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PRÍHOVOR�

Hodnoty, bohatstvo, šťastie

H
ľadáme hodnoty, ktoré by nám prinášali pocit istoty. Chceme si byť istí, že
hodnoty, ktorými disponujeme, sú skutočné, spoľahlivé a dôveryhodné. Je na
zamyslenie, možno až úsmevné, aká rôznorodá je hierarchia vecí, ktoré tvoria

hodnotové systémy človeka. 
Peniaze, zlato, diamanty môžeme považovať  za hodnoty bezprostredne
hmatateľné. Od určitej hranice sa však bohatstvo stáva nehmatateľnou,
imaginárnou záležitosťou. Sú to len záznamy a ich presuny v bankách. Toto
bohatstvo je ukryté len niekde v počítačoch. Hodnota a istota tohto bohatstva sú
neisté, pretože sú veľké pohyby kurzov, devalvácie a in�lácie, ale aj bankroty.
Hľadáme trvalé hodnoty a istoty a stále zisťujeme pominuteľnosť a neistotu.
Malý princ je vymyslená postavička spisovateľa a vojnového pilota Antoina de
Saint–Exupéryho.
Jedného dňa sa tento Malý princ stretne s obchodníkom. Ten sedí za stolom a píše
niečo na papierik a mrmle si pritom: „Milión, dva milióny, päť miliónov.“ Malý
princ sa ho pýta, čo to počíta. 
„Počítam, koľko hviezd vlastním.“
„A čo s nimi robíš?“
„ Nič, vlastním ich.“
„A čo z toho máš, že ich vlastníš?“ 
„Môžem si kúpiť ďalšie hviezdy.“
„A čo s nimi robíš?“
„Spočítavam a prepočítavam ich, potom to napíšem na papierik a ten papierik
vložím do banky.“
Malý princ odchádzal a v duchu si hovoril: „Tí dospelí sú až neuveriteľne čudní.“  
Sme často smiešni a berieme sami seba veľmi vážne. Avšak tá smiešnosť je,
žiaľ, už na hranici smútku.
Často máme potrebu, túžbu získavať ďalšie a ďalšie hodnoty. Dom, auto, dva
domy..., potom už aj tri domy, keď už, tak aj štyri autá...
Mať kde bývať, keď vonku prší, fúka a mrzne. To je pocit pohody a šťastia.
Mať tri, štyri domy, to však neznamená mať trikrát viac šťastia. 
Pred mnohými rokmi prišla na naše oddelenie jedna milá staršia pani, ktorá mala
vážny gynekologický nález. Bolo potrebné ju prijať na liečenie. 
V prijímacom protokole bolo uvedené meno tejto pacientky – Adriena Stamger–
Friesenhofová – dôchodkyňa. Pri písaní chorobopisu mi začala rozprávať nielen
o svojej chorobe, ale aj o sebe. Bola to gró�ka Adriena Stamger von Friesenhof,
majiteľka starého kaštieľa v Brodzanoch. Po nástupe komunizmu v našej krajine jej
kaštieľ zhabali, vysťahovali ju do jednej malej izby v dedine a kaštieľ a celé jeho
zariadenie rozkradli. A tak bývala v malej izbe, niekoľko kníh, listín a listov jej nechali. 
Neskôr literárni historici v Moskve zistili, že Puškin napísal aj niekoľko listov svojim
deťom do Brodzian, ktoré v tom kaštieli trávili prázdniny. A tak sa začalo pátrať, či
a kde môžu tieto listy byť. Pátranie sa dostalo v našej krajine až na najvyššie
miesta, odtiaľ potom dole až do Brodzian a nakoniec k pani Friesenhofovej. Tie listy
mala táto pani odložené, nebol to objekt na rozkrádanie, a dala ich k dispozícii. 
Toto všetko mi pani Friesenhofová rozprávala s úsmevom, nadhľadom
a toleranciou. Úplne bez nenávisti a nariekania. „Viete, pán doktor, keď Pán Boh je
láska a stvoril nás na svoj obraz, tak láska je vždy niekde v nás. Ale niekedy je úplne
prekrytá, a to je potom aj tá nenávisť a zatrpknutosť. A keď nie je zakrytá, tak
prichádza nadhľad, tolerancia, odpúšťanie a aj úsmev.
Láska je úžasne veľká a trvalá hodnota.

MUDr. Ján Siracký, DrSc.
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VÝZVA!
Napíšte nám! Budeme veľmi radi, ak sa rozhodnete prispieť do nášho magazínu,
či už listom, príbehom, vašimi skúsenosťami... Jedného z vás čaká odmena v podobe
milého prekvapenia.
Na vaše príspevky sa tešíme na magazin@lpr.sk

Listy

Srdečná  vďaka!

Chcem sa s Vami podeliť o radosť za vydávanie časopisu La Speranza, ktorý
zaujme nielen onkologických pacientov, ale i neonkologických. Posledné vianočné
číslo 04 som prečítala na jedno posedenie. V každom článku sa našlo niečo
zaujímavé a poučné. Veľmi ma zaujal článok Zdravé štedrovečerné menu alebo
Navarte si aj dnes podľa našich predkov a zároveň inšpiroval svojou zdravou
výživou na spestrenie denného jedálneho lístka. Chcela by som a verím, že sa mi to
podarí, v našej pobočke LPR v Piešťanoch pripraviť výstavu zdravej výživy
spojenú s degustáciou a rozdávaním receptov. Táto myšlienka mi napadla po
prečítaní týchto receptov, pretože je potrebné ľuďom ukázať niečo na doplnenie
zdravého jedálneho lístka a čo sa dá �inančne zvládnuť. Želám Vám pri vydávaní
tohto časopisu veľa úspechov a čitateľov.
Využijem túto príležitosť poďakovať sa vedeniu Ligy proti rakovine za pravidelné
každoročné realizovanie rekondičných a relaxačných pobytov pre onkologických
pacientov, kde máme možnosť okrem upevnenia si zdravia nadviazať kontakty
v oblasti tohto ochorenia a načerpať sily do ďalšieho života. Ešte raz srdečná
vďaka. 

Michnová Irena
LPR pobočka Piešťany 

�  �  �

Vážená  redakcia,

dovoľte mi, aby som Vám v prvom rade poďakovala za Váš časopis La Speranza,
ktorý sa mi dostal do rúk v Centre pomoci Ligy proti rakovine v Martine. Vždy si
ho prečítam od začiatku až do konca. Hodnotím ho veľmi kladne. Všetky články
sú pre mňa prínosné a zaujímavé.
Prajem Vám, nech sa Vám aj v novom roku s láskou a v zdraví naďalej darí.

Darina

�  �  �

Ani neviete, akú radosť  mám, že sme dostali „Váš – Náš časopis“ s krásnym
hudobným prekvapením! Práve zajtra budeme mať stretnutie na vianočných
trhoch v našej Banskej Bystrici a som šťastná, že budem môcť dievčatám z klubu
odovzdať taký krásny vianočný darček! V mene nášho OZ Viktorky Vám prajeme
počas celého nového roka veľa zdravia, aby ste naďalej rozdávali takú radosť
a nádej nám všetkým!!!

S úctou Zuzana Pepichová

Milí čitatelia, ďakujeme vám veľmi pekne za množstvo prianí a ďakovných
pohľadníc! Potešili ste nás a doplnili nám novú energiu do ďalšej práce.
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NAŠE PRÍBEHY�

Počas celého môjho života sa venujem
športovým aktivitám. Od mojej mladosti
som si takto naštartoval môj
metabolizmus a veľmi mi to pomáha pri
pracovných aktivitách. Často
vznikajú situácie, ktoré nám robia
vrásky na duši, a práve táto činnosť mi
pomáha vyrovnať sa s touto
skutočnosťou. Moje športové aktivity
spočívali v behaní, bicyklovaní,

vysokohorskej turistike a lyžovaní. Teda
sú rozložené tak, aby som sa mohol
aktívne pohybovať počas celého roka.
Aby som zvládol moje športovanie aj
zo zdravotnej stránky, chodím na
pravidelné lekárske prehliadky. Práve
na jednej z nich v októbri 2009 mi
stanovili diagnózu – mnohopočetný
myelóm.

Po všetkých vyšetreniach potrebných
na nasadenie liečby ma poslali za
MUDr. Štefanikovou, ktorá mi nasadila
potrebnú liečbu chemoterapiou
a oboznámila ma s mojou chorobou. 
Optimizmus, ktorý u mňa prekvital
počas celého života, mi pomohla
práve v týchto ťažkých chvíľach vo
mne udržať, za čo jej patrí veľké
ďakujem!

Po ukončení liečby chemoterapiou mi
odporučila absolvovať transplantáciu
vlastných kmeňových buniek, ktorú
zrealizovali vo februári 2011. Všetko
prebiehalo tak, ako mi vopred
vysvetlili. Rekonvalescencia, ktorá ma
priviedla do predošlých parametrov
života, trvala pár týždňov a posilnený
optimizmom, ktorý mi znovu dodala
pani MUDr. Štefaniková, som začal
športovať ako dovtedy. Už v júli som
absolvoval v rakúskom Wachau prvý
cyklomaratón po transplantácii.
Potom nasledovali ešte cyklomaratóny
v Stadtschlainingu a vo Wildone,
kde som sa umiestnil nad moje
očakávanie veľmi dobre.
Na jeseň až do napadnutia snehu
sa venujem vysokohorskej
turistike, a keď napadne sneh,
ide sa na lyže. 
Tento môj príbeh chcem prezentovať
hlavne mojim spolupútnikom, ktorí
majú, prirodzene, veľké obavy pri
zdolávaní nástrah tejto choroby. Je
veľmi dôležité, aby sa zverili do rúk
odborníkov a  hlavne nestratili
nádej, lebo práve tá pomáha pri
zaradení sa do normálneho života.

Eduard Volek, Trnava, rok narodenia 1944
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Myelóm je nádorové ochorenie, ktoré
vzniká v kostnej dreni z jedného
podtypu bielych krviniek, tzv.
plazmatických buniek. Vzhľadom na
to, že ochorenie patrí k nádorovým
ochoreniam, typickým prejavom
býva abnormálne zmnoženie
a hromadenie plazmatických buniek
v kostnej dreni. Nádorovo zmenené
plazmatické bunky sa vyznačujú
niektorými typickými zmenami.
U väčšiny pacientov tieto abnormálne
plazmatické bunky produkujú
imunoglobulíny, najčastejšie IgG a IgA.
Príčinou všetkých príznakov ochorenia
a ťažkostí, ktoré pacienti cítia, je
nahromadenie týchto plazmatických
buniek (najčastejšie v kostnej dreni
a priamo v kostiach) a prítomnosť
zvýšeného množstva abnormálnych
bielkovín – paraproteínu v krvi.
Kostná dreň a kosti sú najčastejšie
postihnuté orgány pacientov
s myelómom.
Množenie plazmatických buniek
v kostnej dreni spôsobuje útlm
normálnej krvotvorby, čo sa prejavuje
najmä málokrvnosťou (anémiou),
zriedkavo zníženým počtom bielych
krviniek (leukocytov) a krvných
doštičiek (trombocytov). Ďalším
významným dôsledkom postihnutia
kostnej drene pri myelóme je útlm
tvorby normálnych funkčných
protilátok – imunoglobulínov, teda
porucha imunity. Postihnutie kostí pri
myelóme je spôsobené prenikaním
plazmatických buniek do kostí
a vytváraním kostných ložísk (lézií).
Tie sú viditeľné na röntgenovej
snímke ako „diery v kostiach“. Od
toho je odvodený názov myelóm, čo
v gréčtine znamená diera v kosti.
Kostné ložiská spôsobujú pacientom
bolesť, čo je veľmi často jeden z prvých
a dlhotrvajúcich príznakov myelómu.
Väčšie ložiská môžu byť aj príčinou
bolestivých zlomenín. 
Štatisticky je myelóm druhým
najčastejším nádorovým ochorením
krvného systému. Postihuje rovnako
často mužov aj ženy. Celkovo
predstavuje menej ako 1 % všetkých
nádorových ochorení. Väčšina
pacientov má v čase diagnózy
ochorenia 60 a viac rokov. 

Prejavy ochorenia –
symptómy 

U väčšiny pacientov sa ochorenie zistí,
až keď má pacient určité príznaky,
ktoré ho privedú k lekárovi. Zriedkavo

sa toto ochorenie diagnostikuje
náhodne u pacientov bez príznakov,
v rámci iných vyšetrení.
Bolesť je najtypickejším prejavom
ochorenia a vzniká najmä
z postihnutia kostí
Typickým prejavom je tzv. kostná
choroba, ktorá sa prejavuje
prítomnosťou ložísk alebo niekedy
celkovým rednutím kostí
(osteoporózou). Ložiská v kostiach
majú rôzne veľkosti, bývajú často
početné a zásadne menia základnú
dynamickú funkciu kostí. Vplyvom
dutých ložísk stráca kosť svoju
pevnosť, je zvýšene citlivá a náchylná
na zlomeniny. Práve tieto kostné
zmeny sú príčinou bolestí. Najčastejšie
sú uvedenými zmenami postihnuté
rebrá, lebka, stavce chrbtice a dlhé
kosti, panva. Rozsiahle postihnutie
chrbtice ložiskami môže spôsobiť
zlomeniny stavcov a viesť k útlaku,
resp. poškodeniu miechy. Často sa
ochorenie môže manifestovať
pretrvávajúcou bolesťou chrbtice,
pacient býva vyšetrený neurológom,
ortopédom alebo reumatológom. Až
podrobnejším vyšetrením sa pacient
nakoniec dostáva do starostlivosti
hematológa, resp. onkológa. 
Únava je spôsobená zvyčajne
málokrvnosťou – anémiou, čo je
nedostatok červených krviniek
Červené krvinky umožňujú prenos
kyslíka do tkanív. Keď začínajú chýbať,
do tkanív sa dostane menej kyslíka
a vznikajú príznaky tzv. anemického
syndrómu. V závislosti od toho, ako
veľmi sú v organizme červené krvinky
znížené, môže sa anémia prejavovať
najmä zvýšenou únavnosťou,
netolerovaním vyššej fyzickej aktivity,
spavosťou, občasnými bolesťami hlavy,
zrýchleným pulzom. Nedostatok
červených krviniek sa vyvíja pri
myelóme pozvoľne, telo si teda
postupne zvyká – adaptuje sa na nižší
počet červených krviniek. Tento
adaptačný mechanizmus pri
pozvoľnom vzniku anémie je príčinou,
že nezriedka aj pri ťažšom stupni
anémie sú príznaky len mierne
a prejavia sa až pri väčšej námahe
(napríklad pri chôdzi hore schodmi,
behu, teplote). 
Vysokú  sedimentáciu krvi
spôsobuje prítomnosť paraproteínu
v krvi
Opakované infekcie (napríklad
infekcie močových ciest, priedušiek)
alebo závažná infekcia u doposiaľ
zdravého človeka (závažný zápal pľúc)

sú nezriedka príčinou toho, že
pacienta komplexne vyšetrili, a tak sa
diagnostikuje myelóm.
Poškodenie obličiek a zlyhanie

obličiek
Prejaví sa znížením množstva moču za
deň pri normálnom príjme tekutín,
vznikom opuchov. Poškodenie obličiek
pri myelóme je spôsobené
prítomnosťou veľkého množstva
abnormálnych imunoglobulínov
(paraproteínu), ktoré sa vylučujú
obličkami do obličkových kanálikov,
kde sa vyzrážajú a spôsobujú ich
upchatie. Ďalšou príčinou poškodenia
obličiek môže byť vysoká hladina
vápnika alebo močovej kyseliny v krvi.
Po nasadení účinnej liečby sa často
funkcia obličiek upraví, u niektorých
pacientov môže byť poškodenie
obličiek aj trvalé. Dôležitú úlohu
v ochrane pred poškodením obličiek
zohráva dostatočný prísun tekutín. 
Neurologické  príznaky
Citlivosť na chlad a tŕpnutie prstov sú
prejavom poškodenia periférnych
nervov (neuropatia), čo býva často
zapríčinené prítomnosťou
paraproteínu v krvi. Môžu byť
spôsobené aj poškodením nervov,
ktoré vychádzajú z miechy, najčastejšie
pri zlomeninách postihnutých stavcov.
Vtedy sú zvyčajne spojené aj
s poruchou hybnosti. Je to urgentný
stav vyžadujúci včasný operačný zásah,
aby sa predišlo trvalému poškodeniu
miechy. 
Tvorba zrazenín, krvácanie z nosa,
modriny, poruchy videnia
Ich príčinou môže byť hyperviskózny
syndróm – výrazné zahustenie krvi
u pacientov s veľmi vysokými
hladinami paraproteínu v krvi. Tento
stav je pomerne zriedkavý. 

Väčšina uvedených príznakov nie je
typická iba pre myelóm.
Napríklad bolesť chrbtice je
najčastejšie spôsobená
degeneratívnymi zmenami chrbtice.
Len u malého percenta ľudí
s bolesťami chrbtice sú príčinou
nádorové ložiská (metastázy) a len
u časti pacientov s metastázami
v kostiach je príčinou myelóm.
Podobne je to s ostatnými
príznakmi.

