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GRAVIDITA A DMT LIEČBA
O modernej liečbe sclerosis multiplex (SM) sme hovorili už v minulých číslach našej Nádeje. O 
DMT (Disease Modifying Treatment) liečbe sme hovorili skôr vo všeobecnosti, nie však vo vzťahu 
k liečbe tehotných pacientiek s SM. Gravidné ženy sú špecifickou skupinou žien. Bezpečnostný 
profil má vypracovaný každý liek a v príbalových letákoch sa dozvieme o možných nežiadúcich 
účinkoch lieku, o ich častosti výskytu a aj o tom, či je bezpečné ten-ktorý liek bezpečne užívať 
počas tehotnosti. 
 V súčasnosti nemáme k dispozícii relevantné údaje, ktoré by hodnotili účinok DMT lieku na 
plod. Preto platí zásada, že DMT liečba má byť počas gravidity pozastavená. 
 V praxi sa stretávame s dvoma možnými alternatívami prístupu liečby a gravidity pacientky 
s SM: Jednou alternatívou je zistenie, že pacientka s SM, ktorá je na DMT liečbe, neplánovane 
otehotnie. Druhou alternatívou je plánovaná gravidita. V prvom prípade sa treba vysporiadať s 
otázkou, či podávaná DMT liečba môže poškodiť plod. V druhom prípade máme dostatok času na 
to aby sme sa mohli v dostatočnom predstihu pripraviť na graviditu a zaviesť opatrenia, aby plod 
nebol ani potenciálne poškodený. Každý liek má inú farmako-kinetiku, polčas rozpadu a eliminá-
cie z organizmu. Preto je potrebné každý liek a liečbu SM pacientky hodnotiť individuálne.
 Interferóny a glatirameracetát sú preparáty, o ktorých vieme (tu máme dostatok údajov), 
že pri podávaní týchto liekov v prvom trimestri nedochádza k nežiadúcim tehotenským kompliká-
ciám alebo malformáciam (vrodené vývojové chyby) plodu. Preto je možné liečbu vysadiť až po 
potvrdení gravidity.
 Iné používané lieky majú dlhší polčas rozpadu a eliminácie z organizmu a preto stratégia 
liečby je iná. Dimerthylfumarát sa odporúča vysadiť dva týždne pred plánovaným otehotnením. 
V prípade nežiadúcej gravidity liečbu treba vysadiť ihneď pri zistení tohto faktu. Máme len málo 
informácií v literatúre, o ktoré sa môžeme oprieť, percento malformácií však nie je vyššie oproti 
ich bežnému výskytu. Musíme však byť opatrní a neohroziť ďalším podávaním dimethylfumarátu 
plod.
 Pri používaní teriflunomidu, vzhľadom s veľmi pomalej eliminácii z organizmu, je potrebné 
ho vysadiť až 2 roky pred plánovanou graviditou. Táto dlhá doba bez liečby pacientky však môže 
znamenať relapsy a destabilizáciu pacientky. Preto podávame lieky na zrýchlenie eliminácie lieku 
z organizmu a následne môžeme plánovať graviditu. Na zvieracích modeloch sa vyskytol tera-
togénny efekt (kardiovaskulárne malformácie), ale v ľudskej populácii sa to nepotvrdilo (možná 
štatistická chyba malých čísel).
 Tiež pri podávaní fingolimodu sa vyskytli spontánne potraty plodov i malformácie plodov, 
ale štatistické čísla nie sú rozdielne oproti bežnej populácii. Napriek tomu sa odporúča fingolimod 
vysadiť dva mesiace pred plánovaným otehotnením.
 Alemtuzumab je infúzny preparát a javí sa ako optimálny liek pri plánovaní gravidity. Od-
porúča sa plánovať graviditu štyri mesiace po poslednej infúzii.
 Liečbu SM - najmä DMT liečbu - riadia lekári v centrách pre liečbu SM. Tu sa určuje plán 
liečby, monitoruje sa priebeh ochorenia a určuje stratégia ďalšieho postupu. Pri plánovanej gra-
vidite na prvom mieste musí byť benefit pacientky. V zásade máme dve možnosti: buď vysadiť 
liečbu pred plánovanou graviditou alebo hneď po potvrdení gravidity. A tu je potrebné sa zod-
povedne rozhodnúť. Štúdie venované počtu spontánnych potratov v prvom trimestri nepotvrdili 
ich vyššie percento u pacientiek s SM liečenými DMT liekmi a malformácie plodu boli na hornej 
hranici výskytu v bežnej populácii zdravých tehotných žien. Malformácie plodov nemali uniformný 
charakter, takže sa potvrdilo, že malformácie, ak sa vyskytli pri liečbe DMT liekmi, nesúvisia s 
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podávaným liekom.
 Literatúra sa zhoduje, že bezpečnostný profil DMT injekčných liekov prvej línie je dobrý a 
liečbu môžu pacientky absolvovať do potvrdenia gravidity. Je nutná úzka spolupráca pacientky a 
lekára. Plánovanie gravidity, tak intímnej doby života ženy, sa javí ako medzník zlepšujúci kvalitu 
života ženy. Kým v minulosti sme ženy skôr od tehotnosti odhovárali, teraz máme možnosti pri-
spieť k naplneniu života ženy - matky.

Zhrnutie faktov:
- Nie sú dôkazy o tom, že by SM škodila nenarodenému dieťaťu.
- Dojčenie dieťatka nie je vylúčené, i keď je dôležité upozorniť, že môžu byť obmedzenia  
 kvôli liečbe. 
- Začatie liečby SM DTM liekmi počas gravidity je kontraindikované.
- Ak pacientka počas liečby SM DTM preparátmi otehotnie, nie je to automaticky dôvod na  
 interrupciu. Z medicínskeho hľadiska rozhodnutie o ukončení gravidity je prísne individuálne.
- Liečba akútnych atakov SM a relapsov, je možné aj v tehotenstve kortikoidmi.
- Problematiku starostlivosti o dieťa a otázky sociálneho zabezpečenia je potrebné riešiť 
 vopred.
- Je potrebné si naplánovať pomoc príbuzných a prípadne i iných ľudí počas trvania 
 tehotenstva, a aj po pôrode dieťaťa. Ak je možné, po pôrode naplánovať životnému 
 partnerovi dovolenku. 
- Dlhodobý priebeh SM zostáva nezmenený.
- Tehotenstvo vyvoláva zmeny v imunitnom systéme a môže preto pozitívne ovplyvniť 
 priebeh SM.
- Výskyt relapsov sa významne znižuje počas všetkých troch trimestrov gravidity, 
 najmä však v poslednom trimestri.
- V popôrodnom období sa môže aktivita SM obnoviť, najmä v prvých mesiacoch po pôrode.  
 Preto včasné začatie liečby po pôrode môže tomuto zabrániť.
- Dojčenie ani pôrod nemajú negatívny vplyv na priebeh SM.
- Nie je zaznamenané zvýšené riziko vzniku SM pri užívaní perorálnej antikoncepcie 
 (kontracepcii). Negatívne účinky perorálnej antikoncepcie na už existujúce ochorenie 
 SM sú nepravdepodobné.

MUDr. Branislav Brežný

MÔŽE POMÔCŤ PACIENT LEKÁROVI PRI SLEDOVANÍ 
PROGRESIE SKLERÓZY MULTIPLEX?

Skleróza multiplex (SM) je chronické ochorenie, ktoré postihuje predovšetkým mozog a mie-
chu pacientov. Narušenie inervácie rôznych častí ľudského tela spôsobuje rôznorodé prízna-
ky, ktoré sa môžu líšiť v intenzite aj v dĺžke ich pretrvávania. Príčiny SM sú nám zatiaľ nejas-
né, vieme že na vzniku ochorenia sa spolupodieľa dedičnosť, vplyvy prostredia aj slnečného 
žiarenia a možné infekčné faktory. SM začne keď vlastné imunitné bunky tela začnú napádať 
obal nervových vlákien nazývaný myelín. To spôsobí spomalenie vedenia nervového vzruchu 
a často aj jeho prerušenie.
 Aké sú najčastejšie prejavy ochorenia? Patria k nim poruchy chôdze, únava, slabosť 
svalov alebo kŕče vo svaloch, rozmazané alebo dvojité videnie, pocity znecitlivenia alebo 
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mravenčenie, poruchy vyprázdňovania moču a stolice, sexuálne problémy, bolesť, depresia, 
problémy s pozornosťou a pamäťou. O progresii ochorenia hovoríme, ak tieto príznaky pretr-
vávajú v určitom čase alebo sú už trvalé.
 Najčastejšou formou ochorenia je relapsujúca forma ochorenia, vyskytne sa na za-
čiatku u približne 85% pacientov. Táto forma prebieha v prvých rokoch charakteristicky ob-
dobiami zhoršenia- relapsmi s následným zlepšením- remisiami. V tomto období je progresia 
ochorenia zväčša prechodná, príznaky po odoznení relapsu miznú. Ak je relaps závažnejší, 
organizmus sa nemusí úplne zotaviť a niektoré ťažkosti zostávajú. S nahromadením trvalého 
poškodenia rastú obmedzenia, ktoré pacient a jeho blízki musia prekonávať.
 Pri progresívnych formách ochorenia dochádza k nárastu progresie plynule, bez re-
lapsov, a to buď od začiatku ochorenia- v prípade primárne progresívnej formy ochorenia, 
alebo po niekoľkých rokoch trvania relapsujúcej formy- v prípade sekundárne progresívnej 
formy ochorenia. Zhoršovanie príznakov a narastanie zneschopnenia je pomalé, ale kontinu-
álne. Tieto formy ochorenia aj horšie reagujú na liečbu.
 Ako dokáže lekár progresiu posúdiť? Základou stupnicou na hodnotenie progresie je 
EDSS (Expanded Disability Status Scale), alebo rozšírená škála funkčnej nespôsobilosti. 
Vyšetruje sa 7 funkčných systémov u pacienta, každému systému lekár pridelí hodnotenie 
a výsledkom je číslo od 0 po 10. V prípade hodnotenia 0 pacient nemá žiadne postihnutie, 
10 bodmi sa hodnotí úmrtie v dôsledku SM. Škáluje sa po 0,5 bode. Pre lepšiu predstavu o 
stupni postihnutia môžeme povedať, že pri EDSS 4 pacient dokáže prejsť bez opory približne 
500 metrov, pri EDSS 6 potrebuje paličku na prejdenie približne 100 metrov a pri EDSS 7 je 
odkázaný na invalidný vozík.
 Okrem škály EDSS sa na hodnotenie progresie používajú testy chôdze, testy výkon-
nosti horných končatín a testy kognitívne- zamerané na pozornosť a pamäť. K najčastejšie 
používaným testom chôdze patrí T25FW (Timed 25- Foot Walk), kde sa meria rýchlosť chôdze 
na 25 stôp, čo je približne 7,5 metra. Najčastejšie používaným testom funkcie horných konča-
tín je 9HPT (9- Hole Peg test), pri ktorom pacient vkladá a vyberá kolíčky z 9 jamiek osobitne 
pravou a ľavou rukou. K najčastejšie používaným testom pozornosti a pamäti patria PASAT 
(Paced Auditory Serial Addition Test)- pacient musí spočítavať čísla, ktoré počuje v pravidel-
ných intervaloch a tiež SDMT (Symbol Digit Modalities Test)- pacient počas 90 sekúnd prira-
ďuje čísla ku znakom podľa vzoru.
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 Čo môže pacient urobiť pre objektívne zhodnotene stavu jeho ochorenia? V každom 
prípade je veľmi dôležitá jeho spolupráca s lekárom, úprimné a čo najpresnejšie popísanie 
príznakov svojho ochorenia. Dnešná doba nám však prináša nové technologické možnosti aj 
v tomto smere; pacienti budú môcť sledovať svoj stav napríklad pomocou aplikácie v smart-
fóne.
 V mnohých krajinách sveta, vrátane USA a štátov EÚ prebieha alebo bude prebiehať 
testovanie aplikácie s názvom Floodlight. Táto aplikácia dovolí pacientom a lekárom sledovať 
príznaky SM a stav zdravia pacienta pomocou múdreho telefónu- smartfónu s operačným 
systémom Android alebo iOS. 
 Floodlight meria schopnosť pacientov vykonávať jednoduché úlohy. Tieto boli vytvore-
né špecialistami na sklerózu multiplex na základe tradičných klinických testov zameraných na 
funkcie mozgu, horných a dolných končatín. Kognícia, pozornosť a pamäť budú hodnotené 
dotazníkom zdravia, nálady a testom priraďovania znakov k číslam; funkcie horných končatín 
a jemnej motoriky rúk testom stláčania zobrazenej paradajky a vykresľovaním tvarov na obra-
zovke; dolné končatiny a chôdza budú zhodnotené testami chôdze, zmenou smeru pri chôdzi 
a testom rovnováhy. Smartfón dokáže zmerať aj pacientovu dennú aktivitu a vplyv ochorenia 
na vykonávanie denných aktivít. Vykonanie testov zaberie 5-10 minút a odporúča sa robiť ich 
raz denne v rovnakom čase.

