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Vážení priatelia, milí čitatelia!

Stalo sa už tradíciou, že poslednú stredu v mesiaci máji si ľudstvo pripomína Svetový deň 
sklerózy multiplex (Word MS Day). Aj tento rok sme sa v deň, keď sa končila jar a začí-
nalo sa astronomické leto, teda 31. mája, viac ako inokedy zamýšľali nad osudmi „esem-
károv“ a ich nevyliečiteľnou zákernou chorobou, ktorá má tisíc rôznych podôb a desiatky 
oficiálnych či zľudovených mien (skleróza multiplex, roztrúsená skleróza, „esemka“, 
Róza, „zabúdačka“, „vozíčková“, atď). Názvy sa rôznia, je ich habadej, ale podstata ocho-
renia zostáva, skleróza multiplex je diagnóza na celý život a je to tvrdý a neľútostný zásah 
do existencie mužov a žien. Obracia život hore nohami najmä mladým ľuďom, ktorí sú 
ešte plní snov, túžob a plánov, hatí ich cestu ku hviezdam. Roztrúsená skleróza má síce 
celú hŕbu mien, názvov a pomenovaní, napriek tomu však široká verejnosť ešte vždy 
nemá dostatok informácií o tejto diagnóze a ľuďoch, ktorí sa dostali do jej osídiel.  
Svetový deň sklerózy multiplex zaviedla Medzinárodná federácia pre sklerózu multiplex 
(MSIF) a jej členské organizácie a je určený všetkým, ktorí sa usilujú o zvyšovanie po-
vedomia spoločnosti o tejto chorobe. Je jedinou globálnou informačnou kampaňou súvi-
siacou s týmto ochorením. Aktivisti federácie poskytujú verejnosti informácie o roztrú-
senej skleróze a zvyšujú tak vedomosti ľudí o tom, ako toto ochorenie ovplyvňuje životy 
viac ako dvoch miliónov mužov a žien na celom svete. Roztrúsená skleróza je jedným 
z najčastejších neurologických ochorení a postihuje predovšetkým mladých ľudí, väčšina 
z nich je vo veku 25 až 35 rokov.
Svetový deň sklerózy multiplex je síce iba raz v roku, ale rozhodne nie je jediný, čo si 
ho „esemkári“ zaznamenali veľkým písmom do svojho kalendára. Takých dní je viac. 
U nás doma sme napríklad trochu predbehli svet a už v sobotu 27. mája 2017 sme si pri-
pomenuli Slovenský národný deň SM. A bola to pripomienka osobitá, jedinečná, svoj-
ská. Okrem iného aj preto, lebo práve v sobotu sa poslednou etapou končil III. ročník 
obdivuhodnej cyklistickej akcie s názvom Od Tatier k Dunaju, v rámci ktorej pacienti 
s diagnózou SM dokazujú, že napriek svojmu neľahkému údelu nestratili chuť do živo-
ta. Sadnú si na bicykel a skleróza im môže byť ukradnutá: hlcú kilometre v kopcoch aj 
po rovine, a dokazujú, že osudová choroba – povedané slovami Hemingwaya - ich síce 
porazila, ale nezlomila. Môj priateľ z detstva pri sledovaní televízneho šotu o „esemká-
roch“ na bicykloch povedal: „Už dlhšie ich sledujem a o čo viac ich spoznávam, o to viac som 
presvedčený, že títo ľudia nie sú z tohto sveta. Určite sú odkiaľsi z vesmíru, pretože oni vlastne 
popierajú fyzikálne zákony. U nich totiž víťazí duch nad hmotou. A to je čosi neuveriteľné!“
Pravda, spomínaní „esemkári“ a s nimi spriaznené duše nemerali cestu z Tatier k Du-
naju iba kvôli športovým zážitkom. Všetci zároveň robili osvetu. Po celej trase sa stre-
távali s obyvateľmi miest a obcí, aby vysvetľovali a objasňovali podstatu svojej diagnózy. 
Spomínaná sobota bola vlastne zavŕšením a zároveň vyvrcholením skvelej akcie, ktorá 
bola načasovaná tak, že vlastne náš celoslovenský národný deň SM trval celý týždeň.
Ak osveta spojená s SM mala ešte pred niekoľkými rokmi viac-menej kampaňovitý cha-
rakter, dnes je to už nepretržitý a mnohotvárny  proces. Ako ďalší príklad možno uviesť 
podujatie, keď známe tváre pomaľovali masky pre pacientov s roztrúsenou sklerózou. 
Osobnosti podporili pri príležitosti Svetového dňa SM pacientov a urobili to originál-
nym spôsobom. Masky, ktoré pomaľovali v rámci projektu Neskrývaj sa – odhoď masku, 
budú čoskoro ako symbol spolupatričnosti zdobiť neurologické oddelenia a centrá pre 
liečbu SM. Cieľom projektu je zvýšenie povedomia verejnosti o tomto ochorení a podpo-
rili ho športovci, herci, speváci, tanečníci, moderátori a redaktori, napríklad olympijskí 
víťazi Matej Tóth a Danka Barteková,  umelci Maroš Kramár, Bibiana Ondrejková, 
Nela Pocisková a ďalší... Projekt organizovala spoločnosť SANOFI Genzyme, odbornú 
záštitu prevzala Slovenská neurologická spoločnosť. 
Kampaní podporujúcich osvetu o chorobách, ktorými trpia ľudia na celom svete, je sku-
točne dosť. Aj „esemkári“ dávajú o sebe vedieť a ponúkajú dostatok príkladov o tom, že 
chcú a dokážu žiť dôstojným a plnohodnotným životom. Presviedčajú nás o tom nielen 
športovými výkonmi, ale aj pracovnými výsledkami. „Esemkárske“ dni sú dôkazom, že 
títo ľudia volajú po dialógu s prostredím v ktorom žijú, sú vyjadrením toho, ako túžia po 
pochopení svojho okolia, ktoré si ich doteraz málo všímalo. Nechcú na seba upozorňovať 
s cieľom, aby ich ktosi ľutoval. Súcit je to posledné, o čo stoja. Chcú, aby okolie vedelo, 
že napriek ťažkej chorobe chcú dôstojne žiť, pracovať (kým môžu), starať sa o seba, aj 
o svoje rodiny. Nemajú to jednoduché, stane sa, že sa potknú, že ich krok nie je vždy 
najistejší a vtedy sú vďační za každú pomocnú ruku. Chcú, aby okolie vedelo, že nie sú 
stratení pre život, lásku, túžby, sny. Aj oni chcú siahať na hviezdy a aj keď sa ich zrejme 
nikdy nedotknú, pomôžme im pri tom! Napríklad tak, že o nich, o ich diagnóze a zápa-
se s ňou, budeme viac vedieť.

Ľubomír Stanček

Neúspech nás učí,  
že porážka sa dá  
prežiť. Neuspieť nie  
je hanba. Hanba je  
báť sa vstať a skúsiť  
to znova.

BENJAMIN BERBER
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Pani doktorka, ak dovolíte, rád by som 
si hneď na úvod vyjasnil základnú 
otázku – čo je to vlastne NedA? Nie je 
to nová liečebná metóda, ani nový liek, 
ba dokonca sa v tomto prípade nedá 
hovoriť ani o určitej prevencii, ktorá by 
mužom a ženám umožňovala uniknúť 
pred obávanou sklerózou multiplex. 
takže čo to je? 
Nie je to liek, ale v podstate je to cieľ 
liečby pacienta s diagnózou roztrúsená 
skleróza. Ide teda o koncept, ktorý sa 
aktualizuje a dopĺňa na základe posled-
ných výskumov v tejto oblasti. NEDA 
je v preklade skratka označenia „žiadny 
dôkaz aktivity ochorenia“, to znamená, 

že vhodnou liečbou sa snažíme „esem-
ku“ dostať pod kontrolu tak, aby pacient 

nemal relapsy a nové plaky na magnetic-
kej rezonancii, aby neinvalidizoval. Naj-
novšou perspektívou je meranie objemu 
mozgu, ktorý u pacientov s roztrúse-
nou sklerózou ubúda rýchlejšie ako u 

zdravých ľudí a jedinou možnou liečbou 
je prevencia – tou je imunomodulačná 

liečba. NEDA teda nie je nová liečba, je 
to koncept, ktorý sa upravuje v dôsledku 
dostupnosti lepších vyšetrovacích metód 
(klinických a zobrazovacích) na teréne 
možností novšej, účinnejšej liečby. 

Hoci na zázraky moderná medicína neverí, povzbudivých správ, ktoré sa týkajú trebárs liečby roztrúsenej skleró-
zy (SM), pribúda. Isteže, stále je to doživotná a ťažká diagnóza, ale z roka na rok sa zlepšuje perspektíva zacho-
vania pohyblivosti pacientov, zväčšuje sa kapacita ich celkovej fyzickej aj psychickej kondície a narastá kvalita 
ich života. Výskumníci a lekári sa snažia čo najdôkladnejšie zmapovať tisícoraké podoby tohto ochorenia s cieľom 
odhaliť jeho základné príčiny a zároveň hľadajú nové lieky, ktoré by mohli posunúť liečbu SM na ešte vyššiu 
úroveň. Nie je to jednoduchá úloha, pretože roztrúsená skleróza je ako ponorná rieka – chvíľami prepukne, ob-
razne povedané, v podobe vybuchujúceho gejzíru, aby sa vzápätí ukryla pod povrch a vytvárala dojem, akoby sa 
nadobro stratila. Žiaľ, skleróza multiplex už z organizmu pacienta nikdy nezmizne, iba sa stiahne kdesi do úzadia 
a tu vyčkáva na príhodnú chvíľu, keď nanovo zaútočí. O hodnotení pacientov s diagnózou skleróza multiplex, 
ktoré poznáme pod skratkou NEDA (No Evidence Disease Activity – stav bez dôkazov aktivity ochorenia), sme 
sa porozprávali s odborníčkou z Centra pre liečbu sclerosis multiplex na 2. neurologickej klinike lFUK a UN 
v Bratislave MUDr. Darinou PETRlENIčOVOU, PhD.

Pokrok  
v starostlivosti  
o „esemkárov“ 

recePt  
NA boj  

s sM 

Dokáže súčasná liečba 
Dosiahnuť u Pacientov 

stav bez známok 
aktivity ochorenia? 

Aký význam má NedA v celkovom 
kontexte súčasného boja s diagnózou 
sM? 
Už som spomínala, že NEDA je celkový 
koncept riešenia pacienta s roztrúsenou 
sklerózou. Inými slovami povedané, je 
to obraz či stav, ako by liečený pacient 
so sklerózou multiplex mal vyzerať. 
NEDA je to, na čo myslíme pri iniciá-
cii liečby nového pacienta a pri zmene 
liečby, pričom do úvahy berieme rôzne 

prognostické ukazovatele priebehu 
ochorenia, a to tak klinické, ako aj 
rádiologické. Chorobu dokážeme uspať 
na pomerne dlhú dobu v prípade, že 
liečba pacientovi takpovediac „sadne“. 
Treba byť však v strehu, je nevyhnutné 
sledovať klinický stav pacienta a MR ak-
tivitu. čiže našou ambíciou je vytvoriť 
čo najkomplexnejší pohľad na pacienta 
s cieľom optimalizovať jeho liečbu. 
 
označenie skupiny pacientov bez 
klinických a Mri prejavov aktivity 
ochorenia skratkou NedA je po-
merne nové. existuje však priamy 
súvis s tým, že v poslednom desaťročí 
ovplyvňujú liečbu roztrúsenej skleró-
zy nové a vysoko účinné lieky, ktoré 
umožňujú mnohým pacientom nažívať 
s sM relatívne v mieri?
áno, je to tak, existuje tu priamy súvis. 
Je to evidentné najmä v období posled-
ných rokov. To je jedna stránka veci. Tá 
druhá je spojená s tým, že výrazný krok 

dopredu urobila magnetická rezonan-
cia, ktorá nám pomáha v oveľa väčšej 
miere ako v minulosti získať rýchle a 
presvedčivé dôkazy o priebehu a aktivite 
ochorenia. Na základe spomínaného 
vyšetrenia máme dnes lepší obraz toho, 
ako to s pacientom vyzerá, aký charak-
ter či podobu majú lezie, aký je úbytok 
mozgového tkaniva, atď. Inými slovami 
povedané, vieme zistiť pomery v mozgu 
pacienta, dokážeme ich presnejšie a jas-

nejšie prečítať.
Magnetická rezonancia je nevyhnutnou 
súčasťou komplexného sledovania pa-
cienta, pričom klinicky sa sústreďujeme 
už nielen na redukciu počtu atakov, ale 
najmä na oddialenie progresie zne-
schopnenia, invalidizácie „esemkára“. 
Pacienta invalidizujú ataky ako také, ale 
aj medicínsky neriešená pretrvávajúca 
takzvaná subklinická aktivita ochorenia. 
To znamená, že hoci pacient navonok 
ataky nemá, na MR pribúdajú lézie 
alebo dochádza k úbytku mozgového 
tkaniva, čo sa skôr či neskôr odrazí na 
klinickom stave pacienta. Stále novšie 
a efektívnejšie lieky rozširujú možnosti 
a účinok liečby. 

skúsme sa teraz pristaviť pri číslach, 
teda pri štatistike, ak nejaká v tejto 
oblasti vôbec existuje. Aká početná 
je skupina pacientov spadajúcich pod 
označenie NedA? dá sa to vyhodno-
tiť v rámci vášho bratislavského sM 

centra, celého slovenska či nebodaj v 
kontexte európy?
Na túto otázku vám neviem dať jed-
noznačnú odpoveď, pretože pacienti sú 
liečení rôznymi imunomodulačnými 
liekmi, liečba je teda individualizo-
vaná a v našich SM centrách takúto 
podrobnú štatistiku zatiaľ nevedieme. 
zjednotením a dostupnosťou vyšetrova-
cích metód, najmä MRI, je to ale blízka 
budúcnosť. 

Na odborných konferenciách a se-
minároch, ktoré sú venované proble-
matike NedA, však zaznieva aj dosť 
kritických názorov. Časť odborníkov 
sa totiž domnieva, že kritériá hod-
notenia pacienta, na základe ktorých 
ho možno – alebo nemožno - zaradiť 
do skupiny NedA, nie sú dostatočne 
reprezentatívne a teda neposkytujú 
komplexný a širokospektrálny obraz 
zdravotného stavu „esemkára“... 
Toto je o individuálnom prístupe lekára 
k pacientovi. V medicíne nemožno nič 
paušalizovať a už vôbec sa to nedá pri 
diagnóze roztrúsená skleróza, ktorá 
je skutočne mimoriadne heterogén-
na a zákerná. Je to ochorenie tisícich 
podôb, a to napriek rôznym štatisti-
kám a „vzorcom“, ako by mal priebeh 
ochorenia vyzerať. Každý „esemkár“ je 
absolútne rozdielny, iný, odlišný od tých 
ostatných, má v sebe svoju individuálnu 
podobu ochorenia. Preto musí byť aj 
prístup k nemu, k jeho liečbe, osobitý, 
individuálny a špecifický. 

Pani doktorka, ak som to správne po-
chopil, spomínané kritické názory sú 
súčasťou dlhodobej odbornej diskusie, 
ktorá má svoju podobu, vývoj aj svoj 
charakter. Všetko by to malo smerovať 
k tomu, aby sa obraz skupiny pacientov 
spadajúcich pod označenie NedA 
upresňoval, aby bol čoraz jasnejší, 
zreteľnejší a čo najobjektívnejší. teda 
aj volanie po registrácii čo najväčšieho 
počtu hodnotiacich faktorov má svoje 
opodstatnenie a význam... 
Isteže! Je nepochybne správne a žiaduce, 
aby bol pohľad na roztrúsenú sklerózu 
čo najobjektívnejší a preto škála hodno-
tiacich faktorov ochorenia musí byť čo 
najširšia. len tak je možné napredovať, 
len tak dokážeme vytvárať čo najúplnej-
šiu mozaiku tohto ochorenia. Samo-
zrejme, neuveriteľná pestrosť podôb 
sklerózy multiplex v prejavoch, indivi-
duálnom priebehu, osobitom charaktere 
príznakov u každého pacienta, vytvára 
lekárom v tomto zápase veľké prekážky. 

recePt  
NA boj  
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Pokrok v ďalšom spresňovaní hodnotenia stavu bez prejavov aktivity 
ochorenia bol naštartovaný na základe výsledkov terapeutických štúdií 
s fingolimodom, kde bol použitý ďalší významný parameter hodnotenia 
stavu bez aktivity ochorenia, a to na základe hodnotenia vplyvu liečby na 
spomalenie atrofie mozgu. Priaznivý účinok lieku na spomalenie atrofie 
mozgu sa preukázal konzistentne v troch klinických štúdiách na štatisticky 
významnej úrovni a to aj pri viacročnom sledovaní. Použitie hodnotenia 
účinku liečby na spomalenie atrofie mozgu viedlo k novému označeniu 
účinku liečby na dosiahnutie stavu bez známok aktivity ochorenia – 
NEDA.

Zavedenie nových účinnejších liekov do liečby SM viedlo k potrebe 
použitia presnejšieho hodnotenia ich účinku na priebeh ochorenia, najmä 
na spomalenie, prípadne zastavenie jeho progresie. 
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Ale spomínaná mozaika je dnes oveľa 
celistvejšia ako v minulosti. A práve toto 
nám umožňuje pozerať sa do budúcnosti 
s veľkou nádejou. 

Môže byť ochorenie roztrúsená skleró-
za aktívne aj bez dôkazov aktivity 
ochorenia? Ak áno, je NedA potom 
vlastne akousi podobou, ukazovateľom 
neúplnej štatistiky? je to akási infor-
mácia o prechodnom stave „esemká-
rov“? 
Môžete mať pacienta, ktorý na štan-
dardnej magnetickej rezonancii nemá 
dokázanú žiadnu aktivitu, ale lekár vidí, 
že jeho ochorenie progreduje v relapsoch 
či zneschopnení. Pacientovi teda treba 
zmeniť liečbu. Koncept NEDA je podľa 
mňa dobrý koncept, pretože vychádza 
z klinickej praxe a jej potrieb. A nám 
skutočne ide o to, aby pacient „esemkár“ 
bol dlhodobo stabilizovaný, aby jeho 
choroba nepostupovala ďalej, a už vôbec 
nie dramatickým spôsobom. 

Aké máte vy osobne poznatky a skú-
senosti s konceptom NedA? Pomáha 
vám v práci vo vašom sM centre? 
Ani pre mňa, ale nazdávam sa, že ani 
pre žiadneho lekára, ktorý pôsobí v tejto 
oblasti, nie je NEDA niečím takým, 
čo by bolo akousi šokujúcou novinkou. 
Už som spomínala, že je to niečo, o čo 
sa všetci snažíme, teda že chceme mať 
pacienta, ktorý je v rámci možností 
v dobrom zdravotnom stave, zvláda svo-
ju robotu a zvláda aj svoju rodinu. Toto 
je to najpodstatnejšie. Inými slovami, 
NEDA nie je nič nové, je to však presne 
zadefinovaný termín s aktuálne štyrmi 
prvkami (MR plaky, úbytok tkaniva, 
relapsy a zneschopnenie).

je hodnotenie NedA plus číselné 
spresnenie, napríklad NedA-5/6, ďal-
ším krokom v komplexnom hodnotení 
pacientov s sM? A možno to chápať 
aj tak, že je to istý ukazovateľ, „vodít-
ko“ pri ďalšom rozhodovaní lekára o 
najvhodnejšej liečbe pacienta?
Je to vlastne určité spresnenie stavu 
pacienta. Tie čísla označujú počet sledo-
vaných faktorov, ktoré sa pri celkovom 
vyhodnocovaní stavu „esemkára“ berú 
do úvahy. Napríklad aktuálne NEDA 4 
znamená, že tu pribudlo meranie atrofie 
mozgu (úbytok mozgového tkaniva). 
V budúcnosti sa táto škála rozšíri na-
príklad o laboratórne parametre získané 
z krvi či z mozgovomiechového moku, 
ktoré sa stále hľadajú s cieľom spresniť 
individualizáciu liečby, teda „ušiť“ ju 

pacientovi na mieru. 
Výskum je v tomto smere stále aktívnejší 
a rozsiahlejší, skúma oveľa viac faktorov, 
ktoré ovplyvňujú obraz a charakter roz-
trúsenej sklerózy. Dá sa povedať, že je to 
snaha o personifikáciu liečby, teda sna-
žíme sa nájsť takzvaných responderov, 
lebo nie každý pacient reaguje na danú 
liečbu, hoci podľa štatistiky by mal. 

o tejto problematike sa v ostatnom 
čase pomerne často hovorí tak v odbor-
ných kruhoch, ako aj medzi laickou 
verejnosťou. Prečo je dnes táto téma 
taká aktuálna? 
Dôvodom je, že súčasná liečba je – v po-
rovnaní s tou nie až tak dávnou - lepšia, 
účinnejšia a komplexnejšia. Ako príklad 
možno uviesť posledný schválený 
preparát, infúzny alemtuzumab s veľmi 
vysokou účinnosťou. Samozrejme, každá 
liečba má svoje riziká a v tomto procese 
veľkú úlohu zohráva práve adheren-
cia, teda zodpovednosť „esemkára“ za 
dodržanie liečebného procesu, a tiež 
spolupráca medzi lekárom a pacientom. 
S tým priamo súvisí aj nevyhnutná 
dôvera medzi nimi. A práve kvôli tomu, 
že tieto lieky sú stále účinnejšie, lieč-
ba vzbudzuje veľké nádeje. Na druhej 
strane však sú tu aj riziká nežiaducich 
účinkov. Preto je tak potrebná spoluprá-
ca liečeného pacienta so svojím terape-
utom pri ich sledovaní. V tejto súvis-
losti znovu pripomínam, že spomínaný 
preparát je jedným z najúčinnejších 
spomedzi tých, ktoré môžeme dnes 
ponúknuť nášmu pacientovi. Pravda, do 
úvahy prichádza iba ten pacient, ktorý je 
na tento typ liečby vhodný a akceptuje 
jej riziká. 

Pri tejto príležitosti sa však žiada 
povedať aj to, že mnohí pacienti sa 
akoby boja vyjsť zo svojich zabehaných 
koľají, odmietajú sa zrieknuť svojej zóny 
komfortu a sú orientovaní iba na to, čo 
majú odskúšané. Máme stále dostup-
né injekcie, posledné roky sú tu už aj 
tabletky, ale v podstate platí, že niektorí 
„esemkári“ sa dosť boja novôt. Sami si 
to zdôvodňujú tak, že radšej si budú 
pichať osvedčené injekcie, pretože tie sú 
určite bezpečné, lebo ich majú odskúša-
né. A budú si ich pichať hoci aj 10 či 20 
rokov, pretože sú presvedčení, že takto 
sa im nič nestane, že táto overená liečba 
nebude mať pre nich nijaké zlé vedľaj-
šie účinky. Hoci v konečnom dôsledku 
môžu skončiť aj na vozíku, nedajú sa 
nahovoriť na zmenu liečby a svoju „prav-
du“ opierajú o spomínané argumenty. 
Ale ono to takto nefunguje, hoci vo 
všetkom novom je určitá dávka rizika, 
niekedy väčšia, inokedy menšia. V živote 
aj v medicíne nakoniec platí, že kto nič 
neriskuje, nič nemá. Takže ak je medzi 
lekárom a pacientom skutočne dôvera, 
ak človek svojmu doktorovi verí a ich 
vzájomný vzťah je kvalitný a dobrý, tak 
prečo to neskúsiť, prečo do toho neísť. 
Týka sa to predovšetkým pacientov, 
ktorí by mohli takýmto novým krokom 
len získať. Isteže, starší pacienti zrejme 
dajú prednosť svojej zóne bezpečnosti. 
Mnohí to robia aj z toho dôvodu, že už 
od liečby príliš veľa nečakajú a preto od-
mietajú riskovať. Ale mladší pacienti by 
mohli byť odvážnejší, pretože nové lieky 
a nové aspekty v liečbe im môžu priniesť 
novú kvalitu života. 
 

PriPraVil Ľubomír Stanček
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Zavedenie nových parametrov hodnotenia úspešnosti liečby SM 
predstavuje ďalší pokrok do súčasného stavu starostlivosti o týchto 
pacientov. Spresnenie stupňa účinnosti liečby v komplexnom hodnotení 
ochorenia sa stáva významným „vodítkom” pri ďalšom rozhodovaní  
o najvhodnejšej liečbe u konkrétneho pacienta.      
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Mimovoľný únik moču v dospelosti je pre 
absolútnu väčšinu ľudí nepríjemným pre-
kvapením. Neschopnosť spoľahlivo ovlá-
dať základné telesné funkcie nám môže 
pripadať ponižujúca a stáva sa veľmi in-
tímnym problémom. Práve SM je jedným 
z najčastejších príčin inkontinencie. Mno-
hé pacientky to v prvej fáze prepuknutia 
ochorenia riešia menštruačnými vložkami 
a vo väčšine prípadov majú jasno aj v tom, 
ktorým situáciám sa musia vyhýbať – na-
príklad boja sa kašlať, bránia sa spontán-
nemu smiechu, obmedzujú svoje prudké 
pohyby či dvíhanie ťažkých predmetov. 
Isteže, takto sa dá vyhnúť či zabrániť oje-
dinelým trápnym situáciám, ale nie je 
možné žiť s tým dlhodobo. Ak spomínané 
ťažkosti s močením  trvajú dlhšie a majú 
podobu čohosi, čo človeka obťažuje a deš-
trukčným spôsobom zasahuje do jeho ži-
vota, pacient by mal čo najskôr  navštíviť 
lekára a mal by s ním prekonzultovať tento 
problém.
Ak sa „esemkár“ so svojimi ťažkosťami 
zverí svojmu lekárovi, ten ho pošle k špe-
cializovanému urológovi, ktorý vhodnou 
liečbou môže zabrániť tak zhoršeniu sa-
motnej choroby SM, ako aj poškodeniu 
močových ciest. Roztrúsená skleróza je 
totiž veľmi často príčinou narušenia funk-
cie dolných močových ciest – močového 
mechúra a močovej trubice. z medziná-

rodných, ale aj z našich štatistík vyplýva, 
že problémy s močením sa počas ochore-
nia SM objavia u väčšiny pacientov (je to 
80 či dokonca až 90 percent žien a mužov 
s touto diagnózou) a u piatich či až desia-
tich percent „esemkárov“ sa tieto ťažkosti 
prejavili ako vôbec prvý príznak roztrúse-
nej sklerózy.
Inkontinenciu, teda nedobrovoľný únik 
moču, ale aj ďalšie ťažkosti s močením 
u pacientov s SM, by mal jednoznačne 
riešiť urológ. K „esemkárom“, ktorí majú 
problém s močením vrátane inkontinencie, 
je treba pristupovať citlivo. Ochota pacien-
ta riešiť spomínané ťažkosti s močením 
hrá v jeho liečbe veľkú úlohu. Odborní-
ci zdôrazňujú, že na problémy s močením 
sa dnes už pýtajú cielene každého pacien-
ta s SM, a to prakticky počas každej jeho 
návštevy v centre SM. Ak pacient má ta-
kéto problémy a chce ich riešiť, čo je veľmi 
dôležitá okolnosť, lekár ho pošle k spolu-
pracujúcemu urológovi. Teda k urológovi, 
ktorý sa zaoberá problematikou diagnózy 
SM. Ten má potom širokú škálu možností, 
ako môže pacientovi pomôcť – či už liekmi 
v tabletkách, inkontinenčnými pomôcka-
mi alebo ďalšími metódami liečby. 
Dôležitosť urologickej starostlivosti pri in-
kontinencii je nesporná a upozorňujú na 
ňu všetci odborníci. Uprednostnenie uro-
logického vyšetrenia je nevyhnutné aj pre-

to, lebo iba z príznakov inkontinencie sa 
nedá presne určiť jej príčina. Predpísaním 
pomôcok síce možno uľaviť momentálne-
mu diskomfortu pacienta, ale ten potom aj 
tak musí ísť na urológiu, kde absolvuje zá-
kladné vyšetrenie, aby sa zabránilo zhor-
šeniu jeho stavu, a to tak možnému ďal-
šiemu šíreniu infekcie močových ciest, ako 
aj spusteniu nového ataku SM vplyvom 
chronickej inkontinencie.
Intenzita týchto ťažkostí je premenlivá 
a súvisí s celkovým stavom pacienta a tiež 
s aktuálnym neurologickým nálezom. So 
zmenou neurologického postihnutia kolí-
še aj stav postihnutia močových ciest. Pa-
cienti, u ktorých sa tieto ťažkosti prejavia, 
by mali byť dlhodobo sledovaní a lieče-
ní urológom. liečba ťažkostí má zásadný 
charakter pre zabránenie vzniku infekcie 
močových ciest. Prípadnú infekciu dol-
ných močových ciest je potrebné spoľahli-
vo vyliečiť, aby nedošlo k jej rozšíreniu na 
horné močové cesty – ľadviny a močovody  
– a následne k ich poškodeniu. 
U väčšiny typov inkontinencie moču do-
chádza časom k zhoršeniu celkového 
stavu. Preto je dôležitá včasná odborná 
pomoc. Toto ochorenie nie je ničím výni-
močné a existuje mnoho spôsobov, ako sa 
dá od týchto ťažkostí účinne odpomôcť.  

