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LISTY�

Necelý mesiac po pobyte v kúpeľoch v Nimnici sme sa opäť stretli na krátkej turis-
tickej vychádzke a zaspomínali si. Vďaka �inančnej dotácii, ktorú sme získali z pro-
striedkov Ligy proti rakovine, mohlo 20 žien z občianskeho združenia Venuša v Po-
važskej Bystrici stráviť víkendový pobyt s regeneráciou psychických a fyzických síl
v kúpeľoch. Pobyt priniesol všetkým ženám pohodu a radosť, spoločne sme si uží-
vali procedúry, krátke prechádzky, spoločné stretnutia v priestoroch i kultúrne po-
dujatie. Mnohé z nás zažili tento pocit prvýkrát, ale všetky by sme si to rady zopa-
kovali. Preto aj naša vďaka patrí Vám, v Lige proti rakovine, ktorí robíte túto zá-
služnú prácu, aktivujete ľudí, aby sa stali dobrovoľníkmi a sponzormi, �inančne pri-
spievali na Deň narcisov, a tak pomohli tým, ktorí to práve najviac potrebujú.
Ešte dlho bude v našich spomienkach doznievať pocit z tejto krásnej akcie, ktorú
sme zažili vďaka Vám.

Za všetky ženy OZ Venuša Eva Horečná

� � �

Ďakujem Centru pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave a všetkým jeho pracovní-
kom, že nás, pacientov, vždy a v akomkoľvek prípade podporí a pomôže nám, čo
viem najlepšie z vlastných skúseností.

Katka Žúžiová, Bratislava

� � �

LPR a Smižany, alebo ako nám tam bolo ☺
Chcela by som sa poďakovať tímu Ligy proti rakovine, animátorom Janke, Gabi-
ke a Mariannke. Je úžasné to, čo pre nás, onkopacientov a naše rodiny robíte. Diag-
nostikovali ma pred rokom aj dvomi mesiacmi. Po akom-takom vstrebaní prvot-
ného šoku prišla na rad operácia, chemoterapia a rádioterapia. Nebolo to ľahké
po fyzickej stránke, ale to, čo je naozaj ťažké (aspoň pre mňa) je psychická strán-
ka. Takže čo mi dal relaxačný týždeň v Smižanoch? Pokoj, oddych, otvorene sa
môcť porozprávať, nemusieť nikomu vysvetľovať, prečo som sa dala ,,ostrihať“.
Super program, ktorý zahŕňal výlety na Skalnaté pleso, či Spišský hrad, parádne
vystúpenie Mariána Bangu (aj sa tancovalo), rôznych aktivít ako napríklad vedo-
mostný kvíz, či vlastnoručne vyrábané stromy života (ja som trošku nemotorko,
ale zvládla som to). Relaxačný týždeň s LPR mi dal to najpodstatnejšie a najkraj-
šie čo nás v živote stretáva - priateľstvá, naozajstné nezištné priateľstvá, ktoré
nám pomáhajú sa po tej psychickej stránke zotaviť. Za túto možnosť ďakujem Li-
ge proti rakovine.

Inesa Helingerová, Bratislava



Nemám rada klišé - ustálené frázy, ktoré
opakovaným používaním stratili svoj ob-
sah – no jednou otrepanou musím začať.  

Všetko zlé
je aj na niečo dobré

Dá sa to povedať aj inak. Východné kul-
túry na to majú označenie jin a jang a ho-
voria o harmónii proti-
kladov, ktoré nemôžu
existovať bez seba – zi-
mu strieda teplo, noc
vymení deň, radosť na-
hradí smútok. My na
západe sme východoá-
zijskej poetike dali
strohý európsky „strih“
a tvrdíme, že ak niečo-
mu povieme áno, auto-
maticky to pre veľa
iných vecí znamená
nie. 
Ak sa rozhodnete žiť
zdravo, potom z toho
vyplýva „nie“ pre klobásky, dobre pre-
rastený bôčik, krémeše aj miešané drin-
ky. Alebo ak pred oltárom súhlasíte s ver-
nosťou a láskou až za hrob svojmu vy-
volenému, znamená to, že pre všetkých
ďalších potenciálnych záujemcov ste už
nedostupná. Aspoň by sa patrilo. 
A prečo o tom hovorím? Z jednoduché-
ho dôvodu – naozaj som našla paralelu
o trvalej prítomnosti jin a jang aj v mo-
jej aktuálnej životnej situácii. Pred ro-
kom, keď mi diagnostikovali karcinóm
prsníka, som zareagovala rovnako ako
vraj drvivá väčšina onkologických pa-
cientov - odmietaním. 
Niečo také sa predsa nemôže stať mne!
MNE!
Neexistuje! To nemôže byť pravda. Nie,
nie, nie!
Zasiahlo ma to nepripravenú a naplno.
Ale to je úplne v poriadku, tak to má byť.
Iba vtedy, ak nás emócia ovládne, ak nás
paralyzuje svojou silou, iba vtedy sme
schopní sa od nej aj odpútať. A je jedno
akú emóciu práve prežívame, či je to bo-

lesť, strach, radosť alebo láska. Ak ju v se-
be dusíme, ak sa bránime tomu prežiť
ju naplno, nikdy sa nám nepodarí vzdia-
liť sa od nej.
Nie je dôvod mať strach z choroby, zo
smrti, či zraniteľnosti. Ak si ten pocit jed-
noducho „vychutnáte“, budete naozaj ve-
dieť čo to je ten SKUTOČNÝ strach. Potom
si už pokojne môžete povedať, že ho dob-

re poznáte a viete sa od
neho odpútať.
Aj ja som spoznala na
vlastnej koži aké to je
cítiť paralyzujúcu
úzkosť a obavy. Ale
keď som si ich prežila,
viem už ako dotyk s ni-
mi vyzerá. Potom som
už bola schopná skon-
štatovať: fajn, takto te-
da vyzerá strach o môj
život. Poznám ho, ale
teraz si dám od neho
odstup. 
Tri kroky vzad!

Potom sa svet zrazu zmenil
Vlastne nie, dnes už viem, že svet zostal
taký istý aký bol aj predtým. To, čo sa
zmenilo, bol môj postoj k tomu, čo sa mi
stalo. 
Preto sme si asi tak sadli s paralympio-
nikom Jankom Riapošom, s ktorým pra-
cujeme na spoločnej knihe. Janko zostal
pred dvadsiatimi rokmi na vozíčku po-
tom, ako v mikrospánku havaroval. Uva-
žuje podobne ako ja, tiež si myslí, že všet-
ko zlé je aj na niečo dobré. Takisto sa na
svoj fatálny úraz pozerá ako na to dob-
ré, čo sa mu prihodilo, lebo až po ňom
zažil úžasné veci, ktoré by sa nikdy ne-
stali, ak by nehavaroval. 
Až po nehode ho život zasiahol naplno.
Rovnako ako mňa po náročnej liečbe.
Nebráňte sa preto emóciám, dajte im voľ-
ný priebeh, okúpte sa v nich, otvorte ko-
hútiky naplno.
Aby ste potom, čo si poradíte s pocitom
strachu, s rovnakou intenzitou opäť pre-
žívali radosť. Stojí to za to. ☺
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Nebojte sa strachu

Foto Noro Meszároš
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Alžbeta Szaniszlóová,
34 rokov, Cestice
Rakovina! Slovko ktorého sa asi každý
bojí, ale postihla aj mňa a to v 31 roku
života. Nikdy som si ani nepomyslela, že
sa to môže stať práve mne, ale stalo sa
a brala som to od začiatku ako súčasť
môjho života. Počas liečby mi strašne po-
mohla rodina, ktorá pri mne aj pri tých
ťažkých chvíľach, ktoré som prežívala
stála. Podarilo sa to, som 2 roky po liečbe
a podľa lekára som zdravá. Brala som ce-
lú liečbu ako skúšku, ktorú som zdolala
a mám sa dobre. Pre tie, ktoré dostala na
kolená podobná diagnóza mám jednu
dobrú radu: ,,Nikdy nesmiete stratiť ná-
dej, že to dopadne dobre, lebo optimiz-
mus je polovicou úspechu.“

Mária Melovičová,
38 rokov, Nitra

Chirurgické a onkologické ordinácie mi
boli dôverne známe, keďže som často
sprevádzala mamu na zákroky a vyšet-
renia. Už v tom čase sa mi zdalo, že slnko
svieti silnejšie a vtáky spievajú krajšie,
keď páni lekári posielali moju mamu do-
mov so slovami chvály, ako sa dobre drží.
Žiaľ, bolo to len falošné pozlátko, dera-
vá náplasť, farebná bublina, ktorá v prie-
behu mesiaca spľasla a mama nám
navždy odišla.
Necelý rok na to som začala onkológiu
navštevovať opäť, teraz ako pacient. Po
mojej búrlivej liečbe, keď sa zdalo, že sa
už nemôže stať nič horšie mi manžel oz-
námil, že ho to naozaj mrzí, ale musí odísť
za životnou láskou. Nuž čo, predsa ne-
zostane so zmrzačenou a chorou ženou!?
A tak som v kolotoči chemoterapií, ne-
voľností, závratov a iných zdravotných zá-
drheľov pomyslela na to, či ešte má význam
bojovať, či je pre koho. A bolo. Choroba
ustúpila a mne sa zdalo, že slnko svieti ešte
jasnejšie. Oveľa viac sa teším na nové dni,
zahodila som za hlavu nepodstatné sta-
rosti a tuším aj vrany spievajú.
„Vďaka“ chorobe som našla nových pria-
teľov a nedobrovoľne zmenila účes
(ktorý mi mimochodom veľmi svedčí),
svoju slobodu a nový pohľad na svet.
Tam kde niečo končí, vždy niečo nové –
krajšie - začína. Pozitívne myslieť, to nie
sú len prázdne slová, naozaj to pomáha.

Treba vidieť to slnko aj cez tie najhus-
tejšie mraky, lebo tam naozaj je :o)

Alena Kvapilová,
48 rokov, Nová Ves nad Žitavou

V lete 2010 mi začali opúchať nohy a tiež
som si zistila v podpazuší zväčšené uzli-
ny. Keďže som chodila na pravidelné gy-
nekologické kontroly, povedala som si,
že počkám pár mesiacov a potom sa uvi-
dí. Vo februári 2011 mi moja rádiolo-
gička sonom zistila aj hrčku v prsníku,
následná biopsia ukázala pozitívny ná-
lez: 2,5 a 0,7cm hrčky v pravom prsní-
ku. Vtedy ma manžel „povzbudil“, že však
je to ako chrípka – ako príde tak aj odí-
de. Strašne som sa na neho nahnevala.
Nebolo na čo čakať, podstúpila som ope-
ráciu – pričom mi odoperovali ¼ prsní-
ka a z podpazušia vybrali 4 pozitívne
uzliny. V čase rekonvalescencie a pravi-
delných kontrol na onkológii som čítala
množstvo článkov a štúdii o onkolo-
gických pacientoch, ich liečbe po celom
svete, konzultovala som ochorenie a
príčiny ochorenia so zaujímavým člove-
kom z GNM. Chcela by som, aby pacien-
ti s onkologickým ochorením našli silu
ako ja, uvedomili si, prečo nastali zme-
ny na orgánoch – lekári tomu hovoria ra-
kovina. Ak zistia skutočnú príčinu ocho-
renia – vedia ju odstrániť. 
Nepríjemná diagnóza ma pozastavila,
otvorila oči – že každý človek je nahra-
diteľný. Zmenila som rebríček hodnôt,
spomalila som môj životný rytmus, no
stále chodím cvičiť, neriešim čo sa ma
bytostne netýka, zmenila som zamest-
návateľa a tiež upravila jedálniček. Teším
sa z úspechov svojich detí, teším sa
z každej maličkosti. Po dvoch mesiacoch
po operácii som nastúpila do práce.
Výsledky z kontroly som mala ako zdravý
človek. Bol to náročný rok, kedy som si
uvedomila, že všetko čo sa stane, aj to
zlé, má svoj význam. Dôležité je ne-
vzdávať sa, neopúšťať sa, neľutovať sa,
obklopiť sa priateľmi, pozitívnou ener-
giou a tiež energiou z prírody. Objímam
stromy, pozerám sa na oblohu, chodím
na prechádzky do prírody. 
Smútok, stres, hnev, nenávisť – to je pô-
vod ochorenia.
Dnes ďakujem manželovi za dve veci:
všetky užitočné linky, ktoré mi ukázali

smer ako sa postaviť k ochoreniu a za
to, že pri mne stál v ťažkej chvíli a do-
dával mi silu.

Daniela Gándiová,
66 rokov, Tvrdošín

Jedno ráno som si nahmatala úplne „ná-
hodou“ (nemám rada toto slovo, ale ne-
viem ho nahradiť) niečo tvrdé, tak som
začala zmätkovať, plakať a, samozrejme,
rozmýšľať čo ďalej. Hneď som sa objed-
nala na vyšetrenie, sono, mamograf a po-
tom to už bolo v réžii lekára. Podotýkam,
že som sa s touto skutočnosťou vyrov-
nala až neskôr, keď som svojmu vnútru
vysvetlila, že nemám zmätkovať, lebo nie
je v mojej moci ovplyvniť to, čo sa stalo.
To je v rukách a vôli pána Boha. Som ve-
riaca, tak verím, že je niekto iný, aby
o mne rozhodol. Nádor bol pomerne
veľký (4,5 cm), ale ohraničený a axily bo-
li čisté. Operácia a pooperačná liečba bo-
li v pohode. Potom nastúpila chemote-
rapia. Najprv taká "slabšia", no potom,
keď prišli konečné výsledky, dostala som
novú liečbu (silnejšiu), lebo boli pro-
blémy s mojimi hormónmi. Potom ožaro-
vanie a znova chemoterapia. Všetko som
zvládla, vyrovnala sa s tým, ale niekde
hlboko vo vnútri je to za�ixované, takže
sa občas vynorí spomienka a myšlienka
- pozor!!! Mám to šťastie, že mám okolo
seba dobrých lekárov, Dr. Mazúrovú, on-
kologickú lekárku, Dr. Marettu, chirurga
a lekára v mamologickej ambulancii, sta-
rostlivé sestry, atď.
Možno si povieš, aké ideálne, ale nie je to
tak. Aj keď je diagnóza rovnaká, každá je
iná, má iný priebeh, iné prežívanie, inú
liečbu. Ja som len popísala seba. Každý si
to musí spracovať sám, či už s pomocou
blízkych, vierou, alebo niečím čo mu vy-
hovuje. Niekomu to trvá dlhšie, niekomu
nie. Je to na povahe a psychike jedinca.
Ešte dodám, že teraz v septembri to bo-
li 4 roky od operácie a cítim sa celkom
dobre, primerane veku a chorobe.
Všetkým spolupacientom, aj tým novým,
prajem všetko dobré a nebojte sa!

