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PRÍHOVOR�

Milí čitatelia,

práve držíte v rukách predveľkonočné vydanie nášho magazínu.
Možno však neviete, že ide o také malé jubilejné číslo, je totiž
desiate!

A tak nám dovoľte poďakovať sa vám za vašu priazeň, pozitívny
ohlas, námety na príspevky a najmä za vami zaslané príbehy
a rady, s ktorými ste sa rozhodli s nami podeliť. Veríme, že
magazín La Speranza bude oslavovať ešte veľa takýchto
narodenín, a že vám prinesie veľa radosti a informácií. 

Vaša redakcia

Slniečkový pohľad na rakovinu
Ešte nie je taká bežná ako chrípka, ale postihuje čoraz viacerých. Vôbec si
nevyberá, postihuje starších, starých, no i celkom maličkých a mladučkých. Albert
mal 14 rokov, keď začal desaťročný zápas s touto hydrou. Za ten čas prišiel
o jednu nohu, polovicu pľúc a o kus pečene. Dnes je šťastný, život si vychutnáva,
píše scenáre, divadelné hry, nakrúca �ilmy. Napísal aj knihu. Knihu o tom, čo ho
rakovina naučila a ako sa to všetko dá aplikovať v každodennom živote. Knihu
o slniečkovom pohľade na rakovinu.
Koľkí z nás by dokázali zorganizovať si predoperačnú párty na rozlúčku s nohou?
A celú ju pretancovať?
Albert si vytvoril žltý svet farby slnka. Následne koncepciu žltého sveta slniečok.
Verí, že aj jeho čitatelia objavia a budú si pestovať vlastný svet slniečok.
Kniha Žltý svet Alberta Espinosu je pozitívnym čítaním. Nie je prekvapujúce,
že pripravovaný (v tlači) slovenský preklad knihy mladého autora je už
35. vydaním.

(ana)
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Od roku 2010, keď manželka  ochorela na onkologické ochorenie, sa spoločne
venujeme tejto problematike a rakovina sa stala súčasťou nášho života. Človek
v produktívnom veku, plný síl a s množstvom plánov zrazu prichádza na to, že
všetko je úplne inak, a zo dňa na deň prehodnotí svoj rebríček hodnôt celkom
od podlahy.
Pri týchto diagnózach je to o to ťažšie, že mnohokrát tu ide o všetko. Nie nadarmo
sa však hovorí, že nádej zomiera posledná. Našťastie tu máme rôzne združenia
a organizácie, ktoré sa venujú takýmto ľuďom. Ich práca je záslužná, nezištne
pomáhajú a zaujímajú sa o osudy jednotlivých pacientov.
Svojho času som si v Slovenskom rozhlase vypočul rozhovor o jednom zo
zakladateľov neziskovej organizácie Dobrý anjel. Tento človek ma veľmi zaujal
hlavne z ľudského hľadiska. Pri možnostiach, ktoré má, si vybral práve túto cestu
– cestu pomoci neznámym trpiacim ľuďom. V dnešnej hektickej dobe plnej
materializmu, reklám a pretvárky mi to pripadá ako sen, že sa nájdu ľudia,
ktorým ide o druhého, nie o seba. V neposlednom rade sa patrí spomenúť aj
personál nemocníc. Všetci dobre vieme, za akých podmienok pracujú. Konkrétne
na onkológii podávajú nadľudský výkon, bez ohľadu na svoje problémy, nálady
a pocity. Nechcem tým, samozrejme, podceňovať ostatné medicínske odvetvia,
ale pracovať na onkológii si vyžaduje naozaj celého človeka. Dovolím si tvrdiť, že
túto prácu nedokáže vykonávať každý. My teda chodíme do Adosu v Poprad
a či už tím lekárov, alebo kolektív sestier POKO sú profesionáli na svojom

mieste a patrí im aj takto verejne jedno veľké ĎAKUJEM.
Toto všetko spomínam kvôli pacientom, ktorí len nastupujú náročnú a dlhú
liečbu, aby neklesali na duchu, pretože bojovať sa dá dôstojne. Nehovorím, že je
to cesta ľahká, ale mnohokrát s happy endom a ľudia s onkologickým ochorením
prežijú roky plnohodnotného a spokojného života.

Jozef z Kežmarku
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Ako 2 kolesá rozhýbu bicykel, 
tak vaše 2% rozhýbu pomoc 
tým správnym smerom...
Liga proti rakovine Vám ďakuje za podporu.

Tlačivo na poukázanie 2 % nájdete na 
www.lpr.sk. Upozornenie! U právnických 
osôb je poukázanie 2%  z dane 
podmienené poskytnutím daru vo výške 
0,5%. Bez tohto daru môže právnická 
osoba poukázať 1,5% z dane. Pre fyzické 
osoby zostáva systém nezmenený.

Liga proti rakovine SR
Právna forma: občianske združenie
Adresa: Brestová 6, 821 02 Bratislava
IČO: 00 64 12 19 *

*Na zaslanie 2 % nie je potrebné číslo účtu organizácie
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Emília Beňová

Viete, čo je rakovina?
Vo svojom príbehu sa vrátim o 35
rokov späť. Práve vtedy sa mi narodil
prvý syn Robko. Zdravý, len hlavičku
mal stále nabok. Chodili sme
pravidelne do poradne, odporúčali mi
podkladať hlavičku, narovnávať.
Nepomáhalo. Robko mal asi rok, keď
ortopéd odporučil operáciu
tortikolisu. Aká som bola nešťastná,
taký malý a operácia. Ani mi vtedy
nenapadlo, že tortikolis je vlastne nič
oproti tomu, čo nás čakalo o niečo
neskôr. Už sme boli prijatí na oddelení
ortopédie, keď mu lekár zistil v brušku
akúsi „hrčku“. Operácia tortikolisu sa
odkladá. Boli sme prepustení domov,
nasledoval kolobeh vyšetrení a za
týždeň sme čakali na príjem na
Kramároch. V tom čase pacient
nemohol byť o svojom zdravotnom
stave informovaný. Lekár zdravotnú
dokumentáciu dal do obálky, prelepil
páskou a poistil pečiatkou. A tak som
len vedela, že má niečo na pečeni a
musia ho operovať. V prvých chvíľach
mi ani nedošlo, že to môže byť niečo
vážne. Nebolo mi ani divné, že do
Bratislavy sme sa dostali za týždeň.
Bez známostí, bez podplácania. Syn
mojej kamarátky mal rázštep pery a
podnebia a ona často spomínala, koľko
ju to už stálo peňazí. Prvé, čo mi
napadlo, boli peniaze. Bola som mladá
a myslela som si, že bez úplatkov to
nejde. A my sme peniaze nemali.
Všeličo mi chodilo hlavou. Keď som
prišla domov, nachystala som si aj veci,
čo mu oblečiem do truhličky...
V deň operácie som čakala vo
vestibule. Ten čas bol nekonečný.
Uľavilo sa mi, keď mi lekárka povedala,
že Robko operáciu prežil. To mi vtedy
stačilo. Za pacientami návštevu
nepúšťali, a keď som tam išla, tak len
po informácie. Asi po dvoch-troch
dňoch som sa spýtala, čo to vlastne
bolo. Lekárka ma informovala. Na tú
dobu, pre mňa dievča z dediny, veľmi
odborne: „Bolo to zhubné.“ To mi však
nič nehovorilo. Úplne pokojne som sa
spýtala, čo bude ďalej, akú má nádej.
A ona odpovedala otázkou: „Viete, čo
je rakovina?“ Tak toto pochopilo aj
dievča z dediny, ktorému sa v tej chvíli
zahmlilo pred očami. Po chvíli som
začala vnímať. Dozvedela som sa, že
sme mali veľké šťastie, že má silné
a zdravé srdiečko. A že je siedmy
takýto malý pacient v rámci Slovenska,
ktorý prežil takúto operáciu. A že sme
prišli v hodine dvanástej, možno
o týždeň by už bolo neskoro. Jedna

polovica pečene už nebola pečeň, ale
nádor obalený v blane od pečene.
Kebyk táto praskla, už by bolo
neskoro. A že po operácii sa zotavuje
dobre. Asi po dvoch týždňoch mi jedna
lekárka sľúbila, že ak prídem v nedeľu,
keď bude mať službu, ukáže mi ho.
Veľmi som sa na tú chvíľu tešila.
Nemohla som sa dočkať, keď sa
otvoria dvere, v ktorých bude môj syn
v niečiom náručí. A keď si ho aspoň
nachvíľu zoberiem do svojho náručia.
Dvere sa otvorili, zbadala som moje
dieťa, ktoré som si chcela nachvíľu
popestovať, no moje dieťa sa odvrátilo
a začalo hrozne plakať. A tak ho hneď
zaniesli na oddelenie
s ospravedlnením, že má veľkú ranu
a plakať nesmie. Asi po štyroch
týždňoch sme Robka konečne priviezli
domov. Bol bledučký, slabučký.
Nevedel sedieť. Mal 16 mesiacov a my
sme z povaly museli zniesť kočík,
v ktorom sme ho vankúšmi podkladali,
aby si chvíľu posedel. Bolo mi
povedané, že keď prežije rok, máme
vyhraté. A máme ho sledovať, ak by sa
nám niečo nepozdávalo, treba hneď ísť
na kontrolu. Bol to neuveriteľne dlhý
rok, počas ktorého v noci aj jeho hlbší
nádych ma zobudil. Teraz má syn 35.

Rakovina v rodine 
po druhý raz

Na jeseň v roku 1987 naša mama
začala chodiť po vyšetreniach, mala
problémy s konečníkom. Potvrdila sa
rakovina konečníka, v januári 1988 ju
operovali, spravili jej vývod. Operovali
ju v malej nemocnici, urobili, čo bolo
nevyhnutné, a tým sa to skončilo.
Veľmi ťažko to znášala, ale naučila sa
s tým žiť. Asi o osem mesiacov sa jej na
hrubom čreve vytvoril nádor znovu,
bola nutná ďalšia operácia. Tentoraz
v okresnej nemocnici, kde jej
vyoperovali celé hrubé črevo, pretože
ho mala celé napadnuté polypmi. Po
operácii žila asi týždeň, jej starší
organizmus neuniesol v krátkom
rozpätí dve také veľké operácie. Keby
jej hrubé črevo odstránili hneď...

Rakovina po tretie
Koncom decembra 1987 som zistila, že
ma akosi preháňa, začala som sa
sledovať. Najskôr som si myslela, že to
je len psychika – reakcia na mamin
zdravotný stav. No keď hnačky
neprechádzali ani po mesiaci,
predsavzala som si, že sa pôjdem dať

vyšetriť. Avšak boli iné „neodkladné
povinnosti“ až do konca januára, keď
sme mali autonehodu. Odniesla som si
to hlavne ja. Mnohopočetné
pomliaždeniny, ťažký otras mozgu,
zlomené štyri rebrá, roztrhnuté pľúca
s následným pneumotoraxom,
krvácanie do brucha. Hospitalizovali
ma v Trenčíne, naša mama vtedy ležala
v inej nemocnici. Ani jej hneď nič
nepovedali. Týždeň som ležala na áre,
nikto si nebol istý, či prežijem, pretože
s tromi hadičkami v pľúcach som išla
„pod nože“, keď mi išli čistiť dutinu
brušnú. Lekári sa priamo pri mojej
posteli radili, či operovať, či nie, bolo
to veľké riziko, ale iné východisko
nebolo. Mohla som zomrieť na otravu
alebo v narkóze. Alebo prežiť. A tak
som zaspávala s vedomím, že už nikdy
neuvidím moje tri malé deti, vtedy
desať-, osem- a päťročné. Keď som sa
z narkózy prebrala, nado mnou som
videla sa skláňať postavy v bielych
plášťoch. Prvé, čo mi prebehlo hlavou,
bolo: „Tak predsa tí anjeli existujú.“ Tu
musím dodať, že neverím v Boha. To
len tak na okraj. Keď už som trochu
vnímala, opýtal sa ma lekár, či máme
v rodine niekoho chorého na rakovinu
hrubého čreva. Ja som mu odpovedala
otázkou: „Mám vývod?“ Potom som
povedala, že mama je práve
v nemocnici po operácii. Dozvedela
som sa, že som mala dva nádory,
odstránili mi asi 30 cm hrubého čreva,
pravdepodobne že je to zhubné a že vo
vlastnom záujme sa má dať vyšetriť
pokrvná rodina mojej mamy. Povedala
som to mojej sestre, lebo viac
súrodencov už nemám. Sestra išla
k svojej lekárke, tá ju na nejaké
vyšetrenie poslala, vraj je v poriadku.
Asi po mesiaci hospitalizácie som
prišla domov, medzitým už mama
doma bola. Po zotavení sme spolu
s mamou chodili na chemoterapiu, ja
som počas chemoterapie bola
hospitalizovaná aj na pľúcnom
oddelení pre opakované zápaly pľúc.
Počas tejto hospitalizácie som bola
objednaná na kolonoskopiu,
vyšetrenie som aj absolvovala.
Dozvedela som sa, že mám celé hrubé
črevo samý polyp a každý sa môže
kedykoľvek zvrhnúť na rakovinu. To
bolo na ten čas všetko. Vie si niekto
predstaviť, aká to bola pre mňa
správa? Nič bližšie. Či sa s tým dá niečo
robiť, koľko sa s tým dá žiť, nič. A to
som bola v nemocnici, s nikým sa
porozprávať, požalovať, poradiť...
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V tom čase sa o rakovine nerozprávalo.
Ako som spomenula, liečila som sa
v tom čase chemoterapiou, hanbila
som sa aj za to, že mi padali vlasy.
Hanbila som sa upratovačke priznať,
prečo je pri mojej posteli toľko vlasov.
Vždy ráno som ich nenápadne zbierala
z postele aj z podlahy. A do toho ešte
správa, že mám napadnuté celé hrubé
črevo... Nikto si nevie ani predstaviť,
aké muky som prežívala v noci, keď
som nemohla spať. Pri ďalšej návšteve
gastroenterológa som sa dozvedela, že
sa dá žiť aj bez hrubého čreva. Znovu
mi aj on povedal, nech príde k nemu aj
moja sestra. Povedala som mu, že ona
už na vyšetrení bola a že je v poriadku.
On mi na to povedal: „Ale ja by som ju
predsa len rád videl.“ A tak sa išla dať
vyšetriť znovu. Išla iba preto, lebo ju
na vyšetrenie pozval, bola si istá, že si
ide len utvrdiť, že je zdravá. Aké však
bolo jej prekvapenie, keď sa
dozvedela, že má celé črevo posiate
polypmi. Lekárka ju vtedy poslala na
iné vyšetrenie, ako mala, tam sa
polypy nedali vidieť. Tento
gastroenterológ, myslím si, dokonca
som presvedčená, že konal nad rámec
svojich povinností. Mohol nás odoslať
jednoducho na chirurgiu, napríklad do
spádovej nemocnice, kde našej mame
s diagnózou polypóza hrubého čreva
odstránili len časť čreva s nádorom
a o osem mesiacov zomrela. No on,
lekár Bajzík, gastroenterológ
z Považskej Bystrice, nám vybavil
operáciu v Banskej Bystrici. Sestru
operovali hneď, ako to bolo možné
(totálna kolektómia hrubého čreva).
Mňa až 1,5 roka po zotavení po úraze
a chemoterapii. 
Mám dve dcéry a jedného syna, sestra
má dvoch synov. Všetci chlapci sú po
totálnej kolektómii hrubého čreva pre
polypózu. Sleduje nás
gastroenterológ, raz za pol roka
chodíme na vyšetrenie, odstráni nám
nové polypy z konečníka, čo sa nedá
prístrojom, to nám chirurgicky
odstráni MUDr. Smatana, t. č. primár
chirurgického oddelenia FN v
Trenčíne. Tu mi nedá nespomenúť, že
už by sme mali dávno vývod, keby
nám väčšie polypy, ktoré sa nedajú
odstrániť prístrojom, nezačal
operovať práve MUDr. Smatana ešte
ako primár chirurgického oddelenia
v Púchove. Že to nie je až taká
samozrejmosť, sme prišli na to, keď
toto oddelenie bolo zrušené, MUDr.
Smatana bol bez miesta, sestre bolo
treba odstrániť polyp a nemal kto.
Bola asi v troch nemocniciach a všade
jej navrhovali vývod, s čím

nesúhlasila. Až potom už toľkokrát
spomínaný MUDr. Bajzík jej vybavil
chirurga v NOU v Bratislave.

Rakovina po štvrté
Bolo to pred štyrmi rokmi. Tu už sa
nebudem veľmi rozpisovať. Ako som
spomínala, chodím na kontroly, začali
sa mi robiť polypy aj na dvanástniku.
Keď ich nebolo veľa, dali sa
odstraňovať. Keď sa už nedali, navrhli
mi operáciu. To už som chodila aj ku
gastroenterológovi do OÚSA
v Bratislave, ten má iné vybavenie.
Tam ma chirurg pri vyšetrení
informoval, o akú operáciu ide. Že je to
jedna z najťažších brušných operácií,
pri ktorej sa musia odstrániť celý
dvanástnik, spodná časť žalúdka,
tretina pankreasu, žlčník aj so
žlčovodom i časť tenkého čreva.
A mám sa rozhodnúť. Môžem sa dať
operovať hneď, preventívne. Že je

možné, že sa s tým dá ešte nejaké dva
až tri roky počkať, samozrejme,
s kontrolami. Dlho som nerozmýšľala.
Mala som vtedy asi 55 rokov a čím je
človek starší, tým operácie ťažšie
znáša, aspoň tak som si to myslela
a myslím ja. To bolo začiatkom leta
a 7. 10. 2009 som bola operovaná na
dvanástnik, na ktorom už boli dva
zhubné, ale malé nádory. Obišlo sa to
bez chemoterapie. 
Som vďačná všetkým lekárom, ktorí sa
o nás starajú, aj tým nespomenutým.
Som vďačná aj za možnosť
o chorobách diskutovať, otvorene
hovoriť. Sama na sebe som zakúsila,
aké je ťažké s chorobou žiť len sám.
Moje deti sa dozvedeli, že som mala
rakovinu, až keď boli dospelé. A moje
vnúčatá to vedia už teraz. Vedia, že je
to ťažká choroba, ale že sa dá liečiť
i žiť s ňou, aj keď ja im vravím, že už
som vyliečená.
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Jana Matejčíková

Dotkla som sa hviezd
Nie vždy sa podarí žene dostať vo
svojej kariére až na vrchol a dotknúť
sa hviezd. Mne sa to podarilo a ten
pocit som si pár rokov patrične
užívala, nikdy, a to ani v najhoršom
sne, sa mi neprisnilo, že raz za to
zaplatím vysokú cenu.
Plná síl, elánu, pracovných nápadov,
úspechov a ocenenia som žala jedno
víťazstvo za druhým. Až výsledky
preventívnej kontroly, na ktorú som
našťastie pravidelne chodila, ma
vyviedli z omylu, že život nie je len
o výhrach, ale aj o prehrách a pádoch.

Ani neviem ako, ale po oznámení
možnej diagnózy som sa zrútila,
a keď mi po operácii prsníka
oznámili, že mám rakovinu, bola som
úplne na dne. Možno stačilo si
povedať – aj toto treba zvládnuť
a nielen dotýkať sa hviezd.
Nemala som na to síl, odmietala som
prijať skutočnosť, že som
onkologická pacientka, a nechcela
som s nikým o svojej diagnóze
hovoriť. Život sa mi otočil o 360
stupňov a ja som sa stala
skromnejšou, pokornejšou

a potvrdila som si dôležitosť úplne
iných hodnôt, ako sú úspechy. Vážim
si všetkých, čo ma majú radi a podali
mi pomocnú ruku v ťažkých chvíľach
liečby. Okrem rodiny stáli pri mne aj
priatelia a kamaráti, dokonca aj Liga,
ktorá ma zobrala na týždenný pobyt
medzi svojich (tak nazývam
onkologických pacientov, medzi
ktorých patrím). Obohatili ma nielen
pocitmi, ale aj radami a ja som
pochopila, že život sa dá vychutnávať
aj takto oklieštený, človek sa s tým
musí naučiť iba žiť.

Elena Bohušová

Môj vlastný svet
Počas práceneschopnosti ma podľa
slov mojich nadriadených
presťahovali, podľa môjho názoru
vysťahovali z kancelárie. Nábytok si
z prevažnej časti rozobrali
„kolegovia“, ostali mi dve skrinky,
nenechali mi ani môj bývalý pracovný
stôl. Preložili ma do kancelárie, kde
boli už dva počítače, z ktorých však
ani jeden nemám k dispozícii. Takže
teraz si veci zložím v jednej
kancelárii, pracovné veci sú prevažne
v škatuliach v inej kancelárii a ja
robím v zasadačke na notebooku. Po
presťahovaní do inej kancelárie ešte
počas péenky mi dva mesiace nebol
nikto z roboty schopný povedať, že
ma presťahovali a do ktorej
kancelárie, po návrate do roboty som
v prvý deň sedela asi pol hodiny na
chodbe, kým prišiel niekto
„kompetentný“, povedal mi, kde
sedím, a dostala som kľúče. Po takmer
18 rokoch práce v organizácii. Pritom
som niekoľkokrát v čase, keď som
bola už presťahovaná, v robote bola.
Zažila som, že v Sociálnej poisťovni
nebol odovzdaný môj doklad na
nemocenské dávky, takže som nejaký
čas ostala bez peňazí. Doklad sa
nenašiel a ja som si u všeobecného
lekára musela žiadať duplikát –
mohol odo mňa pýtať za to peniaze,
nebola to lekárova chyba a ani moja,
keďže ja som doklad musela
odovzdávať zamestnávateľovi
a odovzdávala som ho vždy načas.

Ešte počas práceneschopnosti som
musela riešiť plánovanie dovolenky –
a to som ešte nevedela, kedy
nastúpim a či vôbec na plný úväzok
do roboty nastúpim. Napriek tomu,
že som požiadala o možnosť čerpať
dovolenku hlavne v pondelky alebo
v piatky (s tým, že sa prispôsobím),
kolegyňa, ktorú chodím zastupovať,
si berie dovolenku zásadne
v pondelok alebo v piatok,
najčastejšie po sebe nasledujúci
piatok a pondelok.
Prvá vec po návrate z péenky –
zníženie platu bez nejakého bližšieho
vysvetlenia, dokonca dekrét
s dátumom mesiac dozadu. Po
upozornení, že prečo tam už teda nie
je aspoň aktuálny dátum, mi bolo
povedané, že to je jedno.
Po návrate z péenky napriek tomu,
že šesť mesiacov bolo za mňa
zastupovanie a ďalšie štyri mesiace
sa môj plat rozdeľoval ako odmena,
som musela dorábať desať mesiacov
staré veci, začínala som tam, kde som
to pred nástupom na péenku
nechala.
Hoci som si nežiadala žiadne úľavy
v práci a chcela som len primerané
pracovné podmienky, také, aké som
mala pred práceneschopnosťou, do
dnešného dňa ich nemám. Aj keď to
ešte nie je ani rok od skončenia
onkologickej liečby, nechcú
v zamestnaní pochopiť, že práca, a to
zastupovanie kolegyne v podateľni –

pokladni, je hlavne v období
zvýšeného výskytu respiračných
ochorení pre mňa zo zdravotných
dôvodov zatiaľ nie veľmi vhodná,
musím chodiť zastupovať.
Ešte pred ochorením boli v práci
zvyknutí, že som tam bývala dlhšie,
ako bol pracovný čas, že som si
robotu nosievala domov, aby bolo
všetko načas urobené. Po návrate po
ochorení sa čudujú, že neostávam
v práci dlhšie, že nie som ochotná
nosiť si robotu domov. Myslím, že to,
čo všetko onkologické ochorenie
prináša, chápu len tí, ktorí ho sami
prekonali alebo majú v blízkom
príbuzenstve človeka, ktorý ho
prekonáva. Skončením onkologickej
liečby, aj keď človeku lekári povedia,
že je „vyliečený“, sa mnohokrát
všetko len začína. Organizmus
potrebuje nejaký čas, aby sa
spamätal, a človek v tom období
naozaj často nie je naplno výkonný,
niekedy sa organizmus možno
nespamätá vôbec.
Našťastie mám v práci kolegyňu,
ktorá onkologické ochorenie
prekonala asi pred štyrmi až piatimi
rokmi. A tá mi ešte pred návratom do
práce povedala, že tam ma nepochopí
nikto a že ak mi môže poradiť, aby
som sa snažila vytvoriť si hlavne
v zamestnaní svoj svet a o ochorení
nemám pred kolegami hovoriť.
Možno práve toto mi pomáha tam
prežiť.
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Bibiana Roháčová

Aby sme boli zdraví
Cibuľový čaj proti kašľu
a nachladnutiu
Potrebujeme: cibuľu, vriacu vodu
Ďalej podľa chuti: med, krupicový
alebo trstinový cukor, citrón, koreňový
zázvor, škoricu, maslo, mlieko a pod.
Postup prípravy (uvádzame dve
možnosti):
1. Dve olúpané cibule pokrájame,
dáme do hrnca, zalejeme pol litrom
vody a privedieme do varu. Na
miernom plameni varíme 10 až 15
minút. Potom scedíme. Cibuľový
vývar osladíme medom alebo cukrom.
Pokiaľ sladíme medom, ktorý by
mohol dráždiť na kašeľ, môžeme
vývar zjemniť trochou mlieka alebo
lyžičkou masla, ktoré sa v horúcom
čaji rozpustí. Ak vám čaj nechutí,
môžeme počas varenia pridať
škoricu, kúsok nastrúhaného
(nasekaného) zázvoru alebo kôru 
z citróna. Citrónovou šťavou môžeme
ochutiť i hotový čaj.
2. Dve olúpané a pokrájané cibule
dáme do pollitrového hrnčeka a po
okraj zalejeme horúcou vodou.
Necháme lúhovať 10 až 15 minút.
Potom scedíme a ochutíme rovnako
ako v prvej možnosti. Zázvor, kôru
z citróna, korenie zalievame spoločne
s cibuľou.
Čaj pomôže proti nachladnutiu,
chrípke, viróze, zápalu priedušiek.

Cesnakový elixír
Potrebujeme: cesnak, citróny, med
Postup prípravy:
Šesť citrónov (bez šupky a jadierok),
30 ošúpaných strúčikov cesnaku 
a deci medu rozmixujeme na hustú
kašu. Nalejeme do pohárika 
a odložíme do chladničky. Užívame tri
týždne nalačno 1 až 2 lyžičky denne.
Týždeň si dáme pauzu a kúru
zopakujeme. Elixír odstraňuje tuk 
a vápnik v cievach, pôsobí ako
prírodné antibiotikum, ničí baktérie 
a vírusy, prekrvuje organizmus,
udržuje správnu hladinu cholesterolu
v krvi, pomáha pri žalúdočných 
a črevných ťažkostiach, posilňuje
srdce, upravuje tlak, pôsobí ako
prevencia proti rakovine štítnej žľazy,
paradentóze, chrípke, ťažkostiam 
v klimaktériu. Má silné
protiparazitické, protiplesňové,
protikvasinkové a antibakteriálne
účinky, zvyšuje potenciu a libido, je
účinný antioxidant, posilňuje
imunitu. Skladujeme ho v chladničke.

Zázvorovo-citrónový med
proti kašľu
Potrebujeme: včelí med, koreň zázvoru
(ďumbier lekársky), citrón
Postup prípravy:
Koreň zázvoru očistíme, nakrájame
na tenulinké plátky, zmiešame
s citrónom, kôru ktorého sme

dôkladne umyli a nakrájali na tenké
plátky. Dáme do pohára, zalejeme
včelím medom a odložíme do
chladničky, v ktorej vydrží dva až tri
mesiace, samozrejme, ak sa dovtedy
neminie. Med pomáha proti kašľu
a pri nachladnutí. Podávame s čajom
alebo len zalejeme horúcou (nie
vriacou) vodou.

Daniela Rozenbergová

Dve kúry na podporu imunity
Cviklovo-medová kúra
Potrebujeme: cviklu, citrón, med
Postup prípravy:
1 kg cvikly očistíme a vytlačíme z neho šťavu. Do toho vytlačíme šťavu z 1 kg
citrónov a pridáme 0,5 kg medu. Užívame 0,5 dl každý deň. Skladujeme v
chladničke.

Bylinná kúra (trvá 9 týždňov)
Potrebujeme: skorocel, rebríček, žihľavu, med
Priebeh:
1. týždeň – 1 ČL skorocelu, 1 ČL rebríčka, 1 ČL žihľavy zaliať ¾ litra vriacej
vody, lúhovať 15 min., pridať ½ ČL medu. Piť 3-krát denne po 150 ml.
2. týždeň – to isté ako v 1. týždni + pridať 1 ČL medu
3. týždeň – to isté ako v 1. týždni + pridať 1 a ½ ČL medu
4. – 6. týždeň – to isté ako v 1. týždni + pridať 2 ČL medu
7. týždeň – to isté ako v 1. týždni + pridať 1 a ½ ČL medu
8. týždeň – to isté ako v 1. týždni + pridať 1 ČL medu  
9. týždeň – to isté ako v 1. týždni + pridať ½ ČL medu
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Tento tip vám prinášame vďaka www.opitec.sk

Veľkonočné vajíčka
s technikou mramorovania
Náročnosť: ľahká
Potrebný čas na vyhotovenie: asi 1 hod.
Finančná/materiálová náročnosť:
stredná/stredná

Materiál a potrebné náradie:
• Mramorovacie farby Magic Marble
• Plastové vedierko s vodou
• Špajdľa
• Vajíčka z plastu alebo polystyrénu

Ako na to:

1. Prvé kroky
Nádobu, v ktorej mramorovaný
objekt môže byť úplne ponorený,
naplňte vodou. Upozornenie: nádoba
sa nedá úplne vyčistiť. Mramorovacie
farby zblízka nakvapkajte na vodu. 