 Očakávame, že aj na Slovensku bude čoskoro dostupná aplikácia s názvom Floodlight 
Open v rámci štúdie, ktorá bude slúžiť na testovanie tejto aplikácie.
Do štúdie bude môcť vstúpiť ktokoľvek- pacient, príbuzný, opatrovateľ alebo priateľ. Všet-
ky dáta budú anonymizované a otvorené pre pacientov, lekárov aj výskumníkov. Každému 
účastníkovi bude pridelené unikátne identifikačné číslo a jeho osobné údaje budú skryté. Na 
základe identifikačného čísla bude možné zhodnotiť výsledky samostatne alebo spoločne s 
lekárom.

 Konečným cieľom testovania bude vytvorenie finálnej aplikácie, ktorá bude praktickou 
pomôckou pre lekárov. Lekárom umožní v spolupráci s pacientom sledovať stav ochorenia 
SM a uľahčí ich rozhodovanie o ďalších liečebných postupoch, čo v konečnom dôsledku po-
môže zlepšiť život pacientov s SM.  

MUDr. Slavomíra Kováčová
SM centrum Nitra

Zdroj: https://www.floodlightopen.com/
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Posudzovanie invalidity a ťažkého zdravotného postihnutia

 V našej Sociálnej poradni často dostávame dotazy týkajúce sa priznania invalidity a 
preukazu ZŤP. Či už sa jedná o novo diagnostikovaných alebo viacročných pacientov stále 
dochádza k problematickej orientácii v existujúcich zákonoch, a preto uvádzame stručné 
zhrnutie.

Invalidita 
 Čo sa týka posudzovania invalidity, tak v tomto prípade je kompetentným orgá-
nom Sociálna poisťovňa a na základe lekárskeho posudku má právomoc uznať Vás za 
invalidného a priznať invalidný dôchodok.

 Základným kritériom na to, aby ste boli uznaný invalidným a aby Vám mohol byť 
priznaný invalidný dôchodok, je Váš dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, ktorý spôsobuje 
takzvaný „pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou 
osobou“. Váš zdravotný stav teda musí spĺňať podmienku dlhodobosti, teda musí existo-
vať predpoklad, že bude trvať dlhšie ako jeden rok, a zároveň podmienku závažnosti, teda 
musíte mať mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyššiu ako 40 % v po-
rovnaní so zdravou fyzickou osobou. Od miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú 
činnosť bude závisieť aj výška sumy invalidného dôchodku. To, či je Váš zdravotný stav na-
toľko nepriaznivý, aby ste mohli byť uznaný invalidným, neposudzuje Váš ošetrujúci lekár, 
ale posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.

 Posudkový lekár sociálneho poistenia pri posudzovaní zdravotného stavu zvyčajne 
vo Vašej prítomnosti určí, akú máte mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 
v percentách. Pri určovaní tohto percenta musí posudkový lekár sociálneho poistenia po-
stupovať v súlade s Prílohou č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, v ktorej 
je presne stanovené rozpätie percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú 
činnosť v závislosti od druhu zdravotného postihnutia a od jeho závažnosti (údaje o %-nej 
miere poklesu schopnosti pri diagnóze SM uvádzame nižšie): 
a) ľahké formy, bez výraznejšej poruchy funkcie (benígne formy, spinálne, očné, 
 vestibulárne poruchy, dysestézie, jeden atak choroby, Kurtského škála 1 - 2): 5 až 15 %
b) ľahké formy obmedzujúce výkonnosť organizmu (ľahké centrálne hemiparézy, 
 ľahké spastické paraparézy, Kurtského škála 3): 20 až 30 %
c) stredne ťažké formy s poruchou motoriky a so zníženou výkonnosťou organizmu 
 (Kurtského škála 4): 50 až 60 %
d) ťažké formy s poruchami motoriky (vrátane zvieračov, Kurtského škála nad 4): 
 70 až 80 %

Ťažké zdravotné postihnutie
 Čo sa týka priznania statusu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, tak v tom-
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to prípade je kompetentným orgánom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a má právo-
moc na základe komplexného posudku (lekársky posudok a sociálny posudok) priznať vám 
preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím a formy kompenzácie tohto postihnutia.

 Za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len osoba s ŤZP) sa po-
važuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %. Funkčná porucha 
je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností 
fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude tr-
vať dlhšie ako 12 mesiacov. Miera funkčnej poruchy sa stanovuje na základe posúdenia 
zdravotného stavu posudkovým lekárom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a pri stano-
vení miery funkčnej poruchy sa vychádza z príloha č. 3 k zákonu č. 447/2008 Z. z., ktorú 
uvádzame nižšie:

 Diseminované poruchy CNS (demyelinizačné ochorenia a iné podobné zriedkavé 
ochorenia)
a) ľahká porucha (EDSS 1,0 – 3,0)          40 %
b) stredná porucha (EDSS 3,5 – 5,5)  50 – 60 %
c) ťažká porucha (EDSS 6 – 7,5)   70 – 80 %
d) komplexná porucha (EDSS 8,0 – 9,5)  90 - 100%

 Dôležitou informáciou pre ľudí s ŤZP je, že na účely priznania invalidity a na účely 
priznania statusu občana s ťažkým zdravotným postihnutím prebiehajú dva na sebe nezá-
vislé konania. Jedno konanie sa uskutočňuje v rámci Sociálnej poisťovne a druhé konanie 
sa uskutočňuje v rámci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Rovnako tak rozhodnutia 
vychádzajúce z posudkov nebývajú identické (percentuálna miera poklesu schopnosti vy-
konávať zárobkovú činnosť sa nemusí zhodovať s percentuálnou mierou funkčnej poruchy). 
Sociálna poisťovňa posudzuje mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v 
porovnaní so zdravou fyzickou osobou a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny posudzuje 
mieru funkčnej poruchy a stanovuje oblasti kompenzácie ŤZP.

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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DEŇ ZDRAVIA LEVICE 2018

Levickí esemkári pravidelne, v rámci svojich 
jarných alebo jesenných aktivít, zabezpečujú 
prostredníctvom určených právnických osôb 
prezentáciu spojenú s prednáškou na tému po-
môcok pre osoby so zdravotným postihnutím. 
Toto býva uskutočnené po dohode rozsahu pre-
zentácie, miesta výkonu a vhodného termínu s 
pracovníkom spoločnosti Velcon. Spravidla sa 
prezentácia dohodne na dobu jednej hodiny.
 Cieľom je zabezpečenie informovanos-
ti našich členov o existujúcich pomôckach pre 
osoby so zdravotným postihnutím, ktoré ponú-
ka trh, ako aj orientácia pri ich výbere a mož-
nosti nadobudnutia tak, aby vhodne zabezpe-
čovali odkázanej osobe viesť čo najkvalitnejší 
život. 
 Myšlienka zrealizovať podobnú prezen-
táciu aj pre ostatných občanov a organizácie 
nášho regiónu bola navrhnutá na ostatnej ta-
kejto prezentácii v Leviciach na jeseň 2017. Po 
dohode s pracovníkom spoločnosti Velcon, bol 
návrh daný do písomnej podoby a prednese-
ný vedeniu mesta Levice. Predstavitelia mes-
ta uvítali náš zámer, a zároveň nám ponúkli 
možnosť zapojiť sa 
s takouto aktivitou 
do projektu pod ná-
zvom „Deň zdravia“. 
 „Deň zdra-
via“ v Leviciach 
– 17. ročník – sa 
konal pod záštitou 
primátora mesta 
dňa 26. júna 2018 v 
rozsiahlych priesto-
roch obchodného 
centra. Z iniciatívy 
našej organizácie 
sa návštevníci mohli 
pri našom stánku 
oboznámiť s nakla-
dacím a vyklada-
cím zariadením pre 
imobilnú osobu pri 
nastupovaní a vy-

stupovaní z motorového vozidla, s nakladacím 
zariadením pre ťažký elektrický vozík, s páso-
vým a kolesovým schodolezom, so stropnými 
zdvihákmi a plošinami, ako aj s mechanickými 
a elektrickým vozíkom.
 Podujatie sprostredkovalo občanom 
mesta informácie týkajúce sa zdravia, zdravej 
výživy, pohybu a zvýšenia povedomia ľudí o 
význame a možnostiach starostlivosti o vlast-
né zdravie. Pre záujemcov sa bezplatne zisťo-
vala hladina cholesterolu, meral tlak krvi, BMI, 
WRH % tuku v tele. Meralo sa množstvo CO 
vo vydychovanom vzduchu. Ponúkali sa rôzne 
druhy ovocia a zeleniny, strukovinové nátier-
ky, domáci jogurt s ovocím, medom, smoothie, 
včelie produkty a výrobky s obsahom včelích 
produktov, ako aj mnoho iných zaujímavostí. 
Samozrejmosťou bola výmena cenných rád a 
skúseností a nadväzovanie nových kontaktov.
 Za možnosť aktívne sa podieľať na tom-
to projekte srdečne ďakujem mestu Levice, 
spoločnostiam Velcon a Otto Bock Slovakia a 
našim levickým esemkárom.

Angela Wieslová, Levice 
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STRETNUTIE PRI GRILE
- vždy príjemné posedenie v kruhu priateľov

Naše letné posedenie sa konalo v záhrad-
ných priestoroch Penziónu Tília v Leviciach 
23. augusta. Od všetkej práce ohľadne gri-
lovačky nás odbremenili majitelia penziónu 
manželia Karlíkovci, ktorí sa postarali o jej 
komplexný servis. 
 Už pri vystupovaní z auta nás vítala 
nezameniteľná vôňa rozpáleného grilu, dre-

veného uhlia, rôznych špízov, ktorá lákala 
nielen nás levických esemkárov, ale aj oko-
loidúcich. A pohľad na pána Karlíka - s akou 
zručnosťou griluje - bol pre nás ďalším zážit-
kom. Posadali sme si k nádherne prestreté-
mu stolu, na ktorom naozaj nechýbalo nič, aj 
vďaka našej Miške, ktorá napiekla pagáčiky 
a pripravila osviežujúci ovocný šalát. Fan-

tastická vôňa grilova-
nia, pečiaca sa šťava na 
rozpálenom grile a naše 
napäté chuťové poháriky 
nás už po chvíli postavi-
li od stola ku grilu, aby 
sme si nabrali grilované 
dobroty a s chuťou si 
všetci na nich pochutili. 
 V družnej debate 
a kutí plánov do budúc-
nosti sme skonštatova-
li, že neexistuje snáď 
nič pohodovejšie, než 
fantastická grilovačka s 
priateľmi. 

Zuzana Mrázová, Klub 
SM pri SZSM Levice

ŠPORTOVO-GULÁŠOVÝ DEŇ V KLUBE SM KNM

Prišlo horúce letné ráno, deň 18. 8. 2018 a my sme sa streli v klubových priestoroch na „Akciu Guláš“.
 Úvodnou vetou: „Dnes v tento krásny dátum 18-eho, si pripomíname symbolické 18. výročie 
založenia nášho Klubu a ešte aj v roku 2018, samé 18-ky nám dnes krásne vyšli“ - nás členov (hoci 
v menšom počte) a hostí milo privítala predsedníčka Oľga Belková. Návštevou nás potešili Helenka 
a Dušan Bottkovci, Miladka a Vojto Lošonciovci so psíkom Tinkou, Peter Zeman a FS Vrabčiar z 
Krásna nad Kysucou. Od rána bola výborná nálada, všetci pomáhali ako včielky. Chystať občer-
stvenia na stoly, aj čo bolo treba ku vareniu. Tento rok nám chcel navariť guláš čerstvý oslávenec 
50-nik Palko Jacek so šikovnou „asistentkou - manželkou“ Lenkou. Chutil výborne, aj desiata - brav-
čové kolená.
Lenže okrem toho nám prichystali príjemné prekvapenie - súdok pivka s chladením, ktoré si kaž-
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dý načapoval s ra-
dosťou sám. To bola 
jedna milá disciplína, 
ktorá sa tešila veľ-
kej obľube. Iné milé 
disciplíny, ale športo-
vé, nám nachystala 
Oľga. Navrhla nám 
využiť športové náči-
nia, ktoré sú v klube 
k dispozícii. Aj sme 
využili... stolný tenis, 
kolky, hod šípkami 
na terč. Navyše bol aj 
futbal s Tinkou a hod 
Tinke loptičku. Ne-
únavne živý psík... 
Pri týchto športových 
udalostiach sme sa 
nasmiali, až nás bo-

leli bránice aj bruchá nad našou obratnosťou a múdrymi radami ako na to... Bolo to super, hlavne 
nás zabavil stolný tenis. 
 Pri krásnom vystúpení FS Vrabčiar sme si zaspievali aj zatancovali. Bola taká malá zmena 
- namiesto harmoniky hra na píšťaly a na fujaru, ktorej zvuk ja strašne rada počúvam a obdivujem 
tento úžasný 
hudobný ná-
stroj. Im všet-
kým patrí naše 
- ĎAKUJEME. 
V príjemnej 
atmosfére čas 
letel strašne 
rýchlo. Oľga 
všetkým, kto-
rí prišli, či už 
ako členovia, 
či už ako hos-
tia, poďakova-
la. Všetci sa 
tešíme zase o 
rok na takéto 
stretnutie. Ve-
ríme, že zase 
prežijeme ta-
kýto úžasný 
deň plný ra-
dosti a smie-
chu.

