu a všestrannú pomoc“.  
Spojenie medzi pacientmi s diagnózou skleróza mul-
tiplex a protagonistom našej prvej divadelnej scény nie 
je opradené nijakým tajomstvom. Keď Jarka Valčeková 
totiž „namotávala“ Tuliho na tento projekt, konala abso-
lútne racionálne a premyslene. Svojím spôsobom si bola 
istá, že u Tuliho nájde pochopenie, pretože známy herec 
bol známy nielen svojím pozoruhodným herectvom, ale 
aj svojím obrovským srdcom. Tuli, sám perfektný cyklis-
ta – mimochodom, ešte pred tromi rokmi, teda už ako 
päťdesiatnik, zvládol etapu, ktorá merala 267 kilometrov 
– nezištne pomáhal hendikepovaným cyklistom, s pria-
teľmi absolvoval nekonečné množstvo bicyklových pre-
jazdov po rôznych kútoch Slovenska, aby získali finanč-
né prostriedky, ktoré potom venovali na liečbu a relax 
detských onkologických pacientov. Dá sa povedať, že 
so svojimi priateľmi už celé roky šliape do pedálov, aby 
potom nielen osobnými návštevami, ale aj finančnými 
darmi urobili radosť chlapcom a dievčatám, ktorým osud 
ukradol bezstarostné detstvo a odsúdil ich na život plný 
bolestí a utrpenia.  
„Koľko sa venujem charite?“ kladie si Tuli otázku. „Dlho, 
už veľmi dlho. Ale ja to nepovažujem za charitu. Robím to, 
pretože to chcem robiť. Určite nie preto, aby som potom roz-
dával rozhovory a bol na titulných stranách novín a časopi-
sov. Tak o tomto to teda nie je! Niečo vám poviem, milujem 
Jana Wericha, mám azda skoro všetky jeho knihy, videl som 
jeho filmy, televízne veci. A tento úžasný filozof, nádherný 
človek a veľký herec s dušou smutného klauna pri istej príle-
žitosti vyslovil osem krátkych slov, ktoré považujem za svoje 
životné krédo: Buď to tam je, nebo to tam není! Tak je to aj 

s pomocou pre tých, ktorí ju skutočne potrebujú. Alebo to 
človek chce robiť, a robí to, alebo nechce, a potom to nero-
bí. Ja to robím, pretože to chcem robiť!“
Tuli – ako sám zdôrazňuje – si s Jarkou Valčekovou pad-
li do nôty. Preto bez váhania podporil projekt Od Tatier 
k Dunaju, hoci kvôli pracovným povinnostiam nemohol 
absolvovať všetky etapy. Keď však spolu s „esemkármi“ 
meral naše cesty, alebo stál na námestiach etapových 
miest, snažil sa, aby sa tí, s ktorými sa na trase stretávali, 
dozvedeli čo najviac informácií o skleróze multiplex, aby 
sa pokúsili spoznať a pochopiť svet, v ktorom „esemkári“ 
žijú. „Skleróza multiplex je ochorenie, ktoré si človek nespô-
sobí sám“, konštatuje herec na bicykli, Tuli Vojtek. „Nikto 
z postihnutých nemôže za to, že mu čosi v organizme zly-
halo. Ale za to zlyhanie draho platí... Preto treba o tomto 
ochorení hovoriť verejne a nahlas, treba urobiť všetko pre-
to, aby mala široká verejnosť o ňom čo najviac informácii. 
Pretože čím viac o skleróze multiplex budeme všetci vedieť, 
tým účinnejšie budeme môcť pacientom pomáhať...“
Tuli ako skúsený a ostrieľaný bicyklista – jeho najnovšia 
bicyklová bilancia hovorí, že tento rok urobil už okolo 
6 500 kilometrov – vysoko oceňuje projekt Od Tatier 
k Dunaju. Verí, že po úspešnom prvom ročníku budú na-
sledovať aj ďalšie, a že sa na nich, ak mu zdravie dovolí, 
aktívne zúčastní. 

Život s úsmevom 
V galérii, ktorú má Tuli Vojtek vo svojej šatni, sú ešte aj 
portréty Jana Wericha a amerického herca Danyho de 
Vitta. Prečo má vo svojej blízkosti majstra Wericha, sme 
už hovorili – čerpá z neho silu, múdrosť i lásku k životu, 
ktorý žije. K tomuto filozofovi a nádhernému umelco-
vi má hlboký vzťah a vždy sa úprimne poteší, ak medzi 
vianočnými darčekmi nájde aj nejakú werichovskú ma-
ličkosť, ktorú jeho dve dcéry po dlhom hľadaní objavili 
v nejakom zastrčenom antikvariáte či v starožitnostiach. 
Dany má v malej divadelnej obrazárni miesto preto, lebo 
Tuli mu v dabingu prepožičal svoj hlas.
Dá sa povedať, že Tuli Vojtek divadlom žije, miluje ho, 
a robí ho najlepšie, ako dokáže. Pravda, platí to vtedy, 
ak ide o skutočné divadlo, pretože – čuduj sa svete! -, 
stáva sa aj to, že sa divadlo zvrhne na „tyáter“. Možno to 
mnohí jeho priaznivci nevedia, ale napríklad z bratislav-
skej Novej scény odišiel z vlastnej vôle a to v situácii, keď 
mnohí jeho kolegovia herci by dali dušu za to, aby mohli 
mať v súbore pevné miesto. Tuli dal výpoveď, pretože sa 
do divadla začala miešať politika. A tá v divadle nemá 
čo hľadať. Isteže, môže byť na javisku, ale v divadle ako 
takom nemá čo robiť. Nuž niekedy sa umelec musí roz-
hodnúť, či bude lokajsky ohýbať chrbticu v mene toho, 
aby zostal sýty, alebo si zachová charakter, hoci ho tento 
krok môže dokonca existenčne ohroziť.
Keď už prišla reč na existenciu, Ivan Tuli Vojtek je nespor-
ne šťastná osoba. A stále sa usmieva. Sám pripúšťa, že 
tým nepochybne vytáča mnohých ľudí vo svojom bliž-
šom aj vzdialenejšom okolí, ale nedbá na ohováranie, zá-
visť a zlosť tých, ktorí si poza jeho chrbát šuškajú: „Pozri, 
zase sa usmieva! Musí sa mu dariť, sviniarovi!“
Takýchto ľudí úprimne ľutuje...
„Každé ráno vstávam s úsmevom, poďakujem sa za to, že 
som sa zobudil a mohol vstať, potom idem do záhrady, po-
zdravím stromy, zvítam sa so sliepočkami, dám im čo tre-
ba, a až potom sa sám naraňajkujem. A všetko to robím 
s úsmevom. Kde prídem, všade sa usmievam, a toto odpo-
rúčam každému. Ale nie je úsmev ako úsmev, pretože ten 
na perách môže byť aj úškľabkom. Človek sa musí usmievať 
v srdci! To je ten skutočný úsmev...  
Toto všetko si treba vážiť, ale najviac si treba vážiť samo-
zrejme ľudí. Najdôležitejšia vec na tomto svete je predsa náš 
život. A my si to nevážime. Stále vravím, ak si človek neváži 
sám seba, nemôže si vážiť ani iných, ani nič iné. Raz sa ma 
spýtali, koho mám najradšej. Odpovedal som, že sám seba. 
Po chvíľke ticha zaznelo, vraj či nie som narcis. Odpovedal 
som, že nie, nie som narcis, len sa držím toho, že ak nebu-
dem mať rád sám seba, ako môžem mať rád niekoho iné-
ho? Prečo si ľudia podávajú ruku? Je to veľmi jednoduché 
- aby dokázali, že v nej nemajú zbraň. Ale toto málokto vie. 
Zabudli sme na to. Tak ako sme sa zabudli dotýkať, objí-
mať,  rozprávať... Kam to vlastne kráčame?“ 

Ľubomír Stanček
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Mať v hlave  
jasno...
Skleróza multiplex nie je jednoduchá diagnóza, ale po 
počiatočnom šoku, ktorý postihne každého pacienta, 
len čo sa dozvie výsledok lekárskych vyšetrení, si každý 
z nich volí vlastnú cestu. Tá najjednoduchšia je rezigná-
cia, ľútosť, zmierenie sa s osudom. Tá nepomerne ťažšia 
spočíva v hľadaní niečoho, čo môže pôsobiť ako motivá-
cia, náplň nového života, a tá potom môže byť svetiel-
kom na konci tunela. Aj naše dnešné tri osudy pacientov 
hovoria o tom, že človeka možno vystaviť rôznym, neraz 
veľmi ťažkým skúškam, ale to vonkoncom neznamená, že 
to je spôsob, ako ho možno poraziť. Ak sa on sám svojím 

negatívnym prístupom k životu, odovzdanosťou, apatiou 
a nechuťou ísť dopredu, nezmieri s osudom porazeného, 
nemožno ho zraziť na kolená. Práve o tom, aké dôležité je 
mať jasnú hlavu, vedieť, aký život človek chce, a môže žiť, 
sú aj naše príbehy. Myšlienka, ktorú svojho času vyslovil 
Benjamin Mays, je nepochybne stále aktuálna aj pre na-
šich „esemkárov“, ktorí majú nielen krásne sny, ale chcú 
sa dotýkať aj tých najjagavejších hviezd: „Nie je nešťastie 
umrieť s nesplnenými snami, ale je nešťastie nesnívať... 
Nie je hanba nesiahať na hviezdy, ale je hanba nemať 
hviezdy, na ktoré by sme siahali...“ 

PRÍBEHY PRÍBEHY

Postrach knižníc
V to leto som mala dvadsať a s partiou sme sa vrhli na volej-
bal. Hrali sme ho ráno i večer, v piatok aj vo sviatok. A musím 
povedať, že som v ňom bola dobrá. Zrazu som však začala 
slabšie vidieť a musela som ísť spod siete preč. Nevidela som 
loptu, alebo iba slabo. Nikomu z nás to zo začiatku nepreká-
žalo, chlapci aj baby z partie sa smiali, vraj, keď už nechcem 
hrať, bude zo mňa ideálny rozhodca. Aj keď nič nevidím, 
podstatné je, aby som vedela v pravý čas zapískať. Potom 
som však začala horšie chodiť, strácala som rovnováhu, a 
chtiac nechtiac som sa pobrala k lekárovi. Poslal ma do ne-
mocnice a tam mi po rôznych vyšetreniach určili diagnózu 
– skleróza multiplex. Zaradila som sa teda medzi „esemká-
rov“, začala som so svojím ochorením žiť.
Na strednej som mala jednotku z matiky a fyziky. Ale zvlášť 
som sa im nevenovala, hoci v triede ma mali za „kocku“, teda, 
že každý predmet som vždy mala „našprtaný“. Pravda, keď 
si veci spätne uvedomujem, kdesi v podvedomí som určite 

mala osobitný chlievik pre čísla, vzorce, matematicko-fyzi-
kálne teórie, pretože – hoci skôr intuitívne, ako cieľavedome 
– odjakživa som hltala články o vesmíre, matematických zá-
hadách a fyzikálnych zvláštnostiach. Jednoducho, dobre sa 
mi to čítalo, rozumela som veciam a v časopise, ktorý som 
mohla držať prvýkrát v ruke, som okamžite dokázala nájsť 
takúto tému. 
Sklerózu multiplex mám už niekoľko rokov. Toto ochorenie 
je znesiteľné, ak mu človek prispôsobí svoj životný štýl, teda 
ak ho zosúladí so svojím zdravotným stavom, psychickou aj 
fyzickou kondíciou. Pomerne skoro som pochopila, aké dô-
ležité je udržiavať v relatívne dobrom stave svoje telo, a to 
prostriedkami, ktoré má človek poruke. Teda najmä zdravou 
stravou, pravidelným pohybom a čo je najdôležitejšie – po-
zitívnym myslením. Podľa mňa, čistá hlava je základ exis-
tencie, ktorá má aj pre pacienta s chronickým ochorením 
mimoriadnu cenu.
Kto ma vidí prvý raz, ani vo sne mu nenapadne, že má pred 

  Aj pacienti so sklerózou multiplex snívajú  
o ligotavých a žiariacich hviezdach sebou postrach knižníc. Celé hodiny vydržím chodiť okolo 

regálov, kým nenájdem kopu kníh, ktoré ma oslovia. Hlcem 
literatúru faktu, ktorá rieši otázky vzniku vesmíru, mám v 
malíčku návštevy mimozemšťanov na našej planéte, o py-
ramídach som „prelúskala“ horu múdrych aj vyšpekulova-
ných článkov... Mimochodom, viete, čím si svietili stavitelia 
egyptských pyramíd v chodbách a pohrebných komorách? 
Prezradím vám, že fakle to určite neboli, pretože na stenách 
v podzemí sa doteraz nenašli ani len mikroskopické čiastoč-
ky sadzí! A k tomu si ešte sem tam ako čerešničku na torte 
pridám nejakého Stephena Hawkinga (ten sa mi však straš-
ne ťažko číta), alebo niečo z tajomstiev fyziky, prípadne ma-
tematiky. 
Možno som tak trochu strelená, ale rada si turbujem hlavu 
otázkami, ktoré ma zaujímajú.
Hovorí sa, že myšlienky sú energia, a – podľa mňa - je to veľ-
ká pravda. Naše telo je zložené z množstva chemických látok 
a je vedecky dokázané, že každá jedna myšlienka spôsobuje 
v našom tele biochemické zmeny. Kvantová fyzika neustále 
napreduje a dnes je už preukázané, že naše podvedomie má 
kinetický účinok, teda keď sa budete pevne a neomylne dr-
žať svojich predstáv, jedného dňa nadobudnú skutočnú po-
dobu, tú najskutočnejšiu, ako všetko v materiálnom svete. 
Preto by človek nikdy nemal zabúdať na to, že jeho každo-
denným poslaním na tomto svete, na našej Zemi, je radovať 
sa zo života!
Ak máte dojem, že v knižnici som od vidím do nevidím, tak 
sa mýlite. Som tam často, ale ešte aj behám. A to dokonca 
s knižkami. Utekám, zastavím sa, oddýchnem si, ale pre-

dovšetkým vytiahnem knihu, a čítam. Teraz sa napríklad 
prebíjam cez Briana Greena a jeho fantasticky pútavé roz-
právanie o teórii paralelných vesmírov. Panenka skákavá, 
ako ten človek píše o všetkých najzamotanejších veciach 
okolo nás! Veľký tresk, rozpínanie sa vesmíru, čierne diery, 
strunová podstata kozmu, paralelne vesmírne svety... Ten 
Američan píše tak neuveriteľne jasne a zrozumiteľne, že raz 
by som sa chcela dožiť toho, aby mi niekto takto brilantne 
a presvedčivo vysvetlil, čo sa to deje v mojom tele. Možno by 
som potom lepšie porozumela aj svojej „esemke“. 
Viete predsa, že mám sklerózu multiplex, že s ňou žijem už 
bezmála deväť rokov, či nie?!?