Zdroj:
http://www.myelom.sk/index.php/kp/
klubpacientov_view/informacne_brozury

Stručná charakteristika ochorenia –
mnohopočetný myelóm (MM)



Dlho som sa rozhodovala, či Vám mám
napísať o tom, ako som sa ja vyrovnala
s mojou chorobou. Možno si poviete,
že takých príbehov máte dosť
a nebude stáť za zmienku, alebo
ostanem prekvapená a môj príbeh,
ktorý napísal sám život, si budú môcť
prečítať aj iní čitatelia.
Volám sa Darina. Mám 66 rokov.
Bývam v malej dedinke v okrese
Martin. Som už vdova. Mám dve
dospelé deti, ktoré už majú svoje
vlastné rodiny, dve vnučky a jedného
vnuka, z ktorých mám veľkú radosť.
Viacerí mi hovoria, že som bojovník.
Či je tomu naozaj tak, dočítate sa
v mojom príbehu.
Moja kniha života sa otvorila v roku
1945. Stránky v nej sú písané i na
tému radostnú, ale sú aj stránky na

tému bolesti a trápenia. Veď život
predsa nie je prechádzkou ružovou
záhradou. Na detstvo si spomínam ako
na veľmi dobré. Mala som štyroch
súrodencov, z ktorých traja už nie sú
medzi nami. Mala som výborných
rodičov. Dali nám do života všetko, čo
sme potrebovali, hlavne veľa lásky,
ktorej je dnes tak strašne málo.
Nepatrím teda medzi najmladšie
generácie, ale už medzi tie, ktoré už
čo-to prežili, a ako sa hovorí, že
choroby nechodia po horách, ale po
ľuďoch, tak aj ja som bola nimi
navštevovaná. Veď neraz som sa ocitla
na operačnom stole (sekcia, žlčník,
ženské orgány). 
Preto by som sa zastavila pri jednej
z nich, a to operácii prsníka, ktorá mi
takpovediac zmenila život.
Nepochopí, kto nezažil, a kto zažil,
nezabudne.
Písal sa rok 1991. Podnik, v ktorom
som pracovala 27 rokov ako mzdová
účtovníčka, sa privatizoval a bolo
potrebné nájsť si nové zamestnanie.
Veď som mala vtedy len 46 rokov.
Podarilo sa mi hneď nájsť nové
zamestnanie, a tak od 1. januára som
už v novom zamestnaní pracovala.
Práca ma veľmi bavila. V novom
kolektíve som si veľmi rýchlo zvykla.
Dalo by sa povedať, že bolo všetko
v absolútnom poriadku až do chvíle –
do dňa, keď som si sama na prsníku
objavila hrčku. Nebolo mi už nič viac
treba. Hneď na druhý deň som s tým
išla na vyšetrenie. A začal sa kolobeh –
sonogra�ia, mamogra�ia, ktorá sa ešte
vtedy v Martine nerobila. Preto bolo
potrebné ísť do Bojníc. 
Nestačila som sa z toho všetkého ani
spamätať a bola som na operácii.
Najprv sa zdalo, že to bude len
obyčajný tukový �ibróm, ktorý treba
vybrať. Tukový �ibróm to nebol, ale...
ešte dobre, že som s tým išla ihneď,
že som to neodkladala, takto sa
odstránila len hrčka. Keby som vtedy
zaváhala, možno by to postupne
prerastalo do celého prsníka. Potom sa
začala dlhotrvajúca liečba - najprv
chemoterapia, ale len dvakrát, pretože
výsledky krvi nedovolili pokračovať
v podávaní chemoterapie. Pristúpilo sa
k ožarovaniu, po ktorom ma čakalo
ďalšie trápenie. Bolo potrebné chodiť
na preväzy každý deň počas mesiaca
na onkológiu, pretože to bolo dosť
spálené, kým som sa z toho dostala. No
vďaka podpore zo strany rodiny
a lekárov a mojej pevnej vôle som to
zvládla. Bolo to veľmi ťažké. Nikto si to
nevie ani len predstaviť. Človek, ktorý
bol zvyknutý byť v styku s ľuďmi

v práci, ktorú mal rád, a zrazu nastane
zmena. Veľmi to vplýva na psychiku
človeka. No netreba sa vzdávať, ale ísť
ďalej. Zvládla som to vďaka ľuďom,
ktorí ma podržali. A tak prebiehal
rok za rokom. Myslela som si, že už
bude všetko dobré, ale po desiatich
rokoch od operácie ma začala bolieť
a opúchať mi pravá ruka. Vytvoril sa
lymfadém, s ktorým žijem a bojujem
dodnes. Naučila som sa s tým žiť, hoci
to nie je nič príjemné. Chodím na
lymfomasáže, ktoré v Centre
pomoci proti rakovine v Martine
vykonávajú vynikajúco, za čo im aj
touto cestou vyslovujem veľké
poďakovanie.
Poďakovanie im patrí za všetko, čo pre
nás onkologických pacientov
zabezpečujú (pohybové, kreatívne
kurzy a iné). 
Pravidelne chodím na onkologické
kontroly, aj keď niekedy s malou
dušičkou, aby bolo všetko v poriadku.
Pred tromi rokmi mi zomrel manžel,
ktorý bol po mozgovej príhode a dva
roky bol odkázaný na moju pomoc
a pomoc rodiny. Bolo potrebné starať
sa o neho, no zvládli sme aj to. Pevná
vôľa zdolá všetko. 
A ako žijem dnes?
Teším sa z každého prežitého dňa.
Venujem sa svojim vnúčatám, ktoré mi
robia radosť. V obci, v ktorej bývam,
máme organizáciu Jednoty dôchodcov,
ktorú vediem už pekných pár rokov.
Okrem toho študujem na Univerzite
tretieho veku v Martine (odbor
všeobecná medicína) už posledný rok.
Navštevujem, pokiaľ mi to čas dovolí,
Centrum pomoci v Martine, kde sa
stretávame ženy s rovnakým osudom
a máme si vždy čo povedať.
Zúčastňujem sa na rôznych kurzoch
a iných akciách. Takže slovo nuda
vôbec nepoznám. Takto dokazujem,
že aj s chorobou sa dá žiť, len treba
veriť a nevzdávať sa. Veď život je
taký krásny a žiť sa predsa oplatí. 

V prípade záujmu o rehabilitácie
v Centre pomoci v Martine neváhajte
a objednajte sa na telefónnom čísle
043/324 04 87 alebo nás osobne
navštívte na Kukučínovej 2
v Martine.
Všetky služby, ktoré Centrá pomoci
poskytujú, sú bezplatné.

Darina Lukáčová
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Takmer všetci onkologickí pacienti
poznajú ten kolotoč liečenia –
operácia, chemoterapia, rádioterapia,
opakované kontroly. Poradie a hustota
jednotlivých terapií závisia od typu
a štádia ochorenia, ale nakoniec sa
stretávame pri pravidelných
kontrolách v čakárni u lekára.
Všetci to dôverne poznáme:
zisťujeme, kto je pred nami, kedy asi
prídeme na rad, a sledujeme, či niekto
neprišiel po nás, či sa nebodaj
nepredbieha. A koľko rozčuľovania
nastane, ak niekto príde po nás
a vzápätí ho volajú do ambulancie.
Taká krivda! Na nás nepozerajú, na
nás zabúdajú! A čo tam, preboha, tak
dlho s ním robia? Dokedy tam bude
trčať? A ešte teraz aj lekár odchádza!
Dokedy tu budem čakať? A vtedy sa
mi pri tomto pocite určitej hlúpej

bezmocnosti začnú preháňať hlavou
aj iné myšlienky.
Kam sa ponáhľame? Kam sa my ešte
odtiaľto môžeme ponáhľať, na
cintorín? Veď tu sedím, je tu teplo,
môžem čítať knihu či časopis. Zabudla
som už na to, ako ma lekári
uprednostňovali, keď išlo pri záchrane
môjho života o minúty? Nie som na
tom podstatne lepšie ako ten pacient,
ktorého práve prednostne zavolali,
o ktorom si myslím, že ma predbehol?
Prečo sa na neho hnevám, že potrebuje
pomoc skôr? Budem sa na neho
hnevať, aj keď zomrie skôr ako ja?
Nemám aj jemu priať, aby tu po
nejakom čase mohol pokojne sedieť
a čakať, kedy príde na rad? A že
zmeškám autobus, vlak? Do odchodu
posledného spoja to predsa určite
stihnem.

A že je tam ten človek dlho? A ja tam
nebývam dlho? Veď vždy keď tam
prídem, som pre toho lekára jednotka,
nemyslí na nikoho iného, iba na mňa,
na to, ako ma dôkladne vyšetriť, ako
mi v prípade potreby pomôcť! 
Je to len naša netrpezlivosť, ktorá nás
popudzuje k nevraživosti, k zlosti
a v konečnom dôsledku škodí len nám
samým. Veď nebola to práve táto naša
uponáhľanosť, ktorá nás priviedla
sem? A nemali by sme práve túto našu
uponáhľanosť vymazať z nášho života,
vychutnávať si každý jeho okamih, aj
ten v čakárni u lekára, aby sme si tak
udržali zdravie a radosť zo života?
A preto odporúčam: vezmime si do
čakárne časopis alebo dobrú knihu,
najlepšie detektívku. Pri naháňaní
vraha nás zavolanie do ambulancie
ešte aj vyruší: Už?

Nekonečný príbeh... alebo
... čo mi chodí po rozume v čakárni u lekára
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V dňoch 23. a 24. septembra 2011 som
sa zúčastnila na seminári Škola
myelómu pre pacientov 2011, ktorý
organizovala Slovenská myelómová
spoločnosť – Klub pacientov a ktorý sa
konal v Liptovskom Jáne v hoteli Máj.  
Jednou z odborných prednášok, ktoré
ma zaujali, bola prednáška
MUDr. Pavla Kotoučka na tému Ako
využiť vlastné zdroje na liečbu
myelómu. 
MUDr. Kotouček bol mojím prvým
ošetrujúcim lekárom na
Hematologickej klinike Fakultnej
nemocnice Cyrila a Metoda
v Bratislave. 
Na jeho odporúčanie som si prečítala
knihu Bernieho S. Siegela Láska,
medicína a zázraky a knihu manželov
Simontonovcov Návrat ku zdraviu,
ktoré ho k tejto prednáške inšpirovali. 
MUDr. Bernie S. Siegel je chirurg
a onkológ, ktorý v roku 1978 po stretnutí
s manželmi Simontonovcami založil
v Connecticu v USA terapeutickú skupinu
Výnimoční pacienti s rakovinou. Vo svojej
praxi sa snažil pacientov doviesť k tomu,
aby si uvedomili svoje vlastné liečivé
schopnosti. Skúsenosti, ktoré počas
dlhoročnej praxe od svojich pacientov
získal, uviedol v tejto knihe, ktorá vyšla
v roku 1990 a v českom preklade v roku
1994. 
MUDr. O. Carl Simonton je onkológ
a rádioterapeut a spolu so svojou
manželkou Stephanie Simontonovou,
psychoterapeutkou, praktizujú
psychosociálnu medicínu v Centre na
liečenie rakoviny v Paci�ic Palisades
v Kalifornii. Kniha má názov Návrat ku
zdraviu a v českom preklade vyšla
v roku 1994. 
Obidve knihy sa zaoberajú tým, aká
dôležitá je účasť pacienta na
vlastnej liečbe, jeho vzťah a dôvera
k ošetrujúcemu lekárovi a jeho
zodpovednosť za uzdravenie.
Niektoré myšlienky a návrhy, ktoré
ma najviac oslovili, vám teraz

v stručnom prehľade ponúkam.
Verím, že vás tiež potešia
a pripomenú vám, že treba veriť
svojim vlastným silám. 
MUDr. Bernie S. Siegel - Láska,
medicína a zázraky 

Výnimoční pacienti 
Výnimočný pacient má vôľu žiť, získava
nad svojím životom kontrolu, usiluje sa
o dosiahnutie zdravia a vyrovnanie
mysle. Výnimočným pacientom sa
môže stať každý. Veľa ľudí však
nevyužíva svoju životnú silu, pokiaľ ich
k tomu nedonúti vážna choroba. Silu
mysle však máme k dispozícii neustále. 
Zásadným problémom väčšiny
pacientov je to, že sa nedokážu mať
radi. Vďaka schopnosti mať rád sám
seba a život a vďaka schopnosti
uvedomiť si, že nie je večný, dokážeme
kvalitu vlastného života zvyšovať.  
Výnimoční pacienti odmietajú byť
obeťami. Učia sa a stávajú sa z nich
odborníci na sebaliečenie. Pýtajú sa
lekára na svoju chorobu, pretože
chcú proces liečenia pochopiť
a podieľať sa na ňom. 

Výnimočnosť
si vyžaduje odvahu. 

V pacientovej mysli je každá nádej
skutočná. Aj keď to, v čo dúfate,
úplné vyliečenie, nenastane, už
samotná nádej vám bude oporou.
Život je ťažký, ale stojí za to.
Pozitívne a negatívne očakávania
zodpovedajúcim spôsobom
ovplyvňujú hladinu kortizolu
a prolaktínu, hormónov dôležitých na
aktiváciu imunitného systému v krvi. 
Rakovinové bunky v našom tele sa
vyvíjajú neustále, ale pri normálnych
okolnostiach ich biele krvinky stačia
likvidovať skôr, ako sa vyvinú na
nebezpečný nádor. Rakovina teda
vznikne pri potlačení imunitného
systému, ktorý potom nie je

schopný si s touto trvalou hrozbou
poradiť. Narušenie imunitného
systému spôsobuje predovšetkým
syndróm chronického stresu. 
Napätie a úzkosť modernej civilizácie
udržujú stres „zapnutý“ neustále.
Hormóny našu odolnosť proti
chorobám znižujú a zapríčiňujú
deštrukciu lymfatických uzlín. Záporné
emócie vyvolávajú nadprodukciu práve
tých hormónov, ktoré imunitu narušujú.  

Liečenie a uzdravovanie 
Liečenie je tvorivá záležitosť
a vyžaduje rovnaké úsilie a zanietenie
ako akákoľvek iná tvorivá činnosť.
Vyliečenie môžete dosiahnuť vďaka
vyrovnanej mysli. Aj keď má myseľ
neuveriteľnú silu, na to, aby sa dala do
pohybu, často potrebuje niečo rovnako
silné. Preto žiadam pacientov, aby
zmobilizovali svoju vieru vo všetko,
v čo veriť môžu. Pomáham im nájsť
dôvody pre to, aby zostali živí, vyriešili
svoje problémy a tak uvoľnili svoju
liečivú energiu. 
Kľúčovým faktorom úspechu liečby je
často lekárov postoj k pacientom.
A jedným z najdôležitejších faktorov
vôbec je presvedčenie pacienta, že sa
mu jeho lekár venuje naplno. Tento
vzťah je dôležitejší ako akýkoľvek
liečebný prostriedok. Kvalitu vzťahu
lekára a pacienta podstatne ovplyvňuje
pacientova účasť na rozhodovaní. 
Uzdravenie nie je hlavným cieľom.
Ak si stanovíte telesný cieľ, môžete
zlyhať, ale ak je vaším cieľom pokoj
mysle, môžete ho dosiahnuť. 
Mojím cieľom je preto duševný
pokoj, nie vyliečenie rakoviny,
slepoty alebo ochrnutia.
Dosiahnutím pokoja mysle môže byť
vyliečená rakovina, zrak sa môže
vrátiť, ochrnutie môže vymiznúť, ale to
všetko sa prihodí vďaka vyrovnanej
mysli, ktorá je predpokladom liečivého
prostredia v tele.

Eva Belišová,
pacientka s onkologickým ochorením mnohopočetný myelóm (MM) od roku 2005  

AKO VYUŽIŤ VLASTNÉ ZDROJE NA LIEČBU
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Toto poznanie môže človeku ukázať,
ako sa musí zmeniť, aby bol v mieri so
sebou samým. Mnoho ľudí však
dovolí, aby choroba zničila ich život
viac, ako je nutné. Vždy však
existuje možnosť žiť zmysluplne
a dokonca s určitou radosťou, a to
napriek chorobe. 

Pomoc pacientom
pri rozhodovaní o liečbe 

Výnimočný pacient sa chce na
zodpovednosti za svoj život a liečbu
podieľať. Všeobecne som presvedčený,
že pre pacientov je najvhodnejšie
sústrediť sa na jeden až dva prístupy
liečby, ktorým veria najviac. Avšak
mnohé z nich, napríklad výživové
doplnky, cvičenie a meditácia, sú
hodnotné kedykoľvek a sú preto
dôležitou súčasťou programu
výnimočných pacientov.  

Cvičenie 
Naše telá boli určené na pohyb, a preto
nemôžu byť zdravé, ak trávime všetok
čas sedením alebo ležaním. Cvičenie
povzbudzuje imunitný systém
a umožňuje nám čeliť stresu.
Nemenej dôležitý je jeho
psychologický účinok. Už len fakt,
že si na cvičenie ako dôležitú
a chvályhodnú činnosť vyhradíme
pravidelnú chvíľku, nám dá pocit
sebavedomia a kontroly nad
vlastným životom. 
Všetky formy cvičenia nám pomáhajú
počúvať vlastné telo a jeho potreby
a pritom vytláčajú  iné starosti. Prvým
krokom je mať rád sám seba.
Cvičenie, hlavne beh, chôdza, plávanie
a iné opakujúce sa činnosti, je
príležitosťou na meditáciu, pretože pri
ňom nemusíme premýšľať. 
Typ a rozsah cvičenia musia byť
stanovené individuálne.
Nezabúdajte na to, že choré telo
vyžaduje pomalšie tempo ako
zdravé. Musíme dávať pozor na
varovné signály, napríklad bolesť
alebo nadmernú únavu. Je to
znamenie, že je potrebné zvoliť iné
tempo, nie cvičenie úplne vynechať. 
Cvičenie má byť prostriedkom na
uvoľnenie a spojenie mysle a tela, nie
prácou. Tak sa stáva len ďalším
stresom.  

Meditácia 
Meditácia je v podstate metóda,
pomocou ktorej na čas prestaneme
počúvať to, čo nás v každodennom
živote ruší, a začneme si uvedomovať
niečo iné, svoje vlastné myšlienky

a pocity. Pri meditácii ide
o sústredenie mysle, ktorá sa nachádza
v stave uvoľnenej bdelosti. Síce pri nej
menej reagujeme na vonkajšie
podnety, ale viac ako obvykle sa
sústredíme na veci, na ktoré sa
sústrediť chceme, napríklad na proces
liečenia. 
Keď začnete meditovať, uvedomíte si,
že sa veľmi zlepšuje vaša schopnosť
koncentrácie. Postupne sa viac
sústredíte na svoje vnútro a vďaka
tomu menej reagujete na okolitý stres.
Meditácia posunuje hranicu bolesti
a znižuje biologický vek, znižuje únavu
a opotrebenie tela i duše. Jej výhody sa
ešte znásobia, keď ju sprevádza
pravidelné cvičenie. Výskumom sa
ukázalo, že meditácia a pravidelné
cvičenie jogy o 100 % zvýšili hladinu
troch hormónov významných pre
činnosť imunitného systému. Všetko
zrejme prebieha vďaka vzťahom medzi
mozgom, žľazami s vnútornou
sekréciou a imunitným systémom. 

Prekonanie strachu
a nenávisti 

Prekonanie strachu otvára cestu
k odpusteniu tým, ktorí vám ublížili,
a uvoľňuje miesto láske, vďaka ktorej
sa človek stáva psychologicky
imúnnym proti negatívnemu vplyvu
prostredia. 
Keď sa v človeku začne hromadiť hnev,
zmení sa na nenávisť. Nenávidieť je
ľahké, ale zdravšie je mať rád. Možno
sa vám nepodarí zmeniť toho, kto vám
spôsobuje utrpenie, ale aspoň vám
nenávisť nezničí srdce, dušu a život.

Treba mať na pamäti, že nikoho nie je
možné zmeniť, ale každý môže zmeniť
sám seba a tým spoluvytvárať
ostatných. 
Schopnosť vidieť v zlom čokoľvek
pozitívne je zrejme tým
najdôležitejším, čo pacienti potrebujú.
Vyriešiť nedokončené problémy môže
byť niekedy tým najúčinnejším liekom
proti bolesti. 
Nájsť v sebe schopnosť  lásky si
vyžaduje zbaviť sa strachu, úzkosti
a zúfalstva, ktoré v sebe veľa ľudí
pestuje. Celý život nosia v sebe
nevyriešený hnev, ktorý v nich pri
každej spomienke vyvoláva ďalší stres.
Čeliť mu a vymaniť sa z neho vyžaduje
úprimne si uvedomiť vlastnú rolu,
ktorú v celom probléme hráte,
odpustiť sebe rovnako ako všetkým,
ktorých ste nemali radi a ktorých ste
sa báli, pretože inak klesnete na
úroveň svojho nepriateľa.  

Sebaúcta a tvorivosť 
Zárukou života a zdravia je vývoj
osobnosti. Keď sa myseľ oslobodí od
konvencií a starostí, čo by na to
povedali ostatní, začne prinášať nové
riešenia a nové ciele a uvedomíme si,
že krásu a pokoj máme v sebe. Zrelosť,
láska a pokoj znižujú podráždenosť
a jej negatívny vplyv na zdravie.
Možnosť žiť vynaliezavo máme všetci.
Vlastnú budúcnosť si pripravujeme
každý deň tým, na čo myslíme a čo
robíme. Kto má prečo žiť, zvládne
takmer akékoľvek „ako“. 
V kontakte s vlastnými myšlienkami sa
udržujeme napríklad písaním denníka.
Vďaka denníku si svoje myšlienky
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uvedomíme a môžeme sa z nich učiť.
Výnimoční ľudia kladú svoje potreby
do určitej postupnosti, ale na rozdiel
od ostatných žiadnu z nich
nezanedbávajú. Tieto potreby
zoradené podľa dôležitosti sú: prežitie,
bezpečie, prijímanie ostatných,
sebadôvera a sebarealizácia. Ich
vyrovnanosť a uvoľnená sústredenosť
im prinášajú sebavedomie, ktoré im
dáva energiu na skutočne dôležité veci.
Negatívne i pozitívne postoje sa
zodpovedajúcim spôsobom odrážajú
na zdravotnom stave a platí to
i naopak. Telo sa proste prispôsobuje
stavu mysle a stav mysle ovplyvňuje
telo.  
O. Carl Simonton, Stephanie Simonton 
Návrat ku zdraviu 

Psychologický prístup
k liečbe rakoviny 

Každý z nás nepriamo ovplyvňuje
vlastné zdravie myšlienkami, pocitmi,
prístupom k životu a priamo pohybom
a cvičením. Okrem toho je reakcia na
liečbu ovplyvnená dôverou v účinnosť
liečby a v ošetrujúceho lekára. Ak
pochopíte, nakoľko môžete svoje
zdravie alebo chorobu ovplyvniť sami,
bude to prvý významný krok na vašej
ceste k uzdraveniu. 

Štandardná liečba je stále základnou
súčasťou boja s nebezpečnými
chorobami, akou je aj rakovina. Bez
viery v úspešnú liečbu, tak zo strany
pacienta, ako zo strany lekárskeho
tímu, a bez toho, aby pacient očakával
uzdravenie, nie je liečba úplná.
Vyliečenie je pravdepodobnejšie,
pokiaľ k uzdraveniu zmobilizujeme
človeka ako celok. Toto poňatie
dovedie chorého k aktívnemu prístupu
k liečeniu.  

Príčiny vzniku rakoviny 
Karcinogénne látky 
Niet pochýb, že určité škodlivé látky,
napríklad anilínové farby, azbest,
uhoľný decht a ďalšie chemikálie, sú
schopné poškodiť genetickú
informáciu v bunkách a tým vyvolať
rakovinu. Na podporu tejto teórie sa
väčšinou uvádza jedna skutočnosť:
výskyt rakoviny výrazne vzrástol
s rozvojom industrializácie. Štatistiky
dokladajú, že tieto škodlivé látky
skutočne súvisia so zvýšeným
výskytom rakoviny. Napriek tomu však
väčšina ľudí, ktorá im je vystavená,
rakovinu nedostane a, naopak,
ochorejú na ňu ľudia, ktorí tomuto
pôsobeniu vystavení neboli. Inak
povedané, samotné pôsobenie
karcinogénnych látok na organizmus
na vznik rakoviny nestačí. 
Výskumy ukázali, že rozdiely v počte
výskytu rakoviny nie sú ani rasové, ani
genetické. Prudko stúpajúci výskyt
rakoviny v rozvinutých krajinách za
posledných 25 až 50 rokov si skutočne

nemožno vysvetliť výlučne
genetickými argumentmi.  
Žiarenie 
Všeobecne je známe, že žiarenie
spôsobuje mutáciu buniek, ktoré sa
potom môžu rozmnožovať a viesť
k vzniku rakoviny. V podstate však
neexistujú vedci, ktorí by vážne tvrdili,
že všadeprítomná radiácia je
závažným zdrojom rakoviny.  
Strava 
Niektorí vedci tvrdia, že výskyt
určitého druhu rakoviny môže súvisieť
s množstvom tuku obsiahnutým
v potrave. Teóriu o zložení stravy ako
jedinej príčine rakoviny spochybňuje
však ďalší výskum rôznych druhov
populácie. Zásadnú úlohu môže
napríklad hrať národná kultúra,
pretože tá ovplyvňuje náš spôsob
života, naše myšlienky a vieru omnoho
viac ako strava. Existuje ešte ďalší
faktor, a to potlačená funkcia
imunitného systému, prirodzenej
obrany tela proti chorobám. 
Imunitný  systém 
Jedným z najdôležitejších aspektov
vzniku rakoviny je prirodzená
obranyschopnosť organizmu.
S chorobami sa pravidelne stretáva
väčšina z nás, ale samotný kontakt
s chorobou ešte neznamená, že
ochorieme práve pre slabý imunitný
systém. Imunitný systém sa skladá
z niekoľkých druhov buniek určených
na to, aby útočili na cudzorodé častice
a ničili ich. Veľa výskumov ukazuje, že
na vznik rakoviny nestačí len
prítomnosť abnormálnych buniek, ale
i potláčanie prirodzených obranných
mechanizmov tela. 
Všetky vonkajšie vplyvy žiarenia,
genetika a strava hrajú svoju úlohu, ale
žiaden z nich ochorenie úplne
nevysvetlí. Existuje teda už niekoľko
cenných návodov, ktoré poukazujú na
výraznú spojitosť medzi chorobou
a psychickým stavom.  

Podiel pacienta
na vzniku choroby 

Ovládanie stresu 
Niektorí pacienti si v živote vytvárajú
alebo zbytočne pripúšťajú stres, alebo
odmietajú uznať hranice svojich
psychických možností. Iní podriaďujú
vlastné potreby potrebám druhých
a nezostáva im síl na to, aby sa
venovali sami sebe. Tým, že si pacient
stres a jeho príčinu uvedomí a nájde
efektívnejší spôsob, ako sa s ním
vyrovnať, uvoľní v sebe energiu, vďaka
ktorej potom môže čeliť chorobe a žiť
bohatším životom.  
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Oprávnenosť psychických potrieb 
Veľa našich pacientov udáva, že pre
chorobu si uvedomili, že už nemôžu
zabúdať na svoje skutočné potreby.
Choroba im umožnila osobnostný rast,
vyjadrovať vlastné pocity a priania
otvorene a priamo. Základom je
uvedomiť si, že potreby uspokojované
prostredníctvom choroby sú úplne
oprávnené. Telo si vyžaduje pozornosť
a samo vie, akým smerom. Choroba
môže byť príležitosťou na duševný rast.  
Stanovenie cieľov 
Odporúča sa stanoviť si trojmesačné,
šesťmesačné alebo ročné ciele. Vaše
ciele by sa mali týkať: osobnostného
rastu, vzťahu k druhým, kariéry
a zabezpečenia, odpočinku a relaxácie,
pohybu a športu. 
Stanovte si reálne ciele, ktorých
splnenie záleží na vás, aby ste boli pri
ich plnení úspešní. Svoje ciele
špeci�ikujte a konkretizujte. Stanovte
si merateľné ciele a doprajte si
dostatok času na ich plnenie. Stanovte
si ciele, ktoré vás uspokoja.  
Zvládanie bolesti 
Bolesť veľmi úzko súvisí s psychickým
stavom pacienta. Uvedomenie si
vlastného podielu na bolesti je

dôležitým krokom k jej zmierneniu.
Vždy keď začnete trpieť bolesťou,
sústreďte sa na nejakú príjemnú alebo
uspokojivú činnosť a pocítite, že bolesť
sa zmierni, niekedy úplne vymizne. 

Pohyb 
Väčšina pacientov môže nejaký, i keď
minimálny, pohybový režim
dodržiavať. Treba len postupovať
pomalším tempom a uvedomiť si
možnosť poranenia alebo
nebezpečenstvo prílišnej únavy. 
Pravidelná telesná aktivita je
jedným z najlepších prostriedkov,
ako vhodne eliminovať dôsledky
stresu a stimulovať prirodzenú
obranyschopnosť tela. Ľudia
s pravidelným pohybovým režimom
(kombinácia chôdza – beh) majú
v porovnaní s fyzicky pasívnymi
ľuďmi omnoho pružnejší spôsob
myslenia, otvorené názory, vyššiu
sebadôveru, nepodliehajú tak často
depresiám. Pohybová aktivita nás
naučí vnímať potreby vlastného tela,
ktoré si zaslúži starostlivosť
a pozornosť.  

Zdravie z hľadiska

psychosomatiky 

Na uzdravenie je nevyhnutná kontrola
nad vlastným životom, samostatnosť.
Život chorého môže závisieť od toho, či
bude využívať svoje vlastné zdroje
a možnosti. 
Človek sa môže naučiť ovplyvňovať
širokú škálu svojich telesných
prejavov pomocou vedomého
riadenia vlastnej mysle. 

Záver 
Príspevok v žiadnom prípade
nepodceňuje úlohu lekára
a ďalšieho zdravotníckeho
personálu, ktorí sa na liečení
podieľajú. Jej úlohou je ukázať vám,
čo môžete popri tradičnej liečbe
urobiť vy sami.

Katarína Žúžiová

Zdravá dobrota ČOKOLÁDA

RADÍME SI NAVZÁJOM �

„Aztécky boh Quetzalocoatl (operený
had) zostúpil z nebies a priniesol na
Zem kakaovník, ktorý ukradol v raji.“ 
(indiánska legenda)
História čokolády sa v Európe začala
písať od 15. storočia, keď španielsky
dobyvateľ Hernando Cortéz priniesol
poznatky o výrobe horúceho
povzbudzujúceho nápoja „xocolatl“, čo
v indiánskom jazyku znamená ovocie
a voda. 
Pri dobývaní Mexika Cortézovi
zachutila čokoláda vyšľahaná do
lahodnej peny, ktorá sa podávala na
slávnosti pri stretnutí s vládcom
Aztékov - Montezumom. Aztékovia
verili, že kakaovník je vzácny strom,
ktorý je symbolom života a plodnosti.
Pôvodná receptúra prípravy tohto
nápoja spočívala v rozomletí plodov
zeleného kakaovníka, následným
zahustením kukuričnou múkou
a dochutením vanilkou a čili korením.
Kakao je vo svojej prirodzenej podobe
silnej horkej chuti. Aztécki Indiáni
nepoznali cukor, preto na zlepšenie

chuti čokoládového nápoja používali
ako náhradu rôzne druhy korenia.
Kakaové bôby boli veľmi vzácne, preto
z nich vyrobený čokoládový nápoj
mohli piť iba panovníci. 
V 16. storočí čokoláda preniká do
Francúzska a stúpa na svojej
popularite. Najskôr sa pila ako horký
nápoj v bohatších vrstvách
spoločnosti. 
V roku 1876 Švajčiar D. Peter
prichádza s nápadom pridať do
čokolády mlieko s cukrom, a tak sa
rodí prvá mliečna čokoláda. Ako
najobľúbenejšia cukrovinka sa
čokoláda stala o štyri roky neskôr
vďaka Švajčiarovi R. Lindtnovi, ktorý
vynašiel konšovací (miešací) stroj. 
Tabuľková čokoláda, ako ju poznáme
v súčasnosti, vznikla začiatkom 19.
storočia vďaka Holanďanovi C.
Houtenovi, ktorý vynašiel prvý lis na
oddeľovanie kakaového masla od
kakaa. 
Základom čokolády je kakao, ktoré  sa
získava z bôbov tropického stromu
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kakaovníka. V roku 1753 pomenoval
švédsky vedec Carl von Linné vo svojej
knihe Druhy rastlín kakaovník
Theobroma cacao – božský pokrm.
Veľké kakaové plantáže sa nachádzajú
v okolí rovníka v západnej Afrike, ale
najkvalitnejšie kakaové bôby rastú na
stromoch v Strednej a Južnej Amerike.
Pri výrobe čokolády sa využívajú
hlavne tri typy zŕn. Najviac cenené,
vzácne a najdrahšie sú zrná Criollo,
pochádzajúce z bývalých mayských
oblastí (Mexiko a Stredná Amerika).
Iba desať percent čokolády sa vyrába
zo zŕn Criollo, ktoré sú menej horké
a viac aromatické oproti iným zrnám.
Osemdesiat percent čokolády sa
vyrába z kakaových zŕn druhu
Forastero. Stromy Forastero sú
omnoho robustnejšie oproti stromom

Criollo, čo sa prejaví na cene
kakaových zŕn. Trinitario, hybrid zŕn
Criollo a Forastero, sa používa vo
zvyšných desiatich percentách
čokolády. 
Čokoláda je odborne de	inovaná
ako ochutená horká potravina
a vzniká kombináciou sušiny a tuku.
Kakaové bôby sa vyčistia, upražia pri
105 °C a zbavia šupiek. Potom sa
pripraví kakaová drť, ktorá sa melie,
a vznikne kakaová hmota. Pridaním
cukru a sušeného mlieka sa z nej stane
čokoládová hmota, ktorá sa zjemňuje
valcovaním. Ďalej nasleduje proces
viachodinového konšovania
(miešania) na zlepšenie chuti
a jemnosti čokolády. Nakoniec sa
pridáva kakaové maslo a emulgátor.
Dôležitý proces je temperovanie –
riadená kryštalizácia kakaového

masla, po ktorej sa čokoláda nalieva do
foriem a chladí v tuneloch. Tento
spôsob výroby čokolády má tradíciu už
skoro 150 rokov. 
Mnohé  výskumy poukazujú na
liečivý účinok čokolády. Treba mať
však na pamäti, že ide o čokoládu
s vysokým obsahom kakaa!
Jej liečivé účinky zabezpečuje hlavná
zložka čokolády kakao, ktoré obsahuje
2,5 % alkaloidov, najmä teobromín
a kofeín. Teobromín podporuje
činnosť obličiek, stimuluje centrálnu
nervovú sústavu a priaznivo pôsobí na
dýchanie. Hladinu serotonínu, teda
hormónu dobrej nálady, zvyšuje
esenciálna kyselina – tryptofán, ktorú
kakao obsahuje. Dôležitou a užitočnou
zložkou sú aj �lavonoidy, ktoré
zabraňujú infarktom a mozgovým

príhodám tak, že pomáhajú
vyrovnávať a optimalizovať krvný tlak.
Pôsobia protizápalovo, antialergicky,
zabraňujú vzniku rôznych viróz
a v neposlednom rade zlepšujú
prekrvenie kľúčových častí mozgu.
Ďalej nesmieme zabúdať na
antioxidanty - prírodné rastlinné
zložky, ktoré zohrávajú významnú
úlohu v podpore prirodzeného
obranného mechanizmu nášho tela.
Chránia proti oxidácii (vzniku voľných
radikálov), ktorá môže poškodzovať
bunky a prispieva k ich starnutiu. Ich
množstvo v čokoláde sa môže líšiť od
koncentrácie kakaa, ale aj od spôsobu
spracovania čokolády. Antioxidanty –
polyfenoly sú látky zohrávajúce
významnú úlohu pri prevencii
kardiovaskulárnych ochorení.
V čokoláde sú obsiahnuté aj vitamíny

skupiny B, ktoré zabezpečujú rast
organizmu, správny metabolizmus,
tvorbu červených krviniek a správnu
funkciu nervového systému. Zdravé
kosti a zuby, nervovú a srdcovú
činnosť, ale aj zrážanlivosť krvi
zabezpečujú vápnik a magnézium.
Vplyv na látkovú výmenu bielkovín
a celkovú imunitu má horčík, ktorý sa
tiež nachádza v kvalitnej čokoláde.  
Väčšina zdravotných pulzov sa týka
len naozaj kvalitnej čokolády. Za
kvalitnú čokoládu sa považuje taká,
ktorá obsahuje viac ako 70 %
kakaa. Pravidelná konzumácia
malého množstva čokolády
neublíži, skôr pomôže. Lahodne sa
rozplývajúce kúsky tmavej čokolády
prinášajú potešenie našim zmyslom
a zároveň pomáhajú dodať potrebnú
energiu a zlepšiť životné funkcie
organizmu. Pre tieto dôvody sa oplatí
po dobrej, kvalitnej čokoláde siahnuť
každý deň. 

Zopár tipov na záver:
Lindt Excelent obsahuje 85 % kakaa
a patrí medzi najkvalitnejšiu čokoládu.
Cote dÓr Sensation Brut (belgické
pralinky) je naozajstná lahôdka
s obsahom kakaa 86 % a hustou
a farebne sýtou polevou.
Figaro sladká vášeň s príchuťou mäty,
pomaranča a karamelu. Horká
obsahuje viac ako 70 % kakaa.

Na podráždenie našich
chuťových buniek prikladám
pár čokoládových receptov,
DOBRÚ CHUŤ bez výčitiek
svedomia!  

Výborné  čokoládové rezy
(10 – 12 porcií)
Potrebujeme: 7 vajec, 1 ¾ hrnčeka
práškového cukru, 1 ¾ hrnčeka
polohrubej múky s 1 balíčkom
kypriaceho práškum, ½ hrnčeka
kakaového prášku, 4 PL roztopeného
masla; 
NA KRÉM: 200 g čokolády na varenie,
½ hrnčeka masla, 4 PL práškového
cukru; 
NA OZDOBENIE: 2/3 hrnčeka
opražených mandľových lupienkov,
drobné čokoládové hobliny alebo
strúhanú čokoládu. 
Postup:
Hlboký štvorcový plech so stranami
22 cm vymastíme a vystelieme
papierom na pečenie.
V miske elektrickým šľahačom
šľaháme vajcia s práškovým cukrom
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asi 10 minút, alebo kým zmes nie je
veľmi svetlá a penistá a metlička
nezanecháva za sebou výraznú stopu.
Múku s kakaom aj s kypriacim
práškom premiešame a polovicu
nasypeme do zmesi. Pridáme
roztopené maslo a zvyšnú múku
s kakaom. Preložíme na pripravený
plech a pečieme 30 až 35 minút v rúre
predhriatej na teplotu 175 °C, kým
cesto nie je pružné na dotyk. Chvíľu
necháme chladnúť, potom upečené
cesto vyberieme z plechu a na mriežke
necháme úplne vychladnúť.
Pripravíme si krém. Čokoládu
s maslom roztopíme vo vodnom
kúpeli. Pridáme cukor, necháme
chladnúť a miešame, kým nie je taká
hustá, že sa dá natierať. 
Upečený koláč pozdĺžne prekrojíme na
polovicu a každú polovicu na tri vrstvy.
Pláty potrieme ¾ čokoládového krému
a pospájame. Zvyškom krému
potrieme boky a vrch, na ktorý
urobíme vidličkou vlnovky. Boky
posypeme opraženými mandľami.
Povrch ozdobíme čokoládovými
hoblinami alebo strúhanou čokoládou.