Za Klub SM KNM, Anka Špiláková, Skalité
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AKO SME SA PLAVILI PO DUNAJI

Dunaj je druhá najdlhšia európska rieka a najdlhšia rieka v Európskej únii, pramení v 
Swarzvaldskom lese v južnom Nemecku, sútokom zdrojníc Breg a Birdach, preteká viacerý-
mi európskymi štátmi a ich hlavnými mestami. Tvorí rozsiahlu deltu v Rumunsku a vlieva sa 
do Čierneho mora. 
 U nás tvorí štátnu hranicu s Maďarskom a Rakúskom. Preteká viacerými hlavnými 
mestami: Bratislavou,Viedňou aj Budapešťou. 
 Práve do Bratislavy „krásavice na Dunaji“ sme v polovici augusta trochu nakukli z Trna-
vy. Najprv sme ju chceli vidieť z výšky, tak sme všetci (aj na vozíku sme sa vmestili do výťahu) 
navštívili reštauráciu UFO na Moste SNP, ktorá nás zlákala aj svojim výhľadom.
 Most SNP (od roku 1993 do 28. augusta 2012 Nový most) je jednopylónový, oceľový, 
cestný, zavesený most vejárového dizajnu cez Dunaj v Bratislave. Je to jediný most v Brati-
slave, ktorý nemá žiadny pilier v prúde rieky Dunaj, čím je to bratislavský most s najväčším 

hlavným rozpätím a tým vo všeobec-
nosti klasifikovaný ako najväčší v Bra-
tislave. Zvláštnou atrakciou je reštau-
rácia na hlavici pylónu vo výške 85 m, 
po rekonštrukcii od roku 2005 s názvom 
UFO, kedysi pod názvom Bystrica. Je 
spojená s vyhliadkovou plošinou, z kto-
rej je za dobrého počasia výhľad až do 
vzdialenosti 100 km. Vedie k nej výťah 
vo východnom pilieri mosta, zatiaľ čo v 
západnom pilieri je umiestnené núdzo-
vé schodisko so 430 schodmi. UFO je 
považované za jednu z dominánt mes-
ta a vyhľadávaným cieľom domácich i 
zahraničných turistov, pričom ročne ho 
navštívi 200-tisíc návštevníkov.
 Keďže sa nám „trafil“ akurát 
upršaný deň, tak sme výhľad obetovali 
a schovali sa do reštaurácie. Iba naša 
členka Lýdia so svojim manželom a 
vnúčatami sa rozhodli pre vyhliadko-
vú plošinu s ďalekohľadom. My ostatní 
sme sa kochali z vnútra. Aj odtiaľ bol 
celkom dobrý výhľad na Dunaj. Mali 
sme všetko ako na dlani, mosty cez Du-
naj - Starý, Prístavný, Apollo most, Laf-
ranconi - tak sme hádali, ktorý je ktorý. 
Potom sme mali naplánovanú plavbu 
loďou po Dunaji, ale s dažďom sme ne-
rátali. Aj „lodivod“ nám volal, či akciu 
pre zlé počasie neodložíme. Rozhodli 
sme sa, že aspoň nájdeme nástupiš-
te, aby sme sa tam v budúcnosti ľahšie 
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dostali. A čo sa nestalo. Kým sme hľadali Vlčie hrdlo a miesto, kde loď kotvila, tak prestalo 
pršať a v pohode sme mohli nastúpiť. Teda o pohode nemôže byť ani reči, lebo bezbariérový 
prístup na loď - resp. väčší čln, sa zmenil na kopu drevených paliet a železnej rampy, kde boli 
potrební dvaja silní chlapi, aby nás - vozičkárov naložili. Ale našťastie sme takých mali. Týmto 
ďakujem pánom asistentom Haladovi, Kuracinovi a Kocmanovi za svalnaté ruky. 
 Prehliadka Bratislavy výletnou loďkou sa mohla začať. Počasie sa umúdrilo, spoza 
mrakov vykuklo slnko, dokonca sme mohli vidieť aj dúhu. Dunajský vietor vo vlasoch nám 
vynahradil všetky „príkoria“, čo sme zažili. Potom sme sa už len dívali a snažili sa rozpoznať: 
Bratislavský hrad, SND, Eurovea, Univerzita Komenského, Modrý kostolík, Galéria Danubia-
na atď. Sľubované, že Bratislava je najkrajšia z hladiny Dunaja, sa naplnilo. Ešte aj za hra-
dom zapadajúce slnko, odrážajúce sa na hladine, nám ponúklo nádherne gýčový záber.
 Hrad Devín som síce nevidela, na to bola táto plavba prikrátka, preto by som si to 
niekedy zopakovala. Rada by som videla, ako sa rieka Morava vlieva do Dunaja, to musí byť 
tiež pekné. Experti hlásili, že hladina Dunaja, ale aj ostatných riek ako Labe, Vltava, Rýn je 
nebezpečne nízka kvôli suchu. 
 Po pristátí prišli opäť na rad silné ruky našich námorníkov, aby sme sa dostali na breh. 
Myslím, že to bol pekný výlet aj napriek počasiu, ktoré nás chvíľami strašilo, aj napriek tomu, 
že sme horko ťažko našli prístav, napriek ťažkostiam s vozíkmi (ešte dobre, že sme boli len 
dve). Ostatní boli chodiaci alebo úplne zdraví. Naša zostava nakoniec „zakotvila“ v bufete 
Relax, kde sme čapovanou kofolou oslávili šťastný návrat na pevninu.

Beáta Porubčanská, Klub SM Trnava

DUDINCE – TIE ISTÉ A PREDSA INÉ...
Rekondičný pobyt Klubu SM Trnava v Dudinciach

Výkonný výbor Klubu SM Trnava navrhol svojim členom už po tretíkrát RP v Dudinciach v hoteli Ru-
bín. Naplánoval sa termín od 25. 7.- 2. 8.2018. Deväť dní relaxu, odpočinku, ničnerobenia. 
 Konečne nadišiel „deň D“ na ktorý sme sa veľmi tešili už od marca tohto roka.
RP sa zúčastnilo 19 členov + Dianka – dcérka Silvie a Jožka. Hneď po príchode sme si vybavili forma-
lity ohľadom nášho pobytu a vstupnú prehliadku u lekára. Každý dostal 15 načasovaných procedúr.
 Potom prvý spoločný obed, prvá procedúra, prvé objatia s priateľmi.
Poviem vám, Dudince sa majú čím pochváliť, pretože majú ten najkvalitnejší prameň termálnej vody 
na svete, proste božský pre naše telo. Okrem načasovaných procedúr sme mali k dispozícii neobme-
dzený vstup do vnútorného aj vonkajšieho bazéna. Pre našich vozičkárov bol bazén síce len snom, 
ale niektorí sme chodili k bazénu každý deň. Slniečko svietilo a vydávalo zo seba maximum, tak sme 
chodili plávať alebo len tak zberať vitamín D, je pre každého z nás veľmi dôležitý.
Snažili sme sa tráviť čo najviac času spolu, a tak sme absolvovali napríklad spoločnú prechádzku par-
kom, kde sa nachádzajú zariadenia na cvičenie. Majstrovské kúsky v cvičení predviedli Ferko, Ľubko 
a Jožko. Kto mal chuť na hudbu a tanec mal k dispozícii každý večer tanečnú plochu. Alebo sa mohol 
len tak započúvať do pekných melódií, proste balzam pre dušu.
 Po celý pobyt bolo krásne počasie, niekedy síce zapršalo, slniečko sa na chvíľu skrylo, ale 
akosi nám nič nevadilo. Občas sme neodolali dobrému zákusku či zmrzline alebo pivku.
 Ako býva zvykom prišla na rad hra „boccia“. Súperili všetci, vozičkári, ne-vozičkári, chorí aj 
doprovody. Zvíťazila najmladšia účastníčka pobytu Dianka Fančovičová.
Super zážitok bola aj večera pri grile v kolibe pri bazéne, ktorú nám pripravili zamestnanci kuchyne. 
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Strava bola počas celého pobytu fantastická, bohaté švédske stoly, výborné šaláty. Myslím, že aj tie 
najmlsnejšie jazýčky si prišli na svoje.
 V mene celého nášho Klubu chcem poďakovať zamestnancom Kúpeľov Dudince za ich profe-
sionálny a zároveň ľudský prístup k nám, pacientom s SM. Našej Veronike zapožičali bez zaváhania 
vozík, aby bola mobilnejšia pri presune na procedúry. Taktiež veľká vďaka patrí zamestnancom jedál-
ne, boli sme nadmieru spokojní.
 Čas odchodu sa priblížil, ani sme sa nenazdali. Pookriali sme fyzicky aj psychicky. Objatia na 
rozlúčku, dovidenia o rok (možno) Dudince.
 Na záver by som chcela povedať len toto: rekondície sú už každoročnou súčasťou nášho 
klubového života. Mnohí z nás berú všetko ako samozrejmosť, ale treba oceniť prácu pri vybavovaní 
pobytu, povedať „ďakujem“ či už predsedovi Milošovi alebo Beátke, ktorí s tým majú najviac starostí. 
 Vďaka všetkým, čo zháňajú 2% z daní a samozrejme darcom 2%, sponzorom. Bez nich by 
nebolo peňazí, pobytu, ani tohto článku... 
 Osobne ďakujem všetkým zúčastneným za príjemnú spoločnosť a krásne zážitky. Verím, že aj 
tento RP sa zapíše do kroniky Klubu SM v Trnave.

Mária Klukayová

RYBIE POCHÚŤKY A ČO K TOMU PATRÍ

Už sa stalo tradíciou, že sa v júli stretneme na rybníkoch v Považskej Teplej. Člen rybárskeho zväzu 
v Považskej Bystrici, pán Štefan Chudý, nám sprostredkoval zapožičanie priestorov. Kuchyne a chat-
ky, kde sme sa „usalašili“ na celý deň. A bol to pre nás aj deň sviatočný, pretože medzi nás zavítala 
aj prezidentka SZSM pani Jarka Fajnorová s manželom. Pravdu povediac, neviem čo bolo väčším 
lákadlom pre nás – či naši hostia a či chystané pochúťky? Veď nás bolo spolu viac ako dvadsať! 
 Už zrána o deviatej sme sa schádzali a pripravovali dobroty. Dievčatá aj s pani prezidentkou 
(veru sa Jarka nedala zahanbiť a rúčo priložila ruku k dielu) natierali chlebík so „šmalcom“ a posýpali 
ho nadrobno nasekanou cibuľkou. To ako na uvítanie, slovenský hamburger s viacúčelovou masťou 
na premazanie čreva aj papule. Vytiahli sa zákusky, Jarkin Karol zase varenú kukuricu. Odkiaľsi sa vy-
čarovali fľašky s minerálnou vodou a vínkom, bielym i červeným. Pálené nešlo na odbyt, lebo bol krás-
ny a horúci letný deň. A nikomu by nesvedčalo mať pod čapicou viac ako sa patrí... Kolorit dotvorila aj 

harmonika a pesničky z 
Papradna, ktoré snovali 
Barborka Strašíková s 
priateľom.
 Zatiaľ sa v kuchy-
ni smažili ryby. Len tak 
obalené v múke ako 
„závarka“ do halászlé. 
Každá porcia polievky 
mala takýto kus mäsa. 
To preto, aby bolo do 
čoho zahryznúť. Mrenka 
a pleskáče už boli obva-
rené doma a zbavené 
kostí. Urýchlilo to va-
renie v prírode. A takto 
usporený čas poslúžil na 
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klubovú činnosť – intenzívne kvákanie. To sa na chvíľu prerušilo pri podávanej rybej polievke. Bola 
chutná a vzácna, lebo málokto doma takto varieva ryby. Ušlo sa aj do zaváracích pohárov – aby doma 
nezávideli a boli prítomní nášho stola...
To však nebolo všetko. Moja pani doma upiekla navyše 5 kg makrel. Dva veľké plechy to boli. A padli 
za vlasť tak ako halászlé. Po týchto pochúťkach ostali mastné prsty, ktoré sa ešte dlho oblizovali.
 Poniektorí sa náhlili domov, aby stihli vlak o pol štvrtej. Ale vlak išiel aj neskôr, takže sme ukon-
čili stretnutie o šiestej večer. Bol to taký krásny deň, že Majka Krajná pri rozlúčke povedala: „Oplatilo 
sa ujsť z kúpeľov a prísť na takéto posedenie klubu v prírode. Dúfam, že nebude posledné!“ A to už 
dievčence kuli plány na opekačku na chate u nášho priateľa pána Mirka Masláka na Lazoch pod Ma-
kytou. Ale o tom až neskôr!
 Moje veľké ďakujem patrí Jarke a Karolovi Fajnorovcom, ktorí merali dlhú cestu za nami. Ško-
da, že ich povinnosti odviali ešte pred ukončením akcie. Mal som plány ukázať im dva slovenské 
unikáty vzdialené od rybníkov, čo oči uvidia. Najužšiu cestnú úžinu na Slovensku - kaňon v Manínskej 
tiesňave. Ak sa chcelo vozom cezeň prejsť, bolo ho treba rozobrať. A druhý div, najväčší skalný jas-
kynný previs na Slovensku – v Kosteleckej úžine, ktorá naväzuje na tú Maninskú. Tak snáď nabudúce.
 Tiež vďaka patrí i všetkým organizátorom, najmä manželom Chudým, ďalej tiež účastníkom 
stretnutia, ktorí vytvorili takúto krásnu atmosféru.

