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MONOKLONÁLNE PROTILÁTKY
V posledných cca dvadsiatich rokoch sme zaznamenali výrazný pokrok v liečbe SM. 
Ubehla relatívne krátka doba, v ktorej sa do klinickej praxi dostalo viacero prepará-
tov, nezriedka i dva či tri v jednom roku. Treba si uvedomiť, že vývoj nových liekov 
nie je beh na krátke trate. Z množstva nádejných molekúl, chemických substancií 
či monoklonálnych protilátok, len malá časť prejde sitom laboratórnych a následne 
klinických skúšok. Hľadajú sa nové lieky a účinnejšie ako tie čo boli predtým. Žiaľ, 
mnohé lieky svojimi účinkami poškodzovali pacientom zdravie, ich benefit bol menší 
ako poškodenie zdravia. Niektoré preparáty boli stiahnuté z predaja, ba dokonca 
promptne a celosvetovo, najmä tie, u ktorých došlo k fatálnemu poškodeniu zdravia. 
Žiaľ, tie najúčinnejšie lieky majú aj najviac nežiadúcich účinkov. A preto je potrebné 
podrobné, dlhodobé a dôsledné sledovanie pacienta liečeného novodobými liekmi.

Zlomovou udalosťou pri vývoji novodobých liekov bol rok 1975, kedy Caesar 
Milstein a George F. Köhler objavili postup prípravy monoklonálnych protilátok. Pod-
statou ich objavu bolo spojenie nesmrteľnej myelómovej bunky a B-lymfocytu pro-
dukujúceho špecifické protilátky. Namnožením a selekciou takto spojených buniek 
vznikla hybridomová línia produkujúca žiadané špecifické protilátky. Za tento objav 
oba vedci v roku 1984 boli odmenení Nobelovou cenou.

Monoklonálne protilátky sú produkované len jedným klonom B-lymfocytov a vy-
kazujú zhodnú antigénnu špecifitu. Využívajú sa nielen v diagnostike, ale aj v lieč-
be rôznych ochorení (autoimunitné ochorenia) a v medicínskych odboroch (ako sú 
napr. onkológia, reumatológia, transplantológia). Prvé protilátky produkované hyb-
ridnou metódou boli čisto myšieho pôvodu. Ľudský organizmus však reagoval na 
liečbu týmito látkami produkciou protilátok proti nim – sú označované ako HAMA 
(human anti-mouse antibodies). Tvorba týchto protilátok často viedla k eliminácii 
účinku lieku. Preto sa vyvinuli nové metódy a vytvorili sa chimérické či humanizova-
né monoklonálne protilátky. Tým sa prakticky eliminovala tvorba protilátok voči nim. 
V súčasnej dobe sú už k dispozícii plne humánne monoklonálne protilátky a dokonca 
i s bivalentnou monoklonálnou protilátkou, pričom každé rameno má inú antigénnu 
determinantu.

Bežné lieky majú svoj obchodný názov (originálny alebo generický). Ten môže, 
ale aj nemusí odhaliť chemickú štruktúru lieku. Preto je dôležité čítať aj zloženie lie-
ku, jeho účinnú látku. Tým sa zamedzí kumulovanie užívania preparátov toho istého 
chemického zloženia a predávkovania pacienta (seba) liekom. Nomenklatúra mono-
klonálnych protilátok je pevne daná, ale na rozdiel od bežných liekov nie je chemicky 
definovaná. Vlastný názov môže pri znalosti názvoslovia ukázať, proti čomu je pro-
tilátka namierená a o aký typ protilátky sa jedná.
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Prvá časť názvu je variabilná. Nasleduje časť, ktorá ukazuje cieľ protilátky napr. 
-li(m)-imunitný systém, -tox(a) – toxín, -ki(n) – interleukin. Ďalšia časť názvu infor-
muje o pôvode monoklonálnej protilátky. Napr. -o – ukazuje na myší pôvod, - u – na 
ľudský pôvod, -xi - na chimérickú protilátku. A konečne názvy monoklonálnych proti-
látok sú zakončené -mab. Teda natalizumab ukazuje, že protilátka je zameraná proti 
štruktúram imunitného systému a jedná sa o humánnu protilátku.

V posledných rokoch sa dostávajú monoklonálne protilátky do rúk neurológov, 
ktorí ich využívajú pri liečbe sclerosis multiplex. Prvou schválenou monoklonálnou 
protilátkou pri liečbe SM bol NATALIZUMAB, a to 27. júna 2006. Ďalšou schválenou 
protilátkou bol ALEMTUZUMAB, a to 12. septembra 2013 (pre liečbu leukémií bol 
schválený v r. 2001). Obe protilátky sa uplatňujú pri liečbe relaps-remitujúcej for-
my, avšak tretia monoklonálna protilátka OCRELIMUZAB je schválená (11. januára 
2018) pre liečbu relaps-remitujúcej formy i pre liečbu primárne progresívnej formy 
SM, čo otvára nové obzory liečby a nádej na úspešnú liečbu tejto formy SM. Štvrtou 
v Európe schválenou protilátkou je DACLIZUMAB. Chimérická monoklonálna proti-
látka RITUXIMAB nie je schválená pre liečbu SM (lieči sa ňou B bunkový lymfóm, 
non-Hodgkinov lymfóm, niektoré druhy iných leukémií a reumatoidná arthritída), na-
priek tomu bol v rôznych štúdiách použitý na liečbu SM off-label.

Ostatnú dobu je snaha vedcov priniesť na trh humánne, purifikované monoklo-
nálne protilátky. Je snahou vyhnúť sa reakciám vedúcim k eliminácii a „zneškod-
neniu“ monoklonálnej protilátky v tele pacienta, vyhnúť sa alergickým reakciám, flu 
like syndrómu, či iným nešpecifickým reakciám pri podávaní lieku. Samotné mono-
klonálne protilátky môžu spôsobovať i závažné ochorenia, niekedy s veľmi ťažkým 
poškodením zdravia pacienta. Preto je nutný prísny monitoring biologických funkcií 
pacienta liečeného touto liečbou. A to ako zo strany lekára, ktorý pozná možné rizi-
ká vzniku závažných komplikácií, tak i zo strany pacienta, ktorý musí striktne dodr-
žiavať pokyny lekára a hlásiť akúkoľvek zmenu i mimo dopredu stanovených časov 
konzultácií a návštev centra pre liečbu SM. 

Záverom by som chcel povedať, že hlavným potenciálom monoklonálnych proti-
látok je možnosť selektívne ovplyvniť imunologické pochody, ktoré sú podstatou au-
toimunitných ochorení. Pôvodne zvieracie a chimérické protilátky sú nahradzované 
humanizovanými a humanitnými, čo prináša výraznú redukciu nežiadúcich príhod a 
teda aj celkovo lepší bezpečnostný profil. Tým rastie pre pacienta i benefit liečby. 

I keď sú u nás na liečbu SM schválené štyri monoklonálne protilátky, nestráca-
me nádej, že čoskoro na trh s liekmi prídu nové a účinnejšie nonoklonálne protilátky 
s minimálnymi nežiadúcimi účinkami. V súčasnej dobe sa testujú: OFATUMUMAB, 
OCILIZUMAB a ECULIZUMAB.

MUDr. Branislav Brežný
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NA MARGO: CVIČENIE JOGY
Napriek tomu, že v súčasnosti poznáme na SM liečbu a máme možnosť kontroly priebehu 
ochorenia, nie je to všetko, čo môžeme pre svojich pacientov urobiť. Musíme ich presvedčiť, 
čo môžu a čo musia sami sebe urobiť (aj podľa našich zákonov a platných predpisov).
Únava sprevádza pacienta s SM už skôr, ako ju má diagnostikovanú. To všetci dobre vieme, 
ako nás tento pocit prepadol a že sme si to jednoducho nevedeli vysvetliť. Ešte sme len 
otvorili oči a už sme mali pocit „narobenia“, pocit, že musíme dať viac energie na pohyb a aj 
na chcenie sa hýbať. Neskôr sme sa dozvedeli, že tieto pocity sa dajú schovať za slovo „di-
sebilita“. Je to slovo z angličtiny, ktoré sa dá preložiť, ale v slovenčine má viacero významov. 
Najčastejšie hovoríme - o neschopnosti, nespôsobilosti, ale aj slabosti, invalidite, handicape 
(v širšom slova zmysle) - vo vzťahu k nejakej činnosti. Lieky a zlepšenie stavu nám dávali 
optimizmus, avšak pocity únavnosti v nás ostávali.

A teda, okrem medikamentóznej liečby, každý z nás hľadal spôsob ako si pomôcť. Jedni 
si hľadali koníčky, najčastejšie v tichu domova, iní s čo najmenším fyzickým výdajom. Lebo, 
keď sme sa hýbali viac, tak sme boli viac unavení. Potom sa to otočilo: nebudem sa hýbať, 
aby som nebol unavený! Naše telá, aj pri takomto pohľade na svet a na náš stav, sa stali ako-
by malátnymi, nechcem povedať, že sme ako handroví panáci (prosím o odpustenie, ak som 
sa niekoho dotkol). Medzi nefarmakologické metódy liečby SM patrí i pohybová aktivita. Sú to 
rôzne športové aktivity, aérobný a rezistenčný, či kombinovaný tréning. Dokonca sa zistilo, že 
pravidelné cvičenie v dĺžke troch mesiacov zlepšilo imunitné reakcie cvičenca. A to je určité 
nóvum v poznaní efektivity rehabilitačných aktivít. Totiž, dlhú dobu je u nás medicínsky odbor 
venujúci sa rehabilitácii a balneoterapii v úzadí záujmu zodpovedných inštitúcií a následne i 
lekárov (bližšie sa nebudem touto problematikou zaoberať, prekračuje hranice záujmu tohto 
príspevku). 
Na našich stretnutiach ponúkame celú plejádu pohybových aktivít. Od individuálnych cvičení 
na rozhýbanie sa, až po skupinové ako sú taoistické cvičenia tai-chi či joga. Mnoho rehabi-
litantov a fyzioterapeutov kombinuje viacero cvičení navzájom, aby „ušili na mieru“ rehabili-
tačnú zostavu konkrétnemu pacientovi. Všetky cvičenia prinášajú do života cvičenca benefity 
nielen somatické, ale aj duchovné a emocionálne. Cvičenec získava nadhľad na seba, na 
svoj zdravotný stav, nachádza v cvičení uspokojenie tela a duše v jednote svojho „Ja“. Vne-
siem trochu svetla do týchto „východných“ cvičení.

Taoistické Tai Chi, nazývané aj „meditácia v pohybe“ alebo „zdravotné Tai Chi“, spočíva 
najmä v zostave 108 cvikov, ktorých autorom je taoistický mních Moy Lin-shin (1931-1998). 
Väčšinu cvikov prebral a upravil z tradičného cvičenia Tai Chi Chuan (pôvodne bojového) 
tak, aby mali priaznivé zdravotné účinky, predovšetkým na uvoľnenie a posilnenie chrbtice. 
Pôsobí na mnoho ďalších partií, vrátane vnútorných orgánov a v neposlednom rade prináša 
cvičiacim aj duševný relax. Vďaka nenáročnosti a prispôsobivosti ho môžu cvičiť aj ľudia s 
obmedzenými pohybovými možnosťami(vozičkári, ako sme to mohli vidieť na stretnutí v Pieš-
ťanoch) a seniori. 

Joga v pôvodnom význame znamená jarmo, znamená však aj obnovenie spojenia indi-
viduálneho Ja (Átman) s univerzálnym bytím (paramátman/Brahman (= Brahma). Sanskrtský 
výraz joga, odvodený od slovného koreňa judž, má mnoho rôznych významov, z ktorých naj-
používanejšou sú: pripútať, spojiť, zjednotiť alebo ovládnuť. 

Obe tieto cvičenia vyžadujú určitú sebakontrolu. Nie je možné dlhšiu dobu necvičiť a 
potom to „dobehnúť“. Vyžaduje to dennodenný pohybový rituál. Treba sa naučiť cvičiť, naučiť 
sa vychutnať si čaro pohybu a čaro telesnej a psychickej úľavy po cvičení. Veď nič z neba 
nepadne zadarmo.
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Klasické cvičenie viedlo k zlepšeniu kondície a výkonnosti kardiovaskulárneho aparátu, 
najmä u „zdravej“ populácie. Nižšia účinnosť cvičenia u pacientov s SM môže byť spôsobená 
nízkym anaeróbnym prahom, ako i zvýšením teploty tela a tým aj zvýrazneniu neurologického 
deficitu (Uhtofov fenomén). Pri anaeróbnom cvičení vzniká z glukózy kyselina mliečna, ktorá 
zvýrazňuje tuhosť a bolestivosť svalu (poznáme to ako „svalovicu“ po väčšom fyzickom výko-
ne), a v konečnom dôsledku sa znižuje i svalový výdaj.

Dychové cvičenia pri joge sa sústreďujú na vdych a výdych, na naučenie sa správne 
dýchať. Kladie sa dôraz na bránicové dýchanie a maximálne využitie dychovej kapacity. Strie-
danie rýchlej a pomalej dychovej aktivity vedie k lepšiemu prekrveniu mozgu a tým vedie i k 
zlepšeniu metabolických procesov v mozgu. SM je metabolicky výrazne náročné ochorenie, 
patologické procesy vyčerpávajú metabolické zásoby mozgu a správne dýchanie  pomáha 
udržiavať jeho správne fungovanie.

Pohybové zostavy a cvičenia sú posilňujúce aj uvoľňujúce, cielené na každú časť po-
hybových segmentov, končatín, chrbtice, svalových skupín.... Svalovým a  kineziologickým 
rozborom, ktorý urobí rehabilitant, sa dá cvičiť cielene to, čo je postihnuté. A tak znova zís-
kať rovnováhu v jednotlivých segmentoch. Cvičením jednotlivých zostáv získame uvoľnenie 
skrátených puzdier kĺbov, zmiernime spasticitu a zlepšíme elasticitu svalu, získame vyrovna-
nie napätia medzi postihnutým a zdravým svalom. Po cvičení však nesmieme zabudnúť na 
následnú relaxáciu tela, zameranú na tzv. postizometrickú relaxáciu, uvoľnenie sa od hlavy 
až po päty. Neodporúča sa náhle ukončiť cvičenie. Nedocielilo by sa uspokojenie z pohybu a 
vyrovnania emócií a likvidovania stresu, ktorý je bezpochyby v nás.

Okrem iného, cvičenie jogy má za následok aj zlepšenie vylučovania metabolických pro-
duktov do moču a tiež sa zistilo, že má vplyv aj na množstvo zbytkového moču v mechúri pri 
vymočení sa. Tiež sa zníži možnosť infekcie močového mechúra s eventuálnym vzostupom 
infekcie na obličky. Súčasťou cvičenia je aj súbor cvikov na spevnenie panvového dna. To je 
tvorené skupinou svalov. Ich ochabnutím či pôrodnými traumami u žien dochádza k zmene 
uhla medzi osou močového mechúra a močovou trubicou. Tým vzniká tzv. stress inkontinen-
cia. A to aj u zdravých žien vedie k inkontinencii moču. A práve jogou vieme toto ochorenie 
zvrátiť. Nie sú potrebné operačné výkony. Navyše, cvičiaci pacienti s SM udávali lepší a kva-
litnejší pôžitok z milovania.

Pacienti s SM mávajú asi 3x častejšie depresívne ochorenia, vyžadujúce si medika-
mentóznu liečbu. Cvičením jogy sa signifikantne znížilo kolísanie nálad, striedanie eufórie a 
stresu. Citovo a náladovo sa cvičenci stávali odolnejší voči stresu, ich psychické rozpoloženie 
bolo skôr stabilizované, nevykazovali emocionálne výkyvy a nálady boli ustálené a svoj stav 
pacienti hodnotili kladne. Tí, ktorí k cvičeniu pridali aj meditáciu, mali ešte lepšie výsledky.

Okrem kognitívnej únavy bol efekt cvičenia badať aj na celkovú únavnosť, disebilitu, čo 
je jeden z kľúčových príznakov SM. Cvičenie sa tiež kladne odzrkadlilo na kardiovaskulárnu 
záťaž. Pacienti boli výkonnejší. Cvičenie jogy má vplyv na autonómny nervový systém, zvy-
šuje aktivitu parasympatriku, znižuje pôsobenie sympatiku, pôsobí aj na niektoré endokrinné 
funkcie .

Pravidelné cvičenie vedie k zníženiu srdcovej frekvencie (indikátor výkonnosti srdca), 
normalizoval sa krvný tlak, znížila sa frekvencia dýchania v záťaži. To ocenia najmä starší, 
pretože sa oddiali srdcové zlyhanie (kardiálna nedostatočnosť).

Joga teda nie je len „cvičenie“. Je to liečebná nemedikamentózna metóda liečby nielen 
SM. Pre nás je však jedinečná. Cvičenci hodnotia zlepšenie kvality života vo všetkých para-
metroch. Okrem toho nič nestojí! Investíciou je chcieť a nájsť si čas. Veď cvičíme pre seba, 
pre svojich blízkych.

MUDr. Branislav Brežný
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Zvýšenie dôchodkov v roku 2019
 

Dôchodky sa v roku 2019 zvýšia o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o pevnú sumu 
určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku vykázanej Sociálnou 
poisťovňou k 30. júnu 2018.
 
 
        O zvýšenie dôchodku nebude potrebné žiadať, poberatelia dôchodkov dostanú písomné 
rozhodnutie. Dôchodky vo vyššej sume budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac 
január 2019 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2019 do dňa predchádzajúceho výplatnému 
termínu v mesiaci január 2019 (https://www.socpoist.sk).

Garantované pevné sumy zvýšenia dôchodkov od 1. januára 2019

Dôchodok 
vyplácaný 

v plnej sume

starobný

predčasný starobný

invalidný s mierou 
poklesu nad 70 %

invalidný s mierou 
poklesu do 70 %

vdovský a vdovecký

sirotský

Zvýšenie 
najmenej (eur)

8,70

8,30

7,40

4,20

5,60

2,70

Dôchodok 
vyplácaný v sume 

jednej polovice

starobný

predčasný starobný

invalidný s mierou 
poklesu nad 70 %

invalidný s mierou 
poklesu do 70 %

vdovský a vdovecký

sirotský

Zvýšenie 
najmenej 

(eur)

2,70

3,00

2,80

1,80

2,50

1,40

Podpora pre osoby s ŤZP zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania
 
V rámci Sociálnej poradne sme obdržali viaceré dotazy ohľadne financovania kúpy nehnuteľnosti a 
možnosti využitia štátnej podpory. V rámci slovenskej legislatívy je zriadený inštitút Štátneho fondu 
rozvoja bývania, ktorý poskytuje podporu na kúpu alebo výstavbu bytu. Nižšie uvádzame podmien-
ky na jeho získanie:
•  Podpora sa poskytuje pre členov domácnosti, ktorej členom je aj fyzická osoba s ťažkým zdravot-
ným postihnutím a žije v spoločnej domácnosti so žiadateľom aspoň jeden rok, alebo fyzická osoba 
s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitého predpisu. Zároveň platí: Vek žiadateľa + lehota 
splatnosti úveru ≤ 65 rokov.
•  Podpora sa poskytuje vo forme úveru a pri ŤZP až do výšky 100 % z obstarávacej ceny stavby, 
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najviac však 80 000 €.
•  Lehota splatnosti úveru je maximálne 40 rokov a úrok je vo výške1%. 
•  Maximálna podlahová plocha bytu v bytovom dome 80 m2 vrátane plochy balkónov a lodžií a v 
rodinnom dome 120 m2 bez plochy balkónov, lodžií, terás, garáže v dome do 25 m2Kupovaný byt 
musí byť maximálne 3 roky od kolaudácie, kúpa od stavebníka uvedeného v kolaudačnom rozhod-
nutí (neplatí pre ŤZP, ktorí môžu kupovať aj starší byt).
•  Maximálny príjem: celkový čistý príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne za 
predchádzajúci kalendárny rok nesmie prevýšiť 4 násobok životného minima na jeho domácnosť.
•  Minimálny príjem: priemerný mesačný čistý príjem domácnosti za predchádzajúci kalendárny 
štvrťrok = 1,3 x životné minimum domácnosti – záväzky ≥ výška splátky.
•  Ručenie je možné výhradne nehnuteľnosťou: Hodnota nehnuteľnosti pri ZŤP ≥ 1,0 násobok po-
žadovaného úveru. 
•  Lehota na podanie žiadosti je od 1. 4. do 31. 10. príslušného kalendárneho roka.
•  Žiadateľ predkladá žiadosť v listinnej podobe ŠFRB prostredníctvom mestského úradu (MÚ) v 
sídle okresu podľa miesta stavby. Žiadosť je po overení dokumentov na MÚ do 10 pracovných dni 
zaregistrovaná do systému elektronického príjmu žiadostí a automaticky je vygenerované poradové 
číslo žiadosti v celkovom poradovníku ŠFRB. Kompletná žiadosť je odoslaná na ŠFRB, ktorý žia-
dosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách.

Viac informácií na stránke Štátneho fondu rozvoja bývania: 
https://www.sfrb.sk/ziadatel/byvajte-vo-svojom/

Otázka do Sociálnej poradne:
 
Akým spôsobom sa posudzuje miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri posu-
dzovaní žiadosti o invalidný dôchodok?

Odpoveď:
 
Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 zákona o so-
ciálnom poistení. Určuje sa podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou 
dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných 
postihnutí. Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa 
nesčítavajú. 
        Určenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť možno zvýšiť najviac o 10 %, 
ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárob-
kovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej 
činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti a schopnosti rekvalifikácie. Obdobne to platí, ak 
pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí 
podmieňujúcich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

V rámci otázok do Sociálnej poradne môžete kontaktovať:
Jan Dvořáček 

Záhonok 1959/27, 960 01 Zvolen
tel: 0908 163 153, e-mail: zdvorackova@gmail.com

Facebook: Slovenský zväz Sclerosis Multiplex - sociálna poradňa

Jan Dvořáček
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LIEČIŤ, CVIČIŤ, STRAVOVAŤ SA PRI SM
    RUŽOMBEROK 12. – 14. OKTÓBER 2018

Stalo sa už tradíciou, že na jeseň usporadú-
va Slovenský zväz Sclerosis multiplex (SZSM) 
edukačný seminár pre našich občanov, trpia-
cich na sklerózu multiplex a ich rodinných prí-
slušníkov. Rozhodnutie, že účastníci nemusia 
byť členmi SZSM prilákalo na toto stretnutie do 
Ružomberka viac ako 130 účastníkov. Stretnu-
tie sa konalo v Kultúrnom dome Andreja Hlinku. 
Žiaľ, tento kultúrny stánok je v renovácii, takže 
sme boli v stiesnených priestoroch. To však ne-
znížilo kvalitu a váhu podujatia, ktorého odbor-
ným garantom bol pán profesor MUDr. Peter 
Turčáni, PhD. – hlavný odborník ministerstva 
zdravotníctva pre neurológiu.
        Podujatie sa začalo spoločným obedom, 
na ktorom sa mohli účastníci zvítať a poroz-
právať. Prezidentka SZSM Pani Jarmila Faj-
norová otvorila odborný program už o 14-tej 
hodine. Úvodná prednáška pani MUDr. Jany 
Roháľovej, bola venovaná sledovaniu priebe-
hu SM, biochemických parametrov pacientov s 
prihliadnutím na liečbu konkrétnym liekom. Už 
počas prednášky sa v auditóriu kde-tu objavili 
drobné diskusie, čo bol znak, že prednáška za-
ujala a auditórium ju neprijímalo pasívne. 
      Druhá prednáška bola z iného súdka. Pani 
MUDr. Danica Caisová z psychiatrickej ambu-
lancie z Košíc predniesla svoj príspevok „Se-
xuologické aspekty pri liečbe SM“. Bola to nová 
téma na našich seminároch a zaujala mladých 
i starých. Takto pojatá a veľmi erudovaná pred-
náška mnohým nastavila zrkadlo, mnohí sa v 
sexuálnych problémoch videli. Téma sexu je 
na Slovensku naďalej tabu, nerozpráva sa o 
nej a tak mnohí naši esemkári sa bez odbornej 
pomoci trápia a boria s problémami z okruhu 
tejto tématiky. Boli naznačené určité východis-
ká, musíme nechať niektoré otázky „dozrieť“ a 
v budúcnosti sa k tejto téme určite vrátime.
       Pán inžinier Stanislav Fekete predstavil 
unikátny výživový prostriedok s protizápalový-
mi, antioxidačnými, neuroprotektívnymi, neuro-
regeneratívnymi a výživovými účinkami - „Neu-
roaspis“. Prípravok má vysoký obsah omega-3 

