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Vážení priatelia, milí čitatelia!

Nedávno ma na internete zaujali slová zjavne mladého človeka, ktorý trpí roztrúsenou 
sklerózou. Hovoril o svojom živote s touto diagnózou, ale nebola to štandardná spoveď, v ktorej 
sa preplieta bolesť prítomnosti s obavami z budúcnosti. Michal, nazvime nášho blogera takto, 
nenariekal nad osudom, ale s nadhľadom, elegantne a nesmierne vtipne glosoval svoj život 
„esemkára“. Opakovane som si čítal Michalove postrehy a v duchu som si hovoril: „Chlapče, ty 
si určite zjedol nielen celý hrniec vtipnej kaše, ale ešte si ho aj vylízal!“ Vraj „esemka“ je – tvrdil 
Michal a určite sa pri písaní zabával – síce škaredá spolubývajúca milenka, ale na druhej strane 
– na počudovanie – je dosť tolerantná, pretože napríklad púšťa ho s kamarátmi na pivo a vôbec 
pritom nefrfle. Nepýta sa ho, kedy sa vráti, ani ho nespovedá, s kým tam bol a koľko minul. Ba 
čo viac, dopraje mu aj jeho rôzne koníčky a záľuby, pritom niektoré sú poriadne drahé...
Nuž, klobúk dole, mladý muž, toto je ozajstné slovo do bitky! Skleróza multiplex je (zatiaľ) 
ochorenie na celý život, ale ak si pacient s touto diagnózou zaradí medzi svoje zbrane nielen lie-
ky, spoločenskú aktivitu, pohyb, ale aj úsmev, humor a nadhľad, je to nepochybne jeho veľké plus, 
pretože takýto životný postoj mu určite pomáha pri liečbe. A tá, ak má byť komplexná, musí sta-
bilizovať nielen telo človeka, ale musí očistiť aj jeho dušu.
Projekt Smart patients, ktorý má vychovávať inteligentných pacientov, nie je na Slovensku 
zvlášť propagovaný a preto sa o ňom v našej spoločnosti príliš nehovorí. Je však v súlade so stra-
tégiou Európskej únie v oblasti zvyšovania povedomia o zdraví a jeho snahou je okrem iného 
vysvetliť medicínske pojmy tak, aby boli zrozumiteľné laickej verejnosti. Inteligentný pacient, ak 
si osvojíme slovník a cieľ Bruselu, je teda taký pacient, ktorý nielenže vie o svojej chorobe čo naj-
viac, ale navyše považuje svojho lekára za partnera a priateľa, ktorému verí na slovo. Nechcem 
vstupovať do svedomia našej pacientskej verejnosti, ale ruku na srdce, držíme sa všetci tejto zá-
sady? Žiaľ, nie, pretože ináč by našu vzdelanosť v tejto oblasti  skutočne určovali predovšetkým 
lekári a odborníci, a nie – ako je to v mnohých prípadoch – „rady doktora Googla“ či rôzne „múd-
rosti a zaručené správy“ kolujúce po internetových sociálnych sieťach. A tie veru dokážu narobiť 
veľa zla!
O to cennejšie sú preto, napríklad, kvalifikované a profesionálne pripravené edukačné semináre, 
ktoré rôzne občianske združenia a centrá SM organizujú predovšetkým pre novo diagnostikova-
ných pacientov. Doterajšie skúsenosti jednoznačne hovoria, že toto je jedna z najlepších foriem, 
ako možno pripraviť nového pacienta na život s roztrúsenou sklerózou. Na týchto stretnutiach 
lekári, psychológovia, odborníci na výživu či pohyb nikomu nemaľujú budúcnosť na ružovo, ale 
zodpovedne, maximálne otvorene a pravdivo vytyčujú cestu, po ktorej by liečený pacient mohol 
kráčať dôstojne a so vztýčenou hlavou.  
V lete tohto roku naša štátna tlačová agentúra uverejnila správu, že poslanci NR SR, členovia 
parlamentného výboru pre zdravotníctvo, si mohli vyskúšať, aký je život človeka s diagnózou 
skleróza multiplex. Určite je to chvályhodný počin, teda to, že sa páni poslanci z bratislavského 
hradného vŕška ocitli – hoci len na chvíľku – v koži pacienta s nevyliečiteľnou diagnózou. Ibaže 
mi za tou správou chýba bodka. Každý z nich sa nepochybne presvedčil, že existencia s týmto 
ochorením je náročná, ale toto poznanie si nemali nechať len pre seba. Aspoň ja zatiaľ nemám 
vedomosť o tom, že by niektorý z nich podnikol po Slovensku turné, počas ktorého by sa so svoji-
mi voličmi rozprával okrem iného aj o roztrúsenej skleróze. A mali to urobiť všetci, pretože osve-
ty nikdy nie je dosť a okrem toho aj toto je cesta k inteligentnému pacientovi. Mimochodom, keby 
sa páni poslanci – a nielen členovia parlamentného výboru pre zdravotníctvo – hoci raz mesačne 
presvedčili, ako sa žije pacientom s nevyliečiteľnými či zriedkavými ochoreniami a svoje poznat-
ky by potom zaradili do programu stretnutí so svojimi voličmi, určite by to bola veľmi záslužná 
činnosť. Dokonca oveľa prospešnejšia a potrebnejšia, ako je ich márnenie času nekonečnými jalo-
vými debatami o rigoróznych prácach či primitívnymi slovnými prestrelkami, ktoré už nikoho 
neprekvapujú krčmovou úrovňou vzájomných urážok. 
Diagnózu skleróza multiplex zistia ročne lekári u vyše 1 600 obyvateľov Slovenska. Pre rôz-
norodé a nešpecifické prejavy je toto ochorenie ťažké diagnostikovať a okrem toho v súčasnosti 
neexistuje žiadny test, ktorý by roztrúsenú sklerózu potvrdil. Celkový počet evidovaných osôb 
s touto diagnózou v našich neurologických ambulanciách bol ku koncu roka 2016 vyše 11 tisíc. 
Mimochodom, toto ochorenie ovplyvňuje životy viac ako dvoch miliónov ľudí na celom svete. 
Slovensko poskytuje „špičku“ v oblasti liečby a diagnostiky roztrúsenej sklerózy. Liečbu možno 
charakterizovať ako modernú, je plne hradená z verejného zdravotného poistenia a Všeobecná 
zdravotná poisťovňa vynaloží na ňu ročne v priemere 30 miliónov eur.   
Želám vám, milí „esemkári“, aby vaše tohtoročné Vianoce boli šťastné a pokojné. A aby ste ich 
prežili v radosti medzi svojimi najbližšími a najdrahšími.

ĽUBOMÍR STANČEK

Úsmev prináša šťastie 
do domu, v starostiach je 
oporou, je citlivým prejavom 
priateľstva. V únave prináša 
odpočinok, v znechutení 
a smútku je potechou a na 
každú bolesť je prirodzeným 
liekom. Nemožno si ho 
ani kúpiť ani požičať ani 
ukradnúť, pretože má 
hodnotu chvíle, v ktorej sa 
dáva.
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Pani doktorka, nedávny prieskum 
medzi našimi pacientmi trpiacimi 
sklerózou multiplex ukázal, že 
mnohí z nich  nerozumejú rôznym 
výrazom, ktoré sú obsiahnuté v ich 
lekárskych správach. Napríklad 
majú v rukách správu z vyšetrenia 
alebo kontroly, ale nedokážu 
posúdiť či trebárs uvedené výsledky 
magnetickej rezonancie sú dobré 
alebo zlé, a rovnaká situácia 
je, povedzme, aj s výsledkami 
po vyšetrení mozgovo miechovej 
tekutiny... Mal by ošetrujúci lekár 
pacientov vo väčšej miere zasvätiť 
do tejto problematiky?
Pacient musí dostať fundované 
a úplné vysvetlenie čo mu je, musí 

sa od lekára dozvedieť všetko 
o povahe svojho ochorenia, jeho 
priebehu, a zároveň aj o možnostiach 
liečby a vyšetreniach, ktoré už 
podstúpil alebo ktoré ho ešte čakajú. 
O všetkom musí byť informovaný 
v takej podobe, aby tomu rozumel. 
Ide teda o náležitú formu, ktorá 
je prijateľná pre pacienta alebo 
pre jeho najbližších príbuzných. 
Dotyčný pacient musí vedieť, keď, 
povedzme, po roku, absolvuje 
kontrolné vyšetrenia, či je jeho stav 
stabilizovaný alebo mu pribudli, 
prípadne nepribudli, nové ložiská, 
musí sa dozvedieť, či má pokračovať 
v doterajšej liečbe alebo nie. A ak 
sa mení jeho liečba, musí poznať 

príčinu, prečo k tomu dochádza.
V našom centre SM to pacientom 
vysvetľujeme, podľa môjho názoru, 
dosť náležite, avšak paradoxne 
sa dosť často stretávam s tým, že 
čím viac sa pacientom venujeme, 
tým je reakcia niektorých 
z nich prekvapivejšia: podaktorí 
sa rozhodnú prejsť do iného 
centra, hoci tam sa im napríklad 
vonkoncom toľko nevenujú ako 
u nás. Nedokážem si to racionálne 
vysvetliť, ale zrejme majú pocit, že 
hoci sa im nový lekár či sestra toľko 
nevenuje, tým, že doktor je starší, 
budí väčší rešpekt a to im vyhovuje. 
Toto je mi osobne dosť ľúto, ale 
na druhej strane môžem povedať, 

Široko koncipovaný medzinárodný projekt s názvom Smart patients, ktorý sa – ako sa zdá – veľmi pomaly a ne-
smelo dostáva do povedomia slovenskej verejnosti, má okrem iného pomáhať vychovať inteligentných pacientov. 
Mierne kostrbatá formulácia, ktorá zvádza k pochybovačným otázkam typu, kto a ako dokáže zmerať kapacitu 
pacientskej inteligencie, však ozrejmuje pomerne jednoduchý program zameraný na zvyšovanie povedomia člo-
veka o svojom zdraví. Spomínaný projekt, ktorý je v súlade so stratégiou Európskej únie v oblasti zdravotníctva, 
si kladie za  cieľ objasniť a  vysvetliť medicínske pojmy vrátane základnej odbornej terminológie tak, aby boli 
v plnej miere zrozumiteľné laickej verejnosti. 
Noví pacienti trpiaci nevyliečiteľnými chorobami sú dnes - v porovnaní s ich „predchodcami“ - sebavedomejší 
a aktívnejší, a to najmä tí, ktorým lekári ochorenie, v našom prípade sklerózu multiplex, včas diagnostikovali. 
Chcú získať čo najviac informácií o svojom ochorení a mnohí z nich sa potom spontánne hlásia k princípom, 
ktoré uprednostňuje moderná liečba: Liečte sa, cvičte, neizolujte sa, nehľaďte do bielej steny, užívajte si život! 
O „esemkároch“, ktorí nechcú svoj život s týmto ochorením prežiť kdesi v kúte s pohľadom upretým do prázdna, 
sme sa porozprávali s odborníčkou MUDr. DARINOU SLEZÁKOVOU, PhD. z Centra pre liečbu sclerosis 
multiplex pri II. neurologickej klinike LFUK a UNB v Bratislave.

(NE)VEDOMOSTI  
O DIAGNÓZE  
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LEKÁR MUSÍ PACIENTOVI 
POVEDAŤ O JEHO OCHORENÍ 
VŠETKO A MAXIMÁLNE 
ZROZUMITEĽNE

že väčšina pacientov, našťastie, taká 
nie je a pochopia všetko, čo sa im 
lekár snaží povedať. V tejto oblasti 
je, samozrejme, potrebná aj aktívna 
spolupráca zdravotnej sestry, ktorá 
je odborne pripravená a vyškolená 
na prácu s „esemkármi“. Práve 
sestra totiž predstavuje prvý kontakt 
s pacientom a vždy musí s ním 
náležite, operatívne a fundovane 
komunikovať. Či sa už rozprávajú 
o liekoch, ktoré majú svoje žiaduce, 
ale nezriedka aj nežiaduce účinky, 
alebo o intímnejších rodinných 
problémoch, ktoré pacient má, 
musí to byť profesionálny a zároveň 
hlboko empatický rozhovor. Pacient 
sa teda od lekára a sestry musí 
dozvedieť, ako na tom je so svojou 
diagnózou, či sú jeho výsledky lepšie 
alebo horšie, a musí si to vypočuť 
v prijateľnej a preň zrozumiteľnej 
podobe.
  
