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2 EDITORIÁL

Máme pred sebou ešte dlhú cestu

Do nového roka 2018 sme vykročili s mnohými predsavzatiami, novými plánmi a s nádejou, že Slo-
vensko bude patriť k tým krajinám sveta, v ktorých je program kontroly rakoviny v systéme národnej 
starostlivosti prioritou.

Pri očakávanom náraste počtu nových prípadov rakoviny i počtu prežívajúcich to nebude ľahké. 
Keď však sledujeme históriu rozvoja boja proti rakovine, ktorý iniciovala prvá Liga proti rakovine, 
založená v roku 1918 vo Francúzsku, môžeme byť optimistickí.

Pokrok vo výskume prispel ku kvalite a k záchrane života onkologických pacientov. Rozsiahly pro-
jekt, ktorý organizovala pred viacerými rokmi Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny v Lyone 
(IARC) mal za cieľ zistiť prínos výskumu vo viacerých oblastiach kontroly rakoviny. Ukázalo sa, že jed-
nou z urgentných úloh bude venovať viac pozornosti výskumu kvality života onkologického pacienta 
a jeho blízkych. Je známe, že u väčšiny z nich sa ich život zmení. Po prepustení z nemocnice majú pocit 
beznádeje a izolovanosti, čo im sťažuje návrat do normálneho života.

Na uľahčenie tejto situácie im treba poskytnúť rôzne služby, ktoré pomáhajú nájsť cestu z bludiska 
starostí a problémov. Vyžaduje to konštruktívnu a koordinovanú spoluprácu a zaistenie, aby služby 
boli prístupné a bezplatné. Liga proti rakovine považuje pomoc v riešení zložitej situácie, ktorá má 
negatívny dopad na celú rodinu, za prioritnú. Porozumenie a podpora zo strany verejnosti, ktorej sú 
tieto problémy známe, dáva možnosť fi nancovania viacerých aktivít v jej psychosociálnom programe.

Počas Dňa narcisov, ktorý bude tento rok 13. apríla, by sme si mali pripomenúť, že na Slovensku 
je 34 000 nových prípadov ročne a 220 000 ľudí, ktorí mali alebo majú rakovinu, a tým treba podať 
pomocnú roku.

MUDr. Eva Siracká, DrSc., prezidentka Ligy proti rakovine

ŠÉFREDAKTORKY
Mgr. Marta Šeborová
Mgr. Natália Špesová

ODBORNÁ REDAKCIA
MUDr. Eva Siracká, DrSc.

MUDr. Elena Kavcová, PhD.

JAZYKOVÁ KOREKTÚRA
PaedDr. Dagmar Baluchová

Za obsahovú stránku príspevkov 
zodpovedajú autori.

SPOLUPRACOVALI
RNDr. Andrej Gajdoš, CSc.

Bc. Katarína Čibová
Mgr. Simona Kutišová
Mgr. Jana Jamrichová
Ing. Silvia Valovičová

PhDr. Gabriela Horváthová
Ing. Eva Kováčová

Doc. Ing. Čestmír Altaner, DrSc.

Gabriela Sýkorová
Ing. Ľubica Slatina

Štefánia Migová
Ateliér Papaver

www.kvetinovaskola.sk
Natália Jablonková, www.kolacovna.sk

VYDAVATEĽ
Liga proti rakovine

Brestová 6
821 02 Bratislava

Tel.: 02/52921735
Na vaše príspevky sa tešíme na:

magazin@lpr.sk

TLAČIAREŇ
Ultra Print, s.r.o.

Pluhová 49
831 03 Bratislava

ISSN 1338-4716
Magazín je zdarma

OBSAH
EDITORIÁL

PREVENCIA A ZDRAVÝ
ŽIVOTNÝ ŠTÝL
- Ako môžeme

predchádzať rakovine
- Nepodceňujme

čítanie etikiet
na potravinových výrobkoch
- Samovyšetrovanie prsníkov

- Samovyšetrovanie semenníkov
- Soláriá a riziko rakoviny kože

AKTUÁLNE
- Nezabudnite,

aj tento rok vaše 2 % dokážu veľa
- Všetci môžeme prispieť kúskom 

dobra alebo Prečo je Deň narcisov 
veľký deň

- Rozprávajme sa
aj o tom, ako funguje

Onkoporadňa
Ligy proti rakovine

DOBRÉ SPRÁVY
- 4. február – Svetový deň proti 

rakovine
- Darovanie krvi

v Centre pomoci v Košiciach
- Vzdelávanie zdravotníckych 

pracovníkov
INFORMUJEME a PREDSTAVUJEME

- Pripravujeme Relaxačné pobyty
a Rodinnú týždňovku

- Zabudnúť môže každý – dôležité
je si spomenúť

- Nová podporná terapeutická
skupina v Centre pomoci v Martine

TVORÍME
- Veľkonočná dekorácia

- Medový krémeš
ZAMYSLENIE NA ZÁVER

EDITORIÁL



3PREVENCIA A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

RNDr. Andrej Gajdoš, CSc.,
Genetická toxikológia – poradňa
pre prevenciu rakoviny, Košice

Rakovina má v našej aj celosvetovej po-
pulácii už dávno charakter epidémie (20 
- 30 % populácie), no napriek tomu, rako-
vina nie je náhodným javom a nedostane ju 
len tak ktokoľvek. Je v prevažnej miere zdra-
votným postihnutím tých, ktorí sú vo svojej 
životospráve, výžive a  pracovnom či život-
nom prostredí dlhodobo vystavení pôsobeniu 
viacerých rizikových faktorov a vplyvov – či 
už z vlastnej viny alebo z nevedomosti. Len 
vo veľmi malom počte prípadov (1-5 %) ide 
o ochorenie spojené s dedičnosťou. Asi 5-10 
% prípadov môže súvisieť so zanedbaním 
ochrany pred rizikovými faktormi v pracov-
nom a životnom prostredí.

No vyše 80 % prípadov rakoviny 
súvisí s  dlhodobo rizikovou živo-
tosprávou, výživou, ktorej sa však 
vieme vyhýbať, a  tým znížiť riziko 
vzniku najčastejších typov rakoviny 
na minimum.

Z  medicínskej štatistiky vieme, že 
z  veľkého množstva existujúcich typov 
rakoviny sa najčastejšie vyskytuje len 

niekoľko typov, ktoré tvoria asi 90 % 
všetkých prípadov v populácii.

Z  nich je najčastejšia rakovina 
v  tráviacom trakte a  v  pľúcach u  žien 
aj mužov, ďalej rakovina prsníka, krč-
ka maternice, maternice a  vaječníkov 
u  žien a  prostaty u  mužov, rakovina 
kože u oboch pohlaví, rakovina pečene, 
pankreasu, rakovina lymfatických uzlín, 
rakovina krvi – leukémia atď.

Toto sú najčastejšie priame aj nepria-
me riziká v živote jednotlivcov, význam-
ne zvyšujúce pravdepodobnosť vzniku 
rakoviny:

Ak máme v  životospráve a  výžive 
súčasne niekoľko vyššie uvedených rizi-
kových faktorov a vplyvov naraz, riziko 
vzniku rôznych zdravotných následkov, 
vrátane rakoviny, je niekoľkonásobne 
vyššie.

Bohužiaľ, všetky oblasti života člove-
ka v súčasnej „modernej“ spoločnosti sú 
natoľko neprirodzené (cudzorodé), že 
vytvárajú tzv. negatívny zdravotný trend 
v celej populácii a jeho následkom stú-
pa rôzna súvisiaca chorobnosť v popu-

lácii – vrátane rakoviny. Geneticky nie 
sme vybavení na takú mieru neprirodze-
nosti a  cudzorodosti, pričom dochádza 
k  prekračovaniu adaptačných kapacít 
ľudského genofondu, k  poškodzovaniu 
genetického materiálu v bunkách, a na-
koniec k  spusteniu nekontrolovaného 
rastu buniek s genetickým poškodením.

Zároveň platí aj pravý opak, a to, že 
čím máme menej vyššie uvedených ri-
zikových faktorov v našom živote, klesá 
mnohonásobne pravdepodobnosť vzni-
ku rôznych zdravotných problémov  – 
vrátane rakoviny.

Dôležité je, aby sme prirodzený ži-
votosprávny trend vytvárali a  používali 
ako zdravotnú prevenciu po celý život. 
V živote každého z nás sa však vyskytu-
jú rôzne „kritické“ (krízové) zdravotné 
rizikové epizódy či etapy, ktoré narušia 
náš pozitívny životosprávny trend. Tie-
to krátkodobé zdravotné krízy musíme 
veľmi aktívne a okamžite riešiť s lekármi 
a  vyhnúť sa ich pretrvávaniu a  chroni-
cite. Samozrejme, že isté  – aj keď veľ-
mi nízke  – percento pravdepodobnosti 
vzniku rakoviny zostáva aj u  zdravo 
žijúcich ľudí. Tu pomôžu pravidelné 
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preventívne prehliadky a včasné konzul-
tácie s  lekárom v  prípade spozorovania 
aj nenápadných zdravotných ťažkostí 
a abnormalít.

Ak k  tejto celoživotne nerizikovej 
životospráve a výžive pridáme aj pocti-
vé dodržiavanie ochranných predpisov 
a pomôcok pri rizikovej práci a správne 
striedanie telesnej a  spánkovej aktivity, 
odpočinku, relaxácie (psychohygie-
na) a  kompenzácie stresu, vyhneme sa 
s  99-percentnou pravdepodobnosťou 
vzniku rakoviny a  celého radu iných 
ochorení a zdravotných problémov.

Strašiak dedičnosti rakoviny v rodine 
s výskytom rakoviny u viacerých členov 
je často len dôsledkom 
nesprávnych riziko-
vých tradícií v  celej 
rodine (regionálne ri-
zikové tradície), a  nie 
výsledok dedičnosti.

Rakovina bola ešte 
donedávna ochorením 
stredného a  vyššieho 
veku (50 - 70 r.). No 
jej výskyt sa presúva do 
čoraz nižších vekových 

kategórií. Dôvodom je celopopulačne 
neprirodzená životospráva a  výživa už 
u  školskej mládeže. Častý pohľad na 
desaťročných školákov s  kofeínovými 
životabudičmi v  ruke, konzumujúcich 
smažené lupienky či hranolčeky plné 
karcinogénov, neveští nič dobré pre ich 
budúce zdravie.

Aj keď je to veľký problém, nič 
to nemení na skutočnosti, že jedin-
ci, ktorí sa chcú vyhnúť rakovine 
a predísť jej vzniku, môžu tak účin-
ne robiť zavedením prirodzeného 
životosprávneho a  výživového reži-
mu a  trendu, ktorý rešpektuje a ne-
prekračuje naše genetické možnosti 
adaptácie.

Toto sú najčastejšie priame aj nepriame riziká v živote jednotlivcov, významne zvyšujúce pravdepodobnosť vzniku rakoviny:

•  KULT JEDLA – neustále prejedanie sa, permanentná zá-
ťaž tráviaceho traktu a metabolizmu

• OBEZITA – metabolický syndróm
•  NEPRIRODZENÁ POTRAVA  – spracované výrobky, 

málo základných potravín
•  CUDZORODÉ A KONZERVAČNÉ LÁTKY V POTRA-

VINÁCH – farbivá, arómy, emulgátory, stabilizátory, atď.
•  ÚDENIE A ÚDENINY, MÄSOVÉ VÝROBKY – dusitano-

vé soli, údiace preparáty, dym
•  MASTNÉ JEDLÁ, TUKY – nadspotreba, vyprážanie, prepá-

lené a zoxidované tuky
•  BIOLOGICKY MÁLOHODNOTNÁ STRAVA  – jed-

nostranná strava, škodlivé diéty
•  NUTRIČNÉ EXTRÉMIZMY – rôzne škodlivé diéty
•  MÁLO OCHRANNÝCH ZLOŽIEK vo výžive – vitamí-

nov a iných potrebných látok
•  FAJČENIE – vznik prekanceróznych buniek v dýchacom 

trakte a iných častiach tela
•  EXTRÉMNE OPAĽOVANIE, soláriá – melanóm, kožná 

rakovina
•  RIZIKOVÉ ZNAMIENKA a  ich neodborná liečba 

a poranenia
•  ÚRAZY A ZRANENIA (hematómy – nádory mozgu, kos-

ti)
•  BIOLOGICKÉ FAKTORY  – rôzne ochorenia, kritické 

zdravotné rizikové epizódy a etapy
•  CHRONICKÉ DLHODOBÉ ZÁPALY – vedú k vzniku 

predrakovinových buniek
•  CHRONICKÉ VÍRUSOVÉ INFEKCIE – vírusy poško-

dzujú genetický materiál v bunkách
•  PROMISKUITA – striedanie sexuálnych partnerov – ná-

kaza HP vírusmi a rakovina krčku maternice
•  CHRONICKÉ BAKTERIÁLNE INFEKCIE – napr. He-

licobacter pylori - rakovina žalúdka
•  ŤAŽKÉ LIEKY – ICH VEDĽAJŠIE ÚČINKY – kult lie-

kov, ich zbytočné a nadmerné užívanie
•  HORMONÁLNA ANTIKONCEPCIA, TERAPIA  – 

môže pomôcť, ale aj poškodiť
•  NEDOSTATOK SPÁNKU A REGENERÁCIE – spôso-

buje trvalý pokles imunity
•  CHRONICKÉ VYČERPANIE, nespavosť, workholiz-

mus, syndróm vyhorenia
•  NEDOSTATOK POHYBU  – nedostatočné prekrvenie, 

telesná slabosť, ubúdanie svalovej hmoty, neotužilosť, pre-
citlivenosť

•  ZNÍŽENÁ IMUNITA A REPARAČNÉ KAPACITY
•  PSYCHICKÁ ZÁŤAŽ A PREŤAŽENIE – syndróm vy-

horenia
•  NEGATÍVNY STRES – dlhodobý, chronický
•  DLHODOBÁ NEURÓZA – psychosomatické ochorenia
•  ZANEDBANIE PREVENTÍVNYCH PREHLIADOK 

U LEKÁRA
•  ZANEDBANIE VČASNEJ LIEČBY PREDRAKOVI-

NOVÝCH ŠTÁDIÍ
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Bc. Katarína Čibová,
asistentka výživy,
Onkoporadňa Ligy proti rakovine

Priemerný supermarket má cca 40- 
tisíc potravinových produktov. Z  nich 
je maximálne 8 až 10 % vhodných pre 
naše zdravie.