2. Vzory sú príťažlivé
Čím viac farieb používate, o to bude
mramorovanie farebnejšie. Počet
kvapiek z každého odtieňa závisí od
veľkosti zdobeného predmetu.
Drevenou špajdľou vytvorte
mramorový vzor. Na mramorovanie
je najlepšie použiť dva až tri farebné
odtiene.

3. Ponorenie 
Mramorovaný predmet, napríklad
polystyrénové srdce alebo vajíčka
z plastu pripevnite na špajdľu.
Mramorovaný predmet pomaly
ponorte pod hladinu vody, veľmi
rýchlo ho vytiahnite a nechajte
uschnúť. V závislosti od povrchu
objektu farba zaschne do 15 až 30
minút.

4. Finále
Pred opakovaným mramorovaním
opatrne odstráňte z vodnej hladiny
zvyšnú farbu, napríklad pokrčeným
papierom. Zvyšky farby na vodnej
hladine bránia rovnomernému
pokrytiu mramorovaného predmetu
novými farbami.

Rady na používanie
Magic Marble farieb
• Hladké povrchy, ako je sklo, kovové
alebo plastové, musíte očistiť od
mastnoty liehom. 
• Pri kvapkaní farby držte fľašku
šikmo, nie kolmo.
• Pri mramorovaní pracujte plynule
a rýchlo, pretože po krátkom čase
farby vytvoria �ilm, ktorý nevytvorí na
ozdobovanom predmete mramorový
vzor.
• Intenzita mramorovania závisí od
veľkosti nádoby a množstva
nakvapkanej farby.
• Originálne farebné odtiene docielite
výlučne na bielych podkladoch. Na
dreve, papierovej hmote a pod. sú
farebné odtiene ovplyvnené farbou
podkladu.
• Poradie nakvapkaných farieb
podstatne ovplyvňuje mramorový vzor.
Platí pravidlo, že druhá farba potláča
prvú, takže druhý odtieň vyniká.
• Ak chcete dostať jednofarebné
mramorovanie, použite bezfarebný
odtieň a potom vybranú farbu.
• Iné ako základné farebné odtiene si
pripravte zmiešaním farieb v inej
nádobe. Potom namiešanú farbu
nakvapkajte na vodnú hladinu alebo
hladinu mramorovacieho roztoku.
• Na čistenie pomôcok použite
terpentín.
• Pri mramorovaní odporúčame
používať zásteru a gumené rukavice.
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Ing. Danica Ondrušová

Surja joga
špeciálna joga pre onkologických pacientov

Centrum pomoci LPR, Brestová 6, Bratislava
Vás pozýva na pravidelné cvičenia

Pondelok 9:00 – 10:30 alebo
Štvrtok 17:00 – 18:30

ZADARMO

Joga je estetickým umením, je obrazným vyjadrením vnútorného postoja človeka.

• Posilnenie a budovanie imunity pomocou jogy
• Oživenie a rozvíjanie svetelného metabolizmu prirodzenými spôsobmi

• Budovanie nových životných síl
• Zvýšenie kvality života

• Podpora liečby, prevencia a podnietenie vlastných liečivých síl
• Účinky cvikov:

– prostredníctvom pohybu a stimulácie tela
– dopĺňaním a vybalansovaním energetického potenciálu

– tvorbou nových síl a aktívnym impulzom z vedomia

Je možné cvičením jogy prebudiť k životu celý organizmus?

Je možné cvičením jogy priviesť do človeka tie tepelné a svetelné – slnečné sily, ktoré
práve pri riadení buniek chýbajú?

Štúdio jogy NARAJANA
Ďalšie možnosti špeciálnych cvičení nájdete na:

info: www.jogah.sk mob. +421 905 273 585
FB: Joga Narajana mail: jogah@azet.sk
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Keď idem ráno do práce, moju cestu
spríjemňujú tóny piesne, ktorá
zaznieva z mestskej veže. Počas
vianočného obdobia zneli vianočné
piesne a pekne dotvárali atmosféru
Vianoc. Po Vianociach znejú tieto
melódie stále... Najprv som sa tešila
a uvedomovala si, že Vianoce môžu
trvať stále. 
Keď sa začalo pôstne obdobie a cirkev
vyzýva na pokánie a zmenu zmýšľania,
myslela som, že už z veže nebudú
znieť tieto melódie... Ale znejú stále...
Vianočné melódie... A akosi mi stále
pripomenú, že k životu patria
obidvoje: bolesť aj radosť. 
Možno práve v čase, keď človek
prežíva viac bolesti a keď sa nachádza
vo svojom životnom období akoby
v čase pôstu, tak je potrebné, aby
vedel, že to nie je celá realita. Možno
práve vtedy je dôležité, aby zazneli aj
„vianočné piesne“... Vianočnou
melódiou v takomto čase môže byť pre
chorého úsmev či ľudský prístup
sestričky a lekára na oddelení alebo
návšteva príbuzných, ktorá ho

povzbudí. V čase utrpenia je človek
zvlášť citlivý na tieto „vianočné
prejavy“, ktoré vnášajú do jeho
každodennej bolesti lúče svetla. 
Často sa hovorí o prístupe personálu
v nemocnici k chorým a o tom, aký to
má vplyv na ich zdravie. Zo skúsenosti
z práce s onkologickými pacientmi
môžem potvrdiť, že pacienti si veľmi
všímajú a oceňujú každý drobný prejav
záujmu, ktorý často nestojí nič, ale
dáva veľa. Možno dodá práve silu niesť
bolesť a ísť ďalej... 
Nielen v čase choroby, ale vôbec 
v živote potrebujeme vedomie oboch
strán reality: aj radostnej, aj bolestnej.
V čase radosti nás môže toto vedomie
viesť k pokore a v čase bolesti nás
môže povzbudiť. Napadajú mi k tomu
slová ako: „životná múdrosť“, vedieť,
že aj jeden, aj druhý stav – bolestný aj
radostný – sú dočasné, hoci nám sa
možno vtedy zdá, že sa nikdy
neskončia. Práve v takých chvíľach,
keď je bolesť veľká alebo trvá dlho, je
dôležité, aby bol pri nás niekto, kto 
s nami bolesť znáša a kto je schopný

poukázať aj na druhú časť reality.
V čase, keď prežívame niečo ťažké,
môžu byť prítomnosť takéhoto
človeka a jeho sprostredkovanie
nádeje pre nás najväčším darom. 
Stretnúť v bolestnej chvíli niekoho, kto
dokáže citlivo stáť pri nás a kto v čase,
keď sa nám zdá, že bolesť je
„poslednou stanicou“,  dokáže
poukázať na to, že je to len „jedna
zastávka, ktorou je potrebné prejsť“,
môže pre nás znieť v tej chvíli ako
„vianočná pieseň“, ktorá dodá silu
vstať a pokračovať v ceste. 
Zrejme každý pozná takých ľudí, ktorí
pri nás dokážu v čase našich ťažkostí
stáť takto verne a s dôverou. Možno
máme jedného takéhoto človeka
alebo viacerých. Závisí to určite aj od
hĺbky a intenzity našej bolesti, komu
sa s čím zveríme. S tými ľahšími
trápeniami sa podelíme zrejme
s viacerými ľuďmi a dávame im aj
sebe šancu, aby sa naša bolesť
rozdelila, mohol do nej niekto vstúpiť
a niesť ju s nami, čo predstavuje
vzájomné obohatenie. 

Mgr. et Mgr. Tatiana Sabová, psychologička a psychoterapeutka

Dve strany reality – bolestná a radostná
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Pacientom sa možno zdá, že svojimi
trápeniami by len obťažovali iných...
No každý človek potrebuje sa s nimi
podeliť a prežívať ich s niekým, či sú
už bolestné, alebo radostné. A zo svojej
skúsenosti na onkologickom oddelení
môžem povedať, že hoci tam pôsobím
ako psychologička, často sa pri
odchode pýtam: „Kto je viac
obdarovaný?“ Mám totiž pocit, že tak
ako ja prinášam pacientom svoj
záujem a empatiu, tak oni ma
obdarúvajú svojou dôverou, s akou so
mnou prežívajú svoje trápenia.
Odchádzam z oddelenia často
s pocitmi vďačnosti a radosti zo
vzájomného obdarovania.
Sme ľudia a všetci prežívame radostné
aj bolestné chvíle v rôznych podobách.
A potrebujeme ich spolu prežívať. Na
tie menšie rany pomôžu aj úsmev či
milé slovo alebo len obyčajný ľudský
prejav záujmu, ktoré človeka, ktorý ich
poskytuje, nemusia nič stáť, ale pre
toho, komu sú poskytované, môžu
znieť ako tóny vianočných piesní. 
A v ťažkých chvíľach môže prítomnosť
a blízkosť človeka, ktorý s nami danú
chvíľu prežíva, znamenať dodanie sily

a chuť pokračovať v ceste, ktorá sa
môže v takej chvíli zdať, že sa končí. „Je
to len zastávka, ktorou je nutné prejsť,
ale nie je to posledná stanica,“ – takéto
slová môžu vo veľmi ťažkých chvíľach
znieť ako vianočná hudba, ktorá vleje
novú chuť na pokračovanie v ceste.
Možno práve preto, že všetci
prežívame aj chvíle bolesti, aj radosti 
a sme všetci na „jednej lodi“, je dôležité
dovoliť iným, aby vstúpili do našej
bolesti a pomohli nám ju niesť,
a zároveň dovoliť sebe byť tými, ktorí
dokážu túto pomoc sprostredkovať...
Niekedy stačí málo a vnútorný svet
trpiaceho sa prejasní... Stačí návšteva
blízkeho v nemocnici, empatický
pohľad, pohladenie... „Malé veľké
veci...“ Malé pre tých, čo ich
sprostredkujú, ale veľké pre
príjemcov... Poznám pacientov, ktorí
dokážu týždeň žiť z jednej návštevy,
ktorá ich povzbudila...
Tak ako na veži v Banskej Bystrici
znejú vianočné piesne v čase pôstu,
tak aj v našom živote môžu do ťažkých
chvíľ zaznieť tóny, ktoré nás
povzbudia. Dovoľme sebe samým
zachytiť ich melódiu v tých denných

daroch, ktoré sú nám cez iných
sprostredkované. A keďže všetci
prežívame niekedy radosť, inokedy
máme ťažké chvíle, je dôležité, aby
sme dovolili sami sebe byť tými, ktorí
môžu zaspievať vianočné piesne iným,
ale aj tými, ktorí dovolia iným, aby 
v čase, keď to potrebujeme, mohli aj
oni vstúpiť do našich ťažkostí 
a zaspievať vianočné melódie nám. 
A možno zistíme, že nie je darca 
a obdarovaný... Je len jeden život a
jedna realita, v ktorej stojíme raz na
jednej strane, inokedy na druhej... 
A možno ide len o to, aby sme tú
vianočnú hudbu v akejkoľvek podobe
k sebe pustili a boli ochotní ju počuť 
a tiež ju vedeli sami sprostredkovať
iným... Tak sa rozhliadnime, lebo
možno práve teraz nám niekto takúto
pieseň spieva alebo je okolo nás ktosi,
kto ju potrebuje počuť. Máme odvahu
ju zaspievať, aj keď to nemusí byť nič
výnimočné, len dotyk, pohľad, úsmev
alebo čosi, čím prejavíme spoluúčasť
a prítomnosť v bolesti iného? A máme
odvahu dovoliť sebe samým, aby nám
iní mohli takú pieseň, akú
potrebujeme počuť, zaspievať?

Keď som sa v dnešný deň vracala
večer z práce, bolo sychravé počasie,
hustá hmla navôkol, na chodníkoch
topiaci sa sneh, zamračení ľudia
ponáhľajúci sa domov.
Až zrazu oproti mne cupitá malé
dievčatko s mamkou a pustí sa do
veľkého plaču. Bolo zjavné, že sa stalo
niečo, čo ho veľmi rozrušilo. Dievčatko
odmietalo ísť ďalej. Múdra mamička sa
zastavila a spýtala sa dievčatka, čo sa
stalo. To pre slzy a vzlykot ani
nemohlo poriadne rozprávať, ale
dostalo zo seba nejakú vetu, z ktorej
bolo zrozumiteľné len slovo mesiac. 
Pán, ktorý prechádzal popri nich, sa
zaujímal, čo malá chce, a mama jej dala
odpoveď: „Neviem, niečo s akýmsi
mesiacom.“ Dievčatko sa trochu
upokojilo, keď naň mama nenaliehala,
aby pokračovali v ceste, nadýchlo sa a
vážne, akoby šlo o tú najdôležitejšiu
vec na svete, povedalo: „Skoro som

prešla mesiac.“ Potom sa začalo vracať
na miesto na ulici, z ktorého ešte malo
výhľad na polovičný mesiačik na
oblohe, a tam bolo spokojné... 
Ďalej dokázalo ísť, keď mu múdra
mamička povedala: „Neboj sa,
mesiačik pôjde ďalej s nami. Aj keď ho
niekedy neuvidíš, on s nami bude, len
ho budú zakrývať strechy týchto
vysokých domov.“
Celý tento výjav trval pár sekúnd, ale
zostal vo mne veľmi hlboko a preladil
ma zo stavu únavy po práci a sivosti
okolo mňa do sviežosti, akú dokáže
priniesť detské vnímanie sveta. 
Cestou domov som si už nevšímala
sychravé počasie, hmlu a topiaci sa
sneh, ale som sa s úsmevom dívala
hore na krásne žiariaci mesiac, ktorý si
trónil na oblohe.
Bola som vďačná malému neznámemu
dievčatku, že mi ukázalo krásu, ktorá
sa dá nájsť aj v sychravom dni. 

Od stretnutia s týmto dievčatkom vo
mne zostávajú radostné naladenie 
a vďačnosť za krásu ukrytú 
v prítomnosti. 
Príde mi to veľmi pekné a čisté, takto
vnímať svet! Veľmi rada sa 
k podobnému vnímaniu vraciam. 
A predstavujem si nás dospelých, ako
často prechádzame popri takýchto
krásach bez povšimnutia. Možno nám
krásu prítomnosti prekryje sychravé
počasie či hmla... Môžeme však 
vedieť, že ak budeme mať detský čistý
pohľad, nájdeme niečo také krásne, že
by nám bolo veľmi ľúto, ak by sme to
prešli bez povšimnutia alebo ak by sa
nám to na chvíľu stratilo, ako
dievčatku krásny mesiac za strechami
domov.
Prajem nám všetkým detsky krásne 
a čisté vnímanie skutočnosti, ktoré
dokáže odhaliť krásu aj za sychravého
počasia.