Mária Molová,
51 rokov, Drienovská Nová Ves

Myslela som, že to bude môj šťastný rok.
Mala som dobrú prácu, na Vianoce 2011
som sa chystala osláviť 50-ku. Ale všet-
ko dopadlo inak... V máji som si nahma-
tala hrčku pod prsníkom. Návštevu u le-
kára som odložila o 2 týždne, lebo práca
bola u mňa na prvom mieste, až potom ja
a moje zdravie. Dnes už viem, že to bola
chyba a na prvom mieste musím byť ja.
Posledný deň v máji som prišla o prácu
a v septembri som sa dozvedela tú

Rakovina. Je našou súčasťou. Ako ju prežívate, ako sa s ňou
zmierujete? Kto a čo vám pomáha? Čo vám rakovina vzala
a čo, naopak, dala?
Prečítajte si príbehy tých, ktorí majú za sebou to,
čím ste si prešli alebo práve teraz prechádzate Vy.



strašnú správu - rakovina prsníka. Zrú-
til sa mi celý môj svet. Trvalo mi nejakú
dobu, kým som sa s tým všetkým vy-
rovnala. 
Môj život sa začal meniť. Nečakaný
darček k 50-ke - chemoterapia, rádiote-
rapia, nový účes – parochňa, ďalšia che-
moterapia... Liečbu som znášala zle, ale
bolo to veľmi poučné obdobie môjho
života. Zistila som aké mám úžasné dcé-
ry, manžela, priateľov. Spoznala som
nových ľudí a nadviazala nové priateľstva.
Nenechávala som si nič pre seba, všetko
som im rozprávala, čím prechádzam, ako
sa cítim. Všetci ma veľmi podporovali,
stále boli so mnou v kontakte a ja som
pochopila, že nie som sama. Veľmi mi to
pomáhalo, vždy bol niekto, kto mal čas
sa mi venovať, počúvať ma, keď som sa
potrebovala vyrozprávať, rozveseliť ma,
keď som bola smutná... Týždeň po po-
slednej chemoterapii mi zomrela mam-
ka, o mesiac svokra. Bolo to veľmi ťažké
obdobie, ale vždy pri mne stáli a stoja
ľudia, ktorí mi pomáhajú ísť ďalej. Ne-
vzdala som sa, bojujem. Vďaka chorobe
som silnejšia, viac sa venujem sebe, ro-
dine, priateľom. Začala som sa venovať
tomu, čo ma baví. Venujem sa ručným
prácam, chodím na turistiku, na bazén,
na výlety, navštevujem známych, robím
dobré skutky, hovorím blízkym ako ich
mám rada, skúšam nové veci a činnosti,
vzdelávam sa, plním si sny... Snažím sa
žiť tak, akoby každý deň, do ktorého sa
prebudím, mal byť ten posledný. 
Myslela som, že sa nedožijem 50-ky, ale
žijem, som tu a dúfam, že tu ešte pár ro-
kov pobudnem. Mám veľa nesplnených
snov – byť babičkou, letieť lietadlom, ísť
na koncert Karla Gotta, vidieť more, spoz-
návať krásnu slovenskú prírodu, nájsť si
prácu, ktorá by bola mojim koníčkom...
Nečakajte, kým váš život zmení choro-
ba, zmeňte ho už teraz. Myslite na seba,
na svoje zdravie, na rodinu a priateľov.
Žite každý deň naplno, lebo nikdy ne-
vieme, čo nás čaká zajtra.

Elenka Bohušová,
55 rokov, Zvolen

Myslím, že správa o onkologickom ocho-
rení zamáva s každým, či je postihnutý on
samotný, alebo niekto blízky. Nebolo to
inak ani so mnou. Vyrovnať sa s akým-
koľvek ochorením bolo a vždy bude ťaž-
ké, o to ťažšie s onkologickým. Slovo ra-
kovina je stále „strašiak“, aj keď mnohým
ľuďom sa vďaka pokroku v medicíne da-
rí nad ním víťaziť. Mne veľmi pomohli mo-
ji najbližší. Hlavne psychicky, ale aj po-
mocou v bežnom živote. Vozením na vy-
šetrenia, liečbu, kontroly. Chodením na
prechádzky, keď som si nebola istá, či to

fyzicky zvládnem. Postupne, ako sa o mo-
jom ochorení dozvedeli niektoré kama-
rátky, podporovali ma aj tie – napríklad
tým, že ma z času na čas „vytiahli“ medzi
ľudí. Pritom s mnohými z nich sme boli
väčšinou už len v telefonickom kontakte.
A ostalo nám to doteraz. Raz do mesiaca
ideme spolu pešo po robote domov – tak
si to naplánujeme, prípadne si cestou sad-
neme na kávu, zmrzlinu.
Napriek všetkej smole som mala asi šťas-
tie na zdravotnícke zariadenie, v ktorom
som sa liečila a stále sa liečim. Tam je
každý pacient človekom. Mammacen-
trum sv. Agáty v Banskej Bystrici patrí
k tomu najlepšiemu, kde sa na Slovens-
ku venujú liečbe rakoviny prsníka. Pri-
már MUDr. Turčan, lekárky MUDr. Mi-
šurová, MUDr. Babiaková, MUDr. Beero-
vá, lekári MUDr. Tóth, MUDr. Mikláš, ve-
dúca sestra Mgr. Košíková, sestra na on-
kológii Mgr. Prandlová, mnoho ďalších
nemenovaných sestier a ostatný perso-
nál vytvárajú pre pacientov príjemné,
takmer domáce prostredie. Aj to pri-
spieva k ľahšiemu zvládaniu liečby. Viem,
že nie každý onkologický pacient má
možnosť liečiť sa v takomto prostredí.
V neposlednom rade mi veľmi pomohli
aj známi, ktorí si prešli svojou cestou pri
liečbe onkologického ochorenia. Od slov,
že sa mám naučiť s ochorením žiť, aj keď
je to ťažké, cez slová, že keď mi bude ťaž-
ko, mám si spomenúť na nich – že po
mnohých rokoch od liečby sú stále tu
a môžem sa ich dotknúť. Pomohli mi roz-
hovory s tými, ktorí sú mnoho rokov po
liečbe a sú už vyradení z onkologických
pacientov. Všetci títo a lekárka – psy-
chiatrička mi v rozhovoroch prízvuko-
vali snahu nežiť svojim ochorením, nájsť
si rozptýlenie. Mnohí ľudia sú v oveľa
ťažších životných situáciách a bojujú. Sú
vďační za každý deň, ktorý prežijú na
tomto svete. To je asi to pozitívne my-
slenie, ktoré pomáha pri prekonávaní

onkologického ochorenia možno najviac.
A kde som dnes? Vrátila som sa do za-
mestnania. Viem, zatiaľ som boj ešte ne-
vyhrala, ale je čoraz viac dní, kedy mi
moje ochorenie pripomenie len tablet-
ka, ktorú si ráno dávam do úst. O mojom
ochorení veľmi nehovorím, povedala
som o ňom len tomu, komu som chcela.
Nemám ale problém rozprávať sa
o ochorení s tými, ktorí majú záujem.

Viera Demovičová,
55 rokov, Bratislava

V novembri 2012 mi diagnostikovali zhub-
ný nádor konečníka. Strašná predstava,
hrozil mi vývod. Ostala som ako bez du-
še, bez myšlienok. Plakávala som a mod-
lila som sa kade som chodila. Aj teraz sa
mi tieto riadky ťažko píšu, slzy mi tečú.
Operoval ma na Heydukovej MUDr. Mrač-
na s kolektívom spolupracovníkov. Za-
chránili ma od vývodu. Ďakujem a som
nesmierne vďačná. Pocit "šťastia", keď
mi to po operácii oznámili, že operácia
dobre dopadla sa nedá opísať.
Syn Tomáš, rodina, priatelia, kolegovia
aj kočky z Ligy proti rakovine boli du-
chom pri mne. Vďaka. Nakoľko som do-
stala pooperačný pruh, v júli 2013 som
sa opäť ocitla na Heydukovej. 
Dodnes sa zotavujem a snažím sa dať do
poriadku. Fyzicky sa šetrím, pretože kaž-
dý onkologický pacient sa musí! V duši
myslím na pekné veci, stretávam sa
s priateľmi a najlepším spoločníkom je
smiech - nie nadarmo sa to hovorí. 
S chorobou som sa do dnešného dňa ne-
vyrovnala, iba na ňu nechcem myslieť
a žiť ako sa najlepšie a najradostnejšie
dá. Verím, že ešte v živote budem mať
krásne dni a každé ráno sa teším, že mô-
žem žiť a radovať sa z maličkostí.
Mám pre koho žiť – hlavne pre môjho sy-
na Tomáša, ktorý ma ochraňuje a je mi
oporou. "Dík Tomi, že ťa mám! Ľúbim Ťa!"
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Čerstvú cviklu pomixujeme nahrubo s �i-
gami, neskôr pridáme vlašské orechy
a štipku soli, čierne korenie a agáve si-
rup. Cvikla a �igy majú výborné antioxi-
dačné účinky, sú plné vitamínov a spolu
pozitívne pôsobia na ozdravenie chorých
buniek ľudského tela.
Môžeme podávať s kúskami tofu obale-
nými v celiatickej strúhanke s vajíčkom
(neobsahuje lepok, ktorý veľmi zaťažu-
je tráviaci systém). Opečieme na koko-
sovom oleji. Podávame so šalátom z cvi-
klových listov a rukoly (zelené lístky ob-

sahujú aj kyselinu listovú, ktorá je ne-
vyhnutná pre stavbu buniek).
V zdravej kuchyni a v kuchyni každého
z nás, by sa mal úplne vylúčiť ra�inova-
ný cukor, biela múka, a dokonca i laktó-
za kravského mlieka. Skúste začať nový
systém stravovania pre lepšie zdravie
a každý deň mať aspoň 60% podiel su-
rovej zeleninovej a ovocnej stravy a ore-
chov (maku, pohánky, peľu, kakaa, ko-
kosu, jednoducho všetkého čistého, čo
vyrobila príroda bez farbív, aspartamu
a stabilizátorov).

Henrieta Peškovičová, peskovicova@gmail.com

Cviklovo – �igové pyré

Koncom novembra nielen v počasí cítiť,
že zima je už za dverami. So zimou pri-
chádzajú aj pre niekoho najkrajšie sviat-
ky v roku. Obchodníci majú Vianoce už
niekoľko týždňov, a tak si už môžeme
obzerať rôzne vianočné ozdoby. Čo tak-
to sa zamyslieť a tento rok si stromček
alebo byt vyzdobiť aj niečím vlastno-
ručne vyrobeným? Ponúkame vám ná-
vod na vianočné gule technikou falošný
patchwork. 

Pri slove patchwork si istotne spome-
niete na malé zošívané kúsky látky. Fa-
lošný patchwork je preto falošný, lebo sa
pri ňom nešije. Malé kúsky látok však
budeme potrebovať. 
Pomôcky a materiál: 
Polystyrénová guľa, kúsky látok, orezá-
vač alebo ostrý nožík, pilník alebo prí-
borový nožík, špendlíky s malou hlavič-
kou, korálková reťaz alebo pekná stuha,
nožnice, háčik na zavesenie
Základom pre vianočnú guľu je polysty-
rénová guľa rôznej veľkosti. V obchodoch
sa dajú zohnať od najmenších gulí po

veľmi veľké, ktoré sú už väčšinou duté.
Odporúčame pracovať s guľou najmenej
priemeru 6 cm. Veľkosťou sú ďalej vhod-
né priemery 8, 10 či 12 cm. Kúsky látok,
ktorými budeme zdobiť guľu, by mali
byť z bavlnených, hodvábnych, či iných
dobre ohybných a nepriesvitných mate-
riálov. Nevhodné sú veľmi hrubé a ne-
poddajné látky. Okrem nich dozdobíme
hotovú guľu aj reťazou z malých, napev-
no navlečených (prilepených na reťazi)
umelohmotných korálok (priemer do cca
5 mm). Takéto reťaze sa niekde zvyknú
predávať ako dekorácia na vianočný
stromček. Ak nemáme reťaz, postačí aj
pekná stužka cca 1 cm široká alebo re-
ťaz z �litrov. Na prichytenie týchto ozdôb
si musíme zaobstarať špendlíky s drob-
nými hlavičkami. 
Keď máme všetok materiál, môžeme sa
pustiť do práce. Najprv si obzrieme po-
lystyrénovú guľu a nájdeme jemne na-
značenú čiaru idúcu stredom gule a ma-
lé kruhové plôšky na vrchu a na spodku
gule. Pomôže nám to pri rozčlenení gu-
le na štvrtiny či osminy. Každá polovica
gule bude zložená z ôsmich alebo šty-
roch malých trojuholníkov látky, preto
si najprv na guli narežeme cca 1 cm hlbo-
ké ryhy v miestach hrán trojuholníkov.
Najprv môžeme rezať podľa vyššie spo-
menutej naznačenej čiary a potom od
vrchu a spodku gule kolmo na stredovú
čiaru. Podľa toho, či chceme guľu so štyr-
mi alebo ôsmimi trojuholníkmi, snaží-
me sa čo najpresnejšie obe polgule na-
rezať. Menšej guli s polomerom 6 cm sta-
čí aj menej častí, na väčšej sa zas pekne
vyníma viac kúskov látky. Je veľmi dôle-
žité spraviť primerané zárezy, ani veľmi
plytké ani hlboké (menšia guľa by sa

mohla celkom zničiť). Potom si z látok
nastriháme približné trojuholníky (mô-
žu však byť aj obdĺžniky, vznikne ale viac
odpadu). Oba tieto tvary musia byť väč-
šie ako skutočne predpripravený troju-
holník na guli. Vystrihnutý kúsok látky
si zoberieme a priložíme na zárezmi vy-
značené miesto. Z jednej strany potom
látku začneme vtláčať pilníkom alebo
príborovým nožíkom do zárezu. Takto
látku vtlačíme do celého trojuholníka.
Dávame pozor, aby bola pekne napnutá,
a aby sme ju vtlačili do celého trojuhol-
níka. Ak nám na niektorej strane látka
nepostačí, znamená to, že sme odstrihli
malý kus. Teda nezostáva nič iné, len ju
vybrať a pripraviť si väčší kúsok. Vtlá-
čaním do zárezov sa látka pekne napne
a sama v zárezoch drží. Takto postupu-
jeme so všetkými vyrezanými trojuhol-
níkmi na guli a striedame pritom vzory
a farby látok, ako sme si dopredu pre-
mysleli. Nemusíme sa snažiť vtlačiť do
zárezu úplne celú látku, iba tak, aby drža-
la. Pretŕčajúce zvyšky nakoniec odstrih-
neme a tie najmenšie zostatky zatlačí-
me do zárezov. Po správnej práci nám
vznikne guľa obopnutá látkou bez vy-
tŕčajúcich kúskov. Teraz sa sústredíme
na zárezy, ktoré na guli vytvorili malé
„údolia“ tvaru V. Tieto zakryjeme buď
reťazami, stužkami alebo �litrami. Reťa-
ze z korálkov vložíme do doliniek a pri-
chytíme špendlíkmi. Rovnako postupu-
jeme aj so stuhami, či �litrovými reťaza-
mi. Fantázii sa však medze nekladú, pre-
to si môžete vymyslieť vlastný spôsob,
ako dozdobiť hotovú patchworkovú gu-
ľu. Úplne posledným krokom je namon-
tovanie háčika alebo stužky na zavese-
nie a máme peknú vianočnú dekoráciu. 

Mgr. Mária Horníková

Tvorenie v predvianočnom čase
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Opäť som mala chuť vám predstaviť za-
ujímavý spôsob výroby módneho doplnku
– a to konkrétne brošne zo zvyšku starej
látky. Túto techniku a aj výrobu brošni-
čiek používam aj na mojich kurzoch v bra-
tislavskom Centre pomoci.