MUDr. Branislav Brežný

NA NÁVŠTEVE U MIRKA

Na júnovom klubovom stretnutí sme sa dohodli, že sa začiatkom augusta stretneme u Mirka Mas-
láka na chate na Lazoch pod Makytou. Termín sa dohodol na poslednú chvíľu. A vôbec nevadilo, 
že to bolo v strede týždňa. Osedlali sme svojich motorových tátošov a fujazdili do hôr.
 Horúce letné dni boli pre nás veľkou záťažou a tak sme dúfali, že v horách bude chladnej-
šie. Už nad Púchovom sa objavili ťažké búrkové mraky siahajúce až kdesi ďaleko nad Moravu. 
Dúfali sme, že nás dážď trocha osvieži, ale naše nádeje boli márne. V horách však bol vzduch 
svieži, a tak sme ho dýchali z plných pľúc. 
 Usadenie našich štrnástich zadkov nebolo jednoduché, ale dobrých ľudí sa všade veľa 
zmestí. A zmestilo sa. Jedni krájali zákusky, iní hotovali špekáčiky a slaninu na ražne, či cibuľku, 
papriky, rajčiny a chlebík na zahryznutie. Domáci pán zas zakladal pahrebu.
 Zanedlho naše nosy začali štekliť omamné vône opekajúcich sa dobrôt. Lahodným po-
chúťkam sme pomáha-
li dostať sa do žalúd-
ka dobre odmeranými 
dúškami výborne chla-
deného vínka. Lebo vo 
víne je pravda, a prav-
dou je i to, že v prírode 
na čerstvom vzduchu 
dobre chutí. Len šoféri a 
deti ostali pri pramenis-
tej vode.
 To všetko sa dia-
lo popri rozprávaní sa. 
Veď naposledy sme sa 
spolu s Mirkom videli 
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pred pol rokom na vianočnom posedení klubu. Čas ubiehal neúprosne, ba priam, akoby prútikom 
šibol. Slnko sa rýchlo skrylo za hory, pomaly sadal večer. Len pohľad na hodiny nás duril. Lebo aj 
zajtra je deň a poniektorí aj do práce musia.... Za všetko hovoria slová môjho vnúčika: „Dedo, to 
bola mňamka. Kedy nabudúce?“
 Mirko, ďakujeme, že sme sa mohli u Teba stretnúť. Vieme, že do Bystrice je to ďaleko. A 
Tebe sa zle chodí. Takže ako v tom arabskom prísloví – ....hora prišla k Mohamedovi. A načim 
dodať, že rada! Teším sa, že bude i nabudúce.

MUDr. Branislav Brežný

VÝSTAVA V HRKOVCIACH
Dňa 5. júla 2018 sa konala v priestoroch Kul-
túrneho domu v Hrkovciach výstava výtvar-
ných prác, ľudových remesiel a hrnčiarstva 
absolventa Univerzity tretieho veku pri UKF 
v Nitre.
 Bolo nám, levickým esemkárom, cťou byť 
pozvanými na tejto výstave, ktorej sme sa 
zhostili po predchádzajúcom pozvaní nášho 
klubu vystavovateľkou pani Máriou Šerešo-
vou a vedením Spoločnosti Parkinson Slo-
vensko pani Katarínou Félixovou. 
 Úvodné privítanie hostí a otvorenie výsta-
vy započala pani Mária Šerešová, ktorá nám 
zároveň aj podrobnejšie priblížila vystavova-
né diela. Uviedla, že samostatnú výstavu vy-

konáva po prvýkrát v rodnej obci. Výstava obsahovala hodnotné výtvarné diela, diela zhotovené 
drôtikovaním, pletené výrobky a výrobky drevo-rezbárskych techník. Podrobná prehliadka nám 
trvala asi poldruha hodiny.
 Ďakujeme organizátorom za prežité hodnotné popoludnie v súvislostiach s prehliadkou 
vystavovaných diel. 

               Angela Wieslová, Levice

JANO Z BÚDY
Volám ho ujo Jano. Je to starší pán, ktorý predáva Nota bene v Trenčíne. Často tam chodie-
vam, a keď má nové číslo časopisu, vždy si jeden rada kúpim. Najskôr som ho len pozdravila a 
kúpila zo záujmu. Potom som sa mu prihovorila. Alebo on mne?
 Zažil v živote všelijaké radosti aj starosti. Nielen rodinné a pracovné, ale aj zdravotné. 
Skončilo sa to tak, že si takto privyrába predajom časopisu. Zažila som s ním však niečo zaují-
mavé.
 V máji po celom Slovensku prebiehala verejná zbierka v rámci „Dňa slnečníc“. Aj v meste 
Trenčín. S ujom Janom sme vždy prehodili aspoň krátku reč. Ten deň nebol výnimkou. Keďže 
sme po meste rozdávali letáky, slnečnice a informácie o SM, dali sme aj jemu. Mala som aj pár 
časopisov Nádej zo zväzu, tak som jeden ujovi Janovi ponúkla. On mi chcel dať na výmenu 
jeho časopis. S tým som nesúhlasila. Ja som predsa Nádej dostala, a on si Nota bene kupuje, 
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aby ho mohol predávať a privyrobiť si. Každý cent si musí poctivo vystáť a počkať, kým si nie-
kto od neho časopis kúpi. Zisk z predaja je jeho. Nechcela som ho ukrátiť čo i len o jeden kus. 
Bolo mi to ,,proti srsti“. Nakoniec sme si časopisy aj tak len „vymenili“. Odmietol odo mňa vziať 
peniaze.
 Dlho som potom nad tým uvažovala. Ujo Jano má málo. Ale aj s tým málom sa zo srdca 
podelí. Podelil by sa každý z nás? 

              Jaroslava Michálechová

DUCHOVNÉ STRETNUTIE KLUBU
Považskobystrický klub vyčleňuje júnovú schôdzku klubu na „cvičenie ducha“. Na túto akciu nám zapo-
žičiavajú svoje priestory členovia Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Považskej Bystrici. Posledný júnový 
pondelok, dvadsiateho piateho, sme sa stali ich hosťami. Veľká vďaka za organizáciu tohto podujatia 
patrí našej členke Eliške Bielikovej a kazateľovi CASD pánovi Pavlovi Moudrému za pekné slová.
 Každý rok je venovaný inej myšlienke. Tento rok sme sa stretli, aby sme meditovali o skutkoch 
milosrdenstva. V úvodnom príhovore MUDr. Brežný vyzdvihol judo-kresťanské tradície Európy, Slo-
venska nevynímajúc. Pripomenul, že aj v tejto, pre nás mierovej, dobe je potrebné konať skutky mi-
losrdenstva. Tieto skutky sú v dvoch 
rovinách – telesnej a duchovnej.
Milosrdenstvo je služba blížnemu, 
človeku, ktorý sa nachádza vedľa 
nás. Je nedobré si myslieť, že sa nás 
to netýka. Hocikto a hocikedy môže 
potrebovať skutok milosrdenstva, a 
ak ho budem rozdávať ja, môžem sa 
nádejať, že vo chvíli potrebnosti milo-
srdenstvo dostanem.
 A keďže opakovanie je mat-
kou múdrosti, zopakujme si ich.
l. Skutky telesného milosrdenstva 
sú - Dávať jesť hladným. Dávať piť 
smädným. Prichýliť pocestných. Odievať nahých. Navštevovať chorých. Poskytovať pomoc väzňom. 
Pochovávať mŕtvych.
2. Skutky duchovného milosrdenstva sú: Napomínať hriešnikov. Poúčať nevedomých. Dobre radiť po-
chybujúcim. Tešiť zarmútených. Trpezlivo znášať krivdu. Odpúšťať ubližujúcim. Modliť sa za živých a 
mŕtvych. Kazateľ pán Pavol Moudrý hovoril o milosrdenstve, ktoré sa prejavuje skutkami láskavosti, 
štedrosti a lásky. Takéto milosrdenstvo prejavil Samaritán mužovi, ktorého zbili a nechali polomŕtveho 
(Lk 10, 30 – 35).
 Mgr. Daniel Kimlička ukončil túto „teoretickú“ časť duchovného stretnutia uvedením šiestich krát-
kych filmových ukážok zo života, kde práve skutok milosrdenstva sa mnohonásobne vrátil tomu, ktorý 
ho v minulosti poskytol inému človeku v núdzi.
 Po ukončení týchto filmových ukážok nejeden z nás mal slzy v očiach. Tu sme si uvedomili, že 
je dôležité aj v tejto dobe, aby nebol človek človeku vlkom, ale človekom. Aby sme si uvedomili, že mi-
losrdenstvo v nás a voči druhým, nás všetkých obohacuje! Aj taká „drobnosť“ ako je členstvo vo zväze, 
v klube. Veď toto je naša služba našim blížnym. Veď zdieľaná bolesť- je polovičná bolesť, vypovedaný 
problém – je polovičný problém. A je tu nádej, že spolu to lepšie a ľahšie zvládneme. A preto nezabud-
núť: Sursum corda – hore srdcia!

MUDr. Branislav Brežný
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DEŇ SLNEČNÍC VO ZVOLENE

Ako som minule sľúbil, píšem vám ako prebehla 
príprava a celý Deň slnečníc. Príprava začala už 
na rekondícii v Dudinciach. Na stretnutí som pani 
Čechovú poprosil, či by si zamestnanci LD Rubín 
a Smaragd nemohli pripnúť slnečničku v stredu 
16. 5. teda v deň verejnej zbierky v rámci Sve-
tového dňa SM, a takto si symbolicky pripome-
núť nás esemkárov - všetkých s touto diagnózou, 
nech vedia, že aj takíto ľudia sú a žijú medzi nimi.
 Viete, že okolo zbierky je dosť roboty, aj 
keď sme si vedomí toho, že dosť starostí s jej za-
bezpečením má aj naša prezidentka SZSM. Ale 
späť k nášmu klubu. Ako viete zbierku usporadú-
vame každoročne. Je to hlavne preto, aby mesto 
videlo, že aj my sa snažíme urobiť niečo pre chod 
klubu, a nielen čakať, čo nám kto dá. Pomohli nám 
žiaci SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen. 
Bolo potrebné napísať žiadosť a potom ďalšiu 
žiadosť na mesto, ktoré nám sponzorsky posky-
tuje stánok na námestí, kde máme „hlavný stan“. 
Tam sa ráno stretneme so žiakmi, rozdelíme po-
kladničky, vesty Dňa slnečníc a zbierka môže za-
čať. Všetci tí z klubu, čo sľúbili, prišli pomôcť, ale 
účasť - tak ako aj na klubových stretnutiach – bie-
da. Možno raz, keď si niektorí uvedomia, že to, čo 
robíme, robíme pre všet-
kých, začnú sa aj oni za-
pájať do diania v klube. 
Z roka na rok je menší 
počet zúčastnených na 
klubových stretnutiach, 
pravda okrem akcií. 
Veľa ľudí sa akosi uza-
tvára do seba. Prišli aj 
Janka B-G. a Danka T. 
Páči sa mi, že prídu aj z 
väčšej diaľky. Myslím, že 
Deň slnečníc je nielen o 
zbierke, ale hlavne o zvi-
diteľnení nás chorých na 
SM-ku. Na druhej strane 
- keby každý, kto prejde 
okolo prispel pár centa-
mi, keby sa pristavil a 
zaujímal o to, čo je to za 

choroba, ako žijú ľudia s touto chorobou - tak by 
nás to potešilo. 
 Tento rok prezidentka SZSM zabezpe-
čila „trojskladačku“ každému klubu, ktorý jej dal 
podklady, a tá v skratke prezentuje činnosť jed-
notlivých klubov. Počas verejnej zbierky som sa 
stretol aj so závisťou, ktorá nezávidí chorobu, ale 
invalidný dôchodok. To, že je človek na vozíčku, 
nevládze sa postaviť, to nikoho nezaujíma. 
 Po ukončení akcie sme sa odobrali prerá-
tať výnos zo zbierky. V klube ZŤP sa stretávajú aj 
starobní dôchodcovia a každoročne nám z toho 
mála čo majú, prispejú - tak to bolo aj toho roku. 
Tak takýto bol Deň slnečníc vo Zvolene z môjho 
pohľadu. 
 Dohodli sme sa hneď na ďalšej akcii, a tou 
bude opekačka. Ľubo V. sľúbil zabezpečiť klobá-
sy a hurky a ja budem dúfať, že účasť bude čo 
možno najväčšia, ale o tom až nabudúce. A ešte 
mi prepáčte tento môj „výlev srdca“, ale takto vi-
dím a cítim ja účasť členov na činnostiach v na-
šom klube.