Máme 3 možné cesty výberu:

•  Naozaj dobré potraviny (8 - 10 % to-
varov)

•  Kompromisné potraviny (cca 20 % 
tovarov)

•  Nezdravé potraviny (cca 70 % tovarov)

Je však pravdou, že zväčša nás skôr 
zaujíma cena potravín, hoci by sme sa 
mali skôr zamerať na etiketu daného 
výrobku.

Čo nám prezradí etiketa?

Etiketa potravín zväčša obsahuje in-
formácie najmä o  tom, z  čoho je pro-
dukt vyrobený, a  taktiež prípadné ne-
bezpečné látky, ktoré obsahuje.

Bežnému spotrebiteľovi sa však tieto 
etikety čítajú o niečo ťažšie.

Väčšina prísad je totiž ukrytá pod 
chemickým, či vedeckým názvom, 
ktorému len ťažko rozumieme a nevie-
me, čo v  skutočnosti 
pomenováva. Existuje 
však vyše 6 000 takých 
názvov prísad, ktoré sú 
schválené pre použitie 
v  potravinárskom prie-
mysle.

Aj vďaka tomu evi-
dujeme nižší záujem 
o  informácie na etikete 
výrobku, a aj týmto spô-
sobom sa ukracujeme 
o kvalitnejšiu stravu.

Výrobok s  nižšou ce-
nou často obsahuje aj 
menej základnej surovi-
ny, kvôli ktorej primárne 

potravinu kupujeme. Týka sa to najmä 
mäsových výrobkov. Údaje zloženia na 
etikete uvádzajú okrem rôznych prísad 
aj to, koľko percent mäsa je v párkoch či 
šunke alebo koľko percent ovocnej zložky 
sa nachádza v džúsoch. Preto je vždy veľ-
mi dôležité zvážiť pomer kvality a ceny.

Čo by nás malo zaujať
na etikete?

•  Podľa našej platnej legislatívy sú jed-
notlivé zložky radené zostupne, tá, 
ktorej je vo výrobku najviac, musí byť 
uvedená ako prvá a tá, ktorej je najme-
nej, na poslednom.

•  Výživová tabuľka udáva 4 hlavné hod-
noty  – energiu, bielkoviny, sachari-
dy a  tuky. V niektorých prípadoch 8 
hlavných hodnôt, a teda 4 hlavné plus 
cukor, nasýtené tuky, vlákninu a sodík 
v 100 gramoch alebo 100 ml.

•  Energia sa u nás uvádza aj v kcal, aj v kJ.
•  Pri sacharidoch by nás mal zaujímať aj 

údaj o cukroch, a to najmä v prípade 
chudnutia.

•  Pri tukoch je dôležité sledovať najmä 
nasýtené mastné kyseliny, ktoré zvyšu-
jú hladinu cholesterolu a ktorých prijí-
mame oveľa viac, akoby sme mali a tiež 
transmastné kyseliny, ktoré tiež zvyšu-
jú hladinu cholesterolu, napríklad: 
keksíky, sušienky, oblátky a podobne.

•  Nie menej dôležité sú informácie 
o cholesterole.

•  Je potrebné sledovať množstvo sodíka, 
a to najmä pri problémoch s vysokým 
tlakom, chorobách obličiek, ale aj pri 
chudnutí, nakoľko viaže na seba vodu.

Údaje na etikete však bývajú často 
mätúce.

Všeobecne sa odporúča denná kon-
zumácia 5 gramov soli denne.

Odporúčané denné množstvo prija-
tého sodíka je 2,4 g.

Pomôcka: Ak potrebujete zistiť, koľko 
gramov soli ste v  určitej potravine zjed-
li, vynásobte obsah sodíka, ktorý uvádza 
etiketa, a  to číslom 2,5, čo je koefi cient 
prepočtu. Norma pre zdravého človeka je 
celkový príjem 5 – 7 g soli denne.

Na aké prísady na etiketách
si máme dať pozor?

•  Glukózovo-fruktózový sirup
•  Cukor vo zvýšenom množstve
•  Transmastné tuky
•  Nekvalitné oleje, napríklad palmový 

olej
•  Niektoré „éčka” ako umelé príchute, 

napr. glutaman sodný, farbivá, konzer-
vanty, umelé sladidlá a podobne

•  Taktiež však akrylamidy a  dusičnany 
a dusitany v zelenine a ovocí

Nepodceňujme čítanie etikiet 
na potravinových výrobkoch
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Glukózovo-fruktózový sirup je 
lacnou náhradou za reálny cukor a je 
pridávaný hlavne na osladenie nápo-
jov, vrátane nealkoholických nápojov.

Ak sú sladené nápoje hlavným 
zdrojom cukrov v  našej strave, môže 
nastať veľký problém, a  to podporu-
je nárast podkožného aj viscerálneho 
tuku, takisto aj inzulínovú rezistenciu.

Fruktóza zo sirupu putuje rovno 
do pečene, kde sa premení na tuk, 
a to vedie k problémom so srdcom.

Čo sú to trans tuky?

Vyrábajú sa priemyselne procesom 
zvaným hydrogenácia, teda stužova-
nie. Výsledkom je potom tuhý a ľah-
ko roztierateľný výrobok, ktorý je tiež 
dlho skladovateľný.

Vyrábajú sa z  lacných rastlinných 
olejov, ako napríklad slnečnicový, sójový 
či repkový. Od roku 1950 stúpla ich vý-
roba na základe odporúčaní, ktoré radili 
nahrádzať živočíšne tuky margarínom. 
Stúpol však aj počet srdcovo-cievnych 
ochorení. Dnešné margaríny majú oveľa 
menej trans tukov.

Najlacnejšie margaríny s  trans tukmi sa 
používajú pri výrobe fastfoodov a  poloto-
varov, a  to aj takých, ktoré sa vydávajú za 
zdravé, či v mnohých bežných reštauráciách.

Biopotraviny by nemali obsahovať 
trans tuky.

Trans tuky  – zvyšujú v  našom tele 
triglyceridy a  hladinu lipoproteínov 
s nízkou hustotou (LDL, tzv. „zlý” cho-
lesterol).

Trans tuky dokonca znižujú hladinu 
ochranného HDL cholesterolu, čím sa 
stávajú oveľa škodlivejšími tukmi, ako 
sú tuky zo živočíšnych zdrojov, zvyšu-
jú riziko infarktu a  srdcovo-cievnych 
chorôb. Spájajú sa aj s rakovinou pros-
taty, rakovinou prsníka, Alzheimerom, 
cukrovkou či obezitou.

Väčšina expertov sa zhoduje, že 
neexistuje žiadny bezpečný limit ich 
požitia.

Ako sa uvádzajú trans tuky
na etikete?

Uvádzajú sa ako:

•  Čiastočne stužené oleje
•  Stužené oleje
•  Mono a di-glyceridy

Ak však výrobok uvádza „úplne hy-
drogenovaný olej”, tak ten neobsahuje 
trans tuky.

Kde sa trans tuky vyskytujú?

V  cereálnych tyčinkách, šalátových 
zálievkách, zemiačikoch, sladkom peči-
ve, napríklad croissantoch, ale aj v  su-
šienkách, krekroch a majonézach.

Je však dobrou správou, že čím ďalej 
tým viac výrobcov chce svoje výrobky 
zlepšiť a na etiketách nájdete napísanú 
informáciu „bez umelých prísad“, „ne-
obsahuje umelé sladidlá“ a podobne.

To, že je niečo bez konzervantov, 
nemá byť pri rozhodovaní jediné krité-
rium. Ako je uvedené už vyššie, treba si 
dať pozor na zvýšený podiel cukru, a to 
napríklad v sladených nápojoch.

Treba si však dať po-
zor na označenia „Ne-
obsahuje cholesterol”, 
a  to najmä v  prípade 
rastlinných nátierok. Ak 
totiž ide o rastlinnú po-
travinu, cholesterol v nej 
nemá byť odkiaľ prítom-
ný a v tomto prípade po-
tom ide skôr o  zavádza-
nie zo strán výrobcu.

Pre rastlinné nátier-
ky je však oveľa viac 
dôležitejší podiel trans-
mastných kyselín, kto-
ré sú pre naše zdravie 
škodlivé.
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Zdroj: preventívny leták
Ligy proti rakovine

Rakovina prsnej žľazy (prsníka) je naj-
častejším nádorovým ochorením u  žien. 
Na Slovensku na ňu ochorie ročne takmer 
2 000 žien. K tomu, aby sa ochorenie zisti-
lo čo najskôr – keď je najväčšia šanca jeho 
vyliečenia – môže prispieť každá žena.

Po 20. roku života by si mala každá 
žena pravidelne raz mesačne, najlepšie 
hneď po skončení menštruácie, sama 
vyšetriť prsníky. Vtedy sú v úplnom po-
koji bez hormonálnych vplyvov a ľahko 
sa vyšetrujú. Ženám po prechode od-
porúčame samovyšetrenie vždy v  prvý 
deň mesiaca. Ak pri ňom spozorujú 
akúkoľvek zmenu v porovnaní s pred-
chádzajúcim stavom, mali by vyhľadať 
lekára.

Ako na to?

Vyzlečte sa po pás a postavte sa pred 
zrkadlo. Obidve ruky voľne pripažte a na 
intenzívnom svetle skúmajte, či nepozo-
rujete zmeny tvaru prsníkov a ich okolia, 
či sa nevyskytujú niekde zdureniny alebo 
pokožka nie je vtiahnutá dovnútra.

Ak nemáte obidva prsníky rovnako 
veľké, je to prirodzený jav.

Obidve ramená zdvihnite a  pokra-
čujte v  predchádzajúcom pozorovaní 
tak, že sa pred zrkadlom pomaly otáčate 
sprava doľava a zľava doprava.

Uchopte prsníky jeden po druhom 
medzi svoje dlane a  najprv vodorov-
ným pohybom ich prehmatajte. Po-
zorujte, či neucítite zatvrdnuté miesto 
alebo hrčku.

Ľavé rameno spustite dolu, pravou 
rukou dookola prehmatajte ľavú prsnú 
bradavku vo vnútri dvorca, potom ju 
jemne stlačte, či z nej nepresakuje srvát-
kový alebo krvavý výtok.

Tým istým spôsobom
vyšetrite aj pravý prsník.

Ľahnite si na chrbát, podložte si pod 
hlavu malý vankúšik, pod ľavú lopatku 
si položte poskladaný uterák tak, aby 
ste mali prsník vo vyvýšenej polohe. 
Pravou rukou si prehmatajte prsník 
a jeho okolie.

Takisto si vyšetrite aj pravý prsník.

Ľavý prsník si prehmatajte jemným 
hladiacim tlakom vnútornou stranou 
troch stredných prstov – nie ich konček-
mi! Začnite zvonka zospodu, krúživými 

pohybmi dookola, vždy bližšie k prsnej 
bradavke. Toto urobte dvakrát. Raz 
majte ruku založenú pod hlavou a  raz 
voľne pripaženú. Takisto postupujte pri 
prehmatávaní pravého prsníka.

Ľavú ruku si založte pod hlavu a pra-
vou rukou podobnými pohybmi ako 
v predchádzajúcom prípade si prehma-
tajte podpazušie, či v ňom nie je hrčka. 
Takisto si vyšetrite aj pravé podpazušie.

Ľavú ruku voľne pripažte. Pravou 
rukou si prehmatajte jamku nad kľúč-
nou kosťou. Takisto si vyšetrite aj pravú 
stranu.

Ak ste pri samovyšetrení zistili 
akúkoľvek zmenu v porovnaní s pred-
chádzajúcim vyšetrením, nepodceňuj-
te ju a  vyhľadajte lekára. Aj keby sa 
ukázalo, že nález má rakovinový pô-
vod, je veľmi pravdepodobné, že ide 
o počiatočné štádium choroby a vtedy 
je možnosť vyliečenia veľmi vysoká.