michal haViar
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Problémy s močením má väčšina 
Pacientov s Diagnózou skleróza 

multiPlex

Dlhodobé štatistiky jednoznačne dokazujú, že problémy 
s močením má väčšina pacientov s diagnózou skleróza 
multiplex (SM). Medzi komplikácie spôsobené roztrú-
senou sklerózou patria u väčšiny pacientov aj poruchy 
močenia vrátane inkontinencie moču. Treba však otvo-
rene povedať, že je to problém, o ktorom sa pacienti často 
zdráhajú hovoriť. Niektorí sa o ňom síce vyjadrujú, ale 
iba hmlisto a veľmi vyhýbavo, kým iní ho mlčky obchá-
dzajú. Močová inkontinencia je definovaná ako mimo-

voľný únik moču a určite to nie je nič príjemné. Preto 
nečudo, že vari nikto o svojich urologických ťažkostiach 
nerozpráva ľuďom v okolí na počkanie. Práve spomínaná 
chúlostivosť týchto zdravotných problémov je potom prí-
činou otáľania, vyčkávania a odkladania návštevy u le-
kára. Pritom ide o problém, ktorý pacientom spôsobuje 
nielen medicínske komplikácie, ale prináša im aj vážne 
psychologické, ekonomické a sociálne ťažkosti. 
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na život nie som stará
Prvé príznaky sklerózy multiplex, ocho-
renia, o ktorom som dovtedy ani len ne-
tušila, že existuje, sa u mňa objavili, keď 
som mala 30 rokov. Bola to – ako som sa 
neskôr dozvedela - klasika, prestala som 
vidieť na jedno oko, svet okolo mňa bol 
akoby zabalený do matného celofánu. Na 
očnom v okresnej nemocnici mi diag-
nostikovali zápal očného nervu, preliečili 
ma a všetko bolo v poriadku. Žila som 
ako predtým, mala som vážnu zná-
mosť, športovala som, ale predovšetkým 
tancovala som v miestnom folklórnom 
súbore. Vystupovali sme doma, cho-
dili sme na festivaly ľudového umenia, 
a vyhrávali sme, čo sa dalo, pretože sme 
boli fakt dobrí. Boli to krásne roky, rada 
si na ne spomínam. Keď sa pozerám na 

staré fotografie z vystúpení, vždy mám 
slzy v očiach. A v srdci vďačnosť, že mi 
bolo dopriate zažiť toľko radosti, veselých 
chvíľ a vnímať celú tú nádheru. Tento 
čas blaženosti trval rovných 15 rokov. To 
som už bola na tanec stará, teda ja som si 
myslela opak, ale vedenie súboru sa zme-
nilo a starú gardu bez pardonu posielali 
„do dôchodku“.  Nový choreograf, také 
mladé, neskúsené - a na rovinu - ani nie 
veľmi talentované ucho, povedal, vraj 
som už na tanec stará. Nehádala som sa 
s ním, nevadila, neoponovala som mu, 
pretože som toho názoru, že kde ma 
nechcú, tam sa nenatískam, a odišla som. 
Ale pretože folklór neskutočne milujem, 
neostala som sedieť doma. Povedala som 
si, nuž čo, stará nestará, možno sa to, čo 
viem, ešte niekomu zíde a pobrala som 

sa k deťom. V susednom mestečku práve 
zakladali detský folklórny súbor a ja som 
im ho pomáhala rozbiehať. Mimocho-
dom, dodnes učím detičky tancovať naše 
slovenské ľudové tance, hoci – ale to vy 
predsa dobre viete – „esemkárka“ to nemá 
ľahké ani ako pedagóg. A zvlášť tanečný 
pedagóg.
Pravda, nebolo to všetko také hladké, 
ako to teraz hovorím, pretože okrem 
pocitu krivdy som sa musela vyrovnať 
s ďalším podrazom, zákernou chorobou, 
ktorá ma z ničoho nič prepadla. Prá-
ve v čase môjho núteného odchodu zo 
súboru ma totiž postihla zdravotná kríza 
a spustil sa môj  kolotoč s rôznymi vy-
šetreniami. Okresný neurológ po prvom 
kole odborných vyšetrení mi povedal, že 
viaceré príznaky síce svedčia o diagnóze 

Nedávno som sa stretol s  bývalým kolegom, s  ktorým 
sme pracovali v redakcii istého celoslovenského denníka. 
V ľavej ruke držal kyticu drobných ruží, v  pravej mal 
palicu, o ktorú sa opieral. Kráčal veľmi opatrne, zjav-
ne nie vždy už dôveroval svojim nohám. zvítali sme sa, 
v  rýchlosti sme popretriasali spoločných známych, ich 
najnovšie osudy. Potom som sa ho spýtal, kam ide. Od-
povedal, že do domova pre seniorov s Alzheimerom. Vraj 
tam chodí za svojou dávnou láskou, ktorú celý život mi-
loval, hoci ona sa vydala za druhého. Raz týždenne ju 
navštívi a nahlas spomína na časy, keď spoločne snívali 
o budúcnosti. Týždeň čo týždeň jej tými istými slovami 
rozpráva ten istý príbeh. Musí to tak byť, pretože ona si 

nič nepamätá, po každom stretnutí všetko zabudne.
Spýtal som sa, prečo jej to vôbec rozpráva, keď jeho slová 
idú dostratena. „Mám na to dva dôvody. Keď hovorím o nás 
dvoch, jej oči vždy ožijú. Preto za ňou chodím! Okrem toho 
robím to aj kvôli sebe. Mám sklerózu multiplex a už som sa 
začal opúšťať. Bol som na tom tak zle, že som strácal sebaúctu 
a dôstojnosť. Potom som sa dozvedel o Klárike a jej Alzhei-
merovi. Došlo mi, že je na tom horšie ako ja a potrebuje moju 
pomoc. Tieto návštevy ma držia nad vodou...“
Skleróza multiplex je tvrdý údel, ale nie každého táto 
diagnóza zlomí. Mnohí pacienti prekonajú ťažkú krízu 
a nájdu si cestu, po ktorej dôstojne kráčajú ďalej. Také sú 
aj naše dnešné „esemkárske“ príbehy.   

cesty záchrany

recePt NA 
dôstojNosť 

žitiA

recePt NA 
dôstojNosť 

žitiA
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skleróza multiplex, ale podľa neho, toto 
nebude môj prípad, pretože na roztrú-
senú sklerózu som už stará. Tak som 
pokračovala vo svojej anabáze po rôznych 
ambulanciách, ale konečná diagnóza bola 
stále v nedohľadne. Najhoršie na tom 
bolo, že som sa zdravotne cítila dosť zle, 
a čo ma najviac trápilo, ani svojim malým 
tanečníkom v súbore som sa nedokázala 
venovať toľko, koľko by som chcela. A ja 
som veľmi chcela, veď v novozaloženom 
súbore sa na mňa veľmi spoliehali. Potom 
mi však urobili magnetickú rezonanciu 
a tá jednoznačne potvrdila, že je to SM. 

Nuž, stará nestará, spadla som do jej 
osídiel a nezachránil ma ani môj vek, 
ktorý už bol akosi „esemkársky“ nadštan-
dardný. Dotyčnú Rózu asi nikto neupo-
zornil na názor môjho neurológa a tak 
chňapla po mne.
Bol to pre mňa šok, ale akosi som sa 
s novou situáciou vyrovnala. Chcela som 
sa liečiť a dostala som ďalší kopanec – 
aj lekárka mi povedala, že som stará. 
Tentoraz na liečbu! Predstavte si to, stará 
na liečbu! Naše ministerstvo zdravotníc-
tva (alebo pár ľudí v tejto republike pod 
ministerskou kuratelou) si zmyslelo, že sa 
zahrá na pánbožkov, ktorí budú rozho-
dovať o tom, kto môže liečbu dostať a kto 
nie. Ja som podľa nich bola stará, neper-
spektívna, jednoducho zrelá na to, aby 
ma drzo a cynicky šmarili cez palubu. 
Našťastie, toto nezmyselné rozhodnutie 
po istom čase stratilo platnosť a napokon 
som sa predsa len dostala k liečbe.
Počula som, vraj, švajčiarski lekári nazý-
vajú sklerózu multiplex chorobou tisícich 
tvárí, pretože má neuveriteľne veľa podôb 
a u každého pacienta má iný priebeh. 

Stopercentne s nimi súhlasím, pretože  
keď si v našom „esemkárskom“ klube 
rozprávame o svojom utrpení, každý 
príbeh je iný, osobitý a neopakovateľný.  
Najhoršie je, že atak, teda nápor choroby, 
príde znenazdajky, bez predchádzajúceho 
varovania. Prosto, človek z ničoho nič 
prestáva normálne fungovať. Každá kríza 
je veľmi ťažká, ale človek sa musí zdvih-
núť z kolien a pokúsiť sa kráčať ďalej. 
Neviem, ako kto, ale ja mám dojem, že 
človeku je ľahšie, ak sa v týchto ťažkých 
chvíľach môže oprieť o niečo pevné. Je 
to, samozrejme, rodina, priatelia, ale 
pre mňa sú to aj nádherné spomienky 
na chvíle strávené vo víre tanca. Keď sa 
v duchu vraciam na javisko, chce sa mi - 
parafrázujúc Goetheho - zvolať: „Postoj 
chvíľa, bola si krásna!“ Isteže, viem, ni-
jaká chvíľa nepostojí, nič sa nevráti späť, 
ale vlastne tak je to spravodlivé a správne. 
No čo, som tu, žijem, nenariekam, deti 
sú moje barličky, teším sa s nimi z každé-
ho nového tanca, ktorý zvládli. A dokážu 
toho dosť, sú to talentované dievčatá aj 
chlapci, robia mi veľkú radosť. Sú veľmi 
vnímavé, pozorne ma počúvajú (viete, 
ako je to u nás „esemkárov“ s pohybom, 
takže nepredcvičujem im, ale skôr radím 
a slovne pomáham) a často ma prekvapia 
tým,  ako dokážu moje slová „roztanco-
vať“.        
Bola som stará na tanec, na sklerózu 
multiplex, na liečbu... Nech sa mi ešte 
niekto opováži povedať, že som nebodaj 
stará aj na život! Nie, nie som! Nie som 
ešte na to všetko, čo mi zajtrajšie a po-
zajtrajšie dni prinesú, stará. Verte mi, 
naozaj nie som stará na život!

lucia, 60 ročná

Pýcha a Pokora
Keď som sa dozvedela diagnózu, bola som 
mladá a riadne rozbláznená. Mala som ne-
celých 19 rokov, svet mi bol gombička a tak 
som si povedala, že svoju roztrúsenú skleró-
zu budem ignorovať. Chodila som do práce, 
bola som zamestnaná a to, čom som robila, 
ma bavilo. Rozhodne som sa nenudila, 
mala som priateľa a tisíc rôznych záujmov. 
Roztrúsenú sklerózu som dokonca vo svojej 
mladíckej pýche považovala za akúsi hode-
nú rukavicu a s veľkou dávkou sebavedomia 
som ju zdvihla. Prekážky sú tu predsa na to, 
aby sme ich prekonávali, no nie?!? Povedala 
som si, že keď už rúbať, tak poriadne vysoko! 
Mimochodom, boli to obľúbené slová môjho 
dedka, ktorého som nekonečne zbožňovala. 
Mala som dosť energie aj voľného času a tak 
som sa teda prihlásila na vysokú školu. Ne-
bolo to jednoduché, ale zvládla som ju, hoci – 
úprimne povedané - to som sa už kĺzala dole 
kopcom. Z toho vysokoškolského hurhaja som 
bola taká vyčerpaná a unavená, že už som 
si nebola istá, či mi tá námaha stála za to, 
či som sa vybrala správnym smerom. Zišli 
mi na um aj pesimistické myšlienky, že by 
som určite bola spravila lepšie, keby som sa 
namiesto bifľovania skrípt, radšej venovala 
sama sebe, svojmu zdraviu, svojmu ťažko 
skúšanému organizmu. Inými slovami pove-