Juraj Hanák
predseda klubu SM Zvolen





Vitamíny obsiahnuté v jablku spomaľujú 
proces starnutia nášho organizmu. Stačí 
skutočne jedno jablko denne a budeme 
sa cítiť aj vyzerať lepšie. Jabloň je u nás 
najrozšírenejším ovocným stromom a je 
právom považovaná za najstarší ovocný 
strom. A práve preto by sme mali čo naj-
viac konzumovať naše sezónne ovocie - 
jablko. 
 Jablká obsahujú množstvo vitamí-
nov, minerálnych a stopových látok, kto-
ré nám pomáhajú udržať sa fit. Je v nich 
cenný provitamín A, vitamín B, kyselina 
listová, ktorá je dôležitá pre tehotné ženy, 
ako aj vitamíny C a E. Nezabudnite, že 
staré známe „céčko“ nás chráni pred je-

sennými vírusmi a posilňuje imunitu. V tomto jednoduchom ovocí sa skrýva tiež vápnik, fosfor, žele-
zo či horčík, ktoré pomáhajú kostiam. Okrem toho jablko obsahuje aj dôležitý minerál draslík, ktorý 
pôsobí na správnu funkčnosť obličiek a svalov. Odborníci aj preto pokladajú jablko za mimoriadne 
cenné ovocie, dokonca najzdravšie na svete. A to sme ešte nevymenovali všetky „zázraky“, ktoré s 
nami dokáže.
 Každý šťavnatý kúsok jablka zásobuje telo energiou, spoľahlivo uhasí smäd vďaka obsahu 
ovocných kyselín a dobre zasýti. Veľmi veľa výživných látok sa nachádza už v šupke, preto by sa 
pri konzumácii jablko nemalo šúpať.

Aké látky teda obsahuje jablko?
1. vodu (až 85%)
2. vlákninu, vďaka ktorej má blahodarný účinok na náš metabolizmus
3. veľa pektínu, ktorý na seba viaže škodliviny z tela a odvádzajú ich von
4. nenasýtené tuky
5. vitamín C
6. minerály: draslík, vápnik, horčík
7. rad antioxidantov, ktoré znižujú riziko ochorenia na rakovinu
8. vysoký obsah fruktózy
V ľudovom liečiteľstve sa jablko dodnes využíva ako skvelý univerzálny liek pri rôznych 
zdravotných ťažkostiach
- bolesti hlavy, závraty, poruchy trávenia, chudokrvnosť: na to všetko zaberá surové, varené, alebo 
pečené jablko,
- chrípka, prechladnutie: prejde rýchlejšie, ak denne zjete niekoľko surových jabĺk, osvedčilo sa pitie 
jablčného džúsu, 
- horúčka: teplotu zráža opäť nastrúhané jablko a jeho šťava,
- kašeľ: odvar z jabloňových kvetov upokojuje a zmierňuje záchvaty kašľa,
- zápcha: kyslé jablká podporujú činnosť čriev,
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Jablko - poklad v našej výžive
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- hnačka: jesť nastrúhané jablká,
- nadváha, obezita: pitie jablčného octu spaľuje tuky, potláča pocit hladu
(jablčný ocot je možné zakúpiť si hotový v obchode),
- popáleniny, omrzliny, nehojace sa rany, jazvy: prikladajte si čerstvú kašičku z nastrúhaných jabĺk.

Liečivé účinky jabĺk prejavujúce sa po ich konzumácii:
- znižujú krvný tlak a hladinu cholesterolu,
- posilňujú imunitný systém, srdce a krvný obeh,
- stabilizujú hladinu cukru v krvi,
- podporujú trávenie,
- blokujú tvorbu žlčníkových a obličkových kameňov,
- povzbudivo pôsobia na nervovú sústavu,
- chránia mozog pred Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou,
- vďaka vysokému obsahu železa pomáhajú pri málokrvnosti,
- pôsobia močopudne a brzdia tvorbu kyseliny močovej,
- čistia črevá a zamedzujú množeniu škodlivých mikroorganizmov v nich.
 Po jablkách nepriberiete, aj keď sa zdajú veľmi sladké. Majú totiž nízky obsah cukru a málo 
kalórií. Nie nadarmo je to ovocie, ktoré môžu do svojho jedálnička zahrnúť aj diabetici. 
 Jablko je dobrou voľbou v akúkoľvek hodinu, teda aj večer. Obsahuje tzv. negatívne kalórie, 
čo znamená, že naše telo pri jeho trávení vydá viac energie ako prijme jeho konzumáciou. Naviac 
dobre zaplní žalúdok a vyvolá pocit nasýtenia. 
Jablká si môžete dopriať v rôznej podobe. Najlepšie chutia priamo zo stromu, no môžete si ich aj 
nasušiť do zásoby a odložiť si tak cenné vitamíny na zimu. Dajú sa spracovať aj na mušt, pričom si 
zachovajú rôzne cenné látky. Nič nepokazíte, ak ich využijete pri príprave koláčov a iných sladkostí. 
Tak nahradíte ťažké zákusky plnené tukom.
 Jedno jablko denne má regeneračné a detoxikačné účinky na náš organizmus, pôsobí ako 
„domáci lekár“. Už tri jablká denne nás ochránia pred najväčšími jesennými strašiakmi – chrípkou, 
nachladnutím, kašľom aj horúčkou. Jablká sú veľmi zdravé. Skúsme ich teda zaradiť do nášho 
jedálnička každý deň a pozitívne účinky sa určite čoskoro dostavia...

Tekvice - kráľovné jesene
Tekvica je bohatá na vitamíny A, C a B12 a rovnako je bo-
hatým zdrojom draslíka. Považuje sa za zdravú potravinu s 
nízkym počtom kalórií: 100 gramov tekvice obsahuje len 13 
kalórií.
  Okrem toho, že je vynikajúco pomáha pri chudnutí, 
tekvica posilňuje steny nervových buniek a pôsobí upokojujú-
co ako prírodný liek na ukľudnenie. Upevňuje cievny systém, 
stimuluje štítnu žľazu, posilňuje imunitu, reguluje množ-
stvo vody v tele, účinne upokojuje zapálenú pleť na tvári a 
pomáha vyliečiť akné. 
  Vďaka jemnej, sladkej, ľahko orechovej chuti z nej pri-
pravíte celý rad delikátnych pokrmov. Od krémových polievok, 

omáčok, marmelád až po samostatné grilované pokrmy. Použiť ju môžete ako chutnú zdravú 
prílohu, ako prísadu zapekaných jedál či rizota. 
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Polievka z pečenej tekvice hokaido
Pripravte si s nami chutnú polievku z pečenej tekvice, ktorá nie len zasýti, ale aj zahreje.

Suroviny:
· 1 kg tekvice 
hokaido
· 3 PL oleja Ra-
ciol výberový s 
chilli, paradaj-
kou a bazalkou
· soľ, korenie
· 1 l zelenino-
vého vývaru
· 50 g tekvico-
vých semiačok
· žerucha na 
zdobenie pri 
podávaní
Postup:
· Tekvicu ošúpte, zbavte vnútra a nakrájajte na približne rovnaké kúsky. Dajte na plech, pokvapkajte 
olejom, osoľte a okoreňte. Pečte vo vyhriatej rúre na 200º približne 30 minút, záleží podľa veľkosti 
tekvice. Tekvica musí byť úplne mäkká a mierne skaramelizovaná.
· Upečenú tekvicu dajte do hrnca aj s výpekom, zalejte vývarom a mierne zohrejte. Potom polievku 
rozmixujte mixérom dohladka a nechajte prevrieť. Ak by bola polievka príliš hustá dolejte ešte vodu.
·Na suchej panvici opečte tekvicové semiačka a posypte nimi polievku. Podávajte s čerstvou žeru-
chou a niečím chrumkavým. Buď opečenou slaninkou alebo slanými tyčinkami.

Orechové rezance z tekvice
Znie to ako recept, pri ktorom vás čaká miesenie cesta. Pravdou však je, že v ňom nenájdete ani 
štipku múky. Rezance si vyrobíte z tekvice samotnej. Očistíte jej šupku, na V-strúhadle ju nakrájate 
na tenké rezančeky a krátko ich v cedníku obvaríte v horúcej vode.
Čím dlhšie ich narežete, tým lepšie budú. Najvhodnejšie sú tie druhy tekvice, ktoré majú jemne 

vláknitú štruktúru. Ak takúto 
dobrotu za horúca posypete 
mletými orechami s cukrom, 
máte dobrotu, pri ktorej má-
lokto uhádne, čo je vo veci.
Vyskúšajte si to aj s hrudko-
vým tvarohom, makom ale-
bo ovocným pyré. Tekvica 
akoby s nimi dokonale ladi-
la. Najdôležitejšie je, aby 
ste ju vo vode iba obari-
li, nie uvarili. Musí zostať 
pevná.

Zdroj: internet
BK
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16. NÁRODNÁ KONFERENCIA V PRAHE
„MÍSTO PRO KVALITNÍ ŽIVOT S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU“

Dňa 23. 6. 2018 sme sa na pozvanie MS Únie 
ROSKA zúčastnili, ako zástupcovia SZSM, 
16. národnej konferencie v Prahe pod ná-
zvom „Místo pro kvalitní život s roztroušenou 
sklerózou“. 
 Večer 22. 6. sme nasadli do nočného 
rýchlika v Trebišove a ráno o 8.00 sme sa zo-
budili v Prahe do studeného počasia. Zavolali 
sme si taxík s tým úmyslom, že sa ubytuje-
me, ale neubytovali nás hneď, no aspoň sme 
si tam mohli nechať batožinu. Električkou 
sme sa presunuli na miesto, kde sa konala 
konferencia. Boli sme medzi prvými.

Tam nás privítala bývalá miestopredsedkyňa 
VR Únie Roska RNDr. Kamila Neplechová 
Ph.D.
 Konferenciu zahájila Ing. Jiřina Lando-
vá, nová miestopredsedkyňa VR Únie Roska 
a oboznámila nás s programom, v ktorom sa 
„pozabudlo“ na hostí zo Slovenska. Po ofici-
álnom zahájení začali prednášky na odbornej 

úrovni. 
V prvej prednáške nás oboznámil Prof. MUDr. 
Ján Mareš, Ph.D. s RS z pohľadu lekára. Keď 
nás profesor uvidel, tak nás s dobrým slo-
vom a otvorenou náručou privítal a bol rád, 
že spolupráca so SZSM bude naďalej pokra-
čovať. Mal zrozumiteľnú prednášku, ktorú aj 
laik pochopil. Na koniec prednášky poďako-
val bývalej miestopredsedkyni za skvelú prá-
cu a poprial jej všetko najlepšie v živote. 
 Ďalšmí prednášajúcim bol Pharm.Dr. 
Josef Suchopár, ktorý v prednáške „Lékové 
interakce“ hovoril o tom, aké problémy môžu 
nastať, ak zapijeme lieky so šťavami, alebo 
zjeme ovocie alebo stravu, ktorá sa nezhod-
ne s liekmi.
 Následne Renáta Malinová vo svojej 
prednáške hovorila o intímnom živote pri SM.
Predposledným prednášajúcim bol Prof. 
RNDr. Ján Krejsek, CSc. S poučnou pred-
náškou o tom čo jeme „Mikrobiom alebo pes-
trý život v našom tele“. Tiež to bola poučná 
prednáška o tom čo jeme.
 A na koniec miestopredsedkyňa VR 
Únie ROSKA Ing. Jiřina Landová predstavila 
aj nás a dala priestor na prezentáciu nášho 
zväzu. Naša prezidentka Jarka Fajnorová 
mala stručnú a výstižnú prednášku o SZSM 
a jeho aktivitách, za ktorú bola odmenená 
potleskom a neskôr aj otázkami, na ktoré s 
radosťou odpovedala. 
 Pri občerstvení sme sa srdečne zvítali 
s ostatnými členmi Únie ROSKA.
Konferenciu zakončilo vystúpenie detí, či 
skôr tínedžerov zo ZUŠ.
 Po skočení programu sme išli na hotel, 
v ktorom sme boli ubytovaní spolu s členmi 
ROSKY z južnej Moravy. Na spoločnej večeri 
a posedení s priateľmi z ROSKY sme pláno-
vali Medzinárodné stretnutie ROSKY a SZSM 
v budúcom roku 2019 a iné spoločné aktivity, 
na ktorých by sme sa mohli zasa stretnúť. 