Materiál:
• zvyšky látok, vatelín, �ilc, kartón, rôz-

ne stužky, korálky, pierka...
• lepidlo na látku, tavná pištoľ
• bižutérne komponenty (nity 30 mm,

ihla s očkom 30 mm, zatvárací špend-
lík na brošňu)

• šperkárske náradie – kliešte, ketlova-
cie kliešte, kružidlo, nožnice (obr. č. 1)

Postup:
1. Pomocou kružidla si nakreslíme a vy-
strihneme kruh z kartónu, kruh tej is-
tej veľkosti si vystrihneme aj z vatelí-
nu a približne o 2 cm väčší kruh z lát-
ky (obr. 2). Vatelín pomocou lepidla pri-
lepíme na kartón (obr. 3). Do stredu lát-
ky (látka je z lícovej strany) umiestni-
me kartónový kruh (obr. 4). Postupne
začneme prečnievajúcu látku prilepo-
vať na zadnú stranu kartónového kru-
hu. Látku poriadne zaťahujeme (obr. 5,
6, 7).
2. Na bižutérne nity navlečieme korál-
ky, pripravíme si pierka a bižutérnu ih-
lu s očkom. Nahrejeme tavnú pištoľ
(obr. 8). Na spodnú časť brošne pri-
pevníme pomocou tavnej pištole bižu-
térnu ihlu s očkom a pierko (obr. 9, 10).
Na konci bižutérnych nitov si urobíme
pomocou keltovacích klieští očká a ni-
ty s korálkami pripevníme na očko bi-
žutérnej ihly (obr. 11, 12). Z filcu vy-
strihneme kruh vo veľkosti brošne a le-
pidlom na látku tento kruh prilepíme
na zadnú stranu brošne (obr. 13, 14).
Zo stužky uviažeme mašličku a tú pri-
lepíme lepidlom na látku na prednú
stranu brošne, tak aby sme prekryli oč-
ko bižutérnej ihly (obr. 15,16). Tavnou
pištoľou pripevníme špendlík na zadnú
stranu brošne (obr. 17, 18).
Týmto spôsobom si môžeme vyrobiť
akúkoľvek brošňu pre seba a našich blíz-
kych. Samozrejme fantázii sa medze ne-
kladú  . Príjemnú zábavu pri tvorbe. Pre
inšpiráciu si môžete pozrieť moje vý-
robky: www.sashe.sk/PAndKA

Katarína Žúžiová

Brošne z látky
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V banke mám uzatvorený hypotekár-
ny úver na sumu 95 000 EUR s úro-
kovou sadzbou 5,02 % p. a. a dĺžkou
splatnosti 30 rokov. Pri podpise úve-
ru som si úver nepoistila. Po 3 rokoch
pravidelného a neomeškaného pla-
tenia som sa po diagnostikovaní on-
kologického ochorenia dostala do si-
tuácie, že nemôžem úver splácať. Už
viac ako rok som nezaplatila ani jed-
nu splátku. Čo môžem robiť? 
Banka je ochotná pomôcť klientovi, kto-
rý sa ocitol v zhoršenej �inančnej situá-
cii a nie je schopný splácať splátky úve-
ru včas. 
Riešením môže byť napríklad proces na-
zývaný "reštrukturalizácia úveru". V rám-
ci tohto procesu banka môže znížiť vý-
šku mesačných splátok alebo ich splá-
canie na nejaký čas odložiť. V prípade
odkladu splátok je splácanie istiny od-
ložené na neskôr a vy budete platiť len
úroky z úveru. 
Sú aj ďalšie možnosti, ako je napríklad
predĺženie splatnosti úveru, čím sa mô-
že znížiť výška splátky na úroveň, ktorá
bude pre vás akceptovateľná, alebo pri-
stúpenie ďalšej osoby do úveru, ktorá
vám bude pomáhať so splácaním úveru
alebo prevezme na seba splácanie celé-
ho vášho dlhu. 
V každom prípade vám odporúčame na-
vštíviť ktorúkoľvek pobočku banky, kde
spolu s hypotekárnym špecialistom náj-
dete riešenie, ktoré vám najviac vyho-
vuje.

V banke som si ako samoživiteľ zo-
brala spotrebný úver na vybavenie
domácnosti vo výške 3 000 EUR s úro-
kovou sadzbou 8,5 % p. a. Ručiteľ, kto-
rého som mala je už viac ako rok PN
s diagnostikovanou rakovinou prsní-
ka, t.j. bez stabilného príjmu, mňa
pred 3 mesiacmi prepustili zo za-
mestnania. Ako sa môžem s bankou
dohodnúť? 
Riešením je, ako v predchádzajúcom prí-
pade, reštrukturalizácia úveru. 
Ako mám postupovať, ak sa ocitnem
v zložitej životnej situácii?
Dôležité je čo najskôr kontaktovať ban-
ku a informovať ju o vašej zložitej si-
tuácii. Najlepšou cestou je kontaktovať
priamo hypotekárneho špecialistu, s kto-
rým si spolu dohodnete pre vás najvý-
hodnejšie riešenie. Odklad riešenia pro-
blému väčšinou vedie k zbytočným ná-
kladom a ďalšej komplikácii situácie.
Aké odporúčania by ste dali klientom už
pri výbere úveru, aby v budúcnosti pred-
išli prípadným nepríjemnostiam alebo
nedorozumeniam?
Pred podaním žiadosti o úver by mali všet-
ci klienti vždy zvážiť svoje reálne �inanč-
né možnosti pre splácanie úveru a pone-
chať si �inančnú rezervu, ak by došlo ne-
očakávane k zhoršeniu ich �inančnej si-
tuácie (práceneschopnosť, strata za-
mestnania,...). Každý klient by mal získať
pred podaním žiadosti o úver čo najviac
informácií o požadovanom úvere nakoľ-
ko banky poskytujú niekoľko typov úve-

rov, s viacerými možnosťami splácania
a čerpania, samozrejme aj s rôznymi po-
platkami. Klientov v momente podania
žiadosti zaujímajú predovšetkým pod-
mienky týkajúce sa ceny úveru, ako sú úro-
kové sadzby, poplatky, ročná percentuál-
na miera nákladov a pod. Tak ako v prí-
pade každého partnerstva, aj v prípade
úverov je však potrebné poznať aj ďalšie
podmienky, napríklad možnosti zníženia
a odkladu splátky, predčasného splatenia
úveru, mimoriadnych splátok a iných
zmien na úvere a samozrejme možné po-
platky a lehoty, ktoré s týmito zmenami
súvisia, aby nedochádzalo k prípadným
nedorozumeniam a reklamáciám.
Banky ponúkajú rôzne typy životné-
ho poistenia k úverom. Čo by klient
mal vedieť / všímať si pri výbere
vhodného typu poistenia ?
Ako aj v prípade úverov, klienti sa v pr-
vom rade zaujímajú o cenu - výšku po-
istného a poistnú sumu. Skôr ako sa roz-
hodnete uzavrieť poistku, je potrebné
zistiť, či príslušný typ poistenia vôbec
potrebujete a či je práve pre vás vhod-
ným riešením. Taktiež je dôležité vedieť,
aké sú podmienky poistného plnenia v
prípade vzniku poistnej udalosti, akým
spôsobom ju máte poisťovni oznámiť
a prípadné obmedzenia. Pri uzatvorení
poistky je potrebné „priznať“ všetky cho-
roby, ktorými trpíte, aj tie, ktoré nemá-
te uvedené v zdravotnej karte, nakoľko
poisťovne môžu mať rôzne vylúčenia
z poistného plnenia.

Odpovedá: Lucia Suďová, riaditeľka odboru retailových produktov

Banková poradňa
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Rodina je miestom vzniku života, formo-
vania charakteru človeka, osvojovania hod-
nôt ako najcennejšieho potenciálu člove-
ka. Aby mohla plniť svoje funkcie voči svo-
jim členom aj voči spoločnosti, potrebuje
také prostredie, ktoré podporuje jej stabi-
litu a sociálnu kvalitu vzťahov. Práve v ob-
dobí Vianoc sa rodinné vzťahy utužujú, ale
zároveň sú jej členovia vystavení náročnej
skúške. Iste to ako rodičia veľmi dobre po-
znáte. V predvianočnom čase od rána po-
behujete po kuchyni, vymýšľate, aké dob-
roty navaríte a napečiete, aby ste svojim
deťom ulahodili. Patrilo by sa aj upratať.
Tak ste to opäť vy, kto pobehuje z jednej
miestnosti do druhej. Chvíľu s vysávačom,
chvíľu s mopom, chvíľu s handrou, potom
zvešiavate záclony, umývate okná, potom
zas záclony vyvešiate. Večer sa unavení zva-
líte na gauč a vaše ratolesti plné energie
z ničnerobenia utekajú von za kamarátmi.
Aj ste sa ich snažili cez deň presvedčiť, že
by sa do upratovania mohli zapojiť. Najprv
len tak nenápadne nakuknete do detskej
izby a poprosíte mladých o spoluprácu.
Reakcia? "Áno, hneď, počkaj chvíľu". "Teraz
nemôžem." Začudovane pozeráte na svoje
deti, čo môže byť tak dôležité, že vám ne-
môžu polhodinku pomôcť v kuchyni. Ťuk
sem, ťuk tam, facebook, emaily, pc hry, sms
- a to všetko s kamarátmi. Všetko, čo sa tý-
ka kamarátov je pre puberťáka dôležitej-
šie ako vy a vaše prípravy na Vianoce. Skú-
šali ste po dobrom, skúšali ste po zlom. Nič
nezabralo. Rezistencia vašich detí je až pre-
kvapivo vysoká. Nakoniec si poviete, že ne-
vadí, spravíte to s manželom (manželkou)
sami, nech sa deti venujú svojim záujmom.
Nechcete vyvolávať nezhody, hádky, krik.
Veď aspoň na štedrý deň budete mať na-
varené, upratané a pokoj. Iste to deti oce-
nia. 24.12.- stromček ozdobený, darčeky
pripravené, večera uvarená. To všetko ste
stihli kým sa vaše deti venovali svojim zá-
ujmom (poväčšine na PC, mobile...). Sadá-
te si k štedrovečernému stolu, očakávate
pokoj, rodinnú pohodu a mladí opäť vy-
mýšľajú. Ohŕňajú nosom nad polievkou, je
príliš kyslá, v kaprovi je príliš veľa kostí, ša-
lát je málo slaný. Ešte stále sa dokážete
zhlboka nadýchnuť a neriešiť to, ale vaša
nálada pomaly klesá k bodu mrazu. Zazvoní
zvonček a hor sa na rozbaľovanie darčekov.
Dali ste si námahu, aby ste pre svojej rato-
lesti vybrali niečo výnimočné, niečo čo im
skutočne spraví radosť. Dali ste si záležať
a s napätím očakávate radostnú reakciu.
Opäť vedľa. Mladí sa okúňajú, vraštia čelo,
fr�lú, že to nie je presne ono. A zaklincujú
to tým, že sa po chvíli poberajú mimo do-
mu s komentárom - "Už na mňa čakajú ka-
maráti. Neviem kedy prídem. Pá." A vy sa
môžete zblázniť.

Pár rád ako prežiť Vianoce
spokojne pre vás aj vaše deti
Tradície: Dospievajúca mládež má pro-
blém s dodržiavaním rodinných tradícií
a vhodného oblečenia. Vysvetlite im, že je
to pre vás dôležité, a že tých pár hodín po-
teší ich menších súrodencov, či starých ro-
dičov.
Kritika: Aj počas Vianoc sú niektorí mú-
drejší ako tí ostatní. Nedajte sa však vy-
provokovať. Pri kritike poďakujte za pod-
net a ubezpečte toho, kto vás kritizoval, že
nabudúce skúsite jeho radu.
Otrok v kuchyni: Vo väčšine slovenských
domácností je ním práve mama. Zapojte do
príprav na slávnostnú večeru celú rodinu.
Deti sa môžu postarať o výzdobu a manžel
o čistenie zeleniny.
Upratovanie: Nenechajte si ho prerásť cez
hlavu, zbytočne sa ním neznervózňujte.
Snažte sa navodiť príjemnú a pohodovú at-
mosféru. Pár zrniek prachu si v nej nikto
ani nevšimne. Neumyté okná cez žalúzie
alebo záclonu nie je až tak vidieť. Nie je to
predsa podmienkou šťastných Vianoc ;-)
Vianoce s deťmi a expriateľom: Ak si váš
bývalý partner privedie na Vianoce part-
nerku, nedajte sa tým rozhodiť. Buďte krás-
na, očarujúca a sebavedomá. Kvôli deťom
sa vyhýbajte kon�liktom.
Spoločný program: Skúste sa s deťmi do-
hodnúť na spoločnom programe počas
sviatkov. Že nemajú záujem a nechcú s ro-
dinou tráviť obdobie prázdnin? Nevadí! Ne-
núťte ich, aby s vami silou-mocou išli na
prechádzku alebo do kostola. Puberta je
obdobím, kedy sú kamaráti a frajeri pri-
oritou. Nebude to tak navždy.
Pýtajte sa: Spýtajte sa vašich detí, ako si
predstavujú ony vianočné prázdniny. Aké
majú plány a túžby. 
Puberta je náročným obdobím nielen pre
vás ako rodičov, ale aj pre vaše dieťa. Je to
životná fáza, kedy dieťa hľadá samé seba,
individualitu. Na jednej strane už nie je die-
ťa, ale zároveň nie je ani dospelým. Nieke-
dy sa od neho očakáva, že bude maximál-
ne zodpovedné a spoľahlivé, rozhodné, ako
dospelý. Inokedy zas jeho názor nie je dô-
ležitý, veci sa ho netýkajú. Dospelí sa k nim
správajú podľa toho, ako im to vyhovuje,
ako to situácia podľa nich vyžaduje. Chví-
ľu je dospelým, chvíľu dieťaťom. Pochopi-
teľne je mladý človek potom zmätený. Skús-
te si spomenúť, koľkokrát ste sa k svojmu
17-ročnému dieťaťu správali ako k "do-
spelákovi" a vzápätí ste jeho vyjadrenia bra-
li na ľahkú váhu?! "Tomu predsa ešte ne-
môžeš rozumieť..." Puberťák potrebuje svoj
priestor a vaše pochopenie. 
Aj my sme si hľadaním samého seba pre-
šli, len je to už veľmi dávno a často si len

matne pamätáme, ako sme sa cítili, keď sme
boli v puberte a cítili sme sa ukrivdení zo
strany starších, dospelých. Je samozrejmé,
že dieťaťu treba dať hranice, na strane dru-
hej sa pokúsme s adolescentom diskuto-
vať, pýtať sa na jeho názor, na to, čo on sám
chce, ako danú situáciu vidí a ako by vznik-
nutý problém riešil on. Dôležité je, aby sme
sa pokúsili na dieťa netlačiť, veci mu neza-
kazovať, neprikazovať, ale pokúsiť sa do-
spieť k vzájomnému konsenzu. 
Načasovanosť - tzn. ak od puberťáka chce-
me, aby nám pomohol s upratovaním do-
mácnosti, ideálny model by mal vyzerať
tak, že sa s ním o tom budeme rozprávať
pokojne a v správnom čase, bez stresu a vý-
čitiek. V praxi to znamená, nerozhodnúť za
dieťa. Pokúsiť sa o prezentovanie našich
návrhov s tým, že si vypočujeme aj jeho
stranu. Opäť nie vo chvíli, keď je jedna zo
strán podráždená, smutná, unavená. Daj-
me si námahu a pokúsme sa náš spoločný
rozhovor načasovať na chvíľu, kedy budú
obe strany v pohode. Napr.: "Tomáš, je pred
Vianocami a doma je veľmi veľa práce. Aby
sme sa cítili na Štedrý večer všetci dobre,
bolo by fajn, keby sme upratali dom, nava-
rili, pripravili drevo do krbu. Je mi jasné, že
nebudeš zdobiť medovníčky. Musím sa pri-
znať, že ani mne sa nechce vypekať 100
medovníkov. Ale veľmi by mi pomohlo, ke-
by si vyniesol smeti alebo priniesol drevo
zo záhrady. Myslíš, že by sme to mohli spo-
ločne zvládnuť?" Dôležité je dať dieťaťu
možnosť voľby a urobiť rozhodnutie. Prí-
nosnou by mohla byť aj poznámka typu:
"Keď sa do toho pustíme viacerí, budeme
to mať skôr hotové a potom sa môžeme ve-
novať svojim záľubám."
Vôbec nie je na škodu priznať pred dieťa-
ťom, že aj nám sa niečo nechce. Nie formou
výčitky alebo nutnosti dané veci urobiť, ale
poukázať aj na svoje slabé stránky. Opäť
s pokojným tónom hlasu.

Na záver 
Puberta je obdobím turbulentným, mno-
hokrát nevyspytateľným. Jej prejavy však
po čase odznejú. Pre rodičov je to priestor
pre tvorbu kompromisov s deťmi. Rozprá-
vanie sa s deťmi, nie hovorenie. Puberťáci
ocenia možnosť voľby a zvoľnenie režimu.
Vaše dieťa sa prehupne do dospelosti a to
čo ste mu od malička vštepovali, budete
úročiť po zavŕšení pubertálneho veku. Va-
še dieťa nestojí o vás, keď ste nervózny ale-
bo naň nemáte čas. Vaše dieťa cíti vás aj va-
še naladenie. Chce vás vtedy, keď sa mu mô-
žete plne venovať.
Prajem vám príjemné a pokojné Vianoce
v kruhu vašich najbližších. Nech vaše svia-
točné dni sprevádza pohoda a harmónia
najkrajších sviatkov roku.

Mgr. Lucia Alakšová

Nepokazme si Vianoce
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Vo svete sa stále viac pozornosti ve-
nuje zlepšeniu kvality života onkolo-
gických pacientov, čo sa stalo náplňou
programu psychosociálnej onkológie.
Mnohí, žiaľ ani odborníci pracujúci
v onkológii, nemajú o novej disciplí-
ne dostatočné informácie, a preto zo-
stáva často nepovšimnutá. Čo je jej
cieľom?