Mgr. et Mgr. Tatiana Sabová, psychologička a psychoterapeutka

Skoro som prešla mesiac ☺
(Krása prítomnosti)
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Problém: Pracovala som v jednej
nemenovanej spoločnosti 17 rokov,
keď som prvýkrát ochorela a stala som
sa onkologickou pacientkou. Po ročnej
péenke som sa vrátila do práce. Bola
som na čiastočnom invalidnom
dôchodku. Odpracovala som pol roka.
Zomrel mi manžel a choroba sa mi
vrátila. Po ďalšej ročnej péenke som sa
opäť vrátila do práce. To som bola už
na plnom invalidnom dôchodku. Vždy
som sa vracala na tú istú pracovnú
pozíciu ako pred ochorením.
Odpracovala som dva roky, a to už bez
žiadnej péenky. No čo bol pre mňa šok
– koncom novembra mi zamestnávateľ
oznámil, že z dôvodu znižovania stavu
zamestnancov ma k 1. 12. 2012
prepúšťa. Dal mi na výber, buď odchod
s trojmesačnou výpovednou lehotou,
alebo odchod do invalidného
dôchodku. Keďže druhá možnosť bola
pre mňa výhodnejšia, „odišla“ som po
22 rokoch do plného invalidného
dôchodku.

Zaujímalo by ma, či organizácie nie sú
povinné zo zákona zamestnávať ľudí
so zdravotným postihnutím. V mojom
prípade, keď som ZŤP a samoživiteľka,
či sa na mňa nevzťahuje „ochrana“. A či
zamestnávateľ postupoval správne.
Ďakujem Jana H.

Odpoveď: Vo vašom prípade je
podstatný dôvod, pre ktorý s vami
zamestnávateľ ukončil pracovný
pomer. V zmysle príslušných
ustanovení Zákonníka práce je
zamestnávateľ oprávnený dať
zamestnancovi so zdravotným
postihnutím výpoveď len s
predchádzajúcim súhlasom úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny, 
v opačnom prípade je výpoveď
neplatná. Tento súhlas sa však
nevyžaduje v prípade, ak bolo prijaté
písomné rozhodnutie zamestnávateľa
o znížení stavu zamestnancov s cieľom
zabezpečiť efektívnosť práce. 
V prípade, ak išlo teda o postup
zamestnávateľa na základe
rozhodnutia o znížení stavu
zamestnancov s cieľom zabezpečiť
efektívnosť práce, je jeho postup
možné považovať za legálny 
a legitímny. 
Odpoveď na otázku týkajúcu sa
povinnosti zamestnávateľa
zamestnávať občanov so zdravotným
postihnutím závisí od počtu osôb,
ktoré zamestnávateľ zamestnáva.

V zmysle príslušných zákonných
ustanovení je zamestnávateľ
povinný zamestnávať občanov so
zdravotným postihnutím v prípade,
ak zamestnáva najmenej 20
zamestnancov a ak úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny vedie 
v evidencii uchádzačov 
o zamestnanie občanov so
zdravotným postihnutím v počte,

ktorý predstavuje 3,2 % z celkového
počtu jeho zamestnancov1). 
V prípade, ak zamestnávateľ
zamestnáva občana so zdravotným
postihnutím, ktorý má pre dlhodobo
nepriaznivý zdravotný stav pokles
schopnosti vykonávať zárobkovú
činnosť vyšší ako 70 %, tak sa tento
zamestnanec na účely plnenia
povinného podielu zamestnávania
občanov so zdravotným postihnutím
započítava, ako keby zamestnával
troch takých občanov2). Ak
zamestnávateľ nesplní túto svoju
povinnosť, predpokladá zákon sankciu
v podobe povinného odvodu na účet
úradu práce sociálnych vecí a rodiny
za každého zamestnanca, ktorý mu
chýba do splnenia podielu povinného
počtu občanov so zdravotným
postihnutím. 
Jednou z možností, nie však povinností
zamestnávateľa, ktoré
zamestnávateľovi zákon ponúka, je
možnosť zriadiť chránenú dielňu
alebo chránené pracovisko s cieľom
zamestnávania občanov so
zdravotným postihnutím3).  Táto
možnosť sa týka občanov so
zdravotným postihnutím, ktorým nie
je možné poskytnúť vhodné
zamestnanie na iných pracoviskách.
Atraktivitu tejto možnosti pre
zamestnávateľa môže zvýšiť aj
poskytnutie príspevku zo strany úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré je
však podmienené splnením zákonných
kritérií4). Na záver je možné
konštatovať, že zamestnávanie občana
so zdravotným postihnutím je pre
zamestnávateľa výhodné aj z hľadiska
nižšieho odvodového zaťaženia 
v porovnaní so zdravým
zamestnancom, predovšetkým 
v oblasti nemocenského poistenia 
a poistenia v nezamestnanosti5). 
Ďalšie informácie z oblasti
zdravotného a komerčného
poistenia, práva, bankového sektora,
sociálneho poradenstva i prípadových
štúdií konkrétnych pacientov nájdete na
našom blogu v sekcii poradňa –
http://centrumpomoci.blogspot.sk/

1) zákon č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti, § 63 ods. 1 písm. d)

2) zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti,
§ 63 ods. 2

3) zákon č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti, § 55

4) zákon č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti, § 56

5) zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení, § 7 ods. 4, § 20 ods. 3

Mgr. Marek Prityi, AK Kvasňovský & Partners

Právne poradenstvo
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Lymfedém je chronické ochorenie
s nahromadením lymfatickej tekutiny
v medzibunkovom priestore, ktorá je
bohatá na bielkoviny. Vzniká najmä na
končatinách.
Lymfa, čiže miazga, je svetložltá
tekutina v ľudskom organizme,
podobná krvi, pozostávajúca
z lymfatickej plazmy a lymfatických
teliesok. Prúdi vo vlastnej lymfatickej –
cievnej sústave. Lymfatický opuch
podmieňuje porucha tejto sústavy.
Pri nedostatočnom odtoku lymfy
dochádza k hromadeniu bielkovín,
a tým aj tekutiny, ktorá je v nich
viazaná. Vzniká lymfatický opuch,
čiže lymfedém.
Lymfatické uzliny sú orgány, akési
„�iltre“, veľkosti šošovice až fazule,
včlenené do lymfatických ciev.
Podľa vyvolávajúcej príčiny
rozlišujeme dva druhy lymfedému:
1. Primárny, čiže prvotný vzniká
na základe vrodenej poruchy
v lymfatickom systéme. Je zriedkavý
a príčina jeho vzniku nie je známa.
2. Sekundárny, čiže druhotný
vzniká následkom zápalov, úrazov,
jaziev, nádorových alebo plesňových
ochorení a po ožiarení. V špeciálnej
cvičebnej jednotke sa využívajú prvky
cievnej gymnastiky. Cviky aktivujú
svalovú pumpu, a tým napomáhajú
návrat lymfy a žilovej krvi. 
Príznaky lymfedému:
• opuch končatiny
• zmena tvaru končatiny
• zmena farby kože
• bolesť
• pocit napätia
• pocit ťažoby
• únava končatiny
Tieto príznaky sú vo veľkej miere
sprevádzané psychickou záťažou
pacienta, najmä ak je prítomný
a viditeľný opuch končatiny. Opuch
môže byť mäkký alebo tvrdý. To závisí
od jeho štádia.
Cvičenie pri lymfedéme: 
• Všetky cviky sa cvičia so
zabandážovanou končatinou. 
• Cvičiť poobede a večer, keď sa
zvyšuje záťaž lymfatického systému. 
• Cvičenie nesmie spôsobovať bolesť. 
• Necvičiť rýchlo. 
• Cvičiť s prestávkami.
• Cvičiť len do únavy.

Zdroj: Husarovičová, E.: Lymfedém hornej
končatiny. Prevencia a Liečba. Liga proti
rakovine. 2009. 3. vydanie. Dostupné na
http://www.lpr.sk/subory/publikacie/lymfed
em-hornej-koncatiny/lymfedem-hornej-
koncatiny-na-web-2009-3vyd.pdf

1. Striedavo silno otvárame a zatvárame päste pri súčasnom
a) vzpažení, b) upažení, c) predpažení.

Doc. MUDr. Eva Husarovičová, PhD.

Cvičíme proti lymfedému

2. Ruky máme
spojené pred
trupom, dlane sú
opreté o seba.
Striedavo zatláčame
do dlaní a
uvoľňujeme tlak.

3. a) Ruky spojené za chrbtom postupne vyťahujeme hore
medzi lopatky.

b) Horné končatiny spustíme dole a veľkým oblúkom
s pretočením dlaní ruky vyložíme za hlavu.

4. Ruky si položíme
na plecia a lakťami
opisujeme kruhy.

5. Pri nádychu dvíhame plecia hore k ušiam, pri
výdychu ich uvoľníme dole.

6. Odovzdávame si loptu z ruky do ruky a čo najďalej
pred a za sebou. (Opisujeme okolo seba kruh.)

7. Stláčame loptu medzi trupom a pripaženou hornou
končatinou.

8. S pevne uchopenou loptou robíme krúžky v zápästí,
horné končatiny sú vzpažené, po každom krúžku
vymeníme loptu z ruky do ruky. 

9. Uchopíme paličku do vystretých horných končatín,
zdvihneme nad hlavu, pokrčíme lakte, položíme
paličku za hlavu na ramená a znovu vzpažíme. 

10. Krátkymi úchopmi púšťame paličku od dolného
konca k hornému a späť vyhadzujeme paličku k
dolnému koncu (silný úchop a stisk).
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Diagnostika formou PET/CT nie je v
medicíne novinkou, ale napriek
tomu o nej pacienti mnoho nevedia.
Už len použitie slova nukleárny
budí rešpekt. Aby sme priblížili
spôsob vyšetrenia a jeho priebeh,
oslovili sme s otázkami MUDr. Pavla
Povinca, PhD., primára PET/CT v
spoločnosti BIONT, a. s.  

Čo je nukleárna medicína?
– Nukleárna medicína je
špecializovaný lekársky odbor, ktorý
na diagnostiku a liečbu ochorení
používa rádioaktívne látky, tzv.
rádiofarmaká. Metódy nukleárnej
medicíny sú neinvazívne, bezpečné 
a bezbolestné, rádiofarmaká sú
pacientom podávané zvyčajne
vnútrožilovo. Poskytujú  jedinečné
informácie, ktoré sú inak nedostupné,
získavané pomocou invazívnych 
a �inančne náročnejších vyšetrení,
alebo by si vyžadovali chirurgický
zákrok. Umožňujú odhaliť ochorenie 
v ranom štádiu, oveľa skôr ako iné
vyšetrenia či zobrazovacie metódy.

Čo je SPECT, PET a PET/CT?
– Pri vyšetreniach nukleárnej

medicíny sa vyšetrovanému podáva
najčastejšie do žily predlaktia malé
množstvo rádioaktívnej látky na
zobrazenie cieľového orgánu. Následne
sa pacient umiestni pod diagnostický
prístroj – kameru. Podľa druhu
vyšetrovaného orgánu sa zvolí postup

– napríklad jednoduché statické
vyšetrenie, dynamické vyšetrenie,
celotelové vyšetrenie, SPECT, PET.  
SPECT je skratka pre jednofotónovú
emisnú tomogra�iu a PET pre
pozitrónovú emisnú tomogra�iu. Obidve
tomogra�ické vyšetrenia umožňujú
priestorové zobrazenie funkčných
vlastností jednotlivých tkanív a orgánov
pomocou počítača. Získané obrazy
umožnia presnejšiu diagnostiku alebo
voľbu správnej liečby.
Vyšetrenie PET/CT je vyšetrenie PET
kombinované so súčasne vykonávaným
CT vyšetrením (počítačová
tomogra�ia). Pri CT vyšetrení je telo
vyšetrovaného vystavené röntgenovým
lúčom, čím sa detailne zobrazia tvary 
a štruktúra jednotlivých orgánov. Na
lepšie vzájomné odlíšenie orgánov je
niekedy potrebné podať kontrastnú
látku. Kombinované PET/CT
vyšetrenie predstavuje jeden 
z najvýznamnejších diagnostických
nástrojov dnešnej medicíny. PET/CT sa
najčastejšie používa v onkologickej
diagnostike, pri neurologických a
kardiovaskulárnych ochoreniach. Je to
veľmi účinná metóda na potvrdenie
alebo vylúčenie prítomnosti nádoru,
posúdenie  jeho agresivity a odhalenie
metastáz. Vie zodpovedať aj na otázky,
či je liečba účinná, alebo či je pacient už
vyliečený úplne. 

Do BIONTU na vyšetrenie môže
pacienta poslať iba lekár odborník.

Ako sa treba na vyšetrenie
pripraviť? 
– Vyšetrenie je bezbolestné, ale
náročné na čas. Je dôležité, aby pacient
aspoň 48 hodín pred vyšetrením 
a predovšetkým v deň vyšetrenia
vynechal cvičenie a fyzickú námahu
(šport, dlhé prechádzky, nosenie
ťažkých nákupov a batožín).
Dvanásť hodín pred PET/CT
vyšetrením treba dodržiavať diétu 
s vynechaním cukrov a škrobov. Počas
tohto času nejesť alebo výrazne
obmedziť: cukor, sladkosti, zemiaky,
cestoviny, ryžu, chlieb, mlieko, mliečne
výrobky, syry, jogurty, smotanu,
zmrzlinu, ovocie, ovocné šťavy.
Povolené potraviny sú: mäso (varené,
pečené, grilované), údeniny, zelenina,
huby, vajíčka. Osem hodín pred
vyšetrením už nejesť, ale piť vodu,
minerálku, nesladený čaj (odporúča sa
1 až 1,5 litra). Po vyšetrení je možné
jesť, preto je vhodné, aby ste si jedlo
priniesli so sebou, bufet má limitované
otváracie hodiny. Pacient svoje lieky
užíva, ako mu predpíše lekár. Ak užíva
lieky na cukrovku, je lepšie poradiť sa
s personálom BIONTU o vhodnom
postupe. V niektorých prípadoch,
najmä pri vyšetreniach srdca a mozgu,
je potrebná špeciálna príprava alebo
vysadenie určitých liekov, o čom
budeme včas informovať. 

Ako sa majú na vyšetrenie pripraviť
pacienti s cukrovkou? 
– Pri  cukrovke a liečbe diétou je
potrebné dodržať uvedenú prípravu.
Ak pacient užíva tabletky na zníženie
cukru, oznámi názov lieku nášmu
personálu, na vykonanie PET/CT
vyšetrenia s použitím CT kontrastnej
látky je potrebné liek jeden deň
vynechať.
Ak je pacient liečený inzulínom, nie je
potrebná žiadna zmena životosprávy,
nie je nutné meniť spôsob stravovania
a vynechať podanie inzulínu.
Pre správny priebeh PET/CT
vyšetrenia je dôležité, aby bola
cukrovka dostatočne liečená a aby
bola hladina cukru v krvi pred
vyšetrením nižšia ako 10 mmol/l.
Hladinu cukru v krvi skontrolujeme aj
tesne pred vyšetrením. V prípade
zistenia vysokých hodnôt nebude však
možné vyšetrenie PET/CT vykonať. 

Ako prebieha samotné vyšetrenie?
– Je nutné, aby sa pacienti na
vyšetrenie dostavili presne na čas, na

Henrieta Peškovičová, pre BIONT, a.s. / Dr. MAGNET s.r.o.

O nukleárnej medicíne
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ktorý boli objednaní. Môžu si so sebou
priviesť aj doprovod, nie však deti
alebo tehotné ženy. Je dôležité, aby
prišli pokojní a uvoľnení. So sebou
treba doniesť aj nálezy z iných
vyšetrení, CT, MR snímky, prípadne
zdravotnú kartu od obvodného lekára.
Pri klaustrofóbii (chorobný pocit
strachu z uzavretých priestorov),
bolestiach, tehotenstve či dojčení
pacient oznámi tieto skutočnosti
personálu ešte pred vyšetrením. Na
vyšetrenie je vhodné mať pohodlné
oblečenie bez kovových doplnkov.
Pred PET/CT vyšetrením sa vykoná
kontrola hladiny cukru odobratím
malej vzorky krvi z prsta na ruke.
Približne po 30 minútach sa
pacientovi vnútrožilovo podá malé
množstvo rádiofarmaka (množstvo
závisí od hmotnosti a druhu
vyšetrenia). Rádiofarmaká sú
netoxické, pripravujú sa za prísne
sterilných podmienok a všetky spĺňajú
náročné kritériá Štátneho ústavu pre
kontrolu liečiv. Po injekcii nasleduje
asi hodinový interval, ktorý pacient
strávi v pokoji – leží alebo je v sede.
Počas samotného vyšetrenia nehybne
leží  na lôžku, ktoré bude pomaly
prechádzať kruhovým otvorom
kamery (PET/CT) alebo sa okolo neho
budú pohybovať v tesnej blízkosti
scintigra�ické detektory (SPECT). Čas
snímania sa líši v závislosti od druhu
vyšetrenia, od 20 minút až do jednej
hodiny. V niektorých prípadoch sa
snímanie robí niekoľkokrát v určitých
časových odstupoch. Ak pacient
prichádza na vyšetrenie zďaleka,
vieme zabezpečiť ubytovanie na
jednu, dve noci aj pre sprevádzajúce
osoby. 

Čo je potrebné urobiť po vyšetrení?
– Rádioaktivita sa pri väčšine
vyšetrení „rozpadne“ do druhého dňa,
časť sa vymočí. Preto je vhodné na jej
rýchlejšie vylúčenie z tela zvýšiť
príjem tekutín v deň vyšetrenia 
a častejšie sa vymočiť. Odporúčame
nezdržiavať sa počas tohto času (asi
24 hodín) v blízkosti detí a tehotných
žien. Rádiofarmakum nebude mať na
pacienta žiadny vplyv, preto môže bez
obáv vykonávať všetky obvyklé
činnosti, viesť motorové vozidlo či sa
vrátiť do práce. Ak pacient pracuje 
v jadrových zariadeniach, plánuje cestu
lietadlom alebo do zahraničia, môžu
citlivé detektory zachytiť rádioaktivitu
v tele až do druhého dňa po vyšetrení.
V takomto prípade vystavujeme
potvrdenie o absolvovaní vyšetrenia 
s podaním rádioaktívnej látky. 

Čo sa stane s výsledkom vyšetrenia?
– V priebehu dvoch dní lekári PET

centra vypracujú na základe snímok
nález, ktorý bude odoslaný
odosielajúcemu lekárovi. Nález sa
posiela poštou a mal by byť doručený
najneskôr do desiatich pracovných dní
od vyšetrenia. Telefonické informácie
o výsledku podávame len
ošetrujúcemu lekárovi. 

Treba sa obávať komplikácií?
– Komplikácie súvisiace s podaním
rádiofarmaka alebo s vypitím
kontrastnej látky sú mimoriadne
zriedkavé a prakticky neprichádzajú do
úvahy. Iba pri vnútrožilovom podaní
kontrastnej látky môžu vzácne vzniknúť
závažnejšie reakcie, predovšetkým
alergické. Na ich minimalizáciu
dodržiavame prísne preventívne
opatrenia a vopred pacienta poučíme 
o potrebe podať kontrastnú látku
vnútrožilovo. Ak je u pacienta zistená
alergia na niektoré lieky alebo potraviny,
oznámi to vopred ošetrujúcemu
personálu. Vyšetrenie je možné vykonať
aj bez podania kontrastnej látky, ale 
s nižšou diagnostickou hodnotou.

Môžu byť na PET/CT vyšetrené
tehotné ženy?
– Tehotné pacientky sa vyšetrujú len 
v ojedinelých prípadoch (po
konzultácii s ošetrujúcim lekárom), ak
je to nevyhnutne potrebné. Tehotné
pacientky  informujú personál 
v BIONTE o svojom stave ešte pred
podaním rádiofarmaka alebo
kontrastnej látky. Ak sa o tehotenstve
dozvedia až po vyšetrení, je dobré
obrátiť sa čo najskôr na našich lekárov,
ktorí pomôžu objasniť situáciu 
a odporučia individuálny postup. 

Je nutné prerušiť dojčenie?
– Niektoré rádioaktívne látky
prenikajú z krvi do materského
mlieka, preto sa odporúča prerušiť
dojčenie na 12 až 24 hodín. Ak je
potrebné dlhšie prerušenie, náš
personál o tom bude pacientku
informovať.

Ako prebieha vyšetrenie u detí?
– Priebeh vyšetrenia u detí je rovnaký
ako u dospelých, podané množstvo
rádiofarmaka alebo kontrastnej látky
je však menšie. Pre správne
vyšetrenie je nutné, aby dieťa ostalo
pokojne ležať. Malé deti môžu byť
uvedené do celkovej anestézie
prítomným špecialistom, väčším
deťom sa podáva na upokojenie
sedatívum.
V každom prípade si uvedomujeme,
že pacienti, ktorí sú špecialistami
odosielaní do BIONTU, sú vystrašení 
a vyžadujú si individuálnejší prístup
ako pacienti napríklad na magnetickej
rezonancii. Aj preto je náš personál
vyškolený na krízovú komunikáciu,
aby dokázal zvládnuť aj
psychologicky ťažšie momenty.
Navyše, pripravujeme osvetové
materiály tak pre pacientov, ako aj pre
lekárov, kde sa budeme snažiť bližšie
vysvetliť celý proces vyšetrenia
PET/CT. V roku 2012 v partnerskom
projekte s Dr. MAGNET, s. r. o., kúpili
nový prístroj, vďaka ktorému je čas
vyšetrenia kratší, vyšetrenie
podrobnejšie a vyšetríme viac
pacientov ako v minulosti. Rovnako aj
čakacie lehoty sa výrazne skrátili.
Keďže máme možnosť ubytovať
pacienta so sprievodnou osobou,
prichádzajú k nám pacienti z celého
Slovenska.

TIPY ODBORNÍKOV �
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DEŇ NARCISOV
12. APRÍL 2013
V piatok, 12. apríla 2013, bude ten deň, keď Vás dobrovoľní-
ci Ligy proti rakovine oslovia a ponúknu Vám narcis – kvietok 
nádeje. Kvet, ktorý si za predchádzajúcich šestnásť rokov našiel 
miesto nielen na Vašich odevoch, získal si i Vaše srdcia... 

Ak si v tento deň pripnete narcis, vyjadríte podporu onkolo- 
gickým pacientom, ak v tento deň aj prispejete, Váš príspevok či 
zaslaná SMS umožnia Lige proti rakovine realizovať a financovať 
projekty a programy pre onkologických pacientov, pôsobiť v 
oblasti prevencie, či podporovať  klinické a výskumné projekty. 

Deň narcisov je možné podporiť:

na účet zbierky č. 2629740400/1100,

* Cena 1 SMS je 2 €. Operátor odvedie na zbierku celú túto sumu a samot-
né zaslanie SMS zákazníkovi nespoplatňuje.

ĎAKUJEME!

www.lpr.sk  www.facebook.com/ligaprotirakovine
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Preveselé sviatky jari, 
slnko v každej jednej tvári. 
Bystré nohy, svižný korbáč, 
šunku, chlebík, ba aj koláč. 
Trošku kriku, šťastia moc, 
skrátka, krásnu Veľkú noc. 

Veľkonočné šun-
kové rolky 
smotana na šľaha-
nie, šunka, sterili-
zovaný chren 
Postup: Vyšľaháme
šľahačku, primie-

šame do nej chren a touto zmesou natie-
rame kolieska šunky. Zrolujeme a podá-
vame s údeným mäsom, varenými vajíč-
kami, rôznou zeleninou a chlebom. 

Šunkové chuťovky 
300 g šunky, 300 g tvrdého syra, 250 g sy-
ra Lučina, 2 PL pochúťkovej smotany, 5 g
želatíny v prášku, soľ, mleté biele korenie 
Postup: Krémový syr vymiešame s pochúť-
kovou smotanou, mletým bielym korením 
a so soľou. Pridáme želatínu pripravenú pod-
ľa návodu, dobre vymiešame. Na alobal roz-
ložíme plátky šunky a potrieme ich pripra-
venou syrovou zmesou, ktorú prikryjeme
plátkami syra a potrieme plnkou. Postup zo-
pakujeme asi päťkrát a zakončíme plátkom
šunky. Naplnené pláty necháme v chladnič-
ke stuhnúť asi štyri hodiny. Potom ich po-
krájame na kocky, ktoré napichávame na špá-
radlá, a podávame ako chuťovky. 

Plnené veľkonoč-
né vajcia 
6 vajec, 60 g masla,
100 g šunky, pažít-
ka, soľ, korenie,
strúhaný syr, olivy,
1 PL horčice 

Postup: Vajcia uvaríme natvrdo. Po vy-
chladnutí ich rozpolíme, žĺtky vyberieme
a s maslom vymiešame. Pridáme horčicu
a nasekanú pažítku. Šunku nakrájame na-
drobno, pridáme do masla, okoreníme,
osolíme a takouto zmesou plníme vajcia.
Na záver ich posypeme strúhaným syrom,
pridáme olivu a prepichneme špáradlom.
Môžeme ozdobiť pažítkou či petržlenom.

Plnené vajíčka 
s pažítkou 
6 vajíčok, 1 cibuľ-
ka, 1 PL oleja, 1
zväzok pažítky, 1dl
šľahačkovej smota-
ny, soľ, korenie, 1
kokteilová paradaj-
ka, 1 reďkovka 

Postup: Odklepnite vrchné časti vajíčko-
vých škrupiniek. Na oleji opražte na-
drobno pokrájanú cibuľku, pridajte va-
jíčka, dve polievkové lyžice studenej vo-
dy a za stáleho miešania urobte praženi-
cu. Dochuťte soľou a korením. Pridajte
smotanu a posekanú pažítku. Nechajte
vychladnúť. Škrupinky ponorte do vria-
cej vody a opatrne vyberte. Naplňte ich
pripravenou praženicou. Kokteilovú pa-
radajku nakrájajte na kolieska a reďkov-
ku na mesiačiky. Vrch vajíčok nimi ozdob-
te. Naplnené vajíčka nechajte odležať 
v chladničke dvanásť hodín. 

Sviatočné vajcia 
4 vajcia natvrdo, 60
g šunky, 100 g úde-
ného syra tofu, 100
g majonézy, 1 PL
masla, 1 PL smota-
ny, soľ 

Postup: Vajcia rozkrojíme na polovice 
a vyberieme žĺtky. Polovicu z nich rozmie-
šame s majonézou, maslom a so smotanou.
Šunku a tofu nakrájame nadrobno a na-
plníme nimi vajcia. Potom ich prelejeme
majonézou a posypeme zvyškom žĺtkov.

Veľkonočné syro-
vé guľky 
4 varené vajíčka,
200 g tvrdého syra,
100 g masla, 150 g
tvarohu, 4 strúčiky
cesnaku, mleté

čierne korenie, soľ, žltá a červená paprika,
pažítka 
Postup: Nastrúhame vajíčka, pridáme
tvrdý syr, tvaroh, cesnak, maslo. Osolíme
a okoreníme. Tvarujeme guľky a obaľuje-
me ich v nakrájanej žltej alebo červenej
paprike alebo v nakrájanej pažítke. Na mi-
su dáme hlávkový šalát, naň uložíme roz-
polené vajcia uvarené natvrdo a polejeme
ich majonézou. K vajíčkam pridáme fa-
rebné guľky. 

Veľkonočný syrek 
1 l mlieka, 12 vajec,
soľ, cukor, vegeta, 
1 ČL čierneho ko-
renia 
Postup: Mlieko po-
riadne vymiešame

s vajcami, vlejeme do hrnca, osolíme, ocu-
kríme, okoreníme a ochutíme vegetou. Vy-
šľaháme a varíme dvadsať minút, kým
zmes nezhustne. Keď zhustne, odstavíme,
necháme trošku vychladnúť, precedíme
cez plátno a hrudu doň zaviažeme. Ne-
cháme stuhnúť do ďalšieho dňa. 

Veľkonočný syrek
s hrozienkami 
500 ml mlieka, 5
vajec, 50 g hrozie-
nok, 1 ČL soli 
Postup: Mlieko
rozmiešame s vaj-

cami, pridáme umyté hrozienka, soľ a po-
varíme. Prevarené scedíme a necháme
dobre odkvapkať. Potom masu sformuje-
me do úhľadného tvaru, potrieme žĺtkom
a mierne zapečieme v rúre. Vychladnuté
nakrájame a podávame k šunke s chrenom
alebo s chrenovou omáčkou.  

Východoslovens-
ká hrudka 
1 l mlieka, 15 vajec,
vegeta, soľ, mleté
čierne korenie, pe-
tržlenová vňať 
Postup: Do vriace-

ho mlieka pridáme rozšľahané vajcia 
a všetky ostatné koreniny. Potom mieša-
me až do zrazenia. Precedíme cez gázu 
a necháme odkvapkať. 

Skryté špargľové
tajomstvo 
Lístkové cesto,
špargľa, uvarený 
a rozmixovaný špe-
nát, strúhanka,
tvrdý strúhaný syr,

kyslá smotana, koreninová zmes tzatziki,
majorán, vajíčko, cesnak, soľ 
Postup: Lístkové cesto vyvaľkáme na plát
hrubý asi 3 mm, posypeme postrúhaným
syrom, korením tzatziki a poprekladáme
cesto na malú kocku, ktorú opäť rozvaľ-
káme na plát. Plát nakrájame na pásiky ši-
roké 2 až 3 cm. Tyčinku špargle zavinie-
me špirálovito pásikom lístkového cesta
tak, aby kúsok špargle zostal vonku. Po-
ukladáme na vymastený plech, posypeme
postrúhaným syrom, pokvapkáme smo-
tanou a vložíme do vyhriatej rúry. Pečie-
me 10 až 15 minút. Rozmixovaný (roz-
mrazený) špenát dáme do hrnca, pridá-
me prelisovaný cesnak, majorán, mleté
čierne korenie, smotanu, preosiatu strú-
hanku, žĺtok a privedieme do varu. Na ta-
nieroch do uvarenej omáčky poukladáme
špargľu v cestíčku. 

Veľkonočná štrúdľa 
1 lístkové cesto, 7 uvarených vajec, 250 ml
kyslej pochúťkovej smotany, 1 vajce, 1 ČL
vegety, mleté čierne korenie, 350 g mra-
zenej zeleninovej zmesi (hrášok, kukuri-
ca, mrkva), 100 g šunky nakrájanej na re-
zance, na potretie 1 rozšľahané vajce 

Magdaléna Milá

Veľkonočný receptár
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Postup: Lístkové cesto rozvaľkáme na ob-
dĺžnik 50 × 40 cm, potrieme ho smotano-
vou plnkou (pochúťkovú smotanu zmie-
šame s rozšľahaným vajcom, vegetou 
a štipkou čierneho korenia). Pozdĺž dlhšie-
ho kraja naukladáme tesne vedľa seba po
dĺžke natvrdo uvarené vajcia. Plát plnkou
natretého cesta posypeme šunkovo-zele-
ninovou zmesou (mrazenú zeleninu krát-
ko povaríme v osolenej vode a dáme na sit-
ko odkvapkať, šunku nakrájame na rezance
a zmiešame so zeleninou) a opatrne sto-
číme. Prenesieme na vymastený plech 
a potrieme vajíčkom. Upečieme. 

Mozaiková roláda 
500 g prerasteného
bôčika alebo pliec-
ka, 150 g húb, 1 ci-
buľa, 50 g naklada-
nej kapie, 40 g
hrášku, 3 vajcia, 

1 dl mlieka, olej, vegeta, soľ, mleté čierne
korenie 
Postup: Mäso pomelieme, pridáme jednu
polievkovú lyžicu vegety, pol lyžičky soli,
mlieko, dôkladne premiešame a necháme
hodinu odstáť v chladničke. 
PLNKA: Nadrobno pokrájanú cibuľu spe-
níme na oleji, pridáme huby, podusíme a
nakoniec vmiešame vajcia. Praženicu od-
stavíme a necháme vychladnúť. Odstáte
mäso dáme na mokrý igelit, spravíme z ne-
ho placku, na ktorú uložíme praženicu. Na
vrstvu praženice dáme hrášok a na hrášok

kapiu. Pomocou igelitu zvinieme do rolky,
ktorú dáme do alobalu, jeho konce dobre
zatočíme. Pečieme vo vyhriatej rúre na pe-
káči, do ktorého sme vliali 1,5 dl vody. Po-
dávame za tepla so zemiakovou kašou ale-
bo používame na studenú misu. 

Syrová roláda 
ROLÁDA: 400 g
ementálskeho syra,
160 g šunky 
NÁTIERKA: 1 tope-
ný syr Lunex alebo
syrokrém, 160 g

diétnej salámy, 2 vajcia, pažítka, 100 g mas-
la 
Postup: Ementál ponoríme do horúcej vo-
dy až do zmäknutia, potom ho rozvaľkáme
na doske a na alobale asi na 3 mm hrúbku.
Na plát syra poukladáme šunku nakrájanú
na malé kocky a potrieme nátierkou, kto-
rú pripravíme zmiešaním topeného syra
so zmäknutým maslom, s nadrobno po-
krájanou salámou, natvrdo uvarenými vaj-
cami a posekanou pažítkou. Takto pripra-
vený plát stočíme do rolády a v alobale za-
balený necháme v chladničke stuhnúť. 

Šunková roláda 
400 g šunky, 50 g
masla, soľ, mleté
čierne korenie, 5
vajec, 150 g strú-
haného tvrdého sy-
ra, 1 dl 12% sladkej

smotany, petržlenová vňať, 400 g lístko-
vého cesta (kúpiť hotové) 
Postup: Na rozpustenom masle opražíme
pokrájanú šunku, osolíme a okoreníme.
Vajcia, syr a smotanu zmiešame a pridá-
me k šunkovej mase, upečieme omeletu,
posypeme petržlenovou vňaťou a nechá-
me vychladnúť. Lístkové cesto vyvaľkáme
na hrúbku pol centimetra, potrieme šun-
kovou omeletou, zvinieme a vrch potrie-
me vajíčkom. Šunkovú roládu pečieme asi
15 minút v horúcej rúre. 

Vajíčková saláma 
1,5 PL želatíny na
slané aj sladké re-
cepty, 2,5 dl vody, 
1 PL vegety, uvare-
ná mrkva, uvarený
petržlen, 100 g šun-

kovej salámy, 150 g bieleho jogurtu, 150 g
tatárskej omáčky, 1 PL petržlenovej vňate,
1 PL oleja 
Postup: Formu biskupského chlebíka vy-
trieme olejom a zalejeme vodou. Nechá-
me ju potom v chlade asi 1,5 hodiny. Žela-
tínu necháme napučať vo vode asi 10 mi-
nút a potom zohrejeme. Všetko zmiešame
a vlejeme do formy, ale už bez vody. Pri-
kryjeme potravinárskou fóliou a necháme
chladiť pol dňa. Podávame nakrájané na
plátky hrubé asi 5 mm s chlebom a so ste-
rilizovanou uhorkou. Namiesto vody na že-
latínu sa môže použiť nálev z hrášku, kto-
rý môžeme tiež pridať do salámy. 

Francúzsky zemiakový šalát 
2 viazaničky pažítky, 100 g zemiakov, 100
g mrkvy, 50 g zeleru, 50 g nakladaných
uhoriek, 25 g sterilizovaného hrášku, 150
g kyslých jabĺk, šťava z 1 citróna, 1 ČL oc-
tu, 1 ČL plnotučnej horčice, štipka cukru,
soľ, mleté čierne korenie, 100 g majonézy 
Postup: Zemiaky uvaríme v šupke (asi 15
minút). Potom ich schladíme pod stude-
nou vodou a ošúpeme. Mrkvu a zeler uva-
ríme samostatne v osolenej vode. Zeleni-
nu scedíme, prepláchneme studenou vo-
dou a necháme odkvapkať. Ošúpané ze-
miaky, mrkvu, zeler, jablká spolu s uhor-
kami pokrájame na kocky, pridáme od-
kvapkaný hrášok. V miske rozmiešame ma-
jonézu spolu s plnotučnou horčicou, oc-
tom, cukrom, korením a so soľou. Nechá-
me odležať. Pridáme zeleninu. Šalát po-
dávame v mise, ktorej boky sme vyložili
steblami pažítky. 

Aspik 
5 vajec uvarených
natvrdo, 3 nakla-
dané sladkokyslé
uhorky, 1 kapia na-
kladaná v oleji, 1 ci-
buľa, 1,5 dl vody, 15
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g želatíny, 1 PL octu, soľ, mleté čierne ko-
renie, 1 PL horčice, 250 g majonézy 
Postup: Uvarené vajcia, uhorky, kapiu 
a cibuľu pokrájame na kocky a vložíme do
väčšej misy. Vo vode rozmiešame želatínu
podľa návodu na obale, zohrejeme, pridá-
me ocot a necháme trochu vychladnúť. Vy-
lejeme do misy s pokrájanými surovina-
mi, osolíme, okoreníme, pridáme horčicu,
majonézu, premiešame a vylejeme do for-
my vypláchnutej studenou vodou. Na
chladnom mieste necháme aspik stuhnúť. 

Veľkonočný vrkoč 
250 g tvarohu, 2 PL
medu, 1 vajce, soľ,
5 PL mlieka, 8 PL
oleja, 500 g hrubej
múky, 1 a ½ balíč-
ka kypriaceho

prášku, 300 g fíg alebo hrozienok, pistácie
alebo mandle, 1 PL rumu, žĺtok, 2 PL mlie-
ka 
Postup: Tvaroh, vajce, med, štipku soli 
a olej dobre vymiešame. Pridáme múku
premiešanú s kypriacim práškom a vy-
tvoríme hladké cesto. Necháme ho kysnúť
pol hodiny, vmiešame hrozienka, oriešky
a rum. Rozdelíme na tri časti a zapletieme
ako vrkoč alebo vianočku. Žĺtok rozmie-
šame v mlieku a potrieme ním vrkoč, pe-
čieme 40 minút pri teplote 170 °C. 

Veľkonočný ve-
niec I 
2 dl mlieka, 1 PL
práškového cukru,
15 g droždia, 300 g
hladkej múky, 1
vajce, 1 dl oleja,

štipka soli, 2 PL hrozienok (vopred na-
močené v rume), mandle (sekané, podľa
chuti,) 2 PL mlieka (na potretie venca), 
2 PL džemu (marhuľový, na potretie),
mandle (sekané, na ozdobu), hrozienka
(na ozdobu), ovocie (sušené, na ozdobu) 
Postup: Z mlieka, cukru a droždia si uro-
bíme kvások. Múku preosejeme a pridá-
me do nej vajíčko, olej, soľ, kvások a zvyš-
né mlieko. Spracujeme na hladké cesto 
a necháme kysnúť asi 30 minút. Potom do
cesta primiešame hrozienka a mandle 
a zase necháme kysnúť asi 40 minút. Po
vykysnutí cesto rozdelíme na tri časti, 
z každej vyvaľkáme dlhý šúľok a upletie-
me vrkoč, ktorý stočíme do tvaru venca,
dáme na plech a ešte necháme kysnúť asi
30 minút. Vrch venca potrieme mliekom
a dáme piecť (teplovzdušnú rúru ne-
predhrievame). Pečieme asi 25 až 35 mi-
nút. Po upečení veniec polejeme prevare-
nou marhuľovou marmeládou s 1 PL vo-
dy a ozdobíme podľa fantázie, hrozienka-
mi, mandľami a sušeným ovocím (ananás
alebo papája). 

Veľkonočný ve-
niec II 
500 g polohrubej
múky, kocka drož-
dia, 250 ml mlieka,
100 g cukru, kôra 
z 1 citróna, rum,

hrozienka, balíček vanilkového cukru, štip-
ka soli, 2 vajcia, 100 g mäkkého masla 
NA OZDOBU: 2 žĺtky, posekané mandle,
farbené vajcia uvarené natvrdo 
Postup: Do preosiatej múky urobíme jam-
ku a nalejeme do nej droždie rozmrvené 
v troche vlažného mlieka. Posypeme ly-
žičkou cukru a zasypeme trochou múky.
Prikryté necháme kysnúť asi 15 minút. Pri-
dáme zvyšný cukor, vanilkový cukor, ci-
trónovú kôru, vajcia, rozpustené maslo 
a zvyšné mlieko. Vymiesime hladké cesto
a prikryté necháme asi 30 minút kysnúť.
Do cesta zapracujeme vysušené hrozien-
ka, ktoré sme vopred namočili do rumu.
Cesto rozdelíme na 3 časti a vytvoríme val-
čeky dlhé asi 50 cm. Spletieme ich do vrko-
ča, spojíme do venca a dáme na vymaste-
ný plech. Necháme kysnúť asi 30 minút,
potrieme rozšľahanými žĺtkami, posype-
me mandľami a pečieme 35 minút pri 170
°C. Po vychladnutí vložíme varené vajíčka. 

Veľkonočný boch-
ník s mandľami 
41 g droždia (1
kocka), 750 g polo-
hrubej múky, 1/2 l
mlieka, 180 g mas-
la, 180 g cukru, 3

žĺtky, citrónová kôra z 1 citróna, 70 g mand-
lí, 40 g hrozienok, 1/2 vajca na potretie,
štipka soli (suroviny sú pre dva bochníky) 
Postup: Príprava kvásku: Do časti vlažné-
ho mlieka (asi 50 ml) s lyžičkou cukru 
a lyžičkou hladkej múky rozdrobíme drož-
die. Rozmiešame, posypeme ešte lyžičkou
hladkej múky, zakryjeme utierkou a ne-
cháme kysnúť asi 30 minút. Cesto: Do mi-
sy dáme múku premiešanú so štipkou so-
li, pridáme cukor, žĺtky, rozpustené maslo
(nesmie byť horúce), vykysnutý kvások,
vlažné mlieko a citrónovú kôru a vypra-
cujeme hladké cesto. Cesto preložíme na
dosku a vypracujeme rukami, až kým sa
nebude lepiť na dosku (prisypávame vždy
trochu polohrubej múky). Nakoniec do ne-
ho pridáme hrozienka a nasekané mand-
le. Dáme späť do misy, poprášime múkou,
prikryjeme obrúskom a necháme v teple
kysnúť. Keď je cesta dvakrát toľko (tzn.
podľa teploty v miestnosti za hodinu 
a viac), vyklopíme ho na dosku a vyvaľká-
me bochníky. Ak robíme dva bochníky na
jeden plech a chceme ich mať zo všetkých
strán rovnomerne upečené, položíme kaž-
dý bochník na samostatný papier, aby sme
ich mohli ku koncu pečenia otočiť. Utvo-

rené bochníky necháme nakysnúť. Potom
ich potrieme našľahaným vajcom, posy-
peme nakrájanými mandľami. Bochníky
dáme piecť do dobre vyhriatej rúry, potom
oheň zmiernime a dopekáme. Pečieme
podľa veľkosti 3/4 hodiny až 1 hodinu. 

Kysnuté praclíky 
300 g výberovej
múky, 50 g Palma-
rínu, 20 g droždia,
10 g cukru, 2 žĺtky,
soľ, mlieko, rasca,
20 g Palmarínu na

potretie plechu 
Postup: Do múky pridáme Palmarín, žĺtky,
soľ, droždie zmiešané s cukrom, trošku mlie-
ka a spracujeme husté cesto. Na teplom
mieste ho necháme vykysnúť. Vykysnuté
cesto rozdelíme na pomúčenej doske na 20
rovnakých dielov. Každý diel natenko vy-
šúľame a sformujeme na praclík. Sformo-
vané praclíky ukladáme na vymastený plech
a necháme ich ešte nakysnúť. Pred peče-
ním praclíky potrieme mliekom, posypeme
rascou, hrubšou soľou a upečieme. 

Fašiangové dolky 
1 hrnček hladkej
múky, 3 žĺtky, 2 PL
práškového cukru,
2 PL rumu, pol
hrnčeka mlieka,
soľ, 2 PL masla,

droždie, pol hrnčeka oleja, 1 balíček va-
nilkového cukru, marmeláda, ovocie na
ozdobu, 1 téglik šľahačkovej smotany 
Postup: Z trocha múky, droždia, cukru 
a vlažného mlieka pripravíme kvások. Do-
hladka vymiešame žĺtky s práškovým cu-
krom. Do múky primiešame nakysnutý kvá-
sok, žĺtky s cukrom, ochutíme rumom, pri-
lejeme vlažné mlieko a vypracujeme stred-
ne tuhé cesto. Osolíme a postupne prilieva-
me rozpustené maslo. Cesto je správne vy-
miesené, keď sa v ňom tvoria vzduchové bu-
blinky a ľahko sa oddeľuje od misy. Povrch
zľahka zaprášime múkou a necháme vy-
kysnúť. Vykysnuté cesto vyvaľkáme na hrúb-
ku prsta. Pohárikom vykrajujeme dolky 
a kladieme ich na pomúčený plech. Prikry-
té necháme ešte kysnúť. V panvici zohreje-
me olej a vykysnuté dolky v strede zľahka
stlačíme a vyprážame pod pokrievkou, kto-
rú odkryjeme iba pri obracaní. Hotové dol-
ky posypeme vanilkovým cukrom, ozdobí-
me marmeládou, ovocím a šľahačkou. 

Veľkonočný ma-
zanec 
500 g hladkej mú-
ky, štipka soli, 2 PL
kryštálového cuk-
ru, 2 vajcia, 100 g
masla, 25 g drož-
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dia, 250 ml mlieka, 50 g hrozienok, 1 vaj-
ce na potretie 
Postup: Z vlažného mlieka, cukru, drož-
dia a trošky múky urobíme kvások. Pridá-
me ho do múky spolu s ostatnými surovi-
nami a vymiesime hladké cesto. Nakoniec
vmiesime vopred namočené hrozienka 
a vytvarujeme bochník. Dáme ho na vy-
mastený plech a necháme 30 minút kys-
núť. Potom ho potrieme rozšľahaným vaj-
com a ostrým nožom urobíme výrez v tva-
re kríža (alebo hocičo iné, aby nepopra-
skal). Pečieme asi 35 minút pri 200 °C. 

Tvarohový maza-
nec 
150 g masla, 150 g
práškového cukru,
2 vajcia, polovica ci-
tróna, 1 balíček va-
nilkového cukru,

250 g mäkkého tvarohu, 500 g hladkej mú-
ky, 1 balíček kypriaceho prášku, 50 g hro-
zienok, rum, 1 vajce na potretie 
Postup: Zmäknuté maslo vymiešame s cu-
krom, pridáme vajcia, citrónovú kôru a šťa-
vu, vanilkový cukor, tvaroh a nakoniec mú-
ku s kypriacim práškom do pečiva. Do ces-
ta zapracujeme hrozienka vopred namo-
čené v rume. Cesto rozdelíme na polovicu
a vytvoríme dva bochníky alebo z jednej
polovice môžeme upliesť vianočku. Po-
trieme rozšľahaným vajcom a pomaly pe-
čieme pri teplote 165 °C 45 až 50 minút. 

Judáše 
250 ml mlieka, 35 g
droždia, 2 PL kryš-
tálového cukru, 100
g masla, 2 žĺtky, ci-
trónová kôra, štip-
ka soli, 500 g polo-

hrubej múky, trochu maku, 2 PL medu 
Postup: Do vlažného mlieka rozdrobíme
droždie, premiešame s cukrom a troškou
múky a necháme vykysnúť. Pridáme roz-
topené vychladnuté maslo, žĺtky, citróno-
vú kôru a múku so štipkou soli. Vypracu-
jeme cesto a necháme ho kysnúť asi 30 mi-
nút. Potom cesto rozdelíme na 25 kúskov,
z každého ušúľame valček a stočíme do špi-
rály, alebo zauzlujeme. Poukladáme ich na
vymastený plech a necháme 15 minút kys-
núť. Potrieme žĺtkom, posypeme makom a
pečieme 15 až 20 minút pri 200 °C. V 2 PL
horúcej vody rozpustíme 2 PL medu a tým-
to potrieme judáše hneď po upečení. 

Veľkonočné vajíčko 
2 vajíčka, 75 ml oleja,
100 g práškového
cukru, 50 g ražnej
múky, 50 g hladkej
múky špeciál 00, 1 ČL
sódy bikarbóny 

Postup: Vajíčka s olejom a cukrom vy-
miešame. Potom pridáme preosiate múky
so sódou bikarbónou. Vlejeme do vysypa-
ných foriem na vajíčka. Dávka vystačí na 
6 foriem s dĺžkou 12 cm. Miešané múky
môžete vymeniť za 100 g polohrubej mú-
ky. Toto cesto je vhodné z dvojnásobnej
dávky aj na veľkonočného barančeka.
Vhodné na raňajky ku kakau. Môžete však
aj prerezať a naplniť krémom. 

Mandľové vajíčka 
500 g hladkej mú-
ky, 3 žĺtky, 150 g
práškového cukru,
150 g Hery, 150 g
bravčovej masti 
KRÉM: 250 g mas-

la, 200 ml jablkovej nutely, 100 g mletých
mandlí 
Postup: Vypracujeme cesto a odložíme
na hodinu do chladničky. Zatiaľ vymie-
šame zmäknutú Heru s jablkovou nute-
lou a mandľami. Potom rozvaľkáme ces-
to na hrúbku 0,4 cm a formičkou vykra-
jujeme vajíčka. Polovicu upečieme na ple-
chu na papieri, druhú polovicu poukla-
dáme na obrátené polievkové lyžice. Hneď
po upečení opatrne oddelíme od lyžíc. Po
vychladnutí plníme krémom, zlepujeme
ploché vajíčko s vypuklým. Krém vyhla-
díme na spojoch a po obvode obalíme 
v pomletých mandliach. Vrch ozdobíme
podľa fantázie. 

Veľkonočné slané
pečivo 
400 g hrubej múky,
1 ČL soli, 250 ml
mlieka, 1 ČL cukru,
40 g droždia, 20 g
masla, 1 vajce 

Postup: Múku zmiešame so soľou. Vo vlaž-
nom mlieku rozmiešame cukor, rozdro-
bené droždie a necháme vykysnúť. Pridá-
me do múky spolu s rozpusteným maslom,
vypracujeme hladké cesto, prikryjeme
utierkou a necháme vykysnúť. Na pomú-
čenej doske cesto rozdelíme na niekoľko
častí, z každej ušúľame valček a upletieme
rozmanité tvary. Rozložíme na vymastený
plech, potrieme vajcom rozšľahaným so
soľou a pečieme v rúre vyhriatej na 180 °C
asi 20 minút. 

Trdelníky (polo-
trdelníky) 
1 kg polohrubej
múky, 100 g cukru,
štipka soli, 200 g
Hery, 1 vajce, 5
žĺtkov, 42 g droždia,

400 ml mlieka 
2 až 3 bielky, posekané a mleté orechy,
kryštálový cukor 

Postup: Cesto vymiesime a necháme dob-
re vykysnúť. Potom ho rozdelíme na 8 čas-
tí, každú rozvaľkáme na malý obdĺžnik ši-
roký 15 cm, hrubý 1 cm a pokrájame na
pásiky dlhé 15 cm a široké 1,5 cm. Formy
na srnčie chrbáty dobre vymastíme z von-
kajšej strany a kladieme na ne pásiky ces-
ta. Potrieme ich bielkom, posypeme ore-
chami a cukrom, pečieme 12 až 15 minút
pri 200 °C. 

Božie milosti 
1. cesto: 500 g hlad-
kej múky, 2 žĺtky,
soľ, 100 ml mlieka,
pol fľaše piva 
2. cesto: ½ Palma-
rínu, 200 g hladkej

múky, olej na vyprážanie, práškový a va-
nilkový cukor na posypanie 
Postup: Z prísad vypracujeme dva druhy
cesta. Prvé cesto rozvaľkáme na tenký plát.
Naň rozvaľkáme druhé cesto. Vznikne nám
jeden dvojvrstvový plát. Preložíme ho tri-
krát na polovicu a necháme 30 minút od-
stáť. Odležané cesto opäť rozvaľkáme na
plát hrubý 5 mm, opäť ho trikrát preloží-
me na polovicu a necháme 30 minút od-
stáť. Rovnaký postup zopakujeme ešte raz.
Z plátu potom ozubeným kolieskom po-
vykrajujeme obdĺžniky, ktoré v strede na-
režeme a opražíme z oboch strán na roz-
pálenom oleji. Teplé Božie milosti posy-
peme hrubou vrstvou zmiešaného prá-
škového a vanilkového cukru. 

Údené zapečené 
v chlebe 
250 g údenej krko-
vičky, 250 g hladkej
múky špeciál 00,
250 g ražnej celo-
zrnnej múky, 250 g

pšeničnej celozrnnej múky, 75 g domáce-
ho kvásku, 1 ČL soli, 150 ml vody 
Postup: Zo všetkých surovín urobíme ces-
to na chlieb. Krkovičku nakrájame na koc-
ky 5 x 5 x 5 cm. Každú kocku obalíme v ces-
te a vytvoríme guľu veľkosti  tenisovej lop-
tičky. Necháme asi 2,5 hodiny nakysnúť.
Potrieme studenou vodou, popicháme vid-
ličkou a posypeme hrubozrnnou soľou. Pe-
čieme vo vyhriatej rúre na 200 °C 25 až 30
minút. Podávame prekrojené na polovicu
s paradajkou a paprikou. 

Plnený sendvič 
1 sendvič, 125 g masla, 2 až 3 kocky tope-
ného syra, kapia, 3 až 4 kyslé uhorky, 
2 uvarené vajíčka, 20 dg diétnej salámy 
Postup: Maslo vymiešame so syrom a pri-
dáme nadrobno pokrájané uhorky, kapiu,
vajíčka a salámu. Všetko spolu zmiešame.
Sendvič rozkrojíme a striedku vyberieme.
Naplníme ho pripravenou plnkou. Odloží-
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me na chladné miesto. Pred podávaním
pokrájame na plátky. 

Veľkonočná plnka
I 
1 veka, 10 vajec,
200 g vareného
bravčového mäsa,
vývar z mäsa, 200
g údeného mäsa,

200 g tuku, soľ, mleté čierne korenie, mu-
škátový kvet, posekaná pažítka 
Postup: Veku nakrájame na malé kúsky,
zalejeme rozpusteným tukom. Na malé kú-
sky pokrájame aj mäso a spolu s bylinka-
mi vmiešame k veke. Žĺtky vymiešame s
trochou vývaru, pridáme koreniny a soľ,
vlejeme k ostatnej zmesi. Nakoniec vmie-
šame tuhý sneh z bielkov a pečieme vo vy-
mastenom pekáči. 

Veľkonočná plnka
II 
350 g uvarenej
údenej rolky, 6 rož-
kov, 200 ml vývaru
z údeného (alebo
mlieko), 5 vajec, 3

strúčiky cesnaku, vňať z cibule, pažítka,
petržlenová vňať a iné zelené bylinky (ži-
hľava, púpava a pod.), korenie 
Postup: Rožky nakrájame na kolieska, po-
lejeme vývarom z údeného, pridáme na
kocky pokrájané údené mäso, žĺtky, pre-
tlačený cesnak, rôzne zelené vňate a ochu-
tíme korením. Nakoniec vmiešame z biel-
kov ušľahaný sneh. Zmes dáme do vy-
mastenej formy (srnčí chrbát alebo iná) 
a pečieme asi 40 minút na 170 °C. 

Veľkonočná baba I 
10 rožkov, 300 až 400 g údeného mäsa, 
2 nožičky klobásky, 6 vajec, soľ, mleté čier-
ne korenie, petržlenová vňať, olej na vy-
mastenie plechu 
Postup: Rožky nakrájame na kolieska a tie
ešte na štvrtky. Dáme do misy a polejeme
vývarom z údeného mäsa a klobásky, aby
zmäkli, nie však veľmi, aby sa z toho neuro-
bila blatová kaša. Údené mäso aj klobásku
nakrájame nadrobno a primiešame k rož-
kom. Môžeme pridať trochu soli, ale nemu-
síme, pretože údené mäso je slané. Vajcia vy-
šľaháme a pridáme k základnej zmesi. Pri-
sypeme korenie a pridáme petržlenovú vňať.
Veľký plech vymastíme olejom a babu dá-
me piecť na 200 °C doružova. 

Veľkonočná baba
II 
5 rožkov, 150 ml
mlieka, 200 g orav-
skej slaniny, 1 až 2
hrste sušených

húb, 5 vajec, soľ, korenie, veľa medvedie-
ho cesnaku 
Postup: Huby zalejeme vriacou vodou 
a necháme spariť, pokrájanú slaninu opra-
žíme, rožky pokrájame na kocky a zaleje-
me mliekom. Vyžmýkané rožky zmiešame
so žĺtkami, s opraženou slaninou a huba-
mi, pridáme soľ, korenie a nakrájaný med-
vedí cesnak (alebo žihľavu či inú zelenú
vňať). Nakoniec vmiešame sneh z bielkov,
dáme na vymastený plech a pečieme 50 až
60 minút pri 180 °C. 

Veľkonočná baba
III 
500 g údeného mä-
sa, 200 g slaniny 
s mäsom (oravská),
8 rožkov, 1 až 1,5 dl
vývaru (z údeného

mäsa), 6 vajec, vegeta (podľa chuti), soľ,
mleté čierne korenie, olej, 1 vajce na po-
tretie 
Postup: Údené mäso uvaríme a po vy-
chladnutí pokrájame na kocky. Slaninku
pokrájame na kocky a opražíme na oleji.
Rožky pokrájame a zalejeme trochou vý-
varu (podľa potreby, asi 1 až 1,5 dl), pri-
dáme uvarené mäso, 6 žĺtkov, koreniny,
opraženú slaninku a na zjemnenie sneh 
z bielkov, ktorý ľahko vmiešame do masy.
Vymiešanú masu rozotrieme do vymaste-
ného pekáča, vrch potrieme rozšľahaným
vajcom a pečieme doružova. Výborná je
teplá s kyslou uhorkou, ale chutí dobre aj
studená. 

Jahňacie kotlety 
4 jahňacie kotlety
(1 ks asi 100 g),
2 PL oleja, soľ, čier-
ne korenie, 40 g
cesnakového mas-
la 

Postup: Kotlety potrieme olejom, položí-
me na rošt, podsunieme plech na odkvap-
kanie a pripravujeme v rozohriatom gri-
le (pri 275 °C) alebo horúcim vzduchom
(pri 220 °C) 5 minút z každej strany (vždy
3. alebo 4. úroveň odspodu), ochutíme so-
ľou i korením a podávame s cesnakovým
maslom. 

Bravčové karé so
slaninkou a s ore-
ganom 
800 g bravčového
karé, strúčik cesna-
ku, päť pomaran-
čov, 100 g preras-

tenej slaninky, 40 g masla, 150 ml bieleho
suchého vína, oregano, šťava zo šiestich
pomarančov 
Postup: Cesnak ošúpeme a pokrájame na
tenké plátky. Z jedného pomaranča olú-
peme pomarančovú časť kôry a pokrája-
me ju na tenké pásiky. Do karé urobíme
na viacerých miestach zárezy a do každé-
ho vložíme plátok cesnaku a pásik poma-
rančovej kôry. Okraje rezu stlačíme. Mä-
so osolíme, okoreníme a obalíme plátka-
mi slaninky. Upevníme ich špáradlami ale-
bo kúskami drevených špajdlí. Na panvi-
ci rozpustíme 20 g masla a obalené karé
na ňom krátko opečieme. Podlejeme ho
150 ml suchého bieleho vína, teplotu zní-
žime na minimum a dusíme, kým sa víno
nezredukuje na polovičné množstvo. Pri-
dáme oregano, šťavu zo šiestich poma-
rančov a krátko podusíme. Mäso so šťa-
vou preložíme do rúry vyhriatej na 180
stupňov, prikryjeme alobalom a pečieme
asi 40 minút. Potom alobal odstránime 
a okolo mäsa uložíme štyri pomaranče
prekrojené priečne na polovicu. Vznikne
osem ružíc. Na každú položíme kúsok
masla, osolíme, okoreníme a dáme s mä-
som ešte na ďalších 20 minút zapiecť. Upe-
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čené mäso necháme aspoň 10 minút od-
počívať, až potom ho pokrájame. 