Helena Bottková, viceprezident SZSM
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EXPERIMENTY V NÁS

Čo sa pamätám, už ako dieťa, som bol 
poplatný experimentom. Najskôr v ško-
le, potom v spoločenskom systéme. 
Teóriu bolo treba preveriť praxou. A to 
bol začiatok experimentu. Niekedy na 
rastlinách, inokedy na zvieratkách či v 
spoločnosti. Boli z nás mladí „Mičurin-
ci“ (starší vedia o čom hovorím), chova-
telia rôznych zvierat (malých i veľkých, 
rybičiek...) doma či v domoch pionierov. 
Jedným z najväčších bol v Bratislave na 
Búdkovej ceste – Dom mladých prírodo-
vedcov.
 Vtedy sa hovorilo, že poznáme 
dve vedy. Jedna bola kapitalistická - tá 
zlá, škaredá, orientovaná na vykoris-
ťovanie a zbedačovanie pracujúceho 
ľudu. A tá druhá, naša, socialistická – 
jednoducho tá pravá, povznášajúca, 
budujúca svetlejšie začiatky...
Bola spustená „železná opona“. Akoby 
to boli dva svety. Akoby tu a ani tam, 
nežili ľudia, ktorí majú dve ruky a dve 
nohy, jedno srdce. To na to, aby splnili 
svoje sny a bolo miesto na lásku.
 Keď sa nám experiment nepoda-
ril, nič sa nedialo. Teóriu bolo treba tro-
cha pozmeniť. A keď bolo ťažko, niečo 
sa nedarilo, ľud si vymýšľal vtipy. Naprí-
klad: Prečo nie je dosť toaletného pa-
piera? No, lebo sa plánuje na hlavu!
 Inými slovami, vždy sa hľadal 
triedny nepriateľ, ktorý to všetko zavinil. 
Prinajlepšom to boli objektívne príčiny. 
A tých bolo, a nielen vtedy, neúrekom.
 V tej dobe i na druhej strane boli 
ľudia, ktorí sa snažili robiť experimen-
ty. Pred asi päťdesiatimi rokmi sa jeden 
americký sociológ snažil zistiť skupino-
vé správanie kolónie myší. Chcel napo-

dobniť heslo - každému podľa jeho po-
trieb a priania. A tomu podriadil pokus.
 Na úvod treba povedať, že v da-
nej kolónii, z ktorej probandov vybral, 
bol priemerný vek dožitia myši 2,2 roku.
Urobil dve skupiny: jedna kolónia mala 
všetkého nadostač. Jedla, vody a život-
né podmienky boli priam ideálne. V tejto 
skupine sa začali diať zaujímavé veci. 
Myši sa začali krášliť. Lízali si labky, 
kožúšky, čistili fúzy. Stávali sa samotár-
ske. Nič ich nezaujímalo, žiadne hrač-
ky, kolotoče, preliezky... Stratili záujem 
o sex, nehľadali si partnera. Povedali by 
sme, že sa z nich stali myší Adonisovia. 
Posledná myš z tejto kolónie uhynula 
po piatich rokoch.
 Naopak, v druhej kolónii si muse-
li myši zháňať potravu, ktorú dostali za 
odmenu, za urobenú „prácu“ či zdola-
nie prekážky. Ak sa chcela myš napiť, 
musela stlačiť správnu klapku, ktorá za-
bezpečila vodu najskôr pre druhú myš 
a až potom po stlačení tej správnej, do-
stala vodu aj ona. Museli zažívať stresy, 
ktoré im pripravil tento vedec. A čuduj 
sa svete, táto kolónia prežívala dokon-
ca lepšie, ako „kontrolná skupina“, z 
ktorej jedinci pochádzali. Priemerný vek 
sa predĺžil a kolónia mala viac jedincov.
 Je to veľmi zaujímavý experi-
ment. Dá sa aplikovať na rôzne situá-
cie ľudstva, národa, etnickej skupiny, 
záujmovej skupiny... atď. Nič vám to 
nehovorí? Ľudstvo, a Slovensko nevy-
nímajúc, žije v určitom prebytku. Je tu 
skupina, ktorá si hladká fúzy a brucho, 
pozná nedostatok. Zaujíma sa o mód-
ne oblečenie, módnu dovolenku, luxus. 
Táto skupina a spoločnosť nezabezpe-
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čuje ani základnú reprodukciu. Priemer 
detí na jedno manželstvo je niečo nad 
indexom 1,3! Čím bohatšia spoločnosť, 
tým nižší index! A do tohto priemeru sú 
započítané i rodiny s nízkym životným 
štandardom, ktoré nezriedka majú i 
viac ako päť detí...
 Ak by sme aplikovali tento výskum 
amerického sociológa na náš zväz, asi 
by som sa červenal. Teda z rôznych 
príčin. Spomínam si na začiatky klubu 
v Považskej Bystrici. Boli sme, ak sa 
dobre pamätám, tretí klub na Sloven-
sku. Nič sme nemali. Prichýlil nás zväz 
invalidov, ktorý ani nemal „šuflík“, kam 
nás zaradiť. Veď „sklerotici“ sú ľudia s 
civilizačným ochorením. A skončili sme.
Dotácie žiadne, o dvoch percentách z 
daní nebolo ani slychu ani vidu. Muse-
li sme vymýšľať program činnosti, lebo 
vzory jednoducho neboli. Museli sme 
zháňať financie od sponzorov, mece-
nášov, od ľudí, ktorí mali styky... Chatu 
na výlet i autobus sme dostali od Po-
zemných stavieb, lebo vtedajšia pred-
sedníčka klubu Milka Vašutová bola 
„pozemňárka“, neskôr nám poskytla au-
tobus firma HBH, kde jedným z vlastní-
kov bol manžel vtedajšej predsedníčky 
Anky Remencovej. Dalej to boli Sklárne 
v Lednických Rovniach ako vďaka za 
to, že som jednému vplyvnému človeku 
pomohol... Chceli sme, a museli sme 
dokázať, že ako klub a neskôr ako zväz 
prežijeme.
 Docielili sme akúsi úroveň a 
máme pocit, že všetko pôjde ďalej ako 
po masle. Že „tí iní“ nám zabezpečia 
kvalitnú budúcnosť. Neuvedomujeme si 
však, že na to potrebujú „tí iní“ infor-
mácie, zázemie a spoluprácu. Veď ako 
nazvať stav, kedy z 20-tich rozdaných 
dotazníkov spracovávaných na európ-
skej úrovni sa mi vrátili štyri, aj to nie 

správne vyplnené?!
 Vypracovali sme algoritmy práce 
v kluboch a vo zväze. Máme, dovolím 
si povedať, viac ako by sme nutne po-
trebovali. Začíname sa strániť kolektí-
vu v klube. Začíname byť samotárski, 
strácame záujem jeden o druhého, ne-
máme „dorast“, ktorý zažil naše začiat-
ky a pochopil by súvislosti. Najmä novo 
diagnostikovaní nemajú pocit ani do-
jem, že v kolektíve je sila, že spolu vie-
me viac, zažijeme viac. A že lieky, ktoré 
dostávajú prakticky zadarmo, sme mu-
seli tvrdo vybojovať, nielen my „starí“ 
pacienti, ale aj lekári. A tu jednoznačne 
patrí najväčšia zásluha pánovi profeso-
rovi Traubnerovi, profesorovi Lisému či 
pani doktorke Procházkovej, pred kto-
rými skláňam svoju hlavu a moje tisíco-
raké ďakujem plne nevystihuje moju, a 
dúfam, že ani vašu, vďaku.
 Čo robíme zle? V čom sme neod-
hadli smerovanie našej členskej základ-
ne? Nie je potrebné posilniť spoluprácu 
s lekármi v centrách? Nie je potrebné 
vzbudiť v novo diagnostikovaných pa-
cientoch záujem o seba a druhotne o 
svoje rodiny? Ako ďalej v bežnom živo-
te každého z nás?
 Tu sa vynára množstvo nových 
otázok. Chcel by som od vás, ba priam 
by sa žiadalo, aby sa rozpútala diskusia 
v kluboch i na stránkach našej Nádeje 
o smerovaní SZSM, o potrebách nielen 
členskej základne, ale aj tých, čo nie 
sú organizovaní. Rozprávať nahlas. A 
nielen pochlebnícky, ale aj kriticky – 
ruka v ruke s návrhom, ako to či ono 
(kritizované) napraviť. Sme lační po va-
šich návrhoch. A preto si držme palce 
navzájom, aby sme neskončili ako tie 
myši z prvej skupiny.

MUDr. Branislav Brežný
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S veľkým smútkom oznamujeme, že nás 
dňa 3. júla 2018 

opustila mama, svokra a čestná členka SZSM

Zuzka Špačinská
Venujte jej tichú spomienku

Katka Gassoumi Pisečná

Rozlúčka

Opustila nás MUDr. MÁRIA ORGONÁŠOVÁ, CSc. 
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 1. 8.2018 od nás vo veku 84 ro-
kov navždy odišla MUDr. Mária Orgonášová, CSc., dlhoročná prezidentka 
Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov SR. Narodila sa 24. 
marca 1934 v Košiciach, vyštudovala medicínu, pracovala ako lekárka a 
bola tiež pedagogicky činná na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského 
a Vysokej škole sv. Alžbety. Mária Orgonášová sa v roku 1992 začala in-
tenzívne venovať presadzovaniu práv zdravotne postihnutých občanov. V 
roku 1994 iniciovala vytvorenie Asociácie organizácií zdravotne postihnu-

tých občanov Slovenska (AOZPO SR), prvej strešnej asociácie tohto druhu u nás. V roku 1997 sa 
stala prezidentkou AOZPO SR a túto funkciu vykonávala s prestávkami až do začiatku roka 2018, 
kedy musela zo zdravotných dôvodov odstúpiť. V roku 1999 zohrala kľúčovú úlohu pri iniciovaní, 
organizácii a realizácii pochodu po Slovensku pod heslom „Slovensko bez bariér do tretieho tisíc-
ročia“. To znamenalo tiež zrod dlhodobého projektu „Slovensko bez bariér“ a súťaže „Samospráva 
a Slovensko bez bariér“, v ktorom prebehlo už osem dvojročných etáp a bolo ocenených viac než 
160 subjektov za odstraňovanie všetkých bariér v spoločnosti. V tomto roku osemnásteho výročia 
plnoletosti projektu „Slovensko bez bariér“ sa aktívne zúčastnila, ako kľúčový rečník konferencií a 
seminárov vo všetkých krajoch Slovenska a vo veku 83 rokov, sama so zdravotným postihnutím, 
prešla za volantom takmer dvetisíc kilometrov. Obdivuhodné osobné nasadenie najlepšie charak-
terizuje angažovanie MUDr. Márie Orgonášovej v službách práv zdravotne postihnutých občanov. 
Toto štvrťstoročie bolo naplnené na tomto poli významnou účasťou na množstve domácich aj me-
dzinárodných projektov. Posledným bola v roku 2017 konferencia k projektu V4 o implementácii 
Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorú v Bratislave zorganizovala. Mária 
Orgonášová mala ešte veľa snov a želaní, napríklad: legislatívne zmeny či nový systém posudzo-
vania osôb so zdravotným postihnutím. Práve tieto želania a myšlienky budú hnacím motorom pre 
ďalšie pokračovanie AOZPO SR. Bola osobnosťou, na ktorú sa nezabúda. Mária Orgonášová mala 
veľkú rodinu, tú najbližšiu tvorili manžel Ferdinand, dve dcéry a šesť vnúčat. Posledná rozlúčka s 
Máriou Orgonášovou bola dňa 7. augusta 2018 na Cintoríne Ružinov. Prianím jej najbližších bolo, 
aby pozostalí neprinášali kvetinové dary, ale aby prispeli finančnými darmi, ktoré budú použité na 
dofinancovanie pomôcok pre ťažko zdravotne postihnutých. 
Česť jej pamiatke!

Mgr. Marek Machata, prezident Asociácie organizácii zdravotne postihnutých občanov SR
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ČO JE SKLERÓZA MULTIPLEX?