a omega-6 polynasýtených mastných kyselín 
v kombinácii so špecifickými antioxidantami. 
Bližšie informácie o prípravku je možné nájsť 
na mailovej adrese: info@neuroaspis.sk a na 
internetovej stránke: www.neuroaspis.sk
      Prvú, teoretickú časť, prvého dňa seminá-
ra ukončila pani Mgr. Tatiana Lorencová svojou 
informáciou „MBSR a SM“. Opakovane pred-
stavila túto metódu zdolávania stresu na na-
šich stretnutiach. Následne sme sa rozdelili do 
skupín. Jedna skupina mala praktickú ukážku 
„MBSR: na stres vlastnými silami“ a druhá sku-
pina cvičila pod vedením Mgr. Michala Šedeka 
„Cvičenie náš priateľ“.
      Druhý deň sme začínali znova po skupi-
nách. Tí, ktorí nestihli predchádzajúce cvičenie 
s pani Mgr. Lorencovou v piatok, alebo si ho 
chceli zopakovať, mohli sa znova ponoriť do 
nácviku redukcie stresu. Musím povedať, že 
napriek tomu, že som bol prítomný viacerým 
stretnutiam s pani magistrou, každé bolo iné, 
každé mi niečo prinieslo. Jemné nadviazanie 
kontaktu so skupinou v jej podaní ma vždy oča-
rí. Vie si porozprávať s každým o jeho pocitoch, 
má pre každého slovo výkladu či usmernenia. 
Už púhy pobyt v jej blízkosti redukuje okolitý 
stres. 
       Pani PharmDr. Marcela Balošáková sa 
venovala jogistickému cvičeniu s doprovodom 
stres redukujúcej hudby. Mnohí už podobné 
cvičenia absolvovali, pre mnohých to bolo nie-
čo nové.
     Poslednú prednášku dopoludňajšieho 
programu mal MUDr. Branislav Brežný. Roz-
prával o SM ako ochorení, ktoré je potrebné 
zdolávať kolektívne. Neutiahnuť sa medzi štyri 
steny bytu, ale chodiť medzi ľudí, žiť svoj život 
a nie živoriť. Stretávaním sa v kluboch alebo 
na akciách SZSM, napríklad ako je táto, každý 
dostane nový impulz v boji so svojimi problé-
mami. 
        Po obede odznela prednáška pána pri-
mára MUDr. Petra Koledu, PhD. z neurologic-
kého oddelenia ÚVN v Ružomberku. V pred-
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náške „Ako môže pacient pomôcť lekárovi pri 
kontrole stavu ochorenia?“ pán primár nám 
priblížil potrebu spolupráce pacienta so zdra-
votníckym pracovníkmi, ktorí sa starajú o jeho 
zdravie. Prednáška bola prierezom snáh lekára 
o čo najlepší priebeh liečenia jemu zvereného 
pacienta a nutnosti spätnej väzby zo strany pa-
cienta.
        Pán PharmDr. Josef Suchopár z Drug 
Agency, a.s. predniesol prednášku „Vplyv po-
travín a nápojov na účinok znášanlivosti liekov“. 
Bola to strhujúca prednáška o vplyve potravín 
či potravinových článkov na účinnosť liekov, 
tiež hovoril o interakcii liekov, kedy niektorý 
liek či potravina môže niekoľkonásobne zvýšiť 
účinok lieku alebo jeho účinok zrušiť. Máloktorí 
z nás mali vedomosť, že aj bežný nápoj, inak 
zdravé ovocie, zelenina či korenina môžu mať 
zásadný vplyv na liečbu a na zdravie. Po skon-
čení prednášky bola búrlivá diskusia, ktorá sa 
preniesla do kuloárov. 
            Pani MUDr. Zuzana Dean z neurologic-
kej kliniky v Nitre nás v prednáške „Strava a vý-
živové doplnky“ upozornila na možnosť ovplyv-
nenia priebehu SM stravou. Napriek tomu, že 
na stránkach nášho časopisu Nádej i na našich 
stretnutiach, sme sa opakovane stretali a dis-
kutovali o vhodnej strave pre esemkára, vždy 
sme sa dozvedeli niečo nového, čo sme si 
so sebou z takýchto stretnutí odniesli domov. 
Problém stravovania je aj v tom, že v tejto prob-
lematike vládne určitá módnosť a zmeny posto-
jov kapacít, čo je zdravé a čo nie, sa až príliš 
často a niekedy až radikálne mení. Z diskusie 
vyplynulo, že napriek tomu, že pani doktorka 

nám v minulosti zanechala kontakt na seba, len 
minimum esemkárov prejavilo záujem zaradiť 
do svojej liečby zdravý výživový štýl. Dúfam, 
že v krátkej budúcnosti toto „vákuum“  určitým 
usmernením zaplním.
          Posledné dve prednášky – pani docent-
ky MUDr. Emy Kantrovej, PhD. z Jesseniovej 
lekárskej fakulty v Martine s prednáškou „Nové 
možnosti liečby“ a „Úskalia liečby v domácom 
prostredí“ našich sestričiek Mgr. Viery Priesolo-
vej, Aleny Margetiakovej, Bc. Zuzany Szilagyi a 
Mgr. Nadeždy Talianovej vyzneli na záver ako 
čerešnička na torte. Boli praktickou ukážkou, 
ako spolupráca lekára, sestry a pacienta vedie 
k správnemu menežovaniu liečby, úpravy po-
dávania liečby a eliminácii nežiadúcich účinkov 
pri podávaní liečby. 
           Na záver stretnutie ukončila a vyhodno-
tila prezidentka SZSM pani Jarmila Fajnorová. 
Predovšetkým poďakovala prednášajúcim za 
zhostenie sa daných tém na vysokej profesio-
nálnej úrovni. Poďakovala všetkým zúčastne-
ným, že svojou aktívnou či pasívnou účasťou 
prispeli ku krásnym chvíľam prežitým v tomto 
kultúrnom stánku. Jediným vkladom účast-
níkov seminára bola dobrá nálada a hlad po 
vedomostiach, čo je pre úspešný priebeh ta-
kéhoto podujatia veľmi dôležité. Potvrdila, že i 
naďalej tieto odborné semináre budú prístupné 
pre každého esemkára bez rozdielu, či je alebo 
nie je členom SZSM. Vyzdvihla finančnú po-
moc farma-firiem, ktoré sponzorovali túto akciu 
– boli to títo hlavní partneri: Novartis a Roche a 
partneri: Merck, Biogen a Teva. 

MUDr. Branislav Brežný

EDUKAČNÝ SEMINÁR

V dňoch 12. - 14. októbra 2018 sme sa zúčastnili v Ružomberku, hoteli Kultúra, seminára 
pod názvom „Ako sa správne liečiť, cvičiť a stravovať, aby bol pri SM (esemke) čo najkva-
litnejší život”. Po zvítaní, ubytovaní, výdatnom obede a registrácii v zrekonštruovaných 
priestoroch hotela nás pozdravila a privítala pani prezidentka Jarmila Fajnorová spolu s 
pánom MUDr. Branislavom Brežným a následne otvorili seminár.
           Prvú prednášku s názvom “Sledované parametre pri SM” predniesla pani MUDr. Jana 
Roháľová z neurologickej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – fakult-
ná nemocnica. Ďalšiu zaujímavú prednášku mala pani MUDr. Danica Caisová z psychiatric-
kej ambulancie Košice, ktorá sa dotýkala témy “Sexuologické aspekty pri liečbe SM”.
           Následne nám predstavil pán Ing. Stanislav Fekete prírodnú formu ovplyvnenia 
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sclerosis multiplex, a to doplnok Neuroaspis. Časť prednášok ukončila pani Mgr. Tatiana 
Lorencová predstavením tréningu proti stresu “MBSR”. Po popoludňajšom občerstvení sa 
pokračovalo praktickým tréningom “MBSR: na stres vlastnými silami” a cvičením s Mgr. Mi-
chalom Šedekom. Nasledujúci deň po raňajkách sme si mohli zacvičiť jógu s pani PharmDr. 
Marcelou Balošákovou a pokračovať v tréningu proti stresu s Mgr. Tatianou Lorencovou. Po 
coffe breaku mal prednášku s názvom “JA-TY-MY a SZSM” pán MUDr. Branislav Brežný, 
v ktorej zdôraznil, že je prínosom pre pacienta a rodinných príslušníkov združovanie sa v 
pacientských organizáciách. Po chutnom obede nám pán PharmDr. Jozef Suchopár poroz-
prával, aký majú vplyv potraviny a nápoje na účinok znášanlivosti liekov. Ďalšiu prednášku 
odprezentoval pán MUDr. Peter Koleda PhD., primár neurologickej kliniky Ústrednej vojen-
skej nemocnice SNP Ružomberok - fakultná nemocnica. Venoval sa v nej téme ako môže 
pacient pomôcť lekárovi pri kontrole stavu ochorenia. Doc. MUDr. Ema Kantorová PhD. z 
Jesseniovej lekárskej fakulty UK, neurologická klinika Martin nás informovala aké sú nové 
možnosti liečby.
           Po krátkom občerstvení nám pani MUDr. Zuzana Dean z fakultnej nemocnice v Nitre 
porozprávala o strave a výživových doplnkoch pri sclerosis multiplex.
           Poslednú časť prednášok ukončili otázky účastníkov na sestričky z SM centier a ich 
odpovede na otázky z úskalia liečby v domácom prostredí.
         Na záver seminára sa pani prezidentka SZSM Jarmila Fajnorová poďakovala všet-
kým za hojnú účasť, príjemnú atmosféru a popriala všetkým veľa zdravia, pohody s prianím 
čoskorého stretnutia sa na ďalších akciách SZSM.

 Bc. Monika Vaľková členka VR SZSM                                             

Vedenie SZSM sa naozaj činí v organizovaní rôznych podujatí pre svojich členov. Či už 
je to známa abilympiáda, rekondičné pobyty, tvorivé dielne, semináre zamerané na rôzne 
kategórie SM-károv, končiac školením pre predsedov a hospodárov klubov. Ak som niečo 
prehliadol, tak prepáčte.
       Aj v dňoch 12. – 14. 10. 2018 bol edukačný seminár so všeobecným zameraním v 
Ružomberku v hoteli Kultúra. Niektorí účastníci boli síce zaskočení informáciou, že nebu-
dú ubytovaní v Kultúre, ale v iných zariadeniach. Spôsobila to rekonštrukcia 3. poschodia 
v hoteli. Ale aj náhradné ubytovanie bolo kvalitné, a boli tam ubytovaní hlavne chodiaci 
účastníci seminára, tí slabšie chodiaci a vozičkári sa popratali do Kultúry. Tento hotel má 
dobré situovanie v meste a aj samotné mesto je dobre dostupné či už vlakom, autobusom 
a aj autom. Ideálne miesto na usporiadanie celoslovenských akcií. Takéto akcie sú výborné 
nielen z dôvodu, že sa všeličo nové dozvieme o liečbe, stravovaní, ako cvičiť, ako odbúrať 
stres, ale že sa môžeme s priateľmi stretnúť osobne a porozprávať sa.
       Aký bol program? Vyvážený a hodnotný. Oboznámili sme sa s tým, čo je nové v liečbe 
SM-ky. Pribudli nové účinnejšie lieky, ale pribudli aj nežiaduce účinky, ktoré sú väčšie.
     Mohli sme si zacvičiť klasické cvičenie aj jogu pod vedením školených cvičiteľov. Zau-
jímavé bolo aj cvičenie – meditácia ako zvládnuť stres vlastnými silami pomocou MBSR. 
Tieto metódy sú pre nás zatiaľ dosť vzdialené, vyžadujú nejaký čas, ale ten nemáme, lebo 
sa stále niekde ponáhľame, všetko chceme - ako sa zvykne hovoriť - „ak nie hneď, tak 
aspoň už aj„ !!! Nevieme si nájsť pre seba chvíľočku času a pokúsiť sa pozrieť do svojho 

EDUKAČNÝ SEMINÁR SPOJENÝ 
S POTULKAMI PO SLOVENSKU
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vnútra. Je to už len na každom z nás ako nehľadať výhovorky „prečo nie“, ale povedať si 
„prečo áno“! Niečo nové sme sa dozvedeli aj o strave a výživových doplnkoch. Veľmi dobrý 
príspevok mal MUDr. Brežný na tému „JA – TY – MY a SZSM„. Tí, ktorí chodia na semináre 
a iné aktivity SZSM chápu, čo povedal MUDr. Brežný, ale čo s ostatnými? Tento príspevok 
by sa mal odprezentovať na každom stretnutí, lebo vždy sa objavia noví ľudia a nebolo by 
od veci, keby sa tento príspevok odprezentoval aj v každom klube.
     Asi tieto dva príspevky zaujali účastníkov najviac. MUDr. D. Caisová – Sexuologické 
aspekty pri liečbe SM. Nik nevyrušoval, nik nechodil hore dole na WC a všetci sme pozorne 
počúvali. A nie jeden si v duchu myslel, veď to ako keby hovorila o mne! Druhý taký prí-
spevok bol od PharmDr. J. Suchopára – Vplyv potravín a nápojov na účinok znášanlivosti 
liekov. Hlavne sa nám páčilo, že pán doktor bol ochotný osobne poradiť záujemcom čo a 
ako! Hneď po prednáške sa vytvoril dlhý rad záujemcov o osobnú radu.
     Myslím si, že seminár mal vysokú odbornú úroveň a každý z nás si mohol vybrať, čo ho 
najviac zaujíma. 
     Želám vedeniu SZSM na čele s prezidentkou Jarkou Fajnorovou veľa síl do ďalšej práce 
a šťastnú ruku pri výbere prednášajúcich.
     Nedá mi, aby som trošku nepichol aj do našich radov. Možno sa niektorým tieto riadky 
nebudú páčiť a pomyslia si, že toto som nemusel napísať. Ja len preto, aby sme si nemys-
leli, akí sme všetci bezchybní a úžasní a empatickí jeden k druhému. Myslel som si, že tie 
časy, keď je niečo vyložené na stole a je to zadarmo, tak to treba využiť bez ohľadu na to, 
či sa z toho ujde aj ostatným. Takto si jedna osôbka z našich radov na prestávke pri „coffee 
breaku“ nakládla do kabelky čajové sáčky a na dôvažok aj niekoľko kúskov štrúdle. Možno, 
že nevedela, že sa to nepatrí??? 
     Ešte jeden postreh. Nikto sme nemali vyárendované miesta na sedenie pri stravovaní a 
tak ako kto prišiel, tak si sadol. No nie všetci. Jedna pani nás vyhodila od stola, že oni tam 
sedeli včera, tak tam budú aj dnes, že my si máme ísť sadnúť inde. Nemalo význam robiť 
rozruch, veď miesta bolo dosť a aj jedla. Len nás prekvapilo správanie SM-kára k inému 
SM-károvi. Len toľko pre vašu informáciu, že aj takýto ľudia sú medzi nami. Našťastie, sú 
to len výnimky!
Celkový dobrý dojem z celého podujatia sme si nenechali pokaziť týmto konfliktom. Veď 
akoby vyzeral ten náš svet, keby sme boli všetci rovnakí!
     Počasie nám prialo na toto ročné obdobie mimoriadne žičlivo. V nedeľu ráno po raňaj-
kách sme už o 10–tej sedeli v aute a uvažovali sme, čo s načatým takýmto krásnym dňom? 
Po ceste domov sme sa zastavili v kúpeľoch Korytnica. Určite viete, že kúpele skrachovali 
a sú v dezolátnom stave. Budovy vyzerajú ako keby tadiaľ prešla frontová línia – smutný 
pohľad. Kúpele už za Rakúsko-Uhorska patrili k tým vychýreným a najobľúbenejším. V roku 
1873 bola tunajšia voda ocenená na svetovej výstave vo Viedni a v roku 1904 bodovala 
ako jediná európska minerálna voda na svetovej výstave v Amerike v Saint Louis. V rokoch 
1911 a 1921 zničili kúpele totálne požiare, ale kúpele vstali z popola a boli obnovené. V 
búrlivých rokoch privatizácií boli v roku 1995 privatizované aj kúpele Korytnica, ani požiare 
nepoložili kúpele na kolená - až privatizácia. Zatiaľ jediná pozitívna správa je, že sa podari-
lo obnoviť pramene a tie nesú mená: Jozef, Žofia, Antonín, Vojtech I. a II.. Zloženie vody je 
ako vo Vichy vo Francúzsku alebo v Bath v Anglicku. Kúpele boli obľúbené výletné miesto 
pre obyvateľov Ružomberka, kde od roku 1908 a do roku 1974 premávala železnička nazý-
vaná „Korytnička“. Hádam sa ešte podarí vzkriesiť kúpele!
     Prešli sme cez Donovaly a zastavili sme sa na Starých Horách. Je to najstaršia obec 
s baníckou históriou v regióne Banskej Bystrice. Obec je známa ako významné pútnické 
miesto k Bazilike Minor. Nádherné sú aj starohorské kaplnky a neodmysliteľná studnička 
Panny Márie.
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     Slniečko nás priam volalo zastaviť sa ešte niekde. Vyhoveli sme volaniu a odbočili sme 
z hlavnej cesty na Španiu Dolinu. Unikátna banícka dedinka, kde história ťažby siaha až do 
11. - 12. storočia. Meď zo Španej Doliny bola najkvalitnejšia z celej Európy. V dedinke náj-
dete aj vzácny organ z dielne Majstra Podmanického, ktorý má takmer 300 rokov. Potrebuje 
ale obnovu a o jeho záchranu sa pokúsia v Čechách v dielňach pánov Kánského a Brachtla 
v Krnove. Mimoriadnym lákadlom pre oči je aj banský orloj.
     Takto pomaly sme docestovali domov. Tieto miesta, ktoré som spomínal, nebolo ako 
chválenie, kde sme sa všade zastavili, ale ponuka pre vás, keď budete cestovať po trase 
medzi Ružomberkom a Banskou Bystricou, kde sa oplatí zastaviť a pozrieť si tieto miesta. 

Na záver ešte raz vďaka SZSM za výbornú akciu a nám všetkým želám pokoj a dobro
Vojto z Banskej Bystrice

OKTÓBROVÝ EDUKAČNÝ SEMINÁR V RUŽOMBERKU

Väčšina z vás už určite vie, že v októbri sa konal v Ružomberku Edukačný seminár pod 
názvom „Liečiť, cvičiť, stravovať sa pri SM (esemke)“.
          Na takomto seminári som bola prvýkrát a moje dojmy sú veľmi dobré. Hoci sme sa 
nedohodli, z nášho Klubu SM KNM sme sa stretli ja, Anka Poláková, Lenka Chlebeková a 
Janko Putera. Mám za sebou už veľa prednášok, ale tieto boli akési iné - živšie. Diskuto-
valo sa s účastníkmi - pacientmi, radilo 
sa vo všetkom v čom sa dalo. Otázok 
a odpovedí bolo neúrekom. Mne veľmi 
dobre padla prednáška - „Vplyv potra-
vín a nápojov na účinok znášanlivos-
ti liekov“ - prednášal PharmDr. Josef 
Suchopár, ktorý si našiel čas na kaž-
dého osobne, kto mal záujem o radu. 
Perfektné!!! Vďaka, budem riešiť svoj 
problém podľa rady, uvidím čo bude 
ďalej!? 
Od ostatných prednášajúcich lekárov 
som sa tiež niečo dozvedela. MUDr. 
Branislav Brežný mal tiež zaujímavú 
prednášku ochutenú humorom, odľah-
čené počúvanie – super! Všetci sa sna-
žili svoju tému vysvetliť čo najlepšie. 
Dokonca tam boli aj sestričky z centier 
SM, ktoré sa tiež zapojili do diskusie.
          A čo mi urobilo najviac radosť? 
Cvičenie s Mgr. Michalom Šedekom, 
ktoré malo názov „Cvičenie náš pria-
teľ“. Prišla som najskôr len ja s mojim 
doprovodom - Jankou Časnochovou, 
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cvičili sme chvíľu samé, venoval sa nám naplno. Potom prišli aj ostatní. Dôležité je cvičiť aj 
vtedy, keď sa nám zdá, že ničím nepohneme. Pomaličky, po troche, ale snažiť sa je dôle-
žité. Nevzdávať sa! Nájsť si vždy trochu času. Poradil mi ako mám cvičiť na môj problém s 
nohou. Sama sebe som sľúbila, že každý deň sa aspoň trochu v cvičení polepším, tak ma 
Mgr. Šedek nabudil... :D Cvičila sa aj joga a cvičenie ako zvládnuť stres.
Nebudem viac písať, len tak v krátkosti, čo ma najviac zaujalo. Boli to dva dni v krásnom 
prostredí, ktoré mi padli na úžitok a rýchlo prešli, ako keď fúkne vietor do lístia v jeseni. 
Stretla som sa tam s priateľmi, ktorých mám rada, hlavne Lošonciovcov, moja srdcová zá-
ležitosť - chichi... 
         Ďakujem Jarke Fajnorovej a všetkým organizátorom za tento seminár.

Anka Špiláková, Skalité, Klub SM KNM 

...O EDUKAČNOM SEMINÁRI EŠTE NAPÍSALI...

Ahoj Jarka, chcem sa Ti veeeľmi poďakovať 
za skvelý edukačný seminár v Ružomberku, 
ktorého sme sa s mojim partnerom zúčastni-
li. Bolo to naše prvé stretnutie s SM-kármi, 
no určite nie posledné. Samozrejme veľká 
vďaka patrí i všetkým organizátorom, pred-
nášajúcim a zúčastneným.
       Pre mňa, ako novo diagnostikovanú 
pacientku, bol seminár veľkým prínosom. 
Poskytol  mne i môjmu Apartnerovi mnoho 
nových potrebných informácií a rád, ako si 
možno zabezpečiť čo najkvalitnejší život čo 
najdlhšie. Napríklad prednáška pána dokto-
ra Suchopára nás veľmi zaujala. Samotný 
prejav pána doktora bol pútavý, živý, prínos-
ný, ale aj humorný.
     Rád, ako sa stravovať, ako a čo cvičiť 
pri tejto diagnóze, je síce plný internet, no 
zväčša sa vylučujú a nie sú kompatibilné, 
preto ďakujeme aj za informácie od Doc. 
Kantorovej, či MUDr. Dean i ostatných pred-
nášajúcich. A tiež workshopy, ktoré boli pre 
nás náučné a naviedli ma na smer, ktorým 
sa môžem vybrať a ktorý určite vyskúšam.
       V neposlednom rade musím spomenúť, 
ako veľmi mi prospelo spoznanie a rozho-
vory s SM-kármi, ktorých som na seminári 
spoznala. Bolo to prvýkrát odkedy mám túto 

diagnózu, kedy som sa mohla s niekým tak 
otvorene porozprávať o tom, čo ma trápi, čo 
som si už s SM-kou prežila a čo prežívam, a 
necítila som len ľútosť, ale ozajstné pocho-
penie.
       Celý víkend mi veľa dal aj po psychickej 
stránke a určite by som podobné stretnutia 
odporučila všetkým novo diagnostikovaným.
Preto ešte raz: ĎAKUJEM a tešíme sa na 
ďalšie stretnutie po pôrode.

S pozdravom 
Monika F.

V dňoch 12. - 14. 10. 2018 som sa zúčast-
nila Edukačného seminára: „Liečiť, cvičiť, 
stravovať sa pri SM“, ktorý sa konal v hoteli 
Kultúra v Ružomberku. 
       Chcela by som poďakovať organizáto-
rom a iniciátorom za kvalitne a na vysokej 
úrovni pripravené toto tak potrebné a užitoč-
né podujatie. Som presvedčená, že všetci 
účastníci si odniesli zo seminára hodnotné 
informácie a poznatky, ktoré pomôžu zlepšiť 
kvalitu života pri ochorení SM.

M. Bohátová
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EDUKAČNÝ SEMINÁR 
PRE NOVODIAGNOSTIKOVANÝCH PACIENTOV  

A SEKCIU DETÍ, ICH RODIČOV A MLÁDEŽE PRI SZSM

Ako už býva zvykom, v ostatných rokoch novembrovým edukačným seminárom završujeme 
vo zväze školiace akcie. Aj tento raz sme si vybrali Ružomberok. Prirástol nám k srdcu. Je 
tu príjemné, priam komorné prostredie. Je tu možnosť posedieť si v ústraní, občerstviť sa v 
kaviarni, porozprávať sa a najmä vypočuť si prednášky, dozvedieť sa niečo nového. A nad 
týmto seminárom, v dňoch 16. – 18. novembra, bdel duch pána profesora MUDr. Petra Tur-
čániho, PhD, hlavného odborníka pre neurológiu pri MZ SR, ktorý bol odborným garantom 
tohto podujatia. A keďže nielen vedomosťami je človek živý, o naše zažívacie ústrojenstvo 
sa staralo osadenstvo kuchyne, ktoré sa znamenite ujalo svojej úlohy.
      Prednáškový maratón otvorila prezidentka SZSM pani Jarmila Fajnorová. V krátkosti 
nás oboznámila s technickými záležitosťami celého podujatia a uviedla prvú prednášku pani 
MUDr. Marianny Vítkovej, PhD z Neurologickej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura 
v Košiciach. Jej prednáška „Tehotenstvo a SM“ sa dotýkala najmä mladých esemkárov. 
Nielen nežného pohlavia, ale aj mužskej časti auditória. Tí starší mali možnosť na základe 
povedaného posúdiť svoj postoj k tejto problematike. V minulosti totiž gravidita pacientky 
s SM bola nežiadúca a odporúčalo sa tehotenstvo ukončiť umelým potratom. Našťastie, 
nové poznatky o priebehu SM, liečbe SM novodobými liekmi a možnosti plánovania gravi-
dity umožňujú priviesť na svet deti bez zbytočného rizika pre matku. Narodením dieťaťa sa 
rodina stáva kompletnou, plnohodnotnou a žena si splní prianie byť matkou.
      Druhá prednáška  sa týkala psychológie pacienta so SM. Jej názov bol „ Vzťahy pa-
cienta so SM“ a predniesla ju PhDr. Martina Chylová z 1. psychiatrickej kliniky LF UPJŠ v 
Košiciach. Bola to široko koncipovaná prednáška o vzťahoch pacienta so SM v rodine a v 
spoločnosti. Poukázala na množstvo úskalí v živote esemkára. 
      Treťou prednáškou prvého bloku bola prednáška pána PharmDr. Dominika Tomeka z 
Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity s názvom „Úvod do potravinových 
intolerancií“. Téma bola bravúrne zvládnutá a aj nám laikom boli zrejmé rozdiely medzi in-
toleranciou a alergiou na potraviny alebo ich súčasti. Varoval pred „samoliečbou“ a aj pred 
nekritickým postojom k zásadám výživy. Svoje problémy je nutné konzultovať s lekárom, 