Torta z tmavej a bielej čokolády
(10 porcií) 
Potrebujeme: 4 vajcia, ½ hrnčeka
preosiateho práškového cukru, ¾
hrnčeka polohrubej múky s 1 lyžičkou
kypriaceho prášku;
NA KRÉM Z TMAVEJ ČOKOLÁDY: 2/3
hrnčeka smotany na šľahanie, 150 g
čokolády na varenie polámanej na
kúsky; 
NA POLEVU Z BIELEJ ČOKOLÁDY: 75 g
bielej čokolády, 1 PL masla, 1 PL
mlieka, 4 PL práškového cukru,
čokoládové zvitky na zdobenie. 
Postup:
Okrúhlu tortovú formu s priemerom
20 cm vymastíme a vysypeme múkou.
V miske elektrickým šľahačom
šľaháme vajcia s cukrom 10 minút,
alebo kým zmes nie je svetlá, penistá
a metlička nezanecháva za sebou
výraznú stopu niekoľko sekúnd.
Múku preosejeme a lyžicou alebo
stierkou vmiešame do zmesi. Preložíme
do pripravenej formy a pečieme 35 až
40 minút v rúre predhriatej na teplotu
175 °C, alebo kým cesto nie je pružné
na dotyk. Chvíľu ju chladíme vo forme,
potom preklopíme na mriežku
a necháme celkom vychladnúť.
Vodorovne ju prekrojíme  na dva pláty.
Pripravíme si čokoládovo-šľahačkový
krém. Šľahačku nalejeme na panvicu
a za stáleho miešania necháme zovrieť.
Pridáme čokoládu a miešame, kým sa
neroztopí a nespojí so šľahačkou.

Odstavíme z ohňa
a necháme
chladnúť.
Miešame
a šľaháme, kým
zmes nezačne
hustnúť. 
Krém natrieme na jeden
plát a spojíme s druhým a tortu
preložíme na mriežku.
Pripravíme si polevu. Spolu dáme
roztopiť čokoládu s maslom a miešame,
kým sa nespoja. Prišľaháme mlieko
a práškový cukor. Miešame ešte pár
minút, kým sa poleva trochu neochladí.
Potom polevu nalejeme na tortu
a stierkou rozotrieme na povrchu aj na
bokoch. Ozdobíme čokoládovými
zvitkami a necháme stuhnúť.

Košíčky s bielou čokoládovou
čiapočkou
(18 kúskov) 
Potrebujeme: ½ hrnčeka zmäknutého
masla, 7 lyžíc preosiateho práškového
cukru, 2 rozšľahané vajcia, 2 PL
mlieka, 1/3 čokolády na varenie
posekanej nadrobno, 1 ¼ hrnčeka
hladkej múky s 1 balíčkom kypriaceho
prášku, ¼ hrnčeka kakaového prášku;
NA POVRCH: 225 g bielej čokolády,
150 g nízkotučného jemného tvarohu. 
Postup:
Plech s jamkami na muf�iny vystelieme
papierovými košíčkami.
Maslo vyšľaháme s cukrom, kým zmes
nie je hustá, svetlá a penistá. Postupne
pridávame vajcia a po každom
dôkladne vyšľaháme, kým sa nespojí.
Do zmesi pridáme trochu múky, aby sa
zmes nezrazila. Prilejeme mlieko
a primiešame čokoládu. 
Spolu preosejeme múku s kakaovým
a kypriacim práškom a vmiešame do
zmesi kovovou lyžičkou alebo stierkou.
Zmes rozdelíme do jednotlivých
papierových košíčkov a zarovnáme ju. 
Vložíme do rúry predhriatej na teplotu
175 °C a pečieme 20 minút, alebo kým
sa muf�iny nenadvihnú a nie sú pružné
na dotyk. Košíčky preložíme na
mriežku a necháme vychladnúť.
Pripravíme si zmes na povrch.
Čokoládu roztopíme a necháme ju
trochu vychladnúť. Tvaroh šľaháme,
kým nezmäkne, a vmiešame do
čokolády. Zmes navŕšime na košíčky
a chladíme 1 hodinu.
OBMENA: Do zmesi namiesto tmavej
primiešame kúsky bielej čokolády
alebo posekané pekanové oriešky.
Môžeme pridať aj najemno
postrúhanú kôru z jedného chemicky
neošetreného pomaranča. 

Čokoládové chrumkavé kocky
(16 kúskov) 
Potrebujeme: NA BIELU VRSTVU: 4 PL
masla, 1 lyžicu svetlého kukuričného
sirupu, 150 g bielej čokolády, ½
hrnčeka opražených burizónov;
NA TMAVÚ VRSTVU: 4 lyžice masla, 2
lyžice svetlého kukuričného sirupu,
125 g čokolády na varenie polámanej
na malé kúsky, ¾ hrnčeka opražených
burizónov. 
Postup:
Štvorcovú formu so stranami 20 cm
zľahka vymastíme a vystelieme
papierom na pečenie. 
Pripravíme si bielu čokoládovú vrstvu. 
Odstavíme z ohňa, vsypeme burizóny
a miešame, kým sa nespoja.
Zmes vtlačíme do pripravenej formy
a povrch vyhladíme.
Pripravíme si tmavú čokoládovú
vrstvu. Na panvici s dvojitým dnom
roztopíme maslo s kukuričným
sirupom a čokoládou na varenie.
Odstavíme z ohňa, vsypeme burizóny
a premiešame, aby sa dobre obalili. Na
stuhnutú bielu čokoládovú vrstvu
roztrieme tmavú vrstvu. Dáme chladiť,
aby obe vrstvy dôkladne stuhli.
Koláč vyberieme z formy a ostrým
nožom pokrájame na 16 kociek.

Čokoládové kocky 
(30 porcií) 
Potrebujeme: 100 g masla, 200 g
čokolády na varenie, 100 g kryštálového
cukru, 3 vajcia, 50 g hladkej múky. 
Postup:
Vo vodnom kúpeli roztopíme maslo
a čokoládu na varenie, po odstavení
premiešame, kým zmes trochu
nevychladne.
Elektrickým šľahačom vyšľaháme 3
žĺtky a zamiešame ich do roztopenej
čokolády, potom pomaly pridávame
múku a miešame. 
Nakoniec stierkou alebo kovovou
lyžicou pomaly zamiešame vyšľahané
bielky.
Zmes vylejeme na plech vyložený
papierom na pečenie a pečieme
v nevyhriatej rúre nastavenej na
teplotu 170 °C približne 50 minút.
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Domáca „nutela“
(250 ml)  
Potrebujeme: 250 g masla, 200 g
mliečnej čokolády, 7 PL kryštálového
cukru, 3 PL mlieka,  2 vajcia. 
Postup:
Vo vodnom kúpeli rozpustíme maslo,
čokoládu polámanú na kúsky a cukor.
Odstavíme z ohňa a miešame, kým
zmes trochu nevychladne.
Elektrickým šľahačom primixujeme do
zmesi mlieko a vajcia.
Nalejeme do sklených pohárov
a necháme vychladnúť. 
Uzavrieme a skladujeme v chladničke.

Horúce čokoládové nápoje
(2 porcie) 
Potrebujeme:
NA KORENISTÚ HORÚCU ČOKOLÁDU:
2 ½ hrnčeka mlieka, 1 lyžičku zmesi
korenia na jablkový koláč, 100 g
čokolády na varenie, 4 kúsky
škoricovej kôry, ½ hrnčeka trochu
vyšľahanej smotany na šľahanie;
NA ČOKOLÁDOVO-POMARANČOVÝ
PUNČ:  80 g horkej čokolády
s pomarančovou príchuťou, 2 ½
hrnčeka mlieka, 3 PL rumu, 2 PL
šľahačkovej smotany, postrúhaný
muškátový oriešok. 
Postup:
Na prípravu korenistej horúcej
čokolády nalejeme mlieko do malého
kastróla a pridáme zmes korenia na
jablkový koláč.
Čokoládu na varenie polámeme na
malé kúsky a pridáme do mlieka. Zmes
zohrievame na slabom ohni, kým
mlieko takmer nezovrie, a neprestajne
miešame, aby neprihorelo.
Do dvoch hrnčekov dáme po dva kúsky
škoricovej kôry a nalejeme korenistú
horúcu čokoládu. Ozdobíme
vyšľahanou šľahačkou a hneď
podávame.
Na prípravu čokoládovo-
pomarančového punču polámeme
horkú čokoládu s pomarančovou
príchuťou na kúsky a spolu s mliekom
dáme do malého kastróla. Zohrievame

na slabom ohni, kým zmes takmer
nezovrie, a stále miešame.
Kastról odstavíme z ohňa a vmiešame
rum. Čokoládu nalejeme do hrnčekov.
Smotanu nalievame do hrnčekov
tenkým prúdom cez obrátenú lyžičku,
takže zostane na povrchu. Posypeme
postrúhaným muškátovým orieškom
a hneď podávame.

Varená horúca čokoláda od babičky
Potrebujeme: 200 g čokolády na
varenie, 5 dl mlieka, 1 žĺtok. 
Postup:
Čokoládu rozlámeme na kúsky
a vložíme do 2 dl  teplého (nie
horúceho) mlieka, na miernom ohni
pomaly čokoládu rozpúšťame za
stáleho miešania.
Keď je čokoláda úplne rozpustená,
pridáme 3 dl horúceho mlieka, ak
zmes začne peniť, prišľaháme do
zmesi 1 žĺtok.  

Studené čokoládové nápoje
(2 porcie) 
Potrebujeme:  
NA ČOKOLÁDOVÝ MLIEČNY KOKTAIL:
2 hrnčeky dobre vychladeného mlieka,
3 PL čokoládového nápoja v prášku, 3
naberačky čokoládovej zmrzliny,
kakaový prášok na posypanie (nemusí
byť). 
NA ČOKOLÁDOVO-ZMRZLINOVÝ
POHÁR: 5 PL hotovej čokoládovej
omáčky, sódovú vodu, 2 naberačky
čokoládovej zmrzliny, vyšľahanú
šľahačku, postrúhanú mliečnu alebo
horkú čokoládu. 
Postup:
Na prípravu čokoládového mliečneho
koktailu nalejeme do mixéra polovicu
vychladeného mlieka.
Pridáme čokoládový nápoj v prášku
a jednu naberačku čokoládovej
zmrzliny. Mixujeme, kým zmes nie je
penistá a dobre rozšľahaná. Vmiešame
zvyšné mlieko.
Zvyšné dve naberačky zmrzliny dáme
do dvoch pohárov a opatrne prelejeme
koktailom.
Navrch môžeme nasypať trochu
kakaového prášku a hneď podávame.
Na prípravu čokoládovo-zmrzlinového
pohára rozdelíme do dvoch pohárov
hotovú čokoládovú omáčku. 
Do každého pohára nalejeme trochu
sódovej vody a premiešame, aby sa
spojila s omáčkou. Navrch dáme po
naberačke čokoládovej zmrzliny
a dolejeme sódovou vodou.
Navrch každého pohára môžeme
pridať za lyžicu vyšľahanej šľahačky
a trochu postrúhanej mliečnej alebo
horkej čokolády.

Pripravte sa
na Veľkú noc 

PATCHWORKOVÉ

VAJÍČKA

Potrebujete:
polystyrénové
vajíčko, stužky široké 2,5 cm
v niekoľkých farbách, stužku širokú
1 cm, špendlíky, nožnice.  
Postup:
Stužku preložte do trojuholníka
a časť, ktorá prevyšuje, odstrihnite.
Vytvorí sa tak obdĺžnik, podľa
ktorého si postriháte rovnaké kúsky
zo stužiek. Na jeden farebný rad
potrebujete 2 × 8 kúskov. Stužky
potom budete skladať na malé
trojuholníky a prichytávať ich
špendlíkmi. Trojuholník pripnete na
vajíčko na vrchole, ale tak, aby sa
trojuholník dal roztvoriť. Trojuholník
potom znovu zavrite a v prepone ho
napevno pripnite dvoma špendlíkmi.
Začínať musíte vždy od stredu vajíčka
a na vzor postupne pridávať vždy
ďalšie trojuholníčky. 
Aby ste vzor, napríklad hviezdičku,
mali vždy presne v strede vajíčka,
musíte si ho rozmerať. Najskôr na
dve polovice, potom v každej
polovici nájdite stred aj z vrchu, aj
po strede vajíčka. Kde sa vám
priamky pretnú, začnete so vzorom. 
Keď ste pokryli celé vajíčko, miesto,
kde sa stretajú trojuholníky
preponami, oviňte užšou stužkou
a prišpendlíte. Na vrchol vajíčka
môžete pripevniť stužku, na ktorej
uviažete niekoľko mašličiek.

FLITROVÉ VAJÍČKA
Potrebujete: polystyrénové vajíčka,
farebné �litre, drobné koráliky na
navliekanie, špendlíky a stužky.  
Postup:
Na špendlík navlečiete korálik
a �liter, potom ho zapichnete do
vajíčka. Najrýchlejšie budete
postupovať, keď si najprv vytvoríte
vzory a potom vajíčko dozdobíte
ďalšími �litrami.  
Nakoniec na vrchol vajíčka pripnete
stužku. Keď stužka nechce držať,
prilepte ju pomocou lepiacej pištole.

Inšpiráciu na tvorbu veľkonočných
vajíčok sme vám priniesli vďaka
www.dobrarada.sk.



Anna Nielk

Jedlá počas pôstneho obdobia

15MAGAZÍN NIELEN PRE PACIENTOV S ONKOLOGICKÝM OCHORENÍM

RADÍME SI NAVZÁJOM �

Obdobie medzi Vianocami a Veľkou
nocou sa končí Popolcovou (Škaredou,
Krivou) stredou. Je to koniec obdobiu
svadieb, zabíjačiek, plesov
a karnevalov. Po Popolcovej strede sa
začína štyridsaťdňový pôst, ktorý sa
v súčasnosti považuje za kresťanský
prežitok. Málo sa hovorí o účinkoch
pôstu na ozdravenie a zmocnenie
fyzického tela a o tom, aký účinok má
na našu psychiku.
Po období  hojnosti, zábav a hostín
nasledovalo obdobie striedmosti
v jedení. Strava počas pôstu bola
jednoduchá. Charakter pôstnych jedál
ovplyvňovala u nás kresťanská
ideológia. Pravidlám pôstu sa
prispôsoboval nielen jedálny lístok, ale
aj každodenný domáci život v rodine
a dedine.
K úprave počtu pôstov z hľadiska
časového i obsahového došlo približne
na prelome 4. a 5. storočia.  Vtedy sa
stanovili pôsty na dni pred Veľkou
nocou a dni pred Vianocami. Okrem
toho zostali jednodňové pôsty každú
stredu a piatok v týždni. Do tejto
úpravy bol počet  pôstnych dní takmer
polovica roka.
Pôstne jedlá boli v prvom rade
regulované dostupnosťou surovín
v jednotlivých regiónoch. 
Základom pôstnych jedál boli hlavne
múčne a zeleninové jedlá a chlieb.
V ľudovej strave sa za pôstne jedlo
považovali polievky, napríklad
obilninová, kapustnica, strukovinové
polievky, cesnaková, hubová, ovocná.
Taktiež sa počas pôstu častejšie varili
prívarky zo strukovín, z kapusty, zo
zemiakov a kaše z obilnín. Na ich
prípravu a dochucovanie sa používali
predovšetkým rastlinné oleje alebo
topené maslo. 
Zo živočíšnej stravy sa za pôstne jedlo
považovali ryby, ale jedli sa aj žaby
a raky. Ako zvláštnosť pre nás bolo
dovolené jesť v období pôstu bobrie
mäso, pretože bobor sa považoval za
vodné zviera.
Z nápojov sa mohla konzumovať
pálenka, víno i pivo. Z nealkoholických
nápojov všetky, okrem mlieka. Pri
prísnom dodržiavaní pôstu sa nesmeli
jesť ani mliečne výrobky.
V minulosti bol pôst taký prísny, že sa
na prípravu jedál používal riad
vymedzený len na používanie v období
pôstu. Bolo to v prvej polovici
tisícročia, keď pôstnych dní bolo počas
roka oveľa viac, ako je dnes.

Čo tvorilo jedálny lístok našich
predkov počas pôstu v minulosti?

Čo jedli, keď vládali ťažko fyzicky
pracovať a pritom ešte aj postiť sa?
Základom ich jedálneho lístka boli: 

1. Obilninové jedlá
Energetickú základňu výživy pre
našich predkov tvorila celozrnná
múka. Jedlá vyrábané z celozrnnej
múky majú vysokú kalorickú hodnotu
a vhodný glykemický index, čo
zabezpečovalo stály prísun kalórií pri
práci.
V stredoveku sa ako tradičná obilnina
často používalo proso. Časom, po
zavedení novej obilniny pohánky –
tatarky, stále klesala spotreba prosa.
Od 18. storočia sa v jedálnom lístku
začala uplatňovať aj kukurica a ryža.
Základ obilninových jedál v období
pôstu tvorili múka a krúpy. Z múky sa
pripravovala kaša na rôzne spôsoby.

Krúpy sa vyrábali z pšenice, prosa,
pohánky – tatarky a jačmeňa.
Obilninové  kaše sa pripravovali
z celých alebo mletých obilných zŕn,
a to zaváraním do vody alebo mlieka,
kde varením zhustli. Jedna
z najstarších kaší bola prosná kaša
alebo kaša z tenkeľových krúp
a pohánková kaša, ale aj kaša
z jačmenných krúp. Na západnom
Slovensku je známa pod názvom kaša
s prívlastkami krúpová, jačmenná, na
strednom a východnom Slovensku sú
najčastejšie pomenovania krúpi, geršli,
lohádza a pencaki. 
Čír a brija sú staré názvy pre kašu
pripravovanú z múky. Dodnes
poznáme kašu z kukurice
(kukuričjanka, turkiňová kaša, polenta,
mamaliga) a kašu z ryže (rižová kaša
a riskaša).
Cestoviny, ako dôležitá zložka stravy
našich predkov, boli vhodným jedlom
počas pôstu. Jednotlivé druhy cestovín

sa líšili podľa použitých surovín, podľa
tvaru a podľa dochucovania.
Ďalším jedlom z obilnín v tomto období
bola obilninová polievka. Do tejto
polievky sa pridávali aj iné suroviny,
ako sú kapusta, zemiaky, cestoviny,
huby a sušené ovocie. Dodnes pretrvali
už len ľudové názvy týchto polievok,
ako sú kiseľ – kyselica, kislá polje�ka
a maďarský ekvivalent šavaňú leveš, na
severnom Slovensku kvašna poli�ka,
kvaskovica, na východnom Slovensku
varjanka, rosoľanka, ciberej.
Konzumovanie týchto tradičných
pôstnych polievok sa skončilo v prvej
polovici 20. storočia. 

2. Zeleninové jedlá
Popri obilninových jedlách zohrávali
dôležitú úlohu počas pôstu zeleninové
jedlá. 

Až do 20. storočia mala v strave
obyvateľstva dôležitú úlohu repa.
K repám sa zaraďovali aj plodiny, ktoré
sa na ňu podobali (kvaka, runkľa).
Repa sa pripravovala varením
i pečením. Nakrájaná na plátky sa
nakladala do sudov ako kapusta alebo
sa sušila. 
Najrozšírenejšou zeleninou bola
kapusta. Preto nechýbala ani
v jedálnom lístku počas pôstu.
Pripravovali sa z nej husté polievky,
husté prívarky a miešala sa
s cestovinami alebo obilninami.
S dusenou hlávkovou kapustou sa
plnili koláče (kapustníky).
Pre nás už neznáme sú aj pôstne
polievky a prívarky, ktoré boli
pripravované z listov žihľavy, štiavu
kyslého, lobody, podbeľa, chrenu.
Veľmi rozšírenou zeleninou v strave
našich predkov boli zemiaky. Počas
svojej približne 200-ročnej existencie
na našom území zohrali dôležitú úlohu
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pri utváraní charakteru jedálneho
lístka. Okrem toho, že boli základom
zemiakových jedál, začali sa pridávať
aj do kaší, cestovín, nekysnutého
chleba, koláčov a polievok. Keďže sa
pridávali k múke, kompenzovali jej
častý nedostatok. Počas pôstu mali
zemiaky veľký význam v strave
zeleninového charakteru. 

3. Strukoviny
Časté a dlhotrvajúce pôsty vyžadovali
veľkú spotrebu strukovín. Strukoviny
patria k bohatým zdrojom rastlinných
bielkovín. V histórii stravovania mali
oveľa dôležitejšiu úlohu ako dnes. Pre
ich bezproblémové uskladnenie na
dlhšie časové obdobie a pri absencii
zemiakov strukoviny boli v strave
veľmi dôležitou zložkou. Pripravovali
sa varením a konzumovali sa vo forme
polievok a rôznych prívarkov. Na
Slovensku sa najviac pestovali hrach,
šošovica, rôzne druhy bôbu, fazule
a cícer.  

4. Ovocné jedlá
Ovocie sa spracovávalo sušením alebo
sa z neho varil lekvár. Z čerstvého i zo
sušeného ovocia sa varili rôzne ovocné
polievky, kaše a omáčky, ktoré sa
zväčša nazývali pamuľa, pamuľanka,
alebo sa ich názvy odvodzovali od
základnej suroviny (sličanka,
jablčanka, hruščanka). Jedli sa
s chlebom alebo so zemiakmi a boli to
typické pôstne jedlá.  

5. Rastlinné oleje
Obchod s olejom bol najrušnejší počas
pôstov. Používali sa namiesto tukov
živočíšneho pôvodu. Rastlinné oleje sa

považovali za typickú a dôležitú zložku
pôstnej stravy. Na mastenie jedál
počas pôstu sa vyrábali oleje z rôznych
olejnatých rastlín a z plodov
niektorých stromov. K najstarším
a najrozšírenejším olejninám patria
ľan, konope, mak a v stredoveku sa
pestovala repka a horčica. Olej sa
vyrábal aj z jadier slnečnice, tekvice,
z orechov a lieskovcov. V čase hladu aj
zo žaluďov a bukvíc. 
Ľan je veľmi dlho v službách ľudí. Jeho
liečivú silu ľudia poznali už oddávna
a využívali ho nielen počas pôstu. Bol
veľmi dôležitou súčasťou výživy. Ľan,
respektíve ľanový olej, zaberal oveľa
viac miesta v strave našich predkov.
Naše prababičky by vedeli o ľane
porozprávať veľa zaujímavého.  

Veľkonočné jedlá
Najväčším sviatkom pre obyvateľstvo
katolíckeho a gréckokatolíckeho
vyznania bola Veľkonočná nedeľa,
ktorá sa začínala skoro ráno svätením
jedál, keď sa končil štyridsaťdňový
pôst a mohli sa začať jesť jedlá, ktoré
chýbali na stoloch už celé týždne.
Svätili sa koláče, chlieb, šunka, klobásy,
maslo, tvaroh, varené a surové vajíčka,
soľ a iné. 
Za tradičné veľkonočné jedlo dodnes
patria vajíčka. Boli a ešte stále sa
považujú za symbol nového života. Na
Veľkú noc sa jedli uvarené, ale aj
pripravené ako rôzne obradové jedlá.
Najznámejšia bola praženica, jaječnica,
pankúch. Pripravovali sa aj jedlá
z vajec, údeného mäsa a žemlí, tzv. bab,
pouňina, plňina, stratené kura.
Na východnom Slovensku je dodnes
rozšírená príprava tradičného
obradového jedla nazývaného žolta
hrudka alebo sirek, ktoré sa robí z vajec

a mlieka. Podávalo sa na Veľkonočnú
nedeľu všetkým členom rodiny a vo
Veľkonočný pondelok sa ním ponúkajú
mládenci, ktorí chodia polievať.
Ani sviatok Veľkej noci sa neobišiel bez
koláčov. Neodmysliteľnou súčasťou bol
obradový koláč, ktorý sa na
východnom Slovensku pripravoval
okrúhly, pod názvom paska. Posvätená
paska sa jedla k šunke a ku klobásam.
Pôvod má v rituálnom pečive, ktoré sa
k nám rozšírilo od susedných národov
prostredníctvom kresťanstva. Koláče
rôznych, najmä podlhovastých tvarov
a záviny boli na veľkonočnom stole
najmä na strednom a západnom
Slovensku. V týchto oblastiach sú
zaužívané hlavne názvy bab, calt, mrváň.
Ďalším pečivom, ktorého pečenie sa
rozšírilo vplyvom kresťanstva, bol
veľkonočný baránok, známy najmä
u katolíckeho obyvateľstva. Na
západnom Slovensku sa na Zelený
štvrtok zvykli piecť aj tzv. jidáški,
rozšírené v Čechách a na Morave.
V skladbe veľkonočných jedál majú
svoje miesto mäsité pokrmy, toľko
odriekané počas pôstu. Po
dlhotrvajúcom odriekaní boli žiadanou
zmenou v jedálnom lístku a prispievali
k slávnostnému charakteru
veľkonočnej hostiny. K veľmi starej
tradícii patrí pečenie jahňaťa alebo
kozľaťa. Na dedinách sa jedla šunka
(šoudra) a klobásy, ktoré zostali zo
zásob po zabíjačke. V čase rozkvetu
ovčiarstva a v zlých hospodárskych
podmienkach sa na Veľkú noc varila
baranina.
Nie pre všetky sociálne vrstvy
obyvateľstva boli mäsité jedlá
samozrejmosťou počas Veľkej noci.
V niektorých rodinách sa mäso
nahrádzalo mliečnymi výrobkami,
napríklad tvarohom, syrom, oštiepkami. 



Obsah i poradie podávaných chodov
podliehalo v jednotlivých oblastiach
i rodinách ustáleným normám.
Zhrnutie
Pôst očisťuje nielen telo, ale aj dušu.
Pri pôste prebiehajú v organizme
intenzívne čistiace a regeneračné
procesy. Odpočíva tráviaca sústava,
ktorá tiež potrebuje čas na
regeneráciu. Počas pôstu fyzické telo
zažíva obnovu svojich síl a nastupujú
liečiteľské procesy v organizme.
Pozitívne účinky pôstu na psychiku sú
zvláštnym, ťažko vysvetliteľným
tajomstvom.     
V minulosti sa pôst aplikoval ako
terapeutický prostriedok. 
Je dôležité odlišovať pôst od núteného
hladovania a rôznych diét na
chudnutie, ktoré skôr telu škodia, ako
sú na úžitok. Keď sme správne
motivovaní, dá sa pôst zniesť a po jeho
absolvovaní je človek telesne aj
duchovne akoby omladnutý. Motivácia
je prvok, ktorý odlišuje pôst od
dobrovoľného hladovania.
Pôst dlhší ako 2 až 3 týždne by mal
prebiehať pod kontrolou lekára. Po
skončení pôstu je dôležitý aj prechod
na normálnu stravu, pretože rýchlym
prechodom na normálnu stravu si
môžeme ublížiť.
Je dôležité upozorniť, že pôst sa
neodporúča pri krajnom oslabení
organizmu, cukrovke, pri ochoreniach
srdca, psychických ochoreniach, ale
ani pri iných ochoreniach. Dôležité je
vopred poradiť sa s lekárom, ak
trpíme na nejaké dlhotrvajúce
ochorenie. Pri niektorých ochoreniach
pôst zasa pomáha pri ich liečbe. 

Recepty, ktoré sú už skôr raritou ako
bežné jedlo nášho jedálneho lístka: 
Pôstna kaša
250 g usušeného pomletého jačmeňa
upražíme doružova a zalejeme jedným
litrom vody. Varíme do zhustnutia.
Kašu vylejeme na misu, v prostriedku
urobíme jamku na ľanový olej, do
ktorého sa namáča lyžica s kašou. 
Brija
Do jedného litra vody vsypeme 250 g
múky a miešame do zhustnutia. Keď
kaša začne vrieť, osolíme ju. Zhustnutú
kašu vylejeme na misu, polejeme
sladkým mliekom a posypeme cukrom.  
Čír
Do jedného litra vriacej vody pri
stálom miešaní vsypeme 250 g múky
a varíme do zhustnutia. Do uvarenej
masy nalejeme prevarené kravské
(ovčie, kozie) mlieko a podávame. 
Chlebová polievka
Nažlto opečený chlieb dáme do hrnca

a zalejeme vodou. Pridáme rascu,
osolíme a necháme pol hodiny variť.
Na jednu osobu rozmiešame jedno
vajce s kúskom masla a kyslou
smotanou. Túto zmes vlejeme do
vriacej polievky a necháme zovrieť. Do
hotovej polievky sa môže pridať
i nadrobno pokrájaná pažítka. 
Repový pagáč
Cukrovú repu uvaríme, očistíme
a postrúhame. Pridáme droždie, toľko
múky, koľko repa prijme, a kúsok
masti. Nakysnuté cesto vyformujeme
do tvaru placky a upečieme doružova. 
Repová polievka
Na kúsky pokrájanú očistenú repu
vložíme do hrnca na roztopené maslo
a dusíme. Pridáme lyžičku múky
a zalejeme vývarom. Po krátkom
varení repu prepasírujeme a pridáme
rozšľahané vajíčka, s ktorými polievku
ešte povaríme. Podávame s praženou
žemľou. 
Cviklový prívarok
Čisto umytú cviklu uvaríme domäkka,
ošúpeme a necháme vychladnúť.
Pripravíme omáčku z masla. Na masle
dusíme cibuľu domäkka, pridáme
štipku soli, cukru, kyslú smotanu
a citrónovú šťavu. Keď všetko zovrie,
vložíme do nej cviklu pokrájanú na
kolieska alebo rezance a necháme ešte
raz zovrieť. 
Špenát zo žihľavy
Dobre umyté žihľavové listy varíme vo
vode domäkka. Po scedení ich
opláchneme studenou vodou
a pokrájame nadrobno. Z masla
a múky urobíme svetlú zápražku,
pridáme žihľavu, zalejeme mliekom
a necháme mierne variť. Podávame
k mäsu alebo k vajíčkam. Podobne
možno pripraviť aj listy lobody
a cvikly. 
Demikát
200 g mäkkého tvarohu rozmiešame
s postrúhanou cibuľou, so zomletou
rascou, s paprikou a 40 g masla.
Zalejeme 1,5 litra vriacej vody zo
zemiakov. Dobre premiešame
a pridáme chlieb pokrájaný
na kocky. 
Veľkonočný syrek
0,5 l mlieka rozšľaháme s 5 vajcami,
pridáme 20 g soli, 50 g umytých
hrozienok a povaríme. Prevarené
scedíme cez čistý obrúsok. Dobre
odkvapkanú masu sformujeme do
úhľadného tvaru, potrieme žĺtkom
a mierne zapečieme v rúre.
Vychladnutý syrek nakrájame
a podávame k šunke s chrenom alebo
chrenovou omáčkou.
Zdroj: Rastislava Stoličná: Jedlá
a nápoje našich predkov 

RADÍME SI NAVZÁJOM �
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Potreba vnútornej aktivity 
Pri liečení alebo podpore liečenia je potrebné nie iba
konzumovať, brať alebo dať sa liečiť pasívne. Jogou sa
chceme dostať cvičením na úroveň vedomia, ktorá je vyššia,
svetlejšia. Cviky slúžia ako študijný materiál, ako
prostriedok na vnútornú výchovu tvorby myšlienok
a najvnútornejšie rozšírenie vnímania citom.
Ako prvý krok sa na hodinách jogy učíme opakovaním
a s vytrvalosťou jednoducho cvičiť ásany. Po čase je nutné
vniknúť do ich hĺbky, do hĺbky jogy. Pristupuje štúdium
imaginácií, obrazov. To neuveriteľne obohatí a rozšíri oblasť
citových vnemov. Človek v joge študuje zákonitosti ľudskej
bytosti, zákony života. Môže sa tým zmeniť aj celý postoj
k životu.
Na príklade praktického cvičenia ásany váha si
predvedieme „výchovu vnútornej aktivity“. 

Ásana váha
Vytvoriť ásanu v myšlienkach a prakticky ju vykonať je
aktívnou tvorivou činnosťou. Je to protiklad pasívneho
napodobňovania. Človek je aktívne činný, keď vo vlastných
myšlienkach premýšľa, rozvíja ich otázkami, keď cviky jogy

nie iba napodobňuje, nie iba dôsledne cvičí podľa pokynov
učiteľa, ale pracuje vedome s formami, estetickými dojmami
a jemným citom a prežíva ich sám tvorivo. 

Najskôr cvičiaci potrebuje slovný alebo napísaný opis alebo
obrázok cviku, ktorý mu podá správne informácie o polohe.
Pred samotným vykonaním cviku si pokojne sadne a bystro
si vymodeluje polohu vo svojom vedomí. Vo vedomí vytvorí
živú a intenzívnu predstavu, rozvinie obrazné a konkrétne
myšlienky o ásane.    

Ásana váha je cvikom rozpínania, cvičenec
rozťahovaním tela zaujme veľký priestor
v horizontálnej línii. Centrum napínania je v spodnom
a strednom chrbte a sila pnutia prúdi odtiaľ s pohybom do
oboch smerov, smerom k hlave a smerom k vystretej nohe
vzad. Odvážne rozpínanie vzad aj vpred neoberie
cvičiaceho o plynulé a pokojné prúdenie dychu. Postoj
tela na jednej nohe s rozvážnym rozpínaním do dvoch
smerov sa vykoná s uvedenými myšlienkami.

Nemali by sme sa počas cvičenia vciťovať do tela a hovieť si
v jeho energiách, ale máme počas cviku celkom nezávisle
viesť pozornosť na objektívnu myšlienku, ktorá nemá nič
do činenia s kon�liktným poľom tela ani s chorobou. 

Pri každom cvičení ásany váha má pôsobiť slobodná
otvorená nálada, avšak práve pri rovnovážnych polohách sa
človek musí vydať zo svojho obvyklého stanoviska do
postoja oveľa odvážnejšieho. 
Avšak zakaždým, keď človek vykonáva toto cvičenie,
predovšetkým ak je to ťažšie cvičenie, musí dospieť do
pokoja, nezávisle od všetkých tokov, ktoré ním
každodenne previevajú, a potom sa pohybom z tohto
pokoja vniesť do rovnováhy. Toto pohybové vnesenie sa do
rovnováhy je teda vždy spojené s prežívaním, že to staré
na krátky čas zanechávame a prežívame na moment určité
nové vedomie. Ásana váha sa v sanskrite volá
tuladandásana.

JOGA Svetelný metabolizmus
a kvalita životných síl

Pri váhe je telo v priebežnom napätí.
Poloha je veľmi aktívna, pôsobí posilňujúco na tkanivá.
Šija a plecia ostávajú napriek tomu uvoľnené a priepustné.
Cvik symbolizuje v duševnom obraze odvahu a pokrok.

Prípravná poloha cvičenia ásany váha
v Centre pomoci Ligy proti rakovine

Cvičenie ásany váha v Centre pomoci
Ligy proti rakovine v Bratislave

Ing. Danica Ondrušová
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Papierové pletenie je veľmi
zaujímavá technika, pri ktorej
využívame starý novinový  papier. Je
to jednoduchý spôsob, ako si môžeme
zo starých novín a letákov urobiť
košíčky rôzneho tvaru, drobné
darčeky, dekoratívne predmety,
úložné boxy či doplnky do bytu,
dokonca aj celé kusy nábytku.
Technika je založená na takom istom
princípe, ako je pletenie z prútia, ale
namiesto prútia sa používa na
pletenie papier. Pletie sa z deväť
centimetrov širokých zrolovaných
pásikov papiera.
Ďalej potrebujeme ihlicu na pletenie,
lepidlo, kartónový papier, dózu,
ktorú budeme opletať, a hlavne chuť
začať tvoriť niečo nové. Hotový

výrobok nakoniec natrieme vhodným
moridlom a nalakujeme lakom, čím
získa dostatočnú pevnosť a je na
nerozoznanie od prúteného výrobku.
V Centre pomoci Ligy proti rakovine
v Bratislave už druhý rok dvakrát do
mesiaca vediem kurzy papierového
pletenia. Vždy sa na tieto kreatívne
popoludnia veľmi teším, pretože sa tu
stretlo niekoľko zanietených
fanúšikov tejto techniky. Pri pletení
dokážeme aspoň na chvíľu zabudnúť
na svoje problémy, veď pletenie je
veľký relax. Dá sa pri ňom len tak
ticho sedieť a premýšľať, ale naše

stretnutia sú o rôznych „babských“
rozhovoroch. Či už z bežného života,
alebo si popri pletení odporučíme
dobrú alergologičku či iného lekára.
Z každého kurzu dievčatá odchádzajú
so svojím ručne upleteným košíčkom.
Papierové pletenie je veľmi chytľavé,
čo určite môžu potvrdiť všetci, čo to
skúsili. Dokážete niekoľko hodín
sedieť a pliesť, ale výsledok stojí za
to. Naše výrobky vôbec nevyzerajú
ako z papiera. Je naozaj neuveriteľné,
čo všetko sa dá z papiera upliesť. Kto
neverí, nech si to príde skúsiť.
Zuzka, Marika, Katka, Idka, Anička,

Kvetka, Marienka, Lydka a mnohé iné,
ďakujem vám za chvíle strávené
s vami. Dávate mi silu kráčať vpred.
Stretnutia s vami sú pre mňa silným
emocionálnym zážitkom. A čo sa týka
papierového pletenia – ste naozaj
veľmi šikovné.

Mgr. Klaudia Duchoňová

Papierové pletenie

NAŠI LEKTORI ODPORÚČAJÚ �
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Už v minulom čísle sme sa zoznámili
s negatívnymi myšlienkami a ako
vplývajú na naše prežívanie. V tomto
čísle si ukážeme, ako s myšlienkami
pracovať rôznymi technikami.

Technika s názvom
Kognitívna
reštrukturalizácia
Názov je zložitý a znamená zmenu
v myslení, teda aj vo vnímaní
a prežívaní symptómov, ktoré
ochorenie so sebou prináša. V praxi sa
stretávam s problémom, ako získať

kontrolu nad myšlienkami, ktoré
prichádzajú, bez nášho súhlasu. Vaše
myšlienky môžu mať podobu krátkych
viet alebo aj predstáv. Vaša prvá
myšlienka týkajúca sa symptómov
môže byť negatívna: „Tá bolesť
v žalúdku môže znamenať recidívu.“
Treba si takéto myšlienky
zaznamenávať na papier a uvedomiť si,
ako vplývajú na naše telesné reakcie.
Zvyčajne sa začnete cítiť úzkostlivo, čo
sa prejaví ešte väčšou bolesťou
v žalúdku, alebo vám bude búšiť srdce
a budete unavení. V prvom rade je
potrebné uvedomiť si súvislosť 

vašich myšlienok s vaším prežívaním,
a čo je dôležité, že bolesť si týmto
spôsobom môžete ešte zintenzívniť.
Určite poznáte pocit, keď vás bolí hlava
a plne si to uvedomujete a zameriavate
sa na bolesť hlavy – sila bolesti je na
intenzite 8 – silná bolesť. Ale v prípade,
že ste zaujatí rozhovorom alebo riešite
iný problém, sila bolesti môže byť
napríklad na škále 4 – stredná
bolesť. Je veľmi dôležité, čo
práve robíte, ak máte bolesti,
a ako o bolesti
premýšľate.

Technika súdneho dvora:
„za a proti“

Na základe racionálnych
alternatívnych vysvetlení vymyslite
pre každú negatívnu myšlienku
racionálne protikladné  vyhlásenie. 
Uvedomiť si negatívne myšlienky:

Dnes som sa pristihla pri týchto
úvahách. Určite mám nádor na pľúcach,
pretože kašlem. To sa nedá vydržať. Čo
budem robiť? Zase budem musieť
absolvovať celú liečbu? To nezvládnem.
Alternatívne vysvetlenie:
Niekedy predtým som si neuvedomila,
ako v záťažových situáciách negatívne
uvažujem a zveličujem. Kašeľ môže
znamenať prechladnutie. Pred
mesiacom som bola na kontrole a bolo
to v poriadku. Poznám sa, že
zveličujem. Takéto myšlienky mi
nepomôžu, práve naopak, budem sa
cítiť ešte horšie. Veľa ľudí prekonalo
rakovinu a žijú s ňou. Aj psychológ mi
vysvetlil, že mám na výber, či budem
negatívne myšlienky podporovať,
alebo začnem myslieť racionálnejšie.
Keby som o svojich bolestiach
dokázala rozmýšľať s nadhľadom,
netýrala by som sa natoľko. 
Naučte sa vymýšľať alternatívne
myšlienky:
Prispieva táto myšlienka k vzniku
mojich symptómov?
Ako som na túto myšlienku prišiel?
Je to logická myšlienka?
Je tá myšlienka skutočne pravdivá?

Symptóm: bolesť hlavy
Negatívna myšlienka: Nádor na mozgu.
Alternatívne vysvetlenie pre bolesť
hlavy: 
- svalové napätie vyvolané stresom
spôsobuje bolesť hlavy;
- lekárka mi povedala, že neurologický
nález je v poriadku;
- bolesť hlavy bola silnejšia, keď som
riešila náročný projekt – súvisí so
stresom, nie s nádorom.
Naučte sa viesť so sebou vnútorný
dialóg – povzbudivý
Čo by ste povedali priateľovi, keby mal
podobné problémy? Pravdepodobne by
ste sa ho snažili upokojiť a zachovali by
ste sa súcitne. Tak sa správajte aj sami
k sebe. Rovnako ako nemá zmysel
správať sa nesúcitne k priateľovi
v náročnej situácii, iba málokedy je
vhodné správať sa k sebe neľútostne.
V problémových situáciách, akými je
choroba, si môžeme pomôcť
láskavosťou k sebe a posilou.
A nezabudnite, máte na výber, či
dovolíte negatívnym myšlienkam ísť
negatívnym smerom, alebo ich zastavíte
a pozriete sa na problém z iného, pre
vás nového pohľadu. Ako sa cítite teraz? 
Buďte trpezliví, zmena v myslení si
vyžaduje určitý čas.

Zdroj: Arthur J. Barsky, Emily C. Deans:
Jak lépe žít se zdravotními problémy 

PhDr. Andrea Križanová, onkopsychologička

Ako myslieť pozitívnejšie v chorobe
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Rakovina žalúdka patrí k častým
typom nádorov tráviaceho traktu.
Tvorí asi 10 % zo všetkých nádorových
ochorení. Často postihuje ľudí medzi
40. až 60. rokom života, hlavne mužov.
Žalúdok sa nachádza v hornej časti
brucha, má vakovitý tvar a slúži na
prechodné hromadenie potravy, ktorá
sa neskôr presúva do tenkého čreva.  
Na začiatku aj na konci má
jednosmerné ventilové zariadenie
(kardiu a pylorus), ktoré umožňuje,
aby žalúdok plnil funkciu rezervoára. 
Najčastejší histologický typ je
adenokarcinóm, vzácnejšie sa môže
vyskytnúť sarkóm, lymfóm alebo
karcinoid. Najčastejšie postihuje
antrum pylori (50 %) – časť žalúdka,
ktorá pokračuje do pyloru,
zriedkavejšie fundus ventriculi (25 %)
– dutinu žalúdka.  
Pri karcinóme žalúdka sa pozoruje
pomerne výrazná geogra�ická inter- aj
intranacionálna variabilita, od
najvyšších incidencií v Japonsku až po
najnižšie v USA. Častejší je u ľudí
s krvnou skupinou A (o 20 % vyššia
pravdepodobnosť karcinómu žalúdka
oproti ostatným krvným skupinám).
Karcinóm žalúdka je svojím vznikom
a priebehom veľmi zákerné
a nepredvídateľné ochorenie. Ďalšou
vlastnosťou je neskorá tvorba
metastáz (druhotné ložiská nádoru
v ostatných orgánoch).
V posledných rokoch možno pozorovať
zníženie incidencie. Predpokladá sa, že
to má za následok zlepšenie životných
podmienok, ako sú lepšia konzervácia
potravín  (preferovanie mrazených),
kvalitnejšia strava či lepšia záchytnosť
infekcie, ktorú spôsobuje Helicobacter
pylori. Ako vieme, práve on zapríčiňuje
zápal žalúdočnej sliznice, ktorá môže
vyústiť do rakoviny žalúdka. 

Čo spôsobuje
rakovinu žalúdka? 

Presná príčina nie je jasná. S týmto
onkologickým ochorením však súvisia
rizikové faktory, ako strava, fajčenie,
Helicobacter pylori, chronické zápaly
žalúdočnej sliznice, ako aj dlhodobé
vracanie žalúdočných štiav,
perniciózna anémia (málokrvnosť),
ale aj dedičná predispozícia.  
Ako možno rakovinu rozpoznať?
Existujú príznaky typické pre toto
ochorenie?
To sú časté otázky zo strany pacientov.
V tomto prípade je možné odlíšiť rôzne
štádiá (stupne) podľa závažnosti
príznakov udávaných pacientom.

Pacienti najčastejšie uvádzajú tri druhy
príznakov: 
1. Takmer bez príznakov.
2. Pocit tlaku v epigastriu, pocit plnosti

aj po malej porcii jedla, typická je
bolesť zosilňujúca sa po jedle,
nauzea, vracanie, nevoľnosť, váhový
úbytok, celková únava.

3. Krvácanie z oblasti žalúdka

s následným vracaním s prímesou
krvi. Čierne sfarbenie stolice
(meléna), anémia (málokrvnosť)
a s ňou súvisiaca únava, celková
slabosť.

Nádor žalúdka môže prebiehať
dlhodobo bez príznakov a prejaví sa až
v pokročilom štádiu. Vyššie opísané
príznaky môžu sprevádzať aj iné
nenádorové ochorenia, čo môže
spôsobiť neskoršie odhalenie
nádorového ochorenia, a tým
ovplyvniť aj liečebnú stratégiu.
V klinickej praxi sa, bohužiaľ, mnoho
ráz stretávame práve s pokročilým
ochorením. Preto netreba nikdy
podceňovať príznaky zo strany
organizmu a je nutné vyhľadať lekára,
najmä keď sa príznaky opakujú. 

Za prekancerózy pri rakovine žalúdka
sa považujú:
– žalúdočné polypy,
– žalúdočné vredy,
– chronický zápal sliznice žalúdka

nereagujúci na liečbu, sprevádzaný
neprítomnosťou kyseliny
chlorovodíkovej v žalúdočnej šťave.  

Aké diagnostické vyšetrenia je

možné využiť na odhalenie
rakoviny žalúdka?
Na diagnostiku rakoviny žalúdka
využíva lekár niekoľko druhov
vyšetrení, patria k nim:
– gastro	ibroskopia (vizuálne

vyšetrenie gastrointestinálneho
traktu),

– röntgen žalúdka,
– utrazvuk brucha,
– CT (počítačová tomogra�ia),
– PET (pozitrónová emisná

tomogra�ia),
– laparoskopia (operačná metóda, pri

ktorej sa do brušnej dutiny zavedie
kamera s optikou),

– laboratórne testy (krvný obraz,
biochemické vyšetrenie...),

– nádorové markery.

Ako znížiť riziko? Čo pre to
môžeme urobiť? 

Dôležité je upraviť svoj životný štýl, čo
najviac sa vyhýbať konzumácii
presolených jedál, znížiť príjem
údenín, nezabúdať konzumovať veľa
ovocia a zeleniny a ako samozrejmosť
je nutné nepiť a nefajčiť!

MUDr. Martina Vorobjov

Rakovina žalúdka – vieme nad ňou zvíťaziť?

Ožarovací plán IMRT technika



Čo sa týka liečby, nádej na úplné
vyliečenie prináša len operácia, pri
ktorej sa odstráni veľká  časť žalúdka.
Tento postup môže lekár zvoliť len
v počiatočných štádiách ochorenia, ale
ako vieme, málokedy sa diagnostikuje
včas. Samotný liečebný postup závisí
od uloženia nádoru, štádia ochorenia
a celkového zdravotného stavu
pacienta. Niekedy sa operácia robí aj
pri pokročilých karcinómov, aby sa
predišlo možným komplikáciám, ako
je napríklad krvácanie. 
Podľa vstupného štádia je možné
rozlíšiť:
1. Lokalizované resekabilné ochorenie

(Tis alebo T1a)
2. Lokoregionálne pokročilé ochorenie

(štádium Ib – III. alebo M0)
a) pacient v celkovo dobrom stave
s potenciálne resekabilným
ochorením
b) pacient v dobrom celkovom stave
s neresekabilným ochorením
c) pacient v zlom výkonnostnom
stave, komorbidný

3. Pokročilé, metastatické ochorenie
(štádium IV. alebo M1)

Pri liečbe pacienta má svoje miesto aj
chemo- a rádioterapia. Je preukazný
bene�it pri R0 resekciách (žiadne
makro- ani mikroskopické zvyškové
ochorenie), keď signi�ikantne znižuje
počet lokálnych recidív, predlžuje
medián prežitia a prežitie bez relapsu
ochorenia (relaps – nové prepuknutie
choroby). 
Rádioterapia je podobne ako
chirurgia liečba lokálna. Na zničenie
nádorových buniek sa pri rádioterapii

využíva schopnosť
vysokoenergetického žiarenia.
Technologický pokrok je jednou
z možností, ako zlepšiť výsledky
rádioterapie zhubných nádorov.
Zavedenie nových ožarovacích
techník do praxe (3DCRT –
trojdimenzionálne plánovanie, IMRT
– rádioterapia s modulovanou

intenzitou) umožnilo rozšíriť
indikácie rádioterapie, ako je to
napríklad aj pri rakovine žalúdka,
pretože v jeho okolí sa nachádza
mnoho orgánov s nižšou tolerančnou
dávkou, čo bol problém pri plánovaní.
Nové ožarovacie techniky umožňujú
zlepšenie lokálnej kontroly
s navýšením celkovej dávky pri
šetrení okolitého zdravého tkaniva.
Pri nádorovom ochorení žalúdka
môže byť rádioterapia aplikovaná
pooperačne, v kombinácii
s chemoterapiou, niekedy sa
rádioterapia používa na odstránenie
bolestí alebo iných príznakov
ochorenia (paliatívna rádioterapia).
Kombinácia chemo- a rádioterapie je
štandardne odporučená
v adjuvantnom zámere (zaistenie). Je
indikovaná pre tumory T2-4 alebo pri
pozitívnych lymfatických uzlinách pri
M0 po kuratívnej operácii R0 (žiadne
makro- ani mikroskopické zvyškové
ochorenie) a tiež je indikovaná pri
pozitívnych resekčných okrajoch
alebo pri reziduálnej chorobe. Pri
plánovaní adjuvantnej rádioterapie je
vhodné označiť anastomózu svorkou
(počas operácie) a odobratie
a vyšetrenie dostatočného množstva
lymfatických uzlín z oblasti brušnej
dutiny. Liečba sa aplikuje vo frakciách
(každý pracovný deň mimo
víkendov), celkový čas liečby sa riadi
liečebným zámerom (radikálna,
prípadne paliatívna).
Pri rakovine žalúdka nie je známa
žiadna účinná prevencia. Zmysel má
diagnostika včasnej fázy ochorenia
a pozornosť zameraná na rizikové
skupiny, medzi ktoré zaraďujeme ľudí
trpiacich žalúdočnými vredmi,
polypmi žalúdka, ľudí po resekcii
žalúdka, ale aj výskyt karcinómu
žalúdka v rodine. 
Ako ochrana pôsobia antioxidanty, a to
vitamín C a betakarotén. Z potravín je
potrebné pravidelne konzumovať
čerstvé ovocie a zeleninu, mliečne
produkty či vlákninu. 

Lineárny urýchľovač

TIPY ODBORNÍKOV�
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Prof. MUDr. Michal Horňák, DrSc.

Krvavý
moč
Prítomnosť krvi v moči sa označuje
ako hematúria. Ide o dôležitý príznak
a treba mu venovať pozornosť, lebo aj
celkom krátko trvajúca hematúria,
počas jedného močenia, môže
signalizovať závažnú chorobu.
Hematúria akéhokoľvek stupňa by
nikdy nemala zostať bez povšimnutia
a u dospelých by sa mala považovať za
príznak zhubnej (malígnej) choroby
dovtedy, kým sa nedokáže opak.
Význam makroskopickej oproti
mikroskopickej hematúrii je
jednoducho v tom, že vyhliadky na
odhalenie závažnej choroby sa zvyšujú
stupňom hematúrie. Je zriedkavé, aby
pacienti s makroskopickou
hematúriou nemali odhaliteľnú
príčinu, často však pacienti
s mikroskopickou hematúriou majú
negatívne urologické vyšetrenie.
Z kvantitatívneho hľadiska sa rozlišuje
hematúria, pri ktorej sa zistia červené
krvinky pri vyšetrení moču pod
mikroskopom, a makroskopická, pri
ktorej je moč sfarbený krvou.
Prítomnosť krvi v moči sa v klinickej
praxi zisťuje indikátorovými
papierikmi. Akékoľvek modré
sfarbenie reakčnej plôšky papierika
počas 30 sekúnd je významné a moč sa
musí vyšetriť mikroskopicky. Zriedka
sa stáva, že pri pozitívnom sfarbení
indikátorového papierika sa nezistia
červené krvinky pod mikroskopom.
Ide o tzv. nesprávne pozitívny nález
papierikovou metódou.
Pri makroskopickej  hematúrii si treba
všimnúť vzťah hematúrie
k jednotlivým fázam močenia.
Počiatočná hematúria vychádza
obvykle z močovej rúry, vyskytuje sa
zriedkavo a je druhotná pri zápaloch.
Totálna (počas celého močenia)
hematúria je najčastejšia a ukazuje, že
krvácanie pochádza z močového
mechúra alebo z horných močových
ciest (močovod, obličková panvička
a oblička). Terminálna hematúria sa
vyskytuje ku koncu močenia a je
spravidla druhotná pri zápaloch krčka
močového mechúra alebo prostatickej

časti močovej rúry. Vyskytuje sa na
konci močenia, keď sa sťahuje krček
močového mechúra a vytláča posledné
množstvo moču.
Spojenie hematúrie s bolesťami:
hematúria spravidla nebýva bolestivá,
pokiaľ nie je spojená so zápalom alebo
s upchatím močových ciest. Teda
pacienti so zápalom močového
mechúra môžu pociťovať bolestivé
príznaky uskladňovania moču.
Omnoho častejšie bolesť v spojení
s hematúriou vzniká pri upchatí
močovodu krvnými zrazeninami. 
Prítomnosť krvných zrazenín zvyšuje
pravdepodobnosť, že sa odhalí závažná
nádorová choroba. Obvykle, ak pacient
močí beztvaré zrazeniny, je ich pôvod
v močovom mechúre alebo
prostatickej časti močovej rúry.
Prítomnosť červovitých zrazenín,
najmä ak je spojená s bolesťou
v krajine obličky, poukazuje na
hematúriu vychádzajúcu z horných
močových ciest. 
Zhubné nádory močového mechúra
alebo obličiek sa najčastejšie prejavujú
bezbolestnou makroskopickou
hematúriou, zvyčajne totálnou, len
príležitostne počiatočnou alebo
terminálnou. Krvácanie neohrozuje
život pacienta; ak je väčšie, krvné
zrazeniny môžu vyplniť močový
mechúr a zastaviť močenie. Hematúria
je prerušovaná, trvá iba krátko a zjaví
sa až po niekoľkých mesiacoch.
Zastavenie krvácania, či už spontánne,
alebo po neodôvodnenej „liečbe“,
spôsobí, že sa hematúrii nepripisuje
väčší význam. Pri každej hematúrii
(makro- i mikroskopickej) je potrebné
urologicky vyšetriť pacienta a zistiť
príčiny krvácania.
Treba stále zdôrazňovať, že
hematúria hlavne u dospelých by sa
mala považovať za príznak
zhubného nádoru dovtedy, kým sa
nedokáže opak; hematúria
vyžaduje urgentné urologické
vyšetrenie. 
V priebehu ostatných rokov sa zmenil
algoritmus diagnostických postupov
u pacientov s hematúriou. V minulosti
používané röntgenové vyšetrenie
s kontrastnou látkou postupne
nahradzuje ultrasonogra�ické
vyšetrenie obličiek a horných
močových ciest. Takéto vyšetrenie dáva
dostatočné informácie o prítomnosti,
resp. o chýbaní rakovinových procesov
v tkanive obličky, zobrazí mestnanie
(hromadenie) moču v horných
močových cestách a defekt v náplni
obličkovej panvičky. Po vylúčení zdroja
hematúrie v obličkách a v horných

močových cestách je indikované
cystoskopické vyšetrenie. Pacientom
s makroskopickou hematúriou treba
urobiť cystoskopické vyšetrenie čo
najskôr, aby sa odhalil pôvod
krvácania. Cystoskopické vyšetrenie
zistí, či hematúria vychádza z močovej
rúry, močového mechúra, alebo
z horných močových ciest. U pacientov
s makroskopickou hematúriou pri
chorobách horných močových ciest
vidieť vystrekovanie krvavého moču
z postihnutého vyústenia močovodu.
Cystoskopické vyšetrenie s cieľom
diagnostikovať zdroj hematúrie sa

spravidla robí v lokálnej (slizničnej)
anestézii u ambulantného pacienta. 
Aj keď zápalové choroby môžu
spôsobiť hematúriu, všetci pacienti
s hematúriou (možno s výnimkou
mladých žien s akútnym bakteriálnym
zápalom močového mechúra) by mali
podstúpiť urologické vyšetrenie.
Staršie ženy a muži, ktorí sa
prezentujú hematúriou a príznakmi
uskladňovania moču, môžu mať zápal
močového mechúra pri druhotnej
infekcii vychádzajúcej
z rozpadávajúceho sa nádoru
močového mechúra. Treba si pamätať,
že najčastejšou príčinou
makroskopickej hematúrie
u pacientov starších ako 50 rokov je
rakovina močového mechúra alebo
obličky.
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� „Aké aktivity zamerané na
prevenciu a podporu zdravého