Hlbší a fundovanejší dialóg lekára 
s pacientom je nepochybne vítaný, 
ale musí „esemkár“ porozumieť aj 
tým najodbornejším termínom, 
ktoré charakterizujú jeho 
zdravotný stav? Pomáha to pri 
jeho liečbe? Človek s poranenou 
chrbticou si predsa nemusí 
vedieť „prečítať“ röntgenovú 
snímku a jeho liečba môže aj bez 
toho úspešne napredovať... Aj 
onkologický pacient môže úspešne 
bojovať so svojím ochorením, 
hoci nemusí ani zamak rozumieť 
vysoko odborným termínom 
vo svojej lekárskej správe... Je teda 
vôbec potrebné, aby bol pacient 
lekárovi aj v odbornej rovine svojím 
spôsobom partnerom?  
Absolútne áno, pretože je to 
na prospech veci. Sama to môžem 
dokázať na vlastnom príklade: keď 
chodím po nemocniciach s nejakým 
zdravotným problémom, viem, 
aký je to rozdiel, keď lekár vybaví 
pacienta za päť minút alebo keď sa 
mu venuje štvrťhodinu či dokonca 
dvadsať minút. V tom druhom 
prípade odchádza človek z ordinácie 
s úplne inými pocitmi ako vtedy, keď 
absolvoval spomínanú „rýchlovku“. 
Táto minca má však aj svoju druhú 
stranu a tou je celkovo veľký 
problém zdravotníctva na Slovensku, 
ktorý je dlhodobo neriešený. Naše 
zdravotníctvo je poddimenzované, 
lekári sú vyhorení, sestry tiež a kto 
potom na toto všetko doplatí? 
Samozrejme, pacient.
 
Existuje, napríklad, nejaká 
hodnoverná štatistika, ktorá 
vznikla na základe seriózneho 
prieskumu, aké je sociálne 
a vzdelanostné zaradenie dnešných 
pacientov s diagnózou roztrúsená 
skleróza? Psychológovia tvrdia, že, 

povedzme, vyšší počet „esemkárov“ 
s vysokoškolským vzdelaním, ktorí 
sa k svojej promócii dopracovali 
so spomínanou diagnózou, 
vysvetľuje aj ich „zvedavosť“, 
teda to, že chcú vedieť čo najviac 
o tomto ochorení a o perspektíve 
svojho zdravotného stavu. S tým 
potom, samozrejme, súvisí aj 
ich snaha nepoddať sa osudu, 
ale bojovať o svoje miesto pod 
slnkom. Získanie diplomu je 
však zároveň aj svojím spôsobom 
svojrázne svedectvo o tom, že 
úroveň liečby „esemkárov“ je dnes 
vyššia, liečebný proces je celkovo 
kvalitnejší, keď ľuďom s takouto 
diagnózou umožňuje zvládnuť aj 
takú záťaž, akou je vysokoškolské 
štúdium...
Taký prieskum sa u nás nerobí, 
aspoň ja o niečom takom neviem. 
Ale práve ste mi dali dobrý 
podnet, ktorý posuniem ďalej, 
lebo takáto štatistika by mohla 
byť veľmi zaujímavá. Určite by 
bolo na prospech veci vedieť, 
aká je dnes vzorka pacientov 
„esemkárov“. Odpovedajúc na vašu 
otázku môžem teda poslúžiť iba 
informáciami z nášho centra, 
z nášho sledovania. „Esemkári“, 
ktorých registrujeme, sú v prevažnej 
väčšine skutočne mladí ľudia, majú 
tak okolo tridsiatky, a medzi nimi je 
nemálo vysokoškolákov. Sú to teda 
vo všeobecnosti prevažne vzdelaní 
ľudia. Čo sa však týka samotnej 
vzdelanosti pacientov o svojej 
diagnóze, tak, žiaľ, mnohí z nich 
neraz svoje „vedomosti“ získali vďaka 
doktorovi Googlovi a rôznym fóram, 
ktoré svojimi „radami“ dokážu 
narobiť viac škody ako úžitku.
Našťastie sú tu rôzne občianske 
združenia, ktoré vyvíjajú širokú 
aktivitu vrátane prednáškových 
cyklov, v rámci ktorých sa snažia 
pacientov otvorene a na dobrej 
odbornej úrovni informovať 
o tomto ochorení. Samozrejme, 
každý pacient s „esemkou“ je iný, 
jeden je aktívnejší, bojovnejší, 
otvorenejší, druhý zase opačne, je 
utiahnutejší a nechce ísť so svojou 
bolesťou a svojimi problémami von. 
A práve týchto by bolo treba viac 
podchytiť, účinnejšie povzbudiť, 
aby prekonali zábrany a začali 
otvorene rozprávať o svojom živote 
s roztrúsenou sklerózou. Takže aj 
pred spomínanými občianskymi 
združeniami sa otvára široký priestor 
pre ešte podnetnejšiu spoluprácu 
s „esemkármi“. Možno by však stálo 
za to pouvažovať o istom delení 
pacientov, pretože edukačný seminár 
pre mladých novo diagnostikovaných 
pacientov by mohol byť iný, ako 
je trebárs rekondičné stretnutie 
starších „esemkárov“, medzi ktorými 

sú už aj vozičkári. Mám totiž 
skúsenosti, že keď mladá pacientka, 
ktorá v šoku, nervózna a vyľakaná 
čaká pred ambulanciou a vedľa 
nej je napríklad starší „esemkár“ 
na vozíku, vojde do ordinácie, je 
na zrútenie, psychicky sa skoro zloží. 
Ona nevie, aký charakter a priebeh 
má skleróza multiplex u dotyčného 
pána na vozíčku, v tej chvíli vidí 
len pacienta, ktorého táto choroba 
zrazila na kolená. A to je pre mladú 
ženu ťažká trauma. To je potom 
neraz dôvod, prečo sa niektorí 
„esemkári“ nechcú „grupovať“, 
pretože tam vidia príklady, ktoré ich 
desia. Aj túto stránku veci by sme 
teda mali brať do úvahy a mali by 
sme hľadať spôsob, ako to riešiť. 

Pani doktorka, trochu sa nám 
z rozhovoru vytratila téma 
liečby a jej účinnosti v súvislosti 
so vzdelanostnou úrovňou 
pacientov. Môže teda moderná 
terapia, ktorá je nepochybne 
účinnejšia ako tá, povedzme, 
pred štvrťstoročím, pozitívne 
vplývať na vzdelanostnú úroveň 
„esemkárov“? To by sa potom, 
pochopiteľne, odrážalo aj 
na kvalite života pacientov. A je 
toto téma, ktorá dnes zaujíma 
lekárov?
Určite áno. Vy ste vlastne do svojej 
otázky vložili už aj odpoveď. Liečba 
dnes skutočne ponúka iné možnosti 
a perspektívy života, inú kvalitu 
existencie v porovnaní so situáciou, 
aká bola u nás pred pár rokmi. Sami 
to vidíme na našich pacientoch, 
ktorí nám dospievajú, dokončievajú 
školy, nastupujú do zamestnania 
a sú v dobrom zdravotnom stave. 
Samozrejme, zakladajú si aj rodiny. 
Na druhej strane sú tu príklady 
pacientov, ktorí nemali možnosť 
dostať sa k modernej liečbe, a hoci 
sú mladí, ide trebárs o osemdesiate 
ročníky, sú, bohužiaľ, na vozíku.
Čo sa týka prieskumov, ktoré 
zisťujú kvalitu života pacientov a ich 
spokojnosť s liekmi, tie existujú 
aj u nás. Jeden sa uskutočnil aj 
v našom SM centre, ale robia sa 
aj v ostatných zariadeniach tohto 
typu na Slovensku. Mnohé z nich 
majú  celosvetový charakter. 
Všetky v podstate konštatujú, že 
tí pacienti, ktorí sú dobre liečení, 
majú potom vyššiu kvalitu života. 
Isteže, je medzi nimi diferenciácia, 
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pretože ak užívajú trebárs tabletky 
alebo prichádzajú do centra SM 
na infúzie, tak sú spokojnejší, lebo 
ich liečba je v porovnaní s injekciami 
komfortnejšia.    

Skorá diagnóza je nepochybne 
základ úspešnej liečby a platí to aj 
v prípade sklerózy multiplex. 
Výskumníci a lekári na celom svete 
sa snažia nájsť nielen nové lieky 
na rôzne choroby, vrátane všetkých 
nevyliečiteľných, ale pokúšajú 
sa stále zdokonaľovať aj metódy 
skorého odhalenia príznakov 
chorôb. Napríklad, hoci výskum 
príčin prepuknutia Alzheimerovej 
choroby ešte ani zďaleka nie 
je ukončený, vedecké tímy 
na viacerých miestach sveta (USA, 
Austrália, Čína) dnes už dokážu 
odhaliť príznaky tejto choroby 
u človeka, ktorý je síce momentálne 
zdravý, ale tá uňho v plnej sile 
prepukne až o 15 či 20 rokov. 
Existujú takéto výskumné projekty 
aj v oblasti sklerózy multiplex?
Nie, nič také zatiaľ neexistuje. 
Samozrejme, to, čo spomínate, je 
pravda, napríklad aj Parkinsonova 
choroba pomerne skoro signalizuje, 
že prepukne a dá sa to zistiť 
na základe poruchy čuchu či 
v dôsledku iných príznakoch. Žiaľ, 
pri „esemke“ nič podobné zatiaľ 
neexistuje. Jednoducho je to tak, 
že imunita sa z ničoho nič zrazu 
zblázni, prestane fungovať tak, 
ako by mala a celý systém sa zrúti. 
Zo zatiaľ pre nás  nepochopiteľných 
príčin vznikne v istej chvíli situácia, 
keď súčasne začnú pôsobiť viaceré 
negatívne faktory a tie na ľudský 
organizmus udrú takou silou, že 
sa v mozgu a mieche začnú tvoriť 
zápalové ložiská. Momentálne však 
neviem o tom, že by niekde existoval 
výskum, ktorý by sa zaoberal 
vyhľadávaním takých rizikových 
faktorov v organizme človeka, ktoré 
by eventuálne o niekoľko rokov 
mohli vyvolať prepuknutie SM. 
Žiaľ, dnes žiaden z odborníkov 
na celom svete nedokáže povedať, 
akým spôsobom sa možno vyhnúť 
tomuto ochoreniu. Isteže, hovorí sa 
o zdravom životnom štýle, zdravých 
potravinách, zdravom pohybe a toto 
všetko pomáha tak zdravým ľuďom, 
ako aj pacientom s touto diagnózou. 
Nie je to však záruka, že „esemka“ 
u človeka neprepukne. Pohyb 

a  strava sú vítané a žiaduce ako 
prevencia aj ako liečba, ale nedokážu 
zabrániť prepuknutiu tejto choroby.  

Program na odhalenie 
nebezpečenstva prepuknutia 
SM v blízkej či vzdialenejšej 
budúcnosti teda neexistuje, 
ale na druhej strane sa stále 
zdokonaľujú technické prostriedky, 
ktoré dokážu oveľa dôkladnejšie 
a presnejšie mapovať stav 
ochorenia. Skvelým príkladom 
tohto tvrdenia je skutočnosť, že 
lekári majú k dispozícii – a už aj 
na Slovensku – oveľa výkonnejšiu 
magnetickú rezonanciu, ktorá 
podáva komplexnejší a kvalitnejší 
obraz o stave pacienta so sklerózou 
multiplex. 
Áno, magnetická rezonancia sa 
stále vyvíja dopredu. U nás sa zatiaľ 
pacienti štandardne vyšetrujú  1.5 
T metódou, ale súčasne sa do praxe 
zavádza aj meranie úbytku mozgovej 
hmoty. To znamená, že sa skúma 
atrofia mozgu, čo je dôležitý faktor 
pri posudzovaní priebehu tohto 
ochorenia. U pacienta, ktorý žije 
s týmto ochorením dlhšie, neraz 
meníme liečbu na základe zistenia, 
že hoci mu napríklad nepribúdajú 
nové zápalové ložiská, „esemkár“ 
je však na tom horšie pohybovo 
aj psychicky, pretože mu ubúda 
mozgová hmota. Hoci v indikačných 
kritériách zdravotných poisťovní 
táto príčina zatiaľ nie je uvedená ako 
kritérium možností zmeny liečby, 
veríme, že situácia sa v budúcnosti 
zmení. V súčasnosti máme súbor 
pacientov, ktorý je už aj vyhodnotený 
a pokračujeme ďalej v tomto smere, 
pretože sme zistili, že atrofia, teda 
úbytok mozgovej hmoty, skutočne 
súvisí so zhoršením fyzického aj 
psychického stavu pacienta. Teda 
malo by to byť jedným z kritérií 
na zmenu liečby.   

Dlhé roky sa tvrdilo, že 
na Slovensku je okolo 8-tisíc 
pacientov s diagnózou skleróza 
multiplex. Tento rok však Národné 
centrum zdravotníckych informácií 
zverejnilo štatistiku, z ktorej 
vyplýva, že v Slovenskej republike 
je vyše 11-tisíc „esemkárov“ a ročne 
sa ich počet zvyšuje približne 
o ďalších 1 600 osôb. Sú to trochu 
iné čísla, ako boli tie, na ktoré 
sme sa dlhší čas odvolávali: ako sa 
na túto štatistiku pozeráte vy?
Podľa mňa je to irelevantné číslo. 
Spomínaných približne 8-tisíc 
pacientov sa traduje už roky, ale 
v tejto súvislosti išlo viac menej 
iba o akýsi kvalifikovaný odhad. 
Zverejnená nová štatistika - 
okolo 11-tisíc pacientov trpiacich 
na roztrúsenú sklerózu plus určitý 

počet novo diagnostikovaných 
pacientov – nie je vierohodná, 
pretože nevieme zodpovedne 
povedať, koľko je v skutočnosti 
tých pacientov. Na Slovensku 
totiž neexistuje centrálny register 
pacientov s týmto ochorením. 
V Česku, na rozdiel od nás, ho majú. 
Veľa pacientov má, povedzme, pár 
bodiek na magnetickej rezonancii 
a lekári ich vedú ako pacientov 
s diagnózou SM, hoci v skutočnosti 
oni týmto ochorením netrpia. 
Čiže spomínané číslo môže byť 
nadhodnotené, ale rovnako môže 
byť aj podhodnotené, pretože 
do výslednej štatistiky nemusia 
byť zahrnutí všetci pacienti. Teda 
kým nemáme spoľahlivý  register, 
do ktorého budú dáta nahadzovať 
lekári z centier SM, tak sotva kto 
môže tvrdiť, že zverejnená štatistika 
je objektívna a úplná. 

Prepáčte, ale mám to chápať tak, 
že vlastne spochybňujete oficiálnu 
štatistiku, ktorý vydal Národný 
ústav zdravotníckych informácií?
Áno, pretože aj k nám do centra 
SM sa nezriedka dostanú pacienti, 
ktorých nám posielajú lekári 
so správou obsahujúcou žiadosť 
o liečbu „esemkára“. Ale keď 
vyhodnotíme celkový stav pacienta, 
ukáže sa, že síce k nám prišiel 
s určenou diagnózou skleróza 
multiplex, ale on ju v skutočnosti 
nemá. 

A ako máme vnímať štatistický 
údaj, že na Slovensku ročne 
pribúda vyše 1 600 nových 
pacientov s diagnózou roztrúsená 
skleróza. Toto číslo by predsa 
malo sedieť, pretože určite vzniklo 
na základe hlásení lekárov z celého 
Slovenska...
Ani túto štatistiku nemôžete brať 
ako absolútne presnú. Pozrime 
sa na to, z čoho tie čísla vlastne 
vychádzajú. Ak mi niekto bude 
tvrdiť, že z hlásení lekárov, potom 
sa ho opýtam, akých lekárov? Ja som 
napríklad nikomu nič také nehlásila. 
A nijaké hlásenie tohto druhu sa ani 
u nás v centre SM nerobilo. 

Takže nemám vedomosť o tom, že 
by spomínaný ústav zbieral z centier 
SM konkrétne údaje o liečených 
či neliečených, ale registrovaných 
pacientoch. Ak však spomínaný 
ústav predsa len čosi podobné robí, 
potom sa pýtam, prečo naše centrum 
SM do tejto akcie nie je zahrnuté? 
Takže ako je to vlastne s tou 
štatistikou?
                                                                                       
Pripravil Ľubomír Stanček
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Lekári, ktorí sa liečbe sklerózy multiplex venujú dlho-
dobo, môžu objektívne porovnať jej úroveň, povedzme, 
pred tridsiatimi rokmi a v súčasnosti. Rozdiel je, dá sa 
povedať, priepastný. Dnes má „esemkár“ k  dispozícii 
niekoľko liekov, z ktorých spolu s ošetrujúcim lekárom 
vyberajú ten najvhodnejší a  najúčinnejší pre pacienta, 
existuje možnosť voľby medzi klasikou, teda injekciou 
a komfortnejšími tabletkami či infúziami a  výrazne sa 
zlepšila aj diagnostika tohto ochorenia... A predsa – po-

vedia si „esemkári“ – je to všetko málo, pretože stále 
neexistuje liek, ktorý by toto ochorenie vyliečil. Isteže, 
pacienti majú pravdu, ale čarovný prútik robí zázraky iba 
v rozprávke, v reálnom živote je hľadanie účinného lieku, 
ktorý by vykorenil roztrúsenú sklerózu, úporným, tvr-
dým a nesmierne náročným bojom, ktorý zvádzajú vedci, 
výskumníci a lekári na celom svete. Každý objav sa musí 
tisíckrát overiť a odskúšať, a akýkoľvek krok je veľkým 
víťazstvom vedy v zápase so sklerózou multiplex.

VÝSKUM VZBUDZUJE NÁDEJ

KROKY NA CESTE K OBJAVENIU LIEKU 
PRE PACIENTOV S AUTOIMUNITNÝMI 
CHOROBAMI

7

Približne pred tromi rokmi si „esemkári“ 
na celom svete s nádejou vypočuli oznam 
vedcov z John Hopkins University School 
of Medicine v Baltimore, ktorí zistili, že 
vitamín D3, známy ako cholecalciferol, 
je bezpečná cesta ako túto hyperaktívnu 
reakciu imunitného systému kontrolovať. 
Baltimorskí výskumníci šesť mesiacov 
dávali vysoké dávky vitamínu D nie-
koľkým desiatkam pacientov a výsledky 
tohto experimentu zhrnuli do štú-
die. Doktor Peter Calabresi, profesor 
neurológie a autor štúdie publikovanej 
v časopise Americkej akadémie neurológie 
Neurology, vtedy povedal, že verí, že 
obyčajný vitamín naozaj môže zvrátiť 
rozvoj tohto ochorenia. Zároveň však 
upozornil, že je to iba malý krok na dlhej 
ceste k nájdeniu účinného lieku, ktorý 
dokáže zlikvidovať roztrúsenú skleró-
zu a hoci v súvislosti s vitamínom D 
treba ešte realizovať viac štúdií s väčšou 
vzorkou pacientov, dosiahnuté výsledky 
považuje za mimoriadne sľubné. 
V septembri tohto roku sa v tlačovej 
agentúre objavila informácia, že našim 
onkológom radí umelá inteligencia, ktorá 
už pomohla 500 pacientom. Počítačový 
systém dokáže v priebehu niekoľkých 
sekúnd spracovať údaje o pacientovi 
a systém IBM Watson for Oncology, 
ktorý úspešne funguje už aj na Sloven-
sku, využívajú onkológovia zo siete 
nemocníc Svet zdravia už poldruha 
roka. Spomínaná správa však mala aj 
svoju druhú časť, v ktorej sa hovorilo, 

že špecialisti v Slovenskej republike 
zdokonaľujú systém vyšetrenia magne-
tickou rezonanciou. Nový prístroj, ktorý 
majú naši lekári k dispozícii, môže byť 
využívaný pri sledovaní zhubnosti ná-
dorov, poškodení mozgu alebo myokardu, 
ale aj v prípadoch nedokrvenia mozgu či 
pri hodnotení stavu pacienta so sklerózou 
multiplex. Odborníci po prvý raz vyšet-
rili pacienta celotelovým skenom za po-
moci magnetu, ktorý je sedemnásobne 
silnejší ako štandardné magnety a čo je 
zvlášť podstatné, softvér pre zariade-
nie magnetickej rezonancie sa vyvíja 
na Slovensku. Na diagnostiku rôznych 
ochorení slovenské zdravotnícke zaria-
denia najčastejšie používajú prístroje 
so silou 1.5T. Technologickou novinkou 
vo svete je celotelový sken človeka so silou 
10.5T. Skenovanie tak posúva možnosti 
zobrazovania na novú úroveň.
Skorá diagnostika je základ úspešnej 
liečby. Výrazne pri tom pomáha zdra-
votná technika s vylepšenou či úplne 
novou technológiou. Druhou takouto 
oblasťou je hľadanie lieku na roztrúse-
nú sklerózu. Vedci Štátnej univerzity 
v Sankt Peterburgu sa pokúšajú vytvoriť 
z látok, ktoré v ľudskom organizme pro-
dukujú parazitné červy, liek proti  
autoimunitným ochoreniam. Preparát 
by mal pomôcť vyliečiť viacero chorôb, 
vrátane chronického zápalového  
autoimunitného ochorenia lupus, roztrú-
senej sklerózy či reumatickej artritídy. 
„Pracujeme na vytvorení molekuly, kto-

rej základom sú elementy produkované 
hlístami. Tieto organizmy žijú v našom 
tele, ale neškodia mu, atakujú imunitný 
systém, ale nepoškodzujú ho, iba ho re-
gulujú. Keď sme spoznali tieto vlastnosti 
spomínaných organizmov, zamerali sme 
sa na separovanie tých elementov, vďaka 
ktorým by sme v budúcnosti mohli vy-
tvoriť liek, ktorý by moduloval imunitný 
systém a pomáhal by bojovať s autoimu-
nitnými ochoreniami,“ – povedal vedúci 
laboratória mozaiky autoimunitných 
chorôb, profesor Jehuda Schonfeld. 
Podľa vyjadrenia vedcov preparát by 
mohol pomôcť vyliečiť viacero chorôb, 
vrátane sklerózy multiplex, SLE - systé-
mového lupusu, reumatickej artritídy... 
Spomínané choroby narúšajú zdravie 
približne 20 percent obyvateľov Zeme, 
pretože mechanizmus ich vzniku a pôso-
benie sú podobné. 

Kolektív vedcov sanktpeterburskej Štát-
nej univerzity pod vedením izraelského 
lekára, profesora Jehudu Schonfelda, 
získal v roku 2016 megagrant vlády 
Ruskej federácie a o necelý rok vzniklo 
na pôde univerzity laboratórium moza-
iky autoimunity. V súčasnosti sa záujem 
vedcov sústreďuje na tri základné 
smery – ide o výskum sklerózy multiplex, 
autoimunitných ochorení štítnej žľazy 
a sarkoidózy. 

                                                                                              
Michal Gavalier 
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„Maglajz“ – moja láska
Nežalujem sa, iba konštatujem – sklerózu 
multiplex mám od svojich 28 rokov. Dlho, 
veľmi dlho žijem s touto nepríjemnou „spo-
lubývajúcou“, ale čo sa dá robiť, stalo sa. Ne-
hovorím, že som si na ňu zvykla, pretože žiť 
so sklerózou multiplex nemôže byť zvyk, je 
to údel.  Ťažké bremeno. Ale dá sa existovať 
aj s takýmto ochorením, ak človek robí všet-
ko, aby to nebola hra na jednu bránu. Aspoň 
ja sa o to snažím.
Kým som sa ocitla medzi pacientmi s „esem-
kou“, stihla som skončiť dve vysoké školy, 
prvou bola psychológia, druhou špeciálna 
pedagogika. Už počas štúdií som sa vyda-
la, mám dve deti, manžela a o všetkých sa 
poctivo starám. Dnes mám 47 rokov a s 
„esemkou“ bojujem na oboch stranách bari-
kády, teda ako pacientka a zároveň ako po-
radkyňa pre pacientov s touto diagnózou. 
„Esemkársku“ societu mám teda celkom dobre 
zmapovanú, beriem ju takú, aká je. Ustra-
šená, vyľakaná, ubolená, ale na druhej stra-
ne aj disciplinovaná, vyrovnaná so svojím 
osudom, ba neraz aj bojovná. Prišla som 
na to, že sebavedomejší sú tí pacienti, kto-
rí napríklad o svojom ochorení píšu, verej-
ne sa k nemu priznávajú, hovoria o ňom, 
diskutujú. Ale koľko je tých, ktorí nechcú ísť 
so svojou „hanbou“ na verejnosť? Ešte stále je 
ich dosť! Práve tých vyhľadávam a snažím 
sa im pomôcť: mapujem ich životy, počúvam 
o ich osudoch, ktoré sa nedajú vymyslieť, 

pretože sú až neuveriteľne zamotané. Prí-
behy dolujem z ich hlbokého vnútra, kde si 
ich schovali a neradi ich vyťahujú na svetlo 
sveta. Možno tie dojímavé rozprávania raz 
pospájam a urobím z nich knižku.
Okrem toho som však aj žena v domácnos-
ti - periem, žehlím, varím, pečiem. No, pe-
čiem... S mojimi koláčmi je to ako s tými ši-
jacími strojmi. Poznáte tú anekdotu o žene, 
ktorá robila v továrni na výrobu šijacích 
strojov, však? Z roboty si potajomky odná-
šala jednotlivé súčiastky, ktoré vyrábala, aby 
si z nich potom doma poskladala šijací stroj. 
No nech robila, čo robila, vždy jej z toho 
vznikol guľomet!!! Niečo podobné sa deje aj 
s mojimi koláčmi... Zo začiatku je každý 
fantastický, každý iný, no potom sa s kaž-
dým niečo nevysvetliteľné stane a na plechu 
mám vždy rovnaký „maglajz“. To ma však 
nezlomí a vo svojom cukrárenskom čarovaní 
úspešne pokračujem tak, že na ten „maglajz“ 
nahodím polevu, aby - rovnako ako čerstvý 
sneh zakryje bordel po stavbároch - moja čo-
koládová „pokrývka“ zahalila láskavo to, čo 
som vytiahla z rúry. Hovorí sa, že dobrú 
cukrárku poznať podľa toho, ako sú jej ko-
láče ozdobené a pokrájané, či sú ako podľa 
pravítka, teda také akurátne. Ja sa držím 
zásady, že najlepšie je koláče zdobiť a krájať 
od oka. Pravda, je tu jeden problém, preto-
že jedno oko mám slabšie, moja „esemka“ sa 
postarala o to, že naň horšie vidím. Takže 
keď koláče krájam od oka, ktoré mi decimu-

je moja spolubývajúca, výsledok na podno-
se neraz pripomína „umelecké dielo“ v štýle 
kubizmu strihnutého so surrealizmom. Ale 
na druhej strane riadim sa heslom, že čo člo-
vek robí, mal by robiť oduševnene, s vášňou 
a celým srdcom! A to je presne môj prípad!
Ináč však mám život celkom rada, preto 
okrem iných činností organizujem aj rôzne 
amatérske výstavy a nevyhýbam sa ani tu-
ristickým vychádzkam po okolí. Som stále 
medzi ľuďmi, počúvam ich, rozprávam sa 
s nimi a som rada, keď sa mi – najmä „esem-
kári“ – zdôveria so svojimi osudmi. A, sa-
mozrejme, milujem svoju rodinu. Verím, že 
aj rodina mňa, pretože práve rodina je tá 
voda, čo ma drží nad vodou. Vždy ma však 
dojme až k slzám, keď mi celá rodina dáva 
najavo, ako dbá o moje narušené zdravie. 
Tá ich starostlivosť je nekonečná, hoci neraz 
si hovorím, že to už trochu preháňajú. Na-
príklad, len čo sa raz za uhorský rok púšťam 
do pečenia, všetci ma úpenlivo, div že nie 
na kolenách prosia, aby som nič nerobila, 
aby som iba odpočívala, oddychovala, rela-
xovala, regenerovala svoje sily. Vraj si mám 
vybrať peknú knižku (televíziu neznášam) 
a mám čítať a čítať a čítať! Ja sa však nedám 
odradiť a napriek hrozbe, že si zhorším svoje 
chatrné zdravie, pečiem a pečiem a pečiem...
Čo by človek – hoci s „esemkou“- neurobil pre 
svoju milovanú rodinu!  
                                                                                                                           
