
 

 

Program Centra pomoci Ligy proti rakovine v Martine 

 

SEPTEMBER 2019 

 

 
 

POHYBOVÉ KURZY 

Joga 
 streda o 16:00 hod. Dychové, relaxačné a kondičné cvičenia vhodné pre 

všetkých pod vedením  cvičiteľa.  Prosím, prineste 

si oblečenie na cvičenie. štvrtok o 10:00 hod. 

Plaváreň 
každý pondelok 

od 16:00 – do 17:00 hod. 

Príďte si zaplávať na FIT Plaváreň ZŠ 
Hurbanova Martin–Košúty. 
Vstup povolený len na preukaz návštevníka CP 
LPR (prevezmete si ho na sekretariáte).  

Hodinka v 
telocvični 

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

   
 
 

                                                                                             

 
ZÁPIS DO JAZYKOVÉHO KURZU 

ANGLICKÝ JAZYK 

VZDELÁVACIE KURZY 
 
 
 

Začiatočníci, mierne pokročilí 
a konverzácia v anglickom jazyku 

02.09.2019 
o 14:00 hod. 

Prvá hodina – určenie si dní a časov 
výučby, rozdelenie do skupín. 

 
 
 
 
 
 

KREATÍVNE KURZY 

KURZY PODĽA NÁLADY: 
(V každom z nás drieme umelec)  

 
1. ENKAUSTIKA 

 

18.09.2019 
o 15.00 hod. 

Maľba voskom a žehličkou. 
(Ak máte prineste si starú žehličku 
– nie naparovaciu – nie je to 
podmienka) 
Max.počet v kurze: 7 osôb 
Vedie: Mgr. Štefánia Rakovanová 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
INÉ 

Ako si vytvoriť okrasné 

zátišie IV. 
vedie: Bc.Tatiana Plešová 

09.09.2019 

o 16:30 

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

DIVADELNÝ SÚBOR 

ÚŽASNÝCH ŽIEN A MUŽOV 

17.09.2019 

o 13:00 hod. 

Prvé stretnutie súboru, radi uvítame nových 

členov. 

Varíme tradične a chutne 

s Martou 

  

18.09.2019 

o 13:00 hod. 

Príprava sejtamu so zeleninovou ryžou 

a oblohou. 

HRY S PAMÄŤOU 

alebo ako udržať mozog 

v kondícii  

(v spolupráci s Turčianskou 

knižnicou Martin                   

  a RÚVZ v Martine) 

vedie Bc. Alena Sochuľáková, 

trénerka pamäti 2.stupňa,  

Mgr. Miriam Bobrovská 

23.09.2019 

o 10:00 hod. 

v priestoroch 

 Centra pomoci 

 Ligy proti 

rakovine Martin 

Pre všetkých, ktorí si chcú zachovať duševnú 

kondíciu a aktivovať mozog na optimálnu 

výkonnosť, ale aj stráviť príjemné chvíle 

v spoločnosti ľudí. 

Doba trvania: 60 min., max. počet ľudí: 12. 

Prosím prihlásiť sa do 20.09.2019. 

Prednáška 

ČO NÁS TRÁPI V ZRELOM 

VEKU 

organizovaná Turčianskymi 

Venušami 

25.09.2019 

o 16:00 hod. 

v budove 

Generálneho 

riaditeľstva ZŤS  

 Vedie MUDr. Milena Drímalová, Csc. 

 
Prosím prihlásiť sa do 23.09.2019. 

 
 
 

Pripravujeme od októbra: 
-  tancujeme v latinsko-americkom rytme 
 
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. 

 

 



 

 

 

Divadelné predstavenia 
(LEN PRE UŽ PRIHLÁSENÝCH) 

18.09.2019 ŠD Košice – Čardášová princezná (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 € 

24.09.2019 ŠO Banská Bystrica – Othello (opera) o 18:30 hod., vstupné 12,- s dopravou (o 15:00 

hod. odchod od kina Strojár) 

28.09.2019 ŠO Banská Bystrica – Rusalka (opera) o 18:30 hod., vstupné 9.- s dopravou ( o 15:00 

hod. odchod od kina Strojár) 

 

 

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 14:00 – 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