Viera, 29 rokov 

Ísť na to ináč
Pani Renata Neveselá je príkladom človeka, ktorý 
všetkému, čo prichádza, čelí s odvahou a pozitívnym 
naladením. Vlastne sme sa o sebavedomí ani príliš ne-
rozprávali, pretože pani Renata život, ktorý obsahuje 
zdravú dávku sebavedomia, jednoducho žije.

Nedávno ste zmenili zamestnanie. Na to musí mať človek 
dosť odvahy. Prečo ste sa rozhodli zmeniť prácu?
Dvadsať rokov som pracovala v jednej nadnárodnej 
farmaceutickej firme, prešla som mnohými pozíciami 
a posledných sedem rokov som riadila tím niekoľkých 
ľudí v pediatrickej divízii. Takže som bola na strednej 
manažérskej pozícii. Vo firme sa však uskutočnila reor-
ganizácia a moje miesto zrušili. Hoci mi firma ponúk-
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PRÍBEHY PRÍBEHY

la inú prácu povedala som si, že nastal čas na zmenu, 
a odišla som. Cez prázdniny som si urobila čas pre seba, 
a teraz som opäť nastúpila do firmy pôsobiacej v oblas-
ti zdravotníctva, kde budem pracovať jako projektová 
koordinátorka. V rámci celej ČR budem mať na starosti 
zdravotnícke prostriedky, sondy a sety pomáhajúce pa-
cientom, ktorí nemôžu prijámať stravu ústami.

Opäť budete riadiť nejakých ľudí?
Nie, nebudem. Je to pre mňa v podstate úľava, pretože 
keď máte na starosti tím ľudí, je to dosť stresujúce. Stres 
potom musíte v sebe nejako spracovať, a to pri diagnó-
ze SM nie je príliš optimálna situácia. Preto som si pri 
hľadaní nového zamestnania vyberala prácu, ktorá by 
bola pokojnejšia. Zároveň som si splnila sen, pretože už 
dávno som túžila po práci, v ktorej budem samostatná, 
budem si môcť lepšie zadeliť svoj čas a budem ho mať 
viac pre seba.

Nemálo pacientov má problém povedať v práci, že ocho-
reli na SM. Ako to bolo s vami?
V predchádzajúcej firme som to hneď povedala tímu aj 
nadriadenému. V podstate sa to ani nedalo nepovedať, 
pretože som desať dní bola v nemocnici, nikto nevedel, 
čo je so mnou a po firme sa šírili rôzne špekulácie. Tak 
som predstúpila pred ľudí z tímu a na rovinu som im to 
povedala. Uistila som ich, že všetko pôjde tak ako do-
teraz, pretože lekári ma informovali, že SM sa dá liečiť 
a ja nemám dôvod im neveriť. Ani v novej práci s tým 
nebol problém, pretože tam už pracovala kolegyňa, 
ktorá o mojom ochorení vedela a kým som nastúpila, 
povedala som to všetkým kľúčovým ľuďom vo vedení 
firmy. Okrem toho v spoločnostiach pôsobiacich v ob-
lasti zdravotníctva to nikto zvlášť nerieši, pretože ak 
človek spĺňa profesné predpoklady, tak s tým nemajú 
nijaký problém.

Niektorí pacienti na manažerských pozíciách po čase zis-
tia, že kvôli SM im už práca nejde veľmi od ruky. Stávalo sa 
čosi podobné aj vám?
To sa mi nestávalo. Je pravda, že v každej firme, kde sa 
musia plniť isté obchodné ciele, ste stále pod tlakom. 
Aj vy musíte vyvíjať tlak na podriadených a kvôli tomu 
ste tiež v strese. Ibaže tlak a stres sú dnes všade a cítila 
by som ich aj keby som neochorela na SM. Vo všeobec-
nosti som sa k svojmu ochoreniu snažila pristupovať 
pozitívne a nemala som s tým žiadne problémy.

Nemálo ľudí, keď sa dozvedia, že majú SM, je v šoku. Pre 
vás to možno až taký šok nebol, mali ste asi viac informá-
cií, keďže pracujete v oblasti zdravotníctva.
Aj pre mňa to bol šok, pretože nepracujem v oblasti neu-
rológie. Vtedy som si spomenula na pani, ktorá bývala 
v našom dome, keď som bola malá. Bola to krásna žena. 
Potom som ju dlhší čas nestretávala a keď som ju opäť vi-
dela, mala paličku. Po istom čase už bola na vozíku a ne-
skôr už z bytu ani nevychádzala. V prvých dňoch som si 

hovorila, že ak by som takto dopadla, neviem, čo budem 
robiť. Žila som vtedy dosť aktívnym životom, športovala 
som, lyžovala som, hrala som badminton. Hovorila som 
si, že takto teda nechcem skončiť. Okrem toho som mala 
dosť komplikovaný osobný život, môj predchádzajúci 
partner zomrel na rakovinu. Keď som sa dozvedela, že 
som ochorela na SM, žila som relatívne krátky čas s no-
vým partnerom, ktorý ma poznal ako veľmi aktívneho 
človeka, preto som sa začala obávať toho, čo bude, keď 
už trebárs nebudem môcť byť taká aktívna. 

Čo vám pomohlo vyrovnať sa s tým?
Veľmi mi pomohla lekárka vo Fakultnej nemocnici 
v Brne Bohunicích, pani doktorka Okáčová. Prišla za 
mnou keď som sa dozvedela diagnózu a povedala mi, 
že ak sa o tom budem chcieť porozprávať, tak jej mám 
zavolať. Počas rozhovoru mi potom vysvetlila, že liečba 
SM je už niekde celkom inde ako bola pred tridsiatimi 
rokmi, keď som vídavala chorú susedku. Uistila ma, že 
aj s touto diagnózou môžem stále aktívne žiť, rozpráva-
la mi príbehy pacientov, ktorí majú dobré zamestnanie, 
športujú, žijú normálnym rodinným životom. Aj môj 
nový partner zostal so mnou. Moju diagnózu prijal ako 
fakt, bol pri mne a pomáhal mi. 

Hovorili ste, že sa chcete venovať sama sebe, že máte 
v úmysle viac sa o seba starať. Čo to konkrétne znamená ?
Ja som sa o seba starala už aj predtým. Cvičila som, ale 
išlo skôr o dynamickejšie cvičenie, ako napríklad ae-
robik. Teraz som musela zvoľniť tempo a venujem sa 
pomalším cvičeniam, jako sú joga a power joga. Po-
silňujem si chrbát a veľmi mi to pomáha. Okrem toho 
chodím skoršie spať. Ale predovšetkým som sa naučila 
hovoriť – nie. Predtým som často hovorila áno aj na to, 
čo mi nevyhovovalo. Teraz to už nerobím. Pokojne po-
viem priateľovi, že na nejakú akciu nepôjdem, pretože 
som unavená, aby tam teda šiel sám. A svet sa na pre-
kvapenie nezrúti. A tiež veľa čítam. 

Je podľa vás dôležité, aby bol pacient v prístupe ku svojej 
SM kreativny?
Určite.

Čo je podľa vás najpodstatnejšie, kľúčové, aby sa človek 
cítil dobre a mal zdravé sebavedomie?
Podľa mňa je to viacero vecí. K tomu, aby som bola 
v pohode a sebavedomá, musím byť nezávislá. Nezá-
vislosť mi dáva práca, a tiež pocit, že niečo viem, nie-
kam patrím, a že to, čo robím, má zmysel. Zároveň však, 
aby som mohla dobre pracovať, musím sa starať o svo-
je zdravie a kondíciu, aby keď ma postihne atak, malo 
moje telo silu zvládnuť túto situáciu. A veľmi dôležité 
sú pre mňa pozitívne vzťahy, takže silu mi dodává môj 
vzťah s priateľom, ale aj s ďalšími ľuďmi, a o ich udržo-
vanie sa primerane starám.

(Prevzaté z časopisu RS Kompas 4/2015, 
pripravila Šárka Pražákova)

Život je pozitívna 
informácia
Kdesi som počula, vraj tento svet patrí tomu, kto má naj-
lepší prístup k informáciám. Čosi na tom určite bude, ale 
celkom by som s tým tvrdením nesúhlasila. Vec sa má totiž 
tak, že síce môžete mať prístup k informáciám, ale čo ak 
si z toho nepreberného množstva vyberiete potom akurát 
tie nesprávne? Potom aj váš život pôjde nesprávnym sme-
rom, no nie? Som o tom presvedčená, že áno! Možno mám 
v tom jasno aj preto, lebo pred ochorením som pracovala 
v reklamnej agentúre a reklama nie je nič iné, ako jedna 
veľká informácia. Keď však človek čo len trochu premýšľa, 
všeličo pochopí – napríklad to, že sú informácie pravdivé, 
a sú aj nepravdivé. Ak chcete zákazníkovi predať „šmejd“ 
(etický problém, že vlastne ide o klamanie verejnosti, re-
klamná agentúra nerieši, hlavne aby klient dobre zapla-
til!), musíte mu do hlavy natláčať obrovské informačné 
kaleráby. Veru tak, nie je všetko zlato, čo sa blyští! Toto 
príslovie však možno platí všade inde, len nie v reklame!
Nemala som ešte tridsať, keď mi diagnostikovali „esem-
ku“. Zo začiatku som sa bránila prijať túto diagnózu, ale 
nakoniec som sa s tým zmierila. Čo iné mi zostávalo, vša-
káno?!? Informácia o mojom ochorení bola síce prekvapi-
vá, ale bola skutočná a pravdivá. Keď som si v hlave všet-
ko ako-tak usporiadala, došlo mi, že záleží iba na mne, 
čo bude ďalej. O skleróze multiplex som vedela málo, ža-
lostne málo, ale tento problém som si trúfala zvládnuť. 
Informačných zdrojov je predsa habadej – lekári, zdra-

votné sestry, internet, pacienti s týmto ochorením... Moja 
základná dilema spočívala v čomsi inom, a síce, akú infor-
mačnú mozaiku o „esemke“ si poskladám. Išlo o to, či to 
bude tvrdo negatívny, čierny a desivý obraz tejto choroby, 
alebo sa mi podarí vyskladať reálny, ale predsa len fareb-
nejší, a teda aj pestrejší, a krajší obraz môjho budúceho 
života. Kto ma čo len trochu pozná, vie, že nemám rada 
ufňukaných „božekáčov“, pre ktorých je tento svet jed-
ným veľkým slzavým údolím. Títo ľudia jednoducho nie sú 
moja krvná skupina! 
Keď som bola schopná triezvo uvažovať o sebe, svojom 
ochorení, a o akej takej perspektíve, rozhodla som sa, že 
všetky pesimistické, deprimujúce informácie o skleróze 
multiplex zavrhnem. Nedala som si ružové okuliare, ne-
opájala som sa lacným optimizmom, iba som si poveda-
la, že budem hľadať také informácie, ktoré ma budú dr-
žať ako živá voda nad vodou. Viem, túto metaforu som si 
požičala od Elánu, ale ona je na moju situáciu ako ušitá. 
Som síce optimistka, ale triezva, reálna optimistka a také-
to typy som začala hľadať aj medzi pacientmi s diagnózou 
skleróza multiplex. Priznám sa, že triedenie informácií mi 
trvalo dosť dlho, pretože počas rôznych stretnutí, a naj-
mä na internete, som si vypočula a našla veľa smutných 
príbehov. „Gúgliť“ som preto neprestala, možno naopak, 
a postupne som sa dočítala aj o pacientoch, ktorí napriek 
„esemke“ žijú svoj život. Jedným z nich je riaditeľ istej dosť 
veľkej firmy, ktorý má túto diagnózu rovných desať rokov, 
pichá si injekcie a funguje po všetkých stránkach. Je to 
úspešný muž, jeho profesionálne schopnosti ocenil neja-
kou cenou dokonca aj zväz podnikateľov.
Páčil sa mi tento príbeh a hoci mám absolútne pozitívne 
videnie sveta, nie som naivná a rada si podstatné informá-
cie overujem. Zašla som za dotyčným pánom riaditeľom – 
prijal ma, porozprávali sme sa, a ja som vtedy pochopila, 
že som našla spôsob života, ktorý by mi mohol vyhovovať. 
Aj mi vyhovuje. Dnes som „esemkárka“, šéfka krúžku mla-
dých keramikárov pri miestnom kultúrnom centre, orga-
nizujem vianočné trhy, na ktorých predávame tanieriky, 
džbánky, sošky, no, všetko, čo chlapci a dievčatá z hliny 
vyčarujú... Aby bolo jasné, nechválim sa, iba konštatujem. 
Ale po stretnutí s „esemkárom“, ktorý sedí v riaditeľskom 
kresle, som si povedala, že keď už som na tomto svete, tak 
nech je zo mňa aj nejaký osoh. Ako školáčka som chodi-
la na kurzy keramiky, ktoré v našom meste viedol istý so-
chár. Veľmi ma to bavilo, ale išla som na strednú, potom 
na vysokú, do toho prišli prvé, druhé a ďalšie lásky, a tak 
keramika išla bokom. Ale počkala ma a ja som tomu rada. 
Rovnako sa teším na mojich malých „hrnčiarikov“, ktorí 
neklamú, nešvindlujú, neponúkajú nijaký, do reklamného 
pozlátka zabalený, „sajrajt“. Ich hlinené kolieska, vtáčiky 
či prasiatka sú poctivé, skutočné a navyše ešte aj pekné. 
Som „esemkárka“, ale keď sa pozerám na tú svoju celkom 
pestrú životnú mozaiku, neraz sa pristihnem, ako si šep-
kám: Nech mi je ešte chvíľu dovolené pomáhať a nech mi 
je dovolené ešte chvíľu žiť tak, ako som to chcela....