dané, začala som pochybovať o tom, či mi 
ten titul pred menom stál vôbec za to!
Dnes už túto otázku neriešim. Mám všetko, 
titul aj „esemku“. Len humor ma pomaly 
opúšťa. Ale to je azda aj tým, že o čo menej 
mám sebavedomia a pýchy v sebe, o to viac 
je vo mne pokory. Ináč sa toho v mojom 
živote veľa nezmenilo. Jediné, čo je iné, sú 
moje priority a pracovné vyťaženie. Nové 
situácie, ktoré vzniknú, viac prehodnocu-
jem, premýšľam, či má vôbec nejakú cenu 
kvôli niečomu sa stresovať a hazardovať so 
svojimi silami.
Priatelia a známi, ktorí ma poznajú dlhšie, 
mi naznačili, že akosi zabúdam na úsmev. 
Áno, je to tak, neusmievam sa, ale na druhej 
strane bojujem. A so zaťatými zubami 
sa ťažko usmieva! Mimochodom, klobúk 
dole pred tými, ktorí dokážu žiť s takouto 
strašnou nádielkou s úsmevom na tvári 
a predstierajú, že všetko je okej. Mne sa to 
zatiaľ nepodarilo, pretože život s „esem-
kou“ nie je na úsmev a už vonkoncom to 
nie je okej. Isteže, mrzí ma, že ma opúšťa 
humor a spontánny smiech, ale zarátala 
som to medzi straty, ktoré mi spôsobilo toto 
ochorenie. Každá prehra v boji so sklerózou 
multiplex bolí, ale človek ju musí prijať, 
pretože v zápase s takým silným nepriate-
ľom je najpodstatnejšie ako-tak obstáť vo 
vojne, hoci aj za cenu, že sem-tam prehrám 
nejakú bitku. Preto som oželela mnohé veci, 
spomínaný úsmev, ale napríklad aj voľake-
dajšie celodňové vychádzky do hory. Často 
som chodila – a ako rada – na hríby, veď 
pochádzam z horského prostredia a vŕšky, 
doliny, údolia či strmé kopce boli mojou 
srdcovou záležitosťou. Zbierala som maliny, 
jahody, čučoriedky a brusnice, vedela som 
kedy čo kvitne, kedy dozrieva, kde sú naj-
väčšie a najsladšie plody. Dnes je to všetko 
už nenávratne preč. 
Ťažšie chodím, môj akčný rádius sa zmenšil 
a preto si viac všímam svoje bezprostredné 
okolie. A pomáham deťom z ulice. Postrehli 
ste, koľko detí sa nám dnes po večeroch 
a nociach poneviera po temných kútoch 
v našich mestečkách a mestách? Je ich dosť... 
Nedávam im almužnu, keď mi pomôžu, 
odmením ich aj nejakým drobným penia-
zom, ale predovšetkým sa s nimi rozprávam. 
A vidím, že ich problémy sú často oveľa 
väčšie a vážnejšie, ako tie moje. Ja mám 
rodičov, ktorí mi veľmi pomáhajú, ale deti z 
ulice často nemajú nikoho. Formálne áno, na 
papieri ku komusi patria, preto ich nestrčili 
do „decáka“, ale v skutočnosti ich vychováva 
ulica.
A snažím sa pomáhať aj týraným zviera-
tám. Už som sa „vypracovala“ na akési malé 
centrum SOS, pretože sa stáva, že mi zavo-
lajú neznámi ľudia a žiadajú ma, aby som 

skleróza multiPlex  
je tvrDá rana,  
ale nie kažDého  
táto Diagnóza zlomí
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pomohla zachrániť zdevastovaného psíka či 
mačku. Riešila som trebárs prípad trojročné-
ho vlčiaka, ktorému zarástol „šteniatkovský“ 
obojok do krku. Keď som po zachraňujúcom 
zákroku u veterinára psíka doviedla jeho 
majiteľovi, vynadal mi s dodatkom, že mi 
nezaplatí ani cent. Vraj som nemala strkať 
nos do cudzích vecí... Pomohla som aj malej 
„pouličnej zmeske“, ktorá mala jedno veľmi 
smutné očko – druhé jej vybil opitý majiteľ, 
keď mu skrížila cestu. Už som spomínala, 
že tvrdo prehodnocujem situácie, do ktorých 
sa dostávam a poviem vám, že často je mi 
zle z toho, akí krutí dokážu byť ľudia voči 
deťom a zvieratám. Vŕšia sa na slabých 
a bezbranných a ich surovosť nepozná hra-
níc. Často chodievam so psíkmi na prechádz-
ku, beriem si ich z útulku. Sama to zvládam 
dosť ťažko, už som spomínala, že mávam 
dosť veľké problémy s chôdzou. Ale snažím 
sa to prekonať, zatnem zuby a kráčam. Do-
konca som na tieto vychádzky so zvierat-
kami namotala aj detí z ulice. Presvedčila 
som Petríka a Inge, aby išli so mnou do 
útulku a vyvenčili dvoch troch psíkov. A 
stal sa malý zázrak – tie deti tam dnes pra-
videlne chodia. Zo začiatku som sa za ne 
musela zaručiť, ale dnes si už psíkov berú 
samy. Spomeniem ešte jednu „akciu“, na 
ktorú som pyšná - pomohla som zachrániť 
starého koníka, ktorý už mal namále. Na-
šla som mu nového gazdu, má v susednej 
dedine dom s obrovskou záhradou a koník 
je v nej. Bola som ho pozrieť, je živý, zdra-
vý a darí sa mu celkom dobre. Už si na ňom 
zajazdili aj „moje“ deti z ulice. Takže malá 
rekapitulácia: mám titul a mám „esemku“. 
A mám náhradný program – zachraňujem 
deti a zvieratá. Alebo je to opačne, že deti 
a zvieratá zachraňujú mňa? V každom 
prípade tento program mi dodáva hodne 
síl a odhodlania. Chvíľami mám dokonca 
pocit, že toto je moje skutočné poslanie a že 
tento program je oveľa podstatnejší, ako 
moja skleróza multiplex.                                                                                   

Petra, 35 rokov

reštart
Mám dve dcéry, sú už dospelé a môžem po-
vedať, že obe sú vydarené. Majú svoje rodiny, 
uplatnili sa v živote a želám im, aby im to takto 
vydržalo celý čas, čo budú na tomto svete. 
Monika, staršia dcérka, žije v Anglicku, našla 
si tam robotu, vydala sa. Škoda, že ju tak málo 
vídam. zo Slovenska do Anglicka je ďaleko, 
na takú cestu si už netrúfam, hoci Monika ma 
stále pozýva na návštevu. Na druhej strane, 
uvítala by som, keby ona prišla s celou rodinou 
sem, veď tu má svoje korene, prežila tu detstvo 
aj mladé roky. A má tu mňa, svoju mamu...
Mladšia dcéra sa volá Pavlína a tú mám doma. 
Teda je to skôr opačne, ona má mňa vo svojom 
dome. Bývam u nej, stará sa o mňa, hoci už 
aj ona má svoju rodinu. Nemá to jednoduché, 
vychováva malú dcérku a na krku má ešte 
ťažko chorú matku so sklerózou multiplex. 
Nenútila som ju do opatrovania, sama sa takto 
rozhodla a ja som to uvítala, pretože u svojho je 
to vždy lepšie ako potĺkať sa po rôznych sociál-
nych zariadeniach. Teda aspoň u mňa je to tak, 
pretože počula som aj o takých  prípadoch, 
keď sa deti správali k vlastným rodičom horšie 
ako cudzí. Ale nemala by som jej to za zlé ani 
v opačnom prípade, keby ma „odložila“ do 
ústavu, hoci určite by som to ťažko niesla.
Žila som teda s Pavlínkou a jej rodinou 
pod jednou strechou. Snažila som sa jej 
nebyť príliš na ťarchu, ale roztrúsená 
skleróza je zákerná choroba, ktorá ničí 
človeka fyzicky aj psychicky. A pretože 
je to choroba na celý život, človek sa 
postupne vzdáva nádeje a rezignuje. Brala 
som svoje lieky, chodila som na kontroly, 
vznikol tu istý stereotyp, ktorý ma poma-
ly, ale isto ubíjal. Môj stav sa nelepšil a ja 
som sa ocitla na slepej koľaji.  Ako som už 
spomínala, dcéra mala jedno dieťa, diev-
čatko Janku, ale keďže som jej s výchovou 
nemohla pomôcť, bola som pre svoju 
vnučku iba akousi pozorovateľkou. Isteže, 
mala som ju rada, všetko to však išlo tak 
akosi mimo mňa.
Potom však Pavlínka druhýkrát otehot-

nela a túto ťarchavosť znášala veľmi zle. 
Dosť dlho to predo mnou tajila, ale nie 
som slepá a videla som, že čosi nie je 
v poriadku. zo dňa na deň bola unave-
nejšia, ubolenejšia a zúfalejšia. Keď som 
videla tú kritickú situáciu, trklo mi, že 
asi by som mala niečo spraviť. Viete, keď 
som ešte pracovala, poslali ma na kurz 
s počítačmi. Dodnes väčšine technických 
vecí nerozumiem, a počítačom zvlášť, 
ale niečo som si predsa len zapamätala. 
Napríklad to, že keď je nejaký program 
v koncoch, začne slabnúť, správať sa 
nevypočítateľne, treba mašinu vypnúť 
a všetko resetovať. Obnoviť, oživiť, naliať 
mu novú silu. Hoci som si uvedomovala, 
že moje schopnosti sú obmedzené, urobila 
som pokus. Pri najbližšej návšteve v SM 
centre som mala dlhý rozhovor s lekár-
kou, ktorý nás obe prekvapil. lekárku, že 
chcem čosi nové a neobvyklé a mňa samú, 
že som našla odvahu vôbec to skúsiť. Po-
žiadala som totiž o prehodnotenie môjho 
stavu. Povedala som doktorke, že toto mi 
už nevyhovuje a chcem novú liečbu.
Mala som šťastie, práve sa pripravovala 
štúdia zameraná na testy nových liekov. 
Doktorka váhala, či som na to vhodná 
kandidátka, ale ja som nástojila na svojej 
účasti v štúdii. Tak ma napokon zaradila 
do tejto skupiny. A zabralo to!

Pozviechala som sa, už nesedím, ne-
ležím, ako človek čakajúci na svoj ko-
niec. Trochu sa hýbem, trochu robím, 
trochu pomáham Pavlínke. A teším 
sa zo svojich dvoch vnučiek. Neviem, 
dokedy ma tento nový liek bude držať 
nad vodou, ale žijem. 

Ilona, 58 rokov
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Osveta o roztrúsenej skleróze má už 
dnes, našťastie, mnoho podôb a každá 
je vhodnou príležitosťou ako verejnosť 
širšie a obsažnejšie oboznámiť s týmto 
ochorením. Je to totiž diagnóza bez 
logiky a s nepredvídateľnými príznakmi, 
priebehom, aktivitou a tiež reakciou na 
liečbu. Bratislavské združenie sclerosis 
multiplex Nádej, ktoré zorganizovalo už 
3. ročník tejto výnimočnej cyklistickej 
akcie, si kladie za cieľ nielen pomôcť 
pacientom s touto diagnózou, ale záro-
veň chce podporiť aj ich príbuzných a 
priateľov, ktorí sú postihnutým mužom 
a ženám veľkou oporou v ich zápase 
o dôstojnosť bytia. „Šport a pravidelný 
pohyb sú pri tomto ochorení veľmi potrebné. 
Bicyklovanie je obľúbený, medzi ľuďmi roz-
šírený šport, preto je vhodný ako prostriedok 
na získanie podpory širokej verejnosti v boji 
proti skleróze multiplex,“ prezradila Jaro-
slava Valčeková zo združenia Nádej.

zo severu na záPaD,  
chorí i zDraví
Šesť dní na bicykli zo severu na západ 
Slovenska, viac ako 400 kilometrov na 
cestách vinúcich sa v kopcoch aj po rovi-

nách a zastávky v siedmich slovenských 
mestách. To bol plán trúfalého projektu, 
ktorý síce už nie je nový (išlo predsa 
o jeho 3. ročník), ale stále je jedinečný 
a výnimočný. „Prvú etapu sme odštartovali 
22. mája v Liptovskej Kokave a odtiaľ sa 

pelotón presunul do Lúčok,“ predstavi-
la začiatok trasy Jaroslava Valčeková, 
predsedníčka združenia Nádej a záro-
veň pacientka, ktorej lekári roztrúsenú 
sklerózu diagnostikovali pred  deviatimi 
rokmi.  „Z Lúčok cyklisti pokračovali do 
Terchovej a potom absolvovali etapy s cie-
ľovými mestami Považská Bystrica, Nové 
Mesto nad Váhom, Trnava a Bratislava,“ 

dodáva Jaroslava Valčeková. zastávky 
v jednotlivých mestách využívali cyklisti 
nielen na regeneráciu svojich síl, ale dá sa 
povedať, že to boli sviatočné zastavenia, 
pretože ich súčasťou bol bohatý kultúrny 
a osvetový program. Každá zastávka bola 
tak pre účastníkov cykloprojektu, ako 
aj pre domácich malým, no o to milším  
sviatkom. Koncerty, hudba a tanec oživili 
námestia etapových miest, ale to bola 
iba jedna časť programu.  Tou druhou 
bola osveta. Kým široká verejnosť mala 
možnosť získať množstvo informácií 
o podstate roztrúsenej sklerózy, poten-
ciálni pacienti mohli svoje problémy 
súvisiace s týmto ochorením prekonzul-
tovať s odborníkom, lekárom neuroló-
gom. Okrem toho mnohí z prítomných 
sa znenazdajky ocitli v koži „esemkára“ 
a zažili šok. Keď si vyskúšali špeciálny 
oblek, ktorý simuluje nepríjemné prejavy 
tohto ochorenia, v plnej miere pochopili 
túžbu pacientov s roztrúsenou sklerózou 
po voľnom, slobodnom pohybe bez 
obmedzenia a vyčerpávajúcej únavy. 
„Esemkársky“ cykloprojekt Od Tatier 
k Dunaju vyvrcholil v sobotu 27. mája na 
bratislavskom Hlavnom námestí.

„Od Tatier k Dunaju“ – tak znie názov cyklistickej chari-
tatívnej osvetovej akcie s medzinárodnou účasťou v pro-
spech pacientov s chorobou sclerosis multiplex. Nad pro-
jektom prevzal záštitu minister zdravotníctva SR Tomáš 
Drucker a nechýbali na ňom ani mnohé známe tváre. 

Podujatie sa začalo 22. mája v liptove a jeho účastníci 
prešli cieľovou rovinkou symbolicky 27. mája v Bratisla-
ve, teda v čase, keď sme si pripomínali Slovenský národ-
ný deň sclerosis multiplex.

žiť aktívne - naPriek sm PoDPora známych tvárí
Do projektu sa tento rok zapojilo viacero 
známych osobností, ktoré svojou účasťou 
podporili cyklotúru. Spomeňme napríklad 
speváčku Katku Ščevlíkovú, člena či-
nohry Slovenského národného divadla 
v Bratislave Ivana Tuli Vojteka, Juraja 
Šoko Tabačeka  či ministra zdravotníctva 
SR Tomáša Druckera. V tejto súvislosti 
však treba pripomenúť, že známe tváre 
fandili tomuto projektu už od jeho zrodu 
a „esemkárov“ na bicykloch počas minu-
lých ročníkov spontánne podporilo množ-
stvo známych umeleckých zoskupení či 
osobností nášho politického, kultúrneho 
a športového života, napríklad hudobná 
skupina Fragile, Richard Raši, Sajfa či 
Peter Sagan, ktorý všetkých záujemcov 
pozval aj na tento ročník. 