Samovyšetrenie prsníkov by malo 
byť pre vás samozrejmosťou.

Samovyšetrovanie prsníkov

j j
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Zdroj: preventívny leták
Ligy proti rakovine

Aj keď sú nádory semenníkov zried-
kavou chorobou, ich výskyt v  poslednej 
dobe vzrastá. V  súčasnosti tvoria 1,5 % 
nádorov u  mužov. Vyskytujú sa v  kaž-
dom veku, najčastejšie medzi 15. až 34. 
rokom. V  tejto vekovej skupine tvoria až 
tretinu všetkých nádorov. Hoci možno 
vyliečiť aj pokročilé nádory semenníkov, 
najlepšie vyhliadky na vyliečenie majú 
pacienti v počiatočných štádiách choroby.

Príznaky:

•  zatvrdlina (hrčka) v semenníku
•  zväčšenie semenníka (aj nebolestivé)
•  tupé a  ťahavé bolesti v  podbrušku 

a v slabinách spojené s pocitom „ťaž-
kého semenníka“

•  bolesti v semenníku
•  zväčšenie pŕs na jednej alebo na obi-

dvoch stranách.

Ako postupovať:

Najlepšia ochrana pred neskorou 
diagnózou nádorov semenníkov je ich 
včasné odhalenie pomocou starostlivé-
ho a  pravidelného samovyšetrovania. 
Semenníky by si mal vyšetrovať každý 
muž pravidelne každý mesiac, a  to od 
15. roku života. Najvhodnejší čas je 
bezprostredne po teplom kúpeli alebo 
teplej sprche. Ak sú miešok alebo ruky 
studené, semenníky sa stiahnu k telu, čo 
sťažuje ich vyšetrenie.

Anatómia orgánov mieška:

Miešok obsahuje semenníky, nadse-
menníky a  začiatočné časti semenovo-
dov.

Nadsemenník je orgán esovitého 
tvaru, ktorý je uložený na zadnej stra-
ne semenníka. Začína sa v  jeho hornej 
časti, smerom nadol sa stáča a  prechá-
dza do semenovodu. Nadsemenník slúži 
ako zberná nádoba pre pohlavné bunky.

Semenník je párový orgán, má tvar 
vajíčka a  je priemerne 4 cm dlhý. Niž-
šie uloženie ľavého semenníka u väčšiny 
mužov spôsobuje, že ľavá polovica mieš-
ka siaha nižšie ako pravá. Semenník má 
rovnomernú konzistenciu (hutnosť). 
Jeho povrch je hladký bez hrčiek.

Semenovod vychádza z nadsemenní-
ka ako 2 až 3 mm hrubá, tvrdá a  po-
hyblivá rúrka. Smer je zo zadnej strany 
semenníka smerom k  slabinám. Pozdĺž 
semenovodu vedú cievy a nervy.

Postup pri samovyšetrení:

Vyšetrenie začnite pohľadom na oblasť 
slabín a mieška. Ak zbadáte nesúmernosť, 
môže ísť o chorobu orgánov mieška. Ne-
zabudnite však, že ľavá polovica mieška 
býva uložená nižšie ako pravá.

Každý semenník vyšetrujte osobitne. 
Palcom a ukazovákom ruky vysuňte ob-
sah polovice mieška dopredu. Prstami 
druhej ruky ohmatajte a mierne postlá-
čajte orgány mieška.

Vopred sa oboznámte s  polohou 
nadsemenníka. Je uložený na zadnej 
strane semenníka a  pri potláčaní je 
mäkký a  bolestivý. Poznajte tento 
orgán, aby ste si ho nepomýlili s ná-
dorom!

Pokračujte hodnotením konzistencie 
celého semenníka. Palcom a  ukazová-
kom skúšajte, či nenájdete zatvrdlinu 
(hrčku) v  tkanive semenníka alebo ne-
rovnosť jeho povrchu.

Nakoniec si vyhmatajte semenovod. 
Vystupuje z  nadsemenníka a  dá sa vy-
hmatať medzi palcom a  ukazovákom 
ako tvrdý pohyblivý povrazec.

Podobne postupujte aj pri vyšet-
rovaní druhého semenníka a  nako-
niec ich porovnajte. Čokoľvek náj-
dete na jednom semenníku, hľadajte 
aj na druhom. Rovnaký nález (vo 
väčšom alebo menšom rozsahu) zna-
mená normálny stav.

Čo máte robiť, ak ste nahmatali 
zmenu na semenníkoch

Každú zatvrdlinu v  semenníku, či 
už bolestivú alebo nie, by mal vyšet-
riť lekár, najlepšie urológ. Zatvrdlina 
nemusí vždy znamenať nádor, preto-
že mnohé nenádorové choroby môžu 
sprevádzať hmatateľné zatvrdlinky 
v  miešku. Dosť častý býva napríklad 
zápal nadsemenníka, ktorý sa lieči 
antibiotikami a obyčajne po 2 - 3 týž-
dňoch ustúpi. Ak však trvá dlhšie, tre-
ba hľadať inú príčinu.

Samovyšetrenie semenníkov
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Soláriá a riziko rakoviny kože
MUDr. Eva Siracká, DrSc.

Veľa ľudí, najmä mladých, opakovane 
navštevuje soláriá, aby získali atraktívne 
bronzové zafarbenie kože a boli už pripra-
vení na letné opaľovanie na slnku. Pou-
žívanie solárií nie je bezpečné, pretože 
množstvo ultrafi alového žiarenia v  solári-
ách je 15× silnejšie ako žiarenie zo slnka 
v  tropických krajinách, pričom urýchľu-
je starnutie kože a  výrazne zvyšuje riziko 
vzniku rakoviny kože.

Štatistické dáta vykazujú na celom 
svete narastajúci výskyt nemelanómo-
vého typu rakoviny kože  – skvamózny 
karcinóm (spinalióm), bazocelulárny kar-
cinóm (bazalióm), ale najmä výskyt ma-
lígneho melanómu, ktorý je nebezpečný 
a  ťažko sa lieči. Tento jav je veľmi zne-
pokojujúci a vyžaduje si účinné a prísne 
preventívne opatrenia.

Svetová zdravotnícka organizácia 
(WHO) zverejnila výsledky rôznych štú-
dií, ktoré sledujú účinky UV žiarenia zo 
solárií v priebehu uplynulých tridsiatich 
rokov. Tie dokazujú, že už jedna návšteva 
solária môže riziko vzniku skvamózneho 
karcinómu zvýšiť o 65 %, bazocelulárne-
ho karcinómu o 29 % a malígneho mela-
nómu takmer o 66 %, a to najmä u ľudí, 
ktorí navštevujú soláriá pred dovŕšením 
tridsiateho roku života. Na základe tých-
to alarmujúcich údajov vyhlásila Medzi-
národná agentúra pre výskum rakoviny 
(IARC) tento typ UV žiarenia zo solárií 
za nebezpečný karcinogén. V  mnohých 
krajinách sveta sa pristúpilo k preventív-
nym opatreniam, schváleným zákonom 
a za jeho nedodržiavanie sa udeľujú poku-
ty. Niektoré krajiny riešili tento problém 
radikálne a navštevovanie solárií zakázali.

Príklady z niektorých zákonom 
schválených opatrení v Európe:

•  Nie je dovolené, aby soláriá poskytovali 
svoje služby osobám mladším ako 18 
rokov, a zásadne nie deťom. Používanie 
solárií je veľmi riskantné aj u ľudí, ktorí 
nedosiahli vek 30 rokov.

•  Zamestnanci pracujúci vo vyhradených 
priestoroch solárií musia byť starší ako 
18 rokov a musia byť vyškolení.

•  Ožarovanie UV lúčmi v soláriách môže 
byť poskytované iba na lekársky pred-
pis.

•  Je potrebné používať ochranu očí.
•  Informácie o rizikách UV žiarenia mu-

sia byť umiestnené tak, aby boli ľahko 
prístupné a čitateľné.

•  Klienti musia podpísať formulár obsa-
hujúci potrebné informácie o  rizikách 
pri každej návšteve solária.

Tieto opatrenia vyvolali početné dis-
kusie, najmä na strane výrobcov a  pre-
vádzkovateľov solárií, ktorí začali propa-
govať benefi ty UV žiarenia, ktoré však nie 
sú podložené žiadnymi štúdiami a môžu 
mať negatívny dopad na mienku verej-
nosti.

Mýty o opaľovaní v soláriách:

•  UV žiarenie produkované v  soláriách 
prispieva k  zlepšeniu zdravotného sta-
vu.

•  Podporuje tvorbu vitamínu D, ktorý je 
potrebný pre vývoj kostí, svalov, zubov 
a pre prevenciu osteoporózy.

•  Pomáha odstrániť akné.
•  Pomáha k získaniu zdravého a mladis-

tvého vzhľadu.

Ľudia, ktorí navštevujú soláriá bez 
ohľadu na vek a  dokázané škodlivé ná-
sledky, by si mali uvedomiť, že cena za 
to, aby vyzerali mladšie a  atraktívnejšie, 
je príliš vysoká. Návšteva solárií neposky-
tuje žiadnu ochranu proti silnému a ris-
kantnému opaľovaniu na priamom slnku 
v lete.

Spôsoby získavania potrebného vita-
mínu D sú jednoduchšie a  zdravšie. Je 
to napr. mierne opaľovanie sa na slnku, 
vyvážená strava, konzumácia niektorých 
druhov rýb – losos, makrela, tuniak, ale 
aj konzumácia vaječného žĺtka, masla, 
margarínu, obohateného mlieka. Vhod-
né je aj užívanie výživových doplnkov 
s obsahom vitamínu D3. V prípade ne-
dostatku vitamínu D je dôležité obrátiť 
sa na lekára.

Riziká podmieňujúce
vznik rakoviny kože:

Riziká sú rôzne a  ich závažnosť pod-
mieňujú viaceré okolnosti. Väčšie riziko 
je u ľudí, ktorí majú:

•  svetlú farbu kože
•  modrú alebo zelenú farbu očí
•  svetlé alebo ryšavé vlasy
•  ochorenie na rakovinu kože v rodine
•  veľké množstvo materských znamienok
•  pracujú v  prostredí, ktoré nie je chrá-

nené proti intenzívnemu slnečnému 
žiareniu

•  typ kože, ktorá sa rýchlo spáli, sčervená 
a bolí, a v mladosti mali časté spáleniny 
od slnka

•  vystavujú sa UV žiareniu v  soláriách 
v mladšom veku

•  užívajú kozmetiku alebo lieky, ktoré 
vyvolávajú väčšiu citlivosť kože na UV 
žiarenie

Je veľmi dôležité vedieť, aký typ ple-
ti máte, čo môže ochrániť vašu pokožku 
pred poškodením a  vznikom rakoviny 
kože.

Typy pokožky:

1. vždy sa spáli, nikdy sa neopáli
2. mierne sa spáli, nikdy sa neopáli
3.  mierne sa spáli a postupne sa zafarbí 

ľahko dohneda
4.  spáli sa minimálne, opáli sa vždy do-

hneda
5.  spáli sa veľmi zriedka, opáli sa výraz-

ne dohneda
6.  nespáli sa na slnku, má prirodzenú 

hnedú farbu

Včasné zistenie rakoviny kože 
môže zachrániť váš život. Sledujte pra-
videlne rôzne zmeny na koži a v prí-
pade podozrenia alebo nejasností nav-
štívte bez odkladu odborného lekára.
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Nezabudnite, aj tento rok 
vaše 2 % dokážu veľa
Mgr. Natália Špesová,
PR manažérka Ligy proti rakovine

V  Lige proti rakovine už 28 rokov 
prostredníctvom našich projektov po-
máhame onkologickým pacientom a  ich 
rodinám. To by sme ale nedokázali bez 
pravidelnej podpory verejnosti či už po-
čas fi nančnej zbierky Deň narcisov alebo 
venovaním 2 % z daní. Práve vďaka va-
šim 2 % z daní budeme môcť pomáhať 
aj naďalej.

Bez vašich 2 % z daní by sme ne-
mohli zrealizovať a už niekoľko rokov 
úspešne pokračovať v  projekte s  ná-
zvom „Náhradný domov“. Rodičia 
detí z celého Slovenska, ktoré sú hos-
pitalizované v Bratislave alebo v Koši-
ciach a podstupujú lieč-
bu, môžu využívať naše 
ubytovacie zariadenia 
v  blízkosti nemocníc. 
Pre dieťa je veľmi dôle-
žité, aby bol rodič v čase 
liečby v  jeho prítom-
nosti, čo mu pomáha 
lepšie zvládať celú situ-
áciu. A práve vďaka va-
šim 2 % môžeme takto 
rodinám pomôcť.

Bez vašich 2 % 
z daní by sme nemohli 
každoročne zorganizo-
vať relaxačné pobyty 
pre onkologických 
pacientov, kde si po náročnej liečbe 
môžu fyzicky a psychicky oddýchnuť, 
načerpať nové sily a zoznámiť sa s ľuď-
mi, ktorí sa ocitli v podobnej situácii. 
Podpora od ľudí, ktorí vám rozume-
jú, je totiž nielen v čase liečby, ale aj 
po nej nesmierne dôležitá. Každý rok 
takto môžeme pomôcť približne 400 
pacientom.