pretože sa môžu „zaskliť či zare-
tušovať“ veľmi závažné prízna-
ky ochorenia a ich príčiny  môžu 
byť objavené pacientovi neskoro, 
kedy má už závažne poškode-
né zdravie. Povedal nahlas, že 
nemáme lekárov, ktorí by sa ve-
novali výžive obyvateľstva a to 
najmä v preventívnej  činnosti. 
Praktickí lekári, diabetológovia či 
gastroenterológovia sú zahltení 
množstvom chorých a na preven-
ciu akoby neostal čas. A ani spo-
ločnosť nevypracovala jednotné 
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zásady správnej výživy.
       Po ukončení prvého prednáškového bloku nasledoval coffee break. To nie je únik, nie 
je to odpútanie sa od predkladanej témy dňa, ale je to rozprávanie sa, besedovanie v kulo-
ároch o prednesených témach. Tiež sa pri ňom stretali „starí známi“ a ostávali v družnom 
rozhovore.
        Následný blok „rozdelil“ auditó-
rium do dvoch skupín. Jedna skupina 
pod vedením pani PhDr. Martiny Chylo-
vej sa venovala téme „Relaxáciou proti 
ťažkým chvíľam“  a druhá skupina bola 
vedená pánom Mgr. Šedekom a veno-
vala sa téme „ Cvičenie náš priateľ“ . 
Po trištvrte hodine sa skupiny vymenili. 
Boli to praktické ukážky, ktoré obozna-
movali účastníkov o možnosti relaxácie 
psychologickými  a telovýchovnými pro-
striedkami.
        Po večeri bol v Átriu hotela  spolo-
čenský večer. Mali sme možnosť sa zo-
známiť s novými priateľmi, porozprávať 
sa o činnosti v kluboch, o dosiahnutých 
métach, o sebe, o rodine. Boli to pekné chvíle súdržnosti a náklonnosti. Mali sme aj  hudbu, 
pri ktorej sa nielen mladí, ale i tí skôr narodení vrteli, poskakovali. Škoda, že o 22-tej hodine 
hudba stíchla. Mnohí z nás sa ešte vybrali do ulíc a krčmičiek, kde družné rozhovory pokra-
čovali až do skorého rána. Na niektorých to bolo na druhý deň vidieť, veď program začal už 
o deviatej hodine.
         Pani MUDr. Zuzana Dean, neurologička Fakultnej nemocnice v Nitre, predniesla  tému  
„Strava a výživové doplnky“. Pani doktorka sa totiž venuje aj problematike stravovania pa-
cientov so sclerosis multiplex. Zdôraznila, že doteraz nie je na  stravovanie pacientov s SM 
jednotný názor. Neexistujú zásadné práce, ktoré by boli jednoznačne označili „dobré“ a „zlé“ 
potraviny. Odporúčania dietológov na stravovanie a návyky pri stravovaní  sa esemkára sú 
obdobné, ako u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami. A to najmä vo znížení príjmu 
tukov. Za dobré tuky označila tie, ktoré sú pri izbovej teploty tekuté ( výnimka je kokosový 
a palmový olej). Strava esemkára by mala byť veľmi blízka „stredomorskej“ – teda veľa 
zeleniny a rýb, z tukov treba preferovať olivový olej. Súčasne je potrebné v strave zvýšiť 
príjem vitamínu D, ktorý je rizikovým faktorom pre vznik SM a má čo hovoriť i do imunitných 
pochodov.  Pani doktorka vychádza z prác prof. Swanka a prof. Jelineka, ktorí jednoznačne 
dokázali, že ich pacientom sa pri dodržiavaní určitých zásad výrazne zlepšil zdravotný stav. 
Zlepšenie nenastane zo dňa na deň, ani z mesiaca na mesiac. Je to beh na dlhé trate, na 
roky. Je to zmena stravovacích návykov pre celú rodinu, zmena životného štýlu. Pani dok-
torka vedie skupinu pacientov, ktorí tieto diéty dodržujú a chcela by vydať akúsi kuchársku 
knihu či manuál s receptami dodržiavajúcimi zásady stravovania ako ich navrhli páni profe-
sori Swank a Jellinek.
      Ešte pred obedom sme sa znova rozdelili na dve skupiny, ktoré si neskôr vymenili lekto-
rov. Prvú skupinu viedla pani Lucia Knapcová, ktorá sa venovala  cvičeniu „Pilates“ a druhú 
skupinu viedla pani Mgr. Jana Dornáková Bukvayová a venovala sa cvičeniu „Jóga“.
      Po cvičení nám vyhladlo ( cvičenia sa pretiahli o viac ako pol hodinu oproti plánu)  a po 
obede sme sa stretli  o 14-tej hodine v prednáškovej miestnosti, kde pani doc. MUDr. Ema 
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Kantorová, PhD z neurologickej kliniky  a centra pre liečbu SM  Jesseniovej lekárskej fakulty 
v Martine predniesla „Nové možnosti liečby“. Vo svojej prednáške zhrnula problematiku lieč-
by v minulosti a v súčasnosti, vysvetlila zásady liečby SM a možné riziká a úskalia moder-
nej liečby. Poukázala, že „najsilnejšie“ lieky majú aj najviac nežiaducich účinkov. Vyzdvihla 
nutnosť spolupráce pacienta, sestry i lekára navzájom. Liečba by mala  byť „ušitá“ na mieru 
každému pacientovi.
        Po prednese tejto témy sme sa rozdelili na ženy a mužov s SM. Nasledovali totiž „Dô-
verné rozhovory s psychológom“, viedla ich pani PhDr. Martina Chylová. Mužská aj ženská 
časť populácie má svoje osobitné problémy. Tie je dobre rozobrať samostatne, teda ženy a 
muži zvlášť. A aby  sa esemkári nehanbili pred svojimi doprovodmi,  vylúčili sme ich z týchto 
skupín. 
        Čas coffee breaku sa tentoraz dobre pretiahol, pretože keď pracovali ženy, muži sa 
občerstvovali a naopak, keď boli v „práci“ muži, občerstvovali sa ženy. To už sme sa roz-
delili na štyri skupiny a pod vedením našich sestričiek z centier pre liečbu SM - pani Mgr. 
Viery Priesolovej, Aleny Mar-
getiakovej, Bc. Zuzany Szi-
lagyiovej a pani Viery Zigovej 
- a Dr. Brežného sme sa ve-
novali téme „Úskalia liečby v 
domácom prostredí“.  Boli to 
rozhovory, na ktoré bežne v 
ambulanciách nie je dostatok 
času alebo priestoru. Často sú 
veľmi osobné, ale ukázalo sa, 
že mnohí z nás majú obdobné 
problémy, ale ich neventilujú. 
A tu na to bol priestor.
     Žiaľ, ukážka z cvičenia 
umenia Taoistického Tai Chi 
nebola, pretože sa nám v po-
slednej chvíli lektor ospravedlnil.
      Záverečné slovo pri ukončení tohto, dovolím si povedať veľmi úspešného podujatia, mali 
všetci účastníci. Vyslovili svoj názor na jeho priebeh a obsah. A tiež odzneli návrhy, ako po-
kračovať ďalej pri organizovaní nových ročníkov vzdelávania. Pani prezidentka Jarmila Fajno-
rová prisľúbila, že sa týmito návrhmi bude zaoberať. Poďakovala všetkým za aktívnu účasť a 
vyslovila prianie, aby sa o tomto podujatí rozprávali i v kluboch. Veď nie všetci mali možnosť 
zúčastniť sa seminára. A informácie majú v tejto dobe a pri našom postihu zásadný význam.
       Chcel by som poďakovať všetkým prednášajúcim, vedúcim workshopov a  cvičiteľom za 
výborne navodenú pracovnú atmosféru  a aj organizátorom za zvládnutú organizáciu tohto 
podujatia na jednotku s hviezdičkou. Tiež pracovníkom hotela Kultúra, ktorí napriek prestav-
be tohto zariadenia nám pripravili krásne prostredie. Veľké ďakujem vyslovujem kuchárom  
a  obsluhujúcemu personálu, ktorí  nás svojim umením (opakovane) očarili. 
     Ostáva mi len vysloviť prianie, aby sme sa na podobnom edukačnom seminári stretli budúci rok.

                                                                               MUDr. Branislav Brežný

Hlavný partner podujatia



CITRUSOVÉ OVOCIE
Po citrusovom ovocí siahame hlavne počas 
zimných mesiacov. Citrusové ovocie máme 
radi  pre jeho osobitú chuť. Mnohí z nás navy-
še oceňujú i jeho pozitívny vplyv na naše zdra-
vie. Citrusy nesmú nikdy chýbať na vianočnom 
stole.
        Okrem vitamínu C, obsahujú aj iné telu 
prospešné látky.

Pomaranče obsahujú vitamíny B1, B2, ale 
aj draslík, vápnik, železo či horčík, nájdete v 
nich aj kyselinu listovú, ktorá pôsobí ako anti-
oxidant a zabezpečuje správnu funkciu bielych 
krviniek.
Citróny obsahujú pomerne veľa sodíka, váp-
nika a draslíka, pôsobia nielen antibakteriálne, 
ale aj antimykoticky, chránia organizmus pred 
pôsobením voľných radikálov.
Grapefruit vďaka horkej chuti pôsobí priaz-
nivo na trávenie a reguluje črevnú činnosť, zá-
roveň prečisťuje organizmus a pozitívne pod-
poruje látkovú výmenu. 
Mandarínky obsahujú antioxidanty, ktoré 
chránia pred voľnými radikálmi a pomáhajú 
predchádzať rakovine, v dužine a membránach 
nájdete aj bioflavonoidy, mandarínky obsahujú 
aj draslík, horčík, ako aj vitamíny B1, B2, B3, 
ktorý je potrebný pre tvorbu červených krviniek 
a svalov.
Pomelo obsahuje draslík, železo, vitamíny A 
a C.

Limetka obsahuje antioxidanty a vitamíny 
skupiny B.

ĎALŠIE VYUŽITIE 
CITRUSOV, KTORÉ 
NIE SÚ AŽ TAK ZNÁME
Konečne sa zrelaxujete
Citrónová aróma upokojuje nervový systém, 
zmierňuje úzkosť a pomáha uvoľňovať napä-
tie po ťažkom dni. Ak nemáte doma citrónový 
esenciálny olej, postačí vám aj kúsok citróna.
Zlepší sa vám koncentrácia a pozornosť.
Citrón má aj ďalšiu úžasnú vlastnosť. Ak bu-
dete vdychovať jeho arómu každý deň, budete 
sústredenejší a vaša mentálna aktivita aj pa-
mäť sa zlepšia. Keď budete vdychovať citróno-
vú arómu v práci, budete robiť menej chýb. 
Zlepší sa vám nálada
Citrónový esenciálny olej je skvelým prostried-
kom aj v boji s depresiou. Každý deň chvíľku 
vdychujte jeho vôňu a zlá nálada a čierne myš-
lienky sa vám oblúkom vyhnú. Vôňa manda-
rínok upokojuje, zlepšuje náladu, pomáha pri 
problémoch so zaspávaním alebo pri migré-
nach.

Vyčistí vzduch
Nielenže má citrón krásnu vôňu, ale aj bakteri-
cídne vlastnosti – dokáže zničiť baktérie. Skve-
le tak čistí vzduch v izbe.

Nebude vás otravovať hmyz
Mravce, muchy a komáre zaradia spiatočku, 
keď váš byt bude voňať citrónom. Podobne aj 
kôra z pomaranča vie spoľahlivo odpudzovať 
nežiaduci hmyz.

Na lesklé vlasy
Pripravte si kúru, ktorú už potom z vlasov ne-
musíte ani oplachovať. Je to istá alternatíva 
vlasového tonika, ktoré navracia vašej korune 
krásy lesk a zdravý vzhľad. Postačí vám od-
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šťaviť jeden pomaranč. Ten potom zmiešajte 
s dvoma deci vody a takto povarte päť minút. 
Nechajte vychladnúť na izbovú teplotu a nalej-
te si tento odvar na vlasy tesne po ich umytí. 
Opakujte to po každom umytí a vlasy budú po 
mesiaci lesklejšie.     
           
Hydratovanie pokožky 
Na tento problém vám pomôže obyčajná čistá 
šťava z pomaranča. Použiť ju môžete pokojne 
aj na celé telo. Aby sa vám lepšie aplikovala, 
nalejte si ju do fľašky s rozprašovačom. Keď sa 
osprchujete, nastriekajte si ju na telo a potom 
jemne vymasírujte. Pleť sa upokojí, nebude tak 
napätá a lepšie sa vyživí. Ak vás pomaranč ne-
dráždi, nemusíte si ho už ani dodatočne opla-
chovať.

Na krajšie zuby
Pomaranč pôsobí na zuby ako prirodzené bie-
lidlo. Navyše ďasná sú vďaka nemu pevnejšie 
a zabránite tak aj vzniku paradentózy. Raz týž-
denne použite namiesto ústnej vody pomaran-
čovú šťavu. Dôkladne si ňou vypláchnite ústa a 
potom použite ešte čistú vodu. Rovnako si ňou 
môžete i potrieť chrup. Dávajte však pozor, aby 
ste túto metódu nevyužívali častejšie pretože 
pomaranč by bol na zuby priveľmi agresívny.

Dokonalý proti starnutiu
Pomaranč je skvelým zdrojom vitamínu C, kto-
rý je tak významný pre pokožku. Stimuluje tvor-
bu kolagénu a dodáva jej dostatok živín. Pleť je 
vďaka tomu pevnejšia, nevznikajú vrásky a ne-
vznikajú ani farebné mapky. Takže každý večer 
si poukladajte na tvár tenké plátky pomaranča 
a nechajte pleť perfektne relaxovať.

Pomáhajú pri chudnutí
Keďže má nízky obsah kalórií a je plný výživ-
ných látok a vlákniny, je to ideálny spoločník 
štíhlej línie. Vláknina vás zasýti na dlhšie časo-
vé obdobie a potlačí chuť do vyjedania. Ak pred 
jedlom skonzumujete pol grapefruitu, vaša dié-
ta bude mať väčší úspech. Toto ovocie takisto 
pomáha ľuďom, ktorí bojujú s obezitou alebo 
metabolickým syndrómom.

Očisťuje pečeň 
Keďže je skvelým zdrojom vitamínu C a iných 
antioxidantov, pomôže pečeň prečistiť a deto-
xikovať. Zvlášť účinkuje pri detoxe ťažkých ko-
vov, vďaka obsahu    glutatiónu, silného anti-
oxidantu. Navyše zlúčenina narigenín pomáha 
pečeni tuk   odstraňovať, nie ho ukladať. 

Zabraňuje anémii
Vitamín C zvyšuje vstrebávanie železa v orga-
nizme. To je dôvod, prečo je vhodné piť pome-
lovú šťavu s doplnkami s obsahom železa.

Posilňuje kosti 
Pomelo má vysoký obsah draslíka, ktorý je 
nevyhnutný pre správne vstrebávanie esenci-
álnych minerálov a zachovanie hustoty kost-
ného vápnika. Konzumácia pomela bráni vzni-
ku osteoporózy. Reguluje trávenie. Pomelo je 
bohaté na obsah vlákniny, takže v pravidelnej 
strave pomáha  pri odstraňovaní zažívacích 
problémov, ako je zápcha a hnačka. Jedlá časť 
pomela obsahuje asi 25% dennej potreby vlák-
niny, ktorá je dobrá pre plynulý pohyb čriev.

Čaj z čerstvej šupky mandarínok pomáha 
pri kašli
Príprava je jednoduchá. Celé mandarínky umy-
jeme v horúcej vode a olúpeme. Dáme do hrn-
ca, zalejeme vodou a varíme asi 10 minút. Vodu 
vylejeme, znovu zalejeme šupky vodou a zase 
varíme 10 minút. Odvar scedíme do hrnčeka, 
osladíme 2 lyžičkami medu a pijeme 2x denne.
Pravidelná konzumácia citrusov väčšine ľudí 
prospieva, je ale treba dávať pozor, ak užívate 
niektoré lieky.

Zdroj: internet                                                                                                   
pripravila Maja
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VITAMÍNY
V minulej Nádeji som napísal úvod do 
sveta vitamínov, čo sú a čo nie sú vitamí-
ny. Prečo sú také nevyhnutné pre správ-
ny chod nášho organizmu. Pokiaľ sa len 
trošku zaujímate o svoje zdravie, počúva-
te v rádiu, vidíte v televízii, čítate v časo-
pisoch stále novšie a novšie informácie 
čo jesť, čo piť, čo už radšej nejesť, čomu 
sa vyhnúť atď. Čo platilo včera to dnes už 
neplatí. Vitamín ostáva stále vitamínom, 
akurát sa menia odporúčané množstvá, 
nik zatiaľ nepovedal žeby nejaký vitamín 
bol zbytočný pre náš organizmus.
       Začal by som s vitamínmi rozpustný-
mi v tukoch. 
        Hneď ako prvý sa ponúka vitamín A. 
K jeho dokonalému vstrebávaniu sú potrebné tuky a minerály. Má dve formy, jedna je aktívna 
a volá sa retinol. Druhá je provitamín A a poznáme ho ako karotén. Najdôležitejšie zdroje sú: 
rybací tuk, mrkva, pečeň, tmavozelená a žltá zelenina, vajíčka, mlieko a mliečne produkty, 
margarín a žlté ovocie. V lekárňach i v obchodoch zdravej výživy ho dostať v rôznych for-
mách: tobolky, kvapky, ampulky. Najúčinnejší je tekutý rybací tuk. Ale mnohí, keď si spomenú 
na detstvo, ako ich rodičia nútili užívať po lyžičkách tento tuk, ešte aj teraz sa im dvíha žalú-
dok alebo im prekáža samotný tuk. 
Ako vlastne pomáha tento vitamín organizmu? Pomáha pri liečení očných ťažkostí, zrakovej 
slabosti, šeroslepote. Udržuje zdravú vonkajšiu vrstvu orgánov a tkanív. Potencuje odolnosť 
voči nákaze dýchacích ciest a skracuje trvanie choroby. Udržuje zdravú pleť, vlasy, zuby a 
ďasná. Podporuje aj liečenie hnisajúcich vredov a zvýšenej činnosti štítnej žľazy. Vitamín A 
pomáha chrániť vitamín C pred oxidovaním a najlepšie pôsobí spolu s komplexom vitamínov 
B, D, E, vápnikom, fosforom a zinkom. Zinok je potrebný, aby sa vitamín A uvoľnil z pečene, 
kde je v zásobe. Ešte upozornenie: nedávať ho psom a mačkám!!! 
Po piatich dňoch užívania je vhodná dvojdňová prestávka.
          Ďalší vitamín rozpustný v tukoch je vitamín D – „slnečný vitamín“.
        Vitamín D ovplyvňuje viac ako 200 génov vrátane tých, ktoré súvisia s rakovinou a 
autoimunitnými ochoreniami. Sú medzi nimi gény, ktoré sú spájané s takými strašiakmi, ako 
napr.: skleróza multiplex, reumatoidná artritída, psoriáza, cukrovka prvého typu, Crohnova 
choroba, chronická lymfatická leukémia a rakovina hrubého čreva. Je to neobyčajný vita-
mín, pretože ho organizmus nezískava z potravy, nehľadajme ho v zelenine a ovocí, ale sa 
v organizme tvorí z provitamínu. Poznáme vitamín D3, ten sa tvorí v koži pôsobením slneč-
ného svetla z dehydrocholesterolu vytváraného pečeňou. Poznáme aj D2, ten je rastlinného 
pôvodu. Prírodným zdrojom vitamínu D sú: rybý tuk, sardinky, zavináče, tuniak, losos, mlieko 
a mliečne výrobky. Nedostatok spôsobuje rachitídu, zubný kaz, mäknutie kostí, osteoporózu. 
         Aj vitamín E je rozpustný v tukoch. Je to zlúčenina, ktorá sa uskladňuje v pečeni, 
tukovom tkanive, srdci, svaloch, semenníkoch, maternici, krvi i v nadobličkách a hypofýze. 
Má silný antioxidačný účinok a v organizme bráni oxidácii nenasýtených tukov, vitamínu A, 
selénu, ale aj vitamínu C. 60 – 70% vitamínu E, prijatého potravou, sa vylúči stolicou a v tele 



zostáva krátko. Ako nám pomáha? Zvyšuje odolnosť organizmu, chráni pľúca, bráni tvorbe 
krvných zrazenín, zmierňuje únavu. Niekedy ho volajú aj vitamín mladosti lebo bráni oxidá-
cii a tá urýchľuje starnutie. Nájdete ho v obilných klíčkoch, rastlinných olejoch, ružičkovom 
keli, špenáte, jačmeni, celozrnnej múke a vajíčkach. Jeho nedostatok spôsobuje deštrukciu 
červených krviniek, zmenšovanie svalov, poruchy reprodukcie. Zvýšený príjem vitamínu E je 
potrebný ak pravidelne pijete chlórovanú vodu, potrebujú ho aj tehotné a dojčiace ženy, ale 
aj ženy užívajúce antikoncepčné prípravky a ženy v klimaktériu.
         Vitamín F (nenasýtené mastné kyseliny – linolová, linolénová, arachidónová).
Nenasýtené tuky pomáhajú v organizme spaľovať nasýtené tuky. Bráni ukladaniu cholestero-
lu v artériách, udržuje zdravú pleť a vlasy. Pomáha zvládnuť choroby srdca. Prírodným zdro-
jom sú rastlinný olej (obilné klíčky, ľanové semiačka, slnečnicové, orechy, mandle, avokádo).
         A ešte jeden vitamín rozpustný v tukoch. Vitamín K (menadión). Tvoria ho tri vitamíny 
K1 a K2 sú produkované črevnými baktériami a K3 je pripravovaný synteticky priemyselne. 
Zabraňuje vnútornému krvácaniu. Zmierňuje nadmernú stratu krvi pri menštruácii. Pomáha 
dosiahnuť zodpovedajúce zrážanie krvi. Zdrojom je jogurt, lucerna, vaječný žĺtok, rybací tuk, 
morské riasy, listová zelenina. Pri častom krvácaní z nosa je vhodné zvýšiť prijem tohto vita-
mínu.
         Toľko o vitamínoch rozpustných v tukoch. Až keď sa človek začne zaujímať o svoje zdra-
vie a o to, čo sa deje v jeho organizme, žasne, čo všetko je napojené jedno na druhé a ako to 
vlastne môže takto fungovať. Každý sme originál a nedá sa paušálne povedať, kto koľko aké-
ho vitamínu potrebuje, jedno je isté, že ich všetci a všetky potrebujeme. Iné potreby má mladý 
človek v plnej sile a ten sa väčšinou o svoje zdravie zaujíma pramálo. Iné potreby má tehotná 
žena, iné potreby má senior. Vždy zdôrazňujem, používajme svoj rozum a nenechajme sa 
bezhlavo manipulovať, a to je jedno z ktorej strany. Veď je to moje telo, moje zdravie a mám 
ho len jedno! Čítame, ktoré ovocie alebo zelenina obsahuje aké množstvo ktorého vitamínu. 
Je tu veľké ALE? Tie údaje sú za ideálnych podmienok dozretia, uskladnenia. Sleduje sa, či 
ovocie alebo zelenina neobsahuje dusičnany alebo pesticídy. Ale vieme, koľko v skutočnosti 
obsahuje dané ovocie množstvo vitamínov? To je tak ako pri autách. Výrobca uvedie spotre-
bu napr. 5 litrov, ale v praxi to neviete dosiahnuť, a tak je to aj s obsahom vitamínu v ovocí 
a zelenine. Tým nechcem povedať, že ho nemáme konzumovať, samozrejme že áno, veď 
obsahuje napríklad vlákninu atď., je chutné a robí nám potešenie pri jeho konzumácii. 

        Záverom, milí priatelia, kon-
zumujte všetko čo vám chutí, ale v 
primeranom množstve, či je to už 
ovocie, zelenina, klobáska, káva, 
ale aj víno. Na budúce sa pozrieme 
na vitamíny rozpustné vo vode.