Jahňacie kotlety s
bylinkovou kôr-
kou 
150 g cibule, 50 g
masla, 4 PL olivo-
vého oleja, dve vet-
vičky tymianu, 50 g

strúhanky, 35 g lieskových orieškov, 2 PL
petržlenovej vňate, 
4 jahňacie kotlety, 2 PL balzamikového oc-
tu, 125 ml dezertného vína Marsala alebo
Sherry (medium), 200 ml hydinového vý-
varu, zahusťovač omáčky, mleté čierne ko-
renie a soľ 
Postup: Nadrobno posekanú cibuľu ope-
čieme dozlatista na 20 g masla a dvoch ly-
žiciach olivového oleja. Pridáme lístky ty-
mianu a krátko opečieme. Cibuľku vybe-
rieme do misy a necháme ju vychladnúť.
Potom k nej primiešame zvyšné maslo,
strúhanku, posekané lieskové oriešky 
a petržlen. Dochutíme soľou a korením.
Jahňacie filé osolíme a okoreníme. Na pan-
vici zohrejeme zvyšok olivového oleja 
a mäso na ňom z každej strany prudko ope-
čieme. Preložíme ho do ohňovzdornej mi-
sy a rozdelíme naň strúhankovo-orecho-
vú zmes zmiešanú s trochou oleja, aby nám
z mäsa nepadala. Pečieme v rúre vyhria-
tej na 210 ⁰C 10 až 12 minút. Maslo a olej,
na ktorých sme opekali cibuľku, opäť zo-
hrejeme, zalejeme balzamikovým octom 
a vínom. Pri zníženej teplote povaríme,
kým sa ich množstvo nezredukuje na po-
lovicu. Prilejeme vývar a necháme zovrieť.
Nakoniec zahustíme, dochutíme soľou a
korením. Upečené mäso necháme chvíľu

odpočívať a potom ho podávame podliate
omáčkou.

Veľkonočný bará-
nok 
160 g práškového
cukru, 3 vajcia, 1 ci-
trón, 180 g múky, 60
g masla, 1 balíček
vanilkového cukru 

Postup: Vajcia vymiešame s cukrom. Ci-
trón umyjeme a kôru nastrúhame najem-
no, polovicu šťavy si odložíme. Kôru a šťa-
vu pridáme k vajciam s cukrom. Maslo roz-
topíme, vmiešame do múky, prilejeme vaj-
covú zmes a vypracujeme cesto. Formu na
barančeka vymastíme maslom, vysypeme
múkou a cesto vlejeme do nej. Pečieme pri
teplote 160 °C dozlata. Keď je baranček ho-
tový, necháme ho vychladnúť, vyklopíme z
formy a obe polovice spojíme krémovou
plnkou, prípadne ho ozdobíme polevou. 

Perníkový baran-
ček 
150 ml mlieka, 50
ml oleja, 1 PL dže-
mu, 1 PL rumu, 1
vajce, 1 PL kakaa, 1
balíček škoricové-

ho cukru, 50 g cukru, 150 g hladkej múky,
  balíčka prášku do perníka,   balíčka
prášku do pečiva, 3 PL čokoládového pu-
dingu (prášok) 
Postup: Vymiešame cesto a pečieme v ma-
lej forme barančeka asi 30 minút. 

Veľkonočný orechový baránok 
6 vajec, 150 g masla, 150 g cukru (kto má
rád sladšie, môže dať až 200 g), 250 ml

mlieka, 380 g polohrubej múky, štipka so-
li, citrónová kôra z ½ citróna, 70 g mletých
vlašských orechov 
Postup: Oddelíme žĺtky od bielkov. Mas-
lo najprv rozmiešame a postupne po ly-
žičke do neho zapracovávame žĺtky a cu-
kor. Riadne premiešame buď šľahačom,
alebo vareškou. Potom pridávame (opäť
postupne) po lyžičkách múku a mlieko.
Časť múky (asi 2 lyžice) si oddelíme a roz-
miešame v nej prášok do pečiva, túto
zmes do cesta pridáme až so snehom 
z bielkov. Primiešame mleté orechy. Na-
šľaháme sneh z bielkov a postupne ho pri-
dáme k pripravenej zmesi, na záver pri-
miešame už spomínanú múku zmiešanú
s práškom do pečiva. Pripravené cesto na-
lejeme do formy, ktorá by sa mala pred-
tým vymastiť a vysypať múkou. Formu 
s cestom dáme pomaly piecť do rúry asi
na 45 minút. (Či je baránok upečený, zis-
tíme vpichnutím špajdle do stredu. Keď
sa cesto na špajdľu neprilepí, baránok je
hotový.) Hotového baránka môžeme ozdo-
biť mašličkou. 

Bielkový baran-
ček 
8 bielkov, 180 g
práškového cukru,
160 g hrubej múky,
70 g rozpusteného
masla, 300 ml kan-

dizovaného ovocia zmiešaného so seka-
nou čokoládou, s mandľami a orieškami,
čokoládová poleva a sekané oriešky na po-
sypanie 
Postup: Z bielkov ušľaháme tuhý sneh, pri-
dáme cukor a ešte prešľaháme. Potom pri-
dávame striedavo po lyžiciach múku a vy-
chladnuté roztopené maslo a ľahko pre-
miešavame. Nakoniec do cesta vmiešame
zmes (ovocie, oriešky, mandle, čokoládu 
a pod). Pečieme pomaly vo vymastenej 
a strúhankou vysypanej forme. Po upeče-
ní vyklopíme, necháme vychladnúť, pole-
jeme čokoládovou polevou a posypeme
orieškami. 

Šľahačkový ba-
ranček 
4 vajcia, 1 šľahač-
ková smotana, 10
PL polohrubej mú-
ky, ½ balíčka ky-
priaceho prášku,

10 PL kryštálového cukru, 100 g sekaných
mandlí, citrónová kôra, 50 g strúhanej čo-
kolády 
Postup: Z bielkov ušľaháme sneh, pridá-
me cukor a opatrne primiešame šľahačku,
žĺtky, múku zmiešanú s kypriacim prá-
škom, citrónovú kôru, mandle a posekanú
čokoládu. Formu vymažeme maslom, vy-
sypeme strúhankou a upečieme.
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Slávnostná triko-
lóra 
CESTO: 9 vajec, 9
lyžíc kryštálového
cukru, 9 lyžíc polo-
hrubej múky, 1 ba-
líček kypriaceho

prášku, 1 PL kakaa, 1 PL mletých orechov 
PLNKA: 1,5 l mlieka, 3 balíčky vanilkové-
ho pudingu, 9 lyžíc kryštálového cukru, 1
balíček vanilkového cukru, 250 ml rumu,
200 g mletých orechov, 100 g hrozienok,
50 g posekaných orechov 
Postup: Z bielkov a kryštálového cukru
ušľaháme tuhý sneh, postupne pridáme
žĺtky a preosiatu múku s kypriacim prá-
škom. Cesto rozdelíme na tri časti. Do jed-
nej zapracujeme kakao a do druhej mleté
orechy. Všetky tri cestá upečieme samo-
statne na plechu vyloženom papierom na
pečenie. Hrozienka namočíme do rumu. 
Z mlieka, cukru a z pudingového prášku
uvaríme podľa návodu na obale hustý
krém, ktorý rozdelíme na tri časti. Vy-
chladnuté biele cesto zľahka pokvapkáme
rumom, natrieme tretinou pudingu a po-
sypeme v rume namočenými hrozienka-
mi. Hrozienka prikryjeme kakaovým ces-
tom. Pokropíme ho rumom, natrieme čas-
ťou pudingu a posypeme mletými orechmi.
Na ne položíme orechové cesto, pokropí-
me rumom a potrieme zvyšným pudin-
gom. Posypeme hrozienkami a hrubšou
vrstvou posekaných orechov. Zákusok ne-
cháme v chlade stuhnúť a pokrájame. 

Slonie slzy 
Piškótové cesto: 5
žĺtkov dáme na ta-
nier – zasypeme
polovicou balíčka
vanilkového cukru,
zalejeme 3 PL vody,

17 dag práškového cukru. Päť bielkov dob-
re vyšľaháme, pridáme 14 dag hladkej mú-
ky s polovicou balíčka  prášku do pečiva,
nakoniec pridávame žĺtky, zľahka zmieša-
me. Vylejeme na plech vyloženom papie-
rom na pečenie a pečieme 8 až 10 minút.
Plnka: 20 dag mletých orechov zalejeme 
1 dcl horúceho sladkého mlieka, neskôr
pridáme k 15 dag vymiešaného masla.
Plnku natrieme na piškótové cesto, na to
do stredu uložíme celé banány po dlhšej
strane a plát preložíme cez banány, aby
vznikla slza. Vrch polejeme čokoládou. Po-
môžeme si valčekom na cesto. 

Čokoládové veľ-
konočné koláčiky 
CESTO: 175 g mas-
la, 1 ČL vanilkovej
esencie, 175 g prá-
škového cukru, 3
vajcia, 125 g hlad-

kej múky, 40 g kakaa, 15 ml alebo 1 PL
mlieka 
PLNKA: 150 ml smotany, 150 g čokolády

rozlámanej na kúsky, čokoládové miniva-
jíčka, práškový cukor na dekoráciu 
Postup: Predhrejeme rúru na 180 °C. V mis-
ke vymiešame maslo, cukor a vanilkovú
esenciu. Primiešame vajcia. Potom primie-
šame múku, kakao a mlieko. Dáme do 16
formičiek na mafiny. Dáme do rúry a pe-
čieme 20 minút, pokiaľ nám nenarastú. Vy-
berieme z rúry a necháme vychladnúť. Me-
dzitým si pripravíme plnku. Čokoládu spo-
lu so smotanou varíme, pokiaľ sa čokoláda
neroztopí. Dáme dole zo sporáka a nechá-
me vychladnúť za občasného miešania.  Veľ-
mi ostrým a tenkým nožom odrežeme vrch
z každého koláčika. Diery naplníme čoko-
ládovou plnkou. Z odrezaných vrchov vy-
režeme krídla. Dáme ich na koláčiky spolu
s čokoládovými minivajíčkami a nakoniec
posypeme práškovým cukrom. Sú to kolá-
čiky, ktoré si s veľkou radosťou deti pri-
pravia pre svojich kamarátov na šibačku. 

Metrové rezy 
CESTO: 4 vajcia,
250 g práškového
cukru, 2 dl vody, 2
dl oleja, 2 bielky,
350 g hladkej mú-
ky, ½ balíčka práš-

ku do pečiva, 30 g kakaa, tuk na vymaste-
nie a strúhanka na vysypanie formy 
PLNKA: 5 dl mlieka, 120 g cukru, 2 žĺtky,
1 balíček vanilkového cukru, 1 balíček pu-
dingového prášku (Zlatý klas), 250 g mas-
la (Hera) 
POLEVA: 200 g čokolády 
Postup: CESTO: Žĺtky vymiešame s polovi-
cou cukru do peny, pridáme postupne horú-
cu vodu a olej. Zo všetkých bielkov ušľahá-
me tuhý sneh, do ktorého vmiešame zvyšok
cukru. Múku s práškom do pečiva pridáme
spolu so snehom k žĺtkom. Vymiešame ces-
to, ktoré rozdelíme na dve časti. Do jednej
vmiešame kakao. Cestá nalejeme samostat-
ne do foriem srnčí chrbát a v stredne teplej
rúre pečieme 40 minút. PLNKA: 
V troche mlieka rozmiešame Zlatý klas s va-
nilkovým cukrom. Za stáleho miešania vyle-
jeme do zvyšku vriaceho mlieka a uvaríme
hustú kašu a necháme ju vychladnúť. Maslo
s práškovým cukrom vymiešame a po ma-
lých častiach primiešame vychladnutú kašu.
Vychladnuté cesto pokrájame a natrieme kré-
mom striedavo biele a tmavé rezy koláča. Me-
trové rezy nakoniec polejeme čokoládovou
polevou. Krájame ich šikmo.

Poschodová rolá-
da 
CESTO: 8 vajec, 8
PL práškového cuk-
ru, 8 PL polohrubej
múky, ½ balíčka
prášku do pečiva, 4

PL vlažnej vody, čokoládová poleva, 3 ku-
sy kivi, šľahačka na zdobenie 
PLNKA: 1 liter mlieka, 3 balíčky pudingo-
vého prášku (Zlatý klas), 100 g práškové-
ho cukru, 250 g Palmarínu, 2 PL kakaa 
Postup: Žĺtky s cukrom vymiešame do pe-
ny, vmiešame po lyžiciach vodu, pridáme
preosiatu múku premiešanú s práškom do
pečiva a sneh z bielkov. Rozdelíme na dve
časti a upečieme dva pláty na vymastených
a múkou vysypaných plechoch. Pláty vy-
klopíme na vlhké utierky, jeden zvinieme
po dĺžke do rolády, druhý zvinieme len 
z okrajov oproti sebe a necháme vychla-
diť. Druhú roládu rozvinieme, natrieme
bledou plnkou, boky po dĺžke zvinieme a
do stredu uložíme očistené pokrájané ki-
vi. Prvú roládu rozvinieme, natrieme hne-
dou plnkou, zvinieme a uložíme na na-
plnenú prvú roládu. Poschodovú roládu
polejeme čokoládovou polevou a vychlad-
nutú ozdobíme šľahačkou. PLNKA: V mlie-
ku uvaríme Zlaté klasy na hustú kašu. Do
vychladnutej kaše vyšľaháme zmäknutý
Palmarín a cukor. Rozdelíme na dve časti
a do jednej vmiešame kakao. 

Tiramisu 
2 dl uvarenej horú-
cej kávy, 2 cl kávo-
vého likéru alebo
rumu, 6 žĺtkov, 150
g cukru krupica,
500 g mascarpone
(syr), 300 g cukrá-

renských piškót, 1 PL kakaa alebo strúha-
nej čokolády 
Postup: Kávu nalejeme do hlbšej misy
tak, aby sa v nej piškóty namočili. Do
chladnúcej kávy nalejeme likér alebo rum.
Žĺtky vyšľaháme s cukrom, až sa celkom
rozpustí. Do ušľahanej zmesi vmiešame
mascarpone. Piškóty jednu po druhej na-
máčame do kávy s likérom a poukladáme
na dno formy. Vrstvu piškót potrieme
vrstvou krému, potom kladieme druhú
vrstvu piškót a druhú vrstvu krému. Po-
kračujeme, kým všetko použijeme, no po-
sledná musí byť vrstva krému. Koláč ne-
cháme v chlade odstáť, potom z formy vy-
klopíme a posypeme kakaom alebo strú-
hanou čokoládou.
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Veselé veľkonočné sviatky, dobrej šunky, mnoho vajec,
k tomu ešte chleba krajec. Do pohára vínečka, k tomu veľa zdravíčka.