Vďaka vašim 2 % z  daní môžeme 
každoročne poskytovať denné služby 
pacientom v  troch Centrách pomo-
ci, ktoré sídlia v Bratislave, Martine 
a  Košiciach. Pacienti môžu navšte-
vovať pohybové, kreatívne a  jazykové 
kurzy, kultúrne podujatia či besedy 

s odborníkmi z rôznych oblastí. K dis-
pozícii sú pre nich aj rehabilitácie za 
asistencie diplomovaných fyzioterape-
utov. Pomocou služieb, ktoré v  Cen-
trách pomoci poskytujeme, chceme 
skvalitniť život onkologických pacien-
tov a  pomôcť im jednoduchšie sa za-
radiť do bežného života po skončení 
náročnej liečby.

Vďaka vašim 2 % z  daní môže-
me pravidelne zabezpečovať aj služby 
našich odborníkov prostredníctvom 
bezplatnej telefonickej a  mailovej 
Onkoporadne. Onkologickí pacienti 
a  ich blízki sa môžu so svojimi prob-
lémami a otázkami obrátiť na odborní-
kov z rôznych oblastí, ktorí im ochotne 
poradia a pomôžu. Takisto aj široká ve-

rejnosť má možnosť poradiť sa s odbor-
níkmi v  oblasti prevencie a  zdravého 
životného štýlu.

Ak pacienti alebo ich blízki potre-
bujú radu psychológa, môžu sa obrátiť 
práve na tých, ktorí sú zapojení do pro-
jektu Sieť psychológov, ktorá funguje 
v rámci regiónov na Slovensku. Psy-
chológovia navštívia pacienta priamo 
na lôžku v nemocnici, no na návšteve 
sa môžu dohodnúť aj v  priestoroch 
psychológa.

Nevieme si predstaviť, ako by sme 
bez vašich 2 % dokázali poskytovať 
fi nančnú pomoc onkologickým 

pacientom a  ich rodinám, ktoré sa 
vplyvom zdravotného stavu člena rodi-
ny ocitli v hmotnej núdzi. Počas roka 
takto dokážeme pomôcť desiatkam 
jednotlivcov a rodín.

V  neposlednom rade by sme bez 
vašich 2 % nedokázali zrealizovať už 
tretí ročník projektu s názvom Rodin-
ná týždňovka. Tá je určená rodinám, 
v ktorých jeden z rodičov je onkologic-
ký pacient. Pre mnohé zo zúčastnených 
rodín je to po dlhšej dobe prvá spo-
ločná dovolenka, ktorú si v mnohých 
prípadoch kvôli náročnej liečbe a  fi -
nančným ťažkostiam nemôžu dovoliť. 
Cieľom pobytu je nasmerovať rodiny, 
ako môžu spoločne prekonávať ťažké 
obdobie v ich živote. Rodičia si môžu 

vymeniť svoje skúsenos-
ti, rady, majú priestor 
navzájom sa podporiť 
a  zdieľať svoje príbehy. 
Program je pripravený 
tak, aby rodinky mohli 
stráviť čas spoločne, ale 
zároveň, aby mali rodi-
čia možnosť oddýchnuť 
si, pričom pre deti pri-
pravia nezabudnuteľné 
chvíle animátorky.

„Skutočne to bol 
jeden z  najkrajších týž-
dňov v  mojom živote. 
Na pobyte sme spoznali 
kopec rodín s rovnakým 

osudom. Som presvedčený, že sme sa 
scelili v jednu VEĽKÚ rodinu. Otvore-
ne sme sa dokázali rozprávať o svojich 
zdravotných problémoch, a to o záker-
nej chorobe, ako je rakovina. Ja a moja 
rodinka sme vám veľmi vďační, že ste 
pre nás počas celého týždňa pripravili 
krásny program, kedy sme nemali čas 
myslieť na chorobu, ale žiť plnohod-
notným životom ako zdraví ľudia.“ 
(rodinka z Hanušoviec nad Topľou)

Za každé venované 2 % vám už 
teraz ďakujeme. Vyhlásenie na po-
ukázanie 2 % z daní pre Ligu proti 
rakovine nájdete na zadnej strane La 
Speranzy alebo na webe www.lpr.sk.
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Mgr. Simona Kutišová

Týždeň pred Dňom narcisov nadiš-
la hodina Náuky o  spoločnosti. Triedna 
požiadala svojich žiakov, maturantov, pri-
praviť si prezentáciu k  tejto zbierke, aby 
podporila informovanosť mladých ľudí. 
Pred tabuľou postávali Janči s  Kamilou, 
ukradomky pokukovali po Alici a  oča-
mi pobiehali po papieroch. Alica vedela, 
že sú nervózni, keďže ešte nedávno si jej 
mama prechádzala liečbou. Nebolo to 
pekné a už vôbec nie príjemné obdobie, 
no Alica a jej mama mali pri sebe skvelých 
ľudí, ktorí im pomáhali a podporovali ich.

„Môžeme začať?“ spýtala sa triedna, 
keď zapísala chýbajúcich.

Janči s  Kamilou prikývli. „Ahojte, 
pripravili sme si pre vás niekoľko in-
formácií o  tohtoročnej verejnoprospeš-
nej zbierke, ktorú všetci poznáme pod 
názvom Deň narcisov,“ začala Kamila. 
„Je to jediná verejná zbierka, ktorú Liga 
proti rakovine každoročne organizu-
je. Tento rok sa uskutoční trinásteho 
apríla a  bude to už dvadsiaty druhý 
ročník. Počas prípravy sme sa s Jančim 
bavili o tom, že ľudia zbierku vnímajú, 
vedia, že existuje, no len málokto tuší, 
na čo všetko neskôr idú fi nancie a čomu 
a  komu môžu aj vďaka vám pomôcť. 
Asi netreba zdôrazňovať, že človek sa 
príliš nezaujíma o prevenciu či konkrét-
ne veci, týkajúce sa napríklad rakoviny, 
kým mu neochorie niekto… blízky.“

Keďže Alica žila len s mamou a ne-
mali širšiu rodinu, väčšina starostlivosti 
o domácnosť prešla na ňu a ona zostala 
sama na podporu mamy. Kamila však 
dokázala, že je Alicina dobrá priateľka, 
pretože celý čas stála pri nej, keď klesala 
na duchu, a povzbudzovala ju, aby Alica 
mala silu zvládnuť rodinnú situáciu po-
čas maturitného ročníka.

„Tak sme si povedali, že nič nepoka-
zíme, keď vás trošku poučíme a rozšíri-
me vám obzory,“ napojil sa Janči. „Vie-
te, čo znamená narcis, ktorý si v  tento 
deň zvykneme pripínať?“

Triedou to zašumelo, no nikto sa ne-
mal k odpovedi.

Všetci môžeme prispieť 
kúskom dobra alebo
Prečo je Deň narcisov
veľký deň
(poviedka)
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Janči sa zaškeril, akoby presne taký-
to vývin situácie očakával, nakukol do 
papierov a  pokračoval. „Je to symbol 
nádeje a spolupatričnosti. Dávame tým 
najavo všetkým, ktorí bojujú s  rakovi-
nou, že chceme stáť pri nich a bojovať 
s nimi. Výška príspevkov je dobrovoľná, 
veď nikto od nás študentov nechce všet-
ky naše úspory, ale verím, že tam budúci 
týždeň každý hodíte aspoň čosi,“ pre-
meral si nás Janči.

„Prekutrali sme webovú stránku Ligy 
proti rakoviny a aspoň na ukážku: časť 
zbierky ide napríklad na Klub detskej 
nádeje, ktorý organizuje pre onkolo-

gicky choré 
deti rôzne 
akcie, zimné 
a  letné tábo-
ry. Financie 
tiež idú na 
medic ínske 
v ý s k u m y 
a  projekty, 
a ak prispeje-
te, pomôžete 
tiež hospi-
com a  on-
kologickým 
ústavom.“

P r i h l á -
sil sa Peter 

a  trochu hanblivo sa ozval: „Časť ide 
napríklad aj nám do Dobrovoľníckej 
skupiny Vŕba, už niekoľko mesiacov 
chodievam ako dobrovoľník do ne-
mocnice a ponúkam tam čaj.“

„Výborne, Peter, ani som netušila, že 
mám v  triede žiakov s  veľkým a  otvo-
reným srdcom,“ pochválila ho triedna 
a oslovený sa zapýril.

„Práve to je na tejto zbierke krásne. 
Koľko vecí a  ľudí ňou dokáže Liga proti 
rakovine podporiť,“ pridal sa Janči. „Nie je 
to zopár euričiek do nejakej kasičky. Je to 
veľká myšlienka, vďaka ktorej môžeme aj 
my napomôcť pri zlepšovaní kvality života 
onkologicky chorých ľudí. Či už priamo, 
v dobrovoľníckych skupinách, edukáciou 
alebo prostredníctvom rozvoja medicíny.“

„Vďaka zbierke počas Dňa Narcisov 
dokážu pracovníci Ligy proti rakovi-

ne zabezpečiť kurzy a  rôzne aktivity 
v Centrách pomoci a tak napomôcť pa-
cientom vrátiť sa späť do života. Môžu 
navštíviť Onkoporadňu…“ rozprávala 
Kamila, čím v Alici vyvolala spomienky 
na mamu, ktorá túto možnosť občas vy-
užila, aby sa poradila s výživovou porad-
kyňou, s  onkológom, či psychológom. 
Jej mama bola bojovníčka, ktorá sa od-
mietala len tak ľahko vzdať a využívala 
všetky dostupné formy pomoci – bojo-
vala aj kvôli dcére.

Viete, že i  váš dobrovoľný príspe-
vok umožní Lige proti rakovine po-
môcť ľuďom v  hmotnej núdzi, do 
ktorej sa dostanú v čase liečby? Jedno-
razový fi nančný príspevok je pre nich 
často východiskom z  najnáročnejšej 
situácie.

„A  rovnako potrebná je aj preven-
cia. Aby sme vedeli, čo pomáha proti 
bolesti, ako vykonať samovyšetrenie 
prsníkov či semenníkov a  včas identi-
fi kovali príznaky jednotlivých typov 
rakoviny. A na toto všetko sú užitočné 
brožúrky, ktoré môžu v Lige vďaka fi -
nanciám vydať a  rozdistribuovať. Tak 
a to by bolo od nás všetko, hoci je toho 
ešte veľa, čo sme nespomenuli a čo náj-
dete priamo na stránke. Veríme, že vás 
naša prezentácia zaujala a  o  týždeň sa 
stretneme pri pokladničkách v hojnom 
počte,“ usmiala sa Kamila. „Ďakujeme 
za pozornosť.“

„Aj ja vám ďakujem za podrobné 
predstavenie Dňa narcisov. Verím, že 
bolo pre všetkých obohacujúce,“ vstala 
triedna po potlesku.

Deň Narcisov, to nie sú len 
peniaze vhodené do poklad-
ničky, je to darovanie náde-
je a  spolupatričnosti, jednej 
z  najcennejších vecí v  danom 
období. A  my všetci môžeme 
prispieť aspoň kúskom dobra.

Počas našej poslednej októbrovej kampane nahradila Onkoporadňa dlhoročnú Lin-
ku pomoci. Jednou z najväčších výhod telefonického poradenstva je možnosť konkrét-
neho výberu odborníka, ktorý sa vie a môže venovať telefonujúcemu bez obmedzenia 
času. Treba však rovnako dodať, že osobná návšteva a konzultácia s ošetrujúcim le-
károm je vždy prvoradá a nenahraditeľná. Na túto tému sme sa preto porozprávali 
s PhDr. Gabikou Horváthovou, ktorá projekt Onkoporadne nielen zastrešuje, ale 
taktiež stála pri jej vzniku.

Ako funguje Onkoporadňa?

Onkoporadňa je bezplatná telefónna 
linka s  číslom 0800 11 88 11, kde sa 
môžu ľudia obrátiť, ak potrebujú infor-
mácie, radu, povzbudenie, pomoc v rie-

šení zložitých situácií, ktoré sa vyskytli 
v  ich živote v  súvislosti s  diagnózou 
onkologického ochorenia, alebo ak sa 
chcú informovať ohľadom prevencie. 
Onkoporadňa slúži na najbližší kontakt 
s odborníkmi na rôzne témy. Ľuďom sú 

k  dispozícii lekári rôznych odborností, 
sociálni a právni poradcovia, psycholó-
govia, výživoví poradcovia a tiež odbor-
ník na prevenciu.

V čom sa odlišuje od dlhoročnej 
Linky pomoci a v čom sú zlepšenia 

poradne pre volajúceho?