„Rád by som vyjadril obrovský rešpekt pred 
pacientmi, ktorí absolvovali etapy Od Tatier 
k Dunaju. Jednoducho – je  to výzva, moti-
vácia, príležitosť, pohyb, súdržnosť a skvelý 
tím. Od Tatier až k Dunaju, optimisticky, 
na bicykli, so stovkami  ľudí, ktorí chcú byť 
aktérmi  tohto spoločného zážitku. Som rád, 
že som mohol byť súčasťou tohto projektu, 
ktorý v sebe spája pozitívnu synergiu,“ uvie-
dol Tomáš Drucker, ktorý nad podujatím 
prevzal záštitu.

Cieľ záverečnej etapy bol už tretíkrát, 
teda možno povedať tradične, v centre 
bratislavskej časti Staré Mesto – na 
Hlavnom námestí. 

„Mám tú česť sledovať túto aktivitu pacien-
tov so sklerózou multiplex od jej začiatku v 
roku 2015, keď som skupinku jazdcov priví-
tal v daždi na Hviezdoslavovom námestí. 

Vlani som sľúbil, že tento rok absolvujem 
záverečnú etapu spoločne s nimi. Sľub som 
splnil a chcem vyjadriť obrovský rešpekt 
a úctu k pacientom s touto chorobou, ktorí 
absolvovali celú jazdu od Tatier k Dunaju. 
Z roka na rok sa peletón jazdcov zväčšuje 
a som rád, že aspoň takto môžeme vyjadriť 
jazdcom v bledozelených tričkách svoju pod-
poru a úctu,“ povedal po dojazde do cieľa 
starosta bratislavského Starého Mesta 
Radoslav Števčík.

sanofi genzyme - hrDý 
generálny Partner 
„Sanofi Genzyme je hrdý generálny partner 
unikátneho podujatia Od Tatier k Dunaju 
už od jeho zrodu. A tak sme ani my neváhali 
ani sekundu a  zmobilizovali sme 20-člen-
ný tím cyklistov z radov našej spoločnosti 
a pripravili sme si bicykle na prvú etapu 
z Liptovskej Kokavy do Lúčok. V predvečer 
podujatia sme sa spolu s pacientmi a organi-
zátormi zapojili aj do vzdelávacej kampane 
s názvom Neskrývaj sa, odhoď masku a  pre-
niesli sme kreatívne zručnosti na symbolickú 
masku.

Na štarte v Liptovskej Kokave nás veľmi 
milo prekvapili „miestni“ na čele so staros-
tom a pripravili nám zaujímavé kultúrne 
vystúpenie. Ba čo viac, nechýbali ani domáce 
koláčiky. Liptov nás privítal krásnym let-
ným slnečným počasím a neskutočne pozitív-
na nálada a energia, ktorá sa niesla v celom 
éteri, boli pre nás tou najväčšou odmenou. 
Nuž a krásne výhľady na prírodu, či stádo 
ovečiek, ktorá sa nám dostalo do cesty, boli 
už len ako bonus. Nedočkavo sa tešíme na 
ďalší ročník tohto výnimočného podujatia, 
aby sme aj takýmto spôsobom podporili 
pacientov s roztrúsenou sklerózou a  ich ro-
dinných príslušníkov, ktorí nám dennodenne  
dokazujú, že ani takto náročné ochorenie 
nemusí byť dôvodom, aby  si človek prestal 

pred seba klásť výzvy, a aby sa nemotivoval 
k ich zdolávaniu.“, dodáva k podujatiu 
Beáta Kujanová zo spoločnosti Sanofi. 

„sm – kári“ už 
tretíkrát Prešli 
na bicykloch Pol  
slovenska

Kód materiálu: SACS.SA.17.06.0691
Vydané: jún 2017
sanofi-aventis Pharma Slovakia, s.r.o. – 
Einsteinova 24 – 851 01 – Bratislava –  
www.sanofi.sk

V cieli poslednej etapy na bratislavskom Hlavnom námestí bolo veľmi veselo.
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Jarka Valčeková, predsedníčka 
Združenia sclerosis multiplex Nádej  
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skazonosný PoPol
Pompeje sa zapísali do dejín po drama-
tickom výbuchu sopky Vezuv v roku 79 
našej éry, keď ich zaliala láva a zasypal 
popol. V tom čase žilo v meste približ-
ne 20-tisíc obyvateľov a väčšina z nich 
počas spomínanej katastrofy zahynula. 
Niektorí sa otrávili jedovatými plynmi 
a dymom, iní doslova zhoreli v troskách 
mesta. Odborníci na minulosť však zdô-
razňujú, že sopečný výbuch, ktorý zničil 
Pompeje, uchoval dôležité informácie 
o živote v staroveku.
Výskum Pompejí sa začal v 18. storo-
čí a pokračuje dodnes. Pravda toto je 
oficiálna, mierne upravená verzia. Iné 
pramene totiž uvádzajú, že Pompeje 
ako prvý objavil už roku 1599 talian-

sky architekt Domenico Fontana. Ten 
sa však svojho objavu doslova zľakol, 
pretože keď uvidel erotické fresky, 
ktoré sa tu zachovali, svoj nález radšej 
zatajil. Okamžite totiž pochopil, že 
Pompeje boli mestom, v ktorom bujnela 
prostitúcia a ktoré bolo sexom doslova 
nasiaknuté. V Európe však na konci 
16. storočia tvrdo vládol puritánsky 
katolicizmus a ten erotické umenie 
(a ľudí s ním spojených) ostro odsudzo-
val. Takže nie je vylúčené, že inkvizícia 
by najprv zlikvidovala fresky, a neskôr 
aj samotného objaviteľa. Potom trvalo 
ďalších 150 rokov, kým archeológovia 
začali odhaľovať tajomstvá starovekého 
mesta. A nestačili sa čudovať tomu, čo 
uvideli!

Svetové encyklopédie uvádzajú, že vďa-
ka sopečnému popolu, ktorý túto loka-
litu zakonzervoval, ľudstvo objavilo sta-
roveké Pompeje v ich pôvodnej podobe. 
Návštevníci si tu dnes teda môžu pre-
zrieť fórum, kúpele, vodovod, súkromné 
domy, chrámy, obchody, ba dokonca aj 
amfiteáter. Každou ďalšou pamiatkou, 
ktorú sa odborníkom podarí sprístupniť, 
sa rozširuje naše poznanie života tohto 
starorímskeho mesta. Pompeje založi-
li v 7. či 6. storočí pred n. l. Oskovia, 
kmeň z neďalekých hôr. Strategická 
poloha blízko prístavov a na križovatke 
ciest im zaručovala sľubnú budúcnosť. 
Prichádzali sem grécki, fénickí a etrus-
kí námorníci a obchodníci, a význam 
mesta narastal. Jeho prosperita rástla aj 

Európski vulkanológovia prežívajú ťažké dni. Ich 
najnovšou nočnou morou je najväčší vulkán v Euró-
pe ležiaci nad Neapolským zálivom, ktorý sa začína 
prebúdzať. Hlavu v smútku však majú aj z iných prí-
čin. Počas posledných mesiacov postihlo Taliansko 
viacero silných zemetrasení, ozvala sa známa sopka 
Etna, už ani nehovoriac o tom, že prakticky sústavne 
fučí Stromboli na liparských ostrovoch. Odborníci 
upozorňujú, že v podzemí nášho kontinentu sa niečo 
deje a to niečo neveští nič dobré. Okolie Vezuvu patrí 
medzi najhustejšie osídlené regióny Európy a  exper-
ti odhadujú, že rovnaká erupcia, aká kedysi zničila 

Pompeje, by dnes ohrozila azda až päť miliónov ľudí.
Žeravá láva, smrtiaca páľava a zadúšajúci popol, ktoré 
spôsobili zánik Pompejí, však neboli jedinými hroz-
bami, ktoré pochovávali ľudí a  mestá, čo sa svojou 
slávou dotýkali hviezd. Rovnako kruto sa k  ľuďom 
a ich impozantným stavebným výtvorom správala tre-
bárs voda, rozbúrené more s ničivými vlnami cunami 
či púštny piesok. Pochovali, pohltili, zaniesli, zavia-
li a  zakryli všetko, čo človek svojím géniom vytvo-
ril. ľudstvu potom neraz trvalo celé stáročia, kým tie 
dávnoveké poklady znovu našlo a obnovilo. 

PomPeje,  
heliké, olymPia...
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vďaka tomu, že úrodná sopečná pôda 
umožňovala tak vysadzovanie vinohra-
dov a olivových hájov, ako aj pestovanie 
pšenice. Mierna prímorská klíma zase 
priťahovala bohatých Rimanov, ktorí si 
tu budovali – nezriedka veľmi honosné 
- vily. V obľúbenom letovisku mal svoje 
letné sídlo aj samotný rímsky cisár.  
Geografická poloha prinášala regió-
nu prosperitu, zároveň však bola preň 
potenciálnou hrozbou. V roku 62 nášho 
veku mesto zažilo silné zemetrasenie, 
ktoré poškodilo mnohé domy. Obyva-
teľstvo sa z tohto úderu ešte celkom ne-
spamätalo, keď o 17 rokov neskôr došlo 
k veľkému sopečnému výbuchu, ktorý 
na dlhé stáročia tragicky zahalil tvár 
Pompejí. 24. augusta 79 n. l. sa na mesto 
zniesol popol, ktorý ho zasypal až šesť 
metrov vysokou vrstvou. Presný dátum 
erupcie je známy vďaka očitému sved-
kovi, historikovi Plíniovi Mladšiemu 
(61-113 n. l.). Rímsky právnik, úradník 
a spisovateľ pozoroval výbuch z mesta 
Misenum na opačnom brehu Neapol-
ského zálivu. Jeho popis katastrofy je 
taký detailný, že moderní vulkanológo-
via podobný typ erupcií označujú ako 
„plíniovský“. 
Návštevník Pompejí si dnes pripadá 
akoby cestoval v čase. z minúty na 
minútu preskočí z 21. storočia do 1. sto-
ročia nášho letopočtu a zrazu je jedným 
zo starých Rimanov. Jednou z najdôleži-
tejších sprístupnených lokalít je fórum, 
pôvodné politické, náboženské a ob-
chodné stredisko mesta. Turista môže 
navštíviť aj početné stavby  postavené 
v 2. storočí pred Kristom, ako napríklad 
Apolónov a Jupiterov chrám, macellum, 
teda centrálnu tržnicu a baziliku, kde sa 
konali politické, právne a obchodné de-
baty a zhromaždenia. Ďalšou zaujíma-
vou zónou je takzvaný divadelný okrsok, 
ktorý zahŕňa rekreačné zariadenia, ako 
napríklad Stabijské kúpele zo 4. storočia 
pred n. l. a Veľké divadlo, ktoré postavi-
li o storočie neskôr na svahu v typickom 
gréckom štýle. Neďaleko sa nachá-
dza  amfiteáter, kde sa konali tradičné 
gladiátorské zápasy.
Mimoriadny dojem zanechávajú v náv-
števníkovi Pompejí pôsobivé fresky. Ako 
príklad možno uviesť chýrečnú, mimo-
riadne zaujímavú súkromnú vilu, ktorá 
je známa pod názvom Venušin dom. 
Vlastne je to jedna nádherná galéria. 
Fresky a mozaiky objavené v Pompejach 
patria k najdôležitejším nálezom a mno-
ho z toho, čo vieme o rímskom maliar-
stve, vychádza práve z týchto objavov. 
zvlášť dôležitá je Villa dei Misteri, teda 
Vila záhad, ktorú nazvali podľa tajom-
ného mytologického cyklu fresiek, čo sa 
dochovali do dnešných dní. Mimocho-
dom, táto vila bola jedným z posledných 
veľkých objavov, pretože odborníci ju 
sprístupnili až tesne pred 2. svetovou 
vojnou a patrí k najväčším klenotom 
mesta. Pompeje sa môžu pochváliť aj 
mnohými erotickými freskami, ktoré 

boli rozšírené v spálňach či v hostincoch 
a nevestincoch. V ulici Hojnosti stoja 
desiatky domov, ktoré  cez deň slúžili 
ako krčmy a jedálne, a v noci sa zmenili 
na nevestince. Tých bolo v Pompejach 
celkovo vyše 40! 
Sopečný popol nám paradoxne zachránil 
umelecké diela mimoriadnej kvality. 
Erotické umenie (nezriedka strihnuté 
ľahkým porno) by totiž sotva prežilo 
bigotný náboženský stredovek. Koniec 
koncov, Pompeje so svojimi obrazmi - 
najkrajšie exempláre sú uložené v špe-
ciálnej zbierke v Národnom archeolo-
gickom múzeu v Neapole – mali namále 
hneď v 18. storočí, keď mnohé cirkevné 
katolícke autority žiadali ich okamžité 
zničenie. 