Martina, 35 rokov
Pripravil - ĽSIlu
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Volám sa Miro a mám manželku Lenku, ktorá má – rovnako ako 
ja – sklerózu multiplex. Je však na tom o trošku horšie, má ťažší 
stupeň tohto ochorenia. Je na vozíčku a dá sa povedať, že je už 
skôr ležiaca ako chodiaca. Stretli sme sa na rekondičnom po-
byte, čo je akcia, v rámci ktorej sa „esemkári“ zídu, rehabilitujú, 
rozprávajú sa a vymieňajú si skúsenosti. Tam sme sa našli a po-
stupne sme sa do seba zaľúbili. Ja som sa teda do Lenky šialene 
zamiloval, bolo to až čosi neskutočné. Ešte aj dnes to prežívam, 
hoci ten rekondičný pobyt bol pred vyše ôsmimi rokmi. 
S Lenkou to bola veľká láska a tak sme sa rozhodli, že budeme 
spolu žiť. Samozrejme boli sme si vedomí, že náš spoločný život 
nebude prechádzka ružovou záhradou, ale chceli sme to skú-
siť. Aj rodičia sa k nášmu rozhodnutiu najprv stavali opatrne, 
váhavo, upozorňovali nás, že to budeme mať ťažké. Isteže, je 
to ťažšie, ako keď spolu žijú dvaja zdraví ľudia, lebo takýto pár 

nemusí ani zďaleka riešiť toľko problémov, koľko ich musíme 
riešiť my. U nás je to totiž tak, že „esemka“ nespí, nenechá nás 
na pokoji, a tak raz je horšie jednému, potom zase druhému. 
Ale aj keď človek prežíva krízu, keď sa sám zle cíti, musí pomôcť 
partnerovi. A možno práve to ma motivuje, to ma núti udržia-
vať sa v lepšej zdravotnej kondícii, aby som dokázať zdolať aj 
takéto prekážky.

Čo sa týka môjho ochorenia, ja v podstate s ním nechcem bo-
jovať. Hoci na druhej strane, asi s ním bojujem, pretože robím 
všetko preto, aby som bol zdravší, v lepšej kondícii, aby som 
mal viac energie. Počas týchto jesenných dní sa cítim byť akýsi 
oslabený, aj sa mi horšie chodí. Ale stále veľa cvičím a toto po-

16

Hrady a zámky – atraktívny program aj pre 
skupinu „esemkárov“

Pôvodne som sa chcel stretnúť s človekom, ktorý sa ako rodinný príslušník stará o pacienta s diagnózou skleróza multi-
plex. Keď mi však hostiteľ prišiel otvoriť vchodové dvere, uvedomil som si, že moja informácia nebola celkom presná. Predo 
mnou stál mladý muž, ktorý – ako som sa o tom presvedčil - sa skutočne stará o manželku postihnutú spomínaným ocho-
rením. Jeho opatrná chôdza však signalizovala, že zrejme nie je iba opatrovník, ktorý sa stará o milovanú osobu, ale je to 
zároveň aj pacient, ktorý sám nevyhnutnú opateru potrebuje. Miroslav Hudec z Piešťan je totiž tiež „esemkár“.  
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človek musí na 
sebe stále pracovať

Pomoc  
v pravej chvíli

Rehabilitácia je jedným z hlavných komponentov liečby 
pacientov s diagnózou skleróza multiplex. Jej cieľom je 
zabezpečenie maximálne možného dobrého fyzického, 
psychického a sociálneho stavu pacienta, a udržanie pri-
merane dobrej kvality jeho života. Základným princípom 
rehabilitácie je princíp vhodného zosúladenia jednotli-
vých rehabilitačných metodík a techník s prihliadnutím 

na klinický stav pacienta, štádium jeho ochorenia, úro-
veň kognitívnych funkcií, a s rešpektovaním existujúcich 
bariér v jeho okolí, či jeho sociálneho začlenenia. Rehabi-
litačný tím, ktorý tvoria lekári a ďalší špecialisti z oblasti 
zdravotníctva, vypracováva krátkodobé aj dlhodobé cie-
le rehabilitačnej liečby, pričom osobitý dôraz kladie na 
individuálne potreby pacienta.

S rehabilitáciou by sa u pacienta so sklerózou multiplex 
malo začať hneď po určení diagnózy, teda oveľa skôr ako 
dôjde ku klinickým prejavom ochorenia. V tomto období 
by sa však rehabilitácia mala zamerať predovšetkým na 
vzdelávanie pacienta a na dosiahnutie čo najväčšej miery 
jeho informovanosti o možnostiach udržania zdravia, 
psychickej a fyzickej kondície, ale aj o tom, ako je možné 
ovplyvňovať trebárs únavu. Hoci môže vzniknúť dojem, 
že táto „teoretická“ fáza nie je až taká podstatná, opak je 
pravdou, pretože práve v tomto období si pacient potrebuje 
stabilizovať svoj psychický stav. Aby sa dokázal stotožniť s 
liečbou, musí najprv prijať svoju diagnózu. Práve preto sa 
táto etapa prípravy na nový „esemkársky“ život nesmie 
podceniť a zanedbať. Účinná rehabilitácia je pre pacienta 
pomoc v pravej chvíli.
S postupujúcim ochorením nadobúda rehabilitácia 
čoraz väčší význam. Samozrejme teraz sa už kladie dôraz 
predovšetkým na rehabilitačnú intervenciu – jej súčasťou je 
symptomatická liečba, uľahčenie bežných denných aktivít, 
odporúčanie kompenzačných pomôcok, úprava prostredia, 
stratégia, ako zabrániť poraneniam pacienta a rozširovaniu 
rôznych komplikácií. V tejto súvislosti sa žiada zdôrazniť, že 
bezprostredne po určení diagnózy, teda od samého začiatku 
ochorenia, je nevyhnutné motivovať pacienta k aktívnemu 
zapojeniu sa do riešenia nielen jeho zdravotnej situácie, ale 
aj jeho sociálneho začlenenia. 
Skleróza multiplex negatívne ovplyvňuje celý rad funkcií 
pacienta, často mu znemožňuje pokračovať v rôznych 

spoločenských a športových aktivitách, a nová situácia sa 
premieta aj do jeho rodinného života. Preto je veľmi dôležitá 
spolupráca celého multidisciplinárneho rehabilitačného 
tímu – odborný lekár, fyzioterapeut, ergoterapeut, logopéd, 
sociológ, psychiater, psychológ, zdravotná sestra –, ktorého 
súčasťou je aj pacient a jeho rodina. Vo všeobecnosti možno 
konštatovať, že na začiatku ochorenia prevažuje liečebná 
rehabilitácia – fyzioterapia, ergoterapia, psychológia, 
logopédia, ako aj zabezpečenie zdravotníckej techniky. 
S pokračovaním choroby má však čoraz väčší význam 
sociálna, pedagogická a pracovná rehabilitácia.
Hoci každá rehabilitačná intervencia môže mať relatívne 
krátke trvanie, počas choroby sa opakuje, preto ide o stály, 
multidimenzionálny, dynamický proces. Rehabilitačné ciele 
by mali byť určené na základe vyšetrenia a po ukončení 
intervencie by odborníci mali skontrolovať a vyhodnotiť, do 
akej miery bol celý proces úspešný. 
„Esemka“ je veľmi variabilné ochorenie, u každého pacienta 
má inú podobu, iný charakter, aj iný priebeh. Preto musí 
rehabilitačný tím vypracovať pre každého „esemkára“ 
individuálne postupy, musí mu určiť realistické ciele, ktoré 
by mal dosiahnuť. Pravda, nech už by bol plán viac ako 
vzorový, profesionálne dokonalý, rehabilitačný proces 
nemusí mať vždy hladký priebeh. Môžu ho nabúrať 
a výrazne skomplikovať napríklad také vážne príznaky 
sklerózy multiplex, akými sú predovšetkým únava, depresia 
či kognitívne poruchy. 

(ir)

Pacient so sklerózou 
multiplex by mal začať 
s rehabilitáciou hneď 
po určení diagnózy
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važujem za nesmierne dôležité. Stále viac a viac som presved-
čený o tom, že som našiel to, čo som hľadal – taoistické tajči. 
Cvičím, snažím sa, aby som každý deň zacvičil kompletný súbor 
cvikov, pretože keď cvičenie absolvujem, je mi lepšie. Naozaj sa 
cítim lepšie, lebo   prirodzený pohyb je pre človeka veľmi dôle-
žitý. Normálni zdraví ľudia sa hýbu a to im v podstate stačí. Ja 
toho musím zvládnuť o čosi viac. Cvičenie tajči nie je príliš ná-
ročné, a aj keď sa človek cíti horšie, keď má ťažšie dni, nielenže 
ho zvládne, ale aj sám sebe veľmi pomôže. 
K taiči som sa dostal náhodou, v akomsi časopise som našiel 
oznam, že v Piešťanoch začnú s cvičením pre zdravie. Zaujalo 
ma to a rozhodol som sa, že tam pôjdem. Pôvodne som chcel 
vziať so sebou aj manželku, ale vtedy sa cítila horšie, tak z toho 
zišlo. Hneď na začiatku som sa cvičiteľa spýtal, či je to vhodné 
aj pre mňa, a on povedal, že určite áno! Navrhol mi však, aby 
som sa o tom poradil aj s lekárom. 
A tak som začal cvičiť. Prvé hodiny som ledva zvládal, bola to 
zaberačka, pretože sú to dve hodiny cvičenia. Každý týždeň - 
dve hodiny! Úprimne povedané, zo začiatku som tomu veľmi 
neveril, zdalo sa mi, že to asi nebude ono, ale postupne som 
menil názor. Čím viac som cvičil, tým som sa lepšie cítil. Spev-
nelo mi telo, vydržím viac a po nejakých mesiacoch som spo-
zoroval, že už nemám problém s rovnováhou.  Aj magnetická 
rezonancia ukázala, že stredný mozog, ktorý má na starosti 
rovnováhu, má lepší obraz, stratili sa z neho lézie, tie zhoršenia. 
Takto cvičím už tri roky.

Mám 36 rokov a sklerózu multiplex mi diagnostikovali roku 
2001. To som už začal pracovať, lebo hneď zo školy som šiel na 

vojnu a už tam som mal nejaké problémy. Ale až neskôr, keď 
mi urobili magnetickú rezonanciu, som sa dozvedel, že je to 
„esemka“. Predtým, keď som sa cítil zle, lekári ma posielali na 
také aj onaké vyšetrenie, ale v podstate nevedeli, čo mi je. Po 
rezonancii však už bolo všetko jasné. 
Ako som spomínal, manželka Lenka má 41 rokov a je z Piešťan. 
Tam máme aj byt, v ktorom žijeme. Nie je to ani ľahký, ani jed-
noduchý život, ale ak človek chce, nájde si body, ktoré sú preňho 
istotou. Pre mňa je to rodina a cvičenie. To mi dodáva telesnú 
aj duchovnú silu, a môj zdravotný stav sa zlepšuje. Moja man-
želka je celkom iný typ ako ja, napríklad necvičí toľko, pretože 
verí predovšetkým liekom. Lenka si myslí, že dostane tabletku 
a hneď sa vylieči, alebo že jej to určite pomôže. Ale toto je iné, 
ďaleko vážnejšie ochorenie a lekári ešte nemajú v rukách liek, 
ktorý by nás „esemkárov“ zázračne vyliečil. 
Ja sa držím zásady, že človek musí na sebe stále, ale stále pra-
covať. Dnes som napríklad prešiel poldruha kilometra alebo 
ešte o čosi viac. Mám novú liečbu, tá mi zlepšila chôdzu, aspoň 
zatiaľ to tak vyzerá.  

Cítil som sa celkom dobre, ale chcel som ísť dopredu. Premýšľal 
som, že možno na veľa vecí nemám, ale presne to neviem, pre-
tože som to neskúsil. A tak som si tento rok vymyslel program, 
že urobím hrady a zámky na Slovensku. Teda začal som navšte-
vovať naše hrady a zámky. Doteraz som ich zvládol 18. Zatiaľ 
posledný bol Trenčín, pred ním Beckov, Čachtický hrad, Bojnic-
ký zámok, Tematín, Topoľčiansky hrad. Vôbec prvý bol Devín, 
výstup som absolvoval spolu s rodičmi a prišli sme akurát na 
oslavy 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Nádherné podu-

jatie, všetkým sa nám veľmi páčilo. Veľký dojem na mňa urobil 
hrad Branč, ale s rodičmi som sa vybral aj na Plavečský hrad, 
a stálo to za to. Súčasťou môjho programu sú aj zámky, takže 
aspoň vymenujem, kde všade som už bol. Smolenice, Šintava 
(nachádza sa v katastri mesta Sereď), ďalej je to Hlohovecký 
zámok, ktorý je, žiaľ, v dosť zlom stave, ale už ho obnovujú. Po-
tom ešte Dobrá voda ...
Možno by niekoho zaujímalo, prečo som si vybral práve naše  
hrady a zámky? Úprimne povedané, nejaký osobitný vzťah k 
histórii a vôbec k dejinám som nemal, ale vždy sa mi páčilo to 
zvláštne, rytierske prostredie. Okrem toho hrady a zámky pova-
žujem za mimoriadne kultúrne dedičstvo, za naše národné bo-
hatstvo, na ktoré by sme mali byť hrdí a pyšní. Toto všetko bolo 
vo mne a okrem toho, že sa mi to prostredie páčilo, pôsobilo na 
mňa aj ako akási výzva. Tak som si povedal, že prečo nie, skú-
sim ich urobiť! Ak aj nenavštívim všetky, tak určite aspoň veľkú 
časť z nich. Začal som s tým a zistil som, že na to mám. Na Te-
matín som napríklad išiel z Bezovca, a kým zdravému človeku 
to trvá tak hodinu a pol, mne to trvalo vyše troch hodín. Naspäť 
som šiel dokonca štyri hodiny. Večer som bol taký vyčerpaný a 
unavený, že som sa nevládal hýbať. Ale zároveň som bol straš-
ne šťastný, že som to zvládol.

Skončil som učňovku, potom som si spravil ešte ročnú nadstav-
bu s maturitou. Ďalej som už nešiel, hoci sestra aj brat majú 
vysokú školu. Keď som však videl tie ich hrubé skriptá, povedal 
som si, že pre mňa by bol problém vôbec ich prečítať, nieto sa 
ich ešte naučiť. Tak som tú myšlienku nechal tak. Strašne ma to 
ťahalo pracovať na letisku. Po vojne som potom robil na bra-
tislavskom letisku ako mechanik. Pracoval som v dvoch spo-
ločnostiach a podarilo sa mi tam získať dokonca aj diplom. Ku 
koncu to však  už nebolo ono, bol tam veľký stres, naháňanie, 
ľudia sa stále ponáhľajú a ja som bol už z toho unavený. Tak 
som požiadal o uvoľnenie.

Slovensko je bohaté na hrady a zámky, ale či je to môj program 
na niekoľko rokov, alebo až do konca života, to neviem. Možno 
ich napokon prejdem všetky a nie je vylúčené ani to, že sa už 
nedostanem ani na jeden. Dúfam však, že ak neprestanem na 
sebe pracovať, ak budem cvičiť, hýbať sa, chodiť, tak ešte zaži-
jem mnoho krásnych chvíľ na rôznych hradiskách. Mám silné 
nohy, ale zatiaľ mi niečo bráni v tom, aby som bol lepší. Snažím 
sa však zdravo žiť a zdravo existovať. Moja túžba je byť zdravý! 
Keby sa mi to niekedy podarilo, bol by som nesmierne šťastný. 
No asi to už nebude, ale urobím všetko preto, aby to bolo tak. 
Ono postupne je to stále o niečo lepšie. Lebo keď sa tak poze-
rám dozadu, zo začiatku som bol taký zľaknutý, všetkého som 
sa bál. Ale šialene som sa zaľúbil do manželky, začal som s ňou 
žiť, máme spoločnú domácnosť, máme spoločný život a vôbec 
existenciu, aj keď je to problematické už teraz, lebo manželka to 
zvláda ťažšie, a toto všetko mi dodáva silu.
Čo sa týka mojej choroby, najdôležitejšia je psychika, človek 
musí mať v poriadku hlavu. Okrem toho by mal mať záujem o 

život a tešiť sa z neho. To je strašne dôležité! Možno preto som 
sa vrhol na tie hrady a zámky. Teraz som dokonca vytvoril sku-
pinu „esemkárov“, s ktorou sme navštívili Trenčiansky hrad a po 

ňom ešte aj Nitriansky. Zišlo sa nás 12 „esemkárov“. A poviem 
vám, že všetci sme zvládli aj to neuveriteľné množstvo schodov. 
Možno je tento môj projekt mierne uletený, ale mne sa páči. A 
určite sa pozdáva aj ostatným „esemkárom“, ktorí sa ku mne 
pridali. Nikoho z nich som nelámal, nepresviedčal, iba som im 
povedal – ak chcete, pridajte sa! Možno sa nám to na budúci 
rok rozbehne ešte viac. Lebo máme toho pred sebou ešte hod-
ne. Napríklad chcel by som si splniť svoj veľký sen – postáť na 
nádvorí nádherného Spišského hradu...

(ĽS)
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PEKNé ČÍTANIE

V roku 1930  prišiel na Slovensko ruský 
maliar, ktorému patrí viac ako dôstoj-
né miesto v galérii nemeckého, a vô-
bec svetového expresionizmu - Alexej 
von Jawlensky. Navštívil Piešťany, ale 
nešlo o tvorivý pobyt v umeleckej 
kolónii, hoci paleta, štetce a plátno v 
jeho batožine nechýbali. Do nášho 
svetoznámeho kúpeľného mesta s vy-
chýreným bahnom prišiel s úmyslom 
zlepšiť si zdravie, stabilizovať svoju 
pokročilú reumatickú artritídu, ktorá 
vážne narúšala jeho plány a ohrozova-
la tvorbu, ba chvíľami mu až znemož-
ňovala maľovanie. Pobyt na Slovensku 
mu nepochybne prospel, pookrial na 
tele aj na duši, o čom svedčí skutoč-
nosť, že práve tu vtedy okrem iných 
malieb vytvoril aj jedinečný portrét 
pani Ľuboščinskej, dielo s pozoruhod-
ným osudom, ktoré nám závidia mno-
hé zahraničné obrazárne.
 

Klenot v zbierke
Nie je zriedkavosťou, že niektorá z naj-
slávnejších galérií sveta – a je jedno, 
či ide o parížsky Louvre, londýnsku 
National gallery, florentskú obrazáreň  
Ufizzi, madridské Prado, sanktpeter-
burskú Ermitáž či newyorský Guggen-

heim - prejaví záujem o isté umelecké 
dielo. Ak ho po dlhých a náročných 
rokovaniach nakoniec kúpi, vždy je to 
kultúrna udalosť, pretože renomova-
né svätostánky umenia nakupujú iba 
maliarske či sochárske klenoty extra 
úrovne. Stáva sa však aj to, že chýrna 
galéria sa roky usiluje o získanie obra-
zu, skulptúry alebo vzácnej starožit-
nosti, ale jej úsilie vychádza nazmar. 
Majstrovské dielo je jednoducho ne-
dostupné a vonkoncom nezáleží na 
tom, či ho vlastní multimiliardár, ktorý 
sa nenechá zlomiť žiadnou astrono-
mickou cenovou ponukou, alebo ho 
má vo svojej kolekcii fanatický zbera-
teľ, ktorý každý kúsok svojej zbierky 
osudovo miluje, a nikdy by z nej nič 
nikomu nepredal. Našinec si v tejto 
súvislosti iba povzdychne, že toto sa 
nás predsa netýka, pretože veľký svet 
obchodu s umením o nás nemá záu-
jem. Nenakupuje u nás, lebo tu nemá 
čo kúpiť. Je to však naozaj tak? Nie 
celkom, vážení! Má čo kupovať! A do-
konca chcel nakupovať, no vyšiel na-
prázdno!
Napríklad Thomas Messner, dlhoročný 
riaditeľ slávnej Guggenheimovej galé-
rie v New Yorku a excelentný znalec 
umenia, svojho času viackrát navštívil 

Bratislavu, a okrem zvítania sa s prí-
buznými mal v našej metropole aj kon-
krétne obchodné záujmy. Presnejšie 
povedané, chcel tu pre svoju vychyte-
nú galériu získať skvostný obraz, ktorý 
sa od roku 1930 nachádzal na Sloven-
sku. Nech však komerčne mimoriadne 
zdatný a nepochybne aj veľmi vplyv-
ný Tomi sľuboval, čo chcel, skvelé die-
lo svetoznámeho umelca Alexeja von 
Jawlenského Portrét pani Ľuboščin-
skej, pretože práve toto plátno bolo 
predmetom jeho záujmu, zostalo 
doma. Nádherná práca predstaviteľa 
nemeckého expresionizmu a člena 
skupiny umelcov známej pod názvom 
Der Blaue Reiter, bola ozdobou zbier-
ky bratislavského hudobníka a publi-
cistu Jána Albrechta. Mimochodom, 
Thomas Messner bol jeho bratran-
com, ale v tomto prípade ani skutočne 
dobrý príbuzenský vzťah nič nezavá-
žil a hodnotné dielo, napriek opako-
vaným viac ako lákavým ponukám, 
nikdy neopustilo Slovensko. Jawlen-
ského plátno teda zostalo v Bratislave 
ako súčasť skvelej kolekcie, pretože 
vedľa spomínaného Portrétu pani 
Ľuboščinskej viseli na stenách bytu na 
bratislavskej adrese Kapitulská ulica 
číslo 1, kde býval Hanzi Albrecht, ako 
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Farba na obraze sa môže prihovárať duši človeka – 
tvrdil expresionista alexej von jawlensky

Auguste Renoir, jeden z najslávnejších a najúspešnejších 
francúzskych impresionistov, vytvoril v záverečnej etape 
svojho života diela, ktoré sú nádhernou oslavou človeka. 
Jeho životopisci sa zhodli v názore, že vo vile nesúcej ná-
zov Les Collettes a stojacej v rozľahlom olivovom hájiku v 
mestečku Cagnes, ktoré leží na dohodenie kameňom od 
francúzskeho Azúrového pobrežia, sa práve vtedy zrodili 
plátna a sochy patriace do zlatého fondu svetového ume-
nia. A to, prosím, Auguste Renoir žil a tvoril s diagnózou 
ťažkého reumatického zápalu kĺbov. Mal pokrivené kos-
ti, stuhnuté svaly, a pretože sa už nedokázal pohybovať 
ani s barlami, zostal na invalidnom vozíku. Napriek tomu 
sú jeho plátna – povedané spolu s básnikom – šťastným 

tvorivým úsmevom... V roku 1904 vážil necelých 49 kíl a 
sotva mohol sedieť, choroba mu pokrivila ruky tak, že 
pripomínali vtáčie pazúry, a jeho najbližší mu museli na-
silu vtláčať štetec medzi stuhnuté prsty, pretože geniálny 
impresionista stále maľoval. Ba čo viac, tvoril dokonca so-
chy! Modeloval ich pomocou mladého Španiela Richar-
da Guina, ktorého dirigoval a usmerňoval, radil mu, kde 
treba hlinu ubrať, kde naopak pridať, ako zdôrazniť líniu 
skulptúry... ťažko chorý starý umelec nedopustil, aby do 
jeho tvorby vnikol čo len záblesk zúfalstva či rezignácie 
pred osudom. Všetky jeho neskoré diela sú presiaknuté 
radosťou zo života... 
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a postupné ťažkosti s udržaním štet-
ca v ruke zmenili dokonca aj  štýl 
jeho maľovania, čo sa prejavilo tak, 
že  v záverečnej etape svojho ume-
leckého života sa Alexej Jawlensky 
zriekol výrazných expresívnych farieb 
a preferoval temnotu na plátne, ani v 
tých najkritickejších chvíľach nepre-
stal tvoriť. Stále to bol umelec s roz-
pálenou dušou, ktorý „dokáže prírodu 
prevádzať do farieb“, ako sám seba 
charakterizoval počas tvorivého po-
bytu v ateliéri skvelého francúzskeho 
majstra palety Henriho Matissa. V ne-
skoršom veku síce pôvabné krajinky, 
ktoré maľoval predovšetkým počas 
svojho existovania vo Švajčiarsku, de-
finitívne vymenil za portréty a svoju 
slávnu sériu abstraktných hláv (cyklus 
Abstrakte Kopf), ale v zásade vždy zo-
stával verný sám sebe. Podstatou veľ-
kého talentu v umení je totiž neustále 
hľadanie a Alexej bol v tomto smere 
nesmierne vytrvalý. Rovnako ako Va-
silij Kandinskij veril, že farba sa môže 
prihovárať duši človeka a maliarstvo 
sa môže stať vizuálnou hudbou, v kto-
rej každá farba súzvučí s konkrétnym 
tónom. 
O jeho majstrovstve sa šírili rôzne le-
gendy, napríklad nádherný olej na le-
penke s názvom Podobizeň tanečníka 
(Alexandra Sacharova) údajne nama-
ľoval jedným ťahom. Slávny tanečník 
Sacharov, ktorý sa na javisko dostal 

vďaka legendárnej Sáre Bernardtovej 
a ktorý si neskôr získal meno a slávu 
počas viacnásobných celosvetových 
baletných turné, bol obrazom taký 
nadšený, že z ateliéru si odniesol ešte 
vlhkú lepenku, pretože sa bál, aby ju 
Jawlensky nedajbože nepremaľoval.
Alexej von Jawlensky nežil život, ktorý 
bol prechádzkou ružovou záhradou. 
Okrem toho, že jeho maľovanie tor-
pédovala vážna diagnóza, ktorá ho 
oberala o tvorivú energiu, musel čeliť 
aj ďalšiemu smrteľnému nebezpečen-
stvu – fašizmu. V roku 1937 nacisti jeho 
obrazy „odsúdili na smrť“ a celé dielo 
Jawlenského – podobne ako plátna 
Picassa, Modiglianiho, van Gogha, 
Renoira, Maneta, Kokoschku, a mno-
hých ďalších umelcov - vyhlásili za 
zvrátené, zvrhlé umenie. Vyše 70 hod-
notných malieb so signatúrou „Alexej 
von Jawlensky“, ktoré sa nachádzali v 
zbierkach nemeckých galérií a múzeí, 
zlikvidovali.

Mimoriadny dar 
V tejto súvislosti sa natíska otázka, 
akou náhodou sa skvelá práca malia-
ra, ktorého diela sa dnes na dražbách 
najprestížnejších svetových aukčných 
siení v New Yorku, Londýne či v Parí-
ži predávajú za desiatky miliónov do-
lárov, ocitla v Bratislave? Odpoveď na 
ňu nám poskytol dlhoročný, a vlastne 

jediný skutočný majiteľ Jawlenského 
obrazu, Ján Albrecht. Tento význam-
ný stredoeurópsky intelektuál, ktorý 
bol nielen vynikajúci muzikant (bol sy-
nom hudobného skladateľa Alexandra 
Albrechta a o. i. založil a dlhé roky viedol 
súbor starej hudby Musica Aeterna), ale 
aj pozoruhodný publicista (je autorom 
publikácií Podoby a premeny baroko-
vej hudby, Eseje o umení, Duchovný 
svet), vo svojej knihe Spomienky bra-
tislavského hudobníka objasňuje, ako 
vlastne získal toto nesmierne vzácne 
dielo: „Celkom bez vlastnej zásluhy som 
dostal prostredníctvom Igumnova a 
jeho blízkych príbuzných Ľuboščinských 
obraz od Alexeja Jawlenského, ktorý na-
maľoval v Piešťanoch pre Ľuboščinských. 
Pani Ľuboščinská ho však nechcela, bála 
sa, aby si niekto nemyslel, že naozaj tak 
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ho dôverne oslovovali priatelia, diela 
rakúskeho maliara Oskara Kokoschku, 
pastely maďarského výtvarníka Jáno-
sa Vaszaryho či práce našich majstrov, 
ako napríklad Mikuláša Galandu, Ester 
Šimerovej, Vincenta Hložníka... Dnes 
je tento jedinečný portrét, ktorý histo-
rici umenia považujú za veľmi cenné 
dielo, perlou v pozoruhodnej zbierke 
Galérie mesta Bratislavy.

rozpálená duša
Alexej von Jawlensky, slávny umelec, 
ktorého maľby vlastnia najprestížnej-
šie svetové galérie, namaľoval Portrét 
pani Ľuboščinskej roku 1930 na Slo-
vensku. Presnejšie povedané, vytvoril 
ho v Piešťanoch – ako sme už spomí-
nali – počas svojho pobytu v kúpe-
ľoch, kde si maliar, ktorého považu-
jeme za jedného z najzaujímavejších 
predstaviteľov expresionizmu, liečil 

pokročilú reumatickú artritídu. Povest-
né slovenské bahno mu odporúčali 
jeho nemeckí aj ruskí priatelia, pre-
tože bezmála sedemdesiatročný ma-
liar potreboval – povedané dnešným 
slovníkom - „reštart“. Napriek tomu, 
že v hlave sa mu rodili a rojili stále 
nové tvorivé plány, čoraz častejšie ho 
zrádzalo telo sužované bolesťami. 
Do Piešťan vkladal veľké nádeje, hoci 
si uvedomoval, že žiadne kúpele mu 
nevrátia závideniahodnú energiu, silu 
a vytrvalosť, ktorými bol v mladosti 
povestný pri prenášaní svojich snov, 
túžob a predstáv na plátno.  
Spomínané ochorenie u Alexeja pre-
puklo naplno v roku 1929 a umelec 
využíval všetky možnosti, aby ho zvlá-
dol alebo aspoň zmiernil. Piešťany so 
svojím zázračným bahnom ho znovu 
postavili na nohy, ale artritída nie je 
chrípka, ktorú možno za pár dní vyle-
žať, čo si Jawlensky veľmi dobre uve-

domoval, a preto v dlhodobom zápa-
se s ňou využíval nielen medicínu, ale 
aj svoje nadanie. Maľoval, kreslil, hľa-
dal súvislosti medzi tvarom a farbou. 
Prosto, tvoril! Ponúkal ľuďom krásu, za-
komponovanú okrem iných motívov 
aj do harmonickej architektúry ľudskej 
tváre, ktorú zbožňoval a zbožšťoval. 
Ochorenie však nakoniec predsa len 
zdolalo umelca, ktorému vzdával hold 
aj priateľ, maliar svetového mena a vý-
znamu, Vasilij Kandinskij. V roku 1937 
artritída predčasne ukončila maliarsku 
kariéru Alexeja Jawlenského, pretože 
obrovské bolesti mu definitívne zne-
možnili prácu v ateliéri. Na sklonku ži-
vota bol teda nútený úplne zanechať 
maľovanie, ale umeniu zostal verný 
ako teoretik, ktorý domýšľal progra-
mový manifest sformulovaný výtvar-
níkmi združenými v povestnom spol-
ku Die Blaue Vier (Belasá štvorka).
Hoci dlhodobé chronické bolesti 
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vyzerala. Bol to totiž jej portrét. Manže-
lia, ba ani môj priateľ Jura Igumnov, už 
nie sú medzi živými. Bol to oveľa väčší 
dar, ako si mysleli, ale domnievam sa, že 
obraz do istej miery oprávnene prešiel 
do mojich rúk. Nedávno som nadviazal 
spojenie s Jawlenského vnučkou, ktorá 
žije vo Švajčiarsku. Ešte v poslednej chvíli 
zaradila môj obraz do svojho katalógu 
(č.1345a)...“

Obraz Alexeja von Jawlenského Por-
trét pani Ľuboščinskej z roku 1930 je 
olej s rozmermi 34 x 26,7 centimet-
rov. Galéria mesta Bratislavy ho v roku 
2005 kúpila – spolu s ďalšími 16 práca-
mi našich aj európskych maliarov - do 
svojich zbierok  z pozostalosti Jána 
Albrechta. Dnes už nie je podstatné, 
prečo pani Ľuboščinská odmietla tento 
umelecký skvost, nikto neskúma či na 

príčine bola jej samoľúbosť, zranená 
pýcha alebo či jednoducho túžila po 
idealizovanom realistickom portréte, a 
moderné umenie jej bolo cudzie. Dô-
ležitá je skutočnosť, že Ján Albrecht, 
a neskôr ďalší naši milovníci umenia, 
urobili všetko preto, aby Jawlenského 
plátno zostalo na Slovensku. 

 
Ľubomír Stanček

Ruský maliar Alexej von Jawlensky (v encyklopédiách sa 
uvádza rôzny prepis jeho priezviska, napríklad Jawlen-
ski či Jawlinski) sa narodil podľa starého kalendára 13. 
marca 1864 v Suslove, ako piate dieťa v rodine šľach-
tica a plukovníka Georgija von Jawlenského. Pôvodne 
mal byť vojakom ako otec a niekoľko rokov strávil na 
vojenskej akadémii. V hodnosti poručíka však v roku 
1889 požiadal o prevelenie do Petrohradu, pretože na 
tamojšej Akadémii umení chcel študovať maliarstvo. 
Jeden z jeho profesorov bol slávny ruský maliar Iľja 
Repin. Počas štúdií sa zoznámil s maliarkou a dcérou 
generála Marianne von Werefkinovou, ktorá bola až do 
roku 1918 jeho partnerkou. V roku 1896 odišli spolu do 
Mníchova, kde sa stretol s Vasilijom Kandinským. V ba-
vorskej metropole spolu s Marianne  navštevovali súk-
romnú umeleckú školu Antona Azbeho.

Ateliér Alexeja a Marianne sa čoskoro stal miestom, 
kde sa schádzali mladí umelci, ktorých spájali myšlien-
ky o novom avantgardnom umení. Z Mníchova sa nie-
koľkokrát vybral do Francúzska, pričom veľký vplyv na 
neho malo stretnutie s Henri Matissom v roku 1907. 
Istý čas dokonca pracoval v jeho ateliéri. K jeho pria-
teľom v Paríži patrili o. i. napríklad fauvista Kees van 

Dongen, symbolista Paul Sérusier či Jan Verkade, kto-
rý sa neskôr stal mníchom Wilibrordom v umeleckom 
kláštore v Beurone.
Alexej Jawlensky sa v roku 1909  v Mníchove začle-
nil do umeleckej skupiny Neue Kunstlervereinigung 
München, v ktorej stál po boku Vasilija Kandinského, 
Paula Kleea, Gabriely Münzerovej, Alfréda Kubina 
a Marianne von Werefkinovej (bola hlavnou teoretič-
kou združenia). V roku 1912 sa stal členom Der Blaue 
Reiter a od roku 1923 bol tiež členom skupiny Die 
Blaue Vier (jej členmi boli Kandinskij, Klee, Feininger 
a Jawlensky), ktorá nadväzovala na manifest Der Blaue 
Reiter. Po vypuknutí I. svetovej vojny boli von Jawlen-
sky a von Werefkinová ako Rusi nútení opustiť Nemec-
ko. Rozhodli sa, že sa usídlia v neutrálnom Švajčiarsku.
Vo Švajčiarsku sa Jawlensky zameral na vytváranie 
krajiniek, ktoré napĺňal farbami podľa teórie Kandin-
ského. Jedna z Jawlenského najznámejších sérií z toh-
to obdobia niesla názov Abstrakte Kopf (Abstraktné 
hlavy). Bola inšpirovaná kmeňovými maskami Afriky 
a juhovýchodnej Ázie, ale tiež tradičným umením 
jeho rodného Ruska. Po úspechu hláv sa Jawlensky 
rozhodol maľovať už iba túto tému, pretože pre neho 
dosahovali symbolické meditatívne naplnenie v jed-
noduchých geometrických usporiadaniach. 
Hoci Jawlensky strávil väčšinu svojho života v Nemec-
ku, jeho tvorba bol úzko spojená s Ruskom a jeho iko-
nografickým umením. V jeho diele sú obsiahnuté tri 
témy – zátišia, krajinky a portréty. Hlavným princípom 
jeho umeleckého snaženia bolo nájsť súhru medzi von-
kajším svetom a vnútornými umeleckými prežitkami. 
Rovnako ako Kandinskij aj on veril, že farba sa môže 
prihovárať duši a že maliarstvo môže byť vizuálnou 
hudbou, kde každá farba má byť priradená k určitému 
tónu. V tomto duchu namaľoval sériu abstraktných 
švajčiarskych krajín, ktorú nazval Spevy bez slov. Rád 
skúmal a maľoval rôzne mystické podoby ľudskej tvá-
re, no na rozdiel od Kandinského nikdy neprekročil 
hranice úplnej abstrakcie. 
Portrét pani Ľuboščinskej patrí do obdobia jeho ab-
straktných hláv, kedy je ľudská tvár jedinou témou 
jeho obrazov, v ktorých ho zaujíma základná architek-
túra tváre v podobe kríža vytvoreného oblúkmi obo-
čia, očí, nosa a brady, ako dielo presiaknuté hlbokou 
mystickou zbožnosťou. 
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V inej pozícii sú muži, pacienti s diagnózou SM. O chlapoch 
s „esemkou“ vieme, že musia riešiť špecifické problémy, ale 
spomínaný hendikep im nebráni pri presadzovaní sa v živo-
te. Poznáme dostatok prípadov, keď sa „esemkári“ uplatnili 
ako zdatní profesionáli, zastali si svoje miesto za učiteľskou 
katedrou, v bielom lekárskom plášti, ba dokázali riadiť aj veľ-
ké podniky. 
O týchto veciach spoločnosť (alebo aspoň určitá jej časť) vie, 
pretože je to téma, o ktorej sa často a otvorene hovorí. Menej 
toho však vieme o rôznych chlapských záležitostiach, ktoré 
mnohých pacientov s diagnózou skleróza multiplex trápia, 
ale ktoré sú z príčin ťažko pochopiteľných v našej spoločnosti 
tabu. Prosto, keď príde reč na chlapské zlyhanie „esemkárov“, 
namiesto vecnej diskusie nastupuje mlčanie, rozpačité odpo-
vede či rázne odmietnutie rozhovoru s tým, že to nie sú zále-
žitosti, s ktorými sa chodí na bubon. Pravda, vinu na vzniku 
spomínaného tabu majú z veľkej sčasti samotní chlapi, ktorí 
sa neradi priznávajú k svojich chorobám všeobecne, a k vlast-
nej nemohúcnosti pod perinou už vôbec nie. Mnohí neraz 
prídu k lekárovi, ale s inou chorobou, a hoci ich už manželská 
posteľ skôr desí, ako teší, o svojom probléme sa pred lekárom 
„zabudnú“ zmieniť. Isteže, ani ženy sa so svojimi ťažkosťami 
tohto druhu len tak hocikomu nezverujú, ale určite sú otvore-
nejšie a menej prudérne ako chlapi.
Skutočnosť je taká, že veľa ľudí na Slovensku sa hanbí o po-
ruchách, ktoré ovplyvňujú ich sexuálny život, hovoriť. Do-
konca ani v ordináciách to nie je hladký a „bezbolestný“ 
proces. Sexualita je intímna vec a hoci v súvislosti s ňou v 
našej spoločnosti nikdy neplatilo prísne informačné embar-
go, mnohí z nás majú problémy hovoriť o nej bez zábran. 

Tri línie liečby 
Výpočet zdravotných komplikácií, ktoré skleróza multiplex 
spôsobuje pacientovi, je siahodlhý. V súvislosti s našou té-
mou možno konštatovať, že toto ochorenie, žiaľ, môže zne-
funkčniť všetky základné piliere mužskej sexuality – libido, 
teda milostnú túžbu a chuť, erekciu (stoporenie pohlavné-
ho údu) a ejakuláciu (výron semena počas milovania). Poru-
chou alebo znížením libida trpí väčšina chronicky chorých 
ľudí. Na príčine je samotné ochorenie, ktoré si pacient uve-
domuje a ktoré mu v bežnom živote spôsobuje množstvo 
najrôznejších obmedzení. Poruchy erekcie a ejakulácie sú 

u pacientov so sklerózou multiplex spôsobené základným 
ochorením, teda zmenami v nervovom systéme. 
Prvé príznaky poruchy erekcie - odborníci v tomto prípa-

de hovoria o erektílnej dysfunkcii - sú u väčšiny pacientov 
s diagnózou skleróza multiplex dobre liečiteľné. Aj tu pla-
tí, že čím skôr pacient príde za lekárom, tým jednoduchšie 
a rýchlejšie je možné poruchu odstrániť. Úspešnosť liečby 
samozrejme závisí aj od závažnosti a rozsahu neurologické-
ho poškodenia, ale na základe štatistických údajov možno 
dôjsť k záveru, že v zásade je možné zlepšiť erekciu takmer 
každého pacienta. 
Lekári pripomínajú, že liečba porúch erekcie je v súčasnosti 
rozdelená do troch línií. Na prvom mieste je to liečba tablet-
kami, takzvaná perorálna liečba. Pacienti so sklerózou mul-
tiplex majú dnes k dispozícii prakticky iba známu modrú 
pilulku. Je to účinný liek, ktorý je síce na predpis, ale môže 
ho predpisovať každý ambulantný lekár. Jeho účinnosť do-
sahuje až okolo 80 percent, pričom je bezpečný a ľahko apli-
kovateľný. Pacient si hradí celú hodnotu lieku sám. Pokiaľ 
„esemkár“ nedosiahne uspokojujúcu erekciu pomocou pi-
lulky alebo vákuovej pumpy, lekári odporúčajú použiť pro-
striedky patriace do druhej línie liečby. Z týchto sú na Slo-
vensku dostupné injekcie. Poslednú, tretiu líniu liečby, tvoria 
operačné metódy.

(ir) 

Skleróza multiplex (SM), ako je všeobecne známe, postihuje najmä mladých ľudí vo veku od 20 do 40 rokov. 
Napáda viac ženy ako mužov, hoci ani tých nešetrí. Ochorenie ovplyvňuje existenciu človeka, premieta sa do  
jeho pracovného a spoločenského zázemia, a zasahuje jeho rodinný, a teda aj sexuálny život. Mladá žena, ktorej 
diagnostikovali sklerózu multiplex, ale napriek tomu túži po dieťati, v absolútnej väčšine prípadov dosiahne 
svoj vysnívaný cieľ. Súdiac podľa toho, že mladá žena sa rozhodla naplniť svoj život tým najkrajším poslaním, 
materstvom, dá sa predpokladať, že aj jej sexuálny život je napriek skleróze multiplex – okrem výnimiek a bežných 
komplikácii, ktoré sa vždy vyskytnú - zdravý a plnohodnotný. 

Utajovaná intimita
Keď manželská posteľ chlapa skôr desí ako teší...
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Výživoví 
poradcovia 
pre pacientov 
sú zatiaľ na 
Slovensku 
hudbou 
budúcnosti

Hoci spomínaná rada je určite dobre mienená, žiaľ, nie cel-
kom korešponduje s našou realitou: isteže, bolo by skvelé, 
keby sa pacient v rámci rehabilitácie ocitol v rukách také-
hoto špecialistu, no... Prax je taká, že v personálnej zostave 
väčšiny SM centier na Slovensku chýbajú niektorí špecialisti, 
a tak lekári, ktorí pôsobia v centrách, hovoria, že výživový 
poradca je až kdesi na chvoste, teda jeho služby sú dnes ešte 
iba akýsi sen ďalekej budúcnosti.

Sme to, čo jeme!
Jedna z najdôležitejších zásad v oblasti zdravej výživy ho-
vorí, že „esemkár“ by si mal udržiavať primeranú hmotnosť. 
Nemusí byť ideálna, tabuľková, ale mala by byť taká, aby 
pacientovi pomáhala fyzicky aj psychicky. Zdravá výživa je 
podstatnou súčasťou tak prevencie, ako aj liečby. Už naši 
predkovia objavili prostú, ale nesmierne dôležitú pravdu: 
Sme to, čo jeme!  Ak teda zdravý človek dlhší čas konzu-

muje nedobrú, chémiou nasiaknutú, toxickú stravu, je viac 
ako pravdepodobné, že ochorie. Ak sa však pacient začne 
zdravo, rozumne stravovať, priebeh jeho ochorenia môže 
mať miernejší charakter. Zdravá strava je teda univerzálnym 
prostriedkom na zlepšenie, prípadne na udržanie si zdravia. 
Odborníci často zdôrazňujú význam a dôležitosť zdravej, 
racionálnej výživy a svoj apel adresujú celej spoločnosti. 
Zvláštny dôraz pritom kladú na pacientov, samozrejme nie-
len na tých s diagnózou skleróza multiplex, ale všeobecne. 
Zdravá strava by podľa nich mala obsahovať všetky zložky 
- teda bielkoviny, cukry aj tuky, minerály, vitamíny, vodu. 
Tento zoznam by však určite nebol kompletný, keby sme 
doň nezaradili napríklad aj skúseností predchádzajúcich ge-
nerácií. Naši starí rodičia  určite nejedli každý deň mäso, ich 
strava bola jednoduchšia, skromnejšia, ale rozhodne bola 
zdravá. Väčšina z nich nevedela, čo je to banán, ale všet-
ci mali k dispozícii potraviny z domácich zdrojov, zásadne 

Zdravou a vyváženou stravou možno pacientom s diagnózou skleróza multiplex nielen zlepšiť ich zdravotnú 
bilanciu, ale zároveň je možné aj zmierniť určité príznaky tohto ochorenia. Tí, ktorí však očakávajú rýchle, 
a div že nie zázračné uzdravenie, budú samozrejme sklamaní, pretože ani tá najracionálnejšia strava takýto 
výsledok nezaručuje. Ale za úspech možno považovať už to, že pacientovi lepšie trávi, netrpí nadváhou, už 
ani nehovoriac o odstránení hrozby obezity. Okrem toho má lepšiu dispozíciu a chuť hýbať sa, prezentovať sa 
pohybom, pretože sa príjemnejšie cíti. Odborníci okrem toho konštatujú, že zdravší spôsob života nesporne 
odďaľuje progresiu ochorenia. V tejto súvislosti však treba pripomenúť, že tak ako pri cvičení, aj pri prechode 
na zdravý spôsob stravovania, môže pacient očakávať zmeny k lepšiemu až po dvoch-troch mesiacoch. Lekári 
„esemkárom“ odporúčajú, aby sa o týchto problémoch čím skôr poradili s výživovým poradcom. 

uprednostňovali základné suroviny domácej proveniencie 
– kapustu, kel, šošovicu, cícer, hrach, proso, jačmenné krú-
py atď. Dnes každý odborník potvrdí, že napríklad jablko či 
mrkva sú potravinové klenoty, pretože obsahujú množstvo 
veľmi dôležitých látok. 
Slovensko má jedinečné prírodné podmienky na pestova-
nie ovocia, zeleniny, obilnín, na výrobu mäsa, mlieka a vô-
bec všetkých základných potravín. Všetky druhy ovocia, kto-
rým sa u nás darí, obsahujú antioxidanty. Niektoré viac, iné 
menej, ale absolútne najcennejšie sú tie, ktoré si môžeme 
nazbierať v prírode – čučoriedky, brusnice, černice, maliny, 
jahody, šípky, medvedí cesnak...
Za zdravé, chutné a dobré považujeme také potraviny, kto-
ré vypestujeme doma, vo svojom bezprostrednom okolí, 
vo svojej lokalite. Potraviny by mali byť čo najčerstvejšie, 
ovocie a zelenina by mali byť zrelé. Toto je teória – a aká je 
prax? Namiesto toho, aby sme v čo najhojnejšej miere vyu-
žívali to, čím nás naša príroda obdarila, neraz kupujeme to, 
čo by v nás malo vyvolávať mnohé otázniky – ako môže byť 
zdravé to ovocie, ktoré ktosi odtrhol predčasne, bolo teda 
ešte nezrelé, potom ho ktosi iný napchal do podpalubia, 
vraj aby tam dozrelo? A po absolvovaní tisícok kilometrov sa 
takýto zdecimovaný, chemicky vylepšený a dotvorený „zá-
zrak“, dostane na náš stôl...  Alebo ako môže nášmu zdraviu 
prospieť na prvý pohľad zdravá, ale v podstate iba „vypulí-
rovaná“ zelenina, ktorú pestujú na skládkach? Presne takto 
to totiž praktizujú „roľníci“ v niektorých krajinách ležiacich 
okolo Stredozemného mora. 
Dovážame potraviny z celého sveta a dovážame ich v ob-
rovských množstvách. A tie naše, domáce, slovenské sme 
vlastne svojím nezáujmom odsúdili na zánik. Obchodné 
reťazce nám diktujú, čo máme jesť a my to jeme, hoci nás 
klamú tak reklamou, ako aj samotnou podstatou veci.

Prečo sa nepoučíme?
Dá sa povedať, že slovné spojenie zdravá výživa je nielen vo 
svete, ale už aj u nás mimoriadne frekventované. Málokto 
z nás však vie povedať, čo tie slová presne znamenajú, čo 
pod týmto pojmom máme rozumieť. Nečudo, že v živote 
to potom vyzerá tak, že väčšina ľudí význam zdravej výži-
vy a zdravej stravy podceňuje. A to napriek tomu, že prá-
ve ona môže v značnej miere rozhodovať o našom zdraví 
či chorobe. A nielen telesnom, ale aj o duševnom zdraví, 
pretože stará pravda hovorí, že ak bolí telo, trpí aj duša. Vý-
živoví odborníci zdôrazňujú, že zdravá strava predsa nie je 
iba kvalitné „palivo“ pre naše svaly, ale je to aj mimoriadne 
dôležitá výživa pre náš mozog. Inými slovami povedané, 
správnu funkciu mozgu môžeme v dobrom, ale v zlom sme-
re ovplyvniť – stravou.  A to je teda viac ako závažný dôvod, 
prečo sa neoplatí ignorovať pojem racionálna výživa.
Veľa ľudí si stále neuvedomuje, ako zásadne náš život 
ovplyvňuje kvalita stravy. V jedle totiž nie je len energia. 
Okrem bielkovín, sacharidov a tuku v rôznom pomere, sú 
v potravinách aj ďalšie dôležité látky - vitamíny, minerály, 
vláknina, fytochemikálie, teda rastlinné, „dobré“ chemikálie, 
ako aj „zlé“ chemikálie, ktoré do potravín pchajú výrobcovia 
potravín. 
Ako zdravú výživu môžeme označiť také kombinácie jedál, 
ktoré nejakým spôsobom prospievajú nášmu zdraviu. Za 
nezdravú výživu považujeme také jedlá alebo technológie 
ich prípravy, ktoré môžu naše zdravie ovplyvniť nežiadúcim 
spôsobom. 
Mimochodom, obezita a nadváha sú len vrcholom ľadovca. 
Ak jedávate nevhodnú stravu, budete tučnieť a okolie si to 
určite všimne. Sú však prípady, keď sa nevhodná strava môže 
stať tichou tikajúcou bombou, pretože jej zhubný vplyv sa 
na človeku prejaví neskôr. Jedlá z bufetov, macdonaldov, 
rôzne rýchle občerstvenia, opekaná slaninka, klobáska, úde-
niny či vyprážané menu – toto všetko ignorantom zdravej 
výživy akože neškodí. Čo na tom, že im už brucho preteká 
cez opasok, že prírodu považujú iba za akúsi dekoráciu a po-
hyb v nej za premárnený čas. Hlavne, že im chutí jesť a piť. 
Trest za nerozvážnosť nepríde okamžite, na ortieľ si nejaký 
ten rôčik treba počkať, ale jedno je isté – spomínaná odplata 
určite príde a nie je vylúčené, že bude mať podobu infarktu 
či rakoviny. Bez stravy umrieme rýchlo, zo zlej stravy umie-
rame dlho a pomaly.

(ĽS)
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Začiatkom februára 2013 britskí vedci potvrdili, že na-
šli kostru kráľa Richarda III. Skelet, ktorý archeológovia 
objavili pod parkoviskom v anglickom meste Leicester, 
skutočne patrí spomínanému anglickému kráľovi, ktorý 
je na celom svete známy aj vďaka slávnej rovnomennej 
historickej hre dramatika Williama Shakespeara. Informá-
ciu o náleze zverejnili vedci z univerzity v Leicestri, ktorí 
kostru podrobili mnohým testom vrátane analýzy DNA. 
„Bez akejkoľvek rozumnej pochybnosti môžeme konštatovať, 

že naozaj ide o kostru kráľa Richarda III.,“ povedal hlavný 
archeológ univerzity Richard Buckley. 
Kostru objavili pri vykopávkach na mieste voľakedajšieho 
františkánskeho kostola. Z dobových kroník je známe, že 
práve v hrobke pod týmto chrámom bol kráľ Richard III., 
posledný anglický monarcha z rodu Plantagenetovcov, 
pochovaný. Jeho náhla a tragická smrť znamenala začia-
tok vlády Tudorovcov, pretože na anglický trón potom za-
sadol prvý kráľ z tejto dynastie, Henrich VII. 

Kľúčová analýza
Britskí univerzitní vedci podrobili kostru 
mnohým testom. Analýza rádiokarbó-
novou metódou potvrdila, že kosti pat-
ria zhruba 30-ročnému mužovi, ktorý žil 
približne medzi rokmi 1455 – 1540. Tieto 
informácie boli do značnej miery určujú-
ce, pretože Richard III. padol v boji, keď 
mal 32 rokov. Nájdené pozostatky ďalej 
ukázali, že dotyčný muž trpel vážnou 
skoliózou, teda pokrivením chrbtice. Tak 
mnohé dobové pramene, ako neskôr aj 

dramatik William Shakespeare, zdôraz-
ňovali Richardovu zdeformovanú posta-
vu. Výskum odhalil aj desať poranení, z 
toho osem na hlave. Rovnako tieto indí-
cie posúvali výskumníkov bližšie k cieľu. 
Anglický kráľ ich utŕžil v boji, ale zrejme 
aj po smrti, keď víťazi jeho mŕtvolu zo-
havili. V správe o výsledkoch analýzy sa 
nachádzalo aj konštatovanie, že nález 
obsahoval subtílne kosti, čo zodpovedá 
dobovým opisom Richardovej krehkej 
postavy. Štúdie nájdených kostí „presved-

čivo dokazujú, že ide o Richarda III.,“ po-
vedala biologička Jo Applebyová. Počas 
výskumu sa však nenašiel dôkaz, že kráľ 
mal chromú ruku, ako to tvrdia niektorí 
tudorovskí historici.
Pre identifikáciu kostry však bola kľúčová 
analýza DNA. Genealógovia z univerzity 
v Leicestri identifikovali štyroch žijúcich 
potomkov z rodiny Richarda III., ktorí sú-
hlasili s anonymnou účasťou na tomto 
projekte. Nakoniec porovnali DNA z náj-
denej kostry s DNA stolára Michaela Ibse-

na, ktorý je po 16 generáciách potomkom Richardovej sestry 
Anny z Yorku a ktorý žije v Londýne. Genetička Turi Kingová 
oznámila, že analýza v oboch prípadoch potvrdila zhodu DNA. 

Pochovaný bez úcty
Geniálny dramatik William Shakespeare opísal vo svojej histo-
rickej dráme Richard III. tohto anglického panovníka ako fyzicky 
deformovaného tyrana a uzurpátora, ktorý kráľovský trón získal 
dokonca tak, že dal zavraždiť svojich dvoch synovcov. Shakes-
peare mu vložil do úst slávnu vetu: „Koňa! Kráľovstvo za koňa!,“ 
ktorú zničený monarcha zakričí v závere prehratej bitky. 
Richard III. napriek spomínanej interpretácii však stále zostáva 
do značnej miery záhadou. Vládol iba dva roky a podľa názoru 
niektorých historikov bol hrdinom. Bol predposledný z 13 detí  
vojvodu Richarda Plantageneta a už ako deväťročný sa stal bo-
hatým šľachticom. Po smrti Eduarda IV. roku 1483 sa Richard 
stal lordom protektorom a poručníkom nad svojimi synovcami, 
najmä neplnoletým následníkom trónu Eduardom. V tom čase 
bol Richard medzi obyvateľmi Anglicka veľmi populárny. Jeho 
švagriná Alžbeta Woodvillová, vdova po Eduardovi IV., ho však 
neznášala. Ona a jej príbuzní sa snažili moc v krajine strhnúť na 
svoju stranu. Keď sa kráľovná vdova jednostranne rozhodla, že 
neplnoletý Eduard bude korunovaný čo najskôr, teda nebude 
sa čakať na jeho plnoletosť, a dátum korunovácie určila na 4. 
mája 1483, Richard rázne zasiahol. Vplyvnú švagrinú odstavil 
na vedľajšiu koľaj, synovcov prikázal uväzniť a sám sa posadil 
na anglický trón.  
Na druhej strane väčšina historikov zastáva názor, že sa sprá-
val ako krutý tyran. Jeho zástancovia však zdôrazňujú, že na-
príklad William Shakespeare ho vykreslil veľmi jednostranne, 
tendenčne a optikou víťazných Tudorovcov. Preto by sa malo 
jasne povedať, že táto historická dráma je umeleckým spraco-
vaním príbehu a nie kráľovskou kronikou, ako slávny alžbetínec 
Shakespeare svoje historické hry označoval. 
Zohavené telo Richarda III. po bitke pri Bosworthe víťazi vy-
stavili v Leicestri ako dôkaz, že je skutočne mŕtvy. Potom ho 

uložili do hrobky vo františkánskom kostole, ktorý však v 16. 
storočí zbúrali, a tak sa ešte donedávna verilo, že panovníkove 
pozostatky zrejme skončili v miestnej rieke. Celý richardovský 
príbeh má aj ďalšie peripetie, pretože podľa všetkého mŕtvola 
nebola zahalená v rubáši a dokonca ani neležala v truhle. Hoci 
takýto postup nebol v tej dobe ničím nezvyčajným, predsa len 
išlo o pohreb anglického kráľa! Aj táto skutočnosť potvrdzuje 
informácie z dobových prameňov, podľa ktorých víťazní Tudo-
rovci Richarda III. pochovali „bez náležitej úcty“. 
Britskí vedci nielen našli a analyzovali pozostatky Richarda III., 
ale dokonca zrekonštruovali aj jeho tvár. Rekonštrukciu umož-
nila pomerne dobre zachovaná lebka. Hoci Richardovi III. 
mnohí historici prisúdili povesť krutého vládcu, bol to pod-
ľa všetkého celkom sympatický človek. Možno to usudzovať 
podľa výsledku skvelej práce britských vedcov, ktorú urobili 
na základe objavených pozostatkov kostry. Neskôr zverejnili aj 
zrekonštruovanú podobu panovníka. Tvar lebky, štruktúra jej 
kostí vykazovali typické znaky kráľovskej podoby, ako je známa 
z neskorších obrazov. 
Existujú skupiny historikov obhajujúce Shakespearovu verziu 
Richarda III. ako zakomplexovaného tyrana, hrbáča s uschnutou 
rukou, ktorý bol v matkinom lone namiesto deviatich mesiacov 
dva roky a ktorý mal hneď po narodení zuby a dlhé vlasy. Iné 
historické združenia však ostro protestujú proti takýmto klebe-
tám a nepodloženým obvineniam. Richarda III. bránia najmä ar-
gumentmi, že v dobových záznamoch, teda z čias, keď žil, a nie 
v tých, čo vznikli pol storočia a neskôr po jeho smrti, neexistujú 
žiadne zmienky o tom, že bol tyran, krvilačná ohava či výrazne 
telesne postihnutý jedinec. Richard III. bol posledný Plantage-
net a nastupujúci Henrich ako Tudor musel nejako ospravedlniť 
uzurpovanie trónu právoplatnému dedičovi. Henrichov dvorný 
pisateľ Thomas More cieľavedome vytváral zlovestný portrét 
Richarda III. a dramatik Shakespeare, ako dieťa svojej doby, čer-
pal svoje poznatky práve od Mora. 

Michal Gavalier

riCharD iii. –  
Tyran či hrDina?

Sú kráľovské kroniky Williama Shakespeara  
tendenčnými a nactiutŕhačskými hrami?
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SM A JOGA SM A JOGA

Život je najväčšia 
hodnota

V minulom čísle nášho magazínu sme uverejnili prvý 
z monológov známeho slovenského cvičiteľa jogy Jo-
zefa (Doda) Blesáka, ku ktorému – ako sme to zdôraz-
ňovali - si našli cestu aj mnohí pacienti s diagnózou 
skleróza multiplex. Dnes pokračujeme v našom cykle, 
pričom rozjímanie o cvičení tela nahradia úvahy o cvi-
čení ducha. Mnohí „esemkári“ sa s jogou stretávajú pr-
výkrát, sú teda absolútni začiatočníci, a hoci chápu, že 
joga je očistný rituál, vďaka ktorému by malo pookriať 
nielen telo, ale mala by sa zregenerovať aj duša člove-
ka, v hlave im nepochybne víria desiatky otázok. Čo im 
teda poradí skúsený cvičiteľ? Nasmeruje ich myšlienky 
k prameňom etiky a morálnej čistoty? Je to jednodu-
chý proces alebo ho podmieňuje  množstvo rôznych, 
neraz prekvapivých faktorov? Smerovanie človeka 

je totiž nesmierne dôležité, pretože nie všetky cesty 
vedú k chrámu a joga je jeden z prostriedkov ako do-
siahnuť cieľ, ako vstúpiť do chrámu, ktorý je  naplnený 
šťastím, radosťou, ale aj pokorou, pracovitosťou a to-
leranciou...

Ako však má človek, a je jedno, či je zdravý alebo pre-
konáva nejakú chorobu, pristupovať k joge? Musí prísť 
s čistou dušou, alebo práve joga mu pomôže oslobodiť 
sa od rôznych nánosov, ktoré mu bránia kráčať cestou 
za šťastím? Musí nastať akési „upratovanie duše“, aby 
človek začal naplno prijímať tajomstvá, a aby mohol 
aktívne čerpať z bohatstva jogy?  Práve toto je téma, 
ku ktorej sa viažu dnešné myšlienky, názory a rady JO-
ZEFA (DODA) BLESÁKA.

Vďačnosť
„Čistenie, upratovanie - to je veľmi pekné a výstižné pome-
novanie toho, o čo nám ide. Joga je multidisciplinárna zále-
žitosť, teda nejde v nej len o cvičenie tela, ba práve naopak, 
oveľa viac ako fyzické cvičenia sú v nej zastúpené predovšet-
kým duševné techniky. Je to logické, pretože náš zdravotný 
stav riadi a ovplyvňuje naša psychika, naše vnútorné prostre-
die, naša etika a morálna vyspelosť. Jeden z veľkých klasikov 
jogy, Maharaši Pataňdžali, približne 200 rokov pred Kristom 
ako prvý zapísal  múdrosť, ktorá vznikla 2000 rokov pred na-
ším letopočtom. Celé generácie si ju odovzdávali ako tajné 
učenie, teda nie všetci ľudia v Indii, kde joga vznikla, sa dozve-
deli, čo  to vlastne je. Tieto techniky boli určené len pre vyvole-

ných, pre príslušníkov najvyššej kasty, ktorí sa začali venovať 
mystike, svojmu náboženstvu. Joga bola vlastne cesta alebo 
prostriedok, ako dosiahnuť určité spojenie s Bohom. A títo ľu-
dia sa museli vnútorne očistiť, lebo už vtedy pochopili, že ak 
človek podlieha istým zdedeným nedokonalostiam vo svojej 
povahe, vo svojom charaktere,  akoby ho to vnútorne znečis-
ťovalo, ako keby to blokovalo rozvoj jeho prirodzených síl. Gu-
ruovia, ktorí usmerňovali mladých ľudí, ich viedli k tomu, aby 
sa vnútorne očistili, aby sa zbavili všetkých nánosov. A tých 
má každý človek viac než dosť. Niekto má sklon ku komple-
xom, niekto naopak k sebapreceňovaniu, niekto sa utieka k 
mamonu, hromadeniu materiálnych statkov. Alebo sú to urči-
té pudové prejavy, napríklad sexuálne, ktorých sa nevie zba-

Myšlienky, názory a rady  
cvičiteľa jogy jozefa (Doda) blesáka (1.) Ilu
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viť, a mal by to urobiť, ak chce kráčať dopredu. Je zaujímavé, 
že Pataňdžali na prvé dva stupne dal práve očistenie sa od 
týchto nedostatkov. 
V tejto súvislosti chcem zdôrazniť, že poruchy povahy, morálky 
a etiky vnútorne ovplyvňujú nielen psychiku či charakter člo-
veka, ale prejavujú sa aj na jeho somatike. Na fyziologickom 
zdraví človeka. Svojim cvičencom často uvádzam nasledovný 
príklad: „Máte pred sebou dva sudy, do ktorých polstoročie le-
jete rôzne tekutiny. Do jedného dávate pomyje, do druhého 
čistú pramenistú vodu. Keď sa na ne pozriete, na prvý pohľad 
ich nemusíte rozoznať, ale podľa vône viete, v ktorom boli po-
myje a v ktorom voda. Alebo keď sa rukou dotknete ich vnút-
ra, hneď vám je všetko jasné , pretože ste zbadali, že na stene 
jedného je blato a svinstvo, kým v druhom prípade nahmatá-
te čisté drevo...“ Rôzne povahové nedokonalosti podstatným 
spôsobom ovplyvňujú naše vnútro, pôsobia na nás ako tá 
usadenina.
Niekto si však môže povedať, dobre, toto platí všeobecne, ale 
mladý človek má 17 rokov, spomínané nedokonalosti sa uňho 
ešte nemohli prejaviť, a on napriek tomu má sklerózu mul-
tiplex. Áno, to je pravda, stáva sa to. Ale v tomto momente sa 
začína istý proces, vlastne určitá práca na sebe, práca, ktorá 
vychádza zvnútra človeka, a vzniká v rámci jogy. To znamená, 
že človek si najskôr uvedomí  hodnotu života, ktorý dostal, a je 
to nesmierne veľká hodnota, pretože väčšia hodnota, ako dať 
život a mať život, neexistuje. A túto hodnotu si začne vážiť a 
začne ju zveľaďovať. A tým, že si ju uvedomí, že prejaví určitú 
vďačnosť za ňu, spomínanú vďačnosť potom dokáže vyžiariť 
do svojho okolia formou pozitívnej energie. Alebo sa tak sta-
ne jeho pozitívnym prístupom k okoliu, teda tým, že si začne 
vážiť iných ľudí. A vtedy sa v človeku zrodí určitá harmónia, 
akési vyrovnanie sa nielen so svojou chorobou, ale zároveň je 
to aj určitý radostný pohľad vôbec na samotný život. Toto je 
vlastne opak toho, ako niektorí ľudia prežívajú sklerózu mul-
tiplex, keď prepadnú určitej panike a zúfalstvu. Takže už toto 
vnútorné preladenie je pri tejto diagnóze nesmierne dôleži-
té. Samozrejme, nielen pri nej, koniec koncov sú medzi nami 
ľudia, ktorí majú rôzne nádorové ochorenie, a ich diagnóza 
napreduje veľmi rýchlo, kým pacienti so sklerózou multiplex 
môžu žiť dlhé roky. 

Vnútorné preciťovanie
Vnútorný postoj vytvára určité prostredie a to je vhodné na 
to, aby si človek začal uvedomovať nielen svoje vnútro, ale 
aj svoje telo. V joge sa pozornosť sústreďuje na precítenie, na 
prežitie pocitov, ktoré sa napríklad  vytvárajú pri cvičení. Je 
to niečo podobné, ako keď nesiete ťažké bremeno, napríklad 
plné vedro vody, a v svaloch rúk či chrbta cítite napätie. Keď 
vedro položíte, predchádzajúci pocit okamžite nezmizne. Na-
pätie vo vás ešte doznieva, slabne, a pocit sublimuje, stráca 
sa, odchádza, až sa napokon vyrovná s tým, ktorý pociťujete 
v druhej ruke, v tej, čo ste nič nedržali. Niečo podobné je aj 
v joge. Robíme určitý cvik a začíname vnímať odozvy v sva-
lových vláknach. Keď docvičíme, začíname vnímať pocitové 
ozveny, ktoré pomaličky doznievajú a takto sa vytvára vnú-
torná senzitivita, vnútorné preciťovanie. Pri týchto cvičeniach 

začíname postupne oveľa lepšie vnímať svoje telo, oveľa viac 
ho spoznávame a sme naň viac citliví. Citliví nielen na pohyb, 
alebo pocity po pohybe a po záťaži, ale sme citliví aj na rôzne 
fyziologické pochody, ktoré sa v tele odohrávajú. Napríklad aj 
na tie v čase pokoja. Takže vnímavosť človeka sa prejavuje aj 
v podobe určitého sebauvedomovania sa.
Joga je zaujímavá aj tým, že prakticky nepozná vekové ob-
medzenia. Napríklad chodí ku mne 85-ročná dáma, ktorá 
cvičí toľko, koľko môže. Jedna z prvých etických zásad jogy 
znie - rešpektuj svoje limity, svoje obmedzenia. Inými slova-
mi povedané, netreba sa preceňovať. Aj spomínaná dáma vo 
vyššom veku sa drží tohto pravidla: ukážem jej cvik, ktorý je 
na prvý pohľad možno zložitý, a ona trebárs svoj zadoček už 
podľa pokynov nezdvihne, ale to je v poriadku, pretože viem 
jej poradiť iné varianty, ktoré pôvodný cvik plne nahradia. A 
požadovaný účinok možno získať aj takto. Človek teda sku-
točne môže cvičiť aj vo vyššom veku, keď už mnohí rezignujú, 
nahovárajú si, že sú starí, nezvládli by to, a okrem toho načo 
by to robili, keď im už aj tak nič nepomôže. Sú to veľmi jedno-
duché cvičenia, ktoré  človeku skutočne pomáhajú. Je ohrom-
né, ak zvládnu hoci  synchronizáciu pohybu s dychom, alebo 
keď si osvoja veľmi jednoduché cvičenia s nohami, rukami, s 
prstami na rukách, na nohách, s brušnou stenou, krkom, ple-
cami a pod. Všetko sú to cvičenia, ktoré dokáže zvládnuť aj 
osemdesiatročný človek.“ 

(Pokračovanie)
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RELAX

Horoskop

RELAX

Väčšina z vás víta nový rok s veľkým očakávaním a nádejou, že 
by sa váš život mohol obrátiť k lepšiemu, a to tak po finančnej 
stránke, ako aj v oblasti vzťahov, lásky, práce či zdravia. Aký 
teda bude rok 2016? Horoskop naznačuje, že v porovnaní s ro-
kom 2015 sa v ňom dočkáte veľkých zmien, a budú to zmeny 
k lepšiemu. Situácia, ktorá na vás čaká, vyzerá byť mimoriadne 
priaznivá. Bude to síce zložité obdobie, ale ak do nadchádzajú-
cich mesiacov vkročíte s otvorenou mysľou a pevným odhod-
laním niečo dokázať, celý nový rok bude pre vás mimoriadne 
úspešný.
Všeobecne možno konštatovať, že v oblasti vzťahov sa rysuje 
veľký pokrok. Ak sa vám niekto mimoriadne páči, nehanbite 
sa a povedzte mu to. V práci by ste mali byť stále o krok pred 
ostatnými, pretože v opačnom prípade vám hrozí syndróm 
vyhorenia alebo totálna nechuť k pracovným povinnostiam. 
V roku 2016 sa vám však oplatí tvrdo a poctivo pracovať, hoci 
neraz aj vo forme „nadčasov“. Zlepší vám to pozíciu aj meno, 
a okrem toho vás čaká nadštandardná odmena, a azda aj vy-
snívané povýšenie.    
Rok 2015 priniesol vytúžené uvoľnenie a celkové uspokojenie 
rozkolísanej hladiny vášho života. Samozrejme pre niektoré 
znamenia zverokruhu bol tento rok pokojnejší, ako pre tie 
ostatné, ale v konečnom dôsledku ulahodil všetkým. Bez vý-
nimky všetkým. Vďaka tomu ste sa všetci mohli cítiť slobod-
nejšie, mohli ste si usporiadať a nanovo zorganizovať svoje 
životy, vypratať rôznych kostlivcov zo skrine (ruku na srdce – 
každý z nás má nejakého, či si to prizná, alebo nie), a vďaka 
tomu nabrať sily, ktoré budete potrebovať v nadchádzajúcom 
roku 2016.
Divý, dynamický, nepokojný a dosť búrlivý – presne taký 
môže byť blížiaci sa nový rok. Nemali by ste sa však báť urči-
tého temného mraku, ktorý so sebou budúce mesiace prine-
sú. Naopak, túto situáciu by ste mali využiť k prehodnoteniu 
vlastných plánov a postupov v mene dosiahnutia cieľov, ktoré 

ste si určili. Pravda, nie je vylúčené ani to, že budete musieť 
prehodnotiť všetko, čo ste doteraz dosiahli, a čo ste pôvod-
ne chceli dosiahnuť. Žiaľ, niekedy je medzi jedným a druhým 
priepastný rozdiel. Rovnako je to aj s ľuďmi, pretože si budete 
musieť urobiť rekapituláciu, koho ste stretli, a najmä, s kým ste 
sa mienili zísť, ale z rôznych príčin vám to nevyšlo. A možno 
bude nevyhnutné radikálne prehodnotenie celej cesty, ktorú 
ste prešli od útlej mladosti až doteraz. Z tejto predpovede je 
nad slnko jasné, že pôjde o proces, ktorý bude zložitý, kompli-
kovaný a neľahký, ale na druhej strane sa vám za vynaloženú 
námahu už koncom roku 2016 dostane zaslúženej odmeny. 
Ak chceme charakterizovať budúci rok, vo všeobecnosti mož-
no povedať, že bude  naplnený rôznymi zlepšeniami a opatre-
niami, ktoré podporia rozvoj vášho „ja“. Rýchle tempo, ktoré 
bude po celý rok evidentné na každom kroku, vás však ne-
unaví, nevyčerpá, ale skôr opačne, nabije vás novou energiou 
a silou, ktoré sú veľmi potrebné k tomu, aby ste sa odhodlali 
urobiť kroky, čo vás posunú bližšie k uskutočneniu krátkodo-
bých aj dlhodobých plánov. Mimochodom, nebojte sa vašim 
nadriadeným ukázať svoje schopnosti, a ak veríte nápadom či 
myšlienke, čo vo vás skrsla, nenechajte sa odbiť, ani si to vyho-
voriť, ale dotiahnite celú vec až do úplného konca. Ak by ste 
poľavili, ak by ste sa stiahli a zaliezli do kúta, mohlo by sa stať, 
že vaše zaváhanie využije niekto iný k vlastnému prospechu.  
Preto si choďte za svojimi presne vytýčenými cieľmi a uvidíte, 
že úspech na seba nenechá dlho čakať.
Plánovanie a rozvrhnutie každodenného života bude nevy-
hnutné aj vo sfére lásky, ľúbostných vzťahov a partnerského 
spolunažívania. Dynamika a vášeň, ktoré so sebou rok 2016 
prináša, rozprúdia krv každému z vás. Ak ste však bez partnera, 
vyrazte von zo svojej veže zo slonoviny, prestaňte sa schová-
vať pred láskou, ktorá na vás určite čaká. Vzduch bude doslo-
va nabitý všadeprítomnou túžbou po nájdení toho pravého 
človeka na spoločnú cestu životom. Ani partnerstvu a manžel-
stvu sa vášeň nevyhne. Snažte sa ju využiť k upevneniu vášho 
vzťahu a k posunutiu sa o krôčik ďalej. Buďte odvážni a neboj-
te sa experimentovať.
V roku 2016 platí jedna všeobecná rada pre všetky znamenia 
zverokruhu. Buďte trpezliví a naplnení až po okraj optimiz-
mom. Snažte sa vyťažiť z každej situácie to najlepšie, čo sa 
v nej skrýva, a nedajte sa ničím odradiť na ceste za novými 
métami. Všetko, čo sa vám v roku 2016 podarí  dosiahnuť, vám 
bude prinášať úžitok a radosť ešte mnoho rokov.  
Aj východné kalendáre ohlasujú, že sa blíži zmena. Pomaly 
doznieva rok Drevenej Kozy, ktorý sa skončí 7. februára 2016. 
Podľa čínskeho lunárneho kalendára 8. februára 2016 prebe-
rá vládu Ohnivá Opica. Jej rok (končí sa 27. 01. 2017) sa opäť 
zopakuje až o 60 rokov, a vo všeobecnosti ho možno považo-
vať za mimoriadne šťastný a vrchovato naplnený pozitívnymi 
zmenami. Vynaliezavosť, hravosť a dôvtip opice sú jednodu-
cho obdivuhodné. Rok pod jej vládou prinesie všetkým veľa 
dobrého a pozitívneho. Môžeme očakávať celkové zlepšenie 
života, naskytnú sa nám nové príležitosti, tešme sa na úspechy 
každého druhu, rôzne zmeny a nekonvenčné nápady. Lavína 
dobrých správ pokračuje, pretože najbližšie mesiace sú žičlivé 
finančným operáciám.
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I NEŠťASTIA MAJÚ POZITÍVNE STRÁNKY: 
UMOŽňUJÚ NÁM SPOZNAť SKUTOČNýCH 
PRIATEĽOV.

HOnOrÉ de baLZac

MEDZI VEĽKé OBJAVY PATRÍ POZNANIE, ŽE ZMENOU PO-
STOJA, MôŽEME ZMENIť SVOJ ŽIVOT.

WiLLiaM jaMeS

LEN ŽIVOT ŽITý PRE 
INýCH JE HODEN ŽITIA.

aLbert einStein

JEDNO Z TAJOMSTIEV PLNOHODNOTNéHO ŽIVOTA JE 
MAť JASNý CIEĽ, ZA KTORýM SA OPLATÍ KRÁČAť, A USI-
LOVAť SA HO NAPLNIť.

Herbert neWtOn caSSOn

Dobrá správa 
„Sklerózu multiplex ovplyvňuje veľa enviromentálnych faktorov, ako napríklad vitamín D, fajčenie či vírusy. Naša štúdia 
ukazuje, že veľký príjem soli je ďalší faktor, ktorý vplýva na priebeh a charakter SM“, povedal hlavný výskumník Dr. Mauri-
cio Farez z Neurologického výskumného inštitútu Raula Carrea v Buenos Aires. Predchádzajúci výskum ukázal, že soľ 
môže ovplyvniť tak proces vzniku, ako aj celkový priebeh tohoto ochorenia. Doktor Farez zároveň upozornil, že táto 
štúdia nedokazuje, že soľ samotná vyvoláva ochorenie, ale naznačuje, že medzi soľou a sklerózou multiplex môže byť 
priama spojitosť. „Naša štúdia je zameraná na výskum toho, aký je vzťah medzi príjmom soli a mierou aktivity SM. Výsled-
ky, ktoré sme zaznamenali, musia však byť ešte potvrdené a overené na väčších vzorkách pacientov a na rôznych popu-
láciách“, konštatoval Dr. Farez. Táto štúdia bola realizovaná na vzorke 70 pacientov. Podľa výskumníkov denný príjem 
soli by mal byť v rozmedzí 2 – 4,8 gramu, čo je vlastne jedna čajová lyžička. Keď pacient denne skonzumuje viac soli, 
je štvornásobná pravdepodobnosť, že dôjde k ataku a k zhoršeniu jeho ochorenia. 

(ZATL)

MYŠLIENKY
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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, spol. s r. o., Čajakova 28, 831 01 Bratislava. 
Za odmenu Vám budú zasielané ďalšie čísla časopisu SKOMPASOM zdarma.
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