Keď sa pozrieme na svetové štatistiky,
vidíme, že nárast rakoviny, ktorá sa už
označuje ako globálna epidémia, je hro-
zivý. Vďaka pokroku vo včasnej diagnos-
tike, účinnej liečbe a prínosu nových ve-
deckých poznatkov stúpa i počet preží-
vajúcich pacientov. Tí, ktorí rakovinu pre-
žívajú po liečbe choroby v jej rôznych štá-
diách potrebujú, aby starostlivosť o nich
naďalej pokračovala. To je veľmi rozsiahla
oblasť, ktorá sa týka nielen sledovania
výsledkov liečby pravidelnými kontrola-
mi, ale aj riešenie špeci�ických problé-
mov, ktoré vznikajú v priebehu celého
procesu choroby. Tie majú za následok

zhoršenie kvality života nielen samot-
ného pacienta, ale často i jeho rodiny.
V mnohých významných onkologických
centrách v Európe sa začalo na základe
výskumných štúdií uvažovať o riešení
psychosociálnych aspektov choroby rôz-
nymi prístupmi. Zlepšenie komunikácie

lekárov a pacientov v priebehu celého
procesu choroby bolo prvou požiadav-
kou k úspešnému napredovaniu. V tejto
súvislosti sa dostala do popredia záuj-
mu psychoonkológia, ktorá je, obrazne
povedané, v mnohých štátoch Európy eš-
te v plienkach. Hlavným predpokladom
jej účinného pôsobenia je výchova od-
borníkov a zdokonalenie tejto špeci�ic-
kej disciplíny spoluprácou s univerzita-
mi a pokračujúcim vzdelávaním psy-
chológov v tomto odbore. Problémom je
aj otázka �inancovania týchto odborní-
kov, ktorí sú potrební na onkologických
pracoviskách, i mimo nich. Chýbajú eš-
te stále pravidlá a smernice pre psycho-
logickú diagnostiku a pokračovanie ďal-
šej starostlivosti, nielen o pacienta, ale
často i jeho rodinu.
Moderná komplexná onkologická liečba
bez interdisciplinárnej spolupráce je
dnes nemysliteľná. Pri liečbe, ktorá je
často pomerne agresívna, a pri ktorej
treba počítať s následnými sprievodný-
mi javmi, najmä psychologického cha-
rakteru je tímová spolupráca nenahra-
diteľná. Z podkladov získaných z viace-
rých štúdií venovaných tejto problema-
tike v Európe je zrejmé, že psychoonko-
lógia je neustále sa vyvíjajúci a dyna-
mický proces. Preto sa očakáva, že z vý-
sledkov medzinárodného výskumu sa
budú môcť postupne formovať zásady
k vytvoreniu dobrej kvality a účinnosti
psychologickej starostlivosti.
Vďaka iniciatíve Ligy proti rakovine sa
začal ujímať tento dlhodobý program už
v 17. onkologických ústavoch a oddele-
niach nemocníc i mimo nich. Ďalším plá-
nom tohto programu je zdokonaliť od-
bornosť tejto disciplíny v spolupráci
s univerzitami i pravidelnými works-
hopmi pre psychológov angažovaných
v tomto programe. Všetky tieto odbor-
né služby platí Liga proti rakovine zo
svojich prostriedkov.
Prístup k zlepšeniu kvality života onko-
logického pacienta je riešený v obsia-
hlom programe psychosociálnej onko-
lógie, ktorý rieši nielen psychologické
ale i sociálne aspekty. V tejto oblasti sme-
ruje úsilie k odstráneniu sociálnych i eko-
nomických následkov choroby. Pracov-
né skupiny Európskej asociácie líg pro-
ti rakovine, ktorých členom je aj Liga pro-
ti rakovine, riešia otázku diskriminácie
onkologických pacientov, návrat do prá-
ce, prístup k �inančným službám a pois-
teniu. Podklady získané zo všetkých eu-
rópskych štátov smerujú k prijatiu EÚ
direktívy na ochranu onkologických pa-
cientov s prejednávaním jeho účinnosti
v Európskom parlamente.

MUDr. Eva Siracká, DrSc.

Psychosociálna onkológia

Psychológov nájdete v nasledujúcich nemocniciach:
Kontaktovať ich môžete aj v prípade, že nie ste v danej nemocnici hospitalizovaní.

FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Mgr. Tatiana Sabová, 0908/322177, tatianasabova@gmail.com

PhDr. Peter Žitný, PhD., 0907 635 672, peterzitny@gmail.com

OÚSA, Heydukova Bratislava
PhDr. Andrea Križanová, 0911/272029, krizanova.a@gmail.com

Mgr. Lucia Alakšová, 0915/866244, lalaksov@ousa.sk

VOÚ, a.s. Košice Ivica Uhríková, master, 055/6135119, uhrikova@vou.sk

LNSsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš PhDr. Alexandra Živčic, 0948/134213, alexandra.zivcic@gmail.com

VNsP Lučenec n. o. Mgr. Lucia Alakšová, 0915/866244, lalaksov@ousa.sk

Univerzitná nemocnica Martin Mgr. Zuzana Tomášková, 0904/102211, ztom1@azet.sk

NsP Štefana Kukuru Michalovce a.s Mgr. Henrieta Boruchová Sochová, 0903 453 151, b.henrieta@zoznam.sk

FN Nitra Mgr. Alena Madlena Rjabininová, 0905/383203, madla.rjabininova@gmail.com

FNsP Nové Zámky PhDr. Andrea Nagyová, 0915/284040, ada.nagyova@azet.sk

FNsP J. A. Reimana Prešov Mgr. Beňová Mária, 0907/539604, majkabenova@msn.com

Sv. Vincent, s.r.o., Prievidza Mgr. Katarína Lukáčová, 0949/147264, katy.lukacova@gmail.com

ÚVN SNP Ružomberok Mgr. et Mgr. Zuzana Žarnay, 0907392459, zuzana.zarnay@gmail.com

NsP Trebišov PhDr. Valéria Hudáková, 0907/913194, valikah@stonline.sk

FN Trenčín
Mgr. Lenka Svetlíková, 0904/958992, svetlikova.lienka@gmail.com

PhDr. Oľga Švančarová, 032/6566552, olga.svancarova@gmail.com

FN Trnava
PhDr. Andrea Križanová, 0911/272029, Krizanova.a@gmail.com

PhDr. Mária Vopátová, 0907/786297, maria.vopatova@gmail.com

FNsP Žilina PhDr. Mária Vopátová, 0907/786297, maria.vopatova@gmail.com

Obrátiť sa môžete aj na ďalších psychológov
(ktorí nepôsobia v nemocnici). Nájdete ich v týchto mestách:
Mesto Lekár Kontakt

Banská Bystrica PhDr. Kochaníková Zita 048/4125709, zitakoo@gmail.com

Košice PhDr. Šefčíková Ingrid 0905/523068, sefcikova@stonline.sk

Lučenec PhDr. Kropáčová Katarína (sociálna pedagogička) 0908/378637, katarina.santal@post.sk

Skalica Mgr. Jana Kyselicová 034/6513051, janakyselicova@slovanet.sk

Vyhne Mgr. Viera Filipová 0908/907585, vierda.f@gmail.com
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Pacienti, ktorým je diagnostikovaná ra-
kovina, sa musia vyrovnať s množstvom
náročných situácií a vnútorných pocitov.
Čo prežívajú a ako im môžeme pomôcť?  
Venujete sa práci s onkologickými pa-
cientmi. V čom spočíva pomoc pa-
cientom?
Psychoonkológia sa venuje najmä psy-
chosociálnym faktorom, ktoré sa po-
dieľajú na vzniku onkologických ocho-
rení. Takisto sa zameriava na komuni-
káciu s pacientom v rámci rodinného,
partnerského a zdravotníckeho zaria-
denia. Súčasťou procesu vyrovnávania
sa s chorobou sú aj depresívne a úzkost-
né stavy. Psychoonkológia ponúka pa-
cientovi pomoc pri ich zvládnutí. Pri
práci používam metódy kognitívno-be-
haviorálnej terapie, čo znamená že pra-
cujem s myšlienkami pacientov a ich
vnútorným prežívaním. Každý pacient
si vytvorí svoj scenár o chorobe a to mô-
že komplikovať jeho vnútorné prežíva-
nie. Veľmi dôležitý je aktívny prístup
k ochoreniu a spolupráca pacienta
v liečbe. Ak budeme k ochoreniu pri-
stupovať komplexne, teda vnímať aj
psychický stav pacienta, je to najlepšia
cesta k úspešnosti v liečbe. Pacient by
mal byť dostatočne motivovaný k lieč-
be a informovaný čo všetko ho čaká.

Teda aj aký vplyv bude mať liečba na
jeho psychický stav.
Rakovina je pre ľudí obrovským stra-
šiakom. Prechádza takto chorý člo-
vek nejakými typickými štádiami?
Našťastie, dnes už neplatí, že rakovina
znamená koniec života. V onkológii, či
už vo výskume alebo v liečbe, sa udiali
veľké pokroky. Dnešným pacientom do-
voľujú žiť kvalitnejší a dlhší život. No aj
napriek osvete a možnostiam liečby pre-
žíva asi každý pacient na začiatku ťažké
chvíle. Nechce uveriť, že je chorý, môže
sa hnevať alebo môže nastúpiť sebaľú-
tosť, depresívne či úzkostné nálady. Je to
prirodzená reakcia na traumatickú sprá-
vu a pacient ju potrebuje ustáť a prijať.
To sa niekedy nedarí a tak sa často stá-
va, že pacienti sú depresívni, strácajú ná-
dej a záujem o bežné aktivity života.
Upriamujú sa len na ochorenie a prí-
znaky, sledujú sa a nevedia sa vrátiť k ži-
votu. Ak to pretrváva dlhodobo, treba sa
obrátiť na psychoonkológa alebo psy-
chiatra. Liga proti rakovine ponúka
množstvo aktivít, ktoré pomôžu pacien-
tovi odpútať pozornosť od choroby a prí-
sť aj na svetlejšie myšlienky .
Čo pomáha pacientom v liečbe?
Každý pacient je iný, takže aj pomoc je
u každého odlišná. Ale zo skúseností mô-

žem konštatovať, že im pomáha prejav
záujmu. Teda či si lekár nájde dostatok
času pacienta vypočuť, či je dostatočne
empatický k pacientovi a či je zrozumi-
teľný. Teda, či sa vie lekár prispôsobiť
reči pacienta. Zo strany rodiny pomáha,
ak pacientovi robia doprovod na vyšet-
renia, komunikujú s pacientom, navšte-
vujú pacienta a tým mu dávajú najavo,
že im na pacientovi záleží. Sú to veľmi
dôležité okamihy, kedy pacient potre-
buje cítiť, že nie je v tejto ťažkej životnej
situácii sám. Ak pacient takéto zdroje
v rodine nemá, môže ich nájsť v priate-
ľoch, ktoré môžu vzniknúť aj medzi pa-
cientmi.
Niektorí ťažko chorí pacienti vedia,
že nemajú dobrú prognózu. Ako sa dá
vyrovnať s pocitmi, ktoré prichádza-
jú zoči-voči očakávanej smrti? 
Zomieranie je jedna veľká téma, plná si-
ly a rôznych emócií. To, čo o nej môžem
povedať, viem sprostredkovane od pa-
cientov, ktorí sa so mnou o zážitky pri
umieraní podelili. Byť blízko smrti nás
môže veľa naučiť. Môže nám v našom ži-
vote ukázať podstatné veci, vidieť ľudí
v inom svetle a poznávať podstatu ná-
šho bytia. Vyrovnávanie sa so smrťou je
proces. Nie každému sa podarí ho pri-
jať, ale je dôležité sa o to aspoň pokúsiť. 

Odpovedá psychoonkologička PhDr. Andrea Križanová

Psychoonkológia pomáha pacientom i rodine

Na mnohých medzinárodných konfe-
renciách organizovaných v rámci pro-
gramu Európske partnerstvo v boji pro-
ti rakovine, stále viac sa zdôrazňuje po-
treba komplexnej starostlivosti o onko-
logického pacienta, počínajúc dňom, ke-
dy sa dozvie o svojej diagnóze.
Na základe viacerých štúdií a ich analýz,
v ktorých sa odborníci zaoberali kvalitou
života ľudí postihnutých rakovinou, sa ve-
nuje veľa pozornosti kategórii pacientov
staršieho veku, ktorých potreby sa zatiaľ
neriešili na požadovanej úrovni.
Keď sa pozrieme na štatistické údaje
o výskyte rakoviny na Slovensku, po-
skytnuté Národným onkologickým re-
gistrom, zistíme, že s postupujúcim ve-
kom výskyt rakoviny stúpa, Onkologic-
kí pacienti staršieho veku sú veľmi zra-
niteľnou skupinou populácie, majú znač-

né problémy s chorobou i jej liečbou, sú
často bezmocní, deprimovaní, majú po-
cit opustenosti a strach zo samoty.
Narastajúce počty tejto kategórie, súvi-
siace s predlžovaním veku, prinášajú pre
každý štát zvýšené náklady na zdravot-
nú starostlivosť, na potreby psychoso-
ciálneho charakteru, na potreby škol-
ského opatrovateľského personálu, nie-
len v zariadeniach opatrovateľských slu-
žieb, ale aj v domácej opatere.
Pre odborníkov, zaoberajúcich sa lieč-
bou, rozhodovanie o vhodnej liečbe tý-
chto pacientov prináša nemalé starosti.
Tvoria veľmi heterogénnu skupinu – rôz-
ny vek, rôzne diagnózy, rôzne štádia cho-
roby, ale aj pridružené choroby vysky-
tujúce sa v staršom veku. K tomuto kom-
plexu sa pridávajú problémy psychoso-
ciálneho charakteru, ktorých variabilita

ovplyvňuje značne chod bežného den-
ného života. Odlišnosti v biologickej a kli-
nickej charakteristike nádorovej choro-
by sa stali predmetom výskumu nielen
z hľadiska liečby primárnej choroby,
i s riešením špeci�ických problémov, ako
napr.:
• viaceré sprievodné choroby vyskytu-

júce sa v staršom veku, ich liečenie, kto-
ré môže nepriaznivo zasahovať do plá-
novanej liečby

• funkčný stav organizmu, mentálna
schopnosť, výživa, sebestačnosť, so-
ciálne problémy

Pri voľbe vhodnej liečby u starších ľudí
stále chýbajú vedecky podložené vý-
sledky, a tak rozhodovanie o vhodnej
liečbe pacientov tejto kategórie spočíva
na odbornej skúsenosti lekára. V tejto
súvislosti sa vynárajú ďalšie otázky:

MUDr. Eva Siracká, DrSc.

Problémy s rakovinou
u ľudí staršieho veku
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• Venuje sa dostatočná pozornosť pers-
pektíve prežívania a kvality života?

• Nie je liečba staršieho pacienta riade-
ná stereotypom rozmýšľania odborní-
kov?

• Nemôže sa stať, že pacient je „podlie-
čený“ alebo „nadliečený“?

• Ako môžu voľby liečby ovplyvňovať
psychosociálne problémy?

V odbornej literatúre je ešte stále rela-
tívne málo informácií týkajúcich sa psy-
chosociálnych potrieb starších pacien-
tov. K nim patrí riešenie telesných ťaž-
kostí ako je únava, nedostatok energie,
pocit strachu, depresie, nielen z choro-
by, ale aj liečby. Chýbajú tiež dostatočné
informácie o spôsoboch riešenia ná-
sledkov liečby, nedostatok asertívnosti
a komunikácie, ktoré sú v komplexnej
liečbe dôležité. 
Z pacientskych rozhovorov sa po-
tvrdzuje, že komunikácia prispôsobená
veku pacienta je veľmi nedostatočná
a vyžaduje čas, získanie dôvery a opa-
kované prístupy.
Čo potrebuje pacient po prepustení
z liečby a je doma? Na základe niekto-
rých štúdií sa ukazuje, že najväčšie pro-
blémy spôsobuje pocit samoty, nedo-
statok usmerňovania v podpornej lieč-
be, praktické problémy, ako napr. trans-
port do nemocnice, ťažkosti s rôznymi

administratívnymi záležitosťami. Zaťa-
žujúce sú pocity nesamostatnosti a ne-
mohúcnosti a pocit, že pacient je odká-
zaný na pomoc druhých, ktorá často chý-
ba. Veľké problémy sú i s pocitom úna-
vy a „vyhorenia“, ak sa jedná o ďalšiu lieč-
bu. Tu treba opäť konštatovať, že stále
chýba potrebná expertíza odborníkov
primárnej a domácej starostlivosti. Pri-
márna starostlivosť a starostlivosť do-
ma vykazuje stále nedostatky najmä
v domácom prostredí:
• Často chýba vhodné prepojenie a mož-

nosti konzultácie medzi nemocnicou
a praktickými lekármi.

• Chýba tiež spolupráca pri spoločnom
plánovaní starostlivosti v domácom
prostredí pri individuálnych prípadoch.

• Praktický lekár, ktorý by mal mať on-
kologického pacienta na starosti po
liečbe a venovať sa riešeniu problémov
súvisiacich nielen s chorobou ale aj lieč-
bou, nemá často dostatok potrebných
informácií.

• Stále viac sa zdôrazňuje, že treba ve-
novať väčšiu pozornosť starostlivosti
zo strany rodinných príslušníkov nie-
len počas hospitalizácie, ale aj po nej.
Tu sa často vyskytujú veľké prekážky
– partneri sú zaneprázdnení a v mno-
hých prípadoch nemajú dostatočné in-
formácie ani o liečbe, ani o jej násled-

koch a to z toho dôvodu, že tu často
chýba záujem zdravotníckych odbor-
níkov rodinných príslušníkov infor-
movať. Títo nemajú ani skúsenosti, ani
vedomosti, ako s pacientom zaobchá-
dzať. Sú sami zaťažovaní psychoso-
ciálnymi problémami, často i oni po-
trebujú pomoc.

V zariadeniach s opatrovateľskou služ-
bou bývajú niekedy problémy, lebo chý-
bajú vedomosti o špeci�ických potre-
bách onkologického pacienta i keď je
otázka, či je potreba špeci�ických opat-
rení v súvislosti s rakovinou potrebná.
Pri riešení závažných sprievodných
symptómoch je však expertíza odbor-
níkov potrebná. 
V súhrne sa dá povedať, že je veľký ne-
dostatok vo vedomostiach o klinických
a psychosociálnych potrebách onkolo-
gických pacientov staršieho veku, a že je
tu nutné zamerať sa na ich riešenie ces-
tou výskumu. Zatiaľ informovanosť a sta-
rostlivosť o starších pacientov zo stra-
ny odborníkov nie je prispôsobená ich
potrebám, a to bude veľmi potrebné
zmeniť. Zatiaľ asi stále zostáva problé-
mom, že navrhnuté modely smerom
k výchove a starostlivosti o onkologic-
kých pacientov staršieho veku zostáva-
jú pre nedostatočnú informovanosť na
strane štátnej správy nedoriešené.
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Týmito slovami označujú samotní on-
kologickí pacienti Relaxačné týždňovky
(Týždňovky), ktoré organizuje Liga pro-
ti rakovine, už piaty rok. Počas tejto pä-
ťročnice sa zrelaxovalo 1 040 onkolo-
gických pacientov, ktorí získali mnoho
nových priateľstiev, trvajúcich dodnes.
Spoločne  prežívajú radosti, starosti a po-
skytujú si podporu pri zvládaní každo-
denných problémov.
Tento rok sa vystriedalo na Týždňovkách
296 pacientov z celého Slovenska, ktorí
majú rôznu onkologickú diagnózu. Sprie-
vodný program na pobytoch pripravo-
vali spolu jedenásti empatickí animáto-
ri, ktorí sa snažili spríjemniť tieto
pobyty.
Mnohí z účastníkov pobytu sa obracajú
na nás s ďakovnými listami a s prejave-
ním obdivu za našu prácu. Sme veľmi ra-
di, že cieľ, ktorý si Liga proti rakovine
dala na začiatku organizovania pobytov
neustále spĺňa. Pomáha onkologickým
pacientom po liečbe načerpať nové sily
a poskytuje plnohodnotnú podporu pri
návrate do „bežného“ života.
V tomto čísle sme sa rozhodli priblížiť
vám pohľad  animátorov, ktorí  zažili spo-
ločné chvíle práve s onkologickými pa-
cientmi. Emócie, postrehy, či mnohokrát
zábavné situácie sprevádzajú všetky
Týždňovky. 

Vyjadrenia našich animátorov
Týždňovky a ja... príliš veľa myšlienok
a emócii na to, aby sa to sem zmestilo.
S Týždňovkami „žijem“ a sú pre mňa ako
moje deti, ktoré sa zrodili v roku 2009.
Som rada za každú (pozitívnu) spätnú
väzbu zo strany klientov alebo animá-
torov. A obom skupinám ďakujem. Klien-
tom za to, že sú ochotní zdieľať svoje prí-
behy, podeliť sa o svoje starosti i rados-

ti a animátorom za ich entuziazmus, po-
moc a podporu.
animátorka Janka, koordinátorka
Týždňoviek

Tento rok som sa zúčastnila už ôsmeho
pobytu s onkologickými pacientmi a ne-
ustále ma to baví a napĺňa. Čas strávený
s ľuďmi, ktorí majú svoje trápenie a pred-
sa nie sú zatrpknutí a „otrávení“ zo ži-
vota, mi prináša iný pohľad na svet. Pri
nich si uvedomujem, že človek ako taký
je naozaj silný a ak chce, zvládne všetko.
Samozrejme viem, že to nie je ľahké a
každý z nich má svoje problémy a kon-
krétne životné situácie.
Ďalší veľký prínos pre mňa je i to, že  mô-
žem vlastným pričinením pomôcť k to-
mu, aby na tento pobyt pacienti spomí-
nali ako na obdobie, kedy sa im aspoň
na chvíľu podarilo zabudnúť na problé-
my, ktoré majú. Vďaka nám, animátorom,
si pacienti môžu vyskúšať aktivity, kto-
ré nikdy predtým nerobili. 
Na záver by som dodala, že každý z nás
je jedinečný a môže pomáhať druhému
ak to sám chce.  
animátorka Michaela 

Tento projekt je úžasný. Ľuďom, ktorým
táto zákerná choroba zmenila celý život,
ukazuje, že sú stále dôležití a spoločensky
potrební. Ľudia sa z Týždňoviek vracajú
domov spokojní, nabití pozitívnou ener-
giou a spoločensky vyžití. Bolo mi cťou
spoznať týchto ľudí, mnohí z nich mi po-
rozprávali o svojom živote, svojej rodine
a niektorí aj o svojej chorobe a boji s ňou.
Keď som videla tých ľudí, akí sú silní, ve-
selí a láskaví, mám pocit, že sa dá preko-
nať všetko. Ale určite to zanechá stopy na
každého psychike. Predsa len, vyhrali sú-
boj so smrťou. Som veľmi rada, že som
mohla byť súčasťou tímu na Týždňovke

a po tejto vďačnej skúsenosti som si po-
vedala, že sa zúčastním aspoň jednej do
roka. Už teraz sa teším na budúci rok a na
spoznanie nových pacientov. Verím, že ma
každý jeden z pobytov posunie v živote
o krok dopredu a urobí zo mňa chápavej-
šieho a lepšieho človeka. 
animátorka Gabriela 

„Pobyt s Ligou“ pre mňa vždy znamená
výnimočný čas. Je to týždeň, kedy som
obklopená ako mnohými novými ľuďmi,
tak aj dobre známymi animátormi. Nie-
kedy mi to pripomína detský tábor – zo
začiatku sme len skupinou ľudí, ktorí sa
snažia zorientovať vo všetkom novom,
nesmelo po sebe pokukávajú a nachá-
dzajú spoločnú reč. No ako týždeň ply-
nie, vďaka rozhovorom, tvorivým diel-
ňam, hrám, smiechu, cvičeniu a mnohým
krásnym výletom sa postupne spozná-
vame a rovnako ako z detského tábora,
aj z Týždňovky sa potom ťažko odchá-
dza. Pre mňa je to aj týždeň, počas kto-
rého si oddýchnem od seba, svojich my-
šlienok, problémov i stereotypov. Vše-
tok svoj čas a energiu venujem ľuďom,
pre ktorých chceme spolu s Jankou
a Zdenkou pripraviť pekný týždeň. Nie-
kedy sa o slovo prihlási aj únava. No sta-
čí sa mi poobzerať okolo seba na ľudí,
ktorí sa hrajú, žartujú, smejú a hneď si
uvedomím, prečo to robím. Na Týžd-
ňovkách som stretla mnoho krásnych ľu-
dí. Nesiem si ich v sebe a rada na nich
spomínam. Často sú mi inšpiráciou.
animátorka Peťka

Týždňovky mi dali veľa nových skúse-
ností do života, priateľstvá. Hlavne ra-
dosť v srdiečku, že môžeme pomôcť iným
ľudom v ťažkých chvíľach a ich úprimné
poďakovanie na záver Týždňovky.
animátor Vladko

pripravili: Mgr. Michaela Arbetová, PaedDr. Jana Horváthová, PhD.

Relax, oddych a čas pohody ☺
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Som veľmi vďačná, že môžem byť aspoň
maličkou súčasťou týchto relaxačných
pobytov, pretože vidieť od niekoho takú
radosť a vďačnosť v očiach, aké vídam
na týchto pobytoch, neskutočne hreje pri
srdci a dobíja baterky. Som šťastná, keď
môžem urobiť pre druhých niečo, čo ich
poteší. A pritom nerobím nič špeciálne
a veľké, len niekomu venujem kúsok
svojho času :). Veľakrát rozmýšľam, či
som bola ja tou čo pomohla, alebo to bo-
lo naopak. Kebyže môžem a viem, uro-
bila by som aj viac.
animátorka Zdenka

Keď mi prvýkrát moja kamarátka z Ligy
proti rakovine ponúkla ísť na Relaxač-
nú Týždňovku ako dobrovoľník- animá-
tor, hneď som to prijala. Napriek tomu,
že som vôbec nevedela do čoho idem
a mala som strach, či to zvládnem. Ako
nadšená študentka prvého ročníka so-
ciálnej práce som sa púšťala rada do no-
vých vecí. A teraz, po piatich rokoch a šty-
roch Relaxačných Týždňovkách musím
povedať, že to stálo zato. 
Robiť dobrovoľníka je samo o sebe prá-
ca, ktorá ma napĺňa radosťou a pokojom.
Byť animátor na Relaxačných Týžd ňov-
kách  je veľmi zaujímavá  a podnetná prá-
ca. Získala som nielen praktické zruč-
nosti počas štúdia, ale aj nové zážitky,
skúsenosti a kamarátov. Na Relaxačných
Týždňovkách svoj čas venujem ľuďom,
ktorí prichádzajú, aby zažili niečo nové
a neobyčajné. Môžu sa zabávať, tanco-
vať, spievať, hrať hry a súťažiť. Tešiť sa
a stretnúť nových ľudí. Naučiť sa nové
veci ako korálkovanie, servítkovú tech-
niku a maľovanie na sklo. Môžu navští-
viť nové miesta a oddýchnuť si, či len tak
relaxovať. Pri všetkých týchto aktivitách,
dobre naplánovaných našou hlavnou ve-
dúcou  Jankou,  sa snažím ja a ostatní
dobrovoľníci pomáhať a spraviť tento
týždeň  pre nich nezabudnuteľným.
Týždňovka je pre mňa naozaj veľmi pod-

netnou skúsenosťou. Som nesmierne ra-
da, že som mohla pomôcť a stretnúť ľu-
dí, ktorí majú rakovinu.  Sú  to neoby-
čajne výnimoční ľudia, ktorí sa vedia po-
deliť o svoj úsmev a radosť v duši. Na-
učila som sa od nich hlavne tešiť sa zo
života napriek sklamaniam a bolestiam,
ktoré občas prežívam. Veľmi krásne im
za to ďakujem. 
animátorka Zuzka

Vyjadrenia účastníkov
Týždňoviek

Absolvovala som Relaxačnú Týždňovku
začiatkom októbra 2013 v Malatínach.
Šla som do neznámeho prostredia a k ne-
známym ľuďom, takže som mala aj oba-
vy, aké to tam bude. Tento pobyt vysoko
prekročil moje očakávania. Zišli sme sa
tam pacienti z celého Slovenska s po-
dobnými diagnózami. Prostredie bolo
nádherné, počasie nám tiež vyšlo, z ce-
lodenných výletov mám nádherné zá-
žitky. Naši animátori pripravovali pre
nás program, ktorý nebol povinný, ale zo
zvedavosti sme sa išli pozrieť. Tak nás to
zachvátilo, že sme chodili na všetky ak-
cie, ktoré boli pre nás organizované. Na
súťažiach sme sa neskutočne zabavili, na
kreatívnych kurzoch veľa naučili a pri
hudbe sme si zaspievali aj zatancovali.
Počas tohto týždňa nikto z nás nemyslel
na chorobu, všetci sme si to užívali. Do-
mov sme sa vrátili plní síl a chuti do ži-
vota. Ďakujem všetkým, ktorí takéto Re-
laxačné Týždňovky organizujú, animá-
torom a darcom, bez ktorých by sme ne-
zažili toľko pekného a nenadviazali no-
vé priateľstvá.
Anna, Svrčinovce

Týždňovka mi dala predovšetkým relax,
duševný i fyzický. Pobyt bol v príjemnom
prostredí, dobre organizovaný, povedal
by som, že po všetkých stránkach bolo

o nás dobre postarané. Vysoko hodno-
tím organizovanie výletov, tie boli prí-
jemným spestrením celého pobytu. Ne-
smiem zabudnúť ani na rôzne aktivity
a prednášky. Musím povedať, že som po-
čas celého pobytu ani raz nemyslel na
svoje problémy.
Jaroslav, Tvrdošín

Tento pobyt mi naozaj pomohol zbaviť sa
stresu, náhlenia sa, negatívnych  pocitov
z  choroby. Som prekvapená z toho, že do-
kážem byť aj kreatívna a šikovná vo vy-
rábaní milých drobností, ktoré pohladia
dušu. Výlety ma opäť vrátili do minulos-
ti a znovu som si uvedomila v akej  nád-
hernej krajine žijem. Všetci títo ľudia,
s ktorými som sa stretla, ich húževnatosť,
vôľa žiť a bojovať s chorobou, sú pre mňa
obrovským stimulom do budúcnosti.
Ďakujem vám (myslím tým aj Peťku
a Zdenku), za to, ako ste sa nám venovali
počas pobytu. 
Prajem vám, aby ste nestratili nadšenie ara-
dosť z práce, ktorú robíte veľmi dobre!
S pozdravom 
Beáta, Kendice

Týždňovky sú výborná vec,  je to relax,
odreagovanie sa od bežných dní. Získa-
la som iný pohľad na svoju chorobu, na
možnosti využitia seba samej. Celoden-
ný program ukáže nášmu vyčerpanému
telu, že predsa ešte niečo zvládne. Ďa-
kujem za takú skvelú možnosť zúčast-
niť sa Týždňovky a zistiť, čo všetko ešte
zvládnem. Ešte raz úprimná vďaka. 
Mária, Bratislava

Na týždenný pobyt, ktorý som absolvo-
vala po prvýkrát v živote tento rok v Du-
dinciach, nikdy nezabudnem. Bol plný
zábavy, zaujímavých výletov, možností
zdokonaliť sa v rôznych technikách. Na-
príklad vytvorenia si maľby na sklo, ko-
rálkového stromčeka, či použitia servít-
kovej metódy. Najviac som sa nasmiala
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počas rozlúčkového večera, kedy diev-
čatá, ktoré sa starali o našu zábavu tan-
covali skoro na zemi. Milo ma prekvapil
neustály záujem animátoriek o voľný čas
relaxujúcich, počas celého dňa bolo pos-
tarané o to, aby sa nikto z nás nenudil.
Naučila som sa veľa nového, spoznala
som nové miesta a hlavne nových ľudí,
za čo vám patrí obrovské poďakovanie.
Robíte ľuďom radosť a to je snáď naj-
krajšie poslanie človeka voči človeku.
Mária, Jacovce

Ďakujem za pobyt, bola som veľmi milo
prekvapená, že pre onkopacientov sa ro-
bia takéto pobyty so super programom.
Veľmi sa mi páčili všetky aktivity, pro-
stredie, starostlivosť animátorov, strava
aj výlety. Na pobyte som nabrala pocit
spokojnosti, oddychu a vyrovnania. Eš-
te raz ďakujem.
Betka, Bratislava

Zúčastnila som sa týždňového pobytu
v Dudinciach. Celý pobyt hodnotím vy-
soko pozitívne, hlavne vďaka Janke Hor-
váthovej a jej asistentkám. Pod ich sta-
rostlivým dohľadom, klapalo všetko na
100 %. Ponúkali nám každý deň nejakú
zaujímavú činnosť, napríklad robenie
náramkov, vyrobili sme si stromčeky
šťastia, maľovanie či návštevy zaujíma-
vých miest v okolí. Jedným z nich bol aj
Kaštieľ Svätý Anton, kde je stála expozí-
cia poľovníctva a má bohatú históriu, kto-
rá sa viaže k rodom Coburg a Kotary. Uží-
vali sme si aj každodenné plávanie v ba-
zéne a rozlúčili sme sa veľkou party s gri-
lovačkou a tancom. Nadviazali sme no-
vé kontakty či priateľstvá. Strava a uby-
tovanie boli tiež OK.  
Ďakujeme, bolo to skvelé. 
Vierka, Bratislava

Ako inak, bolo super. Chcem sa aj v me-
ne Marienky Ďuricovej poďakovať za
skvelý týždeň strávený s vami. Je obdi-

vuhodné ako to všetko zvládate a akým
skvelým prístupom sa k nám, onkolo-
gickým pacientom, správate, hoci nie-
kedy to máte veľmi ťažké. Nato musí byť
človek narodený. Hlavne Janka, Tebe pat-
rí strašne veľké ďakujeme, lebo práve Ty
máš od Boha daný taký prístup, aký má
málo ľudí. Za celý týždeň organizujete
toľko programov a krúžkov... Pre nás je
to obrovské pohladenie na duši a aspoň
sa tým na chvíľu snažíme odreagovať
a nemyslieť na tú strašidelnú chorobu,
ktorá už, bohužiaľ, navštevuje ľudí v kaž-
dom veku. Sme radi, že takéto niečo fun-
guje a dúfam že to budú  ľudia aj naďa-
lej oceňovať. Sme nesmierne radi, že ta-
kýmito relaxačnými pobytmi urobíte ľu-
dí aspoň na chvíľu šťastnejších a ra-
dostnejších. Je to aj vďaka dňom stráve-
ných s vami. Do budúcnosti vám praje-
me veľa zdravia, pretože to nemáte s na-
mi ľahké a veľa pracovných a osobných
úspechov. A hlavne Tebe, Janka, všetko
len to najlepšie v živote, aby sa Ti tá lás-
ka a šťastie ktoré rozdávaš raz v živote
vrátili. Veľké ĎAKUJEME!
Jarka a Marienka, Turčianske Teplice  

Bola som veľmi spokojná, dobre pripra-
vené a po zdravotnej stránke to malo pre
mňa efekt. Všetci animátori boli veľmi
zlatí. Takéto stretnutie onkopacientom
prinesie len pozitívne myslenie. Máme
rovnaké problémy a rady iných nám po-
môžu.
Mária, Vranov nad Topľou 

Chcela by som sa poďakovať všetkým,
ktorí tento výlet organizovali či už v Bra-
tislave, ale aj tým, ktorí tam s nami strá-
vili prekrásny týždeň. Tento pobyt mi dal
veľmi veľa. Človek zabudne trochu na
svoje problémy a dobre si oddýchne pri
rôznych aktivitách, ktoré sme tam robi-
li napr. maľovanie, servítkovanie, výro-
ba náramkov atď. Wellness je tiež dob-
rý oddych a rovnako aj náučné besedy.

Veľmi bohatý program nám nedovolil
myslieť na chorobu. Výlet na Chopok, do
Demänovskej jaskyne alebo Oravskej
Lesnej spríjemnil tento pobyt. Hoci na
mňa jaskyňa bola veľmi namáhavá túra,
ako aj Oravský Podzámok, nakoniec som
bola na seba veľmi pyšná, že som ich zdo-
lala. Tento pobyt mi dal veľmi veľa, spoz-
nala som veľa nových ľudí a aj nových
priateľov. Všetkým srdečná vďaka.
Anna, Dubnica nad Váhom 

Mne dala Týždňovka veľa. Spoznala som
úžasných ľudí, dala mi nové kamarátstva,
program bol tak bohatý, že som nemoh-
la absolvovať všetko, ale bola som spo-
kojná. Naučila som sa robiť stromčeky
šťastia. Hry boli úžasné, keď pozerám
fotky, tak si vždy zaspomínam. Samo-
zrejme, naše animátorky boli skvelé, zla-
té baby. 
Zuzana, Bratislava

Bolo to výborné, všetko. Pekné prostre-
die, čisto, príjemní ľudia, dobrý perso-
nál a váš super prístup k nám. Srdečná
vďaka. Všetkých vás pozdravujem a eš-
te raz ďakujem.
Daniela, Tvrdošín

Relaxačná Týždňovka bola naozaj skve-
lá. Janka Horváthová so svojimi dvomi
pomocníčkami nám pripravili veľmi bo-
hatý program. Každá z nás si mohla vy-
brať z rozmanitých aktivít a nikto sa ne-
musel nudiť. Boli sme na troch výletoch
– celodennom v Starej Ľubovni a Kež-
marku, kde sme si pozreli starodávne
hrady, poldennom výlete na Spišský hrad
a napokon sme sa vyviezli lanovkou aj
na Skalnaté pleso. Vystihli sme dobré po-
časie a naše veľhory sa nám odkryli
v plnej nádhere. A ten vzduch! – celkom
iný ako v Bratislave. Okrem prechádzok
v okolí, kúpaní v hotelovom bazéne, sme
mali každý deň zaujímavý program. Pre
seba a svojich blízkych sme si vyrobili
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pekné obrázky, náramky i stromčeky
šťastia. Ani som neverila, že som taká ši-
kovná. Okrem toho sme mali prednášky,
ukážky z líčenia, spevácky koncert a kaž-
dý večer sme sa dobre zabávali a smiali
pri spoločenských hrách a vedomost-
ných kvízoch. Po celý čas pobytu vládla
medzi účastníčkami (a štyrmi účastník-
mi mužského pohlavia) priateľská at-
mosféra, ktorá vyvrcholila posledný ve-
čer spoločenským večierkom so spevom
a tancovačkou takmer do polnoci. Týžd-
ňový pobyt  bol vynikajúco pripravený,
naša Janka bola milá, trpezlivá a vedela
vyriešiť každý problém. Som veľmi šťast-
ná, že som mohla stráviť niekoľko dní v
takom krásnom prostredí, s milými ľuď-
mi, s ktorými ma spájal podobný osud.
Želám Lige proti rakovine, aby vo svo-
jich aktivitách úspešne pokračoval
a aby sa na podobný relaxačný pobyt

dostalo čo najviac pacientov aj v ďalších
rokoch. 
Elena, Bratislava

Nakoľko som rakovinu prekonala len mi-
nulý rok a hlavne som nebola psychicky
na tom najlepšie, tak Týždňovka mi da-
la viac psychickej pohody, vyrovnanie sa
s označením  onkopacientka. Priniesla
mi aj nové priateľstvá a nové poznatky
ohľadom rakoviny. Na Relaxačnú Týžd-
ňovku mám len krásne spomienky a ďa-
kujem vám. Prajem vám veľa úspechov
vo vašej práci.
Melánia, Mošurov 

Keď som sa pripravovala na pobyt, ma-
la som zmiešané pocity, ako to bude, čo
budeme robiť, ale keď som tam prišla,
veľmi sa mi to páčilo. Bola som rada, že
som spoznala nových ľudí, našla nové
kamarátky. Veľká vďaka vám.
Mária, Bardejov

Ešte raz sa chcem poďakovať za týžd-
ňový pobyt  v Dudinciach. V každom prí-

pade je to veľmi prospešné  pre onko-
pacientov, hlavne  pre pocit  súdržnosti
a takej  neformálnej psychologickej pod-
pory jeden druhému. Nie každý z nás sa
vyrovnáva so svojou diagnózou  rovna-
ko. Práve ten spoločný optimizmus, že
nie som sám so svojim problémom, as-
poň mne, pobyt v tomto smere pomo-
hol. Srdečná vďaka. 
Koloman, Banská Bystrica

Pre mňa bola Týždňovka únikom od kaž-
dodennej reality do kúzelnej rozprávky
s troma dobrými „vílami“, ktoré svojou
obetavosťou a starostlivosťou zaženú
akékoľvek chmúrne myšlienky a doda-
jú nám plno elánu. Týždňovka má úžas-
ne pestrý program, takže ulahodí kaž-
dému. Spomienky z pobytu dodajú úžas-
nú energiu, ešte aj po návrate domov. Eš-
te by som sa chcela raz poďakovať za prí-
ležitosť zúčastniť sa tohtoročnej Týžd-
ňovky, veľmi mi to pomohlo načerpať
nové sily. 
Zuzana, Liptovský Mikuláš

Aj ja patrím k tým, ktorí si už vytrpeli
viac, ako by bolo treba. Je preto priro-
dzené, že každá nová aktivita za mojej
účasti je veľmi vítaná. No čo sa mi po-
darilo zažiť na pobyte,   organizovanom
Ligou proti rakovine, presiahlo všetky
moje očakávania. Každý deň, či hodinu
som si užívala plným dúškom. Nevy-
nechala som žiadnu aktivitu. Organi-
zovali pre nás spoločenské, kultúrne,
poznávacie, ale i vedomostné činnosti.
Zájazdy do okolia s poznávaním histo-
rických a prírodných krás. Na predná-
škach, kvízoch či športových aktivitách
som všetko intenzívne prežívala. Teraz
však neviem odpovedať na otázku, čo
ma najviac zaujalo či potešilo, lebo všet-
ko bolo pre mňa úchvatné. Lekári nám
zrozumiteľnou formou objasňovali no-
vé poznatky na zvýšenie kvality živo-
ta. Vďaka patrí tým, čo vedia zabezpe-

čiť takú akciu, ktorá vyhovuje po všet-
kých stránkach nášmu zdravotnému
stavu a aj psychike, ktorá je tak dôleži-
tá. Nie som sama, získala som nových
priateľov, ktorí ma podporujú. Ale pred-
sa, ten najsilnejší zážitok  by som rada
podtrhla: 
Po celý čas rezonovalo hlavné poslanie
pobytu, ktoré zo všetkých strán na nás
organizátori prenášali - pohoda a radosť
zo života. Chcem žiť, ďakujem. 
Kristína, Trenčianska Teplá

Okrem aktivít, poznávania našich Tatier,
Pieninského parku, plavby na pltiach po
Dunajci, bolo ešte aj počasie k nám priaz-
nivo naklonené. Akoby  sa vzduchom
nieslo posilnenie viery vo vlastné sily
a zdravie, ktoré bolo každému z nás tou-
to chorobou narušené. Aj po časovom
odstupe rozmýšľam - bol ten týždeň sku-
točný? Ako je možné v terajších pome-
roch našej spoločnosti, že sa nájde ko-
lektív ľudí, ktorý je schopný pripraviť
a realizovať takúto aktivitu bez môjho
�inančného prispenia? Moja vďaka pat-
rí tiež všetkým, ktorí prispievajú, aby ta-
kéto pobyty neboli len vízia, ale skutoč-
nosť. Skutočnosť, ktorú som ja, jedna
z mnohých, prežila.
Viera, Zvolen

Spoznala som tam ľudí s rovnakým osu-
dom, čo mi veľmi pomohlo hlavne po
psychickej stránke. A tiež som tam spoz-
nala spriaznené duše, z ktorých sa stali
moje super kamarátky. Išla som tam
s malou dušičkou, pretože som nikoho
nepoznala a vracala som sa s veľkou dáv-
kou krásnych zážitkov a nových priateľ-
stiev. 
Michaela, Martin

Myslím si, že to bol veľmi pekne stráve-
ný týždeň plný zážitkov. Som nadšená
tým, aký bohatý program sme mali pri-
pravený. Niekedy bolo naozaj ťažké všet-
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ko stihnúť. No len preto, že som chcela
byť všade, kde sa niečo dialo. Nakoniec
to bolo len a len na mne, či dám pred-
nosť aktívnemu, alebo pasívnemu od-
dychu. Som rada, že som mohla spoznať
veľa nových ľudí a za to ďakujem všet-
kým, ktorí sa na organizovaní týchto
Týždňoviek podieľajú.
Janka, Košice

Nechcem, aby to vyznelo ako klišé, ale ja
som bola veľmi spokojná. Organizáciu
pobytu hodnotím ako vynikajúcu. Výber
pobytu – Slovenský raj ako aj hotel Čin-
gov boli výborné.
Stravovanie, úroveň ubytovania hod-
notím na na jednotku s hviezdičkou. Aj
výlety na Skalnaté pleso, Ľubovnian-
sky hrad a na Spišské Podhradie boli
vynikajúce. Bola som veľmi spokojná
aj s ručnými prácami - aspoň som sa
niečo naučila, lebo doma som takúto
možnosť nemala. 
A nemôžem zabudnúť ani na Bangovcov,
ktorí nám zaspievali a urobili nám dob-
rú náladu. Teraz už len spomínam a sem
- tam si to pripomeniem fotkami. Som
veľmi rada, že som bola na takejto vý-
bornej rekreácii. Ďakujem.
Jolana, Trnava

Ako týždňovkárka môžem povedať, že
to bol jeden veľký zážitok. Prežila som
celý týždeň s  úsmevom na tvári a du-
šička bola pokojná, plná očakávania, čo
zaujímavé ma čaká na ďalší a ďalší deň...
A tých prekvapení bolo neúrekom... Pre
mňa bol veľmi silný zážitok na Pieninách,
kde som sa s trasúcimi sa nohami posa-
dila na plť, no hneď zo mňa všetko opad-
lo ako sa mi otvorila príroda a ja som si
vychutnávala tú jazdu plnými dúškami.
S myšlienkou na servítkovú techniku,
ktorú už ovládam, pozdravujem všetkých
zainteresovaných. Patrí Vám jedno veľ-
ké ĎAKUJEM!
Anna, Brezová pod Bradlom

Týždňovka v Sipoxe mi dala viac ako
som očakával. Ubytovanie dobré, stra-
va výborná, skvelé organizátorky, týž-
deň nabitý pestrou činnosťou. Čo si člo-
vek môže viac želať? Čakal som, že prí-
dem medzi utrápených ľudí, ktorí sú
myšlienkami skôr na tom druhom po-
myselnom brehu rieky života, a zatiaľ
sa tu zišla veľmi príjemná a veselá par-
tia ľudí z celého Slovenska. Celé podu-
jatie dopadlo nad moje očakávanie. My-
slím, že k veľmi príjemnému priebehu
akcie prispela charizma Tvojej osob-
nosti ako aj dobrý výber asistentiek.
Veľmi sa mi páčilo prijatie neformálnej
komunikácie medzi účastníkmi a or-
ganizátorkami. Venovali ste nám vše-
tok čas a aj kus vášho srdca. Za to vám
patrí obdiv a naša vďaka. Na akciu bu-
dem veľmi rád spomínať a odporučím
ju každému potencionálnemu účastní-
kovi. 
Ondřej Ficko, Košice

Táto choroba mi veľa vzala, veľmi veľa...
Najhoršie, čo mi vzala je pocit „ne-
smrteľnosti“.
Ale veľa mi aj dala. Poznanie života z iné-
ho uhla, zmenila ma. A čo mi dala týžd-
ňovka LPR?
Úžasný týždeň pohody, radosti, prí-
jemných ľudí, krásnych výletov a sran-
dy. Tak ako na tejto Týždňovke som sa
nenasmial dávno. Bola úžasne organi-
zovaná, animátorky boli skvelé a pro-
gram musel vyhovovať každému. Do-
konca som sa donútil aj na ranné roz-
cvičky :-)
Strava bola skôr vykrmovacia, nedalo sa
odolať a moje chuťové poháriky si pri-
šli na svoje.
Ale najviac čo mi dala sú nové priateľ-
stvá fakt úžasných ľudí. Ľudí, čo si pre-
žili svoje.
Jediné, čo môžem pobytu vytknúť je to,
že bol tak krátky a už sa nezopakuje. Mo-
je obrovské ďakujem patrí všetkým, čo

sa o nás starali ale aj všetkým účastní-
kom. Bolo to krásnych pár dní nabitých
zážitkami, výletmi... Naučil som sa veľa
zaujímavého.
Marián Božík, Nové Mesto nad Váhom

Jedného dňa mi moje deti navrhli, či by
som sa nechcela zúčastniť týždenného
relaxačného pobytu, ktorý organizuje
Liga proti rakovine. Zo začiatku som tú-
to myšlienku zavrhla. Ešte nikdy som
nebola sama na nejakom pobyte. Ne-
vedela som si predstaviť, čo by som tam
robila, s kým by som sa musela deliť
o izbu. Deti ma však presvedčili a tak
som sa zúčastnila pobytu v penzióne
U Mlynárky v Dudinciach. Som veľmi
rada, že som sa prihlásila. Spoznala som
nových ľudí, ktorí majú podobný osud
ako ja. Mali sme si čo povedať, vzá-
jomne sme si vymieňali skúsenosti
z liečby. Vznikli tu nové priateľstvá a so
spolubývajúcimi sa pravidelne kon-
taktujeme. Každý deň sme mali pri-
pravený bohatý program v zmysle fy-
zioterapie a arteterapie. Záverečný ve-
čer s bohatým občerstvením, tortou
a hudbou bol príjemnou bodkou na
konci. Počas pobytu som si veľmi od-
dýchla, zrelaxovala a nabrala nové sily
do ďalšej liečby. Takže aj touto cestou
vám chcem vysloviť veľké ďakujem
a dúfam, že aj iní pacienti budú mať eš-
te možnosť zažiť taký príjemný pobyt. 
Ľubica Moravčíková, Liptovský Miku-
láš

Týždeň bol plný zážitkov, spoznávania
našej krásnej krajiny, zdokonaľovania sa
v kreativite a tvorivosti, relaxácie, od-
dychu, prechádzok, spoznávania ľudí
s podobným osudom. Dodnes som
s niektorými v kontakte, rozšírili môj
kruh priateľov. Som veľmi rada, že sa mô-
žem s niekým podeliť o vyznanie, že sa
mi splnili niektoré životné sny. 
Mária Sitárová, Bratislava
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Centrum pomoci Ligy proti rakovine
v Martine pripravilo pre svojich členov sé-
riu peších túr v blízkom i vzdialenejšom
okolí. Do plánu činnosti na júl a august za-
radilo štyri celodenné pešie výlety. Zdra-
vý pohyb na čerstvom vzduchu pacien-
tom prospel, pričom spoznali množstvo
kultúrnych pamiatok a prírodných krás.
17. júla 2013 sme si vybrali Kláštor
pod Znievom okrem iného aj preto, le-
bo v tomto roku si táto, na históriu bo-
hatá turčianska obec, pripomína 900 ro-

kov prvej písomnej zmienky. Po prícho-
de do obce sme navštívili pamätnú izbu
s expozíciou o obci a gymnáziu. Ing. Ele-
na Majtánová nám urobila podrobný
a pútavý výklad. Expozícia je umiestne-
ná v druhej budove gymnázia a bola zria-
dená v roku 1969. Obec dostala názov
od kláštora, ktorý tu bol založený a hra-
du na vrchu Zniev, ktorý dal ešte pred-
tým postaviť Ondrej, syn Ivanku. Hrad
mal chrániť obyvateľstvo pred vpádmi
Tatárov. Posledné zmienky o hrade sú
z konca 18. storočia a keď bola zrušená
rehoľa jezuitov, hrad začal chátrať a dnes
je z neho ruina. V roku 1869 sa katolíc-
ka cirkev rozhodla otvoriť gymnázium,
ktoré bolo v roku 1874 zrušené. Opäť
bolo otvorené v roku 1919 a fungovalo
až do roku 1959, kedy bolo presídlené
do Turčianskych Teplíc. Naše kroky po-
tom viedli ku kaplnke zasvätenej Lurd-
skej Panne Márii, ktorá bola postavená
v roku 1935. Odtiaľ sa časť z nás vybra-
la na Kalváriu a tí zdatnejší sa vybrali na
hrad. Kalvária v barokovom štýle bola
postavená v rokoch 1728 – 1729.
31. júla 2013 sme absolvovali výlet na
Manínsku tiesňavu. Boli sme prekva-
pení, ako jednoducho sa dá dostať do
Manínskej tiesňavy, ktorá je unikátna
v rámci celej Európy. Rýchlikom z Vrútok
sa dostanete do Považskej Bystrice asi
za trištvrte hodinu, pokiaľ vlak nemeš-

ká. Nám sa to prihodilo, takže vďaka pol-
hodinovému meškaniu sme mali čas pre-
hliadnuť si centrum mesta. Napoludnie
sme nastúpili do autobusu MHD, ktorý
nás odviezol až k vodojemu. Odtiaľ sme
sa asi po tristo metroch dostali k najuž-
šiemu miestu Manínskej Tiesňavy. Ešte
pred necelými sto rokmi neprešiel tým-
to miestom ani konský povoz, takže voz
museli rozobrať a po prekonaní tiesňa-
vy opäť zložiť. Neskôr vchod do doliny
umelo rozšírili, takže dnes cez ňu pre-
jde aj autobus. My sme pokračovali pe-
šo, pričom sme pri oboch stranách ob-
divovali skalné bralá asi sto metrov vy-
soké a horolezcov, ktorí robili na ne vý-
stup. Boli sme prekvapení, aký zázrak
môže za tisícky rokov urobiť obyčajný
vodný potok. Po štyroch kilometroch
sme sa dostali k drevenej škole, kde v ro-
koch 1932 – 1936 učil Peter Jilemnický.
Dnes je škola prerobená na penzión s
reštauráciou, kde sme sa občerstvili, kým
prišiel autobus naspäť. O rok si možno
trúfneme aj na Súľovské skaly. 
Dňa 14. augusta 2013 sme sa zúčast-
nili výletu „Spoznávame krásy Turca
– Sklabinský hrad“. Z Martina sme od-
chádzali ráno o 8:30 hod. Na autobuso-
vú zastávku pri Národnom cintoríne pri-
šlo 14 záujemcov o turistiku. Cesta do
Sklabinského Podzámku bola zaujíma-

vá, lebo autobus zachádzal do Dražko-
viec, Záboria a Kalníka. 
Pred Sklabinským Podzámkom nás šo-
fér vysadil a my sme sa lesným chodní-
kom asi po štvrťhodine dostali ku zrú-
caninám Sklabinského hradu. Hneď na
začiatku nás prekvapila budova, ktorú
zrekonštruovali zo zrúcanín stále pra-
cujúci nadšenci. Je v nej umiestnené mú-
zeum histórie hradu, ktoré nám púta-
vým spôsobom priblížil lektor p. Svate-
ník. Bol postavený v prvej polovici 13.
storočia a od roku 1328 tu sídlila Tur-

čianska župa. V roku 1436 hrad vyhorel,
po úprave ho v roku 1527 získal Franti-
šek Révay, ktorý do Turca priniesol
okrem iného aj vínnu révu. Jeho nasle-
dovníci hrad upravili a novopostavený

kaštieľ slúžil do polovice 18. storočia ako
sídlo Turčianskej župy. 
Bol obývaný až do roku 1944, kedy ho
hitlerovské vojská vypálili. Odvtedy je
v ruinách. Pri prehliadke zrúcanín sme
obdivovali rozsiahlosť hradu a kvalitu
múrov. Sme radi, že dnes sa hrad znovu
opravuje.
28. augusta 2013 sme sa vybrali na na-
šu poslednú prázdninovú vychádzku, kto-
rá viedla k Šútovskému vodopádu, naj-
väčšiemu v Turci, ktorý je vysoký 48m.
O pol desiatej sa na autobusovej zastáv-
ke zišlo 12 turistov, ktorí sa za pol hodi-
ny dostali na začiatok Šútovskej doliny.
Pomalou chôdzou sme sa asi za dve ho-
diny dostali k Šútovskému vodopádu. Prí-
jemné povetrie, zurčiaci potok, to bol bal-
zam pre našich onkologických pacientov.
Dozvedeli sme sa, že archeológovia zis-
tili osídlenie v Šútove už v 9. storočí. Pr-
vá písomná zmienka je z roku 1403 pod
názvom Suto a pomenovanie dostalo
podľa chovu bezrohých oviec „šút“ alebo
podľa blízkej vrchovskej tiesňavy. Na-
pravo od Šútovského vodopádu sa na-
chádza kaňon „Tesnô“, na konci ktorého
pod vrchom Stoh vyviera Šútovský po-
tok. Naľavo od vodopádu pod Chlebom
vyteká voda z Mojžišových prameňov
(1250 m.n.m), ktorá vodopád zásobuje.
Cestou späť sme sa zastavili na chate Vo-
dopád, kde sme sa po poldennej túre ob-
čerstvili. V osade Rieka sme si pozreli vá-
pencový lom, kde sa už neťaží, ale vznik-
lo tu veľké jazero, ktoré obľubujú vy-
znávači kúpania. Aj keď unavení, ale spo-
kojní sme sa vrátili podvečer domov.
Pozývame aj Vás do Centra pomoci
v Martine, Kukučínova 2, 036 01 Mar-
tin, tel.: 043/324 0487

Darina Lukáčová, Irena Váňová, Milan Tomka

Turčianski onkologickí pacienti
nepoznajú prázdniny
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Medzi 49 organizáciami, ktoré v sep-
tembri prezentovali svoje výrobky na
Radničkiných trhoch, by ste tento rok
našli aj nás. Podujatie Radničkine trhy
je predajno – prezentačná  akcia, na kto-
rej si môžete kúpiť výrobky ľudí so zdra-
votným postihnutím. Onkologickí pa-
cienti vyrobili v Centre pomoci výrobky,
napr. stromčeky z papiera, papierové
srdiečka, náušnice či náramky, ktoré po-
tom v priebehu dvoch dní predávali za
symbolické ceny. Získané �inančné pro-
striedky sa využili na realizáciu progra-
mov v Centre pomoci. 

Mgr. Michaela Arbetová, PaedDr. Jana Horváthová, PhD.

Radničkine trhy 2013

Tak ako minulý rok, aj tento sme sa ak-
tívne zúčastnili na Majstrovstvách Slo-
venska štafiet v krose. Veľmi nás teší,
že sa našli traja bežci, ktorí zastupova-
li Ligu proti rakovine aktívne. Za náš
tím sa rozhodla bežať aj pravidelná ná-
vštevníčka Centra pomoci v Bratislave,
Katka.  
Opäť po roku sa dňa 12.10. 2013 konal
3. ročník Majstrovstiev Slovenska šta�iet
v krose v Marianke pri Bratislave, ktoré
organizovali RunForFun.sk, Obecný špor-
tový klub a obec Marianka. Majstrovstvá
boli otvorené pre amatérskych aj regis-
trovaných bežcov, bez rozdielu veku, po-
hlavia a výkonnosti.

O behu krosových
šta�iet nás La Spe-
ranza už informova-
la - pretože toto po-
dujatie je spojené aj
s Ligou proti rakovi-
ne. Spolu s propa-
gačným tímom Ligy
proti rakovine, kto-
rý zabezpečoval
edukáciu prítom-
ných na behu, som
sa tejto akcie zú-
častnila už tretí rok.
Liga proti rakovine
vytvorila jeden tím

zmiešanej štafety
bez rozdielu pohla-
via a veku v typic-
kých žltých tričkách
v zložení Ivan Máčaj,
Katarína Žúžiová
a Dries Vantoortel-
boom. Do cieľa do-
behlo presne 100
vytvorených druž-
stiev. Trať štafety
viedla lesnými chod-
níčkami v okolí Ma-
rianky, dĺžka trate
bola 3 x 5 700 me-
trov. Reputáciu mi

tento rok zachránili moji dvaja kolego-
via zo štafety a tak naša štafeta Ligy pro-
ti rakovine skončila v absolútnom pora-
dí na krásnom  52. mieste a v poradí ka-
tegórie zmiešanej štafety na 11. mieste.
I keď môj tohtoročný čas mi nebolo tre-
ba závidieť, som hrdá na seba že sa mi
podarilo dobehnúť do cieľa aj tento roč-
ník, som hrdá že som tam bežala pod hla-
vičkou Ligy proti rakovine a hlavne som
hrdá že som vôbec mohla bežať ako on-
kologický pacient. 
Chcem sa ešte poďakovať Ľubošovi
Hrčkovi ako organizátorovi pretekov
a riaditeľovi RunForFun za podporu a po-
moc.

Katarína Žúžiová

3. ročník Majstrovstiev Slovenska
šta�iet v krose
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Pri príležitosti 90. ročníka Medzinárod-
ného maratónu mieru v Košiciach moh-
li návštevníci a športovci medzi množ-
stvom prezentačných stánkov pred OC
Aupark vzhliadnuť aj osvetový stánok
Ligy proti rakovine.

Od piatku 04.10.2013 do nedele
06.10.2013 boli záujemcom k dispozícii
informačné brožúry o prevencii vzniku
nádorov, ako aj o konkrétnych druhoch
onkologického ochorenia.  
Liga proti rakovine touto cestou ďakuje
všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa tohto
podujatia zúčastnili, a tak prispeli i k lep-
šej informovanosti verejnosti. 

V nedeľu 6. októbra 2013 nás na trati
Medzinárodného maratónu reprezen-
tovali zamestnanci �inančnej správy

v počte 114 bežcov. Týmto gestom chce-
li vyjadriť spolupatričnosť s ľuďmi, kto-
rých táto choroba zasiahla. Športovci
z radov �inančnej správy si zmerali sily
v štyroch disciplínach – maratóne, pol-
maratóne, štafetovom behu a korčuľo-
vaní. Tento rok bol celkový počet bež-
cov na druhom najstaršom mestskom
maratóne vo svete v rôznych bežeckých
kategóriách naozaj rekordný.  Zúčastni-
lo sa ho okolo  9 500 účastníkov, z kto-
rých nezastupiteľné miesto mali aj na-
ši bežci z �inančnej správy.

Ing. Ľubica Slatina

Medzinárodný maratón mieru

V Evanjelickom gymnáziu J. Tranovského
v Liptovskom Mikuláši sa konala preven-
tívna akcia medikov z Univerzity P. J. Ša-
fárika v spolupráci s Ligou proti rakovi-
ne. V piatok 11.10. 2013 si študentky gym-
názia vypočuli informácie o správnom sa-

movyšetrení prsníkov s názornou ukáž-
kou na maketách, ktoré zapožičala Liga
proti rakovine. Okrem spomínanej čin-
nosti mali gymnazisti možnosť naučiť sa
a nacvičiť si základy prvej pomoci. Všet-
ky činnosti mali pre študentov preven-

tívny charakter a tým zvýšili informova-
nosť o tejto problematike. Poobede sa pre-
ventívna akcia presunula do nákupného
centra StopShop, ktorá bola určená širo-
kej verejnosti. Celkovo bolo v danej pro-
blematike vyškolených približne 120 žien.

kolektív LPR

Osveta na Liptove

USKUTOČNILO SA�
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„Superhero či Superzero?“ alebo –
Ako cigarety a alkohol „zlikvidujú“
každého hrdinu. V duchu tejto otáz-
ky a následného vysvetlenia sa niesol
októbrový tradičný „Týždeň proti ra-
kovine“. Október sa už 14 rokov
pre Ligu proti rakovine spája s oslo-
vovaním ľudí na rôzne témy, smeru-
júce k prevencii pred chorobami, na-
bádajúcimi k zdravému životnému
štýlu. O tom, že cigarety a nadmerná
konzumácia alkoholu rozhodne
k zdravému životu nepatria, nie je po-
chýb. Bez ohľadu na to, komu je táto
téma určená, je denne nanajvýš ak-
tuálna pre veľmi veľa ľudí v celoslo-
venskom meradle. 