Miroslava, 47 rokov

Veľký sen bojovníčky
Mala som 15 preč, keď som jedno let-
né ráno zistila, že na ľavé oko nevidím. 
Mama mi dala očné kvapky, tie však ne-
zabrali a tak volala na polikliniku, aby 
ma objednala k očnému. Tam mi však 
dali termín o tri mesiace. Horko ťaž-
ko som sa teda vychystala do školy. Bola 
som v prvom ročníku „gympla“ a pre-
tože bolo pred koncom školského roka, 
chcela som si – hoci som patrila k tým 
lepším v triede - opraviť nejaké známky. 
Po tretej hodine ma však mama vytiah-
la z triedy. Asi o mne a o mojom oku viac 
popremýšľala alebo sa s niekým poradila, 
jednoducho, vyvolala ma z hodiny, mali 
sme fyziku, čo sa mi celkom hodilo, lebo 
tá mi išla na nervy, naložila ma do auta 
a pálili sme do krajskej nemocnice. Tam 
ma na očnom tri hodiny vyšetrovali, uro-
bili mi komplexné testy, dokonca bola aj 
nejaká „konziliárka“, ale oftalmologic-
ké vyšetrenie nič neukázalo. „Očiari“ ma 
vzápätí s výsledkami poslali na neuroló-
giu. Tam si ma nechali a na druhý deň 
ráno maratón vyšetrení pokračoval. Naj-
prv som absolvovala magnetickú rezo-
nanciu, poobede som išla na vyšetrenie 
mozgovo miechovej tekutiny a nakoniec 
mi robili ďalšie, už ani neviem aké, testy. 
Verte neverte, neprešlo ani 24 hodín od-
vtedy, ako ma zradilo moje oko a lekári 
mi oznámili diagnózu – skleróza mul-
tiplex.
Pobyt v nemocnici bol v norme, ale moja 
psychika bola..., no dostala zabrať. Kolo-
beh vyšetrení bol taký neuveriteľne rých-
ly, že som si vlastne ani neuvedomovala, 
čo za ochorenie sa na mňa nalepilo. Až 
na lôžku, keď som už bola pod liekmi, 
sa mi to zobrazilo v plnej šírke a hĺb-
ke – triasla som sa pri pomyslení, že už 
do konca života nebudem zdravá. Tisíc 
otázok sa mi vírilo v rozhorúčenej hlave 
a pripadala som si ako v desivom, straš-
nom sne. Našťastie, lekári mi okrem lie-
kov nasadili aj očistu duše, rozprávali sa 
so mnou, vysvetľovali mi, čo to roztrúse-
ná skleróza vlastne je, ako sa zmení život 
človeka s touto diagnózou, atď. Určite mi 
to pomohlo, pretože v hlave sa mi začalo 
trochu rozjasňovať a mám taký dojem, že 
už vtedy a tam sa vo mne rodil bojovník. 
Po dvoch týždňoch som sa vrátila domov. 
Samozrejme, stále som bola malá vy-
strašená gymnazistka, ale už aj s malič-
kou nádejou v duši, že to musím nejako 
zvládnuť. A môj život sa postupne vracal 
do starých koľají. Hrám šach, chodím 
na turnaje, takže pri šachovnici je všet-
ko po starom. Tento rok budem končiť 
„gympel“ a trochu snívam. Rada by som 
– ak mi to moja „esemka“ umožní – išla 
na „výšku“, pasovala by mi medicína ale-
bo prírodné vedy, biológia. Potom by som 
chcela robiť vo výskume, povolanie prak-
tickej lekárky ma neláka, ale výskum, 
to by bolo terno. Ak by to bolo možné, 
chcela by som robiť v tíme, ktorý hľadá 
lieky na nevyliečiteľné choroby, predo-
všetkým na sklerózu multiplex. Viem, 

že je to strašne vysoká méta, ale „esem-
károv“ – ako sa zdá – je stále viac, pod-
ľa najnovších štatistík nás z roka na rok 
pribúda, a treba s tým čosi robiť. Naj-
lepšie by bolo nájsť účinný liek na toto 
ochorenie. Raz ho predsa ktosi musí ob-
javiť! Možno som naivná, možno príliš 
trúfalá, ale mám taký sen. No, uvidíme... 
Na druhej strane, o tejto diagnóze už 
viem pomerne dosť a hoci teraz je mi už 
dlhšiu dobu dobre, dokonca nepociťujem 
žiadne obmedzenia, stále si uvedomu-
jem hrozbu, ktorá nado mnou visí – že 
môžem skončiť na vozíku. Preto chcem 
bojovať, aby sa ten môj sen stal skutoč-
nosťou...
                                                                                                                     
Marcela, 18 rokov

Čo mi vlastne je?!?
Asi tak polroka po pôrode mojej Sašenky som 
z ničoho nič spadla. Ani som si to vlast-
ne nevšimla, neprikladala som tomu nijakú 
váhu a až spätne som si uvedomila, že to 
nebola náhoda. Ale vtedy som mala iné sta-
rosti, Sašenka mi dávala zabrať, vyžado-
vala si celú moju pozornosť div že nie deň 
aj noc, a dosť ma to vyčerpávalo. Preto som 
pádu nevenovala pozornosť, prosto – únava. 
Potom som však znovu stratila rovnová-
hu a spadla som druhý raz. A onedlho sa mi 
to pritrafilo tretíkrát. Samozrejme, že vte-
dy mi už začalo v hlave blikať svetielko, že 
zrejme tu čosi nie je v poriadku, ale nezdalo 
sa mi, že je to kritické, pretože dovtedy som 
nikdy nepočula o tom, že keď človek spadne, 
je to príznak nejakého ochorenia. Iba som 
unavená, veľmi unavená – hovorila som si 
v duchu.
Mávali sme taký babský mamičkovský klub 
či skôr takú voľnú stretávku v malej cukrár-
ni pri veľkom parku, kde bolo aj detské ih-
risko. Kamarátka Martina, s ktorou sme 
boli spolu na pôrodnici (má synčeka Karol-
ka), sa mi raz vyžalovala, že by si potrebo-
vala oddýchnuť, lebo sa jej stáva (čo predtým 
nepociťovala), že je podráždená, nervózna 
a výbušná. Ja som jej na oplátku hovorila 
o svojich pádoch a únave. No vyrozprávali 
sme sa, pofúkali sme si navzájom svoje bo-
ľačky a obom sa nám uľavilo. Lepšiu očistu 
duše by nám neposkytol ani ten najlepší psy-
chiater.
Keď som zase o mesiac spadla dvakrát za se-
bou a moja únava sa nezmenšovala, ale 
naopak rástla, išla som k lekárke. Tá ma 
pozrela, vypočula a poslala na neurológiu. 
Aj tu som absolvovala rôzne vyšetrenia, ale 
výsledky testov nepotvrdili nijaké ochore-
nie. Všetko bolo v norme. No... Bolo, ale iba 
na papieri, v lekárskej správe. Malo ma to 
potešiť, ale nepotešilo, pretože už som cíti-
la, že sa so mnou čosi deje. Čosi nie dob-
ré! Vrátila som sa na neurológiu, ale odtiaľ 
ma poslali k psychiatrovi. Ten mi predpí-
sal antidepresíva! Samozrejme, poctivo som 
ich užívala, ale kdesi v podvedomí narasta-
li moje obavy, že toto predsa nie je riešenie 
mojich problémov. Znovu som začala chodiť 
po doktoroch, ale čoraz viac som narážala 
na bariéru akejsi lekárskej súdržnosti, ktorá 

mi stále hlasnejšie oznamovala, že po neu-
rologickej stránke som absolútne v poriadku 
a svoj problém si nosím vo vlastnej hlave!
Nasledujúce obdobie, to bol boj s veternými 
mlynmi. Chcela som od lekárov iba jedno, 
aby mi jasne a zodpovedne povedali, čo mi 
vlastne je, pretože keď sa dozviem skutoč-
nú diagnózu, budem sa môcť skutočne lie-
čiť. A ja som sa už akútne potrebovala liečiť, 
pretože mi bolo zle. Nechcem antidepresíva, 
chcem lieky, ktoré mi pomôžu, tak mi, prebo-
ha, povedzte, či mi vlastne je! - celá zúfalá 
som kričala v ordináciách.
Celé dva roky trvalo toto peklo. Potom som 
sa konečne dostala do Bratislavy, kde ma 
vyšetrili. Rôzne testy, magnetická rezonan-
cia, odobratie vzorky mozgovo miechovej 
tekutiny a vážny rozhovor s lekárom, kto-
rý mal v ruke všetky moje výsledky. Vtedy 
som sa prvýkrát dozvedela svoju diagnózu 
– skleróza multiplex! Samozrejme, šok, ale 
zároveň obrovská úľava – hoci som v úpl-
nosti nepochopila celú vážnosť svojho ochore-
nia, vedela som, že konečne dostanem lieky, 
aby som sa začala liečiť. 
Hovorím stále len o sebe a o svojej anabáze, 
ale mala by som dodať, že tak manžel, ako 
aj malá Sašenka, stáli stále pri mne. Tí mi 
verili, že nie som simulantka, ale že ma su-
žuje niečo vážne, hoci to nemá meno.
Dnes sa opäť usilujeme žiť ako rodina. Ja 
som zatiaľ zamestnaná, Sašenka je už 
v škôlke a dokonca s manželom uvažujeme 
o jej bračekovi. O svojom ochorení sa snažím 
získať čo najviac informácií, ale neľutu-
jem sa. Ak mi je však skutočne niečoho veľ-
mi ľúto, tak je to zbytočne premárnený čas, 
ktorý som stratila bojovaním s doktorskými 
veternými mlynmi. Tie dva roky, ktoré som 
sa mohla liečiť, mi možno na konci života 
budú veľmi chýbať!

Moja rada mnohým „esemkárom“ – nene-
chajte sa znechutiť a zraziť na kolená po-
vrchným názorom jedného či dvoch lekárov, 
ale bojujte za seba! Je to váš život a preto si 
ho chráňte! Ak sa zle cítite a prístroje a tes-
ty ukazujú, že s vami je všetko v poriadku, 
chyba nemusí byť vo vás, nie ste simulant 
ani blázon, ale ste chorý človek, ktorý hľadá 
pomoc. Len lekárske veterné mlyny z rôz-
nych príčin nehľadajú skutočnú príčinu va-
šich problémov. Preto nikdy nevzdávajte 
svoj boj!  

                                                                                                                              
Klára, 25 rokov                                                      

                                                                                                                                
Pripravil - ls

RECEPT 
NA DÔSTOJ-
NOSŤ ŽITIA  

RECEPT 
NA DÔSTOJ-
NOSŤ ŽITIA  

AJ PACIENTI S NEVYLIEČITEĽNÝMI 
CHOROBAMI SNÍVAJÚ SVOJE  
VEĽKÉ SNY

ZBRANE 
PROTI „ESEMKE“
Psychológovia tvrdia, vraj humor a sebairónia sú mimo-
riadnym darom a kto ich má, kráča životom ľahšie a po-
vznesenejšie. Pohľad na svet okorenený smiechom, ktorý 
býva nezriedka aj na vlastný účet, dvíha človeka do výšin 
a umožňuje mu pozrieť sa na život a problémy s nadhľa-
dom. Pacient, ktorý trpí nevyliečiteľnou chorobou, však 

vo väčšine prípadov nemá dôvod zabávať sa, skôr naopak. 
A predsa sú medzi nimi aj takí, ktorí práve humor a se-
bairóniu používajú ako zbraň v boji so svojou diagnózou. 
Je to silná a účinná zbraň a pacientovi pomáha zdvihnúť 
sa z  kolien, na  ktoré ho zrazila, povedzme, neľútostná 
skleróza multiplex. 
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MUDr. Ingrid Menkyová  pracuje v  tíme Centra pre 
liečbu sclerosis multiplex II. neurologickej kliniky LF UK 
a  UNB v  Bratislave. V  rámci postgraduálneho štúdia 
sa venuje problematike porúch rovnováhy u  pacientov 
s roztrúsenou sklerózou, ich analýze a pozorovaniu vplyvu 

rozdielnych rehabilitačných postupov na  jej zlepšenie. 
Zároveň je koordinátorka projektu „esemkárskeho“ cvičenia 
tai-či, východného bojového umenia, ktoré pre svoju pomalú 
eleganciu zvykneme volať meditácia v pohybe, a preto sme ju 
požiadali o krátky rozhovor. 

