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EDITORIÁL

EDITORIÁL
Rada sa vraciam do minulosti, najmä keď mi ju pripomína nejaká udalosť. Teraz sa mi v spomienkach vynoril začiatok vzniku Dňa narcisov, ktorý na Slovensku dosiahol už vek 22 rokov.
Keď som sa v roku 1996 rozhodla podľa rád európskych líg uviesť ho do nášho programu a vykročiť na neznámu cestu, mala som, ako sa hovorí, „malú dušičku“. Ale povzbudzovanie zo strany
našich európskych partnerov a skautské heslo – mať odvahu, trpezlivosť a výdrž, mi stále pripomínali, že ak získame peniaze touto, dosiaľ u nás neznámou cestou, budeme môcť rozvinúť program
boja proti rakovine, podobne ako v iných krajinách Európy a sveta.
Toho roku oslávila francúzska Liga proti rakovine 100. výročie svojho vzniku. Vďaka filantropii Francúzov je považovaná štátom za významného solventného partnera. Zamýšľala som sa nad
tým, čo znamená filantropia pre Ligu proti rakovine. Nemala by byť iba prejavom dobročinnosti,
ľudomilnosti, ale aj ľudskosti. Nechcela by som byť skeptická, ale mám niekedy dojem, že pre niekoho je neznámym pojmom. Výsledky celonárodnej zbierky Deň narcisov ma však presvedčujú,
že ešte nevymrela a že to nie je iba prispievanie do pokladničiek, ale pre mnohých aj prianie, aby
sa súčasný stav bremena rakoviny, ktoré nás všetkých sužuje, zmenil.
Boj proti rakovine sa vedie na všetkých frontoch a k dosiahnutiu víťazstva je potrebné, aby na
týchto frontoch bolo veľa vojakov. Kde ich hľadať? Keď chceme rozmýšľať o lepšej budúcnosti,
musíme si uvedomiť, že ak chceme znížiť úmrtnosť, zaistiť prevenciu, účinnú liečbu a starostlivosť
pre všetkých postihnutých rakovinou, musíme túto bojujúcu armádu dobre vyzbrojiť.

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

Čo ste o paliatívnej
medicíne nevedeli
Rozhovor s MUDr. Andreou Škripekovou, PhD.
viedla Mgr. Petra Benczyová, PR manažérka Ligy proti rakovine

Liga proti rakovine podporuje aj mnohé slovenské hospice, preto sa snažíme vysvetľovať, že paliatívna starostlivosť na Slovensku
nie je len o zomieraní, je často o priateľských vzťahoch, liečbe, ale
aj o vnášaní života do prichádzajúcej smrti. V nemocniciach na
paliatívnom oddelení vedia prítomní odborníci mnohým pacientom predĺžiť, aj skvalitniť život počas ťažkej choroby. Nie každý
pacient príde až na konci života. O tom, aká je súčasná situácia
v paliatívnej medicíne na Slovensku, sme sa porozprávali s MUDr.
Andreou Škripekovou, primárkou Onkologického oddelenia paliatívnej medicíny Kliniky klinickej onkológie NOÚ v Bratislave.
Akú históriu má paliatívna cirkulácií na iných oddeleniach
a klinikách v rámci predatestačnémedicína na Slovensku?
ho vzdelávania a s výnimkou štyMyšlienky paliatívnej medicí- roch rokov strávených na materny a hospicovej starostlivosti na skej dovolenke som tam stále. Stále
Slovensku začali v deväťdesiatych s rovnakým pocitom medicínskeho
rokoch presadzovať MUDr. Sta- naplnenia a stále s rovnakým pocinislav Fabuš, anestéziológ z Marti- tom zmysluplnosti mojej práce.
na, MUDr. Leopoldína Scheidová,
Ako by ste charakterizovali
internistka z Bratislavy a MUDr.
Alica Válkyová, internistka z Bar- paliatívnu medidejova. V roku 1995 vzniklo Od- cínu u nás?
delenie paliatívnej starostlivosti
Ako nesystev Národnom onkologickom ústave
v Bratislave s vizionárskym vede- matickú. Súvisí
ním MUDr. Kristíny Križanovej, s nezabezpečením
ktorá v r. 2006 presadila koncep- systému zo straciu odboru paliatívna medicína ny štátu. Paliatívstarostlivosť
na Ministerstve zdravotníctva SR. nu
V roku 2009 sa Oddelenie palia- zabezpečujú zle
tívnej medicíny NOÚ stalo školia- financované paliacou bázou Slovenskej zdravotníc- tívne oddelenia.
kej univerzity pre odbor paliatívna Na Slovensku ich
je až šesť… Na hospic
si v namedicína.
h
šej krajine pacient musí doplatiť
Akú dobu sa venujete paliatív- od 800 – 1500 eur v Bratislave
nej medicíne na Slovensku? Máte a o polovicu menej v iných mestách. Paliatívna starostlivosť nie je
skúsenosti aj zo zahraničia?
poskytovaná len hospicmi. Mala
V Národnom onkologickom by byť poskytnutá aj v domácom
ústave pracujem prakticky od roku prostredí. Domáce hospice sú ne1996, po ukončení školy. Od za- dofinancované, napríklad lekárska
čiatku som pracovala na paliatív- starostlivosť v mobilnom hospici
nom oddelení a s výnimkou rokov nie je financovaná vôbec. Hradí sa