Skleróza multiplex (SM) je chronické zápalové ochorenie centrálneho nervového systému (CNS), v 
rozvoji ktorého majú dôležitú úlohu imunitné mechanizmy. SM je v našej zemepisnej šírke najčastej-
šou neurologickou príčinou invalidity pacientov mladších vekových skupín. Postihuje 2-3 krát častej-
šie ženy.
Príčiny
V CNS imunitný systém organizmu chybne útočí proti vlastným štruktúram a spôsobuje poškodenie 
ochrannej vrstvy (myelínu) nervových vlákien v mozgu a mieche, vznikajú miesta zápalu - ložiská SM. 
Tým sa narúša prenos informácií medzi jednotlivými časťami nervového systému a ostatnými orgán-
mi ľudského tela, čo spôsobuje príznaky ochorenia. Vypuknutie choroby pravdepodobne zapríčiňuje 
kombinácia viacerých faktorov. Genetické pozadie je faktorom vnímavosti voči SM, na manifestáciu 
ochorenia je potrebný aj vplyv vonkajších faktorov, ako sú napríklad vírusové infekcie, deficit vitamínu 
D alebo fajčenie. 
Klinický obraz 
Ochorenie môže postihovať rôzne oblasti mozgu a miechy. Lokalizácia zápalových ložísk (lézií), kto-
ré sú viditeľné pri vyšetrení magnetickou rezonanciou (MR) a ich počet sa u pacientov líši, takže 
aj príznaky sú veľmi rozdielne. K častým príznakom patrí zápal očného nervu sprevádzaný náhlou 
poruchou zraku (rozmazané alebo dvojité videnie) a farebného videnia. Ďalej sú to poruchy citlivosti, 
tŕpnutie alebo mravčenie v končatinách. Taktiež svalová slabosť, problémy s chôdzou a rovnováhou, 
ťažkosti s vyprázdňovaním moču. Okrem neurologických symptómov sa ochorenie prejavuje aj poru-
chami pamäte a koncentrácie, neustálym pocitom únavy. 
SM má niekoľko klinických foriem: najčastejšie prebieha vo forme relapsujúcej-remitujúcej (85 %), 
počas choroby sa striedajú obdobia atakov s obdobiami remisií. Atak (relaps) je charakterizovaný 
vznikom nových neurologických príznakov, alebo zhoršením už existujúcich príznakov. Symptómy 
ataku zvyčajne v priebehu niekoľkých dní úplne alebo čiastočne ustúpia. Ústup príznakov urýchľuje 
liečba kortikoidmi. Obdobie ataku je následne vystriedané obdobím remisie, kedy je ochorenie klinic-
ky stabilizované, pacient nemá žiadne ťažkosti, alebo sú prítomné dlhodobé chronické symptómy, 
ktoré sa však v tomto období nezhoršujú. Približne 50 % pacientov s relapsujúcou formou ochorenia 
prechádza po cca 10-15 rokoch do sekundárne progresívnej formy, ktorá je definovaná ako postupné 
zhoršovanie neurologických príznakov trvajúce najmenej 6 mesiacov. 
Diagnostika 
Definitívne potvrdenie diagnózy SM je proces náročný vzhľadom na rôznorodosť a nepravidelnosť 
príznakov. Neexistuje jediný test alebo príznak ochorenia, ktorý môže určiť, či má daná osoba SM. V 
súčasnosti túto diagnózu stanovujeme na základe prítomnosti typických príznakov, ktoré sa objavujú 
v rôznych obdobiach a trvajú vždy najmenej 24 hodín bez horúčky a výsledkov pomocných vyšetro-
vacích metód: vyšetrenie mozgovo-miechového moku, meranie nervových vzruchov (evokovaných 
potenciálov), magnetickou rezonanciou. Kritéria pre stanovenie diagnózy SM zahŕňajú preukázanie 
„roztrúsenosti v priestore“ (klinické príznaky alebo ložiská na MR zodpovedajúce postihnutiu viac než 
jednej oblasti CNS) a „roztrúsenosti v čase“ (známky priebehu v čase - napr. ložiská na MR rôzneho 
času, dva a viac atakov v čase). 
Včasná diagnostika SM má pre pacienta zásadný význam. Umožňuje rozhodnúť o začatí efektívnej 
liečby schopnej ochorenie spomaliť a zmierniť jeho devastačné účinky na nervové štruktúry, a tým i 
invaliditu chorého. V súčasnosti sa pozornosť neurológov sústreďuje na odhalenie ochorenia v jeho 
včasnom štádiu, t.j. v dobe prvej demyelinizačnej príhody, ktorú nazývame klinicky izolovaný syndróm 
(CIS).
Liečba 
Naši pacienti majú k dispozícii všetky moderné lieky na liečbu SM, ktoré sú hradené z verejného 
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poistenia. Pri aktívnych formách ochorenia by mal byť pacient zaradený do liečby DMT (disease mo-
difying treatment) – liečby ovplyvňujúcej priebeh ochorenia. Preparáty DMT delíme na prvolíniové, ak 
je však liečba nedostatočná alebo ide o rýchlo sa vyvíjajúcu SM, nastupuje druholíniová, účinnejšia 
liečba, ktorá prináša so sebou aj vyššie riziko závažnejších nežiaducich účinkov. Dnes máme lieky 
s injekčnou aplikáciou, a to buď podkožne alebo vnútrosvalovo, infúznou a v posledných rokoch pri-
budla aj tabletka. Ide o široké spektrum liekov a spolu s pacientom dokážeme vybrať vhodnú liečbu, 
kde berieme do úvahy nielen jeho zdravotný stav, ale taktiež jeho potreby, aktivity.
Základom úspešnej a účinnej liečby SM je jej včasné zahájenie už pri výskyte prvých neurologických 
príznakov, teda v štádiu CIS, pretože spomalí ochorenie, oddiali progresiu, a tým i invaliditu chorého.
Adherencia k liečbe
Pod adherenciou rozumieme priľnavosť k liečbe a jej dodržiavanie. Podľa zistenia Svetovej zdravot-
níckej organizácie viac ako polovica pacientov s chronickými ochoreniami preruší alebo ukončí liečbu 
do roka. Dôvody sú rôzne. Jeden z najčastejších je ten, že pacient preruší liečbu v čase, keď je jeho 
ochorenie stabilizované a zvyčajne nemá žiadne, prípadne len minimálne prejavy ochorenia. Pacient 
sa uspokojí a nepovažuje užívanie liekov za nutné. Častým dôvodom prerušenia liečby môže byť aj 
nereálne očakávania pacienta od nastavenej liečby. Žiadna liečba SM nemá stopercentnú účinnosť a 
preto aj v čase užívania liekov môže dôjsť k vzniku nových alebo zvýrazneniu už existujúcich neurolo-
gických príznakov (atakov), avšak riziko oproti neliečeným pacientom je oveľa nižšie. Je dôležité, aby 
si pacient zvykol na dlhodobý režim liečby a to aj v období, keď je ochorenie bezpríznakové, taktiež 
aby užíval liek v predpísanej dávke a v určenom dávkovacom režime. Najčastejšou formou aplikácie 
liekov u SM pacientov je injekčné podávanie lieku. Pacienti odmietajú túto liečbu z dôvodu strachu 
z injekcií. V súčasnej dobe sú aplikátory injekcií prispôsobené tak, aby samotná manipulácia s nimi 
bola čo najjednoduchšia a podanie lieku bolo čo najmenej bolestivé. Dôvodom býva tiež obava z ne-
žiaducich účinkov. 
Adherencia k liečbe má veľký vplyv na výsledný efekt liečby. Preto je dôležité vysvetliť pacientovi, že 
tieto lieky nevedú k úplnému vyliečeniu pacienta s SM, ale dokážu výrazne znížiť riziko vzniku nové-
ho ataku, predĺžiť obdobie relatívneho pokoja (remisie) a oddialiť invalidizáciu v porovnaní s tým, ak 
pacient nie je liečený. 
Aj keď sklerózu multiplex zatiaľ nie je možné úplne a definitívne vyliečiť, pacienti dnes majú oveľa viac 
možností, ako s touto chorobou bojovať a potláčať ju, a to až do takej miery, že môžu viesť plnohod-
notný život. 

Zdroj: www.smkompas.sk 

3 tipy pre novodiagnostikovaných pacientov so sklerózou multiplex

Zistenie, že máte SM dokáže byť zničujúce a vyrovnať sa s touto novinkou si vyžaduje veľa času. 
Nepochybne budete potrebovať urobiť určité zmeny týkajúce sa vášho životného štýlu, ale je dôležité 
uvedomiť si, že napriek ochoreniu stále môžete žiť veľmi šťastný a produktívny život. Ponúkame vám 
tri tipy, ako sa vyrovnať s diagnózou SM.

1. Dajte si čas
Po potvrdení diagnózy pravdepodobne prebehnete celú škálu emócií, majte však na pamäti, že všet-
ky sú úplne normálne a v poriadku. Prepracujte sa cez pocity hnevu, frustrácie a smútku a doprajte si 
všetok čas a priestor, ktorý potrebujete, aby ste túto novú situáciu prijali. 
Stretávanie sa s inými pacientami s SM je skvelým spôsobom na ventiláciu svojich prvotných pocitov, 
keďže sa budete rozprávať s ľuďmi, ktorí prešli alebo práve prechádzajú presne rovnakou skúsenos-
ťou ako vy. Niekedy môžu byť dokonca lepší ako rodina a blízki priatelia, ktorí vám síce budú schopní 
poskytnúť súcit a pochopenie, ale možno nie praktické a emočné rady, ktoré potrebujete, aby ste sa 
mohli pohnúť ďalej. Spoznať ich môžete v SM centre, cez svojich známych, prípadne pomocou rôz-
nych združení, ktoré spájajú pacientov s SM.
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Dajte si však pozor na prílišné porovnávanie sa s inými pacientami. Každý prípad SM je iný a to, že 
niekto skončil do 10 rokov od diagnózy na vozíku neznamená, že takto dopadnete aj vy. Pamätajte, 
že si tam idete pre rady a nie pre negatívne postoje a predpovede. 

2. Vzdelávajte sa
Existujú rôzne typy SM, rovnako ako rôzne spôsoby liečby. Naučte sa niečo o type, ktorý vás posti-
hol a zistite, čo to pre vás do budúcna môže znamenať. Majte však na pamäti, že každý prípad SM 
je unikátny, nemusíte teda zažiť na vlastnej koži všetky príznaky, ktoré sú s chorobou spájané. Tiež 
závažnosť každého príznaku je rozdielna od pacienta k pacientovi. 
Spýtajte sa svojho lekára na všetky možnosti liečby a zapojte sa v diskusii do výberu vhodného lieku 
práve pre vás. Liek by mal vyhovovať vašim životným plánom (napr. plánovaniu rodiny), vášmu život-
nému štýlu (forma podávania, potreba pravidelného monitoringu spojená s častými návštevami SM 
centra) a pod. Buďte tak proaktívni vo vašej liečbe, ako sa len dá. 

3. Začnite sa liečiť čo najskôr
Keďže SM je progresívne ochorenie, ktorého príznaky sa časom môžu zhoršovať a postupovať, čím 
skôr začnete liečbu, tým lepšie. Niektoré liečivá riešia príznaky ochorenia, kým tzv. imunomodulačná 
liečba pomáha spomaliť progresiu ochorenia. 
Nezabúdajte, že SM a jej liečba ovplyvní váš život, nie život vášho neurológa, preto trvajte na tom, 
aby vám vysvetlil všetky možnosti, ktoré máte, odpovedal na všetky otázky, ktoré vás trápia a aby 
vám počas vašej liečby bol partnerom, na ktorého sa môžete vždy s dôverou obrátiť. Dobrý a ľudský 
lekár je pre zvládnutie chronického ochorenia absolútnym základom. 
Veľkou pomocou pre vás môže byť tiež špecializovaná SM zdravotná sestra a v závislosti od prízna-
kov ochorenia aj rôzni špecialisti - ako očný lekár či urológ, psychoterapeut či fyzioterapeut. Neváhaj-
te sa vášho zdravotného tímu pýtať aj na zmeny životného štýlu, ktoré môžete urobiť nielen preto, aby 
vás SM ovplyvnila čo najmenej, ale aj preto, aby ste si zlepšili a udržali čo najlepší celkový zdravotný 
stav.