Projekt vášho „esemkárskeho“ cvičenia tai-či si nesporne za-
slúži pozornosť, ale najprv nám  povedzte o nemenej zaujíma-
vom Maratóne so sklerózou multiplex na Slovensku...
Naše centrum pre liečbu SM a  Neurologický spolok Kramá-
re - po  úspešnom prvom ročníku podujatia - pripravuje druhý 
ročník 24-hodinového maratónu pre pacientov so sclerosis mul-
tiplex v Bratislave - MaRS, ktorý sa uskutoční 1. a 2. marca 2019 
v priestoroch Fakulty telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ UK) 
v Bratislave. Akcia je organizovaná v spolupráci s nadačným fon-
dom IMPULS (CZ). Podujatie, ktoré sa koná súbežne na viace-
rých miestach Slovenska, ako aj v niektorých európskych kraji-
nách, bude v  Bratislave prebiehať nepretržite celých 24 hodín. 
Má charitatívny charakter a  získané prostriedky budú využité 
na financovanie a podporu pohybových aktivít pacientov. Cieľom 
podujatia je okrem zvýšenia povedomia širokej verejnosti o tom-
to závažnom ochorení, zdôrazniť význam pohybovej aktivity ako 
neoddeliteľnej súčasti liečby. Maratón je určený nielen pacientom 
a ich blízkym, ale aj zdravotníckym pracovníkom a pacientskym 
združeniam, s  ktorými úzko spolupracujeme. V  neposlednom 
rade je srdečne vítaná široká verejnosť a účasť na podujatí prisľú-
bili viaceré významné osobnosti nášho spoločenského a kultúr-
neho života. Prípravy na maratón sú už v plnom prúde, pracujeme 

nad novým dizajnom tohto ročníka a program cvičení bude veľmi 
zaujímavý a  rôznorodý. Môžem prezradiť, že na  svoje si prídu 
aj deti. Samozrejme, účastníci si budú môcť vyskúšať cvičenie 
tai-či, ktoré je momentálne doménou pohybovej aktivity nášho 
centra a aj pripravovaného MaRSu. Príďte si teda s nami zacvi-
čiť a zároveň podporiť našich i českých pacientov s roztrúsenou 
sklerózou! Stačí prísť a priniesť si dobrú náladu. 

Váš projekt „esemkárskeho“ cvičenia tai-či sa začal v septem-
bri tohto roku, je teda ešte priskoro ho hodnotiť, ale skúste 
uviesť hoci niekoľko faktov... Napríklad, koľko cvičencov sa 
zapojilo do  projektu? Sú to pacienti iba z  Bratislavy alebo je 
celkový okruh záujemcov širší?
Ide o  časovo náročný proces, ale uberá sa to dobrým smerom.  
Trávim s  pacientmi veľa času, vidím na  nich zmeny, ktoré sú 
badateľné z  týždňa na  týždeň či už v zlepšení koordinácie, ich 
celkovej pohyblivosti a  psychiky. Už je to partia ľudí, ktorí sa 
nehanbia otvorene hovoriť o  svojich problémoch a  vzájomne si 
pomáhať. Máme detailne vypracovaný projekt, ktorého sa drží-
me a cvičenie sa prispôsobuje individuálnym potrebám pacientov. 
V januári ich čaká ďalšie testovanie a priznám sa, že som zveda-
vá, v ktorej modalite budú výsledky najvýraznejšie. Samozrejme, 

lekcie vedie lektorka, ktorá sa problematike tai-či venuje viac ako 
dvadsať rokov. Aktuálne je do programu zaradených 30 pacien-
tov, ktorí sú najmä z Bratislavy a okolia. Záujem o náš projekt 
je však veľký, hlásia sa nám pacienti z  celého Slovenska. Žiaľ, 
z praktických dôvodov ich nemôžeme zaradiť do cvičiacej skupi-
ny. Vzhľadom na množstvo mailov, ktoré dostávame od pacien-
tov, snažíme sa im vyjsť v ústrety a pripravujeme edukačné CD 
s  programom tai-či, ktoré bude distribuované do  jednotlivých 
centier SM na Slovensku.

Vaše centrum už má skúsenosti s  cvičením s  "esemkármi", 
napríklad veľkému záujmu pacientov sa v nedávnej minulosti 
tešilo "lezenie po stene". Pomohol spomínaný projekt zlepšiť 
fyzickú kondíciu i psychický komfort pacientov s SM?
Záujem bol naozaj mimoriadny, čo ma stále teší. Išlo o partnerský 
projekt, na ktorom sme spolupracovali s Fakultou telesnej výcho-
vy a športu UK. Zo začiatku sa pacienti trošku báli výšky, mali 
pred stenou rešpekt, ale napokon všetci lezeniu podľahli a bolo 
veselo. Projekt mal veľký úspech,  sama som sa lekcií zúčastňova-
la a bola to určite veľmi dobrá skúsenosť. Terapeutické lezenie je  
komplexný proces, pri ktorom využívame všetky časti pohybovej 
sústavy a dochádza k ich prirodzenému a vyrovnanému rozvoju. 
Lezenie je acyklický pohyb, pri ktorom sa musí v správnej súhre 
striedať statická a dynamická svalová práca. Lezením zlepšuje-
me stabilitu a rovnováhu pacienta, pričom dochádza k posilne-
niu rôznych svalových skupín, a  to najmä posturálnych svalov 
zodpovedných za  rovnováhu a  koordináciu, ako aj posilnenie 
tých, ktoré nie sú často používané, napríklad svaly dlane a sva-
ly nohy. V porovnaní so  športmi, ako je plávanie, beh či jazda 
na bicykli, lezenie zahŕňa oveľa zložitejšie pohyby, ktoré môžu 
byť zodpovedné za aktiváciu neuroplasticity a tým aj za zlepšenie 
kognitívnych funkcii. Výsledky tohto projektu budú k dispozícii 
začiatkom budúceho roka. Samozrejme, rada sa s nimi podelím,  
ale už teraz môžem povedať, že sú veľmi priaznivé. U pacientov 
došlo k zlepšeniu psychického aj fyzického stavu, najmä k zlep-
šeniu rovnováhy a mobility.

Prečo ste sa tentoraz rozhodli pre tai-či? Samozrejme, nejde 
o klasické bojové umenie, ale je toto  východné cvičenie vhod-
né práve pre "esemkárov"? 

Chceli sme pacientom po-
núknuť niečo nekonven- 
čné, ale najmä pre nich 
prospešné. A  tým tai-či ur-
čite je. Na  realizáciu projektu 
sme získali ročný grant, z  ktorého program 
financujeme. Existujú prvotné menšie štúdie v za-
hraničí, ktoré preukázali priaznivý vplyv tai-či 
na viaceré klinické prejavy ochorenia s pozitívnym ovplyvnením 
rovnováhy a koordinácie pohybov. Vnútorné umenie taoistického 
tai-či je bežne vnímané ako mäkký štýl bojového umenia alebo 
ako nenáročná pohybová aktivita. V Číne je duchovná a fyzická 
oblasť života tradične vnímaná ako prirodzené spojenie. Tai-či sa 
necvičí ako technika bojového umenia, ani v súťaživom duchu, ale 
ako prostriedok kultivácie zdravia, bez ohľadu na zdravotné ob-
medzenia. Charakteristickým znakom tai-či je naťahovanie a ro-
tácia v každom pohybe. Kladie dôraz na sadanie a vstávanie, čo 
napomáha zlepšeniu rovnováhy, zvýšeniu svalovej sily, flexibility, 
posilneniu šliach a väzov. Tai-či je pôvodné cvičenie na kultiváciu 
tela a mysle, má aj duchovný rozmer spojený s fyzickým cvičením 
s cieľom relaxácie tela a duše. Sú preň špecifické pomalé a kon-
trolované pohyby, hlboké relaxované dýchanie a správna postúra 
prostredníctvom stavu uvedomovania a koncentrácie. Tai-či zlep-
šuje flexibilitu, rozsah pohybu, svalovú silu a rovnováhu, preto ho 
považujeme za prínosné pre pacientov so sclerosis multiplex. 

Michal Strapko
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PROJEKT CVIČENIE TAI-ČI  
SM CENTRA NA BRATISLAVSKÝCH 
KRAMÁROCH ÚSPEŠNE 
POKRAČUJE

MEDITÁCIA
V POHYBE

Milí priatelia! 
Čas Vianoc je časom darčekov a preto sme sa rozhodli  
pripraviť pre vás malé prekvapenie. Vital SM, ktorý práve 
držíte v rukách, obsahuje vianočný darček pre vás. Je to DVD, 
v ktorom je video hovoriace o potrebe pohybu pri roztrúsenej 
skleróze a inštruktorka cvičenia tai-či vám ukáže niekoľko 
cvikov prospešných práve pre „esemkárov“. Nech vám aj tento 
malý darček spríjemní nádherný čas Vianoc.
Vzdelávacie DVD pacientom prináša Neurologický spolok 
Kramáre s podporou spoločnosti Sanofi Genzyme.
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Ak Romeo a Júlia opakovane a opráv-
nene zožínajú obrovský potlesk na scéne 
Slovenského národného divadla, spo-
mínaný nesmrteľný pár z antiky celé 
desaťročia dvíha kultúrnu prestíž metro-
poly Slovenska, pretože bol – a stále je – 
ozdobou zbierok Galérie mesta Brati-
slavy. Môžeme ho tam obdivovať hneď 
v dvoch podobách: okrem majstrovského 
diela Pierre-Clauda Delormeho (1783-
1859) s názvom Leandros a Héró, ktoré 
je súčasťou galerijnej zbierky starého 
umenia tejto inštitúcie (mimochodom, 
je v nej takmer 33 tisíc zbierkových 
predmetov), sa tu nachádza aj najkom-
plexnejšia séria gobelínov s touto témou 
na svete. Bratislavské tapisérie Héró 
a Leandros, ktoré sú vystavené v Pri-
maciálnom paláci, sú jedinečnou kolek-
ciou vyrobenou  v anglickej  kráľovskej 
manufaktúre v Mortlake (časť Veľkého 

Londýna). Séria, ktorá sa skladá zo šies-
tich gobelínov a pochádza zo 17. storočia, 
zobrazuje tragický príbeh lásky kňažky 
Héró a mládenca Leandra. Podľa dávnej 
antickej povesti Héró bola kňažkou 
v Séste na pobreží dnešného Hellespontu 
a počas slávnosti sa zoznámila s krás-
nym mládencom z protiľahlého Abýdu, 
Leandrom, no neľútostný osud neprial 
ich vášnivej láske a kruto oboch potrestal 
smrťou.                                                         
                                                           
SKVOSTY Z OVČEJ VLNY
Kým sa vrátime k našim tragickým 
zaľúbencom, povedzme si niekoľko 
slov o tom, akou výtvarnou technikou 
bol tento príbeh stvárnený. Gobelín je 
poťahová textília s vytkanými či vyší-
vanými vzormi alebo obrazmi. Najzná-
mejšie gobelíny majú podobu tapisérií 
či nástenných kobercov. Samotný názov 

gobelín je odvodený od mena francúzskej 
rodiny Gobelinovcov, ktorá v 16. storo-
čí vlastnila dielne na tkanie kobercov. 
Zakladateľom spomínanej dynastie bol 
parížsky farbiar Jehan Gobelin, ktorý 
svoje originálne výrobky začal ponúkať 
verejnosti už v polovici 15. storočia. 
Približne o dvesto rokov neskôr Colbert, 
energický minister obchodu Ľudovíta 
XIV., prikázal dielne prestavať a na ich 
mieste potom roku 1662 založil kráľov-
ský tkáčsky komplex Manufacture des 
Gobelins. Práve tu utkali mimoriadne, 
umelecky nádherné barokové skvosty, 
akými sú napríklad gobelíny Dianin prí-
beh podľa Thoussainta či Mesiace podľa 
Lucasa van Leydena. Okrem tapisérií sa 
tu zhotovovali aj rezbárske a stolárske 
doplnky, bronzové odliatky, markete-
riá a iné špeciálne umeleckoremeselné 
predmety. 