životného štýlu realizuje Liga proti
rakovine pre mládež?“

Odpovedá: Mgr. Lucia Budáčová
projektový a programový manažér
Ligy proti rakovine

Najúspešnejším bojom proti
rakovine je pokúsiť sa jej
vyhnúť 
... často vám predstavujeme tie oblasti
našej práce, v rámci ktorých
pripravujeme programy pre pacientov,
podporujeme ich rodiny, snažíme sa
im uľahčiť cestu ich liečby či pomôcť
s návratom do aktívneho  života po
liečbe. Podpora tých, ktorí akýmkoľvek
spôsobom bojujú s rakovinou – či už
u seba alebo svojho blízkeho – , je
skutočne srdcom práce Ligy proti
rakovine a je naším poslaním. Bolo by
však krátkozraké zasahovať vždy až
vtedy, keď sa problém vyskytne,
a nepokúšať sa konať tak, aby sa počet
tých, ktorí sa musia vyrovnávať
s diagnózou „rakovina“, začal znižovať. 
Prevencia, osveta, šírenie informácií. To
sú výrazy, ktoré často spomíname, keď
hovoríme o našej činnosti a o našich
aktivitách. Nie je to len „povinná jazda“,
ktorú je dobré spomenúť ako súčasť
koláča tak, aby mu nič nechýbalo.
Hovoriť o veciach, ktoré sa priamo
týkajú nášho terajšieho i budúceho
zdravia, je naozaj kľúčom k celkovej
pomoci v boji proti rakovine, o ktorom
sa toľko hovorí. 
Prevencia je potrebná pre všetkých,
týka sa všetkých, pretože zdravie
a choroba sa týkajú každého z nás.
Preto aj informácie o tom, ako si
chrániť zdravie, by mali byť prístupné
všetkým. Liga proti rakovine preto už
roky cielene oslovuje verejnosť a snaží
sa upriamiť pozornosť ľudí a docieliť,
aby sa aspoň na pár minút zamysleli
nad tým, či pre svoje zdravie a zdravie
svojich blízkych robia skutočne to
najlepšie, alebo, čo býva častejším
prípadom,  aspoň to nevyhnutné
minimum. Škodlivosť fajčenia,
následky zlého stravovania, riziká
obezity, prospech pohybu,
nevyhnutnosť preventívnych návštev
u lekára... to všetko sa Liga proti
rakovine snaží povedať ľuďom
prostredníctvom pravidelných
kampaní, vydávaných letákov a brožúr,
výstupov v médiách, informácií
uverejňovaných na internete.

Ohýbaj ma mamko, kým som
malý Janko...  
Prevencia je skutočne kľúčová téma
v oblasti ľudského zdravia, a aby bola
efektívna, vyžaduje si istý čas, trvanie,
návyk. Všetci sami na sebe dobre
poznáme, ako ťažko sa nám menia
zaužívané spôsoby správania,
jednoduché úkony, ktoré denne
robíme, spôsob, akým ich robíme, kedy
ich robíme... Čím sme starší, tým sú
všetky návyky pevnejšie a ochota či
schopnosť dosiahnuť i malú zmenu je
menšia. A keď hovoríme
o životospráve a životnom štýle – zvyk
je skutočne tou železnou košeľou,
ktorá akoby nám zrástla s našou kožou
a i najmenšie zmeny v nej vyžadujú
veľa sebazapierania, ťažkostí, driny, sú
často sprevádzané neúspechmi,
frustráciou z návratu do starých
koľají... Je to veľmi všeobecná
a spoločná ľudská skúsenosť, preto
prirodzenou odpoveďou na otázku,
ako naučiť ľudí myslieť preventívne, je
začať čo najskôr.

Onkologická výchova 
na školách 

Pred štrnástimi rokmi Liga proti
rakovine začala s úvodným

programom výučby onkologickej
výchovy (prevažne) na stredných
školách. Dnes je do tohto programu
zapojených vyše šesťdesiat škôl
z celého Slovenska a my sa tešíme, že
práca s mladou generáciou prináša
výborné výsledky. 
Je to predovšetkým záujem mladých
ľudí i o takú citlivú tému, akou je
rakovina, ktorý je tým dobrým
základom pre akékoľvek ďalšie
aktivity a vzdelávanie sa v tejto
oblasti. Nie je to však len typická
zvedavosť, ktorá sýti chuť a motivuje
študentov dozvedať sa o diagnóze
onkologického ochorenia a rôznych
jej aspektoch. Veľké množstvo
študentov k téme pristupuje
s vážnosťou a zodpovednosťou
práve preto, že si v sebe nesie
skúsenosť z rodiny či blízkeho
okolia. Veď onkologické ochorenie
sa dnes týka skutočne takmer
každej rodiny. A i preto práve
dnes viac ako kedykoľvek doteraz má
téma prevencie proti rakovine
patričný priestor a dobrú pôdu
u mladých ľudí, pretože napriek
zdanlivému či navonok
prezentovanému „nadhľadu“ či
nezáujmu sú práve oni výnimočne
citliví a vedome angažujú svoj záujem
o túto problematiku.  
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Onkologická výchova sa väčšinou
vyučuje ako krúžok, voliteľný predmet,
alebo sa vyučuje v rámci hodín
biológie, zdravotného krúžku
a podobne. Zahŕňa témy všeobecnejšie
– preventívne, ako sú riziká zlej
životosprávy, škodlivosť fajčenia atď.,
ale i odbornejšie témy, ako je vznik
rakoviny, rakovinová bunka, druhy
zhubných nádorov, výskyt a dedičnosť
rakoviny... Vyučujúci sú počas roka
v kontakte s Ligou proti rakovine, ktorá
im poskytuje nielen učebný materiál,
orientačné osnovy a učebnicu, ale snaží
sa zabezpečiť i priebežné vzdelávanie
prostredníctvom stretnutí
s odborníkmi z oblasti onkológie.
V rámci celoročnej výučby si jednotlivé
školy organizujú rôzne podujatia,
besedy s odborníkmi, ktorými výučbu
obohacujú a prostredníctvom ktorých
sú i študenti sami aktívne
zaangažovaní do priebehu výučby
onkologickej výchovy na škole. 
Veľmi úspešným a významným
programom doplňujúcim výučbu
onkologickej výchovy sú pravidelné
workshopy, ktoré Liga proti rakovine
organizuje pre zástupcov všetkých škôl
zapojených do tohto projektu.
Minimálne dvakrát v roku sa tak máme
možnosť osobne stretnúť nielen
s vyučujúcimi, ale i so študentmi, vidieť
ich záujem a v priebehu rokov
i sledovať rastúcu úroveň ich
vedomostí,  orientácie v problematike
a kreatívny prístup v riešení mnohých
praktických výziev v rámci ich škôl či
prostredia miest, v ktorých žijú. Každý
workshop má vždy svoju tému, v rámci
ktorej pozvaní odborníci (onkológovia,
psychológovia, sociálni pracovníci
a i pacienti ochotní podeliť sa o vlastné
skúsenosti s chorobou) otvárajú nové
témy, prinášajú nové poznatky a dávajú
priestor diskusii a aktívnemu
prehlbovaniu vedomostí v danej téme.
Jednou z podstatných skúseností
potvrdzujúcou to, že voľba študentov
ako cieľovej skupiny pre tento nový
a výnimočný preventívny program bola
správna, sú ich živé a zanietené
diskusie s odborníkmi prednášajúcimi
na workshope, ktoré vždy ďaleko
presahujú čas stanovený v programe.
Úroveň ich poznatkov a hĺbka ich
záujmu o problematiku i nás
organizátorov vždy nanovo prekvapí
a motivuje k ďalším plánom a novým
nápadom.  

Viacnásobný efekt  
Projekt Onkologickej výchovy na
školách je z nášho pohľadu pri
spätnom hodnotení veľmi cenným

fenoménom. Naším cieľom je naučiť
mladých ľudí myslieť preventívne –
teda starať sa o svoje zdravie, myslieť
na riziká a následky jeho
zanedbávania, pokladať návštevy
lekára a preventívne prehliadky za
samozrejmú súčasť života a nebyť
ľahostajný sám voči sebe. Toto je cesta,
ktorá, veríme, môže časom priniesť
reálne výsledky nielen vo výskyte
ochorenia či v prístupe k riešeniu
zdravotných problémov. Veríme, že
takáto práca s mládežou postupne
spôsobí i odbúranie tabu, ktoré slovo
„rakovina“ stále obklopuje, a strachu,
ktorý vyvoláva, lebo ich príčinou dnes
je práve nedostatok informácií,
mlčanie, uzavretosť, ktoré boli ešte
donedávna také typické v situáciách
onkologického ochorenia. 
Najlepším efektom a pridanou
hodnotou projektu Onkologickej
výchovy je fakt, že študenti, ktorí ho
absolvujú, sa stávajú sami šíriteľmi
myšlienok prevencie a garantmi boja
proti rakovine nielen vo svojich
školách medzi rovesníkmi, ale i vo
svojich rodinách. Informácie, poznatky
a nové pohľady na realitu rakoviny sa
tak dostanú k širokej skupine ľudí,
ktorej sa rakovina najviac týka,
najlepším komunikačným kanálom
a môžu priniesť oveľa skoršie a lepšie
výsledky ako množstvo vydaných
brožúr a letákov. Odstraňovanie rúška
hrôzy, predsudkov z rakoviny
a odkladanie lekárskych vyšetrení na
poslednú chvíľu sú hlavným dôvodom
a zmyslom na šírenie informácií
a prevencie medzi ľudí. Projekt
Onkologickej výchovy na školách je
jedinečným príkladom toho, ako sa to
dá robiť efektívne, nenásilne,
kreatívne a s výsledkami často
presahujúcimi naše očakávania.  

Čo o projekte Onkologickej výchovy
hovoria tí, ktorí sa na ňom aktívne
podieľajú? 
Vždy som mala nepríjemné pocity až
strach, keď som počula (čítala)
o rakovine. Keď prišla na školu ponuka
o možnosti špecializačného štúdia
onkológie pre učiteľov, rozhodla som
sa ho absolvovať. Uvedomila som si, že
nič o tejto problematike neviem a že
z toho pramení aj môj strach
a neistota. Počas štúdia som sa
dozvedela veľa užitočných a dôležitých
informácií, ktoré mi pomohli tak
v mojom súkromnom živote
(onkologické ochorenia v rodine), ako
aj v mojej profesii pri vyučovaní
biológie. 
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Vyučovanie onkológie pre študentov je
dôležité preto, aby jednak poznali
rizikové faktory spúšťajúce nádorové,
ale i iné ochorenia, jednak aby poznali
spôsoby diagnostiky a liečby a zbavili sa
predsudkov a strachu. Je nesmierne
dôležité, aby si uvedomili zodpovednosť
za svoje zdravie a zdravie svojich
blízkych. Zároveň sa pestuje u nich pocit
spolupatričnosti pri akciách, ktoré
organizuje Liga proti rakovine, ako sú
Deň jabĺk, Deň narcisov, workshopy,
súťaže a mnohé iné veľmi zaujímavé
aktivity, ktoré pre nás Liga proti
rakovine pripravuje.
Mgr. Beáta Miklošová (vyučujúca OV,
Gymnázium J. Papánka, Bratislava) 

Sme rady, že môžeme chodiť na
onkologickú  výchovu, preože nám
priblížila pojem rakovina a naučila nás,
že je dôležité všímať si svoje telo. Tiež
nám dáva možnosť zúčastňovať sa na
rôznych workshopoch a iných
zaujímavých podujatiach, ako je
napríklad Deň narcisov.
Lujza a Petra (Gymnázium J. Papánka,
Bratislava) 

Vnímame to ako produktívne strávený
čas. Vďaka onkologickej výchove sme sa
mohli zapojiť  do výskumného projektu
o fajčení, ktorým sme získali nový
pohľad na túto problematiku.

Aďa a Zuzka (Gymnázium J. Papánka,
Bratislava) 

Onkologická  výchova mi ponúkla
v relatívne detskom veku, keď sme sa na
biológii v škole ešte učili kvietky a huby,
preniknúť do problematiky tohto
ochorenia, o ktorom počuť dnes už
z každej strany. Jednoduchou
a nenásilnou cestou sme sa týždeň čo
týždeň dozvedali nové informácie
o príčinách a prevencii, pripravovali
sme si vlastné projekty a našou
najväčšou odmenou vždy boli
workshopy organizované Ligou proti
rakovine, kde si pre nás zakaždým
organizátori (organizátorky) pripravili
program nabitý prednáškami od
najrôznejších špecialistov. Onkologická
výchova mi teda dala možnosť
podrobnejšie sa vzdelávať v odbore,
ktorý ma zaujíma, a v neposlednom
rade som vďaka nej spoznala aj iných
mladých ľudí, s ktorými môžem tento
záujem zdieľať aj do budúcnosti.
Kristínka Jedličková (Gymnázium
Metodova 2, Bratislava) 

Onkologická výchova na našej škole mi
priblížila to, na čo sme na obyčajných
hodinách biológie nemali čas. Najviac
som si cenil rady našej pani profesorky
týkajúce sa prevencie. Dôvodom je stále
rastúce percento onkologických

pacientov. Keby sa rovnaká osveta šírila
v celej spoločnosti ako na našej škole,
pravdepodobne by toto percento bolo
o čosi nižšie. Ale ako bolo už mnohokrát
na hodinách spomenuté, či budeme žiť
život so stresom, alebo nie, je už na
našom uvážení. Takisto to platí aj pre
potraviny, ktoré denne konzumujeme.
Marek Karman (Gymnázium L.
Novomeského, Bratislava)
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Jedným z preventívnych programov
Ligy proti rakovine (LPR) je zameranie
sa na prevenciu rizikových faktorov
životného štýlu u detí a mládeže,
ktorých výskyt možno ovplyvniť
zvyšovaním informovanosti
a motiváciou jednotlivcov k zdravému
spôsobu života. Súčasťou tohto
preventívneho programu sú aj
interaktívne prednášky, ktoré sa
konajú v Centre pomoci LPR
v Bratislave. Už samotná prítomnosť
študentov v Centre pomoci LPR má
výchovný charakter. Činnosť LPR deti
a študenti poznajú z mediálnych správ
a v rámci interaktívnych prednášok
majú možnosť poznať autentické
prostredie. Podľa našich skúseností
prostredie Centra pomoci na nich
pôsobí svojimi priestormi, farebnosťou
či materiálnym vybavením. Úvod
prednášky je venovaný stručnému
prehľadu aktivít LPR.
Interaktívne prednášky prebiehajú
počas celého školského roka a sú
určené žiakom 7. až 9. ročníka
základných škôl a študentom stredných
škôl Bratislavského kraja. Prednášky
pripravujeme tak, aby sa na nich
zúčastňovali triedy alebo skupiny
s menším počtom účastníkov, ktorý
umožňuje vzájomnú komunikáciu
medzi lektormi a mladými ľuďmi.
Napriek tomu, že žiaci prichádzajú do
Centra pomoci LPR v sprievode
pedagógov, po vzájomnej dohode sa
interaktívne prednášky konajú bez ich
prítomnosti. Skúsenosti potvrdzujú, že
bez prítomnosti autority učiteľa žiaci či
študenti otvorenejšie komunikujú aj
o citlivých témach, akými sú rôzne
rizikové spôsoby správania.
Interaktívne prednášky vedú súčasne
dve lektorky - odborné asistentky
Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej
etiky Lekárskej fakulty UK v Bratislave.
Vedenie prednášok vo dvojici sa
osvedčilo z viacerých hľadísk. Každá
lektorka sa venuje špeci�ickej odbornej
problematike a študenti majú možnosť

komunikovať s dvoma odborníkmi.
Práca so skupinou žiakov si okrem
iného vyžaduje aj schopnosť pohotovo
reagovať na rôznorodé otázky z oblasti
zdravia. Navyše niektoré triedy
a skupiny mladých ľudí majú vlastný
komplikovaný systém vzťahov, ktorý sa
prejaví práve pri komunikácii
o citlivých témach.
Tematické zameranie prednášok je
orientované na prevenciu
rizikových faktorov životného štýlu
a prevenciu onkologických
ochorení. Školy si môžu vybrať zo
štyroch samostatných prednášok.  
Prednáška na tému Zdravý životný
štýl predstavuje komplexný pohľad na
životný štýl jednotlivca z hľadiska jeho
vplyvu na zdravie. Sú v nej obsiahnuté
všetky dôležité súčasti zdravého
spôsobu života, t. j. zdravá výživa,
dostatočná pohybová aktivita,
zvládanie stresu, vylúčenie škodlivých
návykov, ako sú fajčenie, pitie alkoholu
a požívanie nelegálnych drog. Veľká
časť prednášky je venovaná rizikovým
faktorom vo vzťahu k nádorovým
ochoreniam. Pri tejto téme sa snažíme

upozorniť na rôzne spôsoby správania
jedincov, ktoré navzájom súvisia
a vytvárajú ich obvyklý spôsob života.
Diskusia býva rôzne zameraná.
V niektorých skupinách najväčší
záujem vyvolávajú otázky k téme
zdravej výživy. Avšak pri tejto
prednáške najčastejšie záujem
vyvoláva konzumácia alkoholu.
Z diskusií je zrejmé, že žiaci a študenti
majú skúsenosti, často opakované,
s konzumáciou alkoholických nápojov
a jej následkami. Podľa spätnej väzby
môžeme konštatovať, že skúsenosti
s rôznou mierou pitia alkoholu majú aj
jednotlivci v nižších vekových
skupinách účastníkov prednášok.
Fajčenie a zdravie je téma ďalšej
prednášky, ktorá zo strany škôl
a učiteľov vyvoláva zvýšený záujem.
Otázka fajčenia v základných
a stredných školách je v súčasnosti
závažným a frekventovaným
problémom. Rozhovory s pedagógmi
potvrdzujú, že s fajčením žiakov
a študentov si nevedia rady ani rodičia,
ani učitelia či vedenia škôl. Podľa
zistení Úradu verejného zdravotníctva

VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME �

PhDr. Eva Dobiášová, PhD., PhDr. Ivana Vojteková, PhD.
Lekárska fakulta UK Bratislava, Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky 

Interaktívne prednášky
v Centre pomoci Ligy proti
rakovine v Bratislave

� „Aké aktivity zamerané
na prevenciu a podporu

zdravého životného štýlu
realizuje Liga proti rakovine
pre mládež?“
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sa najviac detí, ktoré fajčia na dennej
báze, vyskytuje vo väčších mestách nad
50-tisíc obyvateľov. Tento problém sa
osobitne týka Bratislavy
a Bratislavského kraja. Na druhom
stupni základnej školy denne fajčí
takmer 8 % žiakov a ich počet má
stúpajúci trend (zdroj: UVZ SR).
Anonymita veľkého mesta zrejme
poskytuje viac možností, ako sa dostať
k cigaretám bez výchovných postihov.
Aj preto je prednáška s problematikou
fajčenia u detí a mládeže taká aktuálna.
Obsahom prednášky je výskyt fajčenia,
dôvody začatia fajčenia mladých ľudí,
zloženie cigaretového dymu, fajčenie
ako závislosť, zdravotné dôsledky
fajčenia, pasívne fajčenie, liečba
tabakovej závislosti, celospoločenské
opatrenia k obmedzovaniu fajčenia.
Informácie a otázky na zamyslenie,
ktoré žiaci v priebehu prednášky
dostanú, vyvolávajú neraz búrlivú
diskusiu. Tu sa nám osvedčuje, že
diskusia prebieha bez prítomnosti
pedagógov. Množstvo otázok
týkajúcich sa fajčenia potvrdzuje, že
veľa detí a študentov je práve vo fáze
experimentovania s cigaretami či
rozhodovania sa, či  budú po prvých
skúsenostiach aj ďalej fajčiť. 
Problematikou zdravej výživy
a rizikovými faktormi vo výžive sa
zaoberá ďalšia, špeci�icky orientovaná
prednáška Výživa a zdravie. Keďže
prednáška sa snaží komplexne riešiť
tému výživy, je doplnená aj o význam
pohybovej aktivity pri udržiavaní
optimálneho stavu zdravia.
V diskusiách sa prejavuje záujem
študentov o rôzne aspekty zdravého
stravovania, veľa otázok je
orientovaných na rôzne alternatívne
spôsoby výživy a ich vplyv na zdravie. 

V jarných mesiacoch je v rámci
preventívneho programu zaradená
prednáška na tému Slnko, voda
a zdravie. Vzhľadom na zvyšujúci sa
výskyt rakoviny kože je dôležité
preventívne pôsobenie u mladých ľudí.
Študenti tak získajú poznatky
o pozitívnych aj negatívnych účinkoch
slnečného žiarenia, o prevencii
rakoviny kože a ochrane pred
nadmerným slnečným žiarením.
Študenti sa často pýtajú na konkrétne
spôsoby ochrany pred slnečným
žiarením. V diskusiách sa odhaľujú aj
mnohé mýty a nesprávne názory
týkajúce sa opaľovania a ochrany pred
nežiaducimi účinkami slnečných lúčov.  
Vzhľadom na to, že realizujeme
interaktívne prednášky, netvorí ich len
monológ lektorov. Študenti sú
podnecovaní k vzájomnému dialógu
a diskusii, majú možnosť overiť si
svoje vedomosti, postoje
a správanie prostredníctvom
rôznych testov. Takto je možné
korigovať aj rôzne nesprávne názory
a informácie. Na prednáškach
podporujeme kreativitu žiakov
a študentov prostredníctvom
projektových a skupinových úloh. Na
záver študenti dostávajú letáky,
brožúry z vydavateľskej činnosti  LPR,
ktoré im umožňujú vrátiť sa
k dôležitým informáciám týkajúcich sa
prednášanej témy. Spätná väzba zo
strany študentov je pozitívna. Zapájajú
sa do diskusie, často sa pýtajú aj na
iné, súvisiace otázky týkajúce sa
ochrany vlastného zdravia. Pre
lektorky je pozitívnou skúsenosťou,
keď diskusia trvá viac, ako je
vyhradený čas, a účastníci k lektorkám
smerujú ešte množstvo individuálnych
otázok. Teší nás dôvera mladých ľudí,

ktorá sa prejavuje pri otvorenej
diskusii. Máme tak možnosť
individuálne odpovedať na otázky,
ktoré by mladí ľudia nepoložili možno
ani rodičom, ani pedagógom.
V priebehu školského roka 2010/2011
pripravili lektorky pre všetkých
účastníkov prednášok široko
koncipovaný dotazník, zameraný na ich
spôsob života. Cieľom tohto prieskumu
bolo poznať spôsob života detí
a mládeže od 14 do 19 rokov
v Bratislavskom kraji. Dotazník
obsahoval 25 položiek zameraných na
hodnotenie vlastného zdravia,
stravovacie návyky, pitný režim,
psychickú pohodu, pohybovú aktivitu,
zdraviu škodlivé návyky, ako je fajčenie,
pitie alkoholu a užívanie nelegálnych
drog. Dotazník vyplnilo 1 325
respondentov. V súčasnosti sa získané
údaje spracovávajú pomocou
štatistického programu SPSS.
V školskom roku 2011/2012 lektorky
v spolupráci s LPR realizujú prieskum
zameraný na správanie detí a mládeže
vo vzťahu k slnku a slnečnému žiareniu,
pretože výskyt rakoviny kože, ako sme
už spomenuli, má stúpajúci trend.
Považujeme za dôležité poznať obvyklé
spôsoby správania mladých ľudí
a zvyšovať cielene ich informovanosť. 
Prednášky v Centre pomoci LPR sú
dôležitou preventívnou aktivitou.
Ich výhodou je práca s mladými ľuďmi
v menších skupinách, kde možno
veľmi adresne a individuálne
poskytovať informácie dôležité na
ochranu zdravia. Bezprostredný
kontakt s mladými ľuďmi, otvorená
komunikácia, poskytuje veľmi dobrú
spätnú väzbu. Skúsenosti z týchto
prednášok ukazujú, že hoci žijeme
v čase prudkého rozmachu
informačných technológií, v oblasti
ochrany vlastného zdravia pretrvávajú
zrejme v rodinách mnohé staré mýty
a tradičné návyky. K nim sa navyše
pridávajú nové riziká súčasného
spôsobu života. Výchova k zdraviu
predstavuje dlhodobú, trpezlivú prácu,
ktorej výsledky sa prejavia až
o niekoľko rokov. Ale iný, lepší,
„zázračný“ spôsob, ako dosiahnuť
zmenu správania ľudí k vlastnému
zdraviu, asi neexistuje. Základom
účinnej prevencie môže byť len
aktívny postoj k ochrane vlastného
zdravia u každého jednotlivca. Dnešní
žiaci a študenti - účastníci prednášok
v Centre pomoci LPR budú za krátky
čas dospelí. Postoje k ochrane zdravia,
ktoré im pomôžeme vytvoriť, môžu
ovplyvniť ich zdravie na mnoho
ďalších rokov.

VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME�
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Rakovina patrí medzi ochorenia, ktoré
sa často označujú ako „choroby
spôsobené  životným štýlom“. Sú to tie,
ktorým sa väčšinou dá predísť, ak
vylúčime zo života rizikové faktory,
ako sú fajčenie, nadmerná konzumácia
alkoholu, nezdravé stravovacie návyky,
telesná nečinnosť a následná obezita.
Následky zlého životného štýlu sú
hrozivé a prognóza je veľmi
nepriaznivá. Podľa údajov Svetovej
zdravotníckej organizácie zomiera vo
svete ročne na choroby spôsobené
zväčša nesprávnym životným štýlom
až 36 miliónov ľudí a podľa trendu sa
dá očakávať ďalší nárast. 
Každý rok viac ako 12,7 mil. ľuďom
diagnostikujú onkologické ochorenie
a 7,6 mil. ľudí na túto diagnózu
zomiera. Ak zaujmeme len pasívny
postoj a nebudeme nič robiť,
celosvetovo sa očakáva
diagnostikovanie 26 mil. nových
prípadov a 12 mil. úmrtí do roku 2030,
s najväčším nárastom ochorenia
v krajinách s nízkou a strednou
úrovňou života. (Zdroj: UICC)
Viac ako 30 až 40 percentám
onkologických ochorení sa dá
predísť prevenciou a každé tretie
ochorenie môže byť vyliečené
vďaka skorej diagnostike a liečbe. 
Svetový deň proti rakovine je
iniciatívou Únie pre medzinárodnú
kontrolu rakoviny (UICC), ktorá sa
spolu so svojimi 460 členmi v 120
krajinách sveta zameriava na ochranu
pred onkologickými ochoreniami,
zlepšenie prevencie, diagnostiky,
liečby. Je príležitosťou vyzvať celú
spoločnosť, aby sa pridala
k celosvetovému úsiliu znížiť
úmrtnosť na rakovinu do roku 2025
o 25 percent. 
Tohtoročná kampaň sa nesie v duchu
spoločného úsilia a spojenia v boji
proti rakovine vyjadreného heslom:
Spoločne to dokážeme.
Táto výzva je určená nielen
jednotlivcom, ale i vládam
a organizáciám, aby niečo urobili
s alarmujúcou situáciou – každý musí
prispieť svojou časťou. 
Niekomu sa to možno bude zdať ako
naivná predstava, je však veľká nádej
na zmenu. Keby si ľudia od mladosti
navykli na zdravý životný štýl, zdravšie
sa stravovali, nefajčili, alkohol
konzumovali v menšej miere,
vyhľadávali a využívali prístup
k organizovaným skríningovým
programom, mnohým by to zachránilo
život.  

Základom je prevencia, spôsobov,
ako byť zdravší, je hneď niekoľko: 
– Nefajčite. Ak fajčíte, nefajčite

v prítomnosti nefajčiarov. 
– Vyhýbajte sa obezite.
– Vykonávajte pravidelnú fyzickú

aktivitu s výdajom energie.

– Jedzte denne viac druhov zeleniny
a ovocia, obmedzte príjem potravín
obsahujúcich živočíšne tuky.

– Vyhýbajte sa nadmernej konzumácii
alkoholu. Ak pijete alkohol (pivo,
víno, koncentráty), znížte dávku na
dva nápoje denne v prípade muža,
jeden nápoj denne v prípade ženy.

– Nevystavujte sa nadmernému
slnečnému žiareniu. Dôležité je
chrániť deti a mladistvých. Tí, ktorí
majú sklon sa na slnku rýchlo spáliť,
musia sa chrániť počas celého života.

– Dodržiavajte pravidlá ochrany pred
známymi rakovinotvornými látkami.
Dodržiavajte všetky zdravotné
a bezpečnostné predpisy pri styku
s látkami, ktoré môžu spôsobiť
rakovinu. 

– Ženy: nezabúdajte na pravidelné
samovyšetrenie prsníkov,
zúčastňujte sa na preventívnych
gynekologických prehliadkach.
V prípade podozrenia nečakajte,
vyhľadajte lekára.

– Muži: nezabúdajte na pravidelné
samovyšetrenie semenníkov.
V prípade podozrenia nečakajte,
vyhľadajte lekára.

– Muži a ženy od 50. roku veku:
zúčastňujte sa na skríningu hrubého
čreva a konečníka.

– Zúčastňujte sa na vakcinačných
programoch proti infekcii
spôsobenej vírusom HPV a HBV.  

Situáciu však nezmenia len
jednotlivci. Úlohou vlád je: 
– Zaistiť zavedenie účinného

programu kontroly v každom štáte.

– Zlepšiť sledovanie údajov
o globálnom bremene rakoviny
a výsledkov jeho kontroly.

– V oblastiach postihnutých infekciou
HPV a HBV zaviesť vakcinačné
programy.

– Zlepšiť povedomie verejnosti
o rakovine, odstrániť škodlivé mýty
a mylné predstavy o rakovine.

– Zvýšiť počty včasne zistených foriem
rakoviny zavedením skríningu
a programov včasnej diagnostiky
a zvýšením úrovne vedomostí laickej
verejnosti i odborníkov o varovných
príznakoch najčastejších druhov
rakoviny.

– Zlepšiť prístup všetkých pacientov
k presnej diagnóze potrebnej na
dokonalú liečbu, podpornej
starostlivosti, rehabilitačným
službám a paliatívnej starostlivosti.

– Umožniť účinnú liečbu bolesti pre

všetkých onkologických pacientov.
– Zvýšiť možnosti vzdelávania

zdravotníckych pracovníkov
v rôznych oblastiach kontroly
rakoviny.

– Dosiahnuť zvýšenie počtu pacientov
prežívajúcich rakovinu vo všetkých
krajinách sveta.

K Svetovému dňu proti rakovine sa
každoročne pripája aj Liga proti
rakovine, ktorá sa na prevenciu
zameriava nielen 4. februára, ale počas
celého roka. K jej preventívnym
aktivitám patria edukačné prednášky
pre žiakov a študentov realizované
v Centrách pomoci LPR, onkologická
výchova na školách, poradenstvo
v rámci Linky pomoci, edukačné
materiály zamerané na konkrétne
ochorenia i prevenciu
a v neposlednom rade aj každoročne
realizované edukačné a preventívne
kampane, upozorňujúce na známe
rizikové faktory.

ÚSPEŠNE SME ZVLÁDLI �

Ing. Mgr. Martina Myjavcová-Slušná, PR manažér Ligy proti rakovine

4. február je Svetovým dňom proti rakovine
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� Chlapci, predstavte nám vaše
zoskupenie (ako ste vznikli, kto ho
tvorí, ako často sa stretávate
a nacvičujete, čo všetko okrem
ľudovej hudby hráte...)

– Ľudová hudba Ferkovci je kolektív
mladých ľudí – muzikantov. Venujeme
sa interpretácii predovšetkým ľudovej
hudby, ale aj spracovaniu stále živých
piesní starších slovenských umelcov,
�ilmovej hudby, zahraničného folklóru,
ale aj ďalších hudobných žánrov.
Nesieme však aj iný názov – Curiosi di
tutto orchestra. Sme to tí istí
muzikanti, ale pod vedením skvelého
učiteľa pána Mgr. Art. Rafaela Hrdinu.
My sme taká malá hudobná rodina.
Vyrastáme spolu od detstva, detských
folklórnych súborov, a spolu sme
rozveselili a roztancovali divákov
hádam vo všetkých krajinách Európy,

ale aj v krajinách na americkom
a austrálskom kontinente. 

� Vieme, že nie všetci sa venujete
hudbe profesionálne. Aké sú vaše
povolania?

– Hudba je naše hobby, taký �ilter od
našich povolaní. Každý z nás má iné
povolanie. Nájdete medzi nami lekára,
obchodníkov, manažérov, stavebného
inžiniera, informatikov a, samozrejme,
hudobného pro�íka pána učiteľa –
preto sme si vybrali aj to spojenie
Curiosi di tutto.

� Čo pre vás hudba znamená?

– Hudba je pre nás radosť, potešenie,
je to naša vášeň, náš druhý život,
inšpirácia. Milujeme ju, sprevádza nás
životom a chceme s ňou zostarnúť.

� Kde všade hrávate a kde vás
môžeme najbližšie počuť?

– Sme kapela pre každé podujatie,
oslavu. Nemáme stabilné pôsobisko,
ale nájdete nás koncertovať na
festivaloch, na súkromných akciách,
pri rônych príležitostiach, ba dokonca
aj v kostole. Ak by mal niekto záujem
o naše predstavenie, môže nás
kedykoľvek kontaktovať na našom
maile slovakband@gmail.com alebo
priamo sa môže obrátiť na Andreja
Záhorca 0944 353 153.

� Na ktoré vaše doterajšie
vystúpenie ste najviac hrdí?

– Sme hrdí na každé naše vystúpenie,
ale asi najviac na tie s orchestrom,
pretože nikto z nás neštudoval hudbu
profesionálne a dávame do toho celú
našu energiu.

� Hrali ste už naozaj na mnohých
svetových miestach, pritom si
nerobíte žiadnu mediálnu
kampaň. Ako je to možné?

– :) Sám neviem. Máme webstránku
www.mojahudba.sk, ale asi to bude preto,
že sa snažíme zanechať v ľuďoch dobrú
náladu. A niet nad lepšiu reklamu, ako je
spokojný človek, poslucháč. Ľudia si nás
potom aj sami nájdu.

ZÁBAVA�

Milí a energickí muzikanti z Ľudovej hudby Ferkovci sú už mnohým
z vás známi. Ich skvelá hudba a spev spríjemnili už viacero
kultúrnych podujatí organizovaných pre Ligu proti rakovine. 
Rozveselili nás, roztancovali, rozosmiali a mali sme možnosť sa aspoň
na chvíľu odpútať od reality. Dobrý pocit a prijatá energia nám však
ostali aj do ďalších dní. 
Nedalo nám nezistiť, ako to tí „Ferkovci“ robia, že nielen hrajú
a spievajú výborne, ale šíria pritom aj neskutočnú „liečiacu“ energiu
a navyše dobre vyzerajú :)



� Veľmi si vážime vašu ochotu hrať
aj na podujatiach Ligy proti
rakovine. Ako vnímate našu
vzájomnú spoluprácu? (Ako sa
cítite u nás v Centre pomoci, ako
vnímate spätnú väzbu od našich
divákov, čo vám to prináša...)

– Veľmi nás teší, že môžeme prísť
a potešiť Vašich divákov. Sme Lige
proti rakovine vďační za možnosť
prezentovať to, čo počas celého roku
nacvičíme. Hudba je plná emócií,
radosti. A muzikantmi sme sa stali, aby
sme ich prinášali ľuďom. Vaši diváci asi
najviac potrebujú radosť, uvoľnenie
a zabudnúť na každodenné starosti,
preto nás veľmi teší, keď môžeme
prísť a vyčariť na ich perách úsmev
a v očiach slzy šťastia a radosti. To je
pre nás najväčšia vďaka. Prináša nám
to pocit duševného naplnenia.

� Aké sú vaše najbližšie plány, ciele?

– Chceli by sme nahrať CD a,
samozrejme, pripravujeme nový
program s orchestrom.  Chceli by sme
pokračovať v spolupráci s vaším
centrom a prípadne nadviazať
spoluprácu s ďalšími organizáciami,
spolkami a centrami. 
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ZÁBAVA �

Na záver by sme chceli poďakovať  v prvom rade Vám za možnosť, ktorú
ste nám dali, potom nášmu pánovi učiteľovi Rafaelovi Hrdinovi za jeho
ochotu viesť orchester, za jeho tvrdú prácu s nami a výdrž pri našom
hraní klasickej hudby :) a, samozrejme, našim manželkám a priateľkám
za ich podporu.

ĎAKUJEME.