Život plný zdravia a pohody vám 
želá Vojto z Banskej Bystrice

Zdroj: internet
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ELEKTRONICKÉ ZDRAVOTNÍCTVO (eHealth)

Už sa mnoho povedalo i popísalo o elek-
tronickom zdravotníctve. Prvé, čo člove-
ka napadne, je problém financovania tohto 
projektu, pretože masmediálne prostriedky 
na prvom mieste sledujú túto problematiku. 
Napriek tomu, vyspelé krajiny Európy majú 
tento elektronický systém spracovania dát 
a informácií, podotýkam že fungujúci, zave-
dený. U nás nehovoríme o benefite pre ob-
čana, hovoríme o problémoch, ktoré nás pri 
zavádzaní tohto projektu stretávajú a pravdu 
povediac i znervózňujú. To preto, že infor-
movanosť o eHealte medzi občanmi je veľmi 
nízka.
      Poslaním zdravotníctva je významne pri-
spievať k zvyšovaniu kvality života občanov 
prostredníctvom znižovania úmrtnosti, cho-
robnosti, trvalých a dočasných následkov 
chorôb a úrazov a to poskytovaním zdra-
votnej starostlivosti, pôsobením verejného 
zdravotníctva, podporou individuálnej a ko-
munitnej starostlivosti o zdravie. 
      Poslaním elektronického zdravotníctva je 
podpora poslania zdravotníctva prostredníc-
tvom informačných a komunikačných tech-
nológií. Naše zdravotníctvo sa stáva v pod-
state výrobným sektorom, ktorý generuje a 
regeneruje pracovnú silu obyvateľstva. Slo-
vensko stráca ročne (DALYs) 185 000 člove-
korokov chorobnosťou a predčasným umie-
raním obyvateľstva (údaj WHO). Poslaním 
elektronického zdravotníctva je ITC podpora 
a monitoring transformačného procesu sek-
toru zdravotníctva a jeho výsledkov v oblasti 
regenerácie pracovnej sily a Wellnesu.
      Vznikla teda potreba dostupnosti zdra-
votne relevantných dát pacienta pre lekára a 
pre komplexný pohľad na zdravotnú históriu 
pacienta - anamnézu, medikáciu, liečebné 
postupy, alergie, očkovania či výsledky la-
boratórnych a zobrazovacích vyšetrení (ako 
sú napr. CT, RTG, EKG, EEG, MR atď).
      Ministerstvo zdravotníctva sa rozhodlo 
pre metódu postupných, pomalých krokov, 
pričom je potrebné zohľadniť špecifiká lekár-
skeho prostredia a celého segmentu zdra-

votníctva. Je žiaduce vyhnúť sa nesprávnym 
prístupom a riešeniam a súčasne je potreb-
né využiť závery analýz a sledovať „zdravé“ 
trendy na čele s EÚ pri budovaní eHealth 
riešení.
Na to, aby elektronické zdravotníctvo fungo-
valo, musia sa vytvoriť nielen nové postupy, 
ale pripraviť najmä legislatívu, zapojiť do 
tejto činnosti mnoho úradov, ministerstiev. 
Samozrejme, prvou líniou takto vznikajúce-
ho projektu je trojuholník: pacient (občan) – 
lekár – poisťovňa.
      Už v roku 2018 sa naostro spustil pro-
jekt eHealth s vybraným počtom lekárov a 
zdravotníckych zariadení. Iste si pamätáte 
na (medializované) problémy, ktoré vznikli 
pri jeho zavádzaní. Postupne sa však „vy-
chytávajú muchy či detské choroby“ tohto 
systému. Postupne sa pripájajú na eHealth 
systém nemocnice, lekárne...
      Pre občana sú dôležité tieto informácie: 
Od januára je v platnosti nová legislatíva, 
podľa ktorej sa budú vydávať klasické pre-
ukazy poistencov len tým, ktorí ešte nemajú 
občiansky preukaz s elektronickým čipom, 
teda najmä deťom a seniorom. Všetky dopo-
siaľ vydané preukazy poistencov zostávajú 
naďalej platné a poistenci ich budú môcť po-
užívať až do skončenia ich platnosti. Takže 
zmeny sa týkajú iba vydávania nových pre-
ukazov.
      Držiteľom občianskeho preukazu (iden-
tifikačná karta) s elektronickým čipom už 
zdravotné poisťovne nebudú vydávať národ-
ný preukaz zdravotného poistenia. Občan 
sa bude u lekára a v lekárni preukazovať 
občianskym preukazom s čipom alebo Eu-
rópskym preukazom zdravotného poistenia 
(ak pracuje a je poistený v zahraničí). Zdra-
votnícky pracovník na identifikáciu pacien-
ta použije občiansky preukaz s čipom, kto-
rý vloží do čítačky. Pri preukazovaní sa nie 
je podmienkou mať aktivovaný elektronický 
podpis. 
      Pri návšteve nemocnice sa pacient pre-
ukáže občianskym preukazom s čipom, ale 
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už by ho nemal nechávať u sestričky(!), ako 
to bývalo zvykom pri preukaze poistenca, 
pretože aj nemocnice sú napojené na eHe-
alt systém.
      Prečo je potrebné mať občiansky pre-
ukaz s čipom? Na prvý pohľad sa zdá, že 
ak budem mať „starý“ preukaz poistenca a 
ten mi platí naďalej až do ukončenia jeho 
platnosti, je všetko v poriadku. Ale nie je to 
celkom tak.
      Jednotlivé zdravotnícke zariadenia majú 
svoj jedinečný informačný systém, do kto-
rého dáta ukladajú všetci lekári a zdravot-
nícki pracovníci, pracujúci v tomto zariade-
ní. Všetky informácie sa ukladajú do tohto 
(vnútorného) systému a nemá nik k týmto in-
formáciám prístup, iba lekári. Ostatní zdra-
votnícki pracovníci sa dostanú k informáci-
ám iba v obmedzenom množstve, ktoré je 
potrebné pre ich konkrétnu prácu. Takto sa 
zabezpečí utajovanie zdravotníckych úda-
jov, aby sa nedostali do nepovolaných rúk. 
Zdravotnícki pracovníci musia udať pri vstu-
pe do systému dva identifikačné kódy, kto-
ré si sami zvolia a tak sa zamedzí možnosti 
zneužitia týchto informácií. 
      Inými slovami, lekár, ktorý lieči pacienta, 
si môže z databázy svojho zdravotníckeho 
zariadenia vybrať relevantné údaje, ktoré k 
liečeniu pacienta aktuálne potrebuje. Iná si-
tuácia nastane vtedy, keď bol pacient lieče-
ný v inom zdravotníckom zariadení. Je pri-
tom jedno, či je pacient príslušný k spádovej 
nemocnici alebo nie. Samostatne pracujúci 
praktickí lekári či špecialisti sú „autonómne“ 
zdravotnícke zariadenia, tak ako nemocnice, 
špecializované ústavy či kúpeľné zariadenia 
a podobne. A pokiaľ nemá lekár, ktorý tieto 
informácie z iných zdravotníckych pracovísk 
potrebuje, súhlas pacienta - nedostane sa 
k nim. Tento súhlas sa dá získať jedine cez 
eHealth a to identifikáciou pacienta pomo-
cou občianskeho preukazu s čipom a jeho 
následným súhlasom! 
      Uvediem príklad: pacient bol hospitali-
zovaný na neurologickej klinike v Bratisla-
ve a bol kompletne vyšetrený a diagnosti-
kovaný. Lekár vyšetrujúci tohto pacienta v 
inom zdravotníckom zariadení nebude mať 

možnosť sa dostať k prepúšťacej správe. V 
nej sú uvedené relevantné údaje o zdravot-
nom stave pacienta, o vyšetreniach, ktoré 
tam podstúpil a celý diagnostický záver z 
hospitalizácie. Prepúšťacia správa sa totiž 
nebude pacientovi vydávať písomne, vytla-
čená na papieri. Bude uložená v systéme 
eHealth. A aby sa ošetrujúci lekár dostal k 
týmto informáciám potrebuje súhlas pacien-
ta, ktorý sa dá získať iba cestou identifikácie 
pomocou občianskeho preukazu s čipom a 
udelením súhlasu pacienta na spracovanie 
zdravotníckych informácií. 
      Lekár predpisuje pacientovi lieky. V sú-
časnosti sa to deje tak, že sa vystaví recept v 
písomnej podobe. Ak je recept tiež odoslaný 
do lekárne elektronicky, neplatí sa adminis-
tratívny poplatok 17 centov. Avšak, ak bude 
zdravotnícke zariadenie napojené na eHealt 
systém, pacient u lekára dostane len ubezpe-
čenie, že recept je v lekárni. A lieky si môže 
vybrať v hociktorej lekárni v SR. Podmienkou 
je, že lekáreň je k eHealtu tiež prihlásená. V 
súčasnosti je to až 98% lekární. Na to, aby 
si mohol pacient vybrať lieky bude potrebné 
mať občiansky preukaz s čipom.
      Zdravotnícka dokumentácia v tej podobe 
ako ju poznáme teraz, už nebude existovať. 
Pacient bude mať založenú „e-zdravotnú 
knižku“, do ktorej sa budú zapisovať všetky 
zdravotnícke údaje a to zo všetkých zdra-
votníckych zariadení v SR. Do nej si môže 
pacient nazrieť len po identifikácii sa pomo-
cou občianskeho preukazu s čipom, ktorý si 
doma zasunie do čítačky. Obdobná situácia 
nastane s výmennými lístkami, žiadankami 
na vyšetrenie krvi, rtg či iné zobrazovacie 
vyšetrenia, na hospitalizácie... Ani návrhy 
na kúpeľnú liečbu nebudú v písomnej forme, 
iba v elektronickej podobe. 
      Tieto zmeny sú naplánované asi na 5 
rokov dopredu. Napriek tomu je potrebné 
už teraz sa orientovať na budúce zmeny, 
týka sa to nášho zdravia. eHealth systém 
nás ešte dlho bude trápiť, ale ak mu poro-
zumieme a budeme v ňom hľadať benefity, 
v konečnom dôsledku bude prínosom. Tak si 
držme palce. 

MUDr. Branislav Brežný
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SEPTEMBROVÉ STRETNUTIE NA ŠÍRAVE

Ešte so spomienkami na letné prázdninové dni, či rekondičný pobyt klubu z Považskej Bystrice 
v gréckej Paralii, sme sa „vychytili“ a priam leteli na východ Slovenska. Zlé jazyky vraveli, že 
„na Východe nič nie je“, tak bolo načim sa presvedčiť, ako to vlastne v skutočnosti je.
       Pozvánku na toto stretnutie aj s programom stretnutia sme mali vo vrecku. Predstavovali 
sme si, čo všetko zažijeme, čím budeme prekvapení, čo nového sa naučíme. Cestou vo vlaku 
sme vo veľkom debatovali. Tiež o tom, čo sme v tomto roku v klube robili, čo sme nestihli, čo by 
sme chceli ešte zažiť. Vieme, že sila je v kolektíve. Veď aj tí Svätoplukoví synovia doplatili na 
rozdrobenie síl. A v programe sme sa dočítali, že budeme rozdelení. Predsedovia klubov budú 
v jednom rohu, „ekonomisti“ v druhom rohu ringu. A kontrolóri sú vlastne rozhodcovia, tí budú 
strážiť, či naše rukavice neudrú nešportovo či pod pás.
       Prvé príjemné prekvapenie sme mali v Košiciach. Vlak nám meškal, takže čakanie na od-
chod nášho prípoja do Michaloviec sa výrazne skrátil. To sme už boli v náručí Peťa Zemana, s 
ktorým sme sa zbratali vo vestibule stanice. Postupne idúc na perón sa k nám pripájali ďalší a 
to nás už bola poriadna hŕstka. Rozhovor neviazol ani vo vlaku a ani sme nevedeli, že sme už 
v cieli našej vlakovej púte. Náhle vystupovali všetci, čo boli vo vagóne. Až na peróne sme zistili, 
že domorodci utekali na autobusy, lebo bola výluka a tu vlak končil.
       Taxíky postupne prichádzali k stanici, akoby čakali len na nás. Natlačili sme sa do áut a ru-
šali do hotela Chemes. Michalovce na nás akoby očkom mrkali. Všade pokoj, kľud, míňali sme 
mladšie i staršie budovy, chrámy. Veľká škoda, že nám šoféri nič nehovorili o meste, cez ktoré 
nás viezli. Pravdu povediac, ani tu sa nám ústa nezatvorili, takže oni počúvali skôr nás. A ani 
sme sa nenazdali, keď kolesá padli do jamy pred hotelom a bolo načim vystupovať.
       Ubytovávanie šlo ako na bežiacom páse, čosi sme do seba hodili. Niekto obed, niekto te-
kuté - veď pitný režim je povinnosťou a jeho dodržiavanie priam „stráži“ samotná šéfka.
       Čas do večera sme predovšetkým venovali vítaniu sa. Musím povedať, že bolo veľmi sr-
dečné. Na jazyku sme mali množstvo otázok, kto sa ako má, čo kto robil počas toho polroka, 
čo sme sa nevideli. A ani sme sa nenazdali, bola tu večera a následne oficiálne privítanie a 
pridelenie „rohov ringu“.
       Jarka mala s Helenkou úplne jasno, kto, kde a čo bude robiť. Ja osobne som bol v „sekcii“ 
predsedov klubov. Jedinou mojou záchranou bol spolubrat Janko Kohút. Ostatne, boli sme vy-
stavení napospas ženskej presile. Najskôr sme sa báli (čo takto rovnosť pohlaví, boj za práva 
mužov...) čo budeme robiť. Nachystajú nám nejaké ženské práce a bude!!!, húdol Janko. Nako-
niec sa budeme musieť ísť presvedčiť na onú miestnosť, či sme ešte chlapci.
       Jarka nás však zachránila. Vysvetlila nám, čo je motivácia, ako sa k nej postaviť, ako získať 
na prácu a tvorivé dielne našu klubovú základňu. Počúvalo sa to dobre, pretože do besedy sa 
zapojili prakticky všetci. Bol to akoby bazár, trh, na ktorom sa ponúkali možnosti a východiská, 
ako seba i členskú základňu motivovať na túto činnosť. V konečnom dôsledku sme zistili, že 
máme ruky. A dokonca sme zistili spolu s Jankom, že napriek tomu, že máme obe ruky ľavé 
(my sme obaja praváci), tvorivé dielne nás „chytili“ a tvorili sme nevídané. Ani vo sne by nás 
nenapadlo, že by sme mohli tu v hoteli (dúfam, že hovorím za mnohých) niečo pekné a hodnot-
né vytvoriť.
       Hneď prvú vec, čo sme skúsili, bolo batikovanie. Dostali sme biele hodvábne šatky alebo 
šály, štetce a farby. A potom sa to začalo. Hľadať motívy, doplnkové farby – to aby výrobok la-
hodil oku. Každý kus, čo sme vyrobili, bol originál, jeden krajší ako druhý. A keď to bolo hotové, 
Janko bol od pýchy a spokojnosti o päť centimetrov vyšší.
A to nehovorím o maľovaní na hodváb. To sme dostali v ráme natiahnutú látku a vymýšľali 
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sme, čo namaľovať. Musím pochváliť Janka. Zobral to moderným okom. Snažil sa „pikasovsky“ 
namaľovať múzu Slovenského zväzu SM. Hodne mu dali „zabrať“ prsia. Snažil sa rozpamätať, 
aké ich múza má mať, tak som mu pripomenul, že sa to s trojkami dá ďalej dotiahnuť ako s jed-
notkami. Síce vrtel hlavou, ale ubezpečil som ho, že to so školou nemá nič spoločné. A musím 
povedať, že sa mu podarili. Ja som na kraj šálu namaľoval motívy slnečníc. Po skončení ma-
ľovania sme boli ako tí dvaja - Pat a Mat. Ruka v päsť a palec nahor. „A je to“ sme si povedali. 
Takí sme boli so sebou spokojní.
       Ďalšou disciplínou bolo maľovanie polystyrénových gúľ a srdiečok. Aj tu sme vytvorili origi-
nály a nedalo sa povedať, ktorý výrobok je krajší. Inou, vyslovene tvorivou prácou a už trocha 
na vyššej úrovni, bolo patinovanie plechových črepníkov na kvety alebo lampášikov. Na ich ste-
ny sme prilepili gázu namočenú v lepidle. Vytvorili sme takto pruhy alebo povrázky, čím vznikla 
určitá plasticita nášho výtvoru. Po vyschnutí sme natreli náš budúci výtvor na čierno a nakoniec 
naniesli bronzovú patinu. Aj naša lektorka bola prekvapená, ako sa nám darilo. Robila si foto-
grafie našich prác. Mala z toho navidomoči radosť. Nakoniec sme urobili výstavku výrobkov. 
Veru, žiaden nebol „prepadák“.
       Nemyslite si, že tam kraľovalo ticho. V pracovnom zápale či ošiali, sme sa navzájom nielen v 
dobrom doberali či podpichovali, ale aj chválili a povzbudzovali. Vládla tu pracovná nálada podpo-
rovaná veselou vravou, smiechom i radosťou z práce, ktorú sme vykonávali. Skoro ako malé deti.
       Ku školiacim akciám patria i prednášky lekárov. V sobotu k nám zavítala pani docentka 
MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD. Vo svojom príspevku hodnotila doterajšie úspechy liečby SM, 
porovnávala jednotlivé preparáty – ich výhody i nevýhody. Predstavila nám nový preparát a 
možnosti jeho využitia v praxi. Je nádejný v tom, že sa podáva v krátkej sérii po dva roky a 
atak by sa nemal vyskytnúť počas nasledujúcich piatich rokov. Je sčasti účinný i pri progresív-
nych formách SM. Má však potenciál rozvoja závažnejších komplikácií a to až u jednej tretiny 
liečených (zdelenie podrobností presahuje ducha tohto príspevku, budeme sa tomu venovať v 
samostatnom článku).
       A čo sa dialo počas voľných chvíľ? Nuž rozprávali sme sa o všetkom možnom. Najmä o 
tom, ako ktorý klub žije, čo robí. Boli sme zvedaví, ba lační po informáciách. Zistili sme, že na-
priek tomu, že máme časopis Nádej, v ktorom sa uverejňujú správičky z klubov, podstatná časť 
informácií z klubov sa tam nedostane. Aj preto obdobné stretnutia majú veľký význam! 
       Naše „načalstvo“ nám pripravilo i prekrásny spoločenský večer. Ruské vajce ako úvod, 
výborné biele i červené vínko či zákusky vyčarovali úžasnú atmosféru. Peťo Zeman bol pri 
obsluhe hudby a vyberal také melódie, ktoré sme poznali a mohli sme si pri nich zatancovať i 
zaspievať si.
       Ani sme sa nenazdali a pondelkové ráno bolo tu. Hneď po raňajkách sme nahádzali ode-
dzu do kufrov tak, aby sme sa nezdržiavali pri odhlasovaní sa z hotela. Ešte raz sme sa spolu 
stretli na záverečnom pohovore. Predsedovia klubov, hospodári i členovia kontrolných výborov 
jednotlivých klubov. Každý pekne za seba rozprával, čo pripravil výkonný výbor toho ktorého 
klubu za akcie v tomto roku a priblížil rámcový plán práce na budúci rok. Hospodári hodnotili 
svoje pôsobenie v kluboch. Veď počas školenia o práci hospodárov klubov prebiehali súčasne 
i kontroly administratívy a hospodárenia v jednotlivých kluboch za posledný rok a ak sa vyskytli 
nedostatky, tak sa hneď odstraňovali. Aj členovia kontrolných výborov boli školení vo svojej 
práci a zistili, že ich práca nie je len kontrola „financ ministra klubu“ a pokladne, ale aj kontrola 
plánu práce klubu, kontrola dodržiavania etických i mravných noriem. Základným pracovným 
dokumentom klubu je výročná správa a práve kontrolný výbor je od toho, aby sledoval, či sa 
činnosť klubu riadi jej duchom.
       Jediné, čo mi nechcela Majka Krajná zo školenia povedať bolo, že či sú povolené telesné 
tresty vykonávané na predsedoch klubov, ak by nechceli poslúchať.
       Po obede sme sa postupne rozchádzali. Jedni autami, iní odchádzali domov vlakom. Dni 
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nabité školiacim programom, rozprávaním sa o kluboch, o zväze sa naraz skončili. Uvedomil 
som si, že sa tu vytvorila úžasná skupina ľudí, ktorí chceli. Chceli sa zdokonaľovať vo svojej 
práci, činnosti. Nie vždy bolo ľahké odpovedať na otázky mierené na lektorov. Z nich bolo vidieť 
i cítiť, že naši činovníci berú svoje posty vážne a chcú, aby zväz so svojimi klubmi vytváral pod-
mienky na čo najkvalitnejšiu prácu pre prospech nás všetkých. Odchádzal som s povznesenou 
náladou. Nabitý plánmi do budúcna. Len aby nám zdravie slúžilo. Nuž, čo už, krásne dni sú za 
nami. Prial by som si, aby podobná akcia bola na úrovni bienále, aby sa hlavní činovníci klubov 
stretávali na obdobnej akcii raz za dva roky.
       Na začiatku svojho príspevku som sa zmienil, že niekto povedal, že „na Východe nič nie je“. 
Boli sme sa presvedčiť ako to je, na vlastné oči, na vlastné uši. Nie je pravda, že na Východe 
nič nie je! Východ Slovenska je taký istý, taký krásny ako celé ostatné naše Slovensko. S klad-
mi i zápormi, s dobrými i menej dobrými vecami. A každý vidí to, čo chce vidieť. My sme videli 
len to krásne, čo v ľuďoch je. Ich potenciál, entuziazmus a vnútornú ľudskosť, krásu.
       Moje poďakovanie patrí nielen Jarke, Helenke, Martuške, Beátke, Karolovi, Peťovi..., ale aj 
všetkým zúčastneným i zamestnancom hotela Chemes, ktorí veľkou hrivnou prispeli k úspeš-
nosti tohto podujatia a podieľali sa tak na spokojnosti nás všetkých. 
       A nezabudnime - Sursum corda – hore srdcia! A všetko sa podarí.

 MUDr. Branislav Brežný, predseda Klubu SM v Považskej Bystrici 

AKO SME NA ZEMPLÍNSKEJ ŠÍRAVE TVORILI

Školenie u mnohých vzbudzuje nechuť sa ho 
zúčastniť a presne tak som to pociťovala aj 
ja. Možnosť výhovorky ale u mňa neexistu-
je, tak sme sa zbalili a 19. septembra sme 
nabrali smer východ, čiže Michalovce - Zem-
plínska Šírava.
      Privítanie s priateľmi - spolubojovník-
mi bolo za krásneho počasia srdečné a tak 
som sa potešila, že keď už nič iné, tak aspoň 
to nesklamalo. Pri registrácii sme dostali aj 
program, ktorý nás čakal nasledujúce dni. Pri 
jeho čítaní som sa teda nesmierne potešila. 
Pýtate sa čomu? Nás predsedov školiť nebu-
dú. No hurááá! Ako som sa ja tešila... už ma 
netrápila ani nepohodlná posteľ, ani nič. 
      Po večeri sme išli na spoločné pose-
denie do kongresovej sály a to bol štart na-
šej rekondície a školenia hospodárov. Ak ste 
zvedaví, čo nasledovalo, tak vám prezradím, 
že sme sa naučili batikovať a maľovať na 
hodváb, a teda tú snahu a radosť z vydare-
ného diela, tak to sa tak často nevidí. Každý 
sa snažil, veď sme mali zabezpečenú veľmi 
milú lektorku, všetok potrebný materiál a taká 
radosť z tvorenia niečoho nového je teda ne-

opísateľná. Ďalší deň sme mramorovali po-
lystyrénové gule a srdiečka. Krásne, krásne, 
krásne. Stačí? Powertex bolo ďalšie slovo, 
ktoré mnohí počuli prvýkrát. Tvorili sme po-
mocou tejto techniky a s úžasom sledovali, 
že aj tí, čo si mysleli, že sú ľaví a nikdy nič 
nevytvoria, sa teda riadne mýlili. Každý jeden 
z nás utvoril niečo krásne, neopakovateľné a 
jedinečné a s radosťou sme si to mohli vziať 
domov. Medzi tým, teda v piatok, sme mali 
spoločné posedenie v jedálni, kde pre nás 
krásne prestreli, mali sme pohostenie a aj 
hudba bola pre tých, čo sa im chcelo, alebo 
vládali tancovať.
      Tento rekondičný pobyt spojený so ško-
lením, ale iba hospodárov, sa vydaril a mňa 
osobne nadmieru uspokojil a prekvapil záro-
veň, pretože toľko nového, čo sme sa naučili, 
to sa dá asi ťažko zopakovať. Ďakujem všet-
kým, ktorí sa na tomto podieľali, hlavne našej 
prezidentke, pretože to asi vymyslela ona.
      Ešte raz veľké ďakujem všetkým...

Ivana Gažová, Klub SM Lučenec
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MOJE DOJMY ZO ŠKOLENIA V CHEMESE

Ako už všetci viete, konalo sa školenie predsedov, hos-
podárov a členov revíznej komisie 
od 19. do 24. 9. 2018 v hoteli Chemes na Zemplínskej 
Šírave. 
       Môj dojem z organizácie zo strany vedenia SZSM 
bol výborný. Myslím, že to padlo na úrodnú pôdu. Nie-
kto sa poučil, niekto si potvrdil správnosť svojej práce, 
niekto si ujasnil podaktoré veci ohľadom svojej funkcie.  
Mám veľmi dobrý dojem ohľadom motivácie predse-
dov tvorivými dielňami. Náš klub isto bude realizovať 
túto činnosť, predsedníčka Olinka Belková prišla nad-
šená z týchto aktivít. 
       V kútiku duše som im závidela ako si tvoria nád-
herné výrobky. Som rada, že som bola aspoň na deko-
rovaní predmetov - Powertex. Ďakujem aj prezidentke 
Jarke Fajnorovej, celému vedeniu SZSM, Majke Pú-
chovskej  za pomoc a rady do ďalšej práce. Jarke Faj-
norovej aj za príjemné občerstvenie s diskotékou.
      Som rada aj za „nové“ priateľstvá, hoci sme sa po-
znali z videnia z Abilympiády.

Som rada a ďakujem každému ochotnému človeku za pomoc pri cestovaní vlakom, pretože zo školenia 
som šla hneď na RP v Turčianskych Tepliciach, takže bolo treba nabaliť viac vecí.

                                                                                        Anka Špiláková, Skalité, Klub KNM 

REKONDIČNÝ POBYT A ŠKOLENIE PREDSEDOV, HOSPODÁROV 
A PREDSEDOV REVÍZNEJ KOMISIE NA ZEMPLÍNSKEJ ŠÍRAVE

Rekondičný pobyt a školenie sa konalo v krásnom prostredí Zemplínskej Šíravy, v hoteli Chemes. 
Začínalo o 14.00 h ubytovaním a o 16.00 h registráciou všetkých zúčastnených. Z jednotlivých klubov 
SM prišlo 15 predsedov, 12 hospodárov, 8 predsedov revíznych komisií, 7 doprovodov, bez ktorých 
by sme nemohli niektorí ani prísť. Školenia sa zúčastnilo aj 8 členov vedenia SZSM, na čele s našou 
prezidentkou Jarkou Fajnorovou.
       Zahájenie pobytu o 19.00 h prebehlo v priateľskom duchu. Všetci sme boli radi, že sa znovu 
stretávame a že spolu prežijeme niekoľko spoločných dní. Naša Jarka vie stále všetkých povzbudiť, 
poradiť im a dodať elánu do ďalšej práce. Oboznámila nás s priebehom a náplňou rekondičného po-
bytu, a školenia a spôsobom ako budú pokračovať ďalej naše stretnutia. Všetci sme sa s nadšením 
rozišli na svoje izby.
       Každý náš deň začínal raňajkami o siedmej hodine. Od 9.00 - 12.00 a od 14.00 - 17.00 sme my 
- predsedovia mali tvorivé dielne, na ktoré som sa každý deň veľmi tešila. Tvorivé dielne viedla pani 
Beáta Halandová, ktorá nás vždy oboznámila s obsahom našej ďalšej práce. Rozdala nám všetko po-
trebné, vysvetlila a ukázala nám ďalší postup, bola veľmi ochotná poradiť a predviesť nám, ako sa čo 
robí. Batikovali sme spolu šatky, mramorovali gule a srdiečka a patinovali sme nádobky zo skla alebo 
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plechu. Všetko sa nám to zdalo spočiatku ťažké, no keď sme do toho pustili, dostalo nás to.
       Ako keby som sa vrátila do detských čias. Všetky naše práce sme zobrali domov, aby sme mohli 
motivovať aj našich členov v klube. Bola som z toho jednoducho nadšená. Ešte aj teraz, keď o tom 
píšem, ma to fascinuje. 
       Pri práci sme sedeli v dvojiciach. Sedela som s úžasnou, navrhovanou budúcou predsedníčkou 
Vranovského klubu, Renátkou Gogovou. Spriatelili sme sa a vzájomne dohodli, že naše kluby budú 
ďalej spolupracovať – Vranov a Bardejov. 
Veľmi rada by som ešte poďakovala aj našej lektorke pani Beáte Halandovej, ktorá nás učila rôznym 
kreatívnym a ďalej motivujúcim prácam.
       Na pobyte som sa spoznala s ľuďmi, ktorí vždy ochotne pomôžu a poradia a tým nám dajú silu a 
motiváciu do ďalšieho nášho života. Nadviazali sme vzájomne priateľstvá, vymenili sme si telefónne 
čísla, aby sme sa mohli aj ďalej stretávať a kontaktovať.
       A čo mi dalo školenie? Pre mňa osobne veľmi veľa, pretože predsedníčkou klubu som len niekoľko 
mesiacov a vďačne som uvítala všetky rady, skúsenosti a poučenia už od skúsenejších predsedov 
jednotlivých klubov. Už teraz sa teším na ďalšie motivujúce školenia a stretnutia.
       Nedá mi ešte nespomenúť prednášku, na ktorej nám Doc. MUDr. Jarmila Szilašiová, PhD. pred-
nášala o našej chorobe skleróze multiplex a liekoch, ktoré sú v súčasnosti na trhu. Prednáška bola 
veľmi zaujímavá a podnetná.
       Na záver by som chcela veľmi poďakovať našej prezidentke Jarke Fajnorovej a všetkým, ktorí 
školenie a rekondičný pobyt pripravovali a podieľali sa na všetkých našich aktivitách. Pobyt nám ube-
hol ako voda a ani sme sa nenazdali, museli sme sa baliť na cestu domov. Domov sme odchádzali 
šťastné a plné elánu. Už teraz sa tešíme na naše ďalšie stretnutia.
Veľká vďaka za všetko!