Shakespearovi milenci Romeo a Júlia dodnes dojíma-
jú ľudí na celom svete svojím nesmrteľným príbehom 
tragickej lásky. Najslávnejší alžbetínsky dramatik 
všetkých čias William Shakespeare svojou tragédiou 
vzdal hold čistej, opojnej a spaľujúcej láske, ktorú ne-
žičlivý osud odoprie dvom mladým nevinným srdciam. 
Milenci z Verony, ktorí sa zapísali do kultúrnych dejín 
ľudstva takým neopakovateľným spôsobom, že – ako 

to povedalo knieža veronské v závere tragédie - „na-
vždy naše srdcia chvieť sa budú v žiali nad príbehom, čo 
veky prežije, o láske Romea a Júlie“ – však neboli jediní, 
nad ktorými „smútil svet pre lásku stroskotanú“. Približ-
ne dve tisícročia pred nimi „plakali zem aj nebo“ nad 
tragickým osudom mladých milencov, ktorých antika 
nazvala Héró a Leandros.

TKANÝ PRÍBEH LÁSKY
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Najstaršie historické zobrazenie gobelí-
nov (názvy gobelín a tapiséria sa vo väčši-
ne prípadov stotožňujú) nás však zavedie 
do starovekého Egypta. Už dvetisíc rokov 
pred naším letopočtom egyptskí kroni-
kári urobili písomné aj výtvarne spraco-
vané záznamy, z ktorých sa dozvedáme, 
ako v krajine faraónov tkali tapisérie. 
Nemálo poznatkov máme aj o starogréc-
kych tapisériách, predovšetkým o tých, 
ktoré vznikli približne v 3. storočí pred 
n. l., pretože antické Grécko nám o nich, 
a tiež o ich výrobe, zanechalo množstvo 
presvedčivých dôkazov a to tak v podobe 
nádherných malieb na keramike, ako aj 
formou archeologických nálezov tkáč-
skych stavov. K tkaniu tapisérií na Pelo-
ponéze sa viaže aj tragický mytologický 
príbeh o tkáčke Arachné, ktorá si trúfalo 
zmyslela, že bude o umelecké prvenstvo 
súťažiť so samotnou bohyňou Pallas 
Athénou. Jej pýcha však bola potrestaná, 
ona sa zo zúfalstva potom obesila a bola 
premenená na pavúka.
Podľa archeologických nálezov tkáčskych 
nástrojov aj staroveké kultúry v Ázii a In-
dii poznali a využívali techniku tapisérií. 
Najstaršie fragmenty textílií, ktoré sa 
nachádzajú v rôznych múzeách a ktoré 
boli tkané technikou tapisérií, sú Kopt-
ské pohrebné textílie zo 4. až 10. storočia 
nášho letopočtu.  
Za najstarší zachovaný gobelín v Eu-
rópe sa považuje takzvaný  Abrahámov 
koberec z roku 1150, ktorý sa nachádza 
v nemeckom hornosaskom Halberstadte. 
Na starom kontinente sa toto remes-
lo systematicky rozvíjalo od začiatku 
gotiky, teda zhruba od 13. storočia a to 
predovšetkým vo Francúzsku. Neskorá 
gotika a najmä renesancia a barok však 
podstatne rozšírili zónu manufaktúr 
s týmto zameraním a od 15. storočia sa 
najvýznamnejší výrobcovia gobelínov sú-
streďovali už nielen vo Francúzsku, ale aj 
v Holandsku a Flámsku. Francúzsky kráľ 
Ľudovít XIV. prostredníctvom svojho 
ministra, priekopníka merkantilizmu, Je-
ana-Baptista Colberta, štedro podporoval 
manufaktúrnu výrobu gobelínov a do-
konca pre úspešné fungovanie prestava-
ných dielní v dome pôvodného majiteľa 
Jehana Gobelina získal flámskych odbor-
níkov. Mimochodom, výroba gobelínov 
v budove bývalej kráľovskej manufaktúry 
Ľudovíta XIV. existuje dodnes. Tapiséria 
svoj zlatý vek slávila v 16. a 17. storočí, 
keď vo viacerých mestách Európy existo-
vali prinajmenšom dve desiatky vychýre-
ných manufaktúr, ktoré pracovali podľa 
predlôh vtedajších popredných maliarov. 
K najvýznamnejším patrili dielne v Bru-
seli, ktorým predlohy dodávali slávni 
flámski umelci, ako napríklad Peter 
Pavel Rubens, Jacob Jordaens, David 
Teniers mladší a iní. Novú vlnu rozkvetu 
tapiséria zažila okolo roku 1900 a to tak 
v Európe, ako aj na americkom kontinen-
te. K návrhárom tapisérií sa však radia aj 
takí slávni maliari ako Pablo Picasso či 
Victor Vasarely.

MAJSTROVSKÉ KUSY  
Pravdepodobne najslávnejšími tapiséria-
mi na svete sú kolekcie s názvami Dáma 
a jednorožec (Paríž), Ambit (New York) 
a tapiséria Bayeux. Dáma a jednorožec 
je názov šiestich flámskych mimoriadne 
vzácnych gobelínov, ktoré tkáči utkali 
v rozpätí rokov 1484 až 1500. Dnes sa 
nachádzajú v Múzeu stredoveku v Pa-
ríži (Músée national du Moyen Age), 
ktoré zvykneme volať aj Múzeum Cluny. 
Téma tapisérií je inšpirovaná nemeckou 
legendou z 15. storočia a všetky obsahu-
jú rovnaké prvky: na ploche ostrovčeka  
so živými kvetmi tmavomodrej farby 
vidno ženu obklopenú heraldickými 
znakmi s jednorožcom vpravo a levom 
vľavo. Päť tapisérií prezentuje symboliku 
piatich ľudských zmyslov, šiestu, na kto-
rej je nápis A mon seul désir (Podľa 
vlastného želania), možno iba ťažko 
vysvetliť. Tieto gobelíny mali niekoľko 
majiteľov – počnúc rodinou Le Viste  
a končiac dedinou Boussac – pričom 
spomínaná obec ich v roku 1856 spolu 
so zámkom Boussac kúpila od komtesy 
Rybeyreix. Dedinčania potom tapisérie 
v roku 1882 predali francúzskemu štátu 
za 25-tisíc zlatých frankov a odvtedy sú 
vystavené v spomínanom Múzeu Cluny. 
Zaujímavé sú však slová jedného z bý-
valých starostov dediny, ktorý uviedol, 
že na zámku bolo oveľa viac a krajších 
tapisérií, no jeden z predchádzajúcich 
majiteľov panstva, gróf de Carboniére, 
ich prikázal rozrezať a prikrýval nimi 
vozy. Viaceré časti z nich potom slúžili 
ako koberce.
Ďalšou z galérie najslávnejších je 
Tapiséria Bayeux, hoci v tomto prípa-
de ide skôr o kuriozitu, pretože pod 
týmto názvom sa skrýva 52 centimetrov 
široká a vyše 68 metrov dlhá vyšívaná 

tkanina. Toto majstrovské dielo zobra-
zuje normandskú inváziu do Anglicka 
v roku 1066. Tapiséria obsahuje latinské 
nápisy a v súčasnosti je vystavená v mú-
zeu v Bayeux vo Francúzsku. Dávna 
a všeobecne známa francúzska povesť 
hovorí, že ju zhotovila kráľovná Matil-
da, manželka Viliama Dobyvateľa, spolu 
so svojimi dvornými dámami. V krajine 
galského kohúta toto výnimočné a vzác-
ne dielo volajú aj tapisériou kráľovnej 
Matildy.     
Tapisérie môžu mať reprezentačnú, 
dekoračnú a estetickú funkciu, môžu 
však plniť aj funkciu tepelnej či akus-
tickej izolácie interiéru, prípadne môžu 
miestnosť opticky deliť. V celej histórii 
to bola ručná práca, ktorú považo-
vali za monumentálne umenie, alebo 
za umelecké remeslo. Zložité vzory, 
najmä krajinné motívy a figurálne kom-
pozície, tkáčom predkresľovali maliari 
na kartóny. Tkaný dekoratívny rám sa 
volá bordúra a hore uprostred sa zvyčaj-
ne nachádza vytkaný znak objednáva-
teľa. Tapisérie sa tkali takmer výlučne 
z ovčej vlny, výnimočne v kombinácii 
s hodvábnou priadzou, ktorá je typická 
pre viazané orientálne koberce.

NÁLEZ V PRIEDUCHU      
Bratislavské gobelíny – taký je všeobec-
ne zaužívaný názov kolekcie šiestich 
tapisérií nachádzajúcich sa v repre-

NAJKOMPLEXNEJŠIA 
ZBIERKA GOBELÍNOV 
S TÉMOU ZAĽÚBENCOV 
HÉRÓ A LEANDRA NA SVETE 
JE V BRATISLAVE
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zentačných priestoroch Primaciálneho 
paláca v Bratislave. Séria patrí k naj-
cennejším a z hľadiska návštevníkov 
k najobdivovanejším exponátom paláca 
nielen pre svoju historickú a umeleckú 
hodnotu, ale tiež pre námet zachytený 
na týchto tkaných umeleckých dielach. 
Sprievodcovia pri prehliadke spomína-
ných tapisérií návštevníkom pripomí-
najú, že romantický príbeh zachytáva 
večne aktuálny námet osudovej lásky, 
pre ktorú je človek ochotný priniesť 
akúkoľvek obeť.
Staroveký milenecký pár, antickí zaľú-
benci Héró a Leander, je známy od ne-
pamäti, pretože o nich hovorí dávna báj, 
výtvor ľudovej fantázie spred mnohých 
tisícročí. Dojímavý námet sa stal, 
pochopiteľne, veľmi populárny, a tak 
nečudo, že doslova putoval starovekým 
aj novovekým písomníctvom. Osvojili si 
ho predovšetkým romantici, ktorí v ňom 
videli ideálnu látku na oslavu svojich hr-
dinov. V roku 1810 anglický básnik lord 
Byron dokonca preplával úžinu medzi 
Séstom a Abýdom, aby si overil možnosť 
Leandrových nočných návštev u Héró.   
Bratislavský Primaciálny palác, posta-
vený v rokoch 1778-1781 ako letné sídlo 
ostrihomského arcibiskupa, už o necelé 
polstoročie prestal slúžiť svojmu účelu. 
Jeho nová neradostná pozícia súvisela 
s úpadkom Bratislavy, ktorá bola do tých 
čias hlavným a korunovačným mestom 
Uhorského kráľovstva. Takmer 400 
rokov stále sa zveľaďujúce mesto začalo 
po politicko-spoločenských zmenách 
v krajine upadať. Väčšina centrálnych 
krajinských úradov sa z mesta sťahovala 
do Budína a ani arcibiskup nemal dôvod 
ďalej sa tu zdržiavať. Palác teda zostal 
opustený a začal chátrať. Pred úplnou 
skazou ho zachránila kritická situácia, 
ktorá vznikla vo vedení mesta v dô-
sledku nedostatku priestorov pre úrady. 
Mestská rada totiž súrne potrebovala 
novú budovu pre rozširujúci sa magis-
trát sídliaci v Starej radnici a priľahlom 
Apponyiho paláci. Ako vhodný objekt 
sa javilo v tesnom susedstve stojace 
niekdajšie arcibiskupské sídlo. Budova, 
napriek pokročilej devastácii, pôsobila 
ešte stále honosne a ponúkala dôstoj-
né prezentačné priestory. Padlo teda 
rozhodnutie o jej kúpe a po úspešných 
rokovaniach s arcibiskupským úradom 
sa v auguste 1903 stala majetkom mesta. 
Palác však nutne potreboval generálnu 
opravu či skôr rekonštrukciu, ktorá sa 
vzhľadom na jeho historickú a archi-
tektonickú hodnotu musela prispôso-
biť kritériám rozvíjajúcej sa ochrany 

pamiatok. Po dôkladnom umelecko-his-
torickom prieskume magistrát pristúpil 
k náročnej rekonštrukcii. Pri prehliadke 
predsiene Zrkadlovej siene reštaurátori 
strhli zo stien papierové tapety a za nimi 
objavili otvor (prieduch, komín), ktorým 
sa kedysi vykuroval tento priestor. 
A práve v ňom našli gobelíny, ktoré boli 
tak starostlivo zabalené, že to vyvolá-
valo dojem, akoby ich tu ktosi zámerne 
ukryl. Po preskúmaní nálezu sa ukázalo, 
že ide o kolekciu tapisérií mimoriadnej 
umeleckej a historickej hodnoty.