Pompeje, ktoré sú ako súčasť svetového 
kultúrneho dedičstva zapísané v zozna-
me UNESCO, navštívia ročne viac ako 
dva milióny turistov. Pri prechádzkach 
mestom si môžu predstaviť, ako vyzeral 
život v rozkvitajúcom rímskom meste 
v 1. storočí nášho letopočtu. V pozadí 
sa však stále týči Vezuv, ktorý sem-tam 
vybafne obláčik dymu alebo urobí men-
šie lávové „divadlo“, no sopka je stále 
aktívna a kedykoľvek sa môže prebrať zo 
svojej zdanlivej nečinnosti. 

neľútostná voDa
Na prvé počutie to znie ako ďalší z 
príbehov amerického filmového hľadača 
pokladov Indiana Jonesa. Hollywood-
sky hrdina, ktorého stvárnil šarmantný 
Harrison Ford, nájde zlaté bane, chrámy 
dávnych božstiev, klenotnice faraónov, 
prosto všetko, čo na našej matičke zemi 
čaká na objavenie. Jedným slovom, ame-
rický superman... Celkom iný základ má 

správa, ktorá prišla z východu. čínske 
informačné zdroje nielen slovom, ale 
aj obrazom dokazujú, že miestnym ar-
cheológom sa podaril husársky kúsok – 
objavili jedinečný poklad. Pod hladinou 
jazera našli stratené mesto, ktoré bolo 
kedysi také veľké, ako sú povedzme 
dnešné Košice. V čínskej oblasti Chun 
An sa nachádza umelo vytvorené jazero 
Qiandao a práve na jeho dne objavili 
archeológovia ruiny mesta, ktoré sa 
už pred mnohými stáročiami mohlo 
svojou veľkosťou radiť medzi svetové 
metropoly. Odborníci sa domnievajú, že 
v ňom žilo okolo 290 000 ľudí. Volalo 
sa Shi Cheng, teda levie Mesto a zá-
bery spod vodnej hladiny ukazujú tak 
množstvo impozantných fragmentov 
jedinečnej architektúry, ako aj početné 
majstrovské sochárske diela. Tie svedčia 
o mimoriadne vysokej úrovni kultúry 
a umenia v spoločnosti, ktorá žila v tom-
to dávnovekom  východnom megapolise.
O skaze starého gréckeho mesta Heliké 
existuje množstvo domnienok, špekulá-
cií a najrôznejších desivých teórií. Žiaľ, 
väčšina z nich je postavená na vode. 
Inými slovami povedané, chýbajú v nich 
fakty či autentické výpovede priamych 
svedkov tejto katastrofy, ako to bolo tre-
bárs v prípade Pompejí. A tak si už starí 
Heléni pomáhali beletriou, fabulovali, 
vymýšľali a domýšľali si, čo sa to vlastne 
stalo so slávnym mestom Heliké, v kto-
rom mnohí autori videli bájnu Atlantí-
du. V starých textoch teda čítame opisy 
hrôzy akoby vystrihnuté z dnešných 
katastrofických hororov. „Stihol staroveké 
mesto hnev boha Poseidóna? Zvieratá, 
najmä hady a potkany, hromadne opúšťajú 
Heliké. Obyvatelia mesta na to nechápavo 
pozerajú. Nevedia, že tieto tvory dokážu 
neomylne vycítiť blížiacu sa katastrofu. 
Uplynie päť dní. Zachráň sa, kto môžeš! 
Poseidón sa na nás hnevá, vykríkne starý 
muž. Snaží sa na poslednú chvíľu dostať 
z domu, ale márne. 
Boh mora posiela na obyvateľov antického 
mesta Heliké na juhozápade Korintské-
ho zálivu svoj hnev. Ako ináč si možno 
vysvetliť katastrofu, ktorá sa stala v roku 
373 pred naším letopočtom a  pochovala 
celé mesto pod vodu? Na morskej hladine 
bolo možné uvidieť už iba neveľké vrcholky 
mestských najvyšších stavieb. Voda so sebou 
strhla aj 10 veľkých kotviacich obchod-
ných lodí, ktoré sem priplávali zo Sparty. 
Z mesta sa nezachránil nik. Šíria sa fámy, 
že za skazou stojí hnev morského boha, 
pretože obyvatelia Heliké nechceli iónskym 
kolonistom dať Poseidónovu sochu“.
Staroveké Heliké bolo kvitnúce mesto, 

PoPol, morské bahno či 
Púštny Piesok skrývali 
celé stáročia skvosty 
ľuDského génia
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ktoré si dokonca razilo vlastné mince. 
„Bronzová socha Poseidóna je ponorená 
v mori,“ hlásil filozof Eratosthenés 
(276/272-194 pred n. l.), ktorý síce na 
miesto činu pricestoval, ale až 150 rokov 
po katastrofe. To však už potopené 
mesto nadobudlo podobu turistickej 
atrakcie, ktorá lákala návštevníkov z 
celého helénskeho sveta. Dokonca sa ob-
javili teórie, že osud Heliké sa pre gréc-
keho filozofa Platóna (427 – 347 pred 
n. l.) stal predlohou príbehu o stratenej 
Atlantíde. Mimochodom, opis Atlantí-
dy v Platónových dialógoch Timaeus je 
najsugestívnejšou spomienkou na zlatý 
vek, akú ľudstvo má. Ešte neskôr, pres-
nejšie v roku 174 pred Kristom, prišiel 
miesto preskúmať aj chýrečný a uzná-
vaný cestovateľ Pausanias: ten po svojej 
návšteve tvrdil, vraj trosky mestských 
budov je síce stále vidieť, no čím ďalej, 
tým viac splývajú so slanou vodou. 
Potom nastalo dlhodobé ticho, ruiny 
mesta sa na celé stáročia stratili v ná-
nosoch bahna. Viac ako 1700 rokov od 
ničivej vlny sa tu teda nedialo skoro nič. 
Trosky Heliké odpočívali v nánosoch 
vyschnutého morského bahna a zdalo 
sa, že to už takto zostane naveky. Až 
generálny riaditeľ gréckych pamiatok 
Spyridon Marinatos na prelome 2. a 3. 
tisícročia prekvapujúco vyhlásil, vraj 
presne vie, kde staroveké mesto kedysi 
stálo. A že je presvedčený o tom, že 

v zemi musia byť ukryté desiatky sôch z 
mramoru a bronzu. „Objav celého staro-
vekého mesta bude oveľa zaujímavejší ako 
Pompeje“, hovorí presvedčivo.
Boli to slová do bitky, ale trvalo rov-
ných 12 rokoch, kým energický riaditeľ 
ponúkol prvé konkrétne dôkazy, že má 
pravdu. Po mesiacoch tvrdej a  namá-
havej práce, konkrétne v roku 2001, sa 
Marinatosovmu vedeckému tímu poda-
rilo nájsť jasné stopy mesta pod lagúnou. 
Slávne staroveké mesto Heliké sa opäť 
stalo skutočnosťou. Vzápätí prišiel ďalší 
šok. O kus ďalej prekvapení bádatelia 
našli ešte jedno mesto, teda jeho pozo-
statky, a to z doby približne 2400 rokov 
pred n. l. Ukazuje sa, že v roku 373 pred 
naším letopočtom tu voda svoju skazu 
nerozsievala prvý raz.

Príbeh olymPie
Antický svet je nám veľmi blízky, 
čerpáme z jeho odkazu, inšpirujeme sa 
jeho ideálmi, filozofiou, architektúrou 
aj rôznymi objavmi. Dôverne poznáme 
organizáciu antickej spoločnosti, záko-
ny, ktorými sa riadila, ale aj jedinečnú 
stredomorskú kultúru a umenie. Na 
druhej strane nás už menej nadchýnajú 
početné vojny a krvavé ozbrojené kon-
flikty, ktoré nasvedčujú tomu, že antike, 
ktorá na piedestál postavila túžbu po 
slobode a dôstojnom živote človeka, 
nebolo cudzie barbarstvo, tyrania a mo-
censká svojvôľa. Antický svet bol krásny, 
jedinečný, ale aj tragický – nevyhýbali 
sa mu najrôznejšie katastrofy vrátane 
ničivých zemetrasení a desivých živel-
ných pohrôm. Napriek všetkému, čo 
vieme, antický svet má ešte stále nemálo 
tajomstiev, ktoré sme dodnes nedokázali 
hodnoverne objasniť, hoci do lúštenia 
záhad sme zapojili najmodernejšiu tech-
niku. O to viac poteší informácia, keď 

odborníci oznámia, že sa im podarilo 
objasniť príčinu udalostí, o ktorej ľud-
stvo celé stáročia iba špekulovalo.
Pred niekoľkými rokmi sa objavila 
stručná informácia, že antická Olym-
pia zmizla z povrchu zeme v dôsledku 
celkom inej katastrofy, ako sa pred-
pokladalo.  Analýza sedimentov totiž 
ukázala, že slávne miesto konania 
pôvodných olympijských hier na gréc-
kom Peloponéze podľa všetkého zničili 
opakované obrovské prívalové vlny, 
ktoré prenikali hlboko do vnútrozemia. 
Posledný a definitívny úder, z ktorého 
sa spomínané mesto už nespamätalo, 
utrpelo v 6. storočí nášho letopočtu. 
K takémuto záveru dospel Andreas VÖtt 
z Univerzity Johannesa Guttenberga 
v Mainzi so svojím tímom, ktorý tvorili 
vedci z nemeckých a gréckych inštitúcií.
Dejisko starovekých olympiád a vý-
znamné miesto Diovho kultu sa poda-
rilo lokalizovať iba pred  približne 250 
rokmi. Archeológovia sa však domnie-
vali, že Olympiu zničilo zemetrasenie 
v roku 551 n. l. a že dielo skazy o niečo 
neskôr dokonala rozvodnená rieka 
Kladeos. Tím Andreasa VÖtta však 
získal nové poznatky o osude Olympie, 
a to práve v rámci výskumu dávnych 
prívalových cunami, ktoré v priebe-
hu posledných 11-tisíc rokov vyvolali 
podmorské zemetrasenia neďaleko 
pobrežia východného Stredomoria. lo-
kalita starogréckych hier v Olympii bola 
pochovaná pod až osem metrov hru-
bou vrstvou piesku a rôznych nánosov. 
„Zloženie ani hrúbka sedimentov, ktoré 
nachádzame v Olympii, nezodpovedajú 
hydraulickému potenciálu rieky Kladeos 
a geomorfológii údolia. Je vysoko neprav-
depodobné, že by takúto katastrofu mohol 
spôsobiť taký potok,“ konštatoval Andreas 
VÖtt.

Olympiu opakovane zasahovali ka-
tastrofické záplavy morskou vodou, 
mohutné nánosy totiž obsahujú schrán-
ky mäkkýšov a ulitníkov a tiež hojné 
zvyšky drobných morských mikroorga-
nizmov. Morfológia sedimentov ukazu-
je, že do vnútrozemia prenikli vysokou 
rýchlosťou, a teda s vysokou ničivou 
energiou. Olympiu zasiahli napriek 
skutočnosti, že leží približne 33 metrov 
nad úrovňou mora. Najpravdepodobnej-
ším vysvetlením je, že vlny cunami sa 
prevalili cez úzky horský hrebeň medzi 
Olympiou a morom. „Olympia sa v mi-
nulosti nachádzala 22 kilometrov ďalej 
od mora ako je tomu dnes. Pobrežná línia 
ležala osem či ešte viac kilometrov hlbšie vo 
vnútrozemí,“ vysvetlil VÖtt. Cunami sa 
od mora vrútili do úzkeho údolia rieky 
Alfeios (Kladeos je jej prítok), potom 
prevalcovali všetky sedlá a s obrovskou 
ničivou silou vtrhli až do Olympie, 
ktorú zaliali morskou vodou. Vody 
potom opadali iba pomaly, lebo odtok 
cez Kladeos a Alfeios sčasti zablokovali 
nánosy.
z podrobnej analýzy sedimentov vy-

plynulo, že takáto situácia sa v oblasti 
Olympie počas posledných 7-tisíc rokov 
zopakovala viackrát. Konečné zničenie 
a pochovanie  Olympie pod nánosmi 
bahna spôsobila prívalová vlna v 6. st. 
n. l. Proti zemetraseniu a v prospech 
cunami ako príčine skazy tejto pozoru-
hodnej antickej lokality svedčí aj poloha 
zrútených stĺpov Diovho chrámu, ktoré 
nie sú napadané na seba, ale „plávajú“ 
v sedimentoch.
Cunami nie sú vo východnom Stredo-
morí výnimočné, keďže táto oblasť je 
seizmicky veľmi aktívna. V roku 1956 
zaznamenali na juhu Egejského mora 
cunami vysokú 30 metrov. V rámci 
celého Stredomoria bola v modernej ére 
najničivejšia megacunami v roku 1908, 
ktorá súvisela so zemetrasením v Mes-
sinskom prielive. Táto obrovská vlna 
v priľahlých oblastiach pobrežia južného 
Talianska zahubila vyše 100 000 ľudí.        

PomPeje v Piesku
Pozostatky vzorového mesta Timgadu 
sú jedinečnou ukážkou rímskej archi-
tektúry. Timgad, v staroveku známy ako 

Thamugadi, bol založený okolo roku 
100 n. l. rímskym cisárom a presláve-
ným vojvodcom Trajanom. Mesto, ktoré 
odborníci nazvali Numidské Pompeje 
v piesku, leží na severovýchode dnešné-
ho Alžírska, neďaleko pohoria Aures, 
na križovatke obchodných ciest. Malo 
slúžiť ako oporný bod v boji proti Berbe-
rom a iným nájazdníkom, ale existovalo 
iba niekoľko storočí. Dnes je svojím 
pravidelným šachovnicovým pôdorysom 
jedným z najzachovalejších dokladov 
rímskeho mestského plánovania.
Pevnosť Timgad mala zajistiť ochra-
nu pred Berbermi predovšetkým pre  
pocestných, ktorí putovali okolím. Pre 
timgadskú architektúru sú typické 
vzletné krivky stĺpov, jemné kamenné 
reliéfy a veľkolepé proporcie. Mesto 
bolo postavené pre 15 tisíc obyvateľov 
(predovšetkým pre rímskych vojakov 
a veteránov), ale rozrástlo sa. Jeho 
rýchly rast viedol k uvoľneniu prísnych 
urbanistických pravidiel pri budovaní 
predmestí, centrum si však zachovalo 
typické rímske črty. Enormná veľkosť 
niektorých domov súkromníkov je dô-
kazom prosperity mesta. 
Na križovatke ulíc decumanus (smer 
východ - západ) a cardo (smer sever - 
juh) je fórum, centrálne námestie mesta. 
Decumanus je lemovaný radmi pôsobi-
vých stĺpov. Neďaleko odtiaľ sa nachá-
dzajú pozostatky budov, ako napríklad 
štvoraké verejné kúpele, knižnica (jedna 
z najväčších stavieb v meste), bazilika 
a divadlo. To sa využíva dodnes a zmestí 
sa doň 4 000 ľudí. Jednou z dominánt 
areálu je Trajanov oblúk, ktorý po-
známe pod názvom Timgadský oblúk. 
Pozoruhodné sú aj zrúcaniny chrámu 
boha Jupitera, ktorý je svojou veľkosťou 
porovnateľný s rímskym Panteónom. 

Okolie mesta bolo pôvodne úrodnou 
poľnohospodárskou oblasťou s mno-
hými usadlosťami, ale preľudnenie 
a devastácia pôdy spôsobili, že kraj 
začal zanášať piesok. Mesto síce bolo 
pod rímskou ochranou, ale netešilo sa 
dlhodobému mieru, pretože postupne 
ho napadli a obsadili Vandali, By-
zantínci a Berberi. Po vpáde Arabov 
v 7. storočí mesto spustlo. Niekoľko 
storočí ležalo pod nánosom piesku, 
ktorý ho zakonzervoval. Vďaka tomu 
môžeme dnes obdivovať um a fortieľ 
jeho staviteľov.                                                                                                   
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Doteraz sme hovorili o cvičení tela, ale 
existuje aj cvičenie ducha. Joga má veľa 
vyznávačov,  sú ľudia, ktorí ju cvičia celé 
roky, ale aj oni boli kedysi začiatočníkmi, 
aj oni sa pred rokmi stretli s jogou prvý raz. 
Namieste je teda otázka, či na stretnutie 
s jogou musí prísť človek s čistou dušou, alebo 
práve počas cvičení vzniká možnosť očistiť 
sa od všelijakých nánosov? Dochádza vtedy 
k určitému upratovaniu duše, aby mohol 
človek prijímať všetky tajomstvá a múdrosť 
jogy?
Spomínaný termín čistenie, očista je 
veľmi pekné pomenovanie. Joga je totiž 
multidisciplinárna záležitosť, nejde v nej 
len o cvičenie tela, ba práve naopak, sú v nej 
obsiahnuté predovšetkým  duševné techniky. 
Tie sú v joge zastúpené oveľa viac ako fyzické 
cvičenia. Náš zdravotný stav riadi naša 
psychika, naše vnútorné prostredie, naša 
etická a morálna vyspelosť. Patandžali, jeden 
z veľkých klasikov jogy, zaznačil túto múdrosť 
v 2. storočí pred Kristom, kedy žil. Joga ako 
taká však vznikla oveľa skôr, približne 2-tisíc 
rokov pred naším letopočtom a odovzdávala 
sa ako určité tajné učenie. Teda nie všetci ľudia 
v Indii, kde sa joga zrodila, sa dozvedeli, 
čo je to joga. Vlastne tieto techniky boli len 
pre vyvolených, pre príslušníkov najvyššej 
kasty, ktorí sa začali venovať mystike, 
svojmu náboženstvu. Joga vlastne bola cesta, 
či prostriedok, ako dosiahnuť určité spojenie 

s Bohom. Títo ľudia sa museli vnútorne 
očistiť, lebo už vtedy bolo známe, že ak človek 
podlieha určitým zdedeným nedokonalostiam 
vo svojej povahe, v charaktere, tak ho to 
vnútorne znečisťuje, blokuje to rozvoj jeho 
prirodzených síl. Guruovia, ktorí učili 
týchto mladých ľudí, ich viedli k tomu, aby 
sa vnútorne očistili, aby sa zbavili rôznych 
nánosov. Jeden má sklon ku komplexom, 
druhý naopak k sebapreceňovaniu, tretí sa 
ženie za mamonom a hrabaním materiálnych 
statkov. Alebo sú to určité pudové prejavy, 
napríklad sexuálne, a nevie sa ich zbaviť. 
Spomínaný klasik Patandžali dal na prvé 
dva stupne  práve očistu. 
Tieto poruchy povahy, morálky a etiky 
vnútorne ovplyvňujú nielen psychiku či 
charakter človeka, ale prejavujú sa aj na 
jeho somatike. Teda na fyziologickom zdraví 
človeka. Pri úvahách na túto tému svojim 
cvičencom uvádzam nasledovný príklad: 
keď máte dva sudy, do ktorých polstoročie 
lejete to isté, do jedného pomyje a do druhého 
čistú pramenistú vodu, tak už podľa vône 
zistíte, ktorý je ktorý.  Keď sa sudov dotknete 
zvnútra, zistíte, že na stene prvého je 
nalepené svinstvo, ale stena druhého je čistá. 
Aj naše vnútro ovplyvňujú rôzne povahové 
nedokonalosti, akoby sa tam vytvárala 
nepekná usadenina. 
V tejto súvislosti si však niekto môže povedať 
- a čo mladý človek, ktorý má, povedzme, 

ešte iba 17 rokov, uňho sa tie nedokonalosti 
predsa ešte nemohli prejaviť, no on aj tak 
ochorel na sklerózu multiplex. Je to pravda, 
osud ho kruto zasiahol! Ale aj uňho môže joga 
zohrať pozitívnu úlohu. Je to vlastne určitá 
práca na sebe v rámci jogy, to znamená, 
že mládenec si najskôr uvedomí hodnotu 
života, ktorý dostal. 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 
už tým, že si ju uvedomí, že prejaví určitú 
vďačnosť za ňu, a že spomínanú vďačnosť 
dokáže potom vyžarovať do svojho okolia 
pozitívnou energiou, pozitívnym prístupom, 
už ani nehovoriac o tom, že si začne vážiť 
aj druhých ľudí, tak vtedy nastáva v ňom 
určitá harmónia. A tiež určité vyrovnanie sa 
a to nielen so svojou chorobou. Vzniká v ňom 
aj určitý radostný pohľad vôbec na samotný 
život. To je vlastne opak toho, ako niektorí 
ľudia prežívajú túto chorobu, keď prepadnú 
panike a  zúfalstvu. Takže už toto vnútorné 
preladenie je nesmierne dôležité práve pri tejto 
diagnóze. Samozrejme, nielen pri tejto, veď sú 
ľudia, ktorí majú rôzne ťažké vrodené chyby 
či nádorové ochorenia, kde vývoj choroby 
napreduje veľmi rýchlo, kým pacienti môžu 
žiť s SM dlhé roky. A „esemkár“ aj vďaka joge 
môže prežiť kvalitný život.
  (Pokračovanie v budúcom čísle) 

(ir)

Jozef (Dodo) Blesák, známy cvičiteľ jogy, vrátil radosť 
do života aj nejednému pacientovi s celoživotnou diag-
nózou skleróza multiplex. Hoci nikdy nikomu nesľu-
boval zázračné vyliečenie, muži aj ženy, ktorí navšte-
vovali jeho „stretnutia v tichosti“, uverili v prospešnosť 
cvičení, ktorými Dodo – povedané moderným slovní-
kom – resetoval ich telá aj duše. Jeho metodické rady 
a  zostavy cvičení naznačovali postihnutým ľuďom 

smer, kadiaľ by sa mali uberať, aby ľahšie prekonávali 
nástrahy spomínanej choroby. Cvičiaci pacienti oceňo-
vali, že vďaka joge ich ochorenie nenapredovalo, ne-
rozvíjalo sa a už samotná táto skutočnosť im pomohla 
nadobudnúť novú kvalitu života. Dnes prinášame ďal-
šiu časť veľmi zaujímavého a  podnetného monológu 
cvičiteľa JOzEFA (DODA) BlESáKA: 

Dva stuPne očisty

recePt NA 
zdr AV ý 
Poh y b 

joga je stretnutie  
v tichosti – samého 
so sebou (3)
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Ak spočítame čísla, je jasné, že rok 2017 
je karmickým rokom s číslom 1. Je to teda 
začiatok nového planetárneho sveta, čo 
znamená, že sa nám otvárajú nové obzory. 
Všetko, na čo sme si zvykli, postupne od-
chádza do nenávratna a to, čomu sme verili, 
sa obráti naruby. 
Počas terajšieho roka sa k moci štyrikrát 
dostane Merkúr. Dvakrát v prvej polovici 
roka a dvakrát v druhej. Pretože náš maga-
zín vychádza začiatkom leta, zaujíma nás 
predovšetkým tá druhá polovica – najprv to 
bude od 12. augusta do 5. septembra a po-
tom sa Merkúr prejaví ešte v období od 3. 
do 22. decembra. Počas spomínaných týž-
dňov by sme nemali kupovať príliš dra-
hé veci, napríklad byty, autá či elektroniku 
a predovšetkým by sme nemali podpiso-
vať nové zmluvy. Na druhej strane by sme 
mohli byť smelší pri prehodnocovaní svo-
jich doterajších predsavzatí, plánov a rôz-
nych projektov.
Väčšina horoskopov zdôrazňuje, že v roku 
2017 by sme nemali sedieť – obrazne po-
vedané - v kúte za pecou a nádejať sa, že 
šťastie si nás tam nájde. Nuž nenájde, preto-
že takto to nefunguje a nikdy ani fungo-
vať nebude. Nech už pôsobíme v ktorejkoľ-
vek oblasti, či už pracujeme hlavou alebo 
rukami, musíme sa postaviť na rovné nohy 
a rázne vykročiť v ústrety svojmu šťastiu. 
Okrem toho by sme mali mať doširoka 
otvorené oči aj uši, aby sme videli a poču-
li, čo sa vôkol nás deje. Je to veľmi dôležité, 
pretože kráčame za svojím šťastím a nemali 
by sme nikomu dovoliť, aby nám ho vzal. 
Tento rok by mal potešiť tých, ktorí sa do-
teraz cítili osamelo. Hviezdy signalizujú, že 
všetci tí, ktorých okolie zaradilo do kategó-
rie „single“ či „lonely“, teda medzi samých 
a osamelých, predsa len napokon nájdu 
spriaznenú dušu. Ak to nebude vysnívaný 
partner či partnerka, možno to bude ver-
ný druh či dobrá priateľka, ale môže to byť 
hoci aj dieťa či domáce zvieratko, ktoré sa 
bude uchádzať o našu priazeň. Horoskop 
na rok 2017 naznačuje, že tieto mesiace by 
v porovnaní s predchádzajúcimi mali byť 
šťastnejšie. Určite tu svoju úlohu zohráva aj 
skutočnosť, že sme veci vzali do svojich rúk 
a že máme viac chuti a energie zmeniť svoj 

život k lepšiemu. Aj čínsky horoskop pod-
poruje tento trend. Rok 2017 patrí Ohni-
vému Kohútovi a ten je nielen sám osebe 
mimoriadne sebavedomý, ale rovnakým 
nábojom obdarí aj nás. Musíme sa teda pri-
praviť na akčnosť a dynamiku, aké sme už 
dávnejšie nezažili. Mnohí vo svojom živote 
opustíme vychodené koľaje, ale toto vybo-
čenie musíme kontrolovať, pretože v opač-
nom prípade môže z toho vzniknúť poriad-
ny zmätok. Samotní číňania tvrdia, vraj 
hoci to na prvý pohľad môže vyzerať ako 
paradox, Ohnivý Kohút vo svojej podsta-
te nie je zlý. Prináša so sebou optimizmus, 
vieru v lepší zajtrajšok a istotu, že nový za-
čiatok môže byť úspešný. Rok 2017 nám 
poskytne dostatok príležitostí na sebare-

alizáciu. Ak niekto čakal na svoju príleži-
tosť, tak s vyčkávaním je koniec. Možnosti, 
ktoré sa mu núkajú, sú veľké a preto by ich 
mal čím skôr využiť. Ohnivý Kohút nás učí 
rozpoznávať tie skutočné šance, otvára nám 
oči, aby sme videli realitu presne takú, aká 
je, a zbavuje nás falošných ružových okulia-
rov. zároveň podporuje naše odvážne sny 
a túžby, ba čo viac, ukazuje nám cestu k ich 
uskutočneniu.  
V tomto roku sa nám vďaka vplyvu Ohni-
vého Kohúta zlepšia komunikačné schop-
nosti, čo sa pozitívne prejaví v práci, škole 
či medzi priateľmi. Priaznivá atmosféra nás 
posunie dopredu aj pri urovnávaní našich 
dlhoročných sporov, ktoré nám celé mesiace 

znepríjemňovali život. Vďaka novej ener-
gii ukážeme svojmu okoliu, že nepatríme 
medzi tlčhuby, ktoré donekonečna mlátia 
prázdnu slamu, ale že dokážeme prejsť od 
slov k činom.
človek dostáva od prírody do vienka ná-
hradný zdroj energie. Tá je potom jeho 
hnacím motorom v rôznych krízových situ-
áciách a toto platí aj v tomto roku. Jej prí-
val zaskočí tak nás samotných, ako aj naše 
okolie. Väčšina ľudí  žije v strese, niekto 
vo väčšom, iný v menšom. Smiech, spev či 
spontánna zábava, ktoré sa kedysi ozývali 
po celom Slovensku, sú dnes už vzácnosťou. 
A to je škoda, pretože tieto pozitívne ľudské 
prejavy vyplavovali vnútorné napätie, upra-
vovali celkovú harmóniu tela a duše. Ak je 
človek dlhodobo v strese a nevidí výcho-
disko zo svojho komplikovaného položenia, 
je na veľmi zlej ceste, ktorá sa končí rôzny-
mi chorobami a depresiami. Žiaľ, napriek 
tomu, že rok 2017 je vo všeobecnosti rokom 
pozitívnych zmien, medzi ľuďmi sa rozšíri 
množstvo infekcií a rôznych chorôb. A čo je 
ešte horšie, mnohí sa upnú na návykové lát-
ky, v ktorých vidia svoju záchranu. Opak je 
však pravda, je to cesta do pekla.

Na náš zdravotný stav vplýva veľa fakto-
rov, napríklad vek, genetická dispozícia, 
ale aj prostredie, v ktorom žijeme, teda 
rodina, pracovisko, naše okolie... Mno-
hé veci sú mimo nášho dosahu, nedoká-
žeme ich ovplyvniť a preto ich musí-
me rešpektovať. Na druhej strane však 
máme v rukách dosť činiteľov, ktoré sa 
podpisujú na kvalite nášho života. Rok 
2017 je veľmi priaznivý a naklonený 
pozitívnym zmenám, mali by sme teda 
využiť túto situáciu na to, aby sme vy-
kročili po ceste, ktorá je zmysluplnejšia. 
zdravšia a pre nás prospešnejšia.       (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 13, 811 05 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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Nikel
 

Stoj

Iný názov 
Thajska

Rádiote-
lefón (skr.)

Fr. TV
stanica

Úžitková
ryba

Horúčkovitá
choroba

Zamýšľajú

Nástroj
ženca

Býv. mena
Litvy

Architekt.
prvok

Arzén

Jedlá
huba

Institut
Pasteur

Slovinská
rieka

Model 
mercedesu

Kap

Môže

Klavír
(skr.)

Bahno

Jedna po
nemecky

Ankumft
(skr.)

Lantán

Tu máš

Tamto

Druh
zrnoviny

Patriaci
Oline

Keď

Erbium

Poľské
mesto

 

 

Kocúr po
rusky 

Slovo
súhlasu

Brána po
nemecky

Malý symf.
ochester

Mištička

Vládca
Inkov

Mrzák
(pejor.)

Kolónia
po česky

Oblok

Nekovový
prvok

Meno 
Chačaturjana

Strčil

 

 

 

Zvyšok
(hovor.)

 

Minulý
rok (skr.)

 

Obsah
obálky 

Krmivo
z repy

Alujz
(dom.)

meno
Ženské

Česká
predložka

Sodík

Skoré  

Dvojhláska

 

Reg. Net-
work Inter-
face 

Iracká
minca

Veľký
kus

Obyvatelia
obce
Iža

Nepodľahol

Pomôcky
AMAR,
ANTA,
RIAL

Tkanina
na mužské
odevy

Hĺbili

Výskok

Okvapká
po česky

Urobil
ťažším

Mastná
zemina

Popevok

Tuná

Indonézske
sídlo

Vytvoril
si tieň
(zried.)

A podobne
(skr.)

Piesková
duna

Homérov
epos

Okraj
(zast)

2 . časť 
tajničky

Lyžiarské
stredisko 
v N. Tatrách

KdežeChytá
Autor
P. K.

Kruhovité
nosníky

Lítium Raná Krtko Spresnia
Rhode
Island
(skr.)

Vybraná
spoločnosť

1. časť 
tajničky

Staň
sa 
živším

Kôrovec

Ovonic
Memory
Switch
(skr.)

20

recePt NA 
sMiech

21

Pani v ordinácii: - Pán doktor, čo mám 
robiť?!? Na istých miestach stále priberám!
lekár: - Tak na tie miesta nechoďte!

Mladá slečna sa pýta lekára: - Pán doktor, 
keby budem môcť znovu začať so sexom?
lekár sa zamyslí a hovorí: - Ťažko pove-
dať... Ste totiž prvá pacientka, ktorá sa ma 
na to pýta po operácii mandlí!

- Pán doktor, som veľmi chorá?
- No... Dosť!
- Ako veľmi?
- čo ja viem... Tak na 100 – 200 eur!

- Pán doktor, predpíšte mi vitamín pre 
môjho syna!
- Aký? A, B alebo C?
- To je jedno! Chlapec má ešte iba päť 
rokov a nevie čítať!

Počas operácie sa pýta jeden z lekárov: - 
Pán profesor, dokedy budeme ešte ope-
rovať? Veď z toho pacienta už skoro nič 
nezostalo...
- Operovať? Tak my ho nepitveme?!?

-  Pán doktor, naozaj to tá moja žena 
prežije?

- áno, určite!
-  Preboha, doktor, nepoznáte niekoho, kto 

by kúpil rakvu?

Manželka ide za lekárom a sťažuje sa: - 
Pán doktor, vždy keď uvarím kávu, manžel 
ju vypije, potom zje šálku, ale uško nechá!
Doktor krúti hlavou: - To je naozaj zvlášt-
ne, veď uško je z toho to najlepšie...

Príde matka s dcérou k lekárovi a hovo-
rí: - Pán doktor, prosím vás, pozrite sa na 
moju dcérku a povedzte mi, prečo má také 
vypleštené oči!
Doktor dievča prezrie a hovorí: - Povoľte jej 
gumičku vo vlasoch!

- Pán doktor, môj penis meria v stopore-
nom stave tri centimetre. Mohli by ste sa 
k tomu vyjadriť?
- Bohužiaľ, nie! Mám opar, nemôžem sa 
smiať!

-  Pán doktor, mám problém! Keď sa milu-
jem so svojou ženou, raz mi je teplo a raz 
zase zima...

- Hmmmm... A ako často sa milujete?
- No, raz v lete a raz v zime!

Chlapík vojde do lekárne a lekárnikovi 
potichu hovorí: - Prosím si intímny krém...
lekárnik sa zamračí: - čože? Nahlas!
Chlapík sa ohradí: - Nie, na hlas, ale na 
vtáka!

- Pán doktor, minulý týždeň sa mi naro-
dil syn! Kedy sa moja žena začne správať 
normálne?
Doktor: - Kedy? Nuž, až keď chlapec odíde 
na vysokú!

- Pán doktor, ako dopadla moja operácia?
- To neviem!
- Akože neviete?
- Nie som doktor, ale svätý Peter!

- Pán doktor, dajte mi nejaké prášky proti 
chamtivosti, ale dajte mi ich veľa, veľa, veľa...

Doktor príde do ordinácie, kde čaká mladá 
slečna: - Dobrý deň, vyzlečte sa, prosím!
- Ale mňa už prezrel váš kolega a povedal 
mi, že vyzerám dobre!
- áno, mne to tiež povedal!

Chlapík u doktora: - Pán doktor, pomôžte 
mi! Žena ma bije, vraj som slabý v posteli!
- áno? Ale prečo ste prišli za mnou?  
Ja nie som sexuológ, - čuduje sa lekár.
- Akože prečo? Je to predsa vaša žena!

- Tak čo, poslúchli ste moju radu a spávali 
ste pri otvorenom okne?
- áno, pán doktor!
- A čo? zmizla vám tá bronchitída?
- Nie, pán doktor, tá mi zostala, ale zmizol 
mi televízor, rádio a mobil.

Pán doktor, ja viem, že manželstvo je naj-
dokonalejší spôsob spolužitia dvoch ľudí, 
ale niečo predsa musí byť vymyslené aj pre 
človeka!

- Pán doktor, trháte zuby bez bolesti?
- Nie vždy... Občas sa mi stane, že ma 
niekto uhryzne!

čo robí patológ, keď sa prechádza po cinto-
ríne? No predsa inventúru!

- Pán doktor, ja sa pre každú somarinu 
hneď strašne naštvem!
- Prečo?
- čooo prečoooo?!?

veselé chvíľky....

Projekt, ktorého ambíciou je spojiť pacientov s SM, ich príbuzných, priateľov lekárov a všetkých,  ktorí im chcú spoločne pomáhať.

Viac informácii o ochorení ako aj o projekte nájdete na   www.spolumozeme.sk   a na                                                .

Pridajte sa k nám...
Projekt realizuje agentúra A-medi management, s. r. o., 
Stromová 13, 831 01 Bratislava



Je to výjav plný fantázie a poézie, veselý 
i mierne nostalgický a ak človek na 
chvíľku privrie oči, skutočne v ňom uvidí 
spomínané zimkovské kysucké lesné víly 
či lietajúcich strigôňov. Herec Juraj Kem-
ka namáčal svoj štetec do ostrejších farieb 
a vytvoril – obrazne povedané - nádherne 
kolorované veľké vajce. Ono to vlastne 
ani nie je vajce, ale veľký ovál, na ktorom 
sú navrstvené farebné pásy - červený, 
tmavo a svetlomodrý, hnedý. Je to vážne 
tváriaca sa maska, ktorej čiapka sa smeje! 
zlatý olympionik Matej Tóth je so svojou 
maskou rodený klaun, jeho farebná po-
dobizeň by nepochybne rozveselila deti 
v ktoromkoľvek cirkuse na svete. Figliar  
Matej však do jej žltej štvrtinky pridal 
päť olympijských kruhov, aby bolo jasné, 
že toto je dielo, ktoré sa netýka iba nás, 
ale vlastne je to vec ľudí na celom svete. 
Pretože už je to raz tak, že radosti, ale aj 
bolesti máme všetci ľudia rovnaké! Ak 
by niekto namietal, že olympijské kruhy 
mohli byť väčšie, veď Matej v brazílskom 
Riu dokázal, že v boji o zlato zvládne 
všetky krízy a prekážky, azda má pravdu.  
Ale možno je všetko ináč a Matej nám 
takto odkazuje, že olympiáda je síce 

fantastická vec, ale v konečnom dôsledku 
je to len drobný symbol na farebnej palete 
nášho života. A ten sa skladá z farebnej 
dúhy dní, ktoré žijeme – raz sú plné 
červeného ohňa a vášne, inokedy sú ná-

dejne zelené, potom pohodové blankytne 
modré, no, žiaľ,  nezriedka na nás spadnú 
aj tie hrozivo čierne. Všetky spomínané 
farby nájdeme na maske Mateja Tótha. 
Pôvabná Karin Majtánová sa prezen-
tuje nádhernou maskou, ktorá by bola 
ozdobou hoci aj svetoznámeho benátske-
ho karnevalu. Je bledomodrá,  tajomná, 
romantická a zároveň  znepokojujúca. 
Janka Hospodárová si zase vymyslela 
masku, ktorá je inšpirovaná čarovnou slo-
venskou ľudovou výšivkou. Je jednoducho 
nádherná a pripomína obrázok slovenskej 
mladuchy v  detvianskom, oravskom či 
liptovskom kroji...
Mená, ktoré sme spomenuli, patria 
ľuďom, ktorí svojím talentom, profesio-
nalitou i osobným šarmom rozdávajú 
ľuďom radosť. Poznáme ich prácu, fortieľ, 
športovú výnimočnosť a tlieskame im. 
Nie sú to však osobnosti z jedného cesta, 
sú odlišní, pôsobia v rôznych sférach 
a predsa ich čosi spája. Spoločne sa 
totiž zišli v pomyselnej galérii Sanofi 
Genzyme, aby nahlas  zvolali: Neskrý-
vaj sa – odhoď masku! A tí, ktorých 
vyzývajú, aby vystúpili z tieňa, aby našli 
odvahu priznať sa k svojmu zdravotnému 

Slovensko má nemálo verejných aj súkromných galérií, 
ale takú jedinečnú kolekciu malých maľovaných skvos-
tov, akú zhromaždila farmaceutická spoločnosť Sanofi 
Genzyme v polovici mája v Bratislave, nevlastní žiadna 
z  nich. Autormi maľovaných masiek boli desiatky na-
šich osobností, ktoré sme doteraz poznali ako skvelých 

divadelných a filmových hercov, tanečníkov, tváre z ob-
razovky či vynikajúcich športovcov, ale o ich výtvarných 
ambíciách sme azda ani netušili. O to väčšie bolo naše 
prekvapenie! Šarmantný miláčik Thálie Maroš Kramár 
napríklad ponúkol masku, ktorá z  diaľky vyzerá ako 
zimkovský obraz namaľovaný na oválnom dreve.

hendikepu, sú pacienti trpiaci na zákernú 
chorobu skleróza multiplex.
Roztrúsená skleróza je choroba tisícich 
tvárí. To, čo je o nej pacientom dobre 
známe, už vie aj nemalá časť verejnosti 
a tiež mnohé známe slovenské osobnosti. 
V máji sa pri príležitosti Svetového dňa 
povedomia o skleróze multiplex viacerí 
umelci, športovci či moderátori pridali 
k boju proti tejto nevyspytateľnej diag-
nóze a zapojili sa do projektu Neskrývaj 
sa – odhoď masku.  Medzi tými, ktorí sa 
rozhodli podporiť pacientov a zároveň 
zlepšiť povedomie verejnosti o varov-
ných príznakoch roztrúsenej sklerózy 
či  zbúrať mýty o tomto ochorení, sú 
napríklad olympijskí víťazi Matej Tóth 
a Danka Barteková, herci Maroš Kramár, 
Nela Pocisková, Bibiana Ondrejková, 
zuzana Tlučková, tanečníci laci Strike 
a Street Dance Academy a mnohí ďalší.

Ich maľované masky budú ako symbol 
spolupatričnosti zdobiť neurologické 
oddelenia nemocníc a centrá pre liečbu 
sklerózy multiplex na celom Slovensku. 
Pre samotných pacientov je často veľmi 
ťažké prijať svoju diagnózu a hanbia sa 
o nej hovoriť, boja sa samotnej choroby 
i predsudkov zo strany okolia, preto 
radšej svoje ochorenie skrývajú a izolujú 
sa. Cieľom projektu je preto povzbudiť 
ich a dodať im odvahu do ďalšieho života 
s týmto ochorením. Projekt organizuje 
spoločnosť Sanofi Genzyme a odbornú 
záštitu nad ním prevzala Slovenská neu-
rologická spoločnosť.
V súčasnosti ešte na roztrúsenú skleró-
zu neexistuje liečba, ktorá by dokázala 
odstrániť všetky jej príznaky a ochore-
nie navždy vyliečiť. No vďaka pokroku 
v medicíne sú k dispozícii preparáty, 
ktoré dokážu veľmi účinne pomôcť pri 
zmiernení príznakov choroby, najmä ak 
sa začne s liečbou včas a pacient ju dodr-
žiava. V priebehu posledných 20 rokov sa 
počet čoraz účinnejších liekov podstatne 
rozšíril a tento trend vzbudzuje u pacien-
tov veľkú nádej. 
V rámci nefarmakologickej liečby je 
veľmi dôležitá fyzikálna terapia. Cviče-
nia pomáhajú pacientom udržať si silu 
a rovnováhu, zlepšiť pružnosť šliach a 
rozsah pohybu kĺbov a tak zmierniť  úna-
vu a bolesť. Pacient by však nikdy nemal 
cvičiť až do vyčerpania. O vhodných 
cvikoch je najlepšie poradiť sa s lekárom 
alebo fyzioterapeutom, ktorí navrhnú 
najvhodnejší súbor cvikov. Odporúčaným 
cvičením pre pacientov je napríklad tai 
či. Jeho základom sú pomalé a kontrolo-
vané pohyby, naťahovanie, rotácia v po-
hybe, hlboké  dýchanie s koncentráciou. 
Napomáha zlepšiť rovnováhu, posilňuje 
nohy, šľachy a väzy, zvyšuje ohybnosť, 
rozsah pohybu, svalovú silu, pomáha 
liečiť depresiu a zvyšuje kvalitu života. 

známe tváre nášho 
umenia a šPortu PoDPorili 
Pacientov s Diagnózou 
skleróza multiPlex

recePt NA 
PorozuMe-

Nie

recePt NA 
PorozuMe-

Nie
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