Anna Špíková, predsedníčka Klubu SM Bardejov

Z DOLINY DO DOLINY...

Našu činnosť sme chceli trochu oživiť – viac z domu do prírody – do našich dolín. Prvou bola 
Čutkovská dolina využívaná na rôzne akcie, čo sme aj my zrealizovali v mesiaci jún – v prostre-
dí typickej ľudovej koliby. Kotlíkový guláš rozvoniaval už pri našom príchode a ešte lepšie chutil 
všetkým prítomným. Príjemná 
atmosféra, aj keď vonku strašil 
dážď...
       V lete sme uskutočnili 
rekondíciu v kúpeľoch Lúčky. 
Čas bol výborný – slniečko 
(teplo), krásne ubytovanie, 
masáže a hlavne plávanie v 
bazéne, kde môžete absolvo-
vať všetky „vodné procedúry“ 
v jednom. Nesmelo chýbať ve-
černé posedenie s meninovou 
oslavou našich členiek – nosi-
teliek mena Jana. 
        Okrem terapie tela sme 
chceli posilniť aj svojho ducha. 
To sme uskutočnili v septem-
bri – v podobe návštevy pred-
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stavenia Radošinského naivného divadla pod názvom Besame Mucho (rozumej: Bozkávaj s váš-
ňou). Bol to príbeh rockera Kokiho, ktorý sa stal bezdomovcom. 
Tragikomédia zo súčasnej doby, odohrávajúca sa na stanici – na hlavnej i vedľajšej koľaji. Výbor-
né herecké výkony, „Štepkovské“ prvky – aj jeho geniálne vystúpenie – nielen rozosmejú každého 
diváka, ale aj prinútia rozmýšľať a ďakovať, že sme na tom ešte dobre. Potešil nás aj herecký 
výkon nášho skororodáka z blízkeho Rojkova – Reného Štúra, ktorý sa behom 2 mesiacov musel 
naučiť hrať na gitare a zvládnuť 10 piesní, ktoré sme si mohli vypočuť v tejto 62. inscenácii z pera 
majstra Štepku. Bol to silný umelecký zážitok.
        Samozrejme, okrem našich akcií, sme sa zúčastňovali aktivít usporiadaných SZSM v našom 
meste – edukačné semináre, aj v areáli v Bešeňovej – vždy so zaujímavou tematikou v podobe 
prednášok, aj aktívneho cvičenia. No nedaj to – treba byť aktívni v každej oblasti.
Ďalšou dolinou bude Demänovská, kde v novembri absolvujeme v hoteli FIM víkendový pobyt – 
testujeme nové prostredie s prívlastkom „zimné radovánky“.
        Na záver roka uskutočníme predvianočné posedenie s dobrým pocitom a novou motiváciou 
do ďalšieho roka. A to prajeme aj všetkým členom z iných klubov: čo najviac sa stretávať a vzá-
jomne sa povzbudzovať, a tak spoločne si dodávať silu do každodenného života.

Za klub SM Ružomberok: Julka Švihlová

NÁVRAT DO HONTU

Vkročila som do rieky, voňala ešte letom, 
trošku jeseňou...
Vošla som do sadu.
Voňal ovocím. Jesenným. 
Slnko mu dalo šťavu, sladkú ako med. 
Bol krásny celý svet.

Dudince. Okraj Hontu, toho krásneho rázovi-
tého kraja, s úrodnou pôdou, liečivou vodou, 
skromnými ľuďmi. 
     Prichádzame niekoľkokrát v roku do kúpe-
ľov s dlhou históriou, opísaných v povestiach, 
básňach, piesňach. Započúvame sa do ľudo-
vej hudby, ochutnáme voňavé hrozno, ktoré 
sa prebúdza v hrejivom vínku, blúdime dejina-
mi pri návšteve vínnych pivničiek, kamenných 

obydlí, krupinskej Vartovky, ktorá pochádza z 
čias útokov Turkov.., kaštieľa v Svätom Antone, 
v dedinke ukrytej pod štiavnickými vrchmi.  
Stretneme priateľov, blúdime nočnými ulička-
mi. Vnárame sa do hrejivého kúpeľa, vnímame 
jemné bublinky, ktoré nášmu telu dodávajú silu. 
Užívame si pokoj pod rukami maséra.
Prechádzame parkom zdobeným farebnými 
listami jesene. Snívame...
        Nezabudnuteľné chvíle pre tridsať pria-
teľov. Spoločne chceme poraziť tú nepríjemnú 
„spolubývajúcu“ SM-ku. Prijímať dary života, 
odovzdávať pozitívne myslenie... žiť láskou. 
     Sme „SVOJI“.

Za klub SM Partizánske 
predsedníčka Anka Očenášová

KLUB MLADÝCH

Toto o nás bolo povedané na školení na Zemplínskej Šírave. Je to tak, sme pacienti, ktorí si za-
ložili v Trenčíne klub, aby sa mohli stretávať a vymieňať si rôzne postrehy a skúsenosti, tykajúce 
sa našej diagnózy. 
      Ja osobne sa na stretnutie vždy veľmi teším a keďže nám stretnutie len každý posledný 
štvrtok v mesiaci nestačilo, začali sme sa stretávať 2x do mesiaca. A to v meste v cukrárni na 
„horúce maliny“, ako sme to nazvali. Každé naše stretnutie je plné smiechu a radosti, akoby sme, 
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keď sme medzi „svojimi“, zabudli na Sklerózu multiplex. 
Nie sme sami, máme svoj klub a poznávame stále viac 
priateľov.
      Naša „šéfka“, milé nadšené zodpovedné žieňa, ktoré 
nás dokáže motivovať ako i zaúkolovať. Stále sa vymýšľa-
jú rôzne akcie, ako cvičenie alebo vyrábanie rôznych krás-
nych výrobkov.
      Ako novodiagnostikovanému mi trvalo roky, kým som 
sa s tým zmieril a rozhodol sa prísť medzi rovnako chorých 
ľudí. Bola to chyba a dnes viem, že „rovnakých“ priateľov nie je nikdy dosť. Ďakujem za každého 
z nich a som šťastný, že ich mám.

Róbert Andrejčák, klub SM pri SZSM Trenčín

NÁVŠTEVA NA ŠPORTOVOM DNI VO ZVOLENSKOM KLUBE

Keďže nik z nášho klubu sa nemá k napísaniu pár riadkov o tom, čo sa u nás v klube deje, zo-
stáva to na mne. Už týždeň dopredu som obvolal členov, a splnil som sľub, že pri zmene dátumu 
stretnutia to všetkým oznámim telefonicky. Keďže sme plánovali športový deň, potrebovali sme 
na klubové stretnutie dlhší čas, tak sme sa dohodli na sobote. Korigovalo nám to síce so štátnym 
sviatkom aj leteckým dňom na Sliači a ešte aj mesto usporiadalo výstup na pustý hrad, len si vy-
brať. Ja som dúfal, že členovia klubu sa rozhodnú pre klub a  voľný deň strávime spolu. 
Pri športovom dni varíme kotlíkový guláš pomiešaný z diviny a hovädziny. O fajnové mäsko sa 
ako každý rok postarali sestry Zuzka V. a Anka Z., Anka P. dokúpila hovädzinu, doma ju aj pripra-
vili, nakrájali, len hodiť do kotla. Peťo Z. vybavil sponzorsky zemiaky, cibuľu a všetko aj obielil. 
Mohol síce povedať, že to pripravil a mohli sme sa stretnúť o niečo neskôr, ale nevadí. Koreniny 
zabezpečila Anka P. a kuchára manžel Janko.
       Kotlíkový guláš  niektorí ani doma nevaria, veď vieme, že v kotly má inú chuť, aj atmosféra je 
iná, ako keď sa varí doma v hrnci. 

Pozval som Martu A. z 
bystrického klubu, Vojta 
L. s manželkou z revúc-
keho klubu, ktorí momen-
tálne bývajú v Bystrici, čo 
nie je do Zvolena ďaleko. 
Predpoveď počasia, ako 
pri každej našej akcii sa 
zlepšila až na poslednú 
chvíľu. Keď som poze-
ral internet predpoveda-
li  dážď, dokonca búrky. 
Nakoniec nám počasie 
umožnilo variť guláš pod 
holým nebom, športovať 
na terase a nie dnu v za-
sadačke. Občas nám nad 
hlavami preleteli lietadlá, 
no čo, veď na Sliači bol 
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letecký deň.
      Je pravda, nie všetci sa do športovania zapojili, ale všetci sa tešili na guláš. Streli sme sa o 
pol deviatej a chodiaci sa chopili prípravy. Vytiahnuť kotol, rozkúriť a začať variť, aby sme sa po 
športových výkonoch posilnili. My ostatní sme trávili čas družnou debatou, postupom času prichá-
dzali aj členovia čo bývajú ďalej. Zo Žiaru nad Hronom Tina a Radko. Z Hriňovej Miki, Milka. Ľubo 
z Kriváňa, Terka z H. Breznice, aj členovia z Lučenca Danka a Fero, nakoniec prišli aj Marta a 
Vojto a každý sa zapájal do debaty. Niektorí si dali kávičku, či niečo pod zub, kým sa uvaril guláš. 
      Potom sme začali športovať, všetci však viete, že to naše športovanie je vlastne len zábava, 
môžeme športovať len tak, ako nám dovolí zdravie, a to nie je nič moc. Naša Oľga vymyslela 
„šport pre starších“ - erotické pexeso, no táto hra netrvala dlho (je to hra len pre dvoch a nás bolo 
vyše 40). Oľga bola prechorená z dovolenky, tak ju zastúpila Ivka Š. a športovali sme v chytaní 
rybičiek, v hádzaní šipiek, kolkov a v hádzaní krúžkov na cieľ. Súťažili s nami Vojto aj Marta. 
Niektorí naši členovia nemali veľmi náladu športovať, tešili sa viac na guláš. Nakoniec sa však 
zapojili viacerí a o zábavu bolo postarané. Po skvelom guláši a po pekne prežitom dni sme sa 
rozišli domov. 
      Všetci členovia, prihlásení do Dudiniec už mali v hlavách rekondičný pobyt, ten nás čaká kon-
com mesiaca, ale o tom nabudúce. 

Ďuro, Zvolen klub SM pri SZSM

ZLATÉ KÚPELE TURČIANSKE TEPLICE

Turčianske Teplice sú mesto ležiace v Žilinskom kraji, historické centrum Horného Turca 
a má štatút okresného mesta. Patrí medzi najstaršie kúpeľné mestá Slovenska. Prvá pí-
somná zmienka o meste a teplých prameňoch pochádza z roku 1281. 
Nachádza sa tu jeden z najstarších a najrozľahlejších kúpeľných parkov na Slovensku, v 
ktorom rastie mnoho cudzokrajných drevín. 
      Na liečebné účely sa využívajú horúce pramene liečivých vôd, ktorých teplota sa po-
hybuje od 38 do 46 stupňov celzia. Síranovo – hydrouhličitanová vápenato horečnatá hy-
potonická voda sa využíva v bazénových a vaňových procedúrach. Pri chorobách obličiek 
a močových ciest sa predpisuje liečba pitnými kúrami. K týmto procedúram sa pridružujú 
masáže, suché zábaly, individuálna pohybová liečba, rehabilitačné cvičenia, vodoliečba, 
fyzikálna liečba, elektroliečba, 
sauna a terénna liečba.
      Liečebno – rekondičný pobyt 
klubu Levice v liečebnom dome 
Veľká Fatra sme absolvovali v 
mesiaci október. Cieľom bolo 
pokračovanie osvojovania si ná-
vykov súvisiacich s pravidelným 
rehabilitačným cvičením a podľa 
možnosti aj zdravým stravova-
ním.
       Súčasťou predpísaných 
procedúr bolo využitie tunajšej 
liečivej vody v kľudovom alebo 
v plaveckom bazéne, alebo vo 
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vaňových kúpeľoch. 
      V rámci voľno časovej aktivity počas pobytu členovia zhotovovali z napadaného 
lístia tunajších stromov ružičky. Touto dekoráciou boli ozdobené naše izby a niektoré 
rehabilitačné miestnosti. Pozitívnym momentom rekondície bolo aj posedenie s členmi 
klubu Banská Bystrica, počas ktorého sme sa mohli bližšie zoznámiť a debatovať o skú-
senostiach súvisiacich s činnosťou našej organizácie. Býva pravidelným zvykom, že na 
takýchto akciách je priestor na bilancovanie dosiahnutých výsledkov za predchádzajúce 
obdobie a stanovenie nových cieľov pre nadchádzajúce obdobie. V rozsiahlych aktivitách 
v budúcom roku bola členmi klubu prejavená vôľa pokračovať a zároveň bolo napláno-
vané zapracovať do činnosti pre budúce obdobie hypoterapiu. Toto by malo prebehnúť 
v rozsahu troch dní v jarných mesiacoch roka 2019. Pri výbere záujemcov bude dôležitú 
úlohu zohrávať stupeň postihnutia chorobou sclerosis multiplex a záujem pacienta – čle-
na nášho klubu o aktivitu takouto formou.
       Za možnosť uskutočniť tento rekondičný pobyt patrí srdečné poďakovanie v mene 
mojom a v mene našich členov mestu Levice za poskytnutie priamej dotácie na rok 2018, 
darcom príslušného podielu zo zaplatenej a odvedenej dane z príjmov za zdaňovacie 
obdobie roku 2017 a v neposlednom rade prispievateľom a dobrovoľníkom, ktorí sa zú-
častnili osláv Dňa slnečníc 2018.           
         Za profesionálny prístup počas fyzioterapie a za starostlivosť o nás patrí poďako-
vanie zamestnancom liečebného domu Veľká Fatra. 

Angela Wieslová, Levice

BARDEJOVSKÁ OPEKAČKA

Kde bolo tam bolo... Bola jedna záhradka, 
kde sa v letných mesiacoch konala opekač-
ka. 
       Jedna naša členka - Martuška - nás po-
zvala v letných v mesiacoch na opekačku. 
Jasné, že sme sa potešili. Spoločné stretnu-
tie bolo super. Martuška nám prichystala 
samé dobroty, na ktorých sme si všetci po-

chutili, a popritom sme si stihli aj „pokecať“. 
Bol to výborný relax. Ja som sa cítila fajn, a 
verím, že aj ostatní zúčastnení. 
     Pre dnešok som napísala len tak v krát-
kosti, aby ste aspoň čo-to vedeli o bardejov-
skom klube SM.

           Členka klubu SM Bardejov

REKONDÍCIA KYSUCKÝCH KLUBÁKOV 2018
TURČIANSKE TEPLICE PENZIÓN MILKA

Aj v tomto roku, na konci septembra, sa naši 
členovia už po 6x zúčastnili RP v obľúbenom 
penzióne Milka v Turčianskych Tepliciach.
Päťdňová rekondícia ubehla rýchlo a nám zo-
stali opäť pekné spomienky a vrelý vzťah k 
penziónu, do ktorého sa každoročne s rados-
ťou vraciame tak, ako do rodného domu.

Poďakovanie:
Ahoj „MILKA“naša!
Po roku sa u Teba opäť zišla naša SM-kárska 
chasa.
          Svoju náruč si jej na 5 dní otvorila a všet-
ko umožnila.
         Ďakujeme za teplo domova - útulné izby, 
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super procedúry, ochotný personál i pes-
trý jedálniček pre náš mlsný jazýček...
         Ešte raz vrelá vďaka - veď o rok nás 
táto dobrota znovu čaká...

Vďační členovia 
klubu SM Kysucké Nové Mesto 

REKONDIČNÝ POBYT KLUBU SM KNM

Tradične sme mali RP v Turčianskych Tepli-
ciach v Penzióne Milka. Tento rok sme museli 
byť rozdelení netradične, lebo bolo aj škole-
nie predsedov, hospodárov a predsedov re-
víznej komisie v hoteli Chemes na Zemplín-
skej Šírave. 
      Väčšina šla v normálnom ter-
míne, Puterová Martuška s Jankom 
prišli na obed, a ja s Olinkou Bel-
kovou sme prišli rovno zo školenia 
na večeru. Na RP bolo výborne ako 
vždy. Mali sme tradičné procedúry, 
masážnu posteľ, masážne kreslo, 
masáž nôh, infra - saunu a masérku 
na objednávku. Kto chcel šiel plávať. 
Kto chcel šiel na potulky mestom 
cez deň alebo večer. Krásne bolo 
prostredie upraveného parku. Hrali 
sme aj sedminové karty, pri ktorých 
bolo kopec smiechu. Krásne chvíle 
napätia, kto koho „nabije na holú“.
      My, druhý diel RP - posádky, 
sme sa stretli aj s klubom Rimavská 
Sobota, takže sa opäť utužili naše 
priateľstvá.
Navzájom sme si radili a delili sa so 
skúsenosťami, hlavne predsedníč-
ky medzi sebou, Belková Olinka s 
Kovácsovou Darinkou. Význam má 
každé stretnutie, ktoré obohatí skú-
senosti a zostanú aj nové spoločné 
zážitky. Hádam nám to vyjde aj o rok 

spolu a vo väčšom počte. 
      Ďakujeme majiteľovi Penziónu Milka p. 
Petrovi Krškovi za jeho ústretovosť a ochotu, 
a celému personálu za milý prístup k nám.

Za klub SM KNM, Anka Špiláková, Skalité
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OSEM ROKOV REKONDÍCIÍ V DUDINCIACH

Prišiel deň nástupu na našu víkendovú rekondíciu. Už osem rokov, od môjho zvolenia 
za štatutára Zvolenského klubu, chodievame na víkendové rekondície do Dudiniec, do 
Rubínu. Ako iste viete, je tam liečivá voda na liečbu ochorení pohybového aparátu, 
nervových ochorení... čo je podstatné pre našu diagnózu. A keďže v súčasnej dobe je v 
klube 10 vozičkárov, potrebujeme pre nás aj rovnaký počet bezbariérových izieb. Pre-
tože ja neviem povedať - ty pôjdeš - ty nepôjdeš. S pánom Justínom a pani Čechovou, 
ktorí majú na starosti rezervácie, si na každom pobyte dohodneme termín budúceho 
pobytu. Už záleží len od prihlásenia tých-ktorých členov na pobyt. Toho roku nebol v 
Rubíne dostatočný počet izieb, tak lepšie chodiaci boli ubytovaní v Smaragde, rozdiel je 
len v dlhšom prístupe k procedúram. Naši členovia sú spokojní s prístupom personálu v 
obidvoch kúpeľných domoch.
      Pre nás je prioritná aj vzdialenosť zo Zvolena do Dudiniec, nie všetci sú schopní 
absolvovať dlhú cestu autom. Stretli sme sa aj teraz v Rubíne, absolvovali vstupnú 
prehliadku, ubytovali sa a mohol začať rekondičný pobyt. Kto mal procedúru, išiel na 
procedúru, ostatní sa chystali na obed. Ivka Š. hneď išla objednať bowling na tri dni, 
pretože bolo plno a my si radi zahráme bowling každý deň. Niektorí majú iné aktivity, 
prechádzky, kostol, niekto tanečky, niekto posedenie pri pivku, vínku, boli aj takí, čo 
preferovali návštevu pivníc, veď bol čas burčiakov. Ja osobne som poprosil Oľgu, ke-
dysi bola cvičiteľkou v Slovenskom zväze sclerosis multiplex, aby so mnou pocvičila vo 
welnes bazéne. Celý deň som na vozíku, tak si potrebujem trochu ponaťahovať nohy. 
Pomoc som potreboval aj do bazéna aj z bazéna, boli sme hodinku v bazéne každý deň. 
Večer som si zahral bowling a pomedzi nejaké to pivko, cez deň samozrejme procedúry.
V piatok sme si spravili spoločnú fotografiu. Potom sme si v reštaurácii posedeli s pá-
nom Justínom a pani Čechovou a porozprávali sa o pobyte. Dali sme im ďakovný list pri 
príležitosti 20. výročia založenia nášho klubu za pomoc pri organizovaní rekondičných 
pobytov Klubu sclerosis multiplex Zvolen. 
      Potom som sa ponáhľal na procedúru. Osobne si rád poležím vo vaňovom kú-

peli, síce som po-
tom trochu unave-
ný, ale po ležaní v 
teplej liečivej vode 
sa cítim fajn. Teraz 
bol s touto procedú-
rou trochu problém, 
bolo veľa kúpeľných 
hostí, preto sa kaž-
dému neušla vaňa 
toľkokrát ako nie-
ktorí chceli. Tento 
problém pri stretnutí 
pán Justín vyriešil s 



prísľubom, že nabudúce - čo bude na budúci rok v marci a potom v septembri - už pre 
ľudí s našou diagnózou problémy nebudú. Myslím, že celý pobyt ubehol k spokojnosti 
všetkých, ale mnohí sa po rekondičnom víkende aj tak tešili domov k svojim blízkym.   
       Tak sme sa v nedeľu po raňajkách pobrali domov. 

Juraj Hanák, predseda klubu SM pri SZSM Zvolen

AKO FÉNIX Z POPOLA...

Grécko. V ostatnej dobe sa ňom veľa sa hovorilo. Najmä o jeho ekonomickej kondícii a mož-
nosti „vypadnutia“ z Eurozóny. Spomínali sa i tie najčernejšie prognózy a rôzne scenáre. A náš 
klub sa stal svedkom týchto udalostí. Od začiatku až do konca, do vyhlásenia, že Grécko sa 
dostalo do stavu, kedy je jeho ekonomika zdravá, silná a môže konkurovať iným vyspelejším 
ekonomikám.
Zažili sme dobu, kedy cestovné kancelárie ponúkali výhodnejšie „bezpečnejšie“ destinácie, 
pretože sa predpokladalo v Grécku výrazné zvýšenie cien tovarov a služieb. Tiež sa strašilo 
migrantmi, ktorí boli potenciálnym negatívnym prvkom. Zažili sme migrantov pri ceste do Gréc-
ka na maďarskej strane Dunaja v Medveďove. Vracali sa pešo smerom od hranice na Györ. 
Videli sme i zadrôtované maďarské hranice so Srbskom a utečenecké tábory na srbskej hranici 
s Macedónskom. 
      Videli sme prázdne hotely a pláže v Paralii, v mieste našej rekondície. Toto leto boli však 
pláže plné turistov i domácich, boli tu rodiny s malými deťmi i dôchodcovia. Tiež sme videli Slo-
vákov, Srbov, Rumunov, Bulharov, Rusov, ale aj Čechov a Poliakov, i keď tých pomenej ako v 
minulosti. Nemci sa viac zdržiavali v novovybudovaných luxusných rezortoch, ktoré boli čerstvo 
vybudované neďaleko Paralie.
      Videli sme nízku kúpyschopnosť domáceho obyvateľstva, najmä dôchodcov. Vlani a najmä 
v tomto roku to nebolo vidieť. Ceny základných potravín boli ostatné roky stále rovnaké a cena 
potravín, až na drobné výnimky, je v Lidli taká ako u nás. Preto nás lákala návšteva trhoviska v 
meste Katerini, vzdialeného asi 6 km od Paralie. Aby sme mohli porovnávať. 
       Tohoročnú „sondu“ do gréckej reality sme uskutočnili v odskúšanom a osvedčenom čase, 
v dobe od 29. augusta do 11. septembra. Autobus sme zaplnili šestnástimi členmi a priateľmi 
klubu. Cestu, i spiatočnú, sme zvládli na jednotku, klimatizovaný autobus nemal chybu. Každý 
mal pred sebou obrazovku s počítačom, filmami, hrami, rádiom a čo ja viem ešte s akými mož-
nými zábavami. Kto nemal slúchadlá mohol si ich zakúpiť u šoférov. Kto chcel, mohol sledovať 
obrazovku pred sebou, iní zas mohli porovnávať zmeny krajiny pozeraním z okna. A bolo sa na 
čo dívať. S hrdosťou môžem povedať, že v okolí Nového Sadu, kde žijú Slováci, boli najkraj-
šie obrobené polia a na nich poriadok. Nezriedka kilometre sa tiahnuce lány kukurice, ktorým 
nebolo vidieť konca... Tiež dozrievali slnečnice a tie už boli spola zožaté, po žatve obilovín 
prázdne polia boli už zorané.
Pri ceste do Grécka sme nevideli Macedónsko, lebo bola už tma. Asi 10 km za hranicami sme 
mali zastávku na benzínovej pumpe v Kumanove. Oproti nej bol osvietený minaret. Prvá zvesť, 
že v tejto oblasti je nábožensky rôznorodejšie obyvateľstvo. 
      Videli sme i moslimské ženy, avšak nemali zahalené tváre, ale ich odev bol iný. Cesta späť 
však ukázala Macedónsko ako krajinu napredujúcu vpred míľovými krokmi. Za dva roky sa do-
končila diaľnica (s malými rozostavanými úsekmi). Žiaľ, prekrásnu cestu serpentínami cez hory 
skrátili tunely i viadukty. Je to však daň za skrátenie cesty. Videli sme vinohrady, na koreňoch 
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viseli veľké strapce hrozna. Na pumpe sa dalo kúpiť hrozno výbornej chuti, priam malvázia! Dva 
strapce mali viac ako l,5 kg, cena 1 €/kg... Priam magnetom pre niektorých bolo nakupovanie v 
bezcolnej zóne. Tri kartóny cigariet za 28 € – no nekúpte to!
Tesne pred odbočkou z diaľnice do Paralie bola nehoda, takže nás obrátili do protismeru a 
najbližším výjazdom sme sa dostali do gréckej vidieckej krajiny, ktorá sa mierne vlnila. Odhalili 
sa pred nami polia s bavlnou, kukuricou, sady s olivami. Tie boli rôzneho veku, mladé novovy-
sadené stromčeky i veľmi staré košaté stromy. Všade vôkol boli vinohrady i „kivohrady“ (rástlo 
tam kivi). Obe rastliny majú rovnaký spôsob pestovania, avšak kivi je dvojdomá rastlina a na 5 
až 7 koreňov samičej rastliny je potrebný jeden samčí ker.
      Ten sa vyznačuje veľkými šľahúňmi týčiacimi sa oblúkovite do výšky, ktoré sa dajú dobre 
rozoznať. Na zemi sa tiahli v rade úle, nezriedka viac ako 30-40 rodín. 
Občas sa vedľa vás mihol osamotený domček, raz sme išli cez malú dedinku. Čím viac sme sa 
dostávali k Paralii, tým častejšie boli zhluky penziónov a malých hotelíkov, ktoré sa následne 
„prevtelili“ do nášho cieľa cesty – Paralie.
      Počasie počas pobytu v Paralii bolo nádherné. Neboli dni, kedy by teplota poklesla pod 34 
̊C, večer okolo 22-tej hodiny bývalo okolo 26 ̊C. More malo ustálenú teplotu 26-27 ̊C a plávanie 
v ňom bolo pôžitkom. Večerné prechádzky sme si spestrovali nakupovaním odevov, darčekov 
a mlsôt. Ovocie a zelenina boli drahšie ako obvykle. Veľké sucho a teploty sa podpísali pod 
výnosy polí.
       Napriek tomu raňajky s čerstvo nakrájanou ružovou lahôdkovou cibuľou, mäsitou rajčinou 
a ešte teplým, maslom natretým chrumkavým chlebíkom sme si nemohli odoprieť. Mnohým 
nechýbal na stole ani pravý grécky jogurt. Poniektorí mali to šťastie, že sa ich hotelové balkóny 
dívali na Olymp. A tak sa stali pre nás raňajky akýmsi rituálom. 
      Na spestrenie podvečerných chvíľ sme sa viacerí vybrali na Olympskú riviéru (Olympic be-
ach, Olympiaki akti ). Vláčikom. Cesta tam trvala 20 minút. Najskôr sa vláčik predieral uličkami 
Paralie, neskôr sa dostal na spojovaciu cestu medzi týmito destináciami. Asi v polovici cesty je 
rezervácia pre korytnačky, ktoré plávajú v sladkovodných kanáloch. Olympská riviéra pôsobí na 
nás kľudnejšie a je aj upravenejšia, ceny potravín, najmä ovocia a zeleniny sú tu nižšie. Veď aj 
hotelov je tu menej. Pláž je tu širšia aj upravenejšia ako v Paralii. Je nositeľkou Modrej vlajky 
EU, čo je garancia kvality. Lístok na vláčik je obojsmerný, cesta sa tu môže prerušiť na 2 hodiny. 
Boli sme zvedaví na trhy v okresnom meste Katerini (mesto je pomenované po sv. Kataríne). 
Má asi 40 tisíc obyvateľov. Autobus medzi Paraliou a Katerinami premáva každých 15 minút. 
My sme si na cestu tam vybrali taxík, stál 8 €. Doviezol nás však priamo na trhy. Cestu späť 
sme absolvovali autobusom, lístok je za 1,70 €.
      Samotný trh je rozdelený na tri časti. Ovocie a zelenina je na najväčšej ploche. Dostať tu 
najmä: rôzne druhy rajčín a paprík, zemiaky, baklažány, kapustu, cibuľu, cesnak, koreňovú ze-
leninu, rôzne druhy strukovej fazule ale aj sušenej, a samozrejme nesmeli chýbať cukety a tek-
vice. Z ovocia tu dominuje: hrozno, nektarinky, broskyne, hrušky, jablká, menej bolo fíg, sliviek 
i granátových jabĺk. Na stoloch trónili rôzne druhy melónov. Dostať tu aj nakladené olivy, ktoré 
sa tu nakupujú po kilách. S kôstkami aj bez nich, plnené mandľami, paprikou... snáď 30 druhov 
či viac. Tiež je tu vidieť sušené ovocie, koreniny. Druhou, podstatne menšou časťou trhu, sú 
stánky s textilnými výrobkami, čo nás zaujímalo najmenej a prebehli sme ju veľmi rýchlo. Tretia 
časť tržnice bol vlastne rybí trh. Množstvo stánkov s rybami uloženými na ľade lákalo kupujú-
cich, ktorých bolo o niečo menej ako v zeleninovej časti. Nakupovalo sa vo veľkých množstvách 
a kupujúci boli prevažne vyšších vekových skupín. Ceny boli o tretinu nižšie ako v Paralii. Zau-
jímavosťou bolo, že sme našli stánky s kvetinami a medzi nimi boli priesady kalerábov, uhoriek, 
cukiet, kapusty či korenín.
Následne sme sa úzkymi cestičkami dostali do centra mesta a po pešej zóne do parku. Ne-
odmysliteľné frap(p)é bolo nutnosťou. Nohy si museli oddýchnuť. Hrdlo bažilo po zvlažení, po 
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káve. Frapé je ľadová káva s hustou penou populárna v Grécku a na Cypre. Začiatky frapé 
siahajú do roku 1957, kedy bolo náhodne vytvorené počas medzinárodnej výstavy Thessaloniki 
international Trade Fair v Solúne. Firma Nestlé tu vystavovala nový čokoládový nápoj pre deti 
pripravovaný z čokoládového prášku a mlieka, ktorý vznikol potrepaním v šejkeri. Pán Dimitris 
Vakondios si chcel cez prestávku pripraviť svoju instantnú kávu, ale nemal k dispozícii teplú 
vodu. Rozhodol sa tak do šejkru pridať studenú vodu a instantnú kávu. Takto náhodou vzniklo 
frapé a nápoj sa neskôr rozšíril aj do iných krajín na svete. Káva je veľmi osviežujúca, plávajú 
v nej kocky ľadu. Každý si pridá cukor podľa vlastnej chuti. Niektorí si navrch doprajú aj trochu 
škoricového cukru. Káva sa pije cez slamku. Mnohí kafeteristi ponúkajú k frapé i studenú vodu. 
Takže stráviť pri káve a pri príjemnom rozhovore aj hodinu nie je nič výnimočné.
      V centre mesta sa nachádza park. Množstvo šumiacich fontán, vodopádov a kaskád sprí-
jemňuje horúčosť dňa. Hluk mesta ostal za bránami parku. Za to sa tu ozývali hlasy šantiacich 
detí a športovcov, ktorí vzadu v parku mali vybudované ihriská. 
      Zaujímavo zrezané a tvarované stromy pútajú na seba pozornosť a veru lahodia oku. Ani 
tu sa nikto neponáhľa. Akoby sa zastavil čas. Vo všeobecnosti – Gréci majú na všetko čas. 
Žijú kľudne, jedia zdravo a dožívajú sa vysokého veku. A tento štýl života je vysoko infekčný, 
chytľavý. My sme mu podľahli na druhý či tretí deň. Bojím sa však, že rýchlo po príchode na 
Slovensko sa z tohto ošiaľu kľudu vyliečime...
      Ako som už povedal, ráno sme začínali raňajkami, s čerstvým, ešte teplým chlebíkom. Ten 
sme kupovali na ceste späť do hotela po raňajšej prechádzke popri mori. 
Mohli sme tu sledovať východ slnka. Vychádzalo nad kopcami polostrova Chalkidiki. Každé 
ráno bol východ slnka iný. Vždy však bol čarovný. Chôdza po pláži naboso, len tak s obuvou 
v jednej ruke a uterákom v druhej, nohami raz po suchu a inokedy obmývanými vlnami mora, 
vdychovaním čistého morského vzduchu a pozorovaním východu slnka, je neopakovateľným 
zážitkom. Priam ako ranné kúpanie sa v mori, ktoré bolo rovné ako zrkadlo. Rýchlo sme zistili, 
že more je ráno pocitovo najteplejšie. Po takejto rannej „rozcvičke“ sa čerstvo napečený chlebík 
v ústach menil na „nebíčko v papuľke“.
      Po deviatej hodine sme sa už chystali na pláž. Každý mal vyhliadnuté svoje miestočko. Mali 
sme možnosť obsadiť si plážové ležadlo so slnečníkom za cenu nápoja alebo ovocnej misy. A 
to na celý deň, čo bolo veľmi výhodné. Z pláže sme odchádzali neskoro popoludní. Apartmáno-
vý hotel El Greco má na každej izbe kuchynku, takže sme si mohli uvariť večeru a zjesť si ju na 
balkóne hotela. Alebo sme sa mohli vybrať najesť do niektorej z množstva reštaurácií či stánkov 
rýchleho občerstvenia. Na každom kroku číhali na nás miestne dobroty, z ktorých najznámejšou 
je gyros. Jeho názov pochádza z gréckeho slova γύρος – otočka, lebo mäso sa otáča na ražni. 
Gyros pita je úhľadne zabalený v chlebovej placke. Obsahuje na jemné plátky nakrájané ope-
čené mäso, zemiakové hranolky, najemno nakrájanú rajčinu a ružovú cibuľu, kečup, horčicu a 
neodmysliteľné tzatziky. Je to „dressing“ pozostávajúci z jogurtu, nahrubo nakrájaných uhoriek, 
bieleho korenia (alebo zmesi korenín na tzatziky), cesnaku a čerstvého kôpru. Gyros plata je 
zasa reštauračný variant tejto pochúťky. Podáva sa na tanieri a je umenie túto porciu zjesť. A 
vôbec, grécke reštaurácie sú známe tým, že na tanieroch je veľa jedla. To sa priam vychutnáva, 
zapíja sa dobrým, najlepšie miestnym vínkom. Deti pijú skôr kolu či iné sladké nápoje, poniek-
torí pivo. Ale na grécky spôsob je to víno! Pri takomto jedle nie je umenie stráviť celý večer. 
      Zaujímavé je pečenie mäsa na gyros. Mäso je korenené zmesou korenín na gyros. Asi na 
jeden centimeter hrubé plátky nakrájaná bravčová krkovička je navrstvená na rotujúcej vertikál-
nej ihle, na ktorú sú z troch strán nasmerované infra-žiariče. Keď je mäso zvonka do chrumkava 
opečené, oreže sa nožom. Na strane rezu je mäsko šťavnaté. To dáva tejto pochúťke neopa-
kovateľný kulinársky zážitok. Koreniny typické pre grécku kuchyňu je možné kúpiť v každom 
obchode s potravinami.
      Nie je to len samotný gyros, čo dáva čaro večernej ulici. Je to aj celková atmosféra - všemož-
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né vône z rôznych reštaurácií, taverien, či typic-
kých gréckych rybích reštaurácií (ψαροταβέρνα 
- psarotavérna), pečenej kukurice a k tomu 
vôňa mora, šum či vrava ľudí prechádzajúcich 
sa po uličkách, nočné osvetlenie obchodov, ho-
telov, parkov...
       Miesto kľudu a možnosť posedieť si a roz-
jímať nám poskytol chrám gréckej pravoslávnej 
cirkvi postavený na pobreží v strede Paralie. 
Bohatý ikonostas či nástenné maľby dotvárali 
kolorit tohto miesta. Opakovane sme zachytili 
spev popa či zboru, ktorý pre nás znel exoticky. 
Žiaľ, v tomto roku sme neboli účastní krstu či 
svadby ako v minulých rokoch.
      Na námestíčku pri chráme bol aj v tomto 
roku festival ľudových súborov. Videli sme Bul-
harov, Rumunov, Grékov, Ukrajincov... spievali 
a tancovali nielen na pódiu, ale aj v uliciach. 
Bolo to pekné spestrenie večerného programu.
A keď sa nám nežiadalo prechádzky, tak sme 
sa navštevovali navzájom. Každá izba hotela 
má balkón a tam sa zmestí veľa dobrých ľudí. 
Na stole nechýbalo ovocie, obložené chlebíky 
a aj slovenský hamburger (chlieb s masťou a 
cibuľkou), klobása i údená oravská slaninka, 
oškvarky či syrové nite - to všetko ako spomien-
ka na domov.
      Často naše myšlienky zaleteli na Sloven-
sko, domov, kde ostali naši blízki. Hádali sme, 
čo robia a či sa majú tak dobre, ako my tu. Po-
važskobystrickí členovia klubu si opakovane 
pripomenuli, že Mesto Považská Bystrica im, 
svojim obyvateľom, prispelo na tento rekondič-
ný pobyt. Mnohí by si ho nemohli bez tejto po-
moci dopriať. Preto jednohlasne a opakovane 
zaznelo - ďakujeme!
       Každoročne sa tešíme na spoločne stráve-
né dni. Dni, ktoré nie sú pre nás bežnými dňa-
mi. Myslím, že nebudem preháňať, keď poviem, 
že sú to pre nás dni sviatočné. A na tieto dni sa 
tešíme. A dúfame, že sa pri zachovaní zdravia 
zas spolu na letnej rodinnej rekondícii stretne-
me. Takže – Dovidenia Paralia!

MUDr. Branislav Brežný - text 
Fotografie si môžete pozrieť na stránke klubu 

SM Považskej Bystrice: 
www.klubsmpb.blogspot.sk
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REKONDIČNÝ POBYT SZSM NA ZEMPLÍNSKEJ ŠÍRAVE 
V DŇOCH 19. – 24. 9. 2018

Dňa 19. 9. 2018 sme s hospodárkou Helou 
nasadli pár minút po deviatej v Šuranoch 
na rýchlik do Košíc. Mali sme so sebou ča-
sopisy na čítanie, krížovky na krátenie času 
no k nim sme sa ani nedostali. Celú ces-
tu sme „prekecali“ a ani sme sa nenazdali 
a vystupovali sme v Košiciach. Bolo niečo 
po tretej hodine, tu sme mali desať minút 
na prestup na vlak do Michaloviec. Ten bol 
plne obsadený. Na miestach pre invalidov 
sedeli mladí chalani, ktorí nám bez slova 
uvoľnili miesta na sedenie. Pri vystupovaní 
v Michalovciach mi s kufrom pomohla mla-
dá pani. I v tejto hektickej dobe sa nájdu 
ochotní ľudia.
      Pred stanicou v Michalovciach nás po-
stávalo viacero z iných klubov. My sme sa 
spojili s Jarkou a Robkom z Trenčína a taxí-
kom sme sa doviezli do Chemesu na Šíra-
ve. Touto cestou ich srdečne pozdravujem.
Privítala nás Marta, pripla nám slnečničku, 
následne sme sa na recepcii zaevidovali a 
ubytovali.
      Po večeri sme mali v kongresovej sále 
otvorenie pobytu, privítala nás prezidentka 
Jarmila. Postupne sme sa zvítali so všetký-
mi zúčastnenými pobytu. 
      Program rekondície bol veľmi pestrý, 
trošku som mala obavy, lebo my, predse-
dovia sme mali každý deň 
tvorivé dielne -ručné práce, 
ktoré sme mávali v kaviar-
ni. Hneď prvý deň spadli zo 
mňa obavy a začalo ma to 
baviť, chytilo ma to za srdce. 
V prvý deň som si vytvorila 
batikou krásnu šatku. Spolu 
s Dagmar z Bratislavy sme 
namaľovali krásnu šatku. V 
ďalších dňoch sme deko-
rovali Powertexom rôzne 
predmety. Technika to bola 
naozaj zaujímavá, celé sme 
boli polepené. Užili sme si 

pri tom kopec srandy. Ďalej sme maľovali 
Vianočné gule a srdiečka. Každý vytvorený 
model bol originálom, boli krásne všetky, 
mali sme z toho radosť. Ja osobne som na-
čerpala motiváciu pre prácu u nás v klube a 
budem presadzovať ich tvorbu. Tak oživíme 
aj naše stretnutia.
      Dni nám rýchlo ubiehali a ani sme sa 
nenazdali a bol koniec pobytu. Mne osob-
ne sa veľmi páčilo. Kolektív bol veľmi dob-
rý, bavil sa každý s každým, nevytvárali sa 
skupinky. Navzájom sme debatovali o prá-
ci v kluboch, vymieňali sme si skúsenosti 
a radili novým predsedom ako aj hospodá-
rom. Moja hospodárka Hela má dlhoročné 
skúsenosti aj s predsedovaním aj s hospo-
dárením, bola veľmi nápomocná a ochotná 
poradiť.
     Touto cestou pozdravujem všetkých zú-
častnených.
      Veľká vďaka celému tímu, ktorý pobyt 
zorganizoval a teším sa na ďalšie stretnu-
tia.

Marta Révaiová
predsedníčka klubu SM Nové Zámky
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MSIF WORLD CONFERENCE 2018

Vďaka pozvaniu Slovenského zväzu sclerosis 
multiplex, vďaka podpore Multiple Sclerosis Inter-
national Federation a Talianskej SM spoločnosti 
som mala tú šancu a česť zúčastniť sa MSIF 
World Conference, ktorá sa konala v hlavnom 
meste Talianska v Ríme. Konferencie som sa 
zúčastnila spolu s Jarkou Fajnorovou, prezident-
kou Slovenského zväzu sclerosis multiplex a tiež 
s Denisou Halandovou, ktorá Jarke pomáhala 
prekonávať jazykové bariéry počas konferencie. 
Jarku a Denisu som vo všetkých ohľadoch brala 
ako príjemnú spoločnosť na konferencii a som 
rada, že som dostala príležitosť zúčastniť sa.
       Hlavným dôvodom, prečo som sa MSIF 
World Conference zúčastnila je, že v programe 
bol zahrnutý workshop pre mladých ľudí s diag-
nózou sclerosis multiplex. 
           Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že mladý 
človek s SM prišiel do Ríma, ako účastník MSIF 
World Conference, zvolal: „mám sklerózu, tu ma 
máte“, a to je všetko. Tak to však nebolo. Hlavnou 
úlohou workshopu bolo zoznámiť sa s mladými z 
iných krajín, ktorí sa nejakým spôsobom angažu-
jú vo svojich SM spoločnostiach. Nebolo to však 
o súťaži, kto toho robí viac či podobne. Boli sme 
partia mladých, ktorí sa svojim spôsobom sna-
žia pomôcť ľuďom so sklerózou multiplex v ich 
krajine. Bolo naozaj veľmi inšpiratívne počúvať 
ľudí, ktorí sú pre pomoc organizácii a pre prácu s 

ľuďmi zapálení, rovnako ako ja. 
Bol to nesmierne silný zážitok, pretože všetci 
máme spoločné jedno – nechceme sa spolu s 
našou diagnózou skryť a nehovoriť o nej. Chce-
me sa o nej dozvedieť čo najviac a rozprávať 
sa o nej. Chceme počuť príbehy ľudí, ktoré sú 
v mnohom podobné našim. Chceme si vymeniť 
naše zážitky, skúsenosti či nápady a navzájom si 
pomáhať. 
      Mňa osobne veľmi oslovil projekt Írskeho 
zväzu Sclerosis Multiplex – MSunderstood Café. 
Ide o projekt, ktorý v kaviarni zorganizuje akciu, v 
rámci ktorej je káva podľa vlastného výberu po-
dávaná zdarma. V rámci zvyšovania informova-
nosti ľudí, ktorí o Skleróze Multiplex nemajú veľa 
informácií je objednanie kávy v tejto kaviarni vý-
zvou. Chcete vojsť do kaviarne? Musíte prejsť po 
podlahe, ktorá nie je stabilná. Chcete si z tabu-
le prečítať ponuku káv? Musíte počkať, kým sa 
vám rozostrí zrak (tabuľa je obrazovka, na ktorej 
je ponuka káv striedavo raz jasne napísaná, ino-
kedy zahmlená). Chcete si sadnúť? Musíte sa 
popasovať s ťažkými stoličkami, ktoré odtiahnuť 
nie je až také jednoduché. Zdravý človek si mož-
no najskôr pomyslí, že je to úplný nezmysel. Keď 
však ľuďom bolo povedané, že ľudia so skleró-
zou multiplex môžu mať aj takéto prekážky už 
len pri objednaní kávy, tak im to až také zbytočné 
nepríde. Viete, čo si povedia? „Aha, tak to som 

nevedel/nevedela. Som rád/
rada, že som na kávu prišiel/
prišla práve sem – viem niečo 
nové.“ Dokonca môžu mať väč-
šie pochopenie. Pretože už čo-
-to vedia. 
       Počas dní, ktoré som strá-
vila na konferencii som mala 
šancu počuť viacerých ľudí a 
ich naozaj inšpiratívnu činnosť. 
Mala som šancu vypočuť si ná-
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zory odborníkov na rôzne témy, ako sú napríklad 
kognícia či typy na zvládanie symptómov ocho-
renia. Za seba môžem povedať, že z prednášok 
a diskusií som odchádzala nabitá vedomosťami 
a rôznymi podnetnými nápadmi. 
        Súčasťou programu bol aj Galavečer. 
Všetci účastníci konferencie sa pekne ob-
liekli a išli sa spolu navečerať mimo hotela. 
Atmosféra v reštaurácii bola menej formálna 
ako v hoteli, kde sa konala konferencia. Po-
čas večere sa tiež viedli rozhovory týkajúce 
sa našej činnosti v rámci našich spoločností, 
no nebolo to tak formálne – dokonca sme sa 
viac zabávali. Milým prekvapením zo strany 
organizátorov bola aj prítomnosť operného 
speváka a jeho menší koncert. Vo veľkej mie-

re to spríjemnilo už aj tak uvoľnenú atmosfé-
ru a vystúpenie tomu dodalo nezabudnuteľný 
charakter. 
       Som veľmi rada, že som sa MSIF World 
Conference v Ríme mohla zúčastniť. Bola to 
skúsenosť, ktorá mi ako osobe a aj ako člo-
veku so sklerózou multiplex dala veľa. Veľa 
informácií, veľa skúseností, veľa priateľstiev, 
veľa pohľadov ako sa v Slovenskom zväze 
sclerosis multiplex ďalej angažovať a ako tie-
to dojmy či skúsenosti posúvať ďalej. Mohla 
by som do nekonečna pokračovať v tom, čo 
všetko mi to dalo, no na to by som potrebova-
la oveľa viac hárkov papiera. Práve preto som 
rada, že som tam mohla byť. 

Bianka Suchá

OKTÓBER V RÍME NA MEDZINÁRODNEJ KONFERENCII
Október tohto roku bol pre nás veľmi dôležitým a zaujímavým mesiacom. Ako jediní delegáti zo Slo-
venska sme sa zúčastnili MSIF (Multiple Sclerosis International Federaiton) medzinárodnej konferen-
cie, ktorá sa konala v spolupráci s Talianskou MS Society (Taliansky zväz sclerosis multiplex) 24 - 28. 
októbra v Ríme. Taliansky zväz, ktorý oslavoval 50-te výročie svojho vzniku sa zhostil organizácie tejto 
konferencie na jednotku. 
       180 delegátov z rôznych kútov sveta sa stretlo v Ríme, aby sa zúčastnili na dynamických worksho-
poch vedených mladými ľuďmi s SM, vypočuli si zaujímavé prednášky a semináre plné najnovších 
informácií o tom, čo sa deje vo svete výskumu a naučili sa niečo o inšpiratívnych a inovatívnych kam-
paniach a službách, ktoré vytvárajú a vedú členovia MSIF z rôznych krajín. 
        Prvý deň prednášok, štvrtok 25. októbra, bol zameraný na nové zistenia a informácie z oblasti ve-
deckého výskumu sklerózy multiplex. Konferenciu otvoril a privítal nás prezident talianskej SM orga-
nizácie, Mario Alberto Battaglia, ktorý rozprával o dopade a výskume sklerózy multiplex a dôležitosti 
klinických štúdií. Ďalej sa nám predstavili vedúci odborníci členských štátov, ako napríklad profesor 
neurológie Giancarlo Comi, či profesor Antionio Vecelli. Tí nám poskytli aktuálne informácie o naj-
novších výsledkoch výskumu, ktoré 
majú priamy vplyv na život ľudí s SM. 
Výskumné časti konferencie boli za-
merané hlavne na progresívnu formu 
SM. 
        Piatok 26. októbra, bol venovaný 
workshopom a vzdelávacím seminá-
rom, ktoré viedli zástupcovia SM or-
ganizácií z celého sveta. Predstavili 
nám a podelili sa s nami o programy 
a inovatívne projekty, ktoré prebieha-
jú v ich krajinách. Benjamin Davis z 
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Kanadskej SM organizácie a Nick Rijke, zástupca riaditeľa MSIF, rozprávali o prístupoch k liečbe a 
zdravotnej starostlivosti pre pacientov s SM v rôznych krajinách a o možnostiach, ktoré sú potrebné 
na zlepšenie tejto témy. 
          Deň pokračoval viacerými workshopmi, ktoré prebiehali paralelne počas celého dopoludnia. 
Prvým, ktorého sme sa zúčastnili, bola prednáška o Fundraisingu, pod vedením Pascale Mina z Li-
banonskej organizácie. Tá veľmi zaujímavoé rozprávala o možnostiach a spôsoboch fundraisingu, 
o tom čo robiť a ako si získať nových sponzorov a darcov a udržať už existujúcich partnerov, ako 
efektívne a zaujímavo zvyšovať povedomie o danej problematike, ale aj to, čo nerobiť a čomu sa 
vyhnúť ak chceme byť vo fundraisingu úspešní. 
         Druhý workshop bol seminár kanadskej SM organizácie, prezentovaný Jessicou Faulds a 

Karen Lee, ktoré rozprávali o tom ako 
sa v Kanade snažia zlepšiť kvalitu živo-
ta všetkých ľudí s SM. Predstavili nám 
projekt, ktorý v krajine funguje už od 
roku 2008, Friendly Visiting Program. 
Je zameraný na pomoc ľuďom s SM ži-
júcich v opatrovateľských zariadeniach 
a jeho cieľom je redukovať sociálnu 
izoláciu u ľudí, ktorí sa môžu cítiť osa-
melí. Na projekte sa podieľa mnoho 
mladých dobrovoľníkov. Stretávajú sa 
s pacientmi, poskytujú im ako emoci-
onálnu podporu, tak aj najnovšie infor-

mácie ohľadom liečby, ale hlavne sa snažia zlepšovať kvalitu ich života ako priatelia. 
Podobný projekt bol aj témou tretieho workshopu. Naše poľské kolegyne Magda Fac-Skhirtladze a 
Milena Trojanowska nám priblížili Peer to Peer program, ktorý u nich funguje. V preklade to zname-
ná Pacienti pacientom, a podstatou tohto projektu je vzdelávanie novodiagnostikovaných pacientov 
ľuďmi, ktorí žijú s touto chorobou už dlhšie. 
           Deň plný zaujímavých prednášok a seminárov bol ukončený gala večerou v krásnej talian-
skej reštaurácii v historickej časti mesta. Večere sa zúčastnil aj Marco Voleri, známi taliansky 
operný spevák, ktorého manželka je taktiež pacientom s SM. Okrem jeho prítomnosti nás poctil 
aj krátkym koncertom, ktorý jednoznačne spríjemnil večer každému z nás. 
        Posledné dva dni konferencie boli venované mítingom a stretnutiu valného zhromažde-
nia a výkonnej rady, kde boli okrem pravidelných rokovaní o predbežnom rozpočte na budúci 
rok a otázkach riadenia, aj množstvo pútavých prezentácií. Počuli sme zaujímavé aktualizácie 
od profesora Gavina Giovannoniho o iniciatíve MS Brain Health, ktorá načrtla príležitosti pre 
členov MSIF, aby sa zapojili do podpory tohto dôležitého projektu. Američan Tim Coetzee, z 
národnej americkej SM organizácie, predstavil víziu o vedeckých výzvach, pokrokoch a budú-
cich cieľoch a ambíciách medzinárodnej aliancie progresívnej SM. Taktiež sme dostali novú 
správu o nadchádzajúcej žiadosti, ktorú MSIF predkladá Svetovej zdravotníckej organizácii, 
aby liečba SM bola pridaná do zoznamu základných liekov. A v neposlednom rade sa výkonná 
rada dohodla na zmenách kritérií a postupov umožňujúcich členským štátom viac ako jednu 
členskú organizáciu v MSIF, a taktiež aj na rozvíjaní procesu „sebahodnotenia“ pre všetkých už 
existujúcich členov. 
         Týchto pár dní, ktoré sme strávili v Ríme boli pre nás veľkým prínosom. Dozvedeli sme sa 
mnoho nových informácií z oblasti výskumu a liečby, ale mali sme aj možnosť vidieť a priblížiť si 
projekty z rôznych kútov sveta, ktoré pre nás boli veľkou motiváciou a vďaka ktorým sme znova o 
krok bližšie k „svetu bez sklerózy multiplex“.