                                                                   
BOJ O GOBELÍNY
Nález okamžite vzbudil záujem širokej 
verejnosti. Mestská rada vyhovela záuj-
mu občanov a po najnutnejších opravách 
gobelíny vystavila. Následne sa vynorili 
otázky o námete, autorovi diela, pôvode 
kolekcie, ako aj o jej umeleckej hodnote 
a konkrétnej cene. Onedlho, na základe 
zistenia miestneho gymnaziálneho pro-
fesora, bol jasný námet diela: na tapisé-
riách bol zachytený výjav mytologickej 
báje o tragickej láske Héró, kňažky 
bohyne Afrodity, a jej milenca Leandra. 
História ich nešťastnej lásky je jedným 
z najznámejších antických ľúbostných 
príbehov. Leandros, pochádzajúci z ma-
loázijskej strany Hellespontu, sa zaľúbil 

do Afroditinej kňažky Héró, ktorá žila 
na opačnej strane morskej úžiny. Aby 
mohol byť so svojou vyvolenou, každú 
noc úžinu preplával. Ich láska však mu-
sela byť – vzhľadom na postavenie Héró 
– tajná. Aby Leandros v tme nestratil 
orientáciu, Héró mu ukazovala smer 
zažatým lampášom, ktorý každý večer 
zavesila na vežu na brehu mora. Osud 
však ich láske neprial. Jednej noci silný 
vietor sfúkol lampáš, Leandros v tme 
stratil smer a utopil sa v mori. Vlny vy-
hodili jeho mŕtve telo na breh pod vežu 
jeho milej. Keď ho Héró ráno objavila, 
v žiali nad jeho skonom skočila do mor-
ských vĺn a utopila sa. Neskôr ich oboch 
ľudia našli a pochovali ich: láska spojila 
týchto milencov až po ich smrti.
Čoskoro bola zodpovedaná aj otázka pô-
vodu tapisérií. Podľa opisov v odbornej 
literatúre sa zistilo, že vznikli na zá-
klade  výtvarnej predlohy anglického 
maliara a dizajnéra nemeckého pôvodu 
Francisa Cleyna (okolo roku1582-1658) 
v prvej polovici 17. storočia a že pochá-
dzajú z anglickej kráľovskej tkáčskej 
dielne v Mortlake (dnes súčasť Veľkého 
Londýna).  Francis Cleyn bol nemecký 
maliar v službách anglického kráľov-
ského dvora a tapisérie utkala kráľovská 
tkáčska dielňa  v tridsiatych rokoch 17. 
storočia pre niektoré sídlo kráľa Karo-
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la I. Po smrti kráľa Karola I., ktorého 
dal popraviť víťaz anglickej revolúcie 
Cromwell, sa skončili zlaté časy tej-
to manufaktúry - začala po všetkých 
stránkach upadať a jej fungovanie tak 
ovplyvnili finančné ťažkosti, že musela 
dokonca  rozpredať časť svojej umeleckej 
produkcie.
Po objavení námetu a pôvodu tapisérií 
odborníci hľadali odpoveď na otázku, 
akou cestou sa tapisérie dostali do Bra-
tislavy a prečo boli dôkladne zamasko-
vané v múre paláca. Keďže Primaciálny 
palác bol postavený na príkaz arcibis-
kupa a kardinála Jozefa Baťána (József 
Batthyány), predpokladalo sa, že práve 
on tapisérie počas niektorej zo svojich 
ciest kúpil a potom ich vystavil vo svo-
jom paláci. Vedelo sa totiž, že anglická 
dielňa, ktorá vznikla začiatkom 17. 
storočia za vlády stuartovského kráľa 
Jakuba I., sa už v tridsiatych rokoch, 
počas panovania Jakubovho syna Karola 
I., dostala do finančných ťažkostí a po 
smrti jej riaditeľa Francisa Crana v roku 
1636 časť jej výrobkov rozpredali. 
V januári 1649 našiel na popravisku 
smrť kráľ Karol I. a o päť rokov neskôr, 
v roku 1654, bohaté kráľovské umelecké 
zbierky rozpredali na rôznych aukciách. 
Práve vtedy sériu šiestich tapisérií Héró 
a Leandros predali známemu londýn-
skemu kupcovi. Na základe istých 
indícií sa predpokladá, že práve to bola 
kolekcia, ktorá neskôr skončila v Brati-
slave. 
V súvislosti s ukrytím gobelínov v múre 
paláca sa vynárali rôzne špekulácie. 
Napríklad sa predpokladalo, že ich tam 
ukryli počas Napoleonovho obliehania 
Bratislavy v roku 1809, pretože fran-
cúzsky cisár bol známy svojím dranco-
vaním umeleckých zbierok na dobytých 
územiach. Iné dohady naznačovali, že 
tapisérie ukryli počas revolúcie v rokoch 
1848-49... Nech však už bola skutočnosť 
akákoľvek, stále zostáva záhadou, prečo 
správa arcibiskupského úradu na tapi-
série schované vo vykurovacom komíne 
pri predaji paláca zabudla. Keď sa zvesť 
o ich nájdení a ocenení (finančná hod-
nota tapisérií by po ich oprave mohla 
pokryť náklady mesta na kúpu paláca) 
rozchýrila, arcibiskup Klaudius Vasari 
(Kolos Vaszary) okamžite poveril zá-
stupcu bratislavskej kapituly, aby v jeho 
mene žiadal mesto o vydanie gobelínov 
arcibiskupstvu. Po odmietavom stano-
visku mestského magistrátu sa k slovu 
dostali právnici oboch strán. Arcibis-
kupská strana argumentovala článkom 
kúpnej zmluvy, podľa ktorého mesto 
kúpilo palác bez vnútorného zariadenia 
a teda tapisérie, ktoré za vnútorné zaria-
denie považovala, patria arcibiskupstvu. 
Mesto na základe právnej skutočnosti 
poukazujúcej na to, že múry a všetko, čo 
sa v nich nachádza, sa považuje za sú-
časť architektúry, spor však napokon 
vyhralo.
Z historických záznamov týkajúcich sa 

činnosti kráľovskej tkáčovne v Mortlake 
je známe, že „bratislavská“ séria Héró 
a Leandros nebola jedinou s rovnakým 
námetom, ktorú v tejto dielni vyro-
bili. Na základe úspechu Cleynových 
kartónov z rokov 1628-1630 utkali 
v Mortlake niekoľko sérií, z ktorých sa 
dodnes zachovali štyri úplné komplety 
a tri samostatné gobelíny, ktoré boli 
zrejme pôvodne tiež súčasťou ucelených 
sérií. Prvé tri kompletné série, pozostá-
vajúce však iba z piatich kusov, sa dnes 
nachádzajú vo švédskom Štokholme 
(v kráľovskom paláci Drottningholm), 
v súkromnej zbierke v Lyme Parku 
a v Lady Lever  Art Gallery neďaleko 
Liverpoolu. Štvrtá séria, obohatená 
o šiesty obraz, zdobí interiéry bratislav-
ského Primaciálneho paláca. 

VEČNÁ INŠPIRÁCIA
Francis Cleyn čerpal inšpiráciu pre svoje 
dielo z viacerých zdrojov. Okrem antic- 
kej predlohy vo forme gréckej ľudovej 
báje, ktorú v 4. storočí pred Kristom 
literárne spracoval básnik Kallimachos 
z Alexandrie a neskôr, v 1. storočí pred 
n. l. aj rímsky básnik Ovidius, inšpiroval 
sa tiež eposom gréckeho poeta Musaia 
z druhej polovice 5. storočia pred Kris-
tom. Čerpal však aj z ďalších prameňov, 
napríklad, z eposu Hero and Leander 
anglického dramatika Christophera 
Marlowa a zrejme si preštudoval i neveľ-
ké plátno talianskeho ranobarokového 
maliara Domenica Fattiho či  diela 
slávnych umelcov Raffaela a Caravaggia.
Predpokladá sa, že Cleyn pôvod-
ne vytvoril kartóny pre sériu piatich 
obrazov. Každá zo scén sa odohráva 
vo voľnej prírode a ich určitým spoloč-
ným znakom je zachytenie architektúry, 
pre ktorú mal mnoho príkladov na re-
nesančných a manieristických maľbách 
talianskych umelcov. Okrem toho 
všetky obrazy spája postava Leandra. 
Výjavy obrazov pripomínajú divadelné 
„kulisy“, postavy sa vynímajú v popredí 
pred architektúrou, podobne ako herci 
na javisku. Sled scén je chronologický. 
Na prvom obraze je stretnutie Héry 
a Leandra pred Afroditiným chrámom. 
Leandros, uchvátený krásou mladej 
dievčiny, jej vášnivo vyznáva lásku 
a vytrvalo ju žiada, aby ju opätovala. 
Héró, zaskočená vrúcnym vyznaním, 
najskôr ponuky, vedomá si svojho 
poslania – zasvätenia chrámovej službe 
a sľubu večného panenstva – odmie-
ta. Napokon podľahne Leandrovým 
vášnivým vyznaniam a jeho city opätuje. 
Bezprostredným svedkom ich lásky je 
malý amor, ktorý nápadne pripomína 
poletujúcich amorkov z Raffaelovej 
fresky Triumf Galatey. Druhý obraz 
zobrazuje scénu s Leandrovou sestrou 
Hermionou, ktorá márne volá za bratom 
plávajúcim na náprotivný breh úžiny, 
kde sa na skalisku týči veža. Na treťom 
obraze vystupuje ďalšia postava – slúžka 
upozorňujúca Héró ukrytú za dvera-

mi veže na Leandrov príchod. V tvári 
mladej kňažky sa zračí obava z prezra-
denia zakázanej lásky. Štvrtý obraz je už 
predzvesťou budúcej tragédie. Na oblohe 
sa prevaľujú ťažké mračná. Silnejúci 
vietor rozčeril morskú hladinu a hrozivé 
vlny naznačujú blízkosť búrky. Hermiona 
márne odrádza brata od úmyslu plávať 
za svojou milou. Hermionina predtucha 
sa naplnila. Héró v silnom vetre ne-
uchránila plameň lampáša, ktorý zhasol. 
Tak ako po búrke vyjde slnko, tak aj tu 
slnečné lúče ožarujú scénu, ktorá je však 
veľmi smutná. Na ostrom skalisku leží 
mŕtve telo mladíka a jeho milá nad ním 
narieka. Scéna sa do istej miery podobá  
obrazu plačúcej ženy z Caravaggiovho 
plátna Ukladanie Krista do hrobu. Z pra-
vej časti obrazu sa na výjav pozerá malý 
amor, ktorý nedokázal odvrátiť ortieľ 
nemilosrdného Osudu. Týmto obrazom 
sa celý dej prakticky končí. 

Bratislavská séria má však, na rozdiel 
od ostatných troch kompletov, ešte je-
den obraz navyše. Vznikol v neskoršom 
období a je zo všetkých obrazov rozme-
rovo najmenší. O dôvode jeho vzniku sa 
je možné len domnievať. Pravdepodobne 
ním objednávateľ potreboval zaplniť 
prázdnu stenu. Obraz logicky nadväzuje 
na výjav piateho obrazu a jeho jediným 
protagonistom je smútiaci amor. 
                                                                                                      
Michal Gavalier
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Program vytlačený na pozvánke bol 
vskutku bohatý a odborne podnetný, 
neprezradil ale úplne všetko. Napríklad 
ani slovkom sa nezmienil o tom, že 
ružomberský edukačný seminár bol 
vlastne po prvý raz šitý na mieru 
pacientom s diagnózou roztrúsená 
skleróza. Teda dnes už nielen liečba je 
šitá na mieru väčšine „esemkárov“, ale 
dokonca aj seminár môže nadobudnúť 
náležitú podobu podľa predstáv, želaní 
a potrieb pacientov s touto diagnózou. 
Zaujímavá a podnetná myšlienka, 
o ktorej hovoríme, sa zrodila nedávno 

a je chvályhodné, že prakticky okamžite 
sa premietla do života. Na vlaňajšom 
výchovnom stretnutí tohto druhu 
v Piešťanoch totiž vedenie zväzu rozdalo 
prítomným pacientom dotazníky, 
ktoré obsahovali aj otázky, čo by chceli 
inovovať v doterajšej obsahovej náplni 
edukačných seminárov, čomu by dali 
prednosť v rámci prednášok a besied, 
aké fyzické či psychologické doplnky 
by na tomto stretnutí uvítali... Spätná 
väzba potvrdila, že toto bol krok 
správnym smerom a po vyhodnotení 
spomínaného prieskumu sa vedenie 

SZSM rozhodlo tohtoročný edukačný 
seminár v Ružomberku „ušiť na mieru“ 
svojim členom. Inými slovami 
povedané, ružomberský seminár 
nebol iba akousi tuctovou akciou (čím 
vonkoncom nechceme povedať, že by 
vari predchádzajúce edukačné semináre 
boli iba nejakou akciou pre akciu), ale 
smeroval k tomu, aby v čo najväčšej 
miere slúžil záujmom a potrebám 
pacientov s roztrúsenou sklerózou. 
„Snažili sme sa zaradiť do programu 
všetko to, čo my ´esemkári´ potrebujeme“, 
zdôraznila prezidentka Slovenského 

Pozvánka pôsobila dojmom solídneho štandardu, bola vecná, obsažná a plne v duchu štýlu organizátora poduja-
tia. Slovenský zväz sclerosis multiplex (SZSM) ňou informoval svojich členov, že v dňoch 16. až 18. novembra 
2018 sa v  hoteli Kultúra v  Ružomberku uskutoční edukačný seminár pre novo diagnostikovaných pacientov 
a Sekciu detí, ich rodičov a mládeže pri SZSM. Odborným garantom tejto akcie s celorepublikovou pôsobnosťou 
je prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD., hlavný odborník pre neurológiu pri MZ SR a hlavným partnerom poduja-
tia SANOFI GENZYME. Účastníci seminára, ktorých – ako sa neskôr ukázalo – sa v centre dolného Liptova 
zišlo vyše stovky zo všetkých kútov Slovenska, si teda mohli byť istí, že ich čakajú tri dni naplnené prednáškami, 
besedami, cvičeniami a okrem stretnutí s lekármi a odborníkmi na výživu či pohyb, sa im naskytne príležitosť 
vidieť a porozprávať sa so starými aj novými priateľmi „esemkármi“. 
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RECEPT 
NA

