
 

 

Program Centra pomoci Ligy proti rakovine v Martine 

 

JÚL  2018 
 
 

POHYBOVÉ KURZY 
 

POZOR ZMENA  
 Joga 

Každý štvrtok o 10:00 
hod. 

(okrem 25.07.2019) 
AUGUST- NECVIČÍ SA 

POZOR ZMENA 
Plaváreň 

 

V letných mesiacoch sa 
nepláva. 

Pokračuje sa  v plávaní od septembra. 

Hodinka v 
telocvični 

Podľa nahlásenia 
Možnosť zacvičiť si na rotopéde, orbitreku, 
bossulopte, rebrine, bežiacom páse. 

    

 
 

Vychádzky po Slovensku 
 
 

Súľovské skaly 18.07. 2019 

Odchod : 
žel. stanica Vrútky :  6:20 hod. – Žilina-Bytča -6:41, 
Bytča-Súľov (autobus)7:30, Súľov 7:45 
Príchod:  
žel. stanica Vrútky 16:55 hod. 
Potrebné zabezpečiť si cestovný lístok, pitný režim 
a jedlo, potrebná športová obuv. V prípade 
nepriaznivého počasia – vytrvalý dážď – vychádzka sa 
NEKONÁ. 
Prosím prihlásiť sa do 15.07.20119. 

 
VÝSTAVA: 

Terakotová 
armáda 

Odkaz prvého 
cisára 

 
Tatranská galéria 

Poprad 
vedie: Mgr. Milan 

Tomka 
 

23.07.2019 
odchod zo žel.stanice 

 Vrútky: 9:02 
Objednaný vstup 

o 11:00 hod. 
odchod zo žel.stanice 

Poprad: 
13:23 (15:23) hod. 

Vstupné bude zabezpečené pre záujemcov, ktorí sa 
prihlásia do 20.07.2019.  
Na výstave sa návštevníci môžu dozvedieť o živote 
prvého čínskeho cisára(premietanie dokumentu – 45 
min.), detailne si prehliadnuť prepracované sochy 
hlinených vojakov a koňov v životnej veľkosti, ktoré 
boli dovezené priamo z oblasti Si-anu v Číne. 

 
 
 
 

http://www.kamdomesta.sk/poprad/kulturne-institucie/galerie/tatranska-galeria


 
 
INÉ 
 

Ako si vytvoriť 

okrasné zátišie 

III. 
vedie: Bc.Tatiana 

Plešová 

03.07.2019 

o 16:30 

Vytvoríme si okrasné zátišie pomocou nenáročných 
rastlín v záhradke v Centre. 
Prosím prihlásiť sa. 

 

Krátke relaxačne 

techniky  

vedie:  

Mgr. Jana 

Jamrichová 

klinický psychológ, 

psychoterapeut 

23.07.2019 

 

 o 14:30 hod. 

 

Priďte sa naučit relaxovat pomocou krátkych 

 a jednoduchých techník. Kapacita obmedzená: 

 max.10ľudí.  

 
 
 
           Divadelné predstavenia 

18.09.2019 ŠD Košice – Čardášová prizncezná (opereta) o 10:00 hod., vstupné 4,50€ 

27.09.2019 ŠD Košice – Tom, Dick a Harry (komédia) o 10:00 hod., vstupné 4,50 € 

           Možnosť prihlásiť sa na sekretariáte CP LPR Martin. 

 

 

       POZOR : je potrebné sa zapísať na kurz anglického  jazyka 

      Anglický jazyk – konverzácia – potrebná úroveň pre-intermediate 

      Anglický jazyk – mierne pokročilí 

      Anglický jazyk – začiatočníci 

      Prosím prihlásiť sa  do 23.8.2019 
 
 
        Pohybové,  kreatívne a vzdelávacie kurzy sú určené výlučne pre onkologických pacientov. Lektorov a materiál  
       na kreatívne kurzy zabezpečí LPR. 

     Na všetky kurzy je potrebné prihlásiť sa dopredu.  
     Kurz bude otvorený pri minimálnom počte 5 prihlásených.  
 

 
 

     Ak máte záujem o niektorú z týchto aktivít, prosím prihláste sa: 

• e-mailom na sykorova@lpr.sk; 

• osobne v Centre pomoci na Kukučínovej ul. 2 v Martine  

• telefonicky na t.č.: 043/3240487 alebo 043/3240489 

 



 

ONKOPORADŇA  

 

 

 

- BEZPLATNÉ TELEFONICKÉ PORADENSTVO  

Ak máte otázky, nejasnosti alebo prežívate neistotu v súvislosti s onkologickým ochorením u seba 

alebo svojho blízkeho, chcete sa informovať, poradiť, potrebujete podporu, obráťte sa na 

Onkoporadňu  Ligy proti rakovine na telefónnom čísle  0800 11 88 11, kde Vás skúsení odborníci 

vypočujú, podporia a usmernia vo Vašich otázkach. V onkoporadni sú Vám k dispozícií lekári – 

onkológovia, psychológ, sociálno-právny poradca a asistent výživy, ktorí Vám radi zodpovedia Vaše 

otázky. Aktuálny rozpis služieb na každý týždeň nájdete na www.lpr.sk – sekcia hľadám pomoc. 

 

 

 

- OSOBNÉ PORADENSTVO – PODĽA OBJEDNANIA V CP LPR MARTIN.  

Na osobné poradenstvo sa objednajte telefonicky  043/32 404 87 alebo mailom sykorova@lpr.sk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K dispozícii ponúkame i internetové poradenstvo Ligy proti rakovine prostredníctvom e-mailu 

poradna@lpr.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V  Centre pomoci je pre onkologických pacientov i možnosť využívať knižnicu. 

pondelok 15:00 – 17:00 MUDr. Jaroslav Lúčan, PhD. onkochirurg 

utorok 17:00 – 19:00 MUDR. Zuzana Berátšová onkologička 

streda 

17:00 – 19:00 Doc. MUDr. Anton Dzian, PhD. hrudný chirurg 

15:00 – 17:00 Bc. Mária Molnárová sociálna sestra 

11:00 – 13:00 MUDr. Zita Belejová onkologička 

štvrtok 11:00 – 13:00 MUDr. Zita Belejová onkologička 

piatok 17:00 – 19:00 MUDR. Zuzana Berátšová onkologička 

http://www.lpr.sk/
mailto:poradna@lpr.sk