Denisa Halandová
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Výzva pre členov SZSM
Slovenskému zväzu sclerosis multiplex bol v rámci charitatívnej akcie ponúknutý elek-
trický skúter.
Ak máte seriózny záujem a viete, že by sa vám používaním takéhoto el. skútra zlepšila 
kvalita života, zavolajte prezidentke SZSM Jarmile Fajnorovej na t. č.: 0918 636 623 
najneskôr do 31. decembra 2018!
Prihláseným záujemcom budú podané bližšie informácie, následne zaslaný dotazník a 
na základe z neho získaných informácií bude vybraný nový majiteľ elektrického skútra.

Na rok 2019 pripravuje SZSM zahraničný rekondičný pobyt v Taliansku – 
Lignano Sabbiadoro Vila Carinzia, Melita a Stella
Termín: 17. - 24. 8. 2019
Vila Carinzia s klimatizáciou je oproti vile Stella.
Vila Stella je cca 6 min. od Vily Melita. Vila Melita na pláž cca 5 min.
Ubytovanie: v apartmánoch (kuch. linka so servisom + chladnička, kúpeľňa, WC, sprcha).
Stravovanie: 7x plná penzia (slovenská strava vo Vile Melita). 
Doprava: autobusom.
Účastnícky poplatok: účastník s diagnózou SM 155 €, doprovod a ostatní záujemcovia: 309 €
Odchod: 16. 8. 2019 večer. Príchod: 17. 8. 2019 ráno.
V cene pobytu je cestovné (odchody - Žilina, Považská Bystrica, Trenčín, Piešťany, Trnava a Bra-
tislava), ubytovanie a plná penzia. V cene nie je zahrnuté pripoistenie liečebných nákladov 
v zahraničí a povinná taxa 5 € osoba/týždeň. V zariadení sa neposkytujú hotelové služby. Od 
prevzatia apartmánu až do ukončenia pobytu sa klient stará o poriadok vo svojom apartmáne sám.
Pobyt nie je vhodný pre vozičkárov a ťažko chodiacich.
Každému záujemcovi poskytneme bližšie a podrobnejšie informácie.
Kontakty SZSM. Mobil: 0918 636 623 
Vyplnenú prihlášku na rekondičný pobyt zašlite do 13. 1. 2019 na poštovú adresu:
Jarmila Fajnorová, 094 22 Nižný Hrušov 258, alebo na e-mail: szsm.slovakia@gmail.com

Miesto rekondičného pobytu:...........................................................................................................

Priezvisko a meno titl:......................................................................................................................

Adresa:.................................................................................................................................................

PSČ:.................telefónny kontakt:...................................Dátum narodenia:...................................

Číslo OP/pas:.......................................ZŤP číslo:................................ZŤP/S číslo:..........................

E-mail:...................................................................................................................................................

SM diagnostikovaná v roku: ............................................................................................................

Dátum:......................................................Podpis  účastníka:............................................................

Narábanie s osobnými údajmi bude v súlade zo zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
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PLATBY NA ROK 2019         a) Členský príspevok do SZSM      - 4,00 €
                                                                          Variabilný symbol 101
                                                                      b) Predplatné časopisu  Nádej       - 4,00 €
                                                                          Variabilný symbol 106

Všetky platby môžete uhradiť prevodným príkazom v banke alebo poštovou poukážkou.
Ak máte záujem platiť členský príspevok aj časopis Nádej spolu, tak napíšte sumu 8,00 €. 
Použite variabilný symbol (VS) 101106.
Číslo účtu: Slovenská sporiteľňa IBAN: SK9609000000000280039603.

Výška členského príspevku je rovnaká pre SM-kára a aj pre ne SM-kára.
Podľa stanov SZSM dlhoroční členovia platia členský príspevok a na časopis Nádej 
najneskôr do 1. marca 2019.

Prosíme členov alebo odberateľov časopisu, aby do správy pre prijímateľa čitateľne 
vpísali svoje meno a adresu bydliska (ulica, č. domu, mesto, PSČ). 

Opätovne upozorňujeme!
Pokiaľ pri úhrade nebude uvedený variabilný symbol – účel platby nevieme zaradiť 
a bude akceptovaná ako dobrovoľný príspevok.

Doprovod a ostatní účastníci

Miesto rekondičného pobytu:.........................................................................................................

Priezvisko a meno titl:......................................................................................................................

Adresa:................................................................................................................................................. 

PSČ:.................telefónny kontakt:...................................Dátum narodenia:...................................

E-mail:..................................................................................................................................................

Číslo OP/pas:..................................................................................................................................

Dátum:......................................................Podpis  účastníka:..........................................................

Narábanie s osobnými údajmi bude v súlade zo zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
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Na rok 2019 pripravuje SZSM zahraničný rekondičný pobyt v Chorvátsku - Zaostrog Podaca
Vila: Nike –a apartmán Tonči Alač leží pár metrov od štrkovej pláže s výhľadom na more.
Termín: 3. 8. – 10. 8. 2019
Ubytovanie: apartmánoch 
Stravovanie: 7x polpenzia (raňajky formou bufetových stolov, večera výber z troch jedál).
Doprava: autobusom.
Účastnícky poplatok: účastník s diagnózou SM 180 €, doprovod a ostatní záujemcovia: 359 €. 
Cena zahrňuje: polpenziu, ubytovanie, dopravu a klimatizáciu.
Odchod: 2. 8. 2019. Príchod: 11. 8. 2019.
V cene pobytu je cestovné (odchody - Žilina, Považská Bystrica, Trenčín, Piešťany, Trnava a 
Bratislava), ubytovanie, polpenzia. V cene nie je zahrnuté pripoistenie liečebných nákladov 
v zahraničí a povinná taxa 1,50 € osoba/deň. V zariadení sa neposkytujú hotelové služby. Od 
prevzatia apartmánu až do ukončenia pobytu sa klient stará o poriadok vo svojom apartmáne sám.
Pobyt nie je vhodný pre vozičkárov a ťažko chodiacich.
Každému záujemcovi poskytneme bližšie a podrobnejšie informácie.
Kontakty SZSM. Tel.: 0918 636 623.
Vyplnenú prihlášku na rekondičný pobyt zašlite do 13. 1. 2019 na poštovú adresu:
Jarmila Fajnorová, 094 22 Nižný Hrušov 258, alebo na e-mail: szsm.slovakia@gmail.com

Miesto   rekondičného   pobytu:..........................................................................................................

Priezvisko a meno titl.:.....................................................................................................................

Adresa:................................................................................................................................................. 

PSČ:.................telefónny kontakt:...................................Dátum narodenia:...................................

Číslo OP/pas:.......................................ZŤP číslo:................................ZŤP/S číslo:..........................

E-mail.:..................................................................................................................................................

SM diagnostikovaná v roku:.............................................................................................................

Dátum:......................................................Podpis  účastníka............................................................

Narábanie s osobnými údajmi bude v súlade zo zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

P O Z V Á N K A
na 15. ročník Abilympiády SZSM 2019 SZSM 
a 8. ročník Medzinárodnej Abilympiády SM

Zemplínska Šírava hotel Chemes
7. 6. – 10. 6. 2019

Brožúrku s podrobným popisom jednotlivých súťažných disciplín, organizačných 
pokynov a elektronickú prihlášku nájdete na webovej stránke: www.szsm.sk. 

Bližšie informácie 0918 636 623. Súťažiť môžu len členovia SZSM, 
ktorí majú diagnózu sclerosis multiplex(G35).

Tešíme sa na  stretnutie!
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2% DANE Z PRÍJMU FYZICKÝCH OSOB A PRÁVNICKÝCH OSOB

Prečo podporiť 2% dane práve Slovenský zväz sclerosis multiplex?

Náš zväz vznikol v roku 1990. Zastrešujeme 21 klubov pri SM a 4 združenia s právnou subjekti-
vitou SM. Veríme, že nám prispejete 2% z vašich daní  aj za rok 2018, ktoré budeme môcť prijať 
v roku 2019 a použiť ich na naše akcie. Podujatia a činnosť zväzu, napriek ťažkej chorobe, si 
organizujeme my sami, teda pacienti so sclerosis multiplex, preto z vlastných skúseností vieme 
veľmi dobre posúdiť obrovský význam každého spoločného pobytu. Pomáhame si navzájom ako 
najlepšie vieme, ale bez pomoci sociálne cítiacich ľudí sa nezaobídeme, preto veríme, že naša 
prosba o 2% vás nenechá ľahostajnými.
       Sme vďační všetkým, ktorí nám takouto formou poskytli pomoc. Pomohli tým našej organizá-
cii zvládnuť neustále sa zvyšujúce náklady.

II. ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

Obchodné meno alebo názov
12     Slovenský zväz sclerosis multiplex
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo
13    Trnava 917 01, Konštantína Čulena 12
Právna forma                                               Idetifikačné číslo príjimateľa (IČO/SID)
14    Občianske združenie                           15    0    0    8    9    6    9    0    0    /

Vyhlásenie je prílohou časopisu.

Doprovod a ostatní účastníci

Miesto rekondičného pobytu:..........................................................................................................

Priezvisko a meno titl:......................................................................................................................

Adresa:................................................................................................................................................. 

PSČ:.................telefónny kontakt:...................................Dátum narodenia:...................................

E-mail:..................................................................................................................................................

Číslo OP/pas:..................................................................................................................................

Dátum:......................................................Podpis  účastníka:..........................................................

Narábanie s osobnými údajmi bude v súlade zo zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
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Prečo ozdobujeme stromček?
      Pre odpoveď na otázku, prečo sa na Via-
noce zdobí práve stromček, siahli bádatelia 
hlbšie do histórie. Z raných čias kresťanstva, 
keď si nová viera hľadala miesto v srdciach a 
mysliach pohanov, pochádza legenda o obet-
nej slávnosti. 
      Starí keltskí kňazi, druidi, verili, že ich boho-
via prebývajú v stromoch. Pred jednou duchov-
nou slávnosťou pripravovali pre bohov krvavú 
obetu mladého muža. Na udalosti bol prítomný 
aj kresťanský misionár Winfried, ktorý sa roz-
hodol zachrániť mladíkovi život. Zhromaždeniu 
vyrozprával príbeh o narodení Ježiša Krista v 

Betleheme, o sile dobra, lásky a viery. Pripo-
menul, že narodenie Ježiša je najvzácnejší dar 
Božského otca všetkým ľuďom na zemi. Druidi 
mladíkovi darovali život a pri strome spoločne 
oslávili narodenie Ježiša v Betleheme.
      Iná legenda zas hovorí, že na nápad ozdo-
biť vianočný stromček prišiel v roku 573 írsky 

Vianočné PREČO!?

mních Kolumbán, ktorý chcel prilákať ľudí na 
svoje kázne. Keďže si všimol, že ľudia majú v 
úcte jedľu, ozdobil ju horiacimi fakľami v tvare 
kríža, a vtedy sa vraj zrodila tradícia...
Ale už starí Rimania si napríklad počas osláv 
zimného slnovratu zdobili svoje domovy vav-
rínovými vetvičkami a príslušníci severských 
národov si borovicovými konárikmi chránili prí-
bytky pred zlými duchmi. Pri stromoch sa odo-
hrávali aj keltské rituály a starí Germáni osla-
vovali zdobením stromov svojich bohov počas 
zimného slnovratu. 
      Prvé zmienky o vianočnom stromčeku po-
chádzajú z nemeckých Brém, približne z roku 
1570 a sú zapísané v mestskej kronike. Okolo 
17. storočia začali stromčeky vo veľkom pre-
nikať do bežných domácností, v 18. storočí 
prekročili hranice Nemecka a rozšírili sa do ce-
lého sveta.    
      Pre zaujímavosť - v roku 1812 sa napr. spo-
mína prvý stromček v Prahe, o 4 roky neskôr 
vo Viedni a v Bratislave ho prvý raz vztýčili v 
roku 1896 pred mestským divadlom.
Spočiatku sa stromčeky zdobili skromne, pre-
dovšetkým tým, čo ľudia dopestovali v záhrad-
ke. Dávali sa na ne aj perníky, domáce peči-
vo, sušené ovocie alebo podomácky vyrobené 
ozdoby z papiera, rôzne figúrky zo slamy či z 
kukuričného šúpolia. Neskôr sa pridali aj háč-
kované alebo paličkované ozdoby, sviečky či 
prskavky...
     Vianočný stromček prešiel dlhou históriou, 
počas ktorej sa zapísal do ľudských sŕdc ako 
neodmysliteľná súčasť Vianoc.

Prečo staviame betlehemy?
     Tradíciu betlehemov alebo jasličiek zaviedol 
svätý František z Assisi, zakladateľ rehole fran-
tiškánov. Na Vianoce v roku 1223 pripravil prvé 
jasle v jaskyni na vrchu kopca pri dedinke Grec-
cio. Obišiel domy a gazdovstvá, aby si dohodol 
a mohol pripraviť všetko, čo na to potreboval a 
ľuďom oznámil, aby 24. decembra večer prišli 
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k jaskyni. Dedinčania síce nechápali, no zve-
davosť ich premohla a prišli. To, čo v jaskyni 
uvideli a zažili, im vyrazilo dych. V jasličkách na 
slame ležalo bábätko, nad ním sa skláňali muž 
so ženou, ktorí stvárňovali Jozefa a Máriu, ved-
ľa stáli zvieratá. No a pri tomto živom obraze, 
ktorý na ľudí mimoriadne zapôsobil, sa kona-

la štedrovečerná svätá omša. Napodobnením 
situácie opísanej v Biblii chcel František upo-
zorniť spolubratov aj miestnych ľudí na maxi-
málnu chudobu, v ktorej sa Boh rozhodol prísť 
na svet. V nasledujúcich rokoch si obyvatelia 
Greccia sami pripravovali živé aj umelé betle-
hemy a podľa Františkovho príkladu si rozdá-
vali darčeky, aby napodobnili lásku Boha, ktorý 
sa nám sám dal ako dar. Tento zvyk sa neskôr 
rozšíril do všetkých krajín. 
       Na území dnešného Slovenska sa jas-
ličky začali stavať od 13. storočia. V 18. sto-
ročí rakúsky cisár Jozefa II. svojim nariadením 
na území ríše stavanie a vystavovanie betle-
hemov v kostoloch zakázal, pretože sa mu to 
zdalo nedôstojné. Panovník tým však nič ne-
dosiahol, zákaz sa nedodržiaval a paradoxne 
podporil vznik ľudovej tvorby. Z kostolov sa tak 
tradícia jasličiek postupne začala šíriť aj do do-
mácností, až sa jasličky stali samozrejmou sú-
časťou vianočných sviatkov, 
a to nielen vo forme živých 
obrazov, ale aj v neživej po-
dobe.

Prečo spievame pieseň Ti-
chá noc a koledy?
     Predpokladá sa, že sa-
motné koledy ako oslavné 
piesne majú pôvod v Rím-
skej ríši - oslavách nového 

roka - calendae. Odtiaľ pochádza aj používanie 
tohto slova u rôznych národov a národností. U 
Slovanov sa koledy zväčša chápu ako ľudové 
piesne spievané pri príležitosti veľkých cirkev-
ných sviatkov v období Vianoc. Bohatú tradíciu 
majú u Slovákov, Čechov, Ukrajincov, Rusov a 
Bulharov. Keďže Vianoce sú slávené v rôznych 
štátoch sveta, najznámejšie vianočné koledy a 
piesne boli prekladané do jazykov mimo svojho 
originálu.
Medzi takúto najznámejšiu skladbu patrí Tichá 
noc, svätá noc, ktorá bola preložená snáď do 
všetkých jazykov na svete. Vznikla v roku 1818 
a jej autormi sú Joseph Mohr a Franz Xaver 
Gruber. Prvý raz zaznela na polnočnej omši 
v rakúskom Oberndorfe. V tejto súvislosti sa 
často traduje príbeh, podľa ktorého sa im v ta-
mojšom Kostole sv. Mikuláša stala pred Viano-
cami nemilá vec - myši prehrýzli mechy organu 
a slávnostná liturgia, ktorá sa nedala slúžiť bez 
hudby, tak bola ohrozená. Mohr sa preto na-
rýchlo rozhodol napísať text slávnostnej sklad-
by, ktorá by sa dala zaspievať iba s gitarovým 
sprievodom a požiadal svojho priateľa Grubera, 
aby mu text zhudobnil. 
      Počas Vianoc ju dnes spievajú ľudia na 
všetkých kontinentoch a dokonca bola vyhláse-
ná za „najkrajšiu vianočnú pieseň sveta“. 
     Nech už sa veci okolo nášho „vianočného 
prečo?“ udiali presne takto či podobne, že-
láme vám, aby ste aj v tejto modernej dobe 
vedeli zachovávať a prežívať vianočné tra-
dície vašej rodiny v zdraví, radosti a láske v 
kruhu najbližších...      
                 

Redakcia časopisu Nádej
Zdroj: internet                                                                                                                                    

BK

Franz Xaver Gruber  a Joseph Mohr
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VOŇAVÉ VIANOCE
Každé ročné obdobie má svoju vôňu a svoje čaro, je jedinečné. Snáď malú výnimku tvorí obdobie konca 
jesene a začiatku zimy. Je to práve obdobie príprav na Vianoce a Vianoce samé. Ale poďme pekne po 
poriadku.
Už ako malé dieťa som šípil, že sa niečo veľké chystá. Rodičia boli naraz akýsi tajnostkárski. Chodili 
častejšie do obchodu a očakávali, kedy čo do predajne dovezú. Určitým znakom, že sa niečo chystá, 
bolo objavenie sa pomarančov, mandarínok či banánov v zelovoci. Stálo sa na ne v rade ešte skôr ako 
ich priviezli. Rovno z obchodu šli do špajzy. To isté sa dialo s figami, ďatľami, búrskymi orieškami. Chodili 
sme s bratom po špajze, krútili nosmi a vdychovali tie vône. Občas sa nám podarilo ukradnúť si niečo z 
týchto dobrôt. Boli síce tabu, ale mám veľké tušenie, že rodičia o tom vedeli a nič nepovedali, aby nám 
nepokazili radosť. 
Tá vypukla v predvečer Mikuláša. U nás vždy takto chodil, priam sa prikrádal, lebo ani nevieme, kedy 
nám do vyčistených topánok strčil balíček plný cukríkov, čokoládok, orieškov a samozrejme tam nechý-
balo južné ovocie.
      Raz sa mi nepodarilo vyčistiť topánku a našiel som si tam zemiak, kúsok uhlia a varešku. Samo-
zrejme, že som plakal, lebo sa mi všetci smiali. Až pred spaním som pod vankúšom našiel svoj balíček.
       Hneď, ako sme objavili pomaranče a mandarínky, sme ich ošúpali a zjedli. Šupky sme tiež spotre-
bovali. Varilo sa z nich naše „hriate“. Celá kuchyňa i byt voňali po pomarančoch, škorici, klinčekoch. Táto 
vôňa sa mi viaže na moje útle detstvo. My deti, sme ho mali bez alkoholu, dospelých ten alkohol hrial. 
Túto vôňu som už ako dospelý nikdy nezažil.
        Nasledujúce dni sa upratovalo a vrcholom bola Lucia. To muselo vyť vygruntované a pralo sa „veľké 
prádlo“. U nás to bolo tri dni. Mali sme práčku Skratku. Tá mala osemdesiat litrový „bachor“. Deň pred 
praním sa bielizeň namočila. Neviem čo to bolo za chémiu, čo sa tam pridala, ale bol to skôr smrad ako 
vôňa. Na druhý deň sa najskôr pralo biele, potom farebné a naposledy pančucháče, ponožky. V nasle-
dujúci deň sa pláchalo najskôr v teplej, potom v studenej vode, biele veci sa nakoniec škrobili. Vyschnuté 
sa hladilo, ukladalo do skríň. Trvalo to celý týždeň! Za odmenu sme mali na štedrý deň prezlečené po-
stele. A my sme to naozaj považovali za odmenu.
        Po Lucii sme lúskali orechy. Asi tak jeden do seba, druhý do vandlíka. Mleli sme mak. Lámali čoko-
ládu, krájali kandidované ovocie, figy. Jednoducho sme sa chystali na pečenie. Najskôr sa piekli biskup-
ské chlebíky – tých bolo najviac. Veď bolo treba aj za tepla okoštovať, aj na Vianoce,    
       Nový rok i na Tri krále nechať. Bolo ich neúrekom. Nasledovali bratislavské rožky, plnené makom 
alebo orechmi. Pokračovalo sa makovými a orechovými závinmi. U nás sme ich volali bajgle. Boli úzke 
a nízke, koľko cesta - toľko plnky. A ich povrch bol mramorovaný, lesklý a nám s bratom žiarili oči a tiekli 
sliny. Neskôr ich mama kupovala, lebo babrať sa s nimi nemala čas. Zákusky sa u nás „nenosili“. Ani 
medovníčky. Zásoby pečených vecí zavŕšili vianočné oblátky a trubičky. Tie voňali medom, škoricou. 
Nezabudnuteľné! Tie sme každý rok dostali od Rétiovcov, našich rodinných priateľov. Tešili sme sa s 
bratom na omrvinky z nich, často sme oblátky polámali, aby sme ich mohli ešte pred Štedrým dňom 
zjesť. Trubičky sme si nastokli na prsty a hrýzli a hrýzli, mali sme plné ústa, krochkali sme blahom... Ešte 
šťastie, že sme mali len po desať prstov, na sviatky by nič neostalo.
        Tiež sa doma robili salónky i keď sa dali kúpiť v obchode, aj kolekcie či rôzne čokoládové figúrky. 
My sme balili do staniolu aj napolitánky, kavenky i čokoládou oblievané 
keksíky. Svetlo dopadajúce na stromček sa od staniolov odrážalo, takže stromček potom priam žiaril 
rôznymi farbami. 
      Samozrejme, že na sviatočnom stole nesmel chýbať kapor. Ako inak – vysmážaný. Priam ako 
vystrihnuté z detektívky – sanitárka z lekárne chodila do predajne – „ryby“, a vyzvedala, kedy dovezú 
kapry. Dobré vzťahy medzi lekárňou a predavačkami v rybe znamenali, že nám zatelefonovali, že ryby 
sú na ceste, a tak sme sa vybrali kupovať kapra. Stáť na kapra 2-3 hodiny nebolo nič výnimočné.