Zdroj: www.smkompas.sk 

Ako hovoriť o SM so svojím okolím

Keď máte SM, neexistuje univerzálny spôsob, ako povedať iným o svojej diagnóze. Keďže vás prav-
depodobne k zdieľaniu informácie o svojom ochorení s rôznymi ľuďmi ženú rôzne dôvody, vaše vy-
svetlenie musí byť ušité na mieru konkrétnej situácii a konkrétnemu človeku. A nakoľko neexistujú 
dvaja úplne rovnakí ľudia, ani dve reakcie na vaše „priznanie sa“ nebudú rovnaké. Poďme sa pozrieť 
na 4 kategórie ľudí, u ktorých budete zvažovať, či im svoju diagnózu odhalíte alebo nie. 
Členovia rodiny
Väčšinou nie je dôvod členom rodiny svoju diagnózu zatajovať. Sú vám najbližší a aj keby ste im to 
nepovedali, poznajú vás dosť dobre na to, aby zistili, že s vami niečo nie je v poriadku. Na vyrovnanie 
sa s diagnózou SM budete potrebovať oporu a rodina je obyčajne najlepším miestom, kde ju získať. 
Priatelia
Nemusíte svoju diagnózu zdieľať hneď so všetkými vašimi priateľmi naraz. Začnite s tými, s ktorými 
sa cítite najlepšie a sú vám najbližší. Po čase sa budete schopní rozhodnúť, koľko toho chcete zdieľať 
a s kým. 
Zamestnávatelia a kolegovia
Odhalenie vášho ochorenia na pracovisku môže mať závažný dopad na stabilitu vášho pracovného 
miesta, možnosť zamestnať sa ako takú a aj na smer, akým sa bude uberať vaša kariéra. Predtým, 
než poviete vášmu (potenciálnemu) šéfovi a kolegom, že trpíte SM, porozmýšľajte poriadne, aké sú 
plusy a mínusy zdieľania tejto osobnej informácie na vašom pracovisku. 
Ľudia, s ktorými chodíte
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Ako skoro im to povedať? Ako veľa im povedať? Čo očakávať? – sú najbežnejšie starosti, ktoré trápia 
každého, kto sa snaží niekoho si nájsť a vybudovať s ním partnerský vzťah. Zatiaľ čo nie je nutné po-
vedať všetko hneď na prvom rande, majte na pamäti, že tajomstvá nie sú práve najlepším základom 
pre dlhotrvajúci vzťah. Porozmýšľajte napríklad, že svoju diagnózu 
odhalíte v momente, keď sa dozviete niečo podobne dôležité a osobné o potenciálnom partnerovi. 

Otázky, ktoré by ste si mali položiť
Existujú určité dôležité veci, ktoré by ste sa sami seba mali opýtať, než sa budete o svojej SM rozprá-
vať s inými ľuďmi. Pomôžu vám objaviť najlepší spôsob, ako svoju diagnózu prezentovať konkrétnym 
osobám a pripraviť sa na rozličné druhy odpovedí, ktoré pravdepodobne dostanete.

Prečo chcete, aby práve táto osoba vedela o vašom ochorení?
Aby ste zdieľali osobnú informáciu s dôležitou osobou vo vašom živote? Aby ste jej vysvetlili svoje 
nedávne fyzické alebo emočné zmeny? Aby vám poskytla pomoc a podporu?

Čo chcete, aby táto osoba konkrétne pochopila na vašej SM?
Čo to je? Ako vás ovplyvňuje? Aká premenlivá a nepredvídateľná SM je? Čo robíte, aby ste zabránili 
jej progresii? Že nie je nákazlivá? Že nie je smrteľná? Že je/nie je hocičo iné?

Ako tomuto človeku najlepšie podať informácie o SM?
Osobný rozhovor? Alebo to radšej chcete napísať a byť pri tom, ako si to daná osoba prečíta? Pozrieť 
si spolu niečo o SM v knihe, či na internete? Ísť na vzdelávacie podujatie alebo prednášku venovanú 
tomuto ochoreniu? Navštíviť spolu neurológa? 

Aký druh odpovede čakáte, že dostanete?
Šokované ticho? Smútok a slzy? Strach? Veľa otázok? Príbehy o iných ľudí s SM? Návrhy, čo by ste 
mali robiť? Ponuku pomoci? Objatie?

Na zamyslenie
Šok a zármutok môžu spôsobiť, že niektorým ľuďom sa bude ťažko reagovať na vaše správy, buďte 
preto pripravení dať im čas, aby sa s novinkami vyrovnali. 
Možno ich budete musieť utešovať a uisťovať, hoci v skutočnosti ste vy ten/tá, kto tieto veci potrebuje. 
Keď ľudia nevedia čo povedať, niekedy nepovedia vôbec nič, nevysvetľujte si preto ticho na druhej 
strane tak, že sa o vás daný človek nezaujíma a nestará.
Väčšina ľudí bude reagovať na podnety od vás, buďte preto pripravení a dajte im vedieť, či sa chcete 
o vašej SM rozprávať, či ste ochotní odpovedať na otázky a či od nich niečo potrebujete. 

A čo SM a deti? 
Ako rodič pravdepodobne bojujete s otázkou, ako sa o SM rozprávať s vašimi deťmi a či sa vôbec 
s nimi o tom rozprávať, alebo ich radšej chrániť. Určite rozmýšľate aj o tom, akým spôsobom vaša 
SM ovplyvní vašu rodinu. Koľko by ste mali svojim deťom o SM povedať? Budú zmätené, vystrašené 
alebo ustarostené?
Deti sú omnoho menej krehké, než si o nich myslíme. Je prirodzené, že ich chceme ochraňovať 
skrývaním vážnych a bolestivých problémov, ale je dôležité komunikovať s nimi otvorene a úprimne. 
Zdieľať s nimi informácie o vašom ochorení spôsobom, ktorý je pre vás príjemný je dôležitým krokom 
v tejto komunikácii. 
Ak je jeden člen domácnosti vážne chorý, je nevyhnutné, aby sa s týmto faktom naučila žiť celá rodi-
na, vrátane detí. Svoje ochorenie preto pred nimi neskrývajte, ale vysvetlite im, ako vás ovplyvňuje. 
Samozrejme, tieto informácie je nutné prispôsobiť veku dieťaťa, s čím vám môže pomôcť napríklad 
psychológ, ale aj starší a skúsenejší rodič s rovnakou diagnózou. 

Zdroj: www.smkompas.sk 
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Potulky Slovenskom
Tieto potulky budú také netradičné, a dá sa po-
vedať, mimoriadne osobné. Možno niekto z vás 
vie, možno nie, že som rodák z Banskej Bystri-
ce. Vždy ma tak v kútiku srdca ťahalo vrátiť sa do 
rodného mesta. Nie vždy sa túžba môže stať rea-
litou, ale stalo sa. Jedného dňa na jar sa objavila 
tá možnosť presťahovať sa do Banskej Bystrice. 
Zasadla rodinná rada, veď po 40 rokoch odžitých 
v Revúcej, a tiež v našom veku, to nie je jedno-
duché rozhodnutie. Ale naša túžba, spoločne aj s 
manželkou, zvíťazila a padlo vážne rozhodnutie 
- sťahujeme sa. Sťahovanie vám popisovať ne-
budem, lebo niektoré fázy zasahovali až do sféry 
hororu. 
 Tieto riadky píšem ale hlavne preto, lebo v 
Revúcej, mimo iného, mi k srdcu prirástol aj náš 
SM-kársky klub, ktorý som zakladal a od jeho 
vzniku viedol. V klube sme zažili veľa krásnych 
zážitkov a vytvorili sme si takú príjemnú rodinnú 
atmosféru. Nikto sa na nič nehral, nikto sa na ni-
koho nevyvyšoval a keď sa niečo organizovalo, 
tak každý priložil ruku k dielu ako mohol a vládal. 
Poznáte to, ako je to v našich kluboch, nikto sa 
extra nehrnie byť jeho predsedom s prevzatím  
povinností, ktoré sú niekedy otravné aj pre zdra-
vého a nie to ešte pre chorého človeka. 
 Preto som veľmi rád, že sa na túto funkciu 
podujala jedna zo zakladajúcich členiek a dlho-
ročná hospodárka klubu Lucia Belicová. Želám jej 
aj touto formou  samé úspechy a pohodu v klube. 
Chcem sa poďakovať aj všetkým členom za ich 
dlhoročnú spoluprácu, veď bez ich účasti a pod-
pory by klub nemohol existovať. No  ja by som 
bez manželkinej pomoci asi ťažko zvládal vedenie 
klubu.  Bolo nám vždy v ich kruhu príjemne, pre-
to sme aj naďalej zostali členmi nášho revúckeho 
klubu. 
 Na našej poslednej spoločnej schôdzi sa 
zúčastnila aj Jarka Fajnorová s manželom.
A že aké potulky?  Ako to povedal kozmonaut Neil 
Armstrong: Je to malý krok pre človeka, ale veľký 
skok pre ľudstvo! Ja pozmením tú druhú časť vý-
roku - ale veľký skok pre našu rodinu.

Pokoj a dobro vám želá Vojto z Banskej Bystrice.
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MEDICÍNSKE ČRIEPKY

Mnohí z nás sa zaujímajú, ako sa stravo-
vať, ako si pomôcť čo najlepšie zvládať 
našu SM-ku. Sú ale aj takí, ktorí nedbajú 
o svoje zdravie, a potom sú prekvape-
ní, keď im skomplikuje zdravotný stav aj 
obyčajné prechladnutie. 
Sú aj takí, ktorí hltajú množstvo ťažkých 
liekov a dopĺňajú ich rôznymi výživovými 
doplnkami mysliac si, ako si robia dobre. 
No nie je to tak, a môžu si viac ublížiť ako 
polepšiť. Nadarmo sa nehovorí, že opa-
kovanie je matka múdrosti, a tak dovoľte 
niekoľko riadkov opakovania.
 Užívanie liekov a vitamínov je sple-
tité a mnohokrát sa vyskytujú nebezpeč-
né vzájomné účinky. Dozvieme sa, že 
správna výživa a doplnkové látky môžu 
úspešne nahradiť niektoré lieky a zlepšiť 
látkovú výmenu, zdokonaliť činnosť imu-
nitného systému, znížiť riziko srdcových 
chorôb a iné ťažkosti. Veľa ľudí užíva rôz-
ne lieky len preto, aby zvládli nával prá-
ce, aj keď nemajú žiadnu chorobu. Robia 
to pod vplyvom reklamy, ktorá nás denno-
denne presviedča o zázračných liekoch.
 Ale vráťme sa k vitamínom. Čo sú 
to vlastne vitamíny? Sú to organické látky 
nevyhnutné pre činnosť nášho organiz-
mu, nevyhnutné pre rast, vitalitu a pocit 
zdravia. Až na výnimky si ich organizmus 
nevie sám vytvárať a v potravinách je ich 
málo a aj to málo sa znehodnotí nespráv-
nou prípravou jedla. Musíme si uvedo-
miť, že vitamíny nie sú nejaké vzpružu-
júce látky ani náhrada potravy. Vitamíny 
usmerňujú látkovú premenu prostredníc-
tvom rôznych enzýmových systémov. Aj 
nedostatok jediného vitamínu môže ohro-
ziť celý organizmus. Samotná potrava je 
dnes dochovaná alebo dopestovaná za 
pomoci rôznych chemikálií. Spracovaním 

sú odstránené dôležité prirodzené zložky 
a tie sú potom umelo doplnené a sú to 
všetky tie výrobky, ktoré majú označenie: 
OBOHATENÉ !!!
 Vedeli ste, že máme vitamíny od A 
až po U. Vitamín A (retinol) a vitamín U 
(výťažok z listov kapusty).
 Neodmysliteľnú zložku fungovania 
organizmu majú aj minerály. Najdôležitej-
šie sú: vápnik, jód, železo, horčík, fosfor 
a zinok. Akýkoľvek vitamín bez minerálov 
nemôže fungovať.
 Čo nás najviac okráda o tieto zlož-
ky v organizme:
- vyfajčenie jednej cigarety môže 
zničiť účinok 25-100 mg vitamínu C,
- mlieko obohatené o syntetický vita-
mín D (mlieko z obchodu)  okráda orga-
nizmus o horčík  (magnézium),
- ľudia v meste majú menej vitamínu 
D ako na vidieku, lebo dym, hmla, smog 
zachytávajú ultrafialové lúče,
- dennodenné pitie tvrdého alkoholu 
znižuje vitamín B1 a B6,
- antikoncepčné tabletky môžu vy-
volať poruchu zužitkovania vitamínov B6, 
B12 a C,
- acylpyrin môže až trojnásobne zvý-
šiť vylučovanie vitamínu C.
 Toto je zatiaľ krátky úvod do temati-
ky Vitamíny. V ďalšom čísle Nádeje bude 
pokračovanie, nakoľko téma je mimoriad-
ne rozsiahla a pre naše poučenie, ako to 
v našom tele funguje, veľmi dôležitá.

   Pevné zdravie a rozumné užívanie 
liekov a vitamínov vám želá Vojto 

z Banskej Bystrice.

Zdroj: internet
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Vyhodnotenie zábavného okienka z minulého čísla.
Správna odpoveď:
Riešenie krížovky:..., načo mi je perie.
Riešenie sudoku: 4. riadok:  693824571
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