Doterajšia Linka pomoci fungovala 
na troch lokálnych telefónnych číslach 
v  Bratislave, Martine a  Košiciach  – 
v  miestach Centier pomoci LPR SR. 
Volajúci sa takto nemohol dostatočne 

Rozprávajme sa, aj o tom, ako funguje 
Onkoporadňa Ligy proti rakovine
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fl exibilne spojiť s odborníkmi. Najväčšou 
výhodou súčasnej telefonickej poradne 
pre volajúceho je, že odborníci sú k dis-
pozícii každý deň v  rozšírenom čase 
a  na jednom celoslovenskom telefón-
nom čísle 0800 11 88 11, pričom vola-
nia na toto nové číslo sú oproti doterajšej 
Linke pomoci bezplatné. Súčasne nová 
Onkoporadňa funguje ako ústredňa, čo 
v praxi znamená, že môžu byť ľuďom sú-
časne k dispozícii viacerí odborníci naraz 
a volajúci má možnosť výberu.

Je Onkoporadňa určená výhradne len 
pre onkologických pacientov alebo sa 

na ňu môže obrátiť aj blízke okolie 
pacienta?

Onkoporadňa je, samozrejme, k dis-
pozícii nielen pre onkologických pa-
cientov, ale aj ich rodiny, či blízkych, 
známych alebo kohokoľvek, kto sa chce 
poradiť s  našimi odborníkmi. V  ne-
poslednom rade je možné spojiť sa cez 
Onkoporadňu aj s odborníkom na pre-
venciu, takže ju môže využiť i široká ve-
rejnosť, nakoľko téma prevencie sa týka 
každého z nás.

Okrem telefonického poradenstva je 
možnosť komunikovať aj emailom.

Ako to funguje v tomto prípade?

Neustále je veľa ľudí, ktorí sa boja 
rozprávať o  rakovine alebo celkovo 
o svojom probléme. Či už nemajú pod-
poru od svojej rodiny či najbližšieho 
okolia alebo sa jedno-
ducho uzavreli do seba 
a  ťažšie sa vyrovnávajú 
s  ochorením  – dôvody 
sú rôzne. Takíto ľudia 
sa dlhšie odhodlávajú 
vyhľadať pomoc či po-
radiť sa. Najmä muži 
sú v  týchto veciach viac 
zdržanliví. Niekoľko-
ročné skúsenosti s  On-
koporadňou ukázali, že 
je stále veľa ľudí, ktorí 
uprednostňujú mailové 
poradenstvo. Pre tento 
účel je k dispozícii mail 
poradna@lpr.sk, kde 
sa je možné sa na našich 
odborníkov obrátiť aj 
touto cestou. Súčasne 
je mailové poradenstvo 
vhodná forma pomoci aj 
v prípade, keď práve nie 
je k dispozícii konkrétny 
odborník na telefonickej 

Onkoporadni, cez mail ho je možné 
tiež nakontaktovať.

Sú časy na Onkoporadni stále
alebo sa menia a ako často?

Telefonické poradenstvo našich od-
borníkov je k dispozícii variabilne každý 
deň počas celého týždňa. Je to z  toho 
dôvodu, aby sme každý deň poskytli 
dostatočnú možnosť na konzultáciu so 
širokým spektrom rôznych odborníkov. 
Mailové poradenstvo je k dispozícii ne-
pretržite počas celého dňa.

Kde si môžu záujemcovia o Onkopo-
radňu pozrieť aktuálny rozpis odbor-

níkov a jednotlivých časov?

Rozpis služieb jednotlivých odborní-
kov na aktuálny týždeň je možné nájsť 
na webovej stránke Ligy proti rakovine 
www.lpr.sk/onkoporadna.

Dajú sa v rámci Onkoporadne do-
hodnúť aj osobné stretnutia v prípade 
záujmu volajúceho?

Áno, v prípade, že si daný problém 
vyžaduje osobnú konzultáciu, je možné 
sa dohodnúť s  našimi odborníkmi aj 
na osobnom stretnutí. Pri niektorých 
konzultáciách, najmä psychologickom 
a výživovom poradenstve je táto forma 
priam odporúčaná, nakoľko si vyžaduje 
špecifi cký individuálny prístup.

Ako funguje Onkoporadňa cez 
víkendy, prípadne cez štátne sviatky 
a iné voľné dni?

Výhodou novej Onkoporadne je 
aj to, že funguje aj cez víkendy, štátne 
sviatky resp. voľné dni, kedy sa ľudia 
nevedia spojiť so svojím ošetrujúcim le-
károm. Vždy je k dispozícii v daný deň 
aspoň na pár hodín nejaký odborník, ak 
by však bolo potrebné sa skontaktovať 
aj mimo týchto vyhradených hodín, je 
opäť možnosť kontaktovať Onkoporad-
ňu aj mailom na poradna@lpr.sk.

Aké sú ďalšie plány s Onkoporad-
ňou a kam by si ju chcela ešte nasme-
rovať?

Moje heslo je, že vždy je čo zlep-
šovať a  tak plánov na zlepšenie je 
veľa. Mojou víziou je, aby sa naj-
mä telefonická Onkoporadňa stále 
rozširoval, t.j. pribúdalo stále viac 
odborníkov, ktorí budú môcť byť 
k  dispozícii volajúcim každý deň 

v každú hodinu a časom sa 
stala táto služba nielen ce-
lodennom pomocou, ale aj 
nepretržitou 24-hodinovou. 
Keďže najväčším úspechom 
Onkoporadne je čo najviac 
spokojných ľudí, ktorí sa 
rozhodli využiť túto službu 
a dostali potrebné a užitoč-
né informácie a  rady, plá-
nujeme aj za týmto účelom 
pre jej najlepšie zefektívne-
nie, umožniť volajúcemu po 
skončení hovoru ohodno-
tiť spokojnosť s  vybavením 
jeho otázky. Aj toto nám 
pomôže skvalitniť služ-
by Onkoporadne, ktorá aj 
vďaka našim odborníkom, 
a ich ochote byť ľuďom ná-
pomocní, môže byť pre vás 
všetkých, ktorí potrebujete 
našu radu, k dispozícii vte-
dy, keď si myslíte, že už ste 
úplne bezradní.
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Mgr. Natália Špesová,
PR manažérka Ligy proti rakovine

Zásady prevencie a zdravej životosprá-
vy. To sú hlavné témy, ktorým sme sa ve-
novali počas Svetového dňa proti rakovi-
ne s cieľom motivovať ľudí, aby sa starali 
o svoje zdravie a venovali pozornosť tomu, 
že práve zdravý životný štýl a celoživotná 
prevencia môže každému z  nás pomôcť 
znížiť riziko vzniku rakoviny.

Svetový deň proti rakovine sa už tradične 
každý rok koná 4. februára, pričom jeho 
organizátorom je Únia pre medzinárod-
nú kontrolu rakoviny (UICC). Tá chce 
spoločne so svojimi členskými organizá-
ciami z celého sveta upriamiť pozornosť 
miliónov ľudí na možnosti, ako znížiť 
riziko vzniku rakoviny a bremeno s tým 
spojené. K tejto iniciatíve sa pravidelne 
pridáva aj Liga proti rakovine.

Nielen vo svete, ale aj na Slovensku 
z  roka na rok stúpa počet onkologic-
kých pacientov. V  súčasnosti hovoríme 
už o viac ako 30 000 nových prípadoch 
ročne. Práve alarmujúci počet nových 

prípadov rakoviny ročne je dôvodom, 
prečo chcela Liga proti rakovine počas 
Svetového dňa proti rakovine upriamiť 
pozornosť na možnosti, ako môžeme 
predchádzať alebo znížiť riziko vzniku 
onkologických ochorení. Pri tejto prí-
ležitosti sme v spolupráci s RNDr. An-
drejom Gajdošom, CSc. pripravili infor-
mačný leták, ktorý obsahuje 15 zásad, 
dodržiavanie ktorých nám môže pomôcť 
pri predchádzaní vzniku rakoviny. Leták 
je voľne dostupný na našej stránke.

Medzi veľmi dôležité zásady patrí pra-
videlné absolvovanie preventívnych 
prehliadok u  lekára, vďaka čomu sa 
dá prípadné ochorenie zachytiť v počia-
točných štádiách. Následne môže ošet-
rujúci lekár včas stanoviť vhodnú liečbu 
a pacient má väčšiu šancu na vyliečenie. 
Medzi ďalšie zásady patrí aj zdravé stra-
vovanie, dostatok pohybu a  nepreje-
danie sa, vyhýbanie sa fajčeniu, po-
žívaniu alkoholu, znižovanie stresu, 
dodržiavanie prirodzeného pomeru 
práce a odpočinku, dostatok spánku, 
vyhýbanie sa soláriám a opaľovaniu na 
priamom slnku a pod.

Myšlienky Svetového dňa proti rakovi-
ne sme šírili aj prostredníctvom sociál-
nych sietí na internete. K  tomuto dňu 
sme vytvorili špeciálne selfi e karty, ktoré 
si každý mohol stiahnuť z našej stránky. 
Na nich ste mohli napísať svoj odkaz 
pre priateľov a známych, odfotiť sa s od-
kazom pred sebou a  fotografi u zdieľať
na sociálnych sieťach s  hashtagmi
#WorldCancerDay a  #WeCanICan. Aj 
takáto aktivita môže byť pre ľudí moti-
váciou pridať sa k tisícom ľudí po celom 
svete, a spoločne tak podporiť globálny 
boj proti rakovine.

Okrem edukačno-informačného letáka 
sme pri príležitosti Svetového dňa proti 
rakovine zorganizovali aj ďalšie aktivity, 
ako darovanie krvi v Košiciach či infor-
mačný stánok v OC Galéria v Martine. 
V nedeľu, 4. februára 2018, bola pre širo-
kú verejnosť k dispozícii aj rozšírená On-
koporadňa. Ľudia mali počas celého dňa 
možnosť poradiť sa s odborníkom v ob-
lasti onkoprevencie, životosprávy a onko-
genetiky, RNDr. Andrejom Gajdošom, 
CSc., no tiež aj s výživovou poradkyňou 
Bc. Katarínou Čibovou. Pre pacientov 

á Š á

4. február
Svetový deň proti rakovine
4. február
Svetový deň proti rakovine



15DOBRÉ SPRÁVY

a  ich blízkych, ktorí chceli skonzultovať 
otázky spojené s  diagnózou, bol k  dis-
pozícii klinický onkológ MUDr. Maroš 
Fremal a  psychologička PhDr. Andrea 
Križanová, PhD. Odborníci v Onkopo-
radni sú dostupní tiež celoročne, a to na 
telefónnom čísle 0800 11 88 11, alebo 
mailom na poradna@lpr.sk. Podrobný 
rozpis služieb odborníkov na daný týždeň 
nájdete na stránke www.lpr.sk.

Svetový deň proti rakovine podporili aj 
školy, s  ktorými spolupracujeme nielen 
počas Dňa narcisov, ale aj pri iných ak-
tivitách a  kampaniach. Žiaci základnej 
školy v  Oslanoch sa odfotili s  moti-
vačnými selfi e kartami a  pani učiteľka 
ich oboznámila so zásadami prevencie 
a správnej životosprávy.

Poradňa zdravia v Martine

Centrum pomoci LPR v Martine v spo-
lupráci s OC Galéria Martin a s RÚVZ 
so sídlom v  Martine podporili Svetový 
deň proti rakovine zorganizovaním Po-
radne zdravia. V pondelok, 5. februára 

2018, sme v priestoroch 
novootvoreného OC 
Galéria v  Martine záu-
jemcom vyšetrili hladi-
nu celkového choleste-
rolu v  kapilárnej krvi, 
ďalší si nechali zmerať 
percento podkožného 
tuku, BMI, niektorí iba 
krvný tlak. Zároveň sa 
ľudia dozvedeli množ-
stvo informácii o  pre-
vencii, ako aj o  aktivi-
tách a  projektoch Ligy 
proti rakovine.

Aj pobočky LPR 
podporili

Svetový deň proti 
rakovine

Pobočka v Trnave zorganizovala už tra-
dičný Pochod zdravia z  Trojičného ná-
mestia do Kamenného mlyna. Účastníci 
pochodu cestou rozdávali letáčiky o pre-
vencii, na Kolibe sa občerstvili teplým 
čajom a kávičkou, povedali si niečo o vý-

zname a dôležitosti podujatia a spokojní 
sa vrátili domov.

Pobočka v Partizánskom si pri príležitosti 
Svetového dňa proti rakovine zorgani-
zovala stretnutie členov, ktoré doplnila 

aj odborná prednáška dermato-
logičky Terézie Čerešníkovej na 
tému Riziká vzniku rakoviny.

Členovia občianskeho združenia 
Viktorky z Banskej Bystrice, kto-
ré je naším kolektívnym členom, 
sa takisto pripojili a  podporili 
Svetový deň proti rakovine. Na 
spoločnom stretnutí si rozdali 
preventívne letáčiky, ktoré ná-
sledne posunuli známym a pria-
teľom vo svojom okolí.

Piešťanská pobočka si takisto zor-
ganizovala Pochod pre zdravie, 
ktorý začal pri klube pobočky, 
pokračoval po cykloturistickom 
chodníku a  skončil pri pivovare 
ŽiWell, kde na účastníkov čakal 
teplý čaj a  cibuľový chlieb. Po-
chodu sa okrem členov pobočiek 
zúčastnili aj ich priatelia a  zná-
mi, no tiež aj členovia ďalších ob-
čianskych združení v Piešťanoch.

Pobočka v  Prešove rovnako ne-
zaháľala. Hádzanársky zápas 
žien medzi SSK Prešov vs. DHC 
Slavia Praha sa niesol v  duchu 
Svetového dňa proti rakovine, 
pričom verejnosť oboznámili 
so Svetovým dňom prostred-
níctvom informačných letákov 
a prítomného komentátora.

izovala už tra zname a dôležitosti podujatia a spokojní
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Ing. Ľubica Slatina,
Centrum pomoci Košice

4. február sa každoročne nesie v zna-
mení Svetového dňa proti rakovine. 
V košickom Centre pomoci LPR sme sa 
rozhodli podporiť tento deň a  zároveň 
bojovať proti onkologickým ochoreniam 
tým najdôležitejším, čo máme  – vlast-
nou krvou.

Mobilné odbery v spolupráci s košic-
kou komunitou športovcov Active life 

sú súčasťou aktivít Centra pomoci už 
viac ako tri roky. Už tradične je táto 
aktivita venovaná celým rodinám z ra-
dov zdravej verejnosti. Kým rodičia 
v dolnej spoločenskej miestnosti daru-
jú vzácnu tekutinu, poschodie Centra 
pomoci sa zmení na herňu s rozpráv-
kami a hračkami, kde detičky darcov 
postrážia milé tety učiteľky z  mater-
skej školy. Pred samotným odberom 
i  po ňom sa môžu darcovia posilniť 
drobným občerstvením, repovou šťa-
vou či zdravotným „deckom“ ríbez-

ľového vína na doplnenie červených 
krviniek.

Darcovstvo v priestoroch Centra pomo-
ci realizujeme pravidelne každé 4 me-
siace, čo je zároveň aj vhodný interval 
pre darovanie krvi u žien (u mužov je to 
každé 3 mesiace).

V nedeľu 4. februára zmenili zdravotníci 
z  Národnej transfúznej služby Centrum 
pomoci na dočasnú transfúznu stanicu. 
Na štyroch odberových kreslách sa vy-

Darovanie krvi v Centre pomoci 
Ligy proti rakovine v Košiciach
Darovanie krvi v Centre pomoci 
Ligy proti rakovine v Košiciach



17

Mgr. Natália Špesová,
PR manažérka Ligy proti rakovine

Jedným z projektov, ktoré v Lige proti 
rakovine realizujeme, je aj vzdelávanie 
zdravotníckych pracovníkov  – psycholó-
gov a  zdravotných sestier, ktorí pracujú 
s onkologickým pacientom. Jeho cieľom je 
poskytnúť im priestor získať nové možnos-
ti prístupu k pacientom a odborne sa do-
vzdelávať, ako aj posilniť ich schopnosti, 
vedomosti a skúsenosti s cieľom skvalitne-
nia práce a priamej pomoci onkologickým 
pacientom.

Vzťah zdravotnícky
pracovník - pacient

Zdravotnícky personál  – lekári, 
zdravotné sestry či psychológovia sú 
osobami prvého kontaktu s onkologic-
kými pacientmi. Práve oni by mali pa-
cientom čo najlepšie podať informácie 
súvisiace s ich diagnózou a následnou 
liečbou. Svojím prístupom môžu pa-
cientovi pomôcť lepšie zvládať problé-
my a ťažkosti spojené s diagnózou. No 
nie vždy sa všetky potrebné informácie 
o diagnóze a liečbe pacientovi dostanú 

adekvátnym spôsobom. Dôvod zly-
hania komunikácie medzi pacientom 
a  zdravotníckym pracovníkom môže 
byť aj to, že sa s pacientom dostávajú 
do úzkeho kontaktu a v mnohých prí-
padoch sú najviac vystavovaní vysokej 
psychickej záťaži a  vyčerpanosti. Na 
to, aby mohli pacientom naďalej po-
máhať a poskytovať im kvalitné služby, 
je aj pre nich veľmi potrebné neustále 
sa vzdelávať, no tiež získať priestor na 
odreagovanie sa a  vlastnú psychohy-
gienu.

DOBRÉ SPRÁVY

Vzdelávanie zdravotníckych 
pracovníkov

striedalo viac ako 30 ochotných darcov, 
z  ktorých nakoniec 22 mohlo reálne 
vzácnu červenú tekutinu darovať. Na-
priek veľkému odhodlaniu mnoho ľudí 
neprešlo prísnymi kritériami darcovstva. 
Je preto potrebné zvýšiť informovanosť 
verejnosti o podmienkach darovania krvi.

Darovať krv môžu zdraví ľudia, ktorí 
však musia prísť na odber pripravení. 
Pred samotným odberom je nutné vypí-
sať dotazník, uviesť osobné údaje a prav-

divo odpovedať na otázky o zdravotnom 
stave darcu. Taktiež je potrebný rozbor 
vzorky krvi – pri mobilnom odbere po-
stačuje kvapka krvi z prsta darcu. Ak sú 
všetky potrebné hodnoty v norme, dar-
ca môže byť pripustený k odberu.

Ďakujeme všetkým ochotným darcom, 
ktorí sa podelili o  to najcennejšie. 
Naša vďaka patrí aj dobrovoľníkom 
z  radov našich priateľov a  podporo-
vateľov, ktorí pomohli s občerstvením 

a  starostlivosťou o  darcov pred sa-
motným odberom i po ňom. Zároveň 
ďakujeme aj milým tetám (p. Marike 
a p. Erike), ktoré sa pravidelne v našej 
herni venujú detičkám darcov.

V  tejto ušľachtilej aktivite plánujeme 
pokračovať aj naďalej. V  júni nás totiž 
čaká „Medardova kvapka krvi“. Veríme, 
že podľa pranostiky, ktorá sa viaže k to-
muto menu, ešte stúpne počet ochot-
ných darcov. ☺
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Projekt vzdelávania
zdravotných sestier

V jeseni 2016 sme spustili aj vzdelá-
vanie zdravotných sestier, ktoré pracujú 
s onkologickým pacientom, a to v rám-
ci spolupráce so Slovenskou komorou 
sestier a  pôrodných asistentiek. V  ter-
míne od 25. – 26. februára sme organi-
zovali v poradí štvrté vzdelávanie zdra-
votných sestier z  celého Slovenska. Pre 
veľký úspech a najmä pozitívny ohlas zo 
strán sestier sme sa po novembrovom, 
treťom vzdelávaní, rozhodli opäť zorga-
nizovať workshop s  názvom Myšlien-
kový wellness – (s)pokojná sestrička. 
Vzdelávanie sa uskutočnilo v Banskej 
Bystrici pod vedením certifi kovanej 
koučky Mgr. Žanety Šimkovej.

Vzdelávanie sa zameralo na efektívne 
zvládanie nadmernej psychickej záťaže 
a  minimalizáciu psychického vyčerpa-
nia sestry pri poskytovaní starostlivosti, 
zvládanie emócií súvisiacich so starostli-
vosťou o ťažko chorých, trpiacich a pa-
cientov v  terminálnych štádiách  – vy-
rovnanie sa so smrťou, práca na vlastnej 
psychickej pohode, zvládanie stresu, 
záťažových situácií.

Projekt vzdelávania psychológov

V  Lige proti rakovine sme v  roku 
2014 spustili projekt vzdelávania psy-
chológov, pracujúcich s  onkologickým 
pacientom. Od spustenia projektu sme 
v  spolupráci so Slovenskou komorou 
psychológov zorganizovali 7 víkendo-
vých vzdelávaní a supervíznych stretnutí 
pre psychológov pod vedením odbor-
níkov. Workshopy sú určené pre psy-

chológov a  psychoterapeutov, ktorí sú 
zapojení do nášho projektu – Sieť psy-
chológov.

Najbližšie vzdelávanie
pre psychológov sa uskutoční
začiatkom letných mesiacov.

Čo je cieľom vzdelávaní

Stretnutia sú zamerané na odborné 
vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, 
ich supervíziu a výmenu skúseností v rám-
ci projektu. Ich cieľom je rozšíriť schop-
nosť refl exie a sebarefl exie zdravotníckych 
pracovníkov a psychológov, poskytnúť im 
priestor získať nové poznatky, ako pristu-
povať k pacientom, ako aj posilniť schop-
nosti, vedomosti a skúsenosti pracovníkov 
s cieľom skvalitnenia práce a priamej po-
moci onkologickým pacientom.

Počas realizácie projektov vzdeláva-
nie psychológov a  zdravotných sestier 
sme sa stretli s veľkým záujmom o sa-
motné vzdelávanie a  ponúkané témy. 
Na základe spolupráce so Slovenskou 
komorou psychológov a  Slovenskou 
komorou sestier a  pôrodných asisten-
tiek je vzdelávanie zaradené do systé-
mu kreditného hodnotenia o  účasti 
na odborných podujatiach v  rámci 
sústavného vzdelávania podľa vyhlášky 
366/2005 Z.z. Účastníci získavajú za 
účasť na vzdelávaní nielen kredity, ale 
aj množstvo nových informácií a vedo-
mostí, ktoré môžu následne aplikovať 
do praxe. Keďže sme sa stretli s  veľ-
mi pozitívnou spätnou väzbou od 
účastníkov i  verejnosti, v  realizácii 
projektu budeme aj naďalej pokra-
čovať a  neustále ho skvalitňovať. 

Tento projekt fi nančne zastrešuje Liga 
proti rakovine v plnom rozsahu z výno-
su Dňa narcisov a asignácie 2 % daní.

Na záver Dobrých správ by sme sa s vami 
chceli podeliť o významnú udalosť, ktorá sa 
stala na začiatku tohto roku.

Pracujeme najlepšie, ako vieme…
Pracujeme s nasadením, lebo nás to baví…

Pracujeme, lebo naša práca nám dáva 
zmysel…

Preto nás veľmi teší a mimoriadne motivu-
je, že si našu prácu všimli a že ju ocenili…

Štátne vyznamenanie  – Pribinov 
kríž II. triedy, ktoré 1. januára tohto 
roku udelil prezident Slovenskej re-
publiky Andrej Kiska výkonnej ria-
diteľke Ligy proti rakovine, Eve Ko-
váčovej, je podľa jej slov ocenením 
práce celého tímu, celej organizácie.

Veríme, že i  vás, našich čitateľov, 
návštevníkov Centier pomoci a priaz-
nivcov toto ocenenie potešilo rovnako 
ako nás. Pretože práve vy nás posúva-
te, ste našou inšpiráciou a sme tu pre 
vás aj naďalej…

k d lá
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Štefánia Migová,
Centrum pomoci Košice

Aj tento rok bude mať možnosť pri-
bližne tristo pacientov z celého Slovenska 
prežiť nezabudnuteľný týždeň v nádher-
nom prostredí a spoznať nových ľudí. Re-
laxačné týždňovky organizované Ligou 
proti rakovine sa nesú v  duchu relaxu, 
oddychu a regenerácie tela i duše.

Pacienti si môžu vybrať z  troch 
už osvedčených lokalít ako Dudince, 
Trenčianske Teplice a  Vysoké Tatry. 
Pobyty pre onkologických pacientov 
sú organizované už od roku 2009 
a celkovo si ich doteraz užilo približne 
2 500 ľudí. To všetko je možné vďaka 
výnosu zbierky Deň narcisov a  asig-
nácie 2 % daní z  príjmov. Cieľom 
pobytu je, aby si pacienti oddých-

li a  zabudli na všetky svoje choroby 
a starosti.

V Lige proti rakovine spoločne s ani-
mátormi a  dobrovoľníkmi pripravíme 
výnimočný program, pričom účastní-
kov pobytu čakajú zaujímavé výlety do 
blízkeho okolia, rôzne kreatívne kurzy 
a rovnako však možnosť psychologické-
ho poradenstva.

Š

Relaxačné pobyty
a Rodinná týždňovka
Relaxačné pobyty
a Rodinná týždňovka
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Pre tento rok sme vybrali tieto
termíny relaxačných týždňoviek:

- 28. 5.–3. 6. 2018
Hotel Flóra, Trenčianske Teplice

- 16. 6.–22. 6. 2018
Grand hotel Bellevue, Vysoké Tatry

- 22. 9.–28. 9. 2018
Hotel Flóra, Dudince

Po úspešných dvoch rokoch pokraču-
jeme ďalej a čaká nás už v poradí tretia 
„Rodinná týždňovka“. Týždeň pre celé 

rodiny, kde jeden z rodičov je onkologic-
kým pacientom. Termín tohoročnej týž-
dňovky je: 13. 8.–19. 8. 2018 a miesto 
pobytu si zopakujeme v Horskom hoteli 
Remata, Ráztočno. Z  ohlasov účastní-
kov minuloročných týždňoviek vidíme, 
že má zmysel pokračovať v začatej prá-
ci. Naším cieľom je, aby si rodina počas 
tohto týždňa užila relax, dobrú náladu, 
maximálnu pohodu a  kopec zážitkov. 
Stmelí sa rodinné puto, ale zároveň si 
dospelí oddýchnu od svojich rodičov-
ských povinnosti a budú sa môcť veno-

vať sami sebe. Zatiaľ čo sa o deti budú 
starať animátori pri rôznych voľnočaso-
vých aktivitách, rodičom bude k dispo-
zícii psychologické poradenstvo. Okrem 
toho pre nich pripravujeme rôzne výlety 
a taktiež kreatívne kurzy.

Prihlášky na Relaxačné týždňov-
ky a  Rodinný pobyt spoločne so 
všetkými potrebnými informáciami 
nájdete na webovej stránke www.lpr.
sk. Tešíme sa na stretnutie s vami.

Ing. Silvia Valovičová,
certifikovaný tréner

Po prvotnom veľkom záujme zo strán 
návštevníkov Centra pomoci v  Brati-
slave sme sa rozhodli osloviť certifi kovanú 
trénerku pamäti, Silviu Valovičovú, aby 
nám napísala niečo o  svojej prospešnej 
práci a prečo sa rozhodla osloviť Ligu proti 
rakovine s možnosťou vedenia kurzu v na-
šom Centre pomoci.

Dnes viac ako inokedy si uvedomuje-
me, aké dôležité je, aby sme boli fi t. Sta-
ráme sa však o  svoju pamäť rovnako 
dobre ako o svoje telo? Keď sa opýtam 
ľudí, ako si cvičia a trénujú pamäť, väč-
šina, najmä v staršom veku mi odpovie, 
že lúšti krížovky. Áno, nie je to málo, 
ale o  chvíľu sa z  nás stane taký expert 
na krížovky, že ich vieme vylúštiť takmer 
bez rozmýšľania. Je to, ako keby sme po-
silňovali iba jeden sval a ostatné by sme 
nechali zaháľať.

Pretože pamäť sa tak trochu ako sval 
správa. Čím viac ju zaťažujeme, tým 
je výkonnejšia a  dokáže si zapamätať 
takmer neobmedzené množstvo infor-
mácií. My niekedy robíme pravý opak. 

Nechávame svoju pamäť oddychovať, 
aby sme si ju chránili „na neskôr“ 
a  miesto nej využívame všetky tie zá-
zračné vecičky, ako je majster Google, 
múdre telefóny, či len obyčajný papier, 
na ktorý si napíšeme nákupný zoznam.

Našu pamäť nechávame používaním 
týchto pomocníkov zaháľať. Ale keď to 
budeme potrebovať, nemôžeme od nej 
očakávať, že si zapamätá niečo naozaj 
dôležité. Ak si ju chceme udržať v dob-
rej kondícii hoci aj do stovky, je potreb-
né ju pravidelne a vedome trénovať.

Tréning pamäti –
funguje to vôbec?

Nebudem nikoho presviedčať, že 
tréning pamäti je všeliek na pamäť. 
Ani tí, ktorí si aktívne trénujú svoju 
pamäť, si nepamätajú všetko a nie je 
to ani ich cieľom. A  rovnako, všet-
ci stále zabúdame bežné veci. To je 
úplne prirodzené. Ale svojej pamäti 
vieme pomôcť používaním pamä-
ťových technik, ktoré sa prakticky 
učia na kurze a pomocou ktorých si 
vieme zapamätať to, čo potrebujeme 
rýchlejšie, jednoduchšie a  na dlhšiu 

dobu – mená, čísla, cudzie jazyky, či 
už ten spomínaný nákupný zoznam, 
hoci aj s 50 položkami. Verte mi, je to 
jednoduché. A zároveň vieme, že nie-
čo pre svoju pamäť robíme aktívne.

 Prečo som sa rozhodla lektorovať 
v Lige proti rakovine a prečo práve 
onkologických pacientov?

Opomeniem klasický dôvod, že nie-
kto v  mojej rodine bol onkologickým 
pacientom. Radšej by som povedala, že 
sa mi páči poslanie Ligy proti rakovine, 
jej vízia a  smerovanie, čo dokázala za 
roky vybudovať a aké rôznorodé aktivi-
ty zahŕňa – o čom som ani netušila, až 
keď som trochu zapátrala. Rovnako mi 
je blízka aj jej práca s  dobrovoľníkmi. 
Ja sama sa od strednej školy popri práci 
aktívne venujem dobrovoľníckej činnos-
ti a viem, že vedieť dávať, či už svoj čas, 
know-how, alebo inú podporu je to, čo 
vie človeka posúvať ďalej.

Nerozlišujem na chorých a zdravých, 
alebo na príliš mladých, či starých. 
Trénovanie pamäti vnímam ako prí-
ležitosť pre každého, urobiť niečo pre 
svoje zdravie. Sama celý život bojujem 
s nevyliečiteľným ochorením, viem, aké 
dôležité je byť mentálne fi t a  myslieť 
pozitívne. A  tréning pamäti je presne 
o tom – nielen, ako si zapamätať kopec 
vecí, ale aj ako sa naučiť vyhnúť zbytoč-
nému stresu, zrelaxovať, či vedieť sa tešiť 
aj z drobností.

Ak stretnete navyše na tréningu ľudí, 
ktorí z neho majú úprimnú radosť ako 
tu, je to len bonus navyše.

Zabudnúť môže každý –
dôležité je si spomenúť
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Rozhovor s Mgr. Janou Jamrichovou,
Sieť psychológov Ligy proti rakovine

Mgr. Jana Jamrichová, klinická psy-
chologička a psychoterapeutka. Študovala 
psychológiu na Masarykovej univerzite 
v  Brne, postgraduálne štúdium ukončila 
na Slovenskej zdravotníckej univerzite 
v  Bratislave. Psychoterapeutické vzdelá-
vanie absolvovala v Prahe, v PCA Inšti-
túte. Sedem rokov pracuje v  Psychiatric-
kej liečebni Sučany, od roku 2017 má 
aj súkromnú klinicko-psychologickú prax 

v  Martine. Od roku 2018 spolupracuje 
s  Ligou proti rakovine a  poskytuje psy-
chologické a  psychoterapeutické služby 
na Klinike hematológie a  transfuziológie 
v Univerzitnej nemocnici v Martine, ako 
aj klientom martinského Centra pomoci.

Od februára 2018 je novootvorená 
podporná skupina v Martine, v Centre 
pomoci na Kukučínovej ulici. Skupinu 
povedie psychologička Jana Jamricho-
vá, ktorá sa v  tomto roku pripojila do 
Siete psychológov Ligy proti rakovine. 
V krátkom rozhovore sa môžete dozve-
dieť viac o  zmysle, obsahu a  priebehu 
skupiny, aj o motivácii, či spôsobe práce 
terapeutky.

Prečo práve skupina?

Podporné skupiny sú forma pod-
pornej liečby, ktorá v  zahraničí fungu-
je už dlhodobo. Ide o efektívny spôsob 
pomoci, pretože ľudia s  onkologickým 
ochorením majú tak možnosť zdieľať 
svoje pocity, skúsenosti a  zážitky, ve-
dia sa vzájomne podporiť a  poradiť si. 

Na prvý pohľad to môže vyzerať desivo 
a ohrozujúco, no pri vytvorení bezpeč-
ného prostredia a  prijímajúcej atmo-
sféry môže byť podporná skupina veľmi 
nápomocná. Zážitky dôvery a  porozu-
menia sú cenné, dodávajú energiu, silu 
a chuť ísť vpred.

Už sedem rokov sa venujem skupi-
novej psychoterapii a  podporným sku-
pinám pre ľudí so závislosťou. Vnímam 
v  tom veľkú užitočnosť. Sami členovia 
skupín tvrdia, že doma medzi blízkymi 
alebo s  priateľmi nezažijú takú mieru 
porozumenia a  pochopenia ako v  sku-
pine. Tým, že si všetci prechádzajú po-
dobnými ťažkosťami a ich príbehy spá-
ja spoločná téma, dokážu sa podporiť, 
povzbudiť, nasmerovať jeden druhého. 
Pretože ten, kto si tým neprešiel, nevidí 
do ich prežívania, to toho, čo si naozaj 
zažili, ako bojujú každý deň o  to, aby 
ich život bol naplňujúci a  kvalitnejší. 
To sú slová samotných závislých a pod-
ľa môjho názoru aj skupina vytvorená 
z  ľudí, ktorí majú onkologické ochore-
nie, môže rovnako pomáhať.

Nová podporná terapeutická 
skupina v Centre pomoci Martin

h M J J i h
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Pre koho je skupina určená?

Do skupiny môžu prísť ľudia, ktorí si 
prechádzajú náročnou liečbou, ale aj tí, 
ktorí už liečbu ukončili. Ide o otvorenú 
skupinu, čo znamená, že sa do nej dá za-
pojiť kedykoľvek. Nie je to nič záväzné, 
ak si niekto nie je istý, či by sa tam cítil 
dobre, môže prísť na takzvanú „ochut-
návku“. Sám sa potom rozhodne, či mu 
taká forma podpory vyhovuje.

Kedy to bude?

Úvodné stretnutie sa uskutočni-
lo 8. februára 2018. Skupina by mala 
prebiehať pravidelne každé dva týžd-
ne, vo štvrtok v poobedných hodinách 
v priestoroch Centra pomoci v Martine. 
Vždy je vhodné si v prípade záujmu do-
predu overiť termín na webových strán-
kach alebo telefonicky.

Čo sa od člena skupiny očakáva?

Môj spôsob práce, či už s  jednotliv-
com alebo so skupinou, je nedirektívny. 
Vychádza z prístupu zameraného na člo-
veka, čo je humanistický smer psychote-
rapie. Klienti sa nemusia obávať nejaké-
ho tlaku. Pri takýchto stretnutiach platí, 
že koľko som do skupiny ochotná vložiť, 
o toľko ma to obohatí, toľko sa mi vráti. 

Ak sa niekto rozhodne skupinu preml-
čať, bude to rešpektované, aj v  tomto 
prípade to môže byť pre neho prínosné, 
len keď bude počúvať druhých. A nieke-
dy je príjemné len tak s niekým byť, cítiť 
sa ako súčasť niečoho.

Napriek dobrovoľnosti a  nedirek-
tívnemu prístupu sa očakáva ochota 
rozprávať o svojich pocitoch a myšlien-
kach, schopnosť a  ochota naslúchať, 
snaha dávať i  prijímať spätnú väzbu. 
Komunikácia by mala byť s  rešpektom 
a úctou voči ostatným.

Aká je motivácia terapeutky k prá-
ci s onkologickými pacientmi?

Už počas štúdia na VŠ som sa za-
ujímala o  psychoonkológiu. V  diplo-
movej práci som sa venovala vplyvu 
onkologického ochorenia dieťaťa na 
vzťahy a výchovu v rodine. Išlo o čiast-
kovú prácu v  rámci veľkého projektu 
QOLOP (Quality of Life Longitudinal 
Study of Paediatric Oncology Patients). 
V  rámci predatestačnej prípravy som 
bola na mesačných stážach v  Hospi-
ci Milosrdných sestier v Trenčíne a na 
Klinike hematológie a  transfuziológie 
v UN v Martine, po ktorej som začala 
dobrovoľne pracovať s  niektorými pa-
cientmi. Chodili ku mne do individuál-

nej psychoterapie alebo som mala mož-
nosť sprevádzať ich pri lôžku v  rámci 
paliatívnej starostlivosti.

Vždy som vnímala psychoonkológiu 
ako odbor, ktorý je nápomocný. Mrzelo 
ma, keď som sa stretávala s  negatívnym 
pohľadom niektorých onkológov na spo-
luprácu so psychológmi a  terapeutmi. 
Okrem pracovných skúseností a  praxe 
v  rámci dobrovoľníctva mám aj osobnú 
skúsenosť. Starala som sa o veľmi blízkeho 
človeka s  rakovinou prsníka, ktorý pod-
cenil svoje ťažkosti, zatajil ich a vyhľadal 
pomoc až v pokročilom štádiu. Prešli sme 
si spolu celým procesom, od diagnózy, 
cez náročnú liečbu, či už chemoterapiu 
alebo operačné zákroky, až po metastázy 
a sprevádzanie v posledných dňoch. Vní-
mala som tú obrovskú bezmocnosť u da-
nej osoby, ale aj v celej rodine. Rozprávala 
mi o pocitoch neistoty, strachu, samote. 
Vtedy som si uvedomila, že aj napriek mi-
lujúcej rodine a prítomnosti priateľov sa 
človek s týmto ochorením môže cítiť sám. 
Je dôležité môcť niekomu povedať úprim-
ne a priamo o svojich pocitoch a myšlien-
kach. Práve podporná skupina môže byť 
tým priestorom, kde toto všetko môžeme 
nechať, a kde sa nemusíme cítiť tak sami.

„Vzájomným porozumením a dôverou si 
vieme pomáhať…“
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18. septembra 2017 v ti-
chosti odišiel MUDr. Ján 
Siracký, DrSc., vo veku 92 
rokov. Je mi veľkou cťou 
spomínať na jeho život, 
ktorý bol naplnený dobrý-
mi skutkami.

Narodil sa v  roku 1925 
v  Detroite, USA a  ako 
5-ročný sa vrátil s  rodičmi 
na Slovensko. Štúdium na 
lekárskej fakulte UK v Bra-
tislave ukončil v roku 1950 
a  2 roky po tom pracoval 
na ústave patologickej ana-
tómie. V roku 1954 sa stal 
zamestnancom vtedajšieho Onkologického ústavu 
so sídlom v  kláštornej budove Sv. Alžbety, ktorého 
pokračovaním bol Ústav experimentálnej onkológie 
SAV, kde získal hodnosť kandidáta vied. Pričinil sa 
významnou mierou o  rozvoj onkológie v  domácom 
a celosvetovom merítku. Jedným z jeho originálnych 
zistení bolo, že nádory sú heterogénnou zmenou ná-
dorových buniek, čo má veľký význam pri liečbe ná-
dorov do dnešnej doby.

Bol zakladateľom gynekologickej cytológie v býva-
lom Československu a v SR. Z mnohých vyznamena-
ní treba spomenúť Štátnu cenu a Národnú cenu SR, 
ale aj Cenu britskej kráľovnej – Queen’s Award, ktorú 
dostal ako člen kolektívu britských vedcov, s ktorými 
každoročne spolupracoval počas pravidelného pobytu 
v Londýne, a to dlhé roky.

Dr. Siracký bol členom redakčných rád význam-
ných časopisov a  roky pôsobil ako člen komisie pre 
udeľovanie štipendií Únie pre medzinárodnú kontrolu 
rakoviny (UICC) a ako expert Svetovej zdravotníckej 
organizácie (WHO) pre klinickú onkológiu.

Mal som tú česť pri 
príležitosti jeho menova-
nia za vedeckú osobnosť 
Slovenskej akadémie vied 
predstaviť kandidátov, 
v ktorom som spomenul aj 
jeho osobné záľuby. Vtedy 
som mu želal, aby naďalej 
zostal tým veľkým gentle-
manom a aby sa ešte dlho 
tešil z  pochmúrneho po-
časia v  Škótsku, ktoré tak 
veľmi miloval, a  aby sme 
sa spolu mohli naďalej tešiť 
z prehier a výhier v tenise.

Jano zostal tým vzác-
nym človekom po celý život. Spolu s manželkou Evou 
sa podieľal na aktivitách Ligy proti rakovine a s veľkou 
citlivosťou posudzoval žiadosti o  sociálnu podporu 
pre rodiny onkologických pacientov, ktorých choroba 
uvrhla do stavu núdze.

Azda najlepšie vystihol jeho zásluhy MUDr. Peter 
Ujházy, PhD., keď napísal:

„Dozvedeli sme sa veľmi smutnú správu o Janovom 
tichom odchode. Je nám ľúto, že sme stratili dlhoroč-
ného priateľa, kolegu, člena zlatej generácie slovenskej 
onkológie a tiež duchovného lídra, ktorý mal dar ko-
munikovať svoje skúsenosti v jeho typickom štýle.“

Janove texty stierali hranice medzi vedou, vierou 
a  čistým ľudským zážitkom, a  preto vedel osloviť 
mnohých. Bol to naozaj vzácny človek a  bude nám 
všetkým chýbať.

Doc. Ing. Čestmír Altaner, DrSc., Onkologický 
ústav Sv. Alžbety

SPOMIENKA

na MUDr. Jána Sirackého, DrSc., FRSC
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Lenka & Monika, Ateliér Papaver, www.kvetinovaskola.sk

Potrebujeme:

Drevenú debničku, kúsok igelitu, nož-
nice na drôt, záhradnícke nožnice, nôž, 
fl oristickú hmotu, výdušky z vajíčok, drôt

Tulipa (tulipán), Eucalyptus (eukalyp-
tus), Helleborus (čenerica), Veronica 
(veronika), Ranunculus (iskerník), 
Eucalyptus populus (eukalyptus popu-
lus), Limoneum (limonka)

1. Ako prvý vložíme do nádoby 
igelit. Dva-tri centimetre nechá-

me trčať a ostatné odstrihneme. Časť, 
ktorá trčí, zahneme dovnútra tak, aby 
igelit nepresahoval nad okraje nádoby.

2. Vložíme odrezanú a  namočenú 
fl oristickú hmotu.

3. Skrátime eukalypty na potrebnú 
dĺžku a zapichneme ich do hmoty.

4. Tulipánom odtrhneme odstá-
vajúce listy, skrátime im stonky 

a zapichneme ich do hmoty. Uložíme 
ich tak, aby neboli pohromade.

5. Ďalej pokračujeme s iskerníkmi.

6. Veroniku skrátime a  zapichneme 
do hmoty. Veronika má nad aran-

žmán vytŕčať, takže by mala byť vyššia 
ako ostatné rastliny.

7. Limonku povpichujeme na viace-
ré miesta tak, aby sa objavila v ce-

lom aranžmáne.

8. Čemerica je jemná, takže s  ňou 
treba pracovať opatrne. Dáme ju 

hneď dopredu.

9. Zvyšným eukalyptom pozakrýva-
me prípadné dierky. Objavujú sa 

najmä tesne nad okrajom nádoby.

10. Skrátime drôt na potrebnú 
dĺžku a  vložíme do výdušku. 

Takúto zapichovačku stačí už len 
umiestniť do aranžmánu.

Veľkonočná dekorácia
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Natália Jablonková, www.kolacovna.sk

Všetky ingrediencie na cesto, okrem múky, zmie-

šame v miske nad parou. Odstavíme z ohňa a po-

stupne pridáme preosiatu múku. Cesto dáme na 

pomúčenú dosku a vypracujeme rukami. Rozdelí-

me ho na dve časti a každú vyvaľkáme do veľkosti 

plechu. Pečieme ich zvlášť na opačnej strane plechu, 

ten vymastíme a  pomúčime. Rúru zohrejeme na 

180 ˚C, cesto pred pečením popicháme vidličkou 

a pečieme asi 5 - 7 minút. Cesto bude mať oranžový 

nádych.

Na krém dáme do hrnca so silným dnom variť mlie-

ko, žĺtky, zlatý klas, vanilkový cukor, práškový cukor 

a múku. Metličkou ručne všetko poriadne rozmie-

šame. Uvaríme puding. Maslo izbovej teploty vy-

šľaháme s rumom do peny a po častiach zašľaháme 

vychladnutý puding. Krém nanesieme na plát me-

dového rezu. Vyšľaháme smotanu so stužovačom.

Šľahačku rozotrieme na vrstvu krému. Všetko pri-

kryjeme druhým medovým plátom a  pocukríme. 

Necháme zachladiť cez noc, aby cesto zmäklo.

MEDOVÝ
KRÉMEŠ
Na cesto

350 g hladkej múky

100 g práškového cukru

2 - 3 PL mlieka

1 vajce

1 žĺtok

1 PL medu

1 čl sódy bikarbóny

50 g masla

Na plnku

800 ml mlieka

2 žĺtky

2 balenia Zlatého klasu

1 vanilkový cukor

2 PL hladkej múky

150 g práškového cukru

250 g masla

2 PL rumu

500  ml smotany

na šľahanie

2 stužovače šľahačky
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Ing. Eva Kováčová,
výkonná riaditeľka
Ligy proti rakovine

Nie, nedošlo k omylu, ani tlačiarenský škriatok 
neúradoval. Jednoducho, občas mám chuť na 
niečo čisté, nekomplikované… Nestáva sa i vám, 
že máte chuť začať na nepopísanom hárku papi-
era, začať úplne odznova, prehodnotiť všetko, čo 
bolo doteraz, zbaviť sa nánosov krívd a starých 
hriechov? Takto symbolicky, na čistej bielej 
strane:)

Poznáte to, keď zvažujete, či robíte dobre? Či 
máte okolo seba správnych ľudí? Keď sa zam-
ýšľate, ako je možné, že ľudia, ktorým ste v živote 
nikdy neublížili, skôr veľmi pomohli, vás dl-
hodobo klamú a nekonečne sklamú, ublížia? Ne-
myslím ublíženie fyzické, ale to duševné, ktoré je 
omnoho bolestivejšie, neliečiteľné resp. bolestivé 
veľmi dlhý čas. Zrejme každému z nás sa to už 
v živote stalo…

Ak ste pravidelní čitatelia našej La Speranzy 
a mali ste v rukách aj to ostatné číslo a prečíta-
li ste ho od prvej po poslednú stránku, možno si 
ešte spomeniete na môj príspevok „Vyznanie“ 
a „čiapku plnú snov…“.

Prešli len dva mesiace, keď som tie slová písala 
a keď som vám želala, aby ste nielen snívali, ale 
svoje sny aj realizovali. A dnes by som vám chce-
la zaželať – majte odvahu. Odvahu byť samým 
sebou, odvahu povedať, čo si myslíte, odvahu 
„odstrihnúť“ tých, ktorí sa tvária ako vaši priate-

lia, ale svojimi skutkami dokazujú presný opak… 
A ako inak - poza váš chrbát. Asi vám to evokuje, 
že tieto riadky píšem preto, lebo som sa sklamala 
a sama zbieram odvahu, aby som dokázala urobiť 
veľmi rázny koniec. Koniec falošným priateľst-
vám, vzťahom, ľuďom. Ukončenie všetkého, 
čo ma privádza do nepohody, čo ničí môj pokoj 
v duši. Hľadám odvahu zbaviť sa strachu, že 
prídem o „pseudopriateľstvo“ človeka-ľudí, ktorí 
nestoja za námahu nazbierať tú odvahu…

Niekde som čítala, že človek je najdokonalejší 
fungujúci systém, zároveň však i najzložitejší, 
aký na tejto planéte existuje. Žiadne technológie 
či technické vymoženosti ani žiadne iné ži-
júce tvory nie sú také dokonalé alebo žeby také 
komplikované? Kto, prípadne čo dokáže ana-
lyticky myslieť, konštruovať, vynaliezať, meniť 
dejiny, svet, históriu a pritom fungovať na vlne 
rôznorodých emócii a zároveň silného rácia? 
Nevybaví sa mi nikto a nič okrem človeka… Prečo 
teda svoje danosti, schopnosti a možnosti nevy-
užívame výlučne na užitočné veci, dobré účely, 
dobré vzťahy? Alebo to, že si robíme navzájom 
zle, že si seba častokrát navzájom nevážime, je 
daň za výsadu, že človek je dokonalý, hoci ešte 
zrejme nie celkom prebádaný „systém“?

Skúmajme sa, poznávajme, posúvajme tak, aby 
sa raz v budúcnosti, keď bude všetko ideálne 
a takmer dokonalé, mohlo stále konštatovať, že 
nič dokonalejšie ako človek na svete nie je. Zbi-
erajme odvahu byť spravodlivý, otvorený, jed-
noducho ľudsky dokonalý.
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Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

. .
- Dátum narodenia02 vypĺňa sa, len ak ide

o daňovníka, ktorý
nemá rodné číslo

Adresa trvalého pobytu

09 - Obec

06 - Ulica

10 - Štát08 - PSČ

04 - Meno03 - Priezvisko

07 - Súpisné/orientačné číslo

01 - Rodné číslo

/
I. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

FR SR

Uvádza sa
zdaňovacie
obdobie,
za ktoré sa
platí daň

Suma do výšky 2%  resp. 3% zaplatenej dane, 1)

Z ň, z ktorej sa vypočíta sumaaplatená da
do výšky 2%, resp. 3% zaplatenej dane1) 12 ,
S , resp. 3%uma do výšky 2% zo1)

zaplatenej dane z r. 12 (minimálne 3 eurá)
13 ,

Na r. 12 sa uvádza daňová povinnosť daňovníka,
znížená o daňový bonus, vypočítaná v roku (nie daň
na úhradu), v ktorom sa podáva toto vyhlásenie;
uvádza sa riadok 23 z potvrdenia o zaplatení dane,
ktoré je súčasťou tohto vyhlásenia.
Na r. 13 sa uvádza suma zaokrúhlená na eurocenty
nadol, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3 eurá.

. .
- Dátum zaplatenia dane14 Z 2 ťou vyhlásenia.riadku 5 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčas

V prípade daňového preplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec
zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.

II. ODDIEL - Ú ĽOVIDAJE O PRIJÍMATE
- IČO 2)15

- Obchodné meno (názov)17

- Právna forma16

- Sídlo - Ulica18

- PSČ20 - Obec21

- Súpisné/orientačné číslo19

Dátum . .Vyhlasujem, že uvedené údaje
v tomto vyhlásení sú pravdivé.

Podpis
daňovníka

1) Podiel do výšky 3 % zaplatenej dane možno prijímateľovi poukázať, ak fyzická osoba
v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z.
v znení neskorších predpisov počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie,
ktoré je prílohou tohto vyhlásenia.

2) IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne.

05 -Titul pred menom / za priezviskom

/

11 - Telefónne číslo

súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele
podľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačí sa x)
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ŽIVÉ SLOVÁ28

   

Formulár nájdete na www.lpr.sk
Naše údaje:  Liga proti rakovine SR, Brestová 6, 821 02 Bratislava
IČO: 00641219, právna forma: občianske združenie
Číslo účtu organizácie na zaslanie 2 % nie je potrebné.

Aj vďaka nim vieme 

  každý rok pomôcť

             tisícom ľudí.

Nezabudnite, 

aj tento rok vaše 