VIANOCE55

     Vianočné stromčeky sa predávali v Nitre len niekoľko 
dní, a kto nestihol, musel sa zaobísť len s čečinou vo 
váze. Stromčekov, predávali sa len smrečky, na rozdiel 
od iných komodít, bolo dosť.
     Na Štedrý deň, pokiaľ padol na pracovný deň, sa 
normálne pracovalo. Dala sa vziať i dovolenka, ale akosi 
úkosom sa na týchto ľudí dívalo. Otec v úrade končil o 
13-tej hodine, mama pracovala v lekárni a tu sa končilo 
až o 18-tej hodine. A doma bolo treba uvariť a nachystať všetko, čo bolo treba. Až neskôr, keď som už 
bol veľký, sa dal Štedrý deň „nadrobiť“. To už boli voľné soboty (koniec šesťdesiatych rokov), takže 24. 
december bol deň voľna.
A Štedrý deň začínal ráno s vianočkou a lekvárom, zapíjalo sa bielou kávou alebo kakaom. Bol pôst, 
takže nás strážili. Kto ho poruší, nebude mať možnosť vidieť zlaté prasa a pod stromčekom bude menej 
darčekov, strašili nás rodičia. Zbytočne...
Na obed sa piekli zemiakovníky. Do jednoduchého kysnutého cesta sa zabalili uvarené spučené zemia-
ky zmiešané s upraženou cibuľkou a pridalo sa hodne čierneho korenia a urobila sa placka. Vôňu toho 
„chodu“ si vychutnávajú i moje deti a vnuci, dokonca ich nosíme švagrovcom a svokrovcom. Teraz u nás 
nimi zajedáme mliečnu šošovicovú polievku (a je po pôste).
Od rána sa varili dobroty na večer. Kapustnica, podľa základného receptu môjho prastarého otca. Tento 
recept akceptoval pôstneho ducha. Žiadna klobása, žiadne údené mäso. Zato do kapustnice sa zava-
rili „stratené vajcia“. Každému po jednom. My sme ich volali družice, otec žartovne im hovoril sputnik. 
Tieto vajíčka sa na tanieri rozštvrtili a zaliali kapustnicou, ktorá sa tým stala krémovou. Pred dovarením 
kapustnice sa do nej dala hlava z kapra, bola to otcova pochúťka. Po zjedení kapustnice si ju obradne 
dal na tanier a pochutnával si na nej. My sme mu závideli. Táto vôňa a chuť kapustnice je jednou z cha-
rakteristík mojich detských Vianoc.
       Kapustnici predchádzal obrad jedenia oblátky s medom. Jedlo sa nad hlbokým tanierom a omrvinky 
sa zalievali kapustnicou. Po ich zjedení dostal každý z nás krížik na čelo. To aby sme boli dobrí ako ten 
med. Ten krížik na čelo mi teraz robí moja pani. Asi chce mať ilúziu, že až do budúcich Vianoc budem 
dobrý.
       Samozrejme kapor a zemiakový šalát. Kapor sa delil na detské kúsky a pre dospelých. My deti sme 
mali rebrá, lebo to boli veľké kosti a ako otec hovoril, nezadrhneme sa nimi. Otec vysmážal kapra neo-
pakovateľným spôsobom. Bola to lahôdka, škoda, že som to od neho neodkukal. Zemiakový šalát bol 
veľmi jednoduchý. Zemiaky varené v šupke, cibuľa, kyslá uhorka, mrkva, petržlen a zeler (zelenina bola 
z hovädzej polievky uvarenej na Božie narodenie). Z korenín to bolo trocha čierneho korenia a horčice. 
Majonéza na šalát sa robila doma ručne. Bola poctivá. Tento šalát sme volali „chutný zemiak“. A šalát, 
aj keď ho teraz robím podľa starej receptúry, chutí inak. Neviem, čo robím zle, ale asi suroviny sú iné....
Vône večere postupne vyprchali. Náhle niekto zazvonil. To bolo znamenie, že prišiel Ježiško. Bolo na 
čase otvoriť verandu, kde bol stromček. Tam sa nekúrilo, čo bolo dobre, lebo stromček bez ujmy vydržal 
do Troch kráľov. Vôňa smrečiny naplnila naše nosy, priam do nich udrela. Pod stromčekom boli darčeky. 
Tešili sme sa na ne. Ale predtým, ako sa začali rozdávať, bola modlitba. Poďakovanie. 
     Koledy sme nespievali, nemali sme hudobný sluch a otec nechcel, aby sme tieto chvíle kazili. Na 
stromčeku najskôr nesvietili elektrické sviečky, ale riadne, voskové. Tie elektrické prišli do obchodov až 
neskôr. Pri nich žiarili prskavky. Pamätám si, že ako dieťa som chcel toto blikotavé svetlo chytiť do ruky. 
Bol som šikovný a chytil som ho. Doteraz si na to pamätám, ako ma ruka bolela....
Darčeky sa rozbaľovali až nakoniec. Väčšinou to boli potrebné veci temer dennej potreby. Čiapky, ru-
kavice, ponožky, občas svetre, košele. Len kde-tu hračka. Prirodzenú vôňu týchto nových textílií tiež už 
necítiť. Nahradili ich impregnačné materiály.
 Samozrejmosťou bola pekná kniha. Tú sme začali čítať s mamou ešte počas sviatkov, najčastejšie v 
kresle pri peci, značky Club. Pukotanie ohňa a sálanie tepla mi chýba. Je nová doba, všade je ústredné 
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kúrenie a radiátory nevykúzlia romantiku.
        Dobroty zo stromčeka sa mohli brať až na tretí deň. Všetko sa dialo po poriadku. Čakali sme na to 
veľmi netrpezlivo. Strážilo sa, aby na stromčeku boli sladkosti až do Troch kráľov. Možno, práve preto, že 
všetko malo určitý poriadok, určitú postupnosť, sme si všetko vážili oveľa viac ako naše deti, vnúčatá...
        Týždeň medzi Vianocami a Novým rokom ubehol rýchlo. V škole boli prázdniny, mali sme možnosť 
šantiť vonku na snehu, na zimnom štadióne, chodilo sa na Zobor na vychádzky. Bolo treba vybehať 
uviazané kalórie. Dojedali sa nachystané dobroty, ale jedným dychom sa chystali dobroty na silvestrov-
ské oslavy a vítanie Nového roka. 
        Raňajky aj obed boli bežného charakteru, žiadne vyváranie. Večera však bola parádna. Ako pred-
jedlo boli ruské vajíčka, zajedali sa sendvičom. Nasledovala kapustnica. V nej už bola klobása i údené 
mäso, za ňou nasledoval viedenský rezeň s chutným zemiakom. Od večera do polnoci boli na stole 
obložené chlebíky a koláče, čo sa piekli na Vianoce. 
         Po polnoci sa znova podávala kapustnica a obložené misy. Spať sa chodilo až nad ránom. My deti, 
sme mali dovolené len do polnoci, ale zaspali sme skôr. Zato ráno sme si vychutnávali všetko čo zostalo 
na misách.
        Obed na Nový rok sa niesol v znamení pečeného bravčového mäsa, ak nebolo dosť šalátu, robila sa 
k nemu ryža, ktorá bola veľmi voňavá a korenistá. Polievka bola hovädzia - nesmela sa podávať hydina, 
aby v novom roku neodletelo šťastie.
Obdobie od Nového roka do Troch kráľov sa nejak zvlášť neslávilo. Neviazali sa naň žiadne zvyklosti. 
Do školy sa išlo tretieho januára a od vtedy to boli už len spomienky na krásne prežitý mesiac. Na voňa-
vý mesiac, na voňavé Vianoce.
         Bojím sa, že tie vône, nech akokoľvek ostali v pamäti, sa nevrátia. Ani tie roky. A preto, snažme sa 
našim deťúrencom v rodinách pripraviť krásne Vianoce. Plné zážitkov, vôní. Možno prebytok vecí, ktorý-
mi ich zahlcujeme im ukradne to, na čo my tak s pietou, dôstojnosťou a bázňou spomíname.
       Nemám v pamäti tie „naj....“ Vianoce. Napriek opakujúcim sa zvykom, každé boli v niečom trocha 
odlišné. Ale čo bolo dôležité, rodičia ich vedeli pre nás deti priam vykúzliť. Bojím sa, že ich kúzlo sa ko-
merciou stráca. I preto som dal na papier moje spomienky, aby sme si uvedomili, že nie je dôležité to, čo 
je pod stromčekom, čo je na stole, ale dôležité je precítiť duchovno týchto dní.

MUDr. Branislav Brežný

Prikladám dva recepty, ktoré som spomenul v mojom príspevku

Ruské vajíčka
Ich príprava je veľmi jednoduchá, chuť je však jedinečná.
        Ošúpeme si na tvrdo uvarené vajcia, rozkrojíme pozdĺžne napoly a vyberieme žĺtka. Na 
misu kladieme bielka otvorom po žĺtku nahor. To preto, lebo ich budeme plniť. 
       Pripravíme si základnú majonézu (alebo ju kúpime v obchode), pridáme podľa chuti hor-
čicu, soľ a riedime 33% smotanou na šľahanie. Odložíme si ju bokom, pretože za chvíľu ju 
použijeme do plnky.
       Žĺtka rozotrieme najemno, posolíme, pridáme horčicu a na veľmi jemno nakrájanú údenú 
šunku alebo šunkovú salámu. Následne pridáme majonézu, dobre zamiešame. Plnka by mala 
mať horčičnú chuť. 
         Konzistencia by mala byť taká, aby sa dobre tvarovali lyžičkou a vidličkou šišaté guľky, kto-
ré umiestnime do vajíčka. Ak by bolo plnky málo, dá sa nadstaviť strúhankou, tá ale vypije viac 
majonézy. Strúhanku pridáme aj vtedy, keď pridáme viac majonézy ako ju vedia žĺtka vstrebať.   
        Ruské vajíčka podávame na mise. Môžu plávať v majonéze, alebo ich majonézou oblie-
vame až na tanieri. Zajedáme vekou.



VIANOCE57

Bajgle – záviny plnené orechmi alebo makom
Na cesto použijeme „hladkú múku 00 extra špeciál“ 260 g, 80 gmasla a 50 g bravčovej masti, 25 g 
práškového cukru, štipku soli, 5 gramov kvasníc, jedno žĺtko, 50 ml vlažného mlieka.
        Na plnku použijeme: 270 gramov mletých vlašských 
orechov alebo 200 gramov pomletého maku, 100 gramov 
kryštálového cukru, pol balíčka vanilkového cukru, 80 ml 
plnotučného mlieka, nastrúhanú kôru z jedného citrónu, 
podľa chuti rumová esencia, hrozienka (ak ich tam chce-
me mať – môžu byť aj vopred namočené v rume).Na po-
tretie jeden žĺtok a jeden bielok. 
       Najskôr si pripravíme cesto. Do misky dáme preosiatu 
múku, nastrúhané maslo, masť, práškový cukor a štipku 
soli. Zmes rukou spracúvame, cesto bude mať konzisten-
ciu ako mrvenička. Do vlažného mlieka namrvíme droždie a pridáme jeden žĺtok, dobre premiešame 
vidličkou, aby kvasnice boli rovnomerne rozpustené. Následne ho vylejeme do cesta a použijeme 
šľahač s hákmi - avšak nepracujeme dlho, to preto aby sa cesto neprehrialo, následne ho vyklopíme 
na dosku a uhnetieme dve rovnaké hrudky.
        Cesto dáme v mikroténových vreckách odpočívať na hodinu do chladničky.
Potom každé cesto vyvaľkáme na veľkosť cca 28x21 cm. Na každé dáme plnku, bočné okraje cesta 
zahneme tak, aby prekryli časť plnky. Na plnku položíme papier na pečenie a valčekom na cesto 
urobíme rovnakú hrúbku a stočíme závin. Umiestnime ho na plech vystlaný papierom na pečenie. 
Následne „rolku“ popicháme vidličkou a natrieme žĺtkom. Plech s koláčmi dáme do chladu asi na 15 
minút, kým nám žĺtko neuschne. Následne ho potrieme bielkom a znova necháme povrch koláča 
vyschnúť. To už môže byť v teple.
         Bajgle pečieme prvých 15 minút pri 200 ̊C a druhých 15 minút pri 180 ̊C. Ak by nám povrch bajg-
lov priháral, môžeme ich prikryť alobalom.
        Krájanie koláča je až po jeho vychladnutí, najlepšie na druhom plechu a to tenkým a ostrým 
nožom.
       Myslím si, že túto nitriansku špecialitku si môžete pripraviť hocikedy. Určite tento recept stojí za 
vyskúšanie. Takže dobrú chuť!

VIANOCE MÔJHO DETSTVA
Pochádzam z dediny pri Šuranoch, mám sestru a brata. Ako deti vždy sme sa tešili na Vianoce.     
        Štedrý deň sme pripravovali všetci, my deti, sme zdobili stromček a rodičia zasa chystali dobroty v 
kuchyni. Keď už bolo všetko nachystané poobliekali sme sa sviatočne.
Pred večerou, o pol piatej, sme vyšli na ulicu pred dom. A teraz to príde – prekvapenie, ktoré sa tradovalo 
v našej dedine. Z celej ulice susedia pálili prskavky a niektorí mali aj vatry. O piatej zazvonili kostolné 
zvony a pobrali sme sa k večeri. Pomodlili sme sa pri rozžiarenom stromčeku a zasadli k slávnostnému 
stolu. Otec obdaril kúty orechmi, podelil kúsok z každého ovocia, oplátku s medom. Nám deťom urobil 
medom krížik na čelo, že o polnoci nám ho príde zlízať baranček. Po večery zazvonil zvonček a my sme 
sa rozbehli k stromčeku. No pre mňa bol najkrajší darček môj ocino, lebo strávil s nami viac dní. Zabudla 
som pripomenúť, že pracoval na stavebnom vlaku v Hradci Králové a chodil do práce na týždňovky.
        Keď som sa vydala, tak kvôli mojim dvom synom, keď boli v predškolskom veku, sme trávili Vianoce 
na dedine, aby si aj ony užili pálenie prskaviek, veľmi sa im to páčilo. Ja som si stále pripomínala môjho 
otca, ktorý už nebol medzi nami, na pekné chvíle strávené s ním.

Marta Révaiová, predsedníčka klubu SM Nové Zámky 
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A JE TU ZAS!
Pýtate sa kto? - čo? Nuž koniec roka. Dni sa krátia, akosi skoro je tma a človek pri návrate z práce už 
toho doma veľa nespraví. Snažíme sa stíšiť, ukľudniť, lebo zrazu akosi nie je kam utekať. Pekné dni 
leta a jesene sú už za nami a aj sme sa vrátili k zimnému času. Objavujú sa posledné kvety, kvety krát-
keho dňa. Tie nám spríjemňujú smutné a plačlivé  jesenné dni. Áno, sú to chryzantémy. Od jari rastú 
a vyvíjajú sa, aby na sklonku jesene ukázali svoju krásu. I stane sa, že prídu mrazy a kvety sklonia 
svoju hlávku, ukončia svoje bytie. Tak ako mnohí pred nami. Dni sa napĺňajú nostalgiou spomienok. 
Spomínali sme na svojich blízkych i známych, ktorí nás predišli do večnosti.
        Smútočnú náladu postupne meníme. Obchody rýchlo menia sortiment ponúkaných tovarov. 
Regály sa zapĺňajú čokoládovými figúrkami, sladkosťami od výmyslu sveta, objavujú sa hračky, via-
nočné ozdoby.... nad tým všetkým znejú z reproduktorov vianočné piesne, rôzne melódie oslavujúce 
čaro Vianoc a aj hlas pripomínajúci, že sú sviatky pred nami a treba nakúpiť všetko potrebné už teraz 
a hneď, zaraz! Tento akustický smog sa v pravidelných intervaloch opakuje a sme z toho všetkého 
unavení. A v čase, kedy by sme si radi tieto koledy pri stromčeku zaspievali, zistíme, ako tieto krásne 
piesne zovšedneli a čaro ich jedinečnosti sa jednoducho vyparilo. Znejú akoby umelo, duto.
         Mesiac pred Vianocami sme zvyknutí zapaľovať na adventnom venci prvú sviečku. To sa v rodi-
nách pripravujeme na veľký sviatok, na Narodenie Pána. V rodinách sa začína žiť viac duchovne ako 
počas bežného roka. Veď Vianoce nie sú len o príchode Ježiška a o rozdávaní darčekov, o užívaní si 
hmotných statkov. 
Vianočné sviatky sú aj sviatkom rodiny. Sú to sviatočné dni, pri ktorých si obnovujeme manželské 
sľuby. Sľub, že sa budeme o svojho životného druha starať v dobrom i v zlom. Že budeme jeden 
druhého ochraňovať, budeme si pomáhať. Že sa budeme milovať navzájom, budeme vychovávať a 
chrániť svoje dietky. Tak ako Svätá rodina, čo musela utekať z Betlehemu pred zlom sveta, a jej čle-
novia sa tak stali novodobými migrantmi.  
         Silvestra a Nový rok skôr prežívame svetsky. Bilancujeme, čo bolo a plánujeme, čo bude. Sna-
žíme sa zabudnúť na to zlé a zapamätať si to dobé, čo sme zažili. Kujeme plány -  ako v novom roku 
budeme lepší, ako a čím prispejeme k svojmu zdraviu. Čo očakávame, aby sa nám splnilo. Ale mali 
by sme si naplánovať, čo urobíme my, čo urobím ja pre toho druhého. Možno blízkeho a možno vzdia-
leného, dokonca aj pre neznámeho. 
         A máme tu náš zväz a klub. Máme tu rodinu esemkárov. Našu rozšírenú rodinu. Veď so svojimi 
kamarátmi v kluboch prežívame dobré i zlé. Treba si naplánovať klubové akcie, reálne postaviť plán 
práce. Zúčastňovať sa na akciách zväzu. Veď tento rok bol naplnený úžasnými akciami, ktoré nám 
závidia i zdraví spoluobčania! Veď budúci rok by mal byť lepší ako bol tento.
           A keď hovorím o polepšení sa v novom roku, nemôžem na tomto mieste nepripomenúť, že 
máme nielen priania, ale aj povinnosti. Jednou z povinností je aj „pustiť groš“. Je samozrejmé, že po-
šleme peniaze na zväz. Ale už sa za samozrejmé nepovažuje pri platbe použiť variabilné symboly. A 
je to na škodu veci, lebo ani viceprezidentka a ani hospodárka zväzu nevedia priradiť k platbe  jej účel 
- čo sa platilo, ak nie je pripojený variabilný symbol. Preto pripomeniem čísla variabilných symbolov 
platieb: 101 – členské, 104 – rekondície, 105 – ostatné, a predovšetkým 106 – časopis Nádej. 
         Pri našej Nádeji sa pristavím. Každý, kto mal v tomto roku zaplatené predplatné časopisu, do-
stáva automaticky poštou prvé číslo Nádej-e aj v novom roku. Až pri sumarizácii platieb za použitia 
variabilného symbolu 106 vieme, kto zaplatil a dostane poštou ďalšie tri čísla. Na to, aby skutočne 
Nádej našla svojho adresáta je nutná presná adresa. Takže je v záujme každého z nás uviesť vždy pri 
platbe variabilný symbol a svoju presnú adresu.
          Milí moji, prajem Vám, aby dni Vianoc, dni sviatočné, skutočne boli sviatkom rodiny. Prajem Vám 
v novom roku 2019 predovšetkým pevné zdravie, veľa rodinných, pracovných a klubovo-zväzových 
úspechov. 

Váš  Branislav Brežný
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Zasmejme sa na Silvestra 
Dvaja šestnásťroční sa spolu rozprávajú po silvestrovskej noci: 
„Dedko mal pravdu, keď mi hovoril, že do toho erotického klubu nemám 
chodiť, že tam sú veci, ktoré by som nemal vidieť.“ 
„Prosím ťa, a čo také si tam videl?“ 
                                „Dedka!“

„Koľko eur ťa stál silvester so snúbenicou?” 
„Ále, asi stovku.” 
„No, to by ešte ušlo,” hovorí kamarát. 
„Vieš, ona pri sebe ani viac peňazí nemala.”

Stalo se, že rybár chytil zlatú rybku, pustil ju... a rybka, že mu za to splní tri želania. Tak si teda 
želal: byť bohatým, známym na celom svete a pozrieť sa niekam do zahraničia. Prišiel domov a 
povedal o tom svojej žene a že na druhý deň sa to má všetko splniť. Ráno sa zobudí a vidí krásne 
postele, obrazy, zlaté bytové doplnky... 
Vtom príde do spálne jeho žena a hovorí: „Ferdinand, vstávaj, cestujeme do Sarajeva.“

Na dedine otec sleduje dospievajúceho syna, ako ide večer kamsi s baterkou. 
Pýta sa ho: „Kam ideš s tou baterkou?“ 
„Na rande!“ 
„Heéj, to keď som ja išiel na rande, baterku som si so sebou nebral...“ 
„No veď to, a pozri, čo si zbalil!“

Tri skôr narodené kamarátky sa stretli u Katy na káve. Ešte skôr ako prišli, Kata si stále opakova-
la: „Nesmiem zabudnúť ponúknuť im kávu.“ Keď prišli, Kata hovorí: „Jéjda, skoro by som zabudla 
ponúknuť vám kávu.“ Vypili kávu a chvíľku sa spolu rozprávali, keď tu Kata zase hovorí: „Skoro 
by som vám zabudla ponúknuť kávu.“ Opäť vypili kávu. Keď obe ženy z návštevy odchádzali, tak 
si pri ceste domov hovorili: „Tá Kata je ale strašne lakomá, ani len tú kávu nám neuvarila.“ Večer 
prišiel z práce Katin manžel: „Tak čo, aká bola návšteva?“ „Žiadna, veď tie dve ani neprišli.“

Bavili sa chlapi v krčme pri pive a jeden sa pýta Pištu, či doma umýva riad. 
„Já? Ja  som doma NIEKTO!“ 
„A to už ako!?“ 
„No, moja manželka vždy doma hovorí: Niekto by mal vyniesť kôš... 
niekto by mal povysávať... niekto by mal ísť nakúpiť...“

Wikipédia: „Ja viem všetko!“ 
Google: „Nájdem všetko!“ 
Facebook: „Poznám všetkých.“ 
Internet: „Bezo mňa ste v prdeli.“ 
Elektrina: „Tak sa všetci ukľudníme, že?!“

Blondínka volá priateľke: 
„Môžeme vyraziť na vianočné nákupy, manžel mi požičal svoju kreditku!“
„… a PIN dal?“ 
„A vieš, že ani nepindal, keď mi ju dával?!“                                                         Zdroj: internet, BK
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LISTY GAŠTANA
Zvoní telefón. Prekvapene pozerám na displej. 
Zdvíham: „Helenka, ahoj!“ pozdravujem, „Čo sa 
deje?“
„Vidím ťa. Išla si okolo mňa na červenom autíčku 
ako Fitipaldi.“ 
„Kde ma vidíš?“
„V kúpeľoch v Bojniciach.“ 
„Stretneme sa? Príď, do Mieru na izbu 71.“ 
Prechádzam spojovacou chodbou z liečebného 
domu Lysec, v ktorom som obsadila tú istú izbu 
po roku opäť s Alenkou. Trvá mi to len pár minút a 
klopem na dvere. „Ďalej!“ Otváram. „Prekvapko!“

Ale riadne! Izba plná ľudí. S Peťom Z. na čele. Majka D., Majka Č. s Marošom (v objatí) 
a naša viceprezidentka Helenka. Výskanie, veselé zvítanie. A to nie je všetko. Za chvíľu 
pribehne Miško H., Milka G. a moja spolubývajúca Alenka M. 
       Žiarime šťastím, pretože stretnúť toľkých priateľov bez prípravy, dohody... na tak 
krásnom mieste, ako sú Bojnické kúpele, je úžasné. Kto ich navštívil, dá mi za pravdu. 
Nové a tiež zrekonštruované budovy, záplava kvetov, parky posypané farebnými listami 
(hlavne z gaštanov. Zopár sme si nazbierali do jesennej výzdoby). Za stolom, plnom dob-
rôt, ktoré nachystal Peťo s Majkou, sme mali tzv.“krížový rozhovor“. Každý chcel niečo 
povedať - a nečakal na odpoveď. Bolo to veselé. 
        Liečebný pobyt si všetci užívame minútu po minúte. Vaňové kúpele, masáže, elek-
troliečbu, aj individuálne cvičenie. Plávanie v bazénoch vnútorných aj vonkajšom, na 
slniečku. Hoci je november, počasie nám praje. Dnes na teplomeri svieti 20 stupňov. 
          V areáli kúpeľov sú vybudované chodníčky, ktorými prechádzame a kocháme sa tou 
krásou. Prichádzame na Baštu pri jazierku, vyplašíme kŕdeľ kačiek... hodíme im omrvinky 
chleba. Sadneme si a pochutnáme si na chutnej kávičke. Urobíme zopár foto záberov 
pri drevených sochách. Navštívime zoologickú záhradu, obdivujeme zvieratká, vtáčiky, 
rybičky. Chystáme sa na novovybudovanú rozhľadňu nad Bojnicami. 
       Čas plynie veľmi rýchlo. Ešte pár dní a začneme sa vytrácať. Domov, k rodinám. Plní 
sily, oddýchnutí a psychicky vyrovnaní. Zostanú nám spomienky, zopár záberov v telefó-
ne... a tento článok v Nádeji. 
      Aj keď to nebudú Bojnice 
či Dudince, na našom krás-
nom Slovensku je množstvo 
kúpeľných zariadení, kde mô-
žete svojmu chorému telu do-
priať relax. 
Prajem vám, užite si ich!

Anka Očenášová
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Muškáty ešte silu majú 
na balkóne rozkvitajú.
Veď slniečko stále svieti,
do izby lúče posiela.
Na stole jesenné kvety.
Na parapete vtáčik spieva.
Netúži po zime,
po zamrznutom jazierku,
po ubolenom krídelku.

Mesiac za mesiacom sa tratí,
buďme spolu, kamaráti.
Napíšme listov pár, 
nech naša tvár 
nie je len súčasťou zozbieraných fotiek,
nech v písme je ukryté niečo skvostné,
čo ľudí spája.
Je to priateľstvo a láska pravá. 

Za klub SM Partizánske a za všetkých z Bojníc 
Anka Očenášová

Vyznanie milovanej dcérke
 
Zázrak života
pod srdcom som nosila,
každý deň Máriu Pannu
o pomoc prosila.
Nech moje dievčatko
priviniem si k líčku,
nech naša Anička
poteší otecka, mamičku.
 
Krok za krokom
kráčala si životom,
bola si princeznou
svojím trom bratom.
Vyrástla si do krásy.
Už máš svoj život vlastný.
 
Môj dych patrí Tebe,
srdce lásku ukrýva,
pritúľme sa k sebe...
je to nádherná chvíľa.
 
Si sťa vánok, putujúci z púšti
Si ako vlna na mori
Si ako vtáča, čo oblohou krúži
Si ako hviezda na nebi
Si ako dúha po letnom daždi
Anička, veď Teba každý
Úsmevom milým pohladí,
Do tmavých očí sa zahľadí
Povie Ti slová milé.

Si ako rosa na lístkoch ľalie. 
Si sťa perla v ulite ukrytá
Si sťa ruža na kríčku rozvitá

Uhládzam vlásky plavé,
sediac pri púpavách v tráve.
Z nich venček uvijem,
k sebe si Ťa priviniem...
Nech tento veniec Ti sníme ten,
kto Ťa najviac miluje.
Kto Ti srdce, lásku,
vernosť svoju dá,
tíško Ti do uška zašepká:
„Anička moja drahá“.
 
Zakvitla záhradka,
rozkvitla ružička,
už si mi vyrástla,
ty, moja dcéruška.
Nech Ti tri oriešky
ukrývajú dary:
Zdravie, šťastie,
nech sa Ti vždy dobre darí.
 
Slnečné lúče tvár Ti zohrievajú,
Vtáčiky nech Ti pieseň zaspievajú:
„Buď vždy milovaná
                                               Ty, moja láska.
                                                 Láska mamina.“

Anka Očenášová, Partizánske
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Vyhodnotenie zábavného okienka z minulého čísla 3 /2018

Riešenie sudoku: 4. riadok 159762843
Tajnička krížovky: ... hambím tak isto ako vedenie fabriky

1. Monika Onofrejová, Košice 
2. Emília Hoštáková, Martin
3. Eva Hofericova, Žilina

PRÍSPEVKY A SPRÁVNE ODPOVEDE ZASIELAJTE
 DO 10. 2. 2019 

NA  ADRESU REDAKCIE: Konštantína Čulena 12, 917 01 Trnava
alebo na e-mail: szsm.slovakia@gmail.com
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