Mapujúc situáciu u mladej generácie, ktorá
sa nám pri stretnutiach na prednáškach
o zdravom životnom štýle, o škodlivých účin-
koch fajčenia a nadmerného požívania al-
koholu bez rozpakov priznáva, že oba tieto
fenomény im nie sú neznáme, padlo roz-
hodnutie smerovať v rámci každoročného
Týždňa proti rakovine našu kampaň tento-
krát na cieľovú skupinu 13 – 25 rokov. Na
mladých ľudí, ktorí majú možnosť zmeniť
svoje návyky a uvedomiť si, že zdravie je
jedným z najcennejších artiklov, ktoré má
každý z nás vo vlastných rukách. 
V termíne od 21. do 25. októbra sme pro-
stredníctvom vizuálov batmana a catwo-
man skúsili ovplyvniť mladých ľudí tak, aby
sa minimálne zamysleli, či je dnes hrdina
ten, kto sa prezentuje s cigaretou v ruke a ne-
primeranou dávkou alkoholu v krvi.
Vizuál hrdinov, uznávaných cieľovou skupi-
nou, ktorí sa „vďaka“ fajčeniu a pitiu pred-
stavujú v neatraktívnej podobe a polohe,
mal za cieľ vplývať na mladých ľudí s odka-
zom, ako ľahko sa zo Superhrdinu môže stať
Supernula. Úmyslom kampane bolo priviesť
mladých ľudí k úvahe o zmysle toho, že si
vlastným pričinením ničia zdravie. Kľúčový
odkaz „prestaň s fajčením a pitím, pretože
je to škodlivé a ohrozuje to Tvoje zdravie“

bol vysielaný formou recesie a vizuálmi blíz-
kymi cieľovej skupine. 
Posolstvo Týždňa proti rakovine: „Fajčenie
a pitie alkoholu z teba hrdinu neurobí, ale
môže vážne ohroziť tvoj život“, je jasné a ne-
končí spolu s kampaňou . Nie je hrdinstvom
opiť sa a fajčiť. Naopak, pravý hrdina je ten,
kto týmto zlozvykom neholduje, pretože má
pevnú vôľu a vie odolať. Nedostáva sa tak

do trápnych situácií, vie ovládať svoje sprá-
vanie, neškodí sebe ani blízkym. Dnešným
trendom je mať vlastný názor a žiť zdravo.
A každý má možnosť vybrať si – buď bude
Superhero alebo Superzero. 
Žiaľ, problémy s alkoholom už dávno nie sú
len záležitosťou dospelých. Čoraz viac mla-
dých ľudí hľadá v poháriku útechu či únik
pred každodennými starosťami. Opiť sa
a „neriešiť“, je mnohokrát jednoduchšie, ako
postaviť sa realite zoči-voči. Nielen problé-
my a stres sú prvotným impulzom siahnu-
tia po alkohole. Okrem rodiny a školy na
mladých ľudí vplývajú vo veľkej miere ka-
maráti. Chcú sa socializovať, chodiť von, chcú
zapadnúť a patriť do nejakej skupiny. Keď
fajčí a popíja „celá partia“, nechcú byť iní. Aj
kvôli tomu sa alkohol a cigarety stali bež-
ným spestrením víkendovej zábavy. 
To, že tieto návykové látky, ku ktorým ciga-
rety a alkohol bezpochyby patria, môžu spô-
sobiť zdravotné problémy a sú škodlivé, je
dávno známy fakt. Aj to, že neponúkajú rie-
šenie, spôsobujú závislosť a skôr môžu z člo-
veka spraviť trosku ako mu pomôcť. Verej-
ne sa hovorí o možných problémoch s ich

trvalým užívaním, no napriek tomu sú ba-
ry stále plné mladých ľudí, tabakového dy-
mu a alkoholového oparu. Rodičia o tomto
probléme mnohokrát nehovoria a ešte čas-
tejšie nevedia, či nechcú vedieť. Sú ale i ta-
kí, ktorí takéto správanie tolerujú prípadne
sú „príkladom“ pre svoje deti. Žiaľ, tým ne-
gatívnym. Presvedčenie mnohých mladých,
že pohárik v ruke a cigareta v ústach sú

známkou dospelosti, prípadne, že zakáza-
né ovocie najviac chutí, je veľmi mylné, ale
stále sa ním mnohí nechajú uniesť. Napriek
„kontrolkám“, ktoré v mozgu blikajú a upo-
zorňujú, že človek vedome hazarduje so svo-
jím zdravím a „zarába“ si na budúce zdra-
votné problémy, ničí svoje telo, svoj rozum
i svoje ego, alkohol a cigarety sú fenomén,
ktorý sa len ťažko potláča a ťažko sa s ním
bojuje.
Kvôli všetkým vyššie popísaným skutoč-
nostiam sa Liga proti rakovine rozhodla po-
ukázať na problém tabaku a alkoholu for-
mou recesie, jazykom blízkym cieľovej sku-
pine. Nehovorili sme len o tom, ako prijí-
manie týchto látok dlhodobo telo ničí a ubli-
žuje mu, upozorňovali sme i na vonkajšiu
stránku návykov, ktoré ovplyvňujú správa-
nie a menia inak inteligentné tvory na smieš-
ne kreatúry. 
Nech už sa pod vplyvom kampane na chví-
ľu zastavilo čo i len pár rúk, ktoré si práve
chceli pripáliť cigarety či naliať pohárik, stá-
lo za námahu prihovárať sa mladým a va-
rovať ich. Kampaň v rámci Týždňa proti ra-
kovine je pravidelne sprevádzaná v závere
týždňa i Dňom jabĺk. Jablko symbolizuje
zdravú výživu a pod heslom „vymeň ciga-
retu za jablko“ je už Deň jabĺk spontánne
známy dlhé roky. Kampaň bola organizova-
ná celoslovensky. Deň jabĺk i tento rok pre-
biehal v sídlach miest, kde má Liga proti ra-
kovine svoje organizačné zložky. 
Veríme, že napriek cieleniu kampane, ne-
zostala bez povšimnutia u každého, kto si
pripaľuje svoju cigaretku už z druhého ba-
líčka otvoreného v jeden deň a nalieva ďal-
ší pohárik z mnohých...

Ing. Eva Kováčová

„Náš“ október a tradičný
„Týždeň proti rakovine“

USKUTOČNILO SA �
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Týždeň proti rakovine odštartoval
workshopom pre mladých ľudí – stre-
doškolákov, ktorí sú zapojení do pro-
jektu Ligy proti rakovine „Onkolo-
gická výchova“. Cca 100 stredoškolá-
kov z celej SR sa zúčastnilo 4-dňové-
ho workshopu, obsahom ktorého bo-
lo všetko, čo súviselo s témou kam-
pane. 

Onkologická výchova je jedinečný celo-
slovenský projekt, do ktorého je zapo-
jených viac ako 60 stredných škôl z rôz-
nych miest od Košíc až po Bratislavu. Štu-
denti sa s vyučujúcim venujú témam
o zdraví, prevencii, o vzniku onkologic-
kých ochorení, o prežívaní onkologic-
kých pacientov a ich podpore. Tomuto
štúdiu sa venujú dobrovoľne na hodi-
nách Onkologickej výchovy, ktorá väčši-
nou prebieha formou krúžku alebo vo-
liteľného predmetu. Je často zvykom, že
ďalej robia osvetu nielen vo svojej ško-
le, ale zapájajú sa i do aktivít mesta, do
študentských súťaží a prinášajú infor-
mácie o zdraví a prevencii do svojho oko-
lia, a to veľmi bezprostredne a autentic-
ky. Práve to je najpodstatnejším príno-
som tohto projektu – aby sa prevencia
šírila z úst a konania mladých, ktorí ma-
jú najlepší prístup k svojim rovesníkom. 
Workshop, ako voláme tieto pravidelné
stretnutia s vybranými študentmi a vy-

učujúcimi Onkologickej výchovy, sa ten-
to raz uskutočnil v Bratislave v termíne
17.-20. októbra a zúčastnilo sa ho viac
ako sedemdesiat študentov so svojimi
vyučujúcimi, teda viac ako sto ľudí. 
Workshop sa teda niesol v znamení pre-
vencie a v téme kampane. Pozvali sme
preto vynikajúcich odborníkov z fachu,
a tí sa so študentmi bavili najmä o tom,
akou hrozbou je alkohol a k akým tra-
gédiám môže viesť. O tom, ako nadmer-
né pitie alkoholu pôsobí na organizmus
človeka, ako poškodzuje zdravie, hovo-
ril MUDr. Maroš Fremal. Doplnil ho vzác-
ny hosť z Centra pre liečbu drogových
závislostí  – Mgr. Ivana Szemzö, ktorá ho-
vorila o psychologickej podstate závi-
slosti, o práci s ľuďmi so závislosťou na
alkohole a o tom, ako táto závislosť ne-
postihuje len človeka samého, ale má
často drastický dopad aj na celé jeho oko-
lie a rodinu. 
Odbornejšie vstupy lekára a psychológa
striedali iné zaujímavé stretnutia. Štu-
dentov prišli motivovať a rozprávať im
o tom, prečo si vybrali pohyb, šport ako
svoju drogu namiesto posedávania pri
cigaretke v bare. A napokon nás všet-
kých zdvihli zo stoličiek a ukázali nám
v praxi kúsok svojho umenia, svojej váš-
ne a nakazili nás adrenalínom. Profe-
sionálna tanečníčka Melánia Kasenčá-
ková a mnohonásobný majster sveta

v karate Roman Volák boli úžasní, bez-
prostrední a autentickí hostia nášho
workshopu.
Závislosť od alkoholu a fajčenia sú čas-
to prvé kroky i k vážnejším závislostiam.
Tí, čo majú blízku či osobnú skúsenosť
so závislosťou, vedia najlepšie spro-
stredkovať zhubnú realitu, ktorú závis-
losť pre človeka prináša. Vladimír Švant-
ner je výnimočný človek. Od svojej mla-
dosti mal skúsenosti s alkoholom a, ako
sám o sebe tvrdí, je alkoholik, hoci ab-
stinuje už skoro 20 rokov. Je to jedno-
duchý človek so zdravým sedliackym ro-
zumom, ktorý má v sebe niečo veľmi
vzácne. Či už tento dar dostal do vienka,
alebo ho jeho vlastná skúsenosť a život
sám naučili rozumieť tým, ktorých zá-
vislosť priviedla na dno vlastnej exis-
tencie, dnes robí veľké veci práve pre
„deti“ (ako ich sám volá, hoci niektoré
majú i 30 rokov), ktoré sú závislé od naj-
rôznejších drog, alkoholu alebo majú iné
psychické problémy. Berie si ich domov
v najhorších stavoch závislosti a preko-
náva s nimi najťažšie chvíle kríz, absti-
nenčných príznakov, žije s nimi a bdie,
učí ich hľadať v sebe to, čo dávno strati-
li a využiť svoje schopnosti a dary tak,
aby z nich mali úžitok nielen oni, ale i ľu-
dia okolo nich. Veľmi svojský, v reči prí-
značne surový, napriek tomu srdečný
a veľmi láskavý muž sprostredkoval štu-

Mgr. Lucia Budáčová

Workshop pre mladých ľudí
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dentom oveľa viac ako len informácie.
Stretnutie s ním sa natiahlo na viac ako
tri hodiny a my všetci, ktorí sme tam bo-
li, sme odchádzali s veľmi silným zážit-
kom, šokovaní a dojatí zároveň. 
Na chvíľu sme si od témy závislostí, škod-
livosti alkoholu a cigariet oddýchli. Liga
proti rakovine je predovšetkým o kon-
krétnej, praktickej pomoci onkologic-
kým pacientom a my sme študentom
chceli sprostredkovať i kúsok našej prá-
ce. Keď sme zavolali pacientkam, ktoré
sa spoznali na jednom z našich relaxač-
ných týždňových pobytov, a poprosili ich,
či by nechceli prísť študentom poroz-
právať o svojej skúsenosti s rakovinou,
o tom, čo im rakovina vzala a čo im, na-
opak, dala, s nadšením súhlasili. Vedeli,

že okrem užitočného ich čaká i to prí-
jemné – stretnutie sa spolu po niekoľ-
kých mesiacoch, odkedy sa dámy stret-
li na spomínanej týždňovke a vytvorili
krásne priateľstvo. Keď vošli štyri krás-
ne mladé usmiate dámy do kongresovej
miestnosti, zavládla príjemná atmosfé-
ra. Keď o pár minút prišla piata pozva-
ná dáma, ktorú jej priateľky už nečaka-
li, pri pohľade na ich nadšené zvítanie
sa sme mali slzy na krajíčku všetci a ve-
ru viacerým z nás sa kotúľali po lícach
počas celého rozprávania. Všetci sme bo-
li veľmi povzbudení vnútornou silou tý-
chto krásnych dám, s ktorými sa síce
osud riskantne zahral, ale ktoré dokážu
dodnes s láskou a pokorou pozerajú na
túto svoju skúsenosť a dokázali z nej vy-

ťažiť veľa pozitívneho pre seba a svoje
najbližšie okolie. Naučili sa na život po-
zerať inak, vidieť to podstatné a my sme
vďaka nim cez túto vzácnu optiku moh-
li aspoň na chvíľu nahliadnuť. A to, čo
sme videli, snáď ešte dlho ostane pôso-
biť v nás.  
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili
tohto jedinečného stretnutia – odborní-
kom, vzácnym hosťom i študentom a vy-
učujúcim. Situácia, v ktorej sa stretne
múdrosť, skúsenosti a ochota ich dávať
ďalej so zvedavosťou, otvorenou mysľou,
chuťou počúvať a učiť sa, je zdrojom ne-
opakovateľnej atmosféry a taká vládla
opäť i na jesennom workshope Ligy pro-
ti rakovine. Budeme sa tešiť na ďalšie ta-
kéto stretnutia.

Každý, kto hovorí, je schopný aj spievať.
Pokiaľ vás niektorí celý život presviedča-
li, že to nie je pravda, pretože pri spievaní
nedokážete tra�iť tón, oklamali nielen vás,
ale tiež seba. Na druhej strane ste možno
v detstve alebo mladosti spievali ako slá-
vik, ale časom ste z neznámych dôvodov
zmĺkli a cítili sa úplne zablokovaní.
Ľudské telo je najstarší hudobný nástroj
na svete. Náš hudobný nástroj je však veľ-
mi zložitý. Aby totiž vznikol hlas, spolu-
pracujú hrdlo, nos, brušné a chrbtové sva-
ly, rebrá, pľúca, ale i psychika, emócie
a ešte mnoho iného. Veľký vplyv má sa-
mozrejme aj zdravotný stav. A preto by
ste sa nemali diviť tomu, že počas tohto
procesu môže vzniknúť porucha alebo
blok – čo je oku neviditeľné, myšlienkam
nerozoznateľné, ale dostatočné na to, aby
ste kvôli nim prišli o „pekný hlas“. Hlas

tak môže byť brzdený fyziologickými
a inými zábranami. Je potrebné len vy-
lúčiť  prekážky tak, aby hlas prítomný
v každej ľudskej bytosti mohol byť od-
halený. V dôsledku toho ľudský hlas ne-
potrebuje tréning, je už hotový a dokon-
čený ako celok. To, čo potrebuje, je oslo-
bodenie – odhalenie. Práve na tom je za-
ložená metóda švédskej opernej speváč-
ky Valborg Werbeck-Svärdström, ktorá
založila Školu odhalenia hlasu.
Dnes, keď váha materializmu dopadá sil-
ne na náš vnútorný vývoj, nám hudobné
umenie umožňuje nadviazať spojenie
s našim duchovným pôvodom. Ľudská by-
tosť sa môže spevom povzniesť až za hra-
nice fyzičnosti a nájsť spojenie so svojim
vnútorným JA za použitia tela ako nástroja.
I keď sa dnes spev  vníma  predovšetkým
v  umeleckom a výchovnom aspekte, kom-

plexnejší obraz získame re�lektovaním je-
ho terapeutického využitia. Takýto spev
sa považuje za niečo, čo vychádza z celej
ľudskej bytosti, takže tento druh spevu
nemá len umelecký, ale i liečivý účinok.
Odhalenie hlasu je len iný názov pre od-
halenie seba samého a často prekoná i va-
še očakávania. Preto odhaľte svoj hlas
a nájdete tak svoj vlastný hudobný ná-
stroj. Objavíte tak svoj  spevácky talent
a určite si budete užívať krásu svojho no-
voodhaleného nástroja. A neváhajte ho
ukázať napríklad aj v speváckom zbore. 
Už začiatkom roka sa môžete stať sú-
časťou speváckeho zboru Centra po-
moci Ligy proti rakovine v Bratislave.
Nezáleží na veku, pohlaví, či spevác-
kom talente. Pridať sa môžu nielen
onkologickí pacienti, ale aj naši sym-
patizanti.

Monika Sáričková

Spevácky zbor Ligy proti rakovine –
„Spev ako prirodzený hudobný nástroj“
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