z darov a z neziskových organizácií.
A paliatívnu medicínu považujem za nevyhnutnosť pre pacientov
v najťažšom období svojho života.
Keď budete v najhoršej fáze svojej
choroby, nechceli by ste, aby ste
mohli byť s lekárom, ktorý tomu
rozumie?
Ako podľa vás fungujú paliatívne oddelenia na Slovensku?
Paliatívnych oddelení je predovšetkým málo a sú zle financované. To, čo však považujem
za väčší problém, je nedostatok
vzdelaných odborníkov (lekárov
a sestier) v paliatívnej medicíne.
Všeobecná mienkou je, že „paliatívny pacient” potrebuje hlavne

pohladenie
po ruke,
dobré
hl d
k d
b slovo
l
a možnosť si pospať po noci s bolesťami. Paliatívny pacient však
potrebuje lekára, ktorý mu umožní nemať noci s bolesťami. To sa
nedá vľúdnym slovom alebo pohladením, ale praktickými medicínskymi znalosťami o opioidných
analgetikách, o liekových interakciách a súvislostiach s prítomným
orgánovým poškodením. Veľmi

AKTUÁLNE TÉMY

Kto je Andrea Škripeková?
MUDr. Andrea Škripeková, PhD. ukončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v roku 1996. Od roku 1996 pracuje na
Onkologickej klinike Národného onkologického ústavu. Atestáciu z internej medicíny získala
v roku 1999, z klinickej onkológie v roku 2008, z paliatívnej medicíny v roku 2012 a v roku 2017 získala atestáciu z manažmentu
v zdravotníctve. V roku 2016 obhájila dizertačnú prácu s názvom
„Korelácia dynamiky albumínu a naplnenia terapeutického cieľa
pri parenterálnej nutričnej podpore” a získala titul PhD. Od roku
2014 je primárkou Onkologického oddelenia F (paliatívnej medicíny) Kliniky klinickej onkológie Národného onkologického ústavu. Je členkou Slovenskej onkologickej spoločnosti, Slovenskej
spoločnosti paliatívnej medicíny, Asociácie paliatívnej a hospicovej starostlivosti a členkou Multinational Association of Supportive Care in Cancer. Aktívne prednáša a publikuje na lokálnej
úrovni a aj v zahraničí.
nám v tíme záleží na tom, aby lekári na paliatívnych oddeleniach
mohli používať dostupné vedomosti a znalosti modernej medicíny, aby sa pacientovi mohlo reálne
uľaviť a aby sa aj počas nevyliečiteľného ochorenia mohol cítiť čo
najčastejšie „normálne”.
Vníma slovenská verejnosť
správne úlohu paliatívneho oddelenia?
Keď si niekto zadá vo vyhľadávači slovo „paliatívny“, tak sa
mu prevrátia oči, obleje ho hrôza
a začne spomínať smrť. Áno. Sme
tu pre nevyliečiteľne chorých a na
nevyliečiteľné ochorenie sa „väčšinou” zomiera. Ide o to, aby to
nebolo priskoro a aby mal pacient
aj jeho rodina pocit, že sme urobili
všetko. A ide o to, aby to bolo bez
zbytočného utrpenia.
Paliatívna medicína sa nemusí robiť len na paliatívnom
oddelení. Špecialista v paliatívnej medicíne, paliatológ, by
mal byť bytostnou súčasťou
multidisciplinárnych onkologických tímov, mal by byť v komunitných nemocniciach na
interných oddeleniach, aby sa
zvládli komplikácie a prípadne
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na kvalitu života, riešenie rôznych
symptómov počas choroby, ale aj
manažovanie jeho psychosociálnych alebo spirituálnych potrieb.
Zručnosti paliatívnej medicíny pomohli mnohým pacientom,
ktorí boli vyliečení z nádorového
ochorenia, ale pre komplikácie
tejto liečby mali vážne zdravotné
ťažkosti, ktoré by bez praktického
zásahu viedli aj k smrti pacienta.
Napríklad v rámci nášho oddelenia
máme program pre pacientov, ktorí
majú skrátené črevo po operáciách
a bez výživy do žily by zomreli…
Ktorý príbeh pacienta Vás najviac chytil za srdce?

aj samotné zomieranie pri nevyliePriznám sa, že vždy ten
čiteľnom ochorení.
„dnešný”… Neviem o nich verejne
hovoriť, možno len v súkromí. Sú
Ktoré fakty o paliatívnej sta- vo mne dlho, inšpirujú ma a robia
rostlivosti pacienti, či verejnosť ma krehkou a pokornou. Napriek
nevedia?
tomu nie slabou.
Viete, že sa dokázalo, že ak sa
paliatívna medicína stane pravidelnou súčasťou manažmentu metastického onkologického ochorenia
už pri začatí chemoterapie, tak je
schopná nielen udržať lepšiu kvalitu života pacientov, ale aj predĺžiť
život? Dokázala to práca Dr. Jennifer Temmelovej, ktorú prezentovala na výročnej schôdzi Americkej
onkologickej spoločnosti už v roku
2010. Odvtedy prišli ďalšie práce,
ktoré dokázali, že život onkologických pacientov sa môže predĺžiť,
ak sa pacientovi bude pravidelne
venovať paliatívny tím s dôrazom

Prečo ste sa rozhodli angažovať práve v tejto oblasti?
Ja som nechcela robiť medicínu
vôbec. Bola to vec náhody, nakoľko
za bývalého režimu som prakticky
nemohla študovať humanitné vedy.
Posunula ma smrť bratranca, ktorý
zomrel na rakovinu ako 29-ročný,
bola som vtedy medička v 5. ročníku. Príšerne trpel pri umieraní, mal
metastázy v mozgu, v kostiach a nemal dostatočnú liečbu bolesti. Ja som
sa na to pozerala a nikto sa o tom
nechcel ani len rozprávať. Bola to ťažká skúsenosť. Keď som vyštudovala
medicínu,
skúsila som to
m
na
n onkológii. Poslali ma
k primárke Križanovej na
paliatívne
oddelenie. Za
p
dva
d dni som pochopila,
že
ž medicína mi je zrejme
m šitá na telo a chcem
ju
j robiť do konca života.
Bola
B to taká neštandardná
n cesta, nebola to moja
životná
túžba, no stala sa
ž
mi
m životným naplnením.
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Rady pre dobrovoľných opatrovateľov
chorých na rakovinu v domácnosti
MUDr. Eva Siracká, DrSc.
Rakovina je choroba, ktorá má
negatívny dopad nielen na postihnutého pacienta, ale aj na jeho rodinu, blízkych a priateľov. Rady,
ktoré tu uvádzame, sú určené pre
tých, ktorí sa dobrovoľne rozhodli poskytovať domácu neplatenú
starostlivosť, napriek tomu, že nie
sú na to odborne pripravení a sú
pre zdravotnícky systém vlastne
neviditeľní. Po prepustení pacienta z nemocnice po ukončení liečby
medicínski odborníci očakávajú,
že o pacienta bude v domácnosti
dobre postarané. Možno si ani neuvedomujú, že tí, ktorí sa rozhodli
opatrovať chorého v domácnosti,
budú mať veľa problémov, na riešenie ktorých nemajú potrebné
skúsenosti, vedomosti a často ani
peniaze. Najhoršia situácia je v rodinách, kde sa treba starať o nevyliečiteľného pacienta, ktorý by mal
dožiť svoj život v opatere hospicových zariadení, čo je spojené s finančnými nákladmi, na ktoré rodiny ani nemajú.

Opatrovateľmi v domácnosti sú
prevažne členovia rodiny, ktorí považujú túto službu za samozrejmú,
ale neuvedomujú si, že sa môžu
dostať do situácie, ktorú nebudú schopní riešiť. Starostlivosť je
spojená s fyzickým a psychickým
bremenom, podávaním liekov,
udržovaním hygieny, ošetrovaním
rán, administratívnymi úlohami,
prevozom do nemocnice, udržovaním chodu domácnosti a ďalšími
povinnosťami.

buzných, že si ich pacient zvolil za
opatrovateľov, aké majú povinnosti a zodpovednosť a či sú ochotní
a schopní ich plniť, a zaznamenať
toto riešenie v prepúšťacej správe.
Je veľmi užitočné oboznámiť príbuzných aj o možnostiach konzultácií s rôznymi odborníkmi (lekár,
sestra, psychológ, sociálny pracovník) a poskytnúť im kontakty. Tieto informácie by mali byť podané
v zrozumiteľnej forme a mali by
byť prejavom ochoty pomáhať.

Rady, ako je možné
túto situáciu riešiť

Veľkou pomocou môžu byť
bezplatné služby poskytované
skúsenými odborníkmi prostredníctvom „Onkoporadne“ Ligy
proti rakovine, ktorá koncom
roka 2017 nahradila doterajšiu
Linku pomoci a zdokonalila ju
modernou technológiou. Bližšie
informácie sú na webovej stránke
Ligy proti rakovine www.lpr.sk.
Riešenie niektorých problémov
s ošetrovaním môžu domáci opatrovatelia dostať prostredníctvom
niektorých charitatívnych organizácií zameraných aj na paliatívnu
starostlivosť.

V tomto procese poskytovania
domácej starostlivosti môžu byť
veľkou oporou lekári a iní odborníci, ak s opatrovateľmi komunikujú a pomáhajú im v zodpovednej a ťažkej práci.
Odporúča sa, aby sa lekári pacienta ešte pred jeho prepustením
z nemocnice spýtali, aké má doma
podmienky na opateru, informovali ho o možných problémoch
a ako ich riešiť, oboznámili prí-
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Čo viete o onkologickej rehabilitácii?
Čo treba robiť? Zisťovať problémy v rôznych kategóriách –
rozdielna diagnóza, liečba, vek
Rakovina zasahuje veľmi nega- a hľadať riešenie. Netýka sa to iba
tívne do kvality života pacienta, pacienta, ale aj jeho rodiny.
je sprevádzaná fyzickými následkami choroby a liečby, psychickýČo bráni rozvoju onkologickej
mi následkami – strach, depresie, rehabilitácie? Nedostatok informáúzkosť, pocit sociálnej izolova- cií o jej význame, nedostatok beznosti a ekonomickými dôsledka- platných psychosociálnych služieb,
mi – prístup k poisteniu, finanč- nedostatok odbornej a politickej
ným službám, strata zamestnania podpory. Bolo by veľmi potrebné
a pod.
zaradiť ju celkového reťazca liečby
a starostlivosti, mala by byť súČo je vlastne kvalita života? časťou národného onkologického
Je to vzájomné pôsobenie zdra- programu, ustanoviť ju ako špecivotných, sociálnych, ekonomic- fickú kategóriu vyžadujúcu multikých a environmentálnych pod- disciplinárnu spoluprácu viacerých
mienok, pohoda a spokojnosť. odborníkov, organizovať školenie,
Už v r. 2007 Medzinárodná špecifikovať ciele a ich možné rieagentúra pre výskum rakoviny šenie, a tieto prístupy, včítane výv Lyone (IARC) konštatova- skumu dostatočne financovať.
la, že kvalite života výskum
zatiaľ nevenoval dostatočnú
pozornosť. Viaceré následné štúdie ukázali, že na ceste
k návratu do života pomáha
nielen fyzická rehabilitácia,
ale aj psychosociálna starostlivosť, ktoré sa spolu označujú ako onkologická rehabilitácia. Fyzická rehabilitácia
je dôležitou súčasťou onkologickej rehabilitácie, ale vyžaduje plán, dobrú techniku a metódu, a odbornosť
fyzioterapeuta. Jej súčasťou
by mala byť aj výchova pacienta k osobnému prístupu,
aby cvičil, športoval, zlepšil
si pohyblivosť. Žiaľ, fyzická
rehabilitácia je v niektorých
nemocničných zariadeniach
nedokonalá a často aj chýba
pre nedostatok peňazí. V psychosociálnej starostlivosti treba riešiť problémy nielen na
psychickej úrovni – strata
sebavedomia, pesimizmus,
strach, stres, pocit izolovanosti, ale aj na ekonomickej
úrovni.
MUDr. Eva Siracká, DrSc.

Záverom môžeme povedať, že
ani tá najlepšia liečba nemôže
priniesť želateľný benefit, či už
pre pacienta alebo spoločnosť, ak
pacient, ktorý sa chce vrátiť do
denného života, bol ponechaný
sám na seba. Cesta k zavedeniu
nových smerov v komplexnej
starostlivosti o onkologického
pacienta bude zložitá a nie veľmi
rýchla. Avšak nárast počtu onkologických chorôb a počtu prežívajúcich pacientov, o ktorých sa
bude treba starať, naznačuje, že
tento problém sa nedá odkladať. Preto je treba urobiť zmeny
v doterajšom systéme zdravotnej
starostlivosti o onkologického
pacienta a zaviesť integrovaný
program, ktorý sa zameriava na
celého pacienta, nielen na jeho
chorobu.
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Supervízne stretnutie psychológov
Mgr. Katarína Klincová,
projektová a programová
manažérka Ligy proti rakovine
V dňoch 31. 5.–2. 6. 2018 sa
v Bratislave uskutočnilo supervízne, vzdelávacie stretnutie psychológov zapojených do projektu „Sieť
psychológov“ Ligy proti rakovine.
Sú to poradenskí psychológovia,
alebo terapeuti, ktorí poskytujú
psychologické služby onkologickým pacientom a ich príbuzným.
Pôsobia na onkologických oddeleniach viacerých nemocníc po Slovensku, v centrách pomoci, či vo
vlastných priestoroch. Pacientom
poskytujú buď individuálne alebo
skupinové psychologické služby,
či už ide o terapiu, podporný rozhovor, krízovú intervenciu alebo
relaxačné techniky. Tieto služby
sú bezplatné, hradené Ligou proti
rakovine.

v nich supervíziu. Okruhy boli
nasledovné: ako narábať s odporom zo strany pacienta; postupy
práce a vedenia rozhovoru s terminálnym pacientom; ako hovoriť
s deťmi v rodine, keď je chorý jeden z rodičov; rozlišovanie hraníc
medzi sprevádzaním a terapiou
a ako pracovať s nádejou, mocou,
bezmocnosťou. Pracovalo sa s použitím konkrétnych, vopred pripravených prípadov, tzv. kazuistík, od
samotných psychológov.

Liga proti rakovine sa podieľa na
zvyšovaní odborných kompetencií
svojich odborníkov, a to uskutočňuje pravidelnými vzdelávacími,
supervíznymi stretnutiami, ktoré
Supervízia tak bola vedená praksa konajú pravidelne, dvakrát ročticky so zameraním na konkrétne
ne v trvaní približne 3 dní.
prípady a spôsoby práce našich odProgram vzdelávania bol po- borníkov. Program bol obohatený
stavený na požiadavkách samot- aj o teoretickú prednášku z onkoných psychológov, ktorí predstavili lógie s názvom: „Možnosti diagtémy, ktoré ich zaujímajú, sú pre nostiky jednotlivých onkologicnich problematické a potrebujú kých ochorení a psycho-sociálne
Vzdelávanie, ktoré sa uskutočnilo na prelome
mája a júna, malo názov: „Supervízny seminár
k problematickým témam v práci s onkologickým
pacientom.“ Hlavnou lektorkou bola Mgr. Marie
Zemanová, klinická psychologička a psychoanalytická terapeutka z Prahy. Marie Zemanová je pôvodným povolaním zdravotná sestra, neskôr vyštudovala psychológiu, absolvovala vzdelanie v terapii a zúčastnila sa stáže v USA
zameranej na psychosociálne aspekty onkologických pacientov.
Vo svojej dlhoročnej praxi sa okrem iného špecializuje aj na psychoterapiu onkologických pacientov a ich rodinných príslušníkov.

aspekty onkologických pacientov.“
Viedla ju doc. MUDr. Eva Durdjaková-Kukučková, CSc., klinická
onkologička, pôsobiaca na onkológii v Trnave.
Vzdelávacie aktivity psychológov sú významné jednak z hľadiska, že predstavujú odborný prínos
do praxe našich odborníkov, ale
takisto sú priestorom na spoločné stretnutie a výmenu skúseností
z praxe. Do programu je vždy zahrnuté aj organizačné stretnutie,
kde môžeme spoločne diskutovať
o projekte a hľadať možnosti jeho
skvalitňovania. V neposlednom
rade je vždy príjemné stretnúť sa,
budovať vzťahy a povzbudiť sa pri
tak náročných situáciách, aké so
sebou prináša pomoc a podpora
onkologických pacientov.
Niečo k Sieti psychológovi
a čo je cieľom projektu
V spoločnosti ešte stále pretrváva
istý predsudok, ak sa spomenie potreba
vyhľadať psychologické služby. Psychológ sa ešte v mnohých prípadoch spája
s názorom, že prejaviť záujem o jeho
pomoc je prejavom slabosti, prípadne
duševných problémov. Postupom času
však vnímame trend odbúravania
týchto apriórnych postojov. Stretávame

AKTUÁLNE TÉMY

sa s mnohými pozitívnymi ohlasmi
na naše psychologické služby. Jednak
zo strany pacientov, ktorí prejavujú
čoraz väčší záujem a vnímajú túto
pomoc ako veľmi užitočnú. Vo viacerých prípadoch vedie psychologická
intervencia k evidentnému skvalitneniu životu, k zlepšeniu vzťahov,
úľave od stresu, úzkosti a k vyrovnaniu sa so životnou situáciou. Psychologická pomoc Ligy proti rakovine je
veľmi vítaná aj zo strany personálu
v nemocniciach, ktorí víta tieto služby, a psychológovia sa postupne stávajú bežnou súčasťou odborného tímu
na onkologických, či paliatívnych
oddeleniach.
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Krátke a zaujímavé témy
zo zahraničia
MLADÍ AMBASÁDORI V EURÓPSKEJ ASOCIÁCII
LÍG PROTI RAKOVINE (ECL)
V roku 2018 sa vytvorila skupina mladých ľudí vo
veku 18 – 35 rokov z 20
štátov Európskej únie, ktorí sa rozhodli, že budú aktívnymi propagátormi prevencie proti rakovine. Sú to
študenti a mladí odborníci
pracujúci v rôznych disciplínach – medicína, verejné
zdravotníctvo, zákonodarstvo, politické vedy a iné.
Všetci sú presvedčení, že príčiny rakoviny by sa mohli znížiť, ak by sa
ľudia správali podľa 12 odporúčaní Európskeho kódexu proti rakovine.

Naším cieľom je, aby boli psychológovia dostupní v čo najväčšom počte nemocníc, alebo v ich
blízkosti, aby takto psychosociálna
pomoc a podpora bola dostupná čo
najväčšiemu počtu onkologických
pacientov a ich príbuzných na Slovensku. Momentálne sa v našej sieti
nachádza 23 psychológov, ktorí sú
dostupní v nasledovných mestách:
Bratislava, Trnava, Nitra, Piešťany, Sereď, Šaľa, Nové Zámky,
Nováky, Banská Bystrica, Trenčín,
Martin, Žilina, Kežmarok, Rimavská Sobota, Lučenec, Trebišov,
Košice a Michalovce. Pevne veríme,
že v budúcnosti k nim pribudnú aj
ďalšie mestá, predovšetkým na východnom a južnom Slovensku.

Projekt Sieť psychológov Ligy
proti rakovine zastrešuje Mgr. Katarína Klincová, v prípade záujmu
o informácie alebo o spoluprácu
v tomto projekte ju môžete kontaktovať na e-maile: klincova@lpr.sk
alebo tel. čísle 02/5720 2907.

Mladí ambasádori sa stretávajú ročne na workshopoch, kde sa vzájomne informujú o aktivitách a spoločne plánujú nové aktivity v propagácii Európskeho kódexu. Je pre nás potešením, že do tejto skupiny bol
prijatý člen nášho pracovného tímu, Bc. Peter Doktor a tak sa i Slovensko zapojilo do aktivít mladých ambasádorov.

FRANCÚZSKA LIGA PROTI RAKOVINE
Oslávila 100. výročie svojej existencie. Vznikla 15. marca 1918 po
ukončení 1. svetovej vojny a ihneď si získala veľa priaznivