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Vážení priatelia, milí čitatelia!

Všetci tlieskame Petrovi Saganovi, nášmu majstrovi sveta v cyklistike. Držíme mu palce 
a sme hrdí naňho, pretože vďaka svojmu talentu, pracovitosti a húževnatosti sa vyšvihol 
vysoko, dotiahol to na absolútnu cyklistickú špičku. Hoci dosiahol športový nebeský 
Olymp, Peter naďalej zostal dobroprajným a súcitným človekom. Vie nielen pochopiť 
tých, ktorým sa v živote menej darilo, ale dokáže súcitiť aj s tými, ktorým osud „nade-
lil“ zákernú chorobu. Všetci fandíme Petrovi Saganovi, ale viete, komu fandí on? „Sú to 
Majka, Rasťo, Zuzka, Jarka... A fandím im hlavne kvôli tomu, že sú nadopovaní optimiz-
mom. Hoci trpia nevyliečiteľnou chorobou skleróza multiplex, napriek tomu sa v tomto roku 
zúčastnili jazdy Od Tatier k Dunaju...“
Týmito slovami pozdravil účastníkov jedinečného „esemkárskeho“ podujatia, cyklistic-
kej jazdy s názvom Od Tatier k Dunaju, ktorej druhý ročník sa uskutočnil od 15. do 21. 
mája tohto roku. Vrcholoví športovci veľmi dobre vedia, čo je to kríza organizmu, ktorá 
položí na lopatky dokonca aj majstrov sveta. Keď spomínaná slabosť príde, mnohí, aj tí 
najlepšie trénovaní, špičkoví profíci, boj na ceste vzdajú, nedokončia etapu, a skončia 
v poli porazených, pretože nedokážu prekonať sami seba. Pacienti s diagnózou skleró-
za multiplex si však sadajú na bicykel aj vtedy, keď je ich organizmus v hlbokej kríze, 
pretože „esemka“ nie je nič iné, ako jedna nekonečná a poriadne hlboká fyzická aj psy-
chická kríza. „Esemkári“ ju cítia, bojujú s ňou, zatínajú od bolesti zuby – a predsa jazdu 
absolvujú. Každým odjazdeným kilometrom prekonávajú svoje limity, každou hodinou 
strávenou na bicykli zlepšujú svoje rekordy. Preto im patrí obdiv nás všetkých. A naše 
uznanie smeruje nielen k tým, ktorí absolvovali  - už druhýkrát a opäť vo veľkom štýle 
– jazdu z Vysokých Tatier až do Bratislavy. Snímame klobúk aj pred tými „esemkármi“, 
ktorí jazdia na bicykli každý deň, v piatok aj vo sviatok, v lete aj v zime.  
Pred niekoľkými rokmi existoval v našej spoločnosti predsudok, vraj pacient s diagnózou 
skleróza multiplex je nešťastník, ktorému sa už nedá pomôcť. Keď ho krutá a neľútost-
ná Róza schmatla za pačesy, zostávalo mu už iba jedno - sedieť na invalidnom vozíčku 
a čakať na svoj odchod... Hoci tento zákerný predsudok ešte v našej societe pretrváva, 
život naokolo prináša množstvo krásnych príkladov, že stovky pacientov so sklerózou 
multiplex nielen žijú naplno, ale stále tvrdo pracujú a tvoria. Ich schopnosti sú neraz vý-
nimočné a tak nečudo, že dokážu zvládnuť aj tie najnáročnejšie veci. Približne v polovici 
mája 2016 sme sa dozvedeli, že Malu Dreyerová sa v Nemecku ujala funkcie krajinskej 
premiérky. Snem v Mainzi ju väčšinou hlasov potvrdil v tejto funkcii, a tak nemecká 
spolková krajina Porýnie-Falcko má už druhý mesiac staronovú premiérku. Ďalej by sme 
mohli pokračovať gratuláciou Malu, alebo strohou otázkou, prečo túto správu uverejňu-
jeme práve v našom magazíne. Nuž robíme to preto, lebo sa chceme pochváliť. Päťde-
siatpäťročná nemecká politička, sociálna demokratka s obrovským vplyvom a kompeten-
ciami, je totiž náš človek: Malu Dreyerová, ktorá veľmi úspešne vytvára nielen nemeckú, 
ale aj celoeurópsku politiku, je pacientka s diagnózou skleróza multiplex. Hoci ju toto 
ochorenie veľmi sužuje, bojuje s ním zo všetkých síl a žije aktívny, tvorivý život. 
Približne v polovici decembra minulého roka schválila vláda SR národný program roz-
voja starostlivosti o ľudí so zriedkavými chorobami na roky 2015 – 2020. Na Slovensku 
nimi trpí asi 300-tisíc pacientov, no napriek svojej početnosti sú výnimkami v zdravot-
nom systéme. Cieľom programu je zlepšiť celkovú starostlivosť o týchto pacientov, teda 
aj o „esemkárov“. Má deväť priorít, okrem iného chce rozšíriť informovanosť verejnosti, 
prehĺbiť vzdelávania odborníkov či vytvoriť chýbajúci register pacientov so zriedkavým 
ochorením. Počíta sa aj s rozvojom národných špecializovaných expertíznych pracovísk, 
ktoré majú pacientom a ich rodinám poskytovať diagnostiku, liečbu, ale aj manažment 
pacienta i rodiny. Realizácia programu si má počas prvých dvoch rokov vyžiadať 
250 000 eur zo štátneho rozpočtu.
Nuž myšlienka je to pekná, ale dokážeme ju v plnej miere uskutočniť? Napriek tomu, že 
spomínaná suma nie je astronomická, prijatý národný program by aj vďaka nej mohol 
pozdvihnúť starostlivosť o našich hendikepovaných spoluobčanov na vyššiu úroveň. A 
práve o to ide – každý uskutočnený projekt, každé nové expertízne pracovisko, atď. po-
môžu pacientom dostať sa bližšie k vytúženej méte – žiť svoj život naplno. Spomínaný 
program si určite zaslúži pochvalu, no... Kto však bude kontrolovať, či vyčlenené eurá 
pôjdu naozaj na realizáciu priorít národného programu? Skúsenosti za posledné štvrťsto-
ročie totiž hovoria, že mnohí naši noví demokrati sa nehanbia zarábať na chorých. 
Milí priatelia, želám vám krásne leto a čo najviac dní, ktorých program vám dovolí za-
budnúť na „esemku“.

Ľubomír Stanček

Keď stretneš v živote 
naozajstnú lásku, 
nezavrhni ju, lebo keď 
ju stretneš druhýkrát, 
vyhne sa ti.

MARCUS AURELIUS

Il
us

tr
ač

né
 fo

to

editoriál

SlOVO ODBORNíčKy 4

zAKORENENé    
PREDSuDKy 7

PRíBEHy PACIENTOV 8

FAlOšNá NáDHERA 10

OD TATIER K DuNAju II.  14

jOgA - STRETNuTIE 
V TICHOSTI  16

obsah

Šéfredaktor:
PhDr. Ľubomír Stanček

redakčná rada:
MuDr. Darina Petrleničová, PhD.
Mgr. ján Križka

odborný garant:
MuDr. Darina Petrleničová, PhD.,
centrum SM, 
2. neurologická klinika 
lFuK a uN Bratislava

adreSa redakcie:
čajakova 28
831 01 Bratislava
02/ 20 74 05 26

VydaVateĽ:
Evyan, spol. s r. o.
Vtáčnik 3
831 01 Bratislava

Obálka - ilustračné foto

Sponzorsky prispela spoločnosť sanof i – aventis Pharma Slovakia s. r. o.



Pani doktorka, ako by ste charakteri-
zovali dodržiavanie liečebného pro-
cesu pacientmi s diagnózou skleróza 
multiplex (SM)? Je to čosi štandard-
né, bezproblémové, čo si vlastne ani 
nezaslúži osobitú pozornosť, alebo je 
to naopak oblasť kde je stále množstvo 
problémov?
Skleróza multiplex je zápalové a neu-
rodegeneratívne devastujúce ochorenie, 
ktoré spôsobuje invaliditu mladých ľudí 
v produktívnom veku. Ochorenie je 
nevyliečiteľné, ale v súčasnosti je možné 
ho vcelku úspešne liečiť a správne zvolená 
imunomodulačná terapia, ktorá je dnes už 
každému pacientovi „šitá na mieru“, pozi-
tívne ovplyvňuje jeho priebeh. Pacient má 
k dispozícii množstvo liekov, ktoré sa líšia 
svojou účinnosťou a existujú už aj rôzne 

spôsoby ich aplikácie. Odlišná môže byť 
aj frekvencia ich podávania. Toto všetko 
má vplyv na adherenciu, ktorá je mimo-
riadne významným faktorom v komplex-
nom liečebnom procese pacienta s diag-
nózou skleróza multiplex.
To, že si pacient prevzal balenie lieku 
ešte neznamená, že jednotlivé dávky aj 
pravidelne užíva. zo súhrnu 24 štúdií 
zameraných na injekčnú formu liečby SM 
vyplýva 41 až 88 percentná adherencia 
pacientov, ktorá je spájaná s nižším rizi-
kom relapsov, menším počtom hospitali-
zácií a znížením celkových nákladov na 
pacienta. Nízka adherencia má - aj podľa 
našich klinických skúseností - za násle-
dok vyšší počet relapsov u postihnutých, 
progresiu obmedzenia ich aktivity a vyššie 
náklady na zdravotnú starostlivosť.

Pred chvíľou ste sa zmienili o tom, že 
pacient si v centre SM liek od svojho 
lekára síce prevezme, ale nie je isté, či ho 
aj užíva. Zohráva pri adherencii určitú 
úlohu aj úroveň vzťahu lekár - pacient?
Adherencia je vlastne o komunikácii 
lekár – pacient – sestra. Ak lekár pa-
cientovi dobre vysvetlí okolnosti liečby, 
prípadne ho na celý proces pripraví už 
dopredu, teda ešte predtým ako poisťov-
ňa liek schváli, možno predpokladať, že 
pacient pri liečbe bude spolupracovať. 
Mimochodom, terapia, o ktorej hovo-
ríme, je veľmi nákladná. S tým súvisí aj 
ďalšia otázka, aký postoj má zaujať lekár, 
keď pacientovi oznamuje jeho diagnózu, 
keď ho oboznamuje so všetkým, čo súvisí 
s týmto ochorením. Osobne som skôr 
za pozitívny prístup, teda, aby sa veci 

Dodržiavanie liečebného procesu pacientmi je zvláštna kapitola, ktorá má mnoho podôb. Každý z nás sa s adhe-
renciou, teda so spomínaným dodržiavaním liečby, vyrovnáva po svojom: sú veľmi disciplinovaní pacienti, ktorí 
sa chcú liečiť, pretože zdravie je pre nich prvoradé, a sú aj takí, ktorí tento proces ignorujú. Dokonca ani veľmi 
vážne ochorenie ich neprinúti k prehodnoteniu svojho negatívneho postoja k liečbe a tak hádžu za hlavu to, čo je 
dovolené (lieky), a vrhajú sa na to, čo je zakázané (alkohol, fajčenie, vedomá devastácia svojho organizmu, atď). 
O problémoch adherencie medzi „esemkármi“ sme sa porozprávali s MuDr. DARINOu PETRlENIčOVOu, 
PhD., z Centra pre liečbu sclerosis multiplex pôsobiacom na 2. neurologickej klinike lFuK a uN v Bratislave.

Kvalitný dialóg – 
lepšia liečba
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nie je taKý 
strašiaK, aKým 
bola pred 
roKmi

povedali na rovinu, a aby bol ten rozho-
vor obsažný, seriózny a zároveň citlivý. 
lekár by mal hneď na začiatku tohto 
dialógu objasniť, že ak bude pacient 
pravidelne brať lieky, chodiť na kontro-
ly a ak mu odborník v centre pripraví 
„liečbu na mieru“ podľa toho, ako sa 
cíti, môže sa výrazne zmeniť, prípadne 
oddialiť progresivita jeho zneschopnenia, 
alebo možná invalidizácia. Komunikácia 
je v tomto procese ten najpodstatnejší 
faktor. Dôležité je aj to, aby pacient všet-
kému porozumel a preto si lekár v mno-
hých prípadoch volá aj jeho príbuzných, 
teda komunikuje aj s rodinou, pretože aj 
to zvyšuje mieru adherencie u pacientov. 

Povedali ste, že je dôležité, aby slovám 
lekára pacient správne porozumel. Sú 
rozdiely v chápaní dôležitosti adheren-
cie medzi, povedzme, ľudmi so základ-
ným vzdelaním a tými, ktorí absolvovali 
vysokú školu? Zohráva tu nejakú úlohu 
vzdelanie človeka?
Isté rozdiely, samozrejme, existujú, 
ale samotný dialóg lekár – pacient má 
množstvo podôb a je vždy osobitý. 
Každý pacient je predsa iný, každý je 
svojská individualita. Niekedy vznikne 
problém preto, lebo napríklad lekár lieči 
svojich kolegov lekárov, ktorí majú túto 
diagnózu. z vlastnej skúsenosti môžem 
potvrdiť, že takáto situácia vôbec nie je 
jednoduchá.
Skleróza multiplex je strašiak, každý sa 
jej bojí, pretože u väčšiny ľudí pretrváva-
jú zastaralé predstavy, že toto ochorenie 
rovná sa invalidný vozík. Dnes to však 
už tak nemusí byť, pretože máme k dis-
pozícii množstvo nových liekov a ak sa 
lekár dôkladne oboznámi s komplexný-
mi výsledkami vyšetrení, dokáže pacien-
tovi celé ochorenie fundovane priblížiť. 
Vrátim sa však k vašej otázke. Situáciu 
nemožno zovšeobecňovať, ale v podsta-
te platí, že jednoduchší ľudia to majú 
trošku, dalo by sa povedať, uľahčené. 
Neponárajú sa tak hlboko do svojho 
ochorenia, nedomýšľajú možné i ne-
možné následky „esemky“, skôr berú 
veci také, aké sú. Tí vzdelanejší k svojej 
diagnóze pristupujú systematickejšie, 
azda i komplexnejšie a zodpovednej-
šie, ale na druhej strane, pretože majú 
všetko naštudované, neraz sú akoby až 
príliš opatrní. Inými slovami povedané, 
pacienti z tej prvej skupiny sú v liečbe 
svojím spôsobom odvážnejší. Tí druhí 
akoby sa niekedy báli riskovať. Ale ešte 
raz pripomínam, že sa to nedá zovše-
obecňovať. 

Adherencia je teda problém a netýka sa 
iba Slovenska. Ak však pacient ignoruje 
liečbu, toto jeho konanie musí mať ne-
jakú príčinu. Ak sa „esemkár“ vedome 
rozhodne pre hazard s vlastným živo-
tom, natíska sa otázka – prečo to robí?
Príčiny nedodržiavania liečebného reži-
mu „esemkármi“ sú rôzne. Patria medzi 
ne napríklad všeobecné aspekty sklerózy 

multiplex. Tie môžu byť zdrojom ne-
spokojnosti pacienta, u ktorého následne 
zlyháva ochota a prístup k svojej liečbe. 
Ide predovšetkým o základný fakt, že 
SM je nevyliečiteľné ochorenie s nepred-
vídateľným priebehom a terapia relapsov 
a symptómov nie je vždy dostatočne 
účinná. jej nedostatočný účinok je 
najčastejšou príčinou ukončenia lieč-
by. Adherencia je nižšia u pacientov so 
sekundárne progresívnym priebehom 
ochorenia, tí sú menej disciplinovaní ako 
„esemkári“ s relapsami. liečbu častejšie 
ukončujú mladší pacienti, medzi ktorými 
majú prevahu ženy, s nižšou aktivi-
tou ochorenia a menším obmedzením 
aktivity. 

Mohli by ste uviesť ďalšie podstatné 
príčiny, ktoré narúšajú dodržiavanie 
liečebného procesu „esemkármi“?
u viac ako polovičky pacientov s SM sa 
vyskytuje kognitívna dysfunkcia, teda 
porucha myslenia. jej rozvoj býva zväčša 
pomalý, a tak často zostáva nerozpozna-
ná. Môže byť prítomná už na začiatku 
ochorenia a predstavuje najmä postihnu-
tie krátkodobej pamäte, udržanie pozor-
nosti, verbálne vyjadrovanie, abstraktné 
myslenie a vizuálno-priestorovú orien-
táciu. Výsledkom sú narušené sociálne 
a rodinné vzťahy pacienta, jeho horšie 
fungovanie v bežnom živote či znížená 
kvalita jeho života. Pacient s touto poru-
chou zabúda na liečebný režim, často nie 
je schopný sám si pichnúť injekciu. zlep-
šenie adherencie uňho je bez spolupráce 
a podpory rodiny či blízkeho okolia 
v podstate nemožné. V takejto situácii 
o to viac nadobúda význam komplexná 
starostlivosť a spolupráca tímu zdravot-
níkov (lekár, sestra) a najbližšieho okolia 
pacienta.
Ďalšou príčinou je depresia, ktorá sa 
u pacientov s SM vyskytuje oveľa čas-
tejšie (tri až päťkrát viac), ako pri iných 
chronických ochoreniach. Vzhľadom na 
jej prekrývanie so spánkovými, kogni-
tívnymi poruchami či únavou, býva 
často poddiagnostikovaná a neliečená. 
Nezaostáva za ňou ani anxieta, teda úz-
kosť, tak často prehliadaná a neliečená. 
Mimochodom, zhruba polovica pacien-
tov si injekcie nepichá sama. 
Tento výpočet by bol neúplný, keby sme 
nespomenuli únavu, ktorá je častým 
symptómom diagnózy skleróza mul-
tiplex. Súvisí aj s depresiou či poruchami 
spánku pacienta, ďalej s nežiaducimi 
účinkami liečby a znížením fyzickej 
aktivity. z toho vyplýva nízka adheren-
cia, a to najmä u pacientov so závažnou 
únavou spojenou s vyšším stupňom 
obmedzenia celkovej aktivity. 

A čo nežiadúce účinky liečby? Ako tie 
vplývajú na rozhodnutie pacienta po-
kračovať v liečbe alebo ju odmietnuť?
Spomínané nežiaduce účinky, ako 
napríklad takzvaný flu like syndróm či 
lokálne kožné reakcie, sa pri sympto-

matickej liečbe postupne spontánne 
zmierňujú. Existujú však aj prípady, keď 
sa zmena liečby stáva nevyhnutnosťou. 
zachovanie adherencie je však prvoradé. 
Dobrý vzťah pacient – lekár - sestra je 
zárukou úspechu, častokrát práve sestra 
zistí napríklad nesprávnu techniku 
aplikácie injekcie. Mimochodom, až 83 
percent pacientov radšej diskutuje o svo-
jich problémoch so sestrou ako s leká-
rom. Prijatie či odmietnutie liečby neraz 
ovplyvňuje množstvo - na prvý pohľad – 
maličkostí, ktoré však ani zďaleka nie sú 
zanedbateľné: tak trebárs už pri výbere 
konkrétneho lieku treba zohľadniť fakt, 
že pacienti uprednostňujú frekvenciu 
podávania lieku a spôsob administrácie. 
Preto v praxi častokrát preferujú injekč-
nú formu pred tabletkami atď. 

Existuje nejaká stratégia na zlepšenie 
adherencie? Ak áno, kto jej úspešnú 
realizáciu viac ovplyvňuje – pacient 
alebo lekár?
Maximálne dodržiavanie liečebného 
procesu znamená pre pacienta zlepše-
nie jeho šancí na dosiahnutie plného 
benefitu terapie. Preto sú vzdelávanie 
a výchova pacienta nesmierne dôležité. 
„Esemkár“ musí porozumieť podstate 
svojho ochorenia, musí pochopiť princíp 
zvoleného terapeutického režimu, jeho 
prínos aj riziká. Až 64 percent pacientov 
ukonči liečbu INF beta pre nerealistické 
očakávania. Diagnostikovanie takého 
závažného ochorenia, akým SM je, je 
vážnou zmenou v živote a to, ako ju pa-
cient príjme vo chvíli oboznámenia sa so 
svojím ochorením, môže veľmi ovplyvniť 
jeho prístup k chorobe a liečbe. Kým si 
pacient spracováva všetky nové infor-
mácie, je vhodné podporiť ho edukač-
nými materiálmi o tomto ochorení. z 
vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že 
pri oboznamovaní pacienta s diagnózou 
môže byť preňho nápomocná prítomnosť 
blízkeho človeka. „Esemkár“ by mal 
zohrávať aktívnu úlohu v celom liečeb-
nom procese a to počnúc výberom lieku, 
pretože to ho povzbudí a zvyšuje to jeho 
motiváciu liečiť sa.
lepšiu adherenciu prináša tiež menej 
formálny vzťah k pacientom a empatia 
v tíme zdravotníkov. Dobrá komuniká-
cia, otvorenosť a trvalá podpora zo stra-
ny multidisciplinárneho zdravotníckeho 
tímu je azda tou najdôležitejšou cestou 
ako zlepšiť spoluprácu pacientov a zvýšiť 
ich motiváciu.
SM je chronické ochorenie, ktoré si 
vyžaduje dôslednú dlhodobú zdravotnú 
starostlivosť. Nedostatočná adheren-
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cia u pacientov s týmto progresívnym 
ochorením je závažným problémom. 
Existuje však celá škála možností ako 
zlepšiť spoluprácu pacienta a skvalit-
niť jeho život. Tou najdôležitejšou je 
náležitá komunikácia na partnerskej 
úrovni, v ktorej nesmie chýbať odborná 
erudícia lekára a jeho empatický prístup 
k pacientovi. Rovnako zapojenie stred-
ného zdravotníckeho personálu, rodiny 
a blízkeho okolia do liečebného procesu 
je nevyhnutnosťou.

Pani doktorka, spomenuli ste, že ste 
za pozitívny prístup k novému pacien-
tovi s diagnózou SM. Poviete mu teda 
o ochorení hneď a naraz celú pravdu, 
a maximálne otvorene, hoci to môže 
znieť až kruto, alebo používate jemnejší 
slovník, v ktorom nie sú výrazy typu 
„ťažká diagnóza“ . Mimochodom, stre-
tol som sa s názorom, vraj „esemkárom“ 
netreba hovoriť, že ich zdravotný stav 
bude plný bolesti a veľkých ťažkostí, 
pretože ich to deprimuje. Údajne im 
treba zdôrazňovať, že túto diagnózu 
zvládnu a budú žiť ako ostatní ľudia, len 
sa musia snažiť... Nuž poviem vám na 
rovinu, ak by som bol v pozícii nového 
„esemkára“ a ktosi by mi tvrdil, že môj 
stav nie je nijaká tragédia, tak by som 
sa zrejme aj k liečbe staval dosť ľaho-
stajne, veď moja diagnóza predsa nie je 
katastrofa, tak načo sa budem katovať 
s nepríjemnou a bolestivou terapiou...
Pacienta treba oboznámiť s realitou 
a realita je taká, že má vážne zápalové 
ochorenie. Musí sa mu vysvetliť podstata 
toho procesu a tiež to, že toto ochorenie 
nie je vyliečiteľné, ale je liečiteľné. A že 
dnes máme celkom iné možnosti, ako 
dajme tomu pred pár rokmi. Preto ak 
je pacient vnímavý a dotyčný chodí na 
kontroly, ozve sa lekárovi, keď potrebuje 
zmenu a tá sa urobí podľa toho, v akom 
je stave, na základe výsledkov kontrol 
a magnetickej rezonancie, taký človek 
má v súčasnosti celkom iné vyhliadky 
a perspektívy v porovnaní s tými, aké 
mal „esemkár“ pred desiatimi rokmi. 
Dnes môže žiť kvalitný život a to napriek 
tomu, že „esemka“ je ochorenie, ktoré 
má – čo sa týka príznakov - najnevyspy-
tateľnejší priebeh. Prečo je to tak, nikto 
nevie povedať. Neexistujú nijaké špeci-
fické štúdie alebo podložené prognózy, 
že u tých a tých pacientov bude priebeh 
ochorenia takýto a u iných inakší. Vieme 
iba o istých rizikových faktoroch, ktoré 
dokážeme zistiť z nálezu na magnetickej 
rezonancii, ďalej s akými príznakmi sa 
ochorenie u pacienta začína, aký je jeho 

vek, pohlavie... Ale to všetko sú len 
rizikové faktory. S istotou však nikto ne-
povie, že pacient, ktorý má súbor takých 
či onakých príznakov, bude po piatich 
rokoch sedieť na vozíku, a druhého 
„esemkára“ takýto osud nepostihne nik-
dy. Toto tak nefunguje. čiže pacientom 
netreba brať nádej, to určite nie... ja som 
za pozitívny prístup, ale na druhej strane 
pacient by si svoj stav nemal zľahčovať, 
lebo to by mohlo byť na škodu. Dnes 
už „esemkári“ môžu žiť naplno, takže 
treba im hneď povedať pravdu a potom 
sa pokúsiť nájsť to najlepšie riešenie, aby 
pacient napriek svojej skleróze multiplex 
mohol žiť naplno. 

Zlepšilo sa dodržiavanie liečebného 
režimu pacientmi napríklad po objavení 
nových foriem liekov (tabletky), alebo 
je to skôr individuálna záležitosť, ktorá 
súvisí viac so zodpovednosťou človeka?
Niekto sa bojí injekcií, iný si na ne zvy-
kol a nechce ich meniť za tabletky. Dosť 
podstatnú úlohu tu zohráva aj frekvencia 
prijímania lieku, pretože máme pacien-
tov, ktorí odmietajú každý deň užívať 
tabletku a uprednostňujú injekciu raz za 
týždeň. Samozrejme, nie každý znáša 
injekcie, ale ani tabletky nevyhovujú 
každému. lekár by mal o svojom pa-
cientovi vedieť toho čo najviac, a to hneď 
od začiatku, pretože každá podstatná 
informácia môže pozitívne ovplyvniť 
liečbu. lekár musí brať do úvahy množ-
stvo faktov, musí vedieť, či je pacient 
zamestnaný a ak áno, či náhodou nerobí 
nočné smeny. Alebo či má malé deti, atď. 
liečba sa musí prispôsobiť aj takýmto 
okolnostiam. Preto hovoríme, že „je šitá 
na mieru“ každému pacientovi. 
Aj pri liečbe platí, že všetko má svoje pre 
a proti. Každý pacient si nájde to svoje, 
či medzi injekciami, alebo tabletkami. 
A každému vyhovuje niečo iné – niekto 
sa bojí tabletiek, niekto zase injekcie. čo 
sa týka odmietania liečby ako takej – to 

je už psychológia, to je v povahe toho 
človeka. Pretože keď sa hoci priemer-
ne inteligentný človek, ktorý dokáže 
vnímať, pozerať sa a počúvať, otvorene 
porozpráva s lekárom, niečo si potom 
ešte aj naštuduje, tak nie je možné, aby 
odmietol liečbu. Ak je psychicky v po-
riadku, pochopí, že skleróza multiplex 
je choroba, ktorá isté obdobie môže 
mať tichší priebeh, pacient má chvíľu 
pokoj, ale potom môže prepuknúť v takej 
forme, až hrôza. A liečba je cesta ako 
predchádzať takejto hrôze.

Skleróza multiplex je nevyspytateľné 
ochorenie, ale vedci, lekári, či farma-
ceuti v Spojených štátoch, Kanade, 
v krajinách západnej Európy, atď. inves-
tujú obrovské prostriedky do výskumu, 
ktorý by mal odhaliť jeho príčiny. Toto 
tajomstvo sme však doposiaľ nedokázali 
odhaliť – prečo? Anglickí výskumníci 
nedávno oznámili, že našli slabé miesto 
rakoviny, čo znamená, že túto strašnú 
chorobu už azda dokážeme zdolať... 
Kedy budeme vedieť o SM toľko, aby 
sme aj ju vedeli zlikvidovať? 
Hoci výskum tohto ochorenia skutočne 
napreduje míľovými krokmi, skleróza 
multiplex má ešte stále príliš veľa tajom-
stiev, ktorých sa nechce vzdať. určite po-
trvá ešte nejaký čas, kým k nim nájdeme 
kľúč, ale už dnes môžeme hovoriť o veľ-
kom pokroku, ktorý medicína dosiahla 
v tejto oblasti. zatiaľ o SM nevieme 
všetko, ale každý nový poznatok nás pri-
bližuje k cieľu. Pozrime sa hoci na lieky, 
ktoré sú čoraz účinnejšie, pretože kým 
injekcie sú účinné zhruba na 30 percent, 
v súčasnosti máme k dispozícii liek, kto-
rého účinnosť dosahuje 80 percent. To je 
predsa obrovský rozdiel a v tomto smere 
stále napredujeme. 

 PriPraVil Ľubomír Stanček
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inŠtitút aSiStentky
V mnohých európskych krajinách je tento 
problém v plnej miere odtabuizovaný. Na-
príklad v Nemecku, Francúzsku, Dánsku 
či vo švajčiarsku dokázali zdravotne po-
stihnutým ľuďom natoľko vyjsť v ústrety, 
že dokonca zriadili oficiálny inštitút asis-
tentky, ktorá všestranne pomáha takým-
to pacientom. Otvorene treba povedať, že 
spomínaná pomoc má raz podobu dobre 
mienenej rady, no inokedy môže ísť do-
konca aj o spoločné milovanie s hendike-
povaným človekom. V západnej Európe 
existujú rôzne agentúry, ktoré zamestná-
vajú či registrujú vyškolených pracovní-
kov poskytujúcich intímne služby vozič-
károm. Problematika, o ktorej hovoríme, 
má v západnej spoločnosti seriózny pod-
tón a vzbudzuje rešpekt, nie je to téma pre 
bulvár, a práve kvôli svojej závažnosti sa 
ju nikto nesnaží zamiesť pod koberec. Na 
rozdiel od nás, pretože na Slovensku sexu-
alitu hendikepovaných ticho odsudzuje-
me, alebo o nej mlčíme. A držíme sa zása-
dy - o čom sa nehovorí, to neexistuje.
Celkom iná situácia je dnes v susednom 
česku. za riekou Moravou začali túto zá-
ležitosť pomerne razantne riešiť (ale iba 

nedávno, pretože aj oni sa dlhší čas tvá-
rili, že takýto problém neexistuje), a od 
1. januára 2016 u nich padlo spoločenské 
tabu – sex hendikepovaných. česko má už 
- podľa vzoru niektorých západných kra-
jín – dokonca aj prvú päticu vyškolených 
intímnych asistentiek, ktoré zdravotne po-
stihnutým ľudom pomáhajú aj so sexom. 
A nie iba v teoretickej rovine. Nejde teda 
iba o konzultácie a osvetu, pretože certi-
fikované asistentky sa na intímnom živote 
zdravotne postihnutých aktívne podieľajú. 
Na Slovensku zatiaľ ide všetko po starom, 
naši hendikepovaní spoluobčania si musia 
na čosi podobné ešte počkať.
V česko teda túto tému odtabuizovali, 
začali o nej nielen nahlas hovoriť, ale naj-
mä konať. Nový trend priniesol aj novú 
pracovnú špecializácia s názvom certifi-
kovaná sexuálna asistentka. Pre stovky, či 
až tisícky zdravotne postihnutých pacien-
tov, ktorí svoj život prežívajú ako vozičká-
ri, prípadne v inej obmedzujúcej podo-
be, sa naskytla šanca žiť aj svoj intímny, 
sexuálny život. Tak ako ho žijú hendike-
povaní ľudia v Nemecku, vo Francúzsku 
či v Dánsku. Samozrejme, päť asistentiek 
nevyrieši sexuálne problémy všetkých pa-

cientov so zdravotným obmedzením, ale je 
to prvý krok k tomu, aby sa situácia zlep-
šila. Nútená sexuálna abstinencia je totiž 
deprimujúca a neraz pacientom spôsobuje 
ťažké psychické traumy. V krajinách, kde 
sa o tejto téme otvorene hovorí, vzniká sil-
ný spoločenský tlak, aby sa veci riešili. V 
česku, ale predovšetkým na západe Euró-
py, sú to o. i. rôzne pacientske organizácie 
a združenia, ktoré upozorňujú na nedob-
rú situáciu v tejto oblasti a iniciujú zmeny. 
V anonymných prieskumoch sa mnohí 
zdravotne postihnutí jedinci priznali, že 
hoci mali záujem o profesionálne erotické 
služby (vo viacerých európskych štátoch 
vrátane česka prostitúcia nie je trestná), 
ale nepochodili. len čo sa dámy, ktoré sa 
živia najstarším remeslom, dozvedeli, že 
ide o vozičkára, rázne ho odmietli. je to 
zvláštne, pretože tieto služby poskytujú za 
peniaze: zrejme aj tu svoju úlohu zohrá-
vajú predsudky. Mimochodom, asisten-
cia, o ktorej hovoríme, nemá nič spoločné 
s prostitúciou. Medzi certifikovanými pra-
covníkmi možno nájsť terapeutov, lekárov 
aj zdravotné sestry. 
(Pokračovanie v ďalšom čísle)

michal haViar
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aj zdravotne hendiKepovaný  
človeK má svoje  
sexuálne potreby

zdravotne postihnutý človek má v absolútnej väčšine prí-
padov problémov nad hlavu. Bojuje so svojím fyzickým 
obmedzením, zdravotnými ťažkosťami, psychickou labili-
tou, ale okrem toho, že zápasí sám so sebou, čelí aj rôznym 
spoločenským predsudkom, ktoré ho nezriedka tlačia do 
pozície div že nie odsúdenca. Inými slovami povedané, na 
jednej strane síce zdravotne hendikepovaného človeka ľu-
tujeme (hoci ľútosť je to posledné, čo od nás potrebuje), ale 
na druhej strane mu odopierame to, na čo má prirodzený 
nárok. Naše pokrytectvo je na príčine, že to, čo u zdravé-
ho človeka považujeme za normálne, u zdravotne postih-
nutého vyhlasujeme bezmála za zvrhlosť. Spomeňme hoci 
tému vozičkári a sex, a väčšina z nás sa nad ňou pohor-

ší. Kým u zdravého muža či ženy je intimita podstatnou 
a neoddeliteľnou súčasťou života, u zdravotne postihnu-
tých pacientov – a  je jedno akú majú diagnózu, pretože 
vozičkári sú pacienti s rôznymi ochoreniami, vrátane tých, 
ktorí trpia na sklerózu multiplex - je to z nášho prudér-
neho hľadiska čosi bezmála zvrátené. Preto radšej o tejto 
téme nahlas nehovoríme! Prosto, je to tabu! je nanajvýš 
poľutovaniahodné, že naša väčšinová populácia ešte aj na 
začiatku 21. storočia vníma sex hendikepovaných ľudí ako 
niečo „škandalózne a úchylné“. Tento predsudok pretrvá-
va od nepamäti a nebude také jednoduché sa ho zbaviť. 
Pritom psychológovia upozorňujú, že ak je človek fyzicky 
hendikepovaný, neznamená to, že nemá sexuálne potreby. 
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vyšetrení mi nechcel povedať nič konkrétne. 
V decembri som sa už cítila veľmi zle, išla 
som teda k neurologičke, ale tá mi povedala, 
že ma môže zobrať až vo februári. Nejako 
som tie dva mesiace vydržala a vo februári 
ma vyšetrila zastupujúca lekárka. Poslala ma 
na röntgen. Keď videla snímok, povedala, 
že mám v dezolátnom stave krčnú chrbticu 
a zle sa mi prekrvuje mozog. A že musím 
ísť na magnetickú rezonanciu. Šla som. Keď 
som odchádzala z nemocnice, nazrela som do 
výsledkov a prečítala som si, že od tretieho 
po siedmy stavec nemám platničky, stavce 
sú zrazené, atď., a že sú tam lézie. To ma 
zarazilo – čo to je, aké lézie? A záver znel - 
pacientku poslať na magnetickú rezonanciu 
mozgu na potvrdenie alebo vylúčenie SM. 
Vedela som, že SM znamená skleróza 
multiplex, pretože som sa stretávala s 
postihnutými ľudmi... Vtedy som si pomyslela, 
no asi ju budem mať aj ja!
S nálezom som išla k neurologičke, ordinovala 
už tá moja, ku ktorej som chodila desať rokov. 
Dva týždne pred tým som sa však kúpala a 
prestala som si cítiť nohy, ležala som vo vani 
a nohy som mala ako drevené. Povedala 
som si, že to musím rozchodiť. Nakúpili sme 
všelijaké mastičky, pálivé emulzie, manžel 
mi nimi natieral nohy, jeho pálili ruky a ja 
som nič necítila. S nálezom z magnetickej 
rezonancie som teda prišla k svojej doktorke a 
hovorím jej, že nemôžem chodiť, že si necítim 
nohy. A ona na to, vraj mám upchaté žily a 
dala mi na ne nejaký liek. Povedala som jej, 
aby ma poslala na tú hlavu, nech sa vie, či 
mám sklerózu multiplex. Z nálezovej správy 
si urobila výpis a do karty mi napísala, že 
pacientka sa neustále sťažuje na bolesti krčnej 
chrbtice, na tŕpnutie rúk a momentálne má 
upchaté žily... Toto tam napísala. Hovorím 
jej, a čo tá magnetická rezonancia? A ona – to 
nepotrebujete! Váš zdravotný stav súvisí s 
vaším vekom!
To ma teda riadne napálilo. Vzala som 
papiere, doma som si sadla k internetu 
a hľadala som neurochirurga. Keď mám 
problémy s krčnou chrbticou, idem to 
riešiť s ním! Zavolala som do nemocnice 
v Ružomberku, pretože to bolo jediné 

zariadenie, ktoré nepotrebovalo odporúčanie 
od neurológa. Dostala som termín, doktor 
ma vyšetril, pozrel si môj chorobopis a chcel 
ešte nález z magnetickej rezonancie hlavy. 
Povedala som mu, že ho nemám, lebo moja 
doktorka mi to nechcela dať urobiť. Okamžite 
to zariadil. Nemusel to urobiť, ale spravil to! 
Chcel si byť istý! Zostala som v nemocnici, 
brala som infúzie a keď prišiel k mne, hovorí 
mi, vraj, pani Kubalová, my nejdeme riešiť 
krčnú chrbticu, my ideme riešiť sklerózu 
multiplex. Tá sa nám potvrdila! A mne to 
v tej chvíli prišlo smiešne. Zostal v šoku, že 
čo sa smejem? Hovorím mu, pán doktor, vy 
ste zlatý človek, konečne mi niekto povedal, 
čo mi naozaj je! Celých 15 rokov mi túto 
diagnózu nikto ani nespomenul. Viete, čo 
to je, keď sa konečne dozviete, akú vlastne 
máte chorobu? Dlhé roky chodíte po doktoroch 
a cítite sa ako hypochonder, ktorý si stále 
vymýšľa nové a nové boľačky. Pochopil ma! 
A ja mu vravím – tak, pán doktor, a teraz 
čo? Ja sa musím liečiť, doma mám štvorročné 
dieťa. Musím sa oň starať! 
Potom to už nabralo spád a začala som 
sa liečiť... Kvalitné odborné vyšetrenie, 
lumbálka, definitívne potvrdenie diagnózy, 
liečba... 
                                                       
Ivana Kubalová  pred rokmi aktívne 
športovala, dnes ju však valcujú dve ťažké 
diagnózy - krčná chrbtica a „esemka“. 
Keď sa jej naskytla príležitosť absolvovať 
„esemkársku“ bicyklovú jazdu Od Tatier k 
Dunaju, neváhala. Na bicykli sa cíti veľmi 
dobre, jej oslabené nohy na ňom ožívajú, 
jej svet sa znovu krúti podľa toho, ako sa 
ona opiera do pedálov. A opiera sa naplno, 
veď v peletóne je vedúci jazdec. Ivana 
síce tvrdí, že musí byť na čele, pretože 
horšie vidí a keby cyklista pred ňou zrazu 
zabrzdil, nestihla by reagovať. ukazuje 
sa však, že toto je iba časť pravdy, pretože 
Ivana je obdivuhodným lídrom peletónu 
aj v živote. Keď rodinu oboznámila so 
svojou diagnózou, manžel aj deti sa báli, 
čo bude ďalej. Povedala im, aby nemali 
strach a aby ju brali ako zdravého človeka, 
pretože ona nie je chorá. Keď bude niečo 
potrebovať, povie. zo začiatku ju manžel 
obskakoval, to podal, tamto podržal a  
vtedy mu povedala: „Ale ja som zdravá, 
nie som chorá, pokiaľ vládzem, tak budem 
všetko robiť! No ak ma budeš ofukovať, to 
ma psychicky zničí!“ Samozrejme, hneď sa 
ohlásila jedna švagriná, druhá, bratia, že 
jej prinesú to či ono, urobia, čo potrebuje. 
A Ivana, ešte predtým ako sa im 
poďakovala za ochotu, zahlásila: „A s kým 
sa to vyprávate? S nejakým, kto ide do hrobu? 
Ale to nie je môj prípad...!“ 
Isteže, Ivana Kubalová si veľmi dobre 
uvedomuje, že je pacientka s ťažkou 
diagnózou skleróza multiplex. Ale 
nemieni sa v tom vŕtať, nestojí o ľútosť, 
pretože chce žiť tak, ako žila predtým. 
Teda naplno. Aktívne. Chce stále 
okolo seba nachádzať to, čo je na živote 
krásne. Nestojí o to, aby jej niekto 
stále pripomínal, že je chorý človek. 
Aj ostatná rodina ju takisto berie ako 

zdravú. Pochádza so siedmich súrodencov 
a mali v rodine všeličo, vedia teda žiť 
s chorobami. jedna z jej sestier mala 
rázštep chrbtice, prekonala ťažké operácie 
a nikdy sa nesťažovala na svoj neľahký 
údel. Vychovala aj dieťa, má dnes už 
dospelého syna. Aj Ivana je húžva, len 
tak ju nevyhodí zo sedla hocijaká ťažkosť. 
Ako sme už spomenuli, je to vedúci 
jazdec v peletóne, preto berie aj „esemku“ 
ako súčasť života. Etele, tak volá svoju 
sklerózu, však dovolí iba to, čo jej chce 
dovoliť.   
„Dcérka chodí na karate, na tenis a ja som 
doma, na invalidnej a venujem sa jej. Mám 
dosť roboty v domácnosti, a venujem sa 
aj svojmu vyšívaniu. Vyšívam všetko, čo 
príde“, komentuje svoje dnešné dni. „Ako 
hodnotím svoj život? Celkom dobre, myslím 
si, že ešte mám v sebe toľko sily, aby som sa 
skleróze multiplex nepoddala, aby si nerobila 
so mnou, čo chce. Najprv si to však človek 
musí usporiadať v hlave a keď cítim, že sa 
Etela prebúdza, hovorím jej, tak to teda  
nie, dievčatko moje zlaté, ešte som tu ja.  
A budeš ty mňa poslúchať a rešpektovať,  
a nie ja teba...“ 
Po tohtoročnom bicyklovaní z Tatier do 
Bratislavy sa Ivana Kubalová utvrdila 
v tom, že ešte má v sebe silu, aby s Etelou 
bojovala. „Ak bude moje zdravie aspoň také, 
aké mám teraz, pôjdem aj na 3. ročník. Bolo 
tam super, hoci nám snežilo, pršalo, aj slnko 
svietilo... Boli sme dobrá partia a pomáhalo 
nám množstvo skvelých ľudí a my, esemkári, 
sme všetkým ukázali, že na to máme!“ 

Snímky: archív

 PriPraVil – ĽS

„Pracovala som ako vychovávateľka 
učňovského dorastu v sklárskom výrobnom 
družstve Krištáľ vo Valaskej Belej. Keď som 
sa vrátila z materskej, učňovské stredisko 
zrušili, takže som prišla o prácu, ale zaučila 
som sa ako maliarka skla, a túto profesiu som 
vykonávala až do roku 2006. Vtedy sa mi 
narodila dcérka a po materskej, bolo to v roku 
2009, som sa vrátila na pôvodné pracovisko. 
To som však už mala dosť veľké zdravotné 
problémy. Asi sa ohlášala tá moja choroba. 
Jej prvé príznaky som však pocítila už okolo 
tridsiatky, možno aj trošku skôr, lebo keď mi 
diagnostikovali sklerózu multiplex, mala som 
vtedy 44 rokov, lekári mi povedali, že s touto 
chorobou sa trápim minimálne 15 rokov. 
Po tridsiatke mi začali veľmi tŕpnuť ruky 
a do nôh, aj rúk, som dostávala silné kŕče. 
Bolo to neznesiteľné, v noci som sa budila a 
kričala som na svojich, aby mi pomohli, aby 
mi s tými rukami niečo urobili. K doktorom 
som chodila málo, raz-dva razy do roka, a 
keď som tam prišla, vždy mi povedali, že to 
mám z roboty. Robila som maliarku, bolo to 
síce sedavé zamestnanie, ale vraj je to veľká 

záťaž... Poslali ma na röntgen a vysvitlo, že 
mám problém s platničkami, takže všetko sa 
začalo orientovať na krčnú chrbticu. Kríza 
sa opakovala raz, dva razy do roka, vždy mi 
pichli obstrek do hlavy, aby sa mi roztiahli 
cievy a aby sa mi to uvoľnilo.
V roku 2003 som však prišla o zrak. 
Pamätám sa na to ako dnes, ráno som sa 
zobudila a nič som nevidela. Mohla som 
hľadieť iba do zeme. Ale stále som chodila 
do práce. Vravela som si, to prejde, určite 
je to iba akýsi zápal. Potom som sa predsa 
len pobrala na očné. Doktorka mi však 
nespravila vyšetrenie, pretože som sa 
nedokázala pozrieť do prístrojov. Povedala, 
že s ňou nespolupracujem a preto ma nemôže 
vyšetriť. Dala mi kvapky do očí a vraj, aby 
som prišla, keď mi to prejde. O týždeň mi 
zvýšila dioptrie a po tejto úprave som videla 
perfektne. 
Po pôrode dcérky nastali ďalšie komplikácie. 
Mala nejaký mesiac alebo dva, a ja som ju 
na rukách vôbec necítila. Svoje štvorkilové 
bábätko som radšej nebrala na ruky, lebo 
som sa bála, že mi vypadne. Išla som k 

neurologičke, že čo sa to so mnou deje. 
Doktorka mi povedala, že nemám dvíhať 
dcérku na ruky, že je ťažká. A že mám 
asi oslabený organizmus. Predpísala mi 
rehabilitáciu, ale tá mi nerobila dobre, a preto 
som ju zrušila. Liečila som sa doma, natierala 
som sa rôznymi masťami a takto to šlo dva 
či tri roky. Potom som zase mala problémy so 
zrakom. Začalo ma strašne bolieť za očami. 
Akoby mi ich niečo vytláčalo, takže neraz 
som si pred ne dala ruky, aby mi nevypadli. 
Môj brat sa už na to nemohol pozerať a poslal 
ma za svojím známym očným lekárom do 
Bratislavy. Pán primár mi urobil vyšetrenie, 
vypočul si, aké mám problémy, a povedal mi, 
aby som si vybavila poriadne neurologické 
vyšetrenie. A dodal, že keď bude mať v ruke 
výsledky, urobí definitívny záver, pretože 
tam niečo mám. Dal mi kvapky do očí a bolo 
to super. 
V lete som nastúpila do roboty, ale badala 
som, že sa so mnou dačo deje, že to nie je 
celkom v poriadku. Primár z očného, ináč 
skvelý odborník aj človek, mal pravdu, keď mi 
naznačil, že tam čosi bude, hoci bez ďalších 

Volá sa Ivana, má 50 rokov, pochádza z Valaskej Belej 
a býva v Dubnici nad Váhom. Má dve deti, syn Andrej 
má 27 rokov, dcérka Ninka je desaťročná. Pred rokmi 
robila ľahkú atletiku, dnes jej však  autobus ujde spred 
nosa, pretože nepobehne ani pár krokov. Na príčine je 
skleróza multiplex, ktorá jej to nedovolí. V cyklistic-
kom peletóne – minulý mesiac absolvovala  II. ročník 
„esemkárskej“ jazdy na bicykli Od Tatier k Dunaju – si 
však drží pozíciu vedúceho jazdca. Hoci Ivana tvrdí, že 
je to kvôli problémom s periférnym videním, my vieme 
svoje. Pravda je totiž taká, že Ivana Kubalová, pretože 

o nej je reč, je bojovníčka na pohľadanie. Napriek svo-
jej ťažkej diagnóze chce žiť, chce uviesť do života svoju 
dcérku, chce byť na prospech svojím aj cudzím... je to 
bojovníčka, akých nie je medzi nami veľa, ktorá sa ne-
vzdáva ani vtedy, keď narazí na tie najväčšie prekážky. 
je to na neuverenie, ale celých pätnásť rokov bojovala 
s niečím, čo nemalo tvar, podobu ani meno, hoci jej 
to ničilo život, pretože jej odchádzal zrak, ruky, nohy, 
chrbtica... Toľko rokov totiž trvalo, kým sa konečne 
dozvedela, že nie je nijaký simulant a hypochonder, ale 
že má vážnu diagnózu – sklerózu multiplex. 

jazdec vo 
vedúcej pozícii

recept na 
dôstojnosť 

žitia

recept na 
dôstojnosť 

žitia
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Ivana ako vedúci jazdec peletónu.

Peletón „esemkárov" v meste.

 „s Kým sa to 
rozprávate? s 

nieKým, Kto ide 
do hrobu? ale 

to nie je môj 
prípad!“ - tvrdí 

„esemKárKa“ 
ivana
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najväčších svetových aukčných domov 
(napríklad na aukcii Sotheby´s v londý-
ne vydražili jeho skvelé plátno gurzuf 
v lete za vyše milión libier šterlingov) 
a tak sa problém výrazne zinternaciona-
lizoval.

„klonoVanie“ umeleckých diel
Ruskí odborníci upozorňujú aj na „klo-
novanie“ plátien slávneho Ivana Ajva-
zovského. V posledných rokoch ruský, 
európsky, ale aj americký trh s umením 
považujú práce marinistu Ajvazov-
ského za obchodné terno, pretože sa 
skvele predávajú. Hoci zo zachovanej 
dokumentácie jasne vyplýva, že maliar 
za celý svoj život nenamaľoval viac ako 
5-tisíc plátien, experti z moskovskej 
Rosochrankuľtury urobili celkovú 
bilanciu jeho obrazov a vyšlo im fantas-
tické číslo – v súkromných zbierkach, 
galériách a múzeách „visí“ okolo 15-tisíc 
jeho údajných originálov!!! Experti so 
zmyslom pre sarkazmus začali hovoriť 
o zázraku, ktorý je možné objasniť iba 
tak, že došlo ku klonovaniu majstrov-
ských prác veľkého ruského maliara! 
Odhliadnuc od humorného ladenia spo-
mínaných výrokov zberatelia a milovníci 

umenia by mali byť veľmi opatrní pri 
investovaní do umenia starých maj-
strov. Iba najznámejšie aukčné domy 
- trebárs Sotheby´s či Christie´s – totiž 
svojich klientov chránia až päť rokov. 
Ak zákazník do piatich rokov od kúpy 
umeleckého diela na dražbe zistí, že ho 
predávajúci okabátil, aukčná spoločnosť 
mu peniaze vráti. 

VlaStenec či PodVodník?
jeho prípad je azda najznámejší a naj-
slávnejší v celej histórii falšovania ume-
nia. Táto kauza má dokonca aj osobité 
čaro, pretože legendárny holandský 
falšovateľ Han van Meegeren si parádne 
vystrelil z fašistických pohlavárov. Nes-
mierne elegantne ich klamal trenírkami 
a ešte na tom aj zarobil. Pravda o ňom 
a o jeho genialite v obore falšovania 
umeleckých diel však vychádzala najavo 
pomaly a veľmi ťažko, ba chvíľami to 
vyzeralo, že skutočne ide o prefíkaného 
kolaboranta a nepriateľa národa, ktorý si 
zaslúži opovrhnutie.
Han van Meegeren sa narodil v ho-
landskom meste Deventer. Po neúspeš-
nom štúdiu architektúry na univerzite 
v Delfe sa začal intenzívnejšie venovať 
maliarstvu. Svoje prvé práce vystavoval 
roku 1916 a odborná kritika ich prijala 
pozitívne. Neskôr však stratil priazeň 
kritiky, umeleckých kruhov a následne 
aj verejnosti. Po týchto neúspechoch sa 
Van Meegeren začal čoraz viac zaobe-
rať otázkou, ako sa vyrovnať slávnym 
a kráľovsky odmeňovaným umelcom, 
ako zažiť ich slávu a pocty.

Prelomovým v jeho živote bol rok 1932, 
pretože vtedy začal falšovať diela zná-
mych majstrov. Najprv dôkladne skúmal 
obrazy, originály aj známe falzifikáty, 
a zaujímal sa aj o reakcie verejnosti na 
ne. Roku 1937 namaľoval svoj prvý 
falzifikát Kristus v Emauzoch, pričom 
v tomto prípade napodobil štýl slávneho 
holandského maliara jana Vermeera. 
Obraz odborníci potvrdili ako originál 
a rotterdamské múzeum Boymans ho 
kúpilo za 58 000 libier.
Po tomto úspechu začal Van Meegeren 
pracovať na ďalších falzifikátoch Verme-
erových diel. Vytvoril Poslednú večeru, 
Izáka žehnajúceho jákobovi, umývanie 
Kristových nôh a Kristus a cudzolož-
nica. Všetky obrazy boli uznané za 
originály a predali ich za celkovú sumu 
750 000 libier. z Van Meegerena sa stal 
zámožný človek, ale zvedavcom tvrdil, 
že za výrazné znásobenie svojho majet-
ku vďačí šťastnej výhre v lotérii. 
Počas II. svetovej vojny niektoré jeho 
obrazy kúpili alebo ukoristili nacistickí 
pohlavári. Okrem iných sa nesmierne 
páčili poľnému maršálovi a veliteľovi 
luftwaffe Hermannovi gÖringovi. Roku 
1945 Spojenecká vojenská vládna komi-
sia pre umenie objavila v jednej soľnej 
bani v okolí rakúskeho Salzburgu skrý-
šu, v ktorej nacisti v posledných dňoch 
vojny ukryli množstvo umeleckých diel. 
Medzi nimi bol aj obraz Kristus a cu-
dzoložnica. Vyšetrovaním sa zistilo, že 
do predaja diela bol zapletený aj Van 
Meegeren. Následne maliara obvinili 
z kolaborácie s fašistami a tiež z neo-
právneného predaja holandského ná-
rodného umeleckého pokladu Nemcom. 
uväznený Van Meegeren šesť týždňov 
vzdoroval, holandskej polícii odmie-
tal podať čo len najmenšiu informáciu 
o spomínanom obraze. Napokon sa však 
ocitol v hlbokej depresii a priznal sa, 
že spomínaný obraz namaľoval on. Ani 
polícia, ani odborníci na umenie však 
jeho slovám neverili a rozhodli sa urobiť 
skúšku. Vyzvali ho, aby namaľoval 
dielo vo Vermeerovom štýle. geniálny 
falšovateľ súhlasil a v priebehu dvoch 
mesiacov namaľoval obraz, ktorý nazval 
Malý ježiš učí mudrcov v chráme (dielo 
je známe aj pod názvom Dvanásťroč-
ný ježiš v chráme). Podaril sa mu nad 
všetky očakávania! Bol to stopercent-
ný Vermeer! Farby si Van Meegeren 
vyrábal tak, že drvil zeminu a kamien-
ky, ktoré potom vmiešaval do farebnej 
masy, takže pod mikroskopom mali 
častice nepravidelný vzhľad. „Starobu“ 
obrazu dosiahol jeho zapekaním v rúre 

Falšovatelia umeleckých diel sú jednou z  takzvaných 
večných tém na svetovom trhu s  umením. Ich práce – 
najmä tie zvlášť vydarené – dokážu vyvolať nepríjemné 
aféry, vážne súdne spory, ba neraz až hrozivé medziná-
rodné konflikty. Hoci ide o fenomén rovnako starý ako 
samotné výtvarné umenie, nie je podvrh ako podvrh. 
Dejiny umenia poznajú rôzne prípady falšovania: raz to 
bol nevinný(?) žart priateľa, druhý raz protest umelca 
proti mocným sveta a ich krutovláde, a v treťom prípa-
de išlo o cieľavedomý podvod s úmyslom získať obrov-

ský balík peňazí. Aj medzi falšovateľmi sú však hviezdy 
a  hviezdičky. jedným z  najslávnejších falšovateľov bol 
geniálny Michelangelo Buonarroti, ktorý namaľoval do-
konca niekoľko majstrovských podvrhov. Išlo o dokonalé 
napodobeniny vynikajúcich prác jeho kolegov maliarov 
a maestro to nerobil pre peniaze, či pre honor (slávy si 
užil viac ako dosť), ale zo žartu. O tomto vrtochu geniál-
neho umelca sa všeobecne vedelo, ale nikto sa nad tým 
nepohoršoval, pretože „nešlo predsa o podvod, ale o zábavu 
božského Michelangela“.

Jedným z najslávnejších 
falšovateľov bol 
geniálny Michelangelo 
Buonarroti.

Fa l o š n á  n á d h e r a 

originálny originál?
Existujú aj ďalšie prípady, nad ktorými 
môžeme, ale aj nemusíme krútiť hlavou. 
Napríklad všestranný ruský umelec 
Michail Vrubeľ zriadil v šľachtickom 
sídle Archangelskoje umeleckú kolóniu, 
v ktorej žili a pracovali maliari a sochári. 
Výtvarník Michail jaremič, ináč blízky 
priateľ Vrubeľa, dokázal svojho hostiteľa 
napodobiť až neuveriteľne verne. jeho 
práce boli štýlom, námetom, technikou, 
atď. absolútne totožné s originálom. 
Svoje výtvory vždy ukázal Vrubeľovi 
a ten ich dokonca signoval. Dnes je teda 
veľmi ťažké rozoznať, ktorý obraz je 
originál s originálnym podpisom a ktorý 

je vlastne iba falzifikát hoci s originál-
nym signovaním. Mimochodom, mnohí 
zberatelia umeleckých diel na Slovensku 
si viac menej žartom kladú otázku, vraj 
ktorý obraz maliara Nándora Katonu je 
najlepší? A vzápätí si odpovedajú, že je 
to ten, ktorý namaľoval ladislav Med-
ňanský. A ak si nalejeme čistého vína, 
tak ani väčšina našich odborníkov nedo-
káže pri viacerých maľbách hodnoverne 
určiť, kto je vlastne ich autor – Medňan-
ský či Katona? 
Alebo ďalší príklad. Na konci 19. 
storočia žil vo vtedajšom zagorsku (ide 
o malé mestečko neďaleko Moskvy 
preslávené sídlom patriarchu ruskej 

pravoslávnej cirkvi) nesmierne nadaný 
maliar, ktorý bol známy pod pseudo-
nymom Serioženka. Ten tak dokonale 
falšoval skvelého ruského impresionistu 
Konstantina Korovina, že dodnes mnohí 
kunsthistorici nie sú si na čistom, kto je 
vlastne autorom viacerých vynikajúcich 
obrazov, ktoré sa nachádzajú tak v mos-
kovských, ako aj v mimo moskovských 
múzeách – je to Korovin alebo Serio-
ženka? zároveň sa však vynára aj ďalší 
problém. Kým ruskú spoločnosť zvierali 
sovietske kliešte a z pôvodného umenia 
sa von nedostávalo prakticky nič, bola 
to vlastne vnútorná vec Moskvy. Dnes 
sa však Korovin predáva na dražbách 

recept
na pekné 
čítanie

recept
na pekné 
čítanie

géniovia svetového 
výtvarného umenia 
na nesprávnej 
strane bariKády
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pri určitej teplote. Falzifikát bolo možné 
rozoznať iba pomocou tzv. lúčov X. 
Po namaľovaní tohto obrazu súd Van 
Meegerena vyhlásil za falzifikátora 
a obvinenie z kolaborácie s fašistami 
stiahol. Obvinený dostal iba paragraf 
„podvod a falšovanie umeleckých diel“. 
Počas súdneho procesu sa však falšo-
vateľ stal národným hrdinom, pretože 
si robil posmech tak z nacistov, ako aj 
z odborných umeleckých kruhov. Maxi-
málne spolupracoval s vyšetrovateľmi aj 
sudcami, a preto dostal iba veľmi mierny 
trest - rok odňatia slobody. Dokonca 
sa očakávalo, že ho kráľovná juliana 
omilostí. Keď sa zdalo, že príbeh bude 
mať šťastný koniec, zasiahol osud: Van 
Meegerena za mrežami skolila náhla 
srdcová príhoda a najslávnejší z veľkých 
falšovateľov sveta 29. decembra 1947 vo 
väzení zomrel.

bianka VerzuS Pokladníčka 
Po viac ako polstoročí od smrti Hana 
van Meegerena sa objavil na scéne ďalší 
génius falšovania umeleckých diel. Bella 
Principessa, maličký portrét pôvabnej 
dievčiny, ktorý nedávno postavil do po-
zoru celý umelecký svet, mal v novoveku 
zvláštny osud. V roku 1998 ho kúpil na 
aukcii v New yorku za 19-tisíc dolárov 
kanadský zberateľ Peter Silverman. 
Aukčný katalóg oznamoval, vraj ide 
o „obraz neznámeho nemeckého umelca 
z 19. storočia“, ale bola to dosť zvláštna 
formulácia, pretože niektorí odborníci 
už vtedy tvrdili, že dielo má všetky 
znaky rukopisu jedného z najslávnej-
ších umelcov všetkých čias – leonarda 
da Vinci. Aj sám Silverman koketoval 
s touto myšlienkou, veril, že forenzné 
analýzy skôr či neskôr jednoznačne 
potvrdia jeho tušenie. 
Trvalo však takmer 14 rokov, kým sa 
veci pohli dopredu. Teda aspoň zdan-
livo sa pohli. Dôkazom v prospech 
leonarda mal byť odtlačok jeho palca 
v ľavom rohu maľby. Táto skutočnosť 
vyvolala vo svete ošiaľ, pretože sa 
začalo hovoriť o objave mimoriadnej 
ceny. A hneď sa vyrojili rôzne teórie, 
kto je vlastne na portréte – podľa jednej 
vraj je to podobizeň 13-ročnej Bianky 
Sforzovej, dcéry milánskeho kniežaťa 
ludovica. 
História portrétu však pripomína-
la pohyb na hojdačke, raz bola hore 
verzia o leonardovom autorstve, druhý 
raz portrét dievčiny namaľoval ktosi 
neznámy. Vzápätí sa všetko obrátilo 
hore nohami, pretože svet sa dozve-
del šokujúcu zvesť: o slovo sa prihlásil 

jeden z najnadanejších a najzručnej-
ších falšovateľov umenia v súčasnosti, 
Shaun greenhalgh. Ten vo svojej knihe 
A Forger´s Tale, teda Príbeh plagiátora, 
tvrdí, vraj portrét mladej krásnej dámy 
v skutočnosti namaľoval on. urobil 
tak v roku 1978 a „modelkou“ mu bola 
predavačka Sally zo supermarketu 
v Boltone, kde v tom čase pracoval. 
„Namaľoval som ho podľa pokladníčky zo 
supermarketu“, tvrdí falšovateľ o diele, 
ktorého cenu znalci odhadujú – ak je to 
skutočne leonardo da Vinci - prinaj-
menšom na 160 miliónov dolárov. 
Trúfalé tvrdenie zmrazilo svet umenia 
aj preto, lebo fakty, ktoré obsahuje, nie 
je možné iba tak zhodiť zo stola. Muž 
v najlepších rokoch, Shaun greenhalgh, 
sa totiž radí medzi extra falšovateľskú 
klasu, a aj jeho najväčší nepriatelia a ne-
prajníci pripúšťajú, že je to mimoriadne 
nadaný falzifikátor. Vytvoril viacero 
majstrovských kúskov, Veľkú Britániu 
napríklad ohúril svojím alabastrovým 

torzom amarnskej princeznej, ktoré 
roku 2003 predal za 400-tisíc libier 
boltonskému múzeu. jeho expertov 
suverénne presvedčil, že ide o niekoľko 
tisícročný mimoriadne cenný artefakt 
zo starovekého Egypta. V knihe tvrdí, 
vraj ho dokázal vytvoriť za tri týždne. 
Na portréte Bella Principessa, ktorý 
mnohí experti pripisovali geniálne-
mu leonardovi, údajne pracoval ešte 
kratšie. „Namaľoval som ho v roku 1978, 
keď som pracoval v supermarkete,“ tvrdí 
v knihe. „Tvár je inšpirovaná dievčaťom 
Sally, ktoré pracovalo pri pokladnici. Inak, 
napriek svojej úbohej pozícii, bola to dosť 
panovačná a namyslená krava,“ dodáva.

„Vydarená“ rodina
Odborníci si však kladú nástojčivú otáz-
ku, do akej miery sa dá veriť mužovi, 
ktorého súd odsúdil „za klamstvo“. Ako 
dôkaz jeho nevierohodnosti uvádzajú, 
že podľa zistení vedcov krieda použitá 
na obraze je stará prinajmenšom 250 

rokov. „To nie je žiadny dôkaz!“ oponoval 
im Shaun a uviedol recept, ako „vyrobiť 
starinu“. Stačí pridať uhlie zo starých 
spálených stromov a ílové pigmenty 
zo stáročných podloží. Samozrejme, 
k tomu treba ešte prirátať nadanie na 
vytvorenie dokonalej patiny. A brit-
ský falzifikátor mal v talóne niekoľko 
ďalších receptov – napríklad „staroveký“ 
tuš údajne pripravil z agátovej živice 
zmiešanej s rozdrvenými dubienkami, 
ktoré sa používali na výrobu atramentu 
už od čias Rímskej ríše. „Ľavácky“ le-
onardov rukopis napodobnil tak, že pri 
krížovom šrafovaní a tieňovaní obrátil 
obraz hore nohami. A aby bolo dielo 
dokonalé, použil kus starého pergamenu 
z roku 1587. Ako podklad mu poslúžila 
doska z viktoriánskej školskej lavice 
z Boltonskej technickej univerzity, kde 
bol zamestnaný jeho otec.
Shaun však nešiel v týchto podvodoch 
sám, pomáhali mu jeho rodičia. Najmä 
otec, ktorý úspešne obchodoval s tým, 
čo jeho vydarený syn stvoril. Tento ich 
biznis prekvital celých 17 rokov, pričom 
za ten čas nadaný podvodník vytvoril 
desiatky najrôznejších falzifikátov, me-
dzi inými aj nádhernú keramickú sošku 
Faun od Paula gauguina. Mnohé z nich 
dodnes visia vo viacerých súkromných 
galériach a zbierkach, a ak sa ich majite-
lia dobrovoľne k falzám nepriznajú, svet 
sa o definitívnom počte Shaunových 
podvrhov nikdy nedozvie. 
greenfalghovci na predaji falošných 
umeleckých diel najrôznejších autorov 
a období zarobili najmenej 10 miliónov 
libier. Kuriózne je, že ich predávali do 
rôznych, nezriedka veľmi renomovaných 
kultúrnych inštitúcií, ktoré zamestná-
vajú špecialistov, odborníkov, znalcov 
a kunsthistorikov. Rodina však napriek 
získanému bohatstvu neviedla hýrivý 
život. Bývali na starej syrárskej farme 
a vlastnili iba starý televízor a auto Ford 
fokus. Nemali ani počítač.

Smutný koniec
čo však Shauna motivovalo falšovať 
dávnoveké umelecké diela? Psychológo-
via tvrdia, že zrejme to bola jeho túžba 
po uznaní. Vždy chcel vyniknúť, blysnúť 
sa čímsi osobitným. už na základnej 
škole predával vlastnoručne vyrobené 
viktoriánske šálky po päť libier za kus. 
Ako šestnásťročný začal navštevovať 
umeleckú školu, ale – ako sám priznal 
- nedokázal tejto vášni obetovať dosť 
na to, aby sa preslávil vlastnými práca-
mi. Preto začal kopírovať diela iných. 
Ako to robil? jeho prvým krokom bola 
dokonalá príprava. Diela dopodrobna 
študoval, mimoriadnu pozornosť veno-

val materiálom, z ktorých boli vytvore-
né, ďalej skúmal techniky a zaujímal sa 
aj o príbehy artefaktov. Všetko si potom 
premyslel do najmenšieho detailu. Keď 
napríklad vyrobil anglosaskú brošňu, 
svojmu výtvoru dal nevyvrátiteľný punc 
vierohodnosti: aby vyzerala používane, 
tisíckrát ju otvoril a zatvoril. Aj svoj 
najslávnejší falzifikát, torzo amarnskej 
princeznej staré vyše tritisíc rokov, vy-
robil po mesiacoch príprav a skúmania. 
Potom mu stačilo prísť s hodnovernou 
historkou, ktorá podporila pravosť diela 
a mal zarobených 400-tisíc libier.
Toto však bol posledný veľký biznis 
greenhalghovcov. Keď sa roku 2005 
pokúsili predať ďalšie „exponáty zo 
Silverton Parku“ (existoval katalóg 
artefaktov zo Silverton Parku z roku 
1892“, a v tomto prípade išlo o tri asýr-
ske reliéfy z roku 600 pred Kristom), 

dostali na frak. Britské múzeum totiž 
dalo reliéfy posúdiť kunsthistorikovi 
z aukčnej spoločnosti Bonhams a ten 
ich vyhlásil za „pravdepodobne falošné“. 
Napríklad konské opraty sa nezhodovali 
s vtedajším štýlom ich zobrazovania 
a navyše v asýrskom nápise bola pravo-

pisná chyba. 
Toto odhalenie spustilo lavínu preve-
rovania ostatných diel, ktoré predali 
greenhalghovci. V roku 2006 začala 
na prípade pracovať špeciálna vyšet-
rovacia skupina Scotland yardu, ktorá 
má za úlohu odhaľovať delikty v oblasti 
umenia a starožitností. O niekoľko 
mesiacov Shauna greenhalgha zatkli. V 
novembri 2007 ho odsúdili na štyri roky 
väzenia natvrdo. jeho rodičia, vtedy už 
osemdesiatnici, dostali ročné podmie-
nečné tresty. Okrem toho Shaun musel 
Boltonskému múzeu, aukčnému domu 
Sotheby´s a Inštitútu Henryho Moora 
zaplatil 404-tisíc libier.
A čo Bella Principessa? Verziu o tom, že 
jej autorom je renesančný génius podpo-
ruje nejasný pôvod diela. Portrét sa prvý 
raz na verejnosti objavil až v roku 1998. 
Vtedy ju do aukcie v New yorku ponúk-
la bojovníčka za práva zvierat jeanne 
Marchigová, ktorá rozpredávala zbierku 
svojho posledného manžela, malia-
ra giannina Marchiga. jeanne bola 
presvedčená, že maľba pochádza z 15. 
storočia. Tvrdila, vraj manžel ju vlastnil 
od roku 1955, teda mal ju šesť rokov 
predtým, ako sa Shaun greenhalgh 
narodil. Ale je to skutočná pravda?
Dielo bolo istý čas považované za obraz 
nemeckého maliara z 19. storočia. Ka-
naďan Silverman ho však kúpil, pretože 
bol presvedčený, že je to leonardo 
a doteraz verí, že to bol najlepší obchod 
jeho života. Shaunovi odkázal, že mu 
dá desaťtisíc libier, ak ešte raz namaľuje 
repliku toho diela na pergamene, ale 
pred komisiou odborníkov. Shaun však 
výzvu doteraz neprijal. 
 

michal StraPko
Snímky aa

„Namaľoval som ho podľa pokladníčky zo supermarketu“, 
tvrdí falšovateľ o diele, ktorého cenu znalci odhadujú 
– ak je to skutočne Leonardo da Vinci - prinajmenšom 
na 160 miliónov dolárov. 
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zo SeVeru na záPad,  
chorí i zdraVí
šesť dní, viac ako 400 kilometrov pod 
pedálmi bicykla a zastávky v siedmich 
slovenských mestách. To bol plán pri-
pravovaného projektu. „Jazdu sme začali 
16. mája na Štrbskom plese, odkiaľ sa pelo-
tón presunul do Ružomberka,“ predstavuje 
prvú etapu jaroslava Valčeková, pred-
sedníčka združenia Nádej a zároveň pa-
cientka, ktorej roztrúsenú sklerózu diag-
nostikovali pred deviatimi rokmi. „Potom 
cyklisti pokračovali do Žiliny, v nasledu-
júcich dňoch prešli trasu Považská Bystrica 
– Trenčín – Trnava – Bratislava,“ dodáva 
jaroslava Valčeková. zastávky cyklistov 
v jednotlivých mestách boli sprevádzané 
bohatým kultúrnym a osvetovým progra-
mom. Súčasťou sprievodného programu 
boli konzultácie pacientov s neurológom. 
Ľudia si tiež mohli vyskúšať špeciálny 
oblek, ktorý simuluje prejavy ochorenia. 
Projekt vyvrcholil v sobotu 21. mája na 
bratislavskom Hviezdoslavovom námestí, 
len pár dní pred Svetovým dňom skleró-
zy multiplex.

na bicyKli naprieK 
sKleróze multiplex

recept na 
aktív n y

život

„Od Tatier k Dunaju aj napriek skleróze multiplex na 
bicykli“ je motto podujatia, ktoré už druhý rok zor-
ganizovalo Občianske združenie sclerosis multiplex 
- Nádej. Sedem slovenských miest prejdených na bi-
cykli za šesť dní a k tomu dobrá nálada a odhodlanie 
bicyklujúcich. Aj takto je možné upozorniť na to, že 

ľudia s určitou chorobou sú stále rovnakí, majú svoje 
záľuby, ale aj chuť a odhodlanie čeliť výzvam. Výzva 
bicyklovať niekoľko desiatok kilometrov v prípade, 
keď aj obyčajná chôdza bolí, je o to väčšia pri pacien-
toch so sklerózou multiplex.

14 15

recept na 
aktív n y

život

cyklotraSa S PodPorou 
známych tVárí
Cieľom tejto nezvyčajnej cyklistickej jazdy 
je upozorniť verejnosť na problémy, ktoré 
sprevádzajú pacientov trpiacich ochore-
ním skleróza multiplex. zároveň si kladie 
za úlohu osloviť ľudí po celom Slovensku a 
poukázať na benefity včasnej diagnostiky a 
účinnej liečby, ktorá pacientom môže vý-
razne skvalitniť a predĺžiť život.
Do projektu sa tento rok zapojilo viacero 
známych osobností, ktoré podporili svo-
jou účasťou cyklotúru: speváčka Katka 
ščevlíková, herec Ivan Tuli Vojtek či spe-
vák Tomáš Bezdeda. Títo umelci pripra-
vili aj videospoty na podporu pacientov 
so sklerózou multiplex. Ideu podporil aj 
Peter Sagan, ktorý sa síce k cyklistom ne-
pripojil, pretože v tom čase bol na medzi-
národných pretekoch, ale tiež nahral pod-
porné video.

Primátor mesta Košíc MuDr. Richard 
Raši prevzal záštitu nad podujatím už po 
druhýkrát. Osobnou účasťou sa rozho-
dol podporiť pacientov s touto zákernou 
chorobou. Odbicykloval úvodnú trasu cez  
Košice a následne sa zúčastnil aj prvej eta-
py zo štrbského plesa do Ružomberka. 

„Je mi nesmiernou cťou, že som mal možnosť 
podporiť podujatie, akým je projekt zdru-
ženia Nádej Od Tatier k Dunaju. Všetkým 
nám pripomína, že zdravie si treba vážiť a 
zároveň je potrebné preň niečo urobiť. Veľmi 
si cením, že ľudia, ktorým bola diagnostiko-
vaná skleróza multiplex, sa nevzdávajú a 
napriek náročnej životnej situácii sú schopní 
nám všetkým takto vysielať signál, že je veľ-
mi dôležité bojovať, nech život prinesie čokoľ-
vek,“ hovorí MuDr. Richard Raši.

Sanofi genzyme – hrdý 
Partner Podujatia  
„od tatier k dunaju“.
„Sanofi Genzyme je hrdý partner unikát-
neho podujatia „Od Tatier k Dunaju“ už 
od jeho zrodu. A tak sme ani teraz neváhali 
ani sekundu a zmobilizovali sme 25-člen-
ný tím cyklistov z radov našej spoločnosti a 
pripravili sme si bicykle na prvú etapu zo 
Štrbského Plesa do Ružomberka. Prvé ki-
lometre dole kopcom boli celkom fajn,Tatry 
nás síce ráno privítali sviežimi tromi stup-
ňami a všetci sme premrzli do špiku kostí, 
celí sme sa klepali od zimy, no ani to nás 
neodradilo v úsilí pokračovať vo vytýčenej 
trase a víťazne to dobojovať až do cieľa na 
ružomberskom námestí. Horúci čaj, chrum-
kavá bageta a neskutočne pozitívna nálada 
a energia, ktorá sa niesla v celom éteri, boli 
pre nás tou najväčšou odmenou. Nedočkavo 
sa tešíme na ďalší ročník tohto výnimočné-
ho podujatia, aby sme aj takýmto spôsobom 
podporili pacientov s roztrúsenou sklerózou 
a ich rodinných príslušníkov, ktorí nám 
denno denne dokazujú, že ani toto náročné 
ochorenie nemusí byť dôvodom, aby si člo-
vek prestal pred seba klásť výzvy a aby sa 
nemotivoval k ich zdolávaniu.“, dodáva k 

podujatiu Beáta Kujanová zo spoločnos-
ti Sanofi. 
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najväčšie potešenie v živote 
je robiť veci, o Ktorých 
ľudia hovoria, že ich robiť 
nemôžete....

Skleróza multiplex je autoimunitné ochorenie nervovej sústavy, ktoré sa okrem iného 
prejavuje sťaženou pohyblivosťou. Na Slovensku ňou trpí približne 8-tisíc pacientov. 
Práve oni sa rozhodli, že nedovolia, aby ich choroba izolovala a vzala im chuť zo 
života. Preto v máji prešli na bicykloch viac ako 400 kilometrov od Štrbského plesa 
až po hlavné mesto, aby upozornili na chorobu, potrebu jej liečby, ale najmä na túžbu 
pacientov nevzdávať sa.



Slová jozefa Blesáka oslovujú dušu človeka, 
a cviky, ktoré odporúča, sa prihovárajú telu: 
tých, ktorí sú ho ochotní počúvať, vedie k 
premýšľaniu, a potom k aktivite s cieľom 
čo najlepšie prežiť svoj život. zároveň je 
to aj motivačný činiteľ, ktorý pacienta so 
sklerózou multiplex nabáda, aby bojoval, 
aby sa nevzdával toho, čo naňho v živote 
ešte čaká, pretože nadchádzajúce dni 
mu môžu priniesť veľa pekných chvíľ. 
Nemal by však na to čakať so založenými 
rukami, ale mohol by sa o to pričiniť 
povedzme spolu s jOzEFOM DODOM 
BlESáKOM, ktorého liečebný monológ 
uverejňujeme:
„Jedna z prvých zásad, ktorú treba dodržiavať 
pri cvičení jogy je, aby človek rešpektoval 
svoje limity a obmedzenia. Nech ich berie do 
úvahy, ale zároveň nech ďalej kráča po ceste, 
ktorú si zvolil. Teda nech nerezignuje, nech sa 
nevzdáva.
Toto je pri diagnóze skleróza multiplex 
veľmi dôležité. Videl som to na príklade 
môjho priateľa, ktorý vďaka systematickému 
cvičeniu jogy vstal z vozíka. Treba premôcť 
určitý pocit, môže to byť svojím spôsobom 
rezignácia, alebo – aj tento faktor musíme 
brať do úvahy, pretože je to v povahe človeka 
– je to vo všeobecnosti pohodlnosť či dokonca 
lenivosť. Pacient si musí povedať – chcem! A 

toto chcem musí byť také silné, že „esemkár“ 
sa cvičeniu bude denne 15 až 20 minút 
opakovane venovať. Nemusíte cvičiť do 
úplného vyčerpania, naozaj vám bude stačiť 
spomínaná štvrťhodinka. Potom si oddýchnete 
a o štyri hodiny si opäť zacvičíte. A večer 
ešte raz! Ale v každom prípade musíte na 
to intenzívne myslieť, pretože keď to vaša 
hlava bude registrovať ako úlohu, určite to 
vykonáte! Existuje jeden slogan, ktorý často 
vídame na televíznej obrazovke – krásna 
slečna sa prihovára predovšetkým diváčkam 
slovami: Vy za to stojíte! A ja hovorím svojim 
cvičencom – vy za to stojíte, aby ste sa 15 až 
20 minút venovali sami sebe, aby ste sa stretli 
so sebou, so svojím telom, so svojím vedomím... 
A aby ste našli to podstatné - spojenie vášho 
tela a vášho vedomia. Toto, čo teraz hovorím, 
je veľmi dôležité, dalo by sa povedať, že 
najdôležitejšie. Mal som cvičenkyňu, ktorá mi 
hovorí: Dodo, ja cvičím, každé ráno cvičím, 
pustím si rádio, počúvam správy a cvičím... 
Chytil som sa za hlavu a hovorím jej, dievča 
moje zlaté, tak ty ku mne chodíš dva roky 
cvičiť a doteraz si nepochopila, že joga je 
stretnutie v tichosti samého so sebou. Vtedy 
treba odpojiť všetky zmysly - sluch, chuť, čuch, 
zrak, aby sa človek mohol stretnúť sám so 
sebou. So svojím telom a so svojím vedomím. 
A toto sa dá len v tichosti svojej izby, stačí 

tak na 15 až 20 minút, a nastáva práve tá 
harmonizácia, dochádza k tak prepotrebnému 
vplyvu psychosomatiky na osobnosť človeka. 
Áno, je to veľmi dôležité, chcem zdôrazniť, 
že toto naprogramovanie môže človeku 
zachrániť niekoľko rokov života. Do jogy - 
okrem duševných a fyzických techník - patria 
najmä relaxačné techniky, ktoré uvoľňujú 
tak našu psychiku, ako aj fyzično. A ďalej 
tam patrí predovšetkým spôsob myslenia, 
ktorý vylaďuje našu myseľ na pozitívne 
vlny. Okrem toho tam patrí náuka o výžive, 
ktorá veľmi ovplyvňuje aj našu psychiku, 
a samozrejme aj našu somatiku. Je tam aj veľa 
iných techník, ktoré očisťujú naše telo, a to tak 
zvonku, ako aj z vnútra. Napríklad výplach 
žalúdka, výplach hrubého čreva, výplach 
celého tráviaceho traktu, výplach slizníc nosa, 
a pod. Toto všetko sú techniky, ktoré dokážu 
očistiť naše telo od toxínov, ktoré prijímame 
dýchaním, pitím, potravou. Niekedy je to 
tak, že jeme síce zdravú potravu, ale naše 
tráviace orgány nemusia na 100 percent 
fungovať, a tým, že je ich funkcia oslabená, 
znehodnocujeme aj to dobré, čo jeme. 
Joga teda zasahuje do celého spektra života 
človeka. 

(Pokračovanie v budúcom čísle)  
(ir)

Stretnutie so známym slovenským cvičiteľom jogy jo-
zefom (Dodom) Blesákom je nielen zaujímavé a po-
učné, ale aj prospešné. Prichádzajú za ním zdraví ľu-
dia, ale aj pacienti, ktorých trápia rôzne choroby. A tak 
nečudo, že medzi svojimi cvičencami mal – a stále má 
- aj nemálo mužov a žien s diagnózou skleróza mul-
tiplex. Cvičenia jogy kombinované s radami a návodmi 

spomínaného odborníka im pomáhajú lepšie a dôstoj-
nejšie žiť, dôkladnejšie pochopiť samých seba, svoju 
chorobu a následky z nej vyplývajúce. joga však zá-
roveň „esemkárom“ pomáha búrať fyzické i psychické 
hranice, rušiť limity a obmedzenia, a dáva im krídla, 
vďaka ktorým je ich život znesiteľnejší, kvalitnejší a pl-
nohodnotnejší. 

pooKreje  
duša aj telo

recept na 
zdr av ý 
poh y b 
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joga je stretnutie  
v tichosti samého  
so sebou

návratKa

horoskop
Horoskop na rok 2016 pripomína, že 
v tomto období môžete rátať aj s náhod-
ným šťastím. Týka sa to najmä tých, kto-
rí budú činorodí a nie zápecnícki, a ktorí 
dokážu pohotovo reagovať na príležitos-
ti, čo im ponúka planéta expanzie – jupi-
ter. Inými slovami povedané, mali by ste 
rozšíriť a znásobiť svoje doterajšie limi-
ty, zbaviť sa rôznych obmedzení, a ak do 
toho dáte všetky svoje sily, vaša pracovitosť 
a vytrvalosť vám prinesú zaslúženú od-
menu. V roku 2016 sa každý z vás – a viac 
ako päť mesiacov, ktoré už máte za sebou, 
to potvrdzuje – dostáva do nových situ-
ácií a zdoláva nemálo menších či väčších 
prekážok. Práve preto je veľmi dôležité, 
aby ste pri ich prekonávaní využívali svo-
ju múdrosť, nadhľad, skúsenosti, ale záro-
veň aj svoje sny, túžby a duchovnú silu. Na 
ceste životom vám však pomáhajú aj pla-
néty, ktoré na každého človeka, ale aj na 
celé pospolitosti silne vplývajú v jednot-
livých obdobiach existencie. Ak na svojej 
neľahkej ceste vydržíte, potom si užije-
te aj úspech a slávu. Dôležité je to, že ste 
na spomínanej ceste už urobili prvé kroky. 
Vzhľadom na to, že v striedaní astrálne 
dobrých či menej dobrých, teda náročných 
období, je značná nerovnomernosť, vždy 
a vo všetkom je najdôležitejšia ľudská po-
vaha a jej podstata, etický základ a morál-
na odolnosť. 
Osobné aj pracovné vzťahy, ktoré v tomto 
roku vzniknú, môžu byť vo vašom živote 
dosť významné. Ak dôjde k partnerským 
rozchodom, bude to na prospech oboch 
strán, pretože konečne nastane uvoľnenie 
dlhodobo napätej atmosféry. Toto obdobie 
však na druhej strane nepraje vzniku „več-
ných“ a pevných lások. Mars, ktorý je vlád-
ca tohto roku, je silnou planétou a podpo-
rí vás svojou silou a bojovnosťou. Posilní aj 
vašu sexualitu, ktorá môže čokoľvek uviesť 
do pohybu. Vládnuci deň v týždni je uto-
rok, čo znamená, že dôležité rozhodnutia, 
alebo podstatné akcie, by ste si mali orga-
nizovať práve v tento deň.
Silný vplyv má rok 2016 aj na vaše zdravie, 
posilňovanie a očisťovanie vášho tela. Hoci 
v súvislosti s vládnucimi planétami zaznie-
vajú charakteristiky v štýle „silný“, „tvrdý“, 

„razantný“, atď., v tomto období hrajú prím 
a viac sa uplatnia jemnejšie a pastelové 
farby. Vo vyjadrovaní sa namiesto ostrých 
slov skôr presadia, a viac uznania si získajú, 
jemnejšie výrazy a vôbec mäkšie a zdvori-
lejšie formy vyjadrovania. Rok 2016 je za-
ujímavý aj z hľadiska čínskeho horoskopu. 
Od 8. februára sme v roku Ohnivej Opice, 
čo – stručne povedané – znamená, že vy-
hrávajú tí najchytrejší a najšikovnejší, ktorí 
sa neboja pohybu a zmeny si vedia prispô-
sobiť vo svoj prospech. Planéta Saturn je 
tento rok v znamení Strelca. zoberie vám 
zo života to, čo sa ďalej nerozvíja a čo vám 
bráni v postupe vpred. Vytvára priestor pre 
váš osobný rast a rozvoj, a pomôže vám 
prekročiť vlastné hranice a obmedzenia. 

Dáva vám jedinečnú možnosť prehodno-
tiť doterajšie názory na život. ukazuje jeho 
zmysluplnosť a vedie k tomu, aby ste boli 
šťastnejší a sami sebou. Nedávajte však ne-
uvážené a falošné sľuby, ktoré nemienite 
či nedokážete splniť, pretože toto ľahti-
kárstvo sa vám môže vypomstiť! Okrem 
toho neplytvajte energiou a časom na ne-
podstatné veci. Viac premýšľajte o tom, čo 
má v živote cenu a čo je iba lacné ligotavé 
pozlátko. Ak túto výzvu zoberiete vážne, 
ukážu sa vám pravé hodnoty života. Na-
stáva teda skúška kvality vašej existencie! 
Aj v roku 2016 prechádza urán zname-
ním Barana. Pod jeho vplyvom bude mno-
ho dramatických zmien. Prejaví sa to aj 

v medzinárodnom a politickom dianí. Žiaľ, 
tieto negatívne javy sa neskončia rýchlo 
a ešte aj počas nasledujúcich dvoch rokov 
očakávajte rôzne prevratné udalosti. Tento 
rok bude aj rokom vojakov, násilia a odlú-
čenosti rodín (utečenci, migranti atď.) V 
politickom, spoločenskom, ale aj vo vašom 
osobnom živote sa vyskytnú aj otrasy rôz-
nej intenzity, a okolo vás nastanú nepo-
kojné a nestabilné situácie. Až v budúcom 
roku by malo dôjsť k vytúženej zmene, ten 
by mal byť pokojnejší a šťastnejší, mal by 
priniesť uvoľnenie napätia a celkovú sta-
bilitu malých aj väčších pospolitostí. Rok 
2016 sa nachádza pod vibráciou čísla 9. 
Energie čísla 9 umožňujú, aby do vášho 
života vstúpili aj väčšie peniaze. V tom-
to roku sa preferujú najmä vaše analytické 
schopností a duchovno. Deviatka je číslo 
analýzy. Máme ju skoro všetci v dátume 
narodenia a mali by sme tento fakt rešpek-
tovať. Planétou čísla 9 je Mars. Deviatka 
je v numerológii považovaná za posvät-
né číslo. človek narodený pod číslom 9 je 
veľký bojovník, aktívny, rozhodný, ale často 
vie byť aj priečny. šťastným dňom pre číslo 
9 je utorok. číslo 9 nesie v sebe znak bu-
dúcnosti a je symbolom múdrosti, pocho-
penia a účasti. Mali by ste však svoje nado-
budnuté vedomosti a poznania prinášať aj 
ostatným zo svojho okolia, je žiaduce, aby 
ste naplno vnímali múdrosť svojho srd-
ca, a potom svojím príkladom inšpirovali 
a motivovali iných.
 

šťastie potrebuje každý človek, no 
ten, kto napomáha, aby k nemu pri-
šlo, máva väčšiu šancu na úspech. 
Takže práve túto zásadu by ste mali 
uplatňovať vo svojom živote. 

(ir)

meno a priezvisko:....................................................................................................................

adresa:.....................................................................................................................................

telefón:........................................ e-mail:.................................................................................

Podpis:......................................................................................................................................

V prípade, ak chcete, aby sme Vám nasledujúce čísla časopisu vital sm posielali zadarmo na Vašu adresu domov, vyplňte, 
prosím, údaje na tejto návratke a pošlite ju na adresu: evyan, spol. s r. o., čajakova 28, 831 01 bratislava.

Svojím podpisom udeľujem súhlas spoločnosti evyan, spol. s r. o. v zmysle zákona č. 428/2002 z.z. o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších predpisov na spracovanie mojich údajov na tejto návratke a zaslanie časopisu vital sm na moju adresu.
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Zožni

Jemná
pusa

Hnedo-
žltý

Farba na
vajíčka

Vojenská
jednotka

Irish
Republican
Army (skr.)

Meno
prezidenta
USA 
Johnsona

Slovko
súhlasu

EČV
okresu
Šala

Lyricko-
epická
báseň

Druh
medveďa

Športové
vetrovky

LetopisyAUTOR
P. K.

Strach

Pletivo
pod kôrou,
FLOÉM

Orgány
zraku

EČV 
Bratislavy

Malá
ojnica

Značkujú

Kemalista

Pomôcky:
Lutago,
Paina, Sol,
Vedar

Jasný,
čistý po
chorvátsky

Národná
prírodná
rezervácia

Prezývka
Američana
v Európe

Európska
liga (skr.)

Pálený
cukor

Talianske
sídlo

Zmieril sa
so stratou

Okúzlil

Dlabacie
nástroje

Krkval

Austrálsky
leňoch
Veľký
nôž (hov.)

Plytčiny
v riekach
Vrchný
karbón

United
Kingdom

Indián

Dávate
rady

Čistil
som
stieraním

Astát

Vypi si
po jedle

Steny
po česky
Kruhový
tanec

Dravé
vtáky
Egyptské
mesto

Slovinské
mesto
Dym po
anglicky

Soľné
jazero
Kód 
Talianska

Imrich
(dom.)

Peruánska
minca

Rímskych
49

Iba

Hora

Predložka

Všeličo

Ekonóm
po česky

Povzdych

Germánium

Druh
bavlny
Stepný
rys

Čistila
praním
Pamír po
anglicky

Prepadnu-
tie orgánu
Stavebný
dielec

Kmitavý
pohyb

Želal

Selén po
česky
Chorý po
nemecky

Suchá
tráva

Decht

Včelí 
produkt
Cudzie 
žen. meno

Žižkovské
noci (skr.)
Náhrada
kávy
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