V ÝCHOV U 

„ESEMKÁRSKA“ INOVÁCIA SA V RUŽOMBERKU 
STRETLA S VEĽKÝM ÚSPECHOM

1716

zväzu sclerosis multiplex Jarmila 
Fajnorová. „Všetko, čo robíme, robíme pre 
pacientov s SM, teda pre seba a my najlepšie 
vieme, čo je pre nás najaktuálnejšie. 
Účastníci vlaňajšieho seminára 
v Piešťanoch si žiadali viac cvičenia, viac 
času na vzájomnú komunikáciu, ale aj 
viac dôverných rozhovorov s odborníkmi, 
a my sme všetky ich oprávnené požiadavky 
zakomponovali do programu nášho 
ružomberského stretnutia.“     
Záver tretieho novembrového 
týždňa patril teda v hoteli Kultúra 
v Ružomberku nielen novo 
diagnostikovaným, ale aj starším 
pacientom so sklerózou multiplex. 
Voľba miesta spomínaného stretnutia 
„esemkárov“ bola skutočne šťastná, 
pretože všetci tu našli mimoriadne 
príjemné prostredie: v jednotlivých 
sálach sa od piatka do nedele striedali 
odborné prednášky s psychologickými 
rozhovormi, špeciálne cvičenia 
so spoločenskými aj oddychovými 
aktivitami. Ako príklad môže poslúžiť 
klinická psychologička PhDr. Martina 
Chylová z 1. Psychiatrickej kliniky 
LF UPJŠ v Košiciach, ktorá sa najprv 
prezentovala zaujímavou prednáškou 
Vzťahy pacientov so sklerózou multiplex 
a ich úskalia, aby vzápätí s účastníkmi 
seminára pokračovala v dialógu 
formou dôverných rozhovorov. Skúsená 
odborníčka, ktorá s „esemkármi“ 
spolupracuje aj na pôde klubov SM, 
dôverne pozná dušu pacienta s touto 
nevyliečiteľnou chorobou a rovnako 
dobre vie, ako ťažko sa najmä novo 
diagnostikovaný mladý človek 
zdôveruje okoliu so svojou bolesťou. 
Preto neočakávala, že pred dverami 

do miestnosti, ktorá bola vyčlenená pre 
dôverné rozhovory s psychologičkou 
(muži osve, ženy osve) vznikne nával. 
Masovosť v tomto prípade nebola 
žiaduca ani podstatná, pretože každý 
„esemkár“, ktorý po takomto intímnom 
stretnutí vstúpi smelšie a otvorenejšie 
do svojho zápasu s roztrúsenou 
sklerózou, znamená veľké víťazstvo.
Edukačný seminár v Ružomberku bol 
naplnený prednáškami, workshopmi, 
cvičením a stretnutiami. Prezidentka 
SZSM Jarmila Fajnorová vo svojom 
otváracom príhovore zaželala 
prítomným, aby slová lekárov 
a terapeutov počúvali nielen sluchom, 
ale aj srdcom. Pretože zasvätená 
a hodnoverná informácia o ochorení 
sa zmení na liečebný prostriedok, 
ak sa k nej pridá empatia, vzájomné 
pochopenie, súdržnosť a celkové 
porozumenie. Takéto psychické 
povzbudenie zvlášť potrebujú najmä 
novo diagnostikovaní pacienti, no 
nielen oni. Zároveň pripomenula, že 
hoci účasť na otváracom dni seminára 
je skutočne hojná, počas víkendu 
sa počet „esemkárov“ ešte zvýši. 
Najmenej tucet ďalších účastníkov príde 
v sobotu, v čase svojho voľna, pretože 
majitelia podnikov a firiem, v ktorých 
pracujú, ich v pracovný deň neuvoľnili 
zo zamestnania. „Na jednej strane sme, 
samozrejme, veľmi radi, že pacienti 
s touto diagnózou pracujú, ale na druhej 
strane sme smutní, ak ich zamestnávatelia 
neuvoľňujú z práce, aby sa mohli počas 
seminára zregenerovať, oddýchnuť si 
a nabrať nové psychické aj fyzické sily. 
Zdravotne zdatnejší zamestnanec je 
predsa výhrou aj pre zamestnávateľa,“ 

konštatovala Jarmila Fajnorová. 
Témy prednášok, ako i charakter 
skupinových psycho- aj fyzioterapií, 
či už spomenieme Tehotenstvo a SM 
(MUDr. Marianna Vítková, PhD., 
Univerzitná nemocnica L. Pasteura, 
Košice, Neurologická klinika), Vzťahy 
pacientov so SM a ich úskalia (PhDr. 
Martina Chylová, 1. Psychiatrická 
klinika LF UPJŠ, Košice), Úvod 
do potravinových intolerancií (PharmDr. 
Dominik Tomek, PhD, MPH, MSc., LF 
SZU), Relaxáciou proti ťažkým chvíľam, 
Cvičenie náš priateľ (Mgr. Michal 
Šedek), Strava a výživové doplnky, Nové 
možnosti liečby (Doc. MUDr. Ema 
Kantorová, PhD., Jesseniova lekárska 
fakulta UK, Neurologická klinika), 
Dôverné rozhovory s psychologičkou, 
Úskalia liečby v domácom prostredí, 
ukážky cvičenia tai-či – vyhovovali 
všetkým účastníkom ružomberského 
edukačného seminára.  

Všetkých pacientov spájala myšlienka 
načerpať nové poznatky o tomto 
ochorení a navzájom si dodať sily, 
povzbudiť sa v boji o dôstojnejší 
a hodnotnejší život, na ktorý majú právo 
aj pacienti so sklerózou multiplex. 
                                                                                                                                    

(red.)                                                                                                
Foto – Peter Zeman
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NÁVRATKA

Hoci aktuálny rok 2018 sa ešte neskončil, 
už dnes možno povedať, že to bola pozo-
ruhodná etapa v  našom živote. Odchá-
dzajúci rok sa niesol v znamení prechodu 
pomalej planéty Saturn, symbolu preká-
žok, ale aj usilovnej práce a  odriekania, 
zo znamenia Strelca do znamenia Kozo-
rožca. Povedané inými slovami, v  uply-
nulých mesiacoch sa výrazne uľavilo Strel-
com, Pannám, Rybám a Blížencom, zvlášť 
narodeným v posledných dekádach spomí-
naných znamení, a priťažilo sa Kozorož-
com, Baranom, Rakom a Váham narode-
ným v prvých dekádach znamení. Jupiter, 
tento nebeský dobrodinec, bol skoro celý rok 
v znamení Škorpióna a posilňoval pozíciu 
Škorpiónov, Rýb a  Rakov, ale badateľne 
uľavoval aj znameniam Panna a Kozoro-
žec. Najdramatickejšou astrologickou uda-
losťou roku 2018 bol však prechod planéty 
Urán zo znamenia Barana do znamenia 
Býka. Tento úkaz sa udial v polovici mája 
a  dokončil proces osamostatňovania a  in-
dividualizácie Baranov, Strelcov a Levov 
v  pozitívnom zmysle. Odchádzajúci rok 
bol teda skutočne pestrý, ale predovšetkým 
bol veľmi náročný, plný napätia, prekážok 
a zvratov, ktoré nás vystavili mnohým ne-
ľahkým skúškam.
Čo nás však podľa horoskopu čaká a nemi-
nie v roku 2019? Saturn zostáva v zna-
mení Kozorožca a svojím silným vplyvom 
zasiahne Kozorožcov, Baranov, Rakov 
a Váhy, predovšetkým tých, ktorí sú naro-
dení v  strednej dekáde znamení. Za usi-
lovnú prácu odmení Býkov, Panny, Ryby 
a  Škorpiónov. No, pozor! Saturn nikomu 
nedá nič zadarmo! Všetky spomínané zna-
menia budú musieť vynaložiť veľké úsilie 
a preukázať trpezlivosť aj výdrž, aby do-
siahli svoje vysoké vytúžené ciele. 
Hovorí sa, že šťastie praje priprave-
ným a práve v tomto duchu sa bude niesť 
rok 2019. Pre všetkých nás bude najpod-
statnejšie, aby sme si našli dostatok času 
a  priestoru pre vlastný rozvoj. Zále-
ží iba na  nás, akú formu sebavzdeláva-
nia si vyberieme a  aký smer či druh čin-
nosti si zvolíme. Pri výbere by sme sa mali 
riadiť svojimi vrodenými schopnosťami 
a náklonnosťou k určitej tvorbe či činnosti, 

ktoré má každý z nás svojské, ba nezried-
ka až jedinečné. Jedno však všetci budeme 
mať spoločné – rok 2019 bude rokom veľkej 
a účinnej spolupráce. Nezáleží na tom, kto 
sa v akom znamení narodil, čo robí, koľ-
ko má rokov, či je muž alebo žena, preto-
že každý by mal začať pracovať na zveľa-
ďovaní svojich sociálnych schopností. Čím 
skôr začne, tým lepšie! Rozvoj vzťahov, 
komunikácie, a  získavanie nových kon-
taktov aj priateľov, sa bude hodiť každému 
a to vo všetkých oblastiach života. 
V roku 2019 sa budeme nekompromisne 
rútiť do  obdobia, keď budeme musieť vy-
stúpiť zo svojho bezpečného ústrania a bu-
deme sa musieť zapojiť do spolupráce  s os-
tatnými. Netreba sa toho báť, príležitosť 

zažiariť a  ukázať, čo vieme a  dokážeme, 
dostane každý z nás. Ide len o to, aby sme 
vystihli pravú chvíľu, keď bude to, čo vie-
me, najviac hľadané a oceňované. Na prvý 
pohľad to vyzerá, akoby nám rok 2019 na-
značoval, že, povedzme, v láske príde všet-
ko alebo vôbec nič. Láska je však všade oko-
lo nás, stačí iba dobre si vybrať! Ale treba 
sa mať na pozore, pretože vzťah, ktorý sa 
začne v roku 2019 môže trvať veľmi dlho, 
ba nie je vylúčené ani to, že to bude už na-
vždy! Preto je veľmi dôležité, aby sme sa 
vopred rozhodli, či o takýto záväzok vôbec 
stojíme, alebo si radšej chceme užívať slobo-
du a voľnosť.
Skúsení astrológovia pripomínajú, že vždy 
by sme mali byť pripravení na všetko, teda 
aj v roku 2019 by sme mali počítať s tým 

najhorším, ale zároveň by sme sa mali te-
šiť na to najlepšie, čo nás čaká! Čo sa týka 
zdravia v nadchádzajúcom roku, prejavia 
sa všetky naše nešváry, ktoré sme si v pred-
chádzajúcich etapách života „zadovážili“. 
Nepravidelný životný režim, ponocova-
nie, stravovanie sa vo fast foodoch, absen-
cia pohybu, cigarety, alkohol – toto všetko sa 
v najbližších mesiacoch negatívne prejaví 
na  našom zdraví. Na  druhej strane však 
nehádžme flintu do žita, pretože ešte nie je 
nič stratené: musíme sa však sebakriticky 
pozrieť do zrkadla, ale predovšetkým  mu-
síme začať tvrdo pracovať na obnove svoj-
ho zdravia. 
Astrológovia však zároveň upozorňujú, že 
horoskop na rok 2019 sľubuje nemálo prí-
jemných prekvapení. Celý rok by na  nás 
mala pôsobiť veľká mentálna sila a sebais-
tota. Túto veľkú výhodu nám prináša zme-
na postavenia Jupitera, ktorý sa celý rok 
bude nachádzať v cieľavedomom znamení 
Strelca. Pozitívnu energiu pocítime nielen 
v kariére pri riešení komplikovaných prob-
lémov, ale aj v  medziľudských vzťahoch, 
keď nám toto postavenie poskytne výhodu 
v náročnej komunikácii a pri vyjednáva-
niach. Ani tu však všetko nie je iba ružové, 
pretože Saturn v  Kozorožcovi nás môže 
brzdiť v rozlete. Prináša totiž so sebou ne-
istotu a váhavosť a preto by sme sa v napä-
tých situáciách mali držať pevných pravi-
diel. Dobrým okom sa však na nás pozerá 
Urán, ktorý nás podporí v  kariére – jeho 
vplyv je veľmi silný a preto by sme sa ne-
mali báť využiť situáciu a začať presadzo-
vať svoje myšlienky a nápady!

Na záver ešte jedno upozornenie – nemali 
by sme otáľať, pretože toto pozitívne posta-
venie bude trvať iba do marca 2019!      
                                                                                                                                                   (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. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 
na spracovanie mojich údajov na tejto návratke a zaslanie časopisu VITAL SM na moju adresu.
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ZODAC je liek na vnútorné užitie.
Je určený dospelým a deťom vo veku 6 rokov a starším na zmiernenie nosových a očných príznakov sezónnej 
a celoročnej alergickej nádchy, na zmiernenie prejavov dlhotrvajúcej žihľavky nejasného pôvodu (chronická idiopatická urtikária).
Obsahuje 7  lmom obalených tabliet s účinnou látkou cetirizín.
1  lmom obalená tableta obsahuje 10 mg cetirizín dihydrochloridu.
Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.
Dátum prípravy materiálu: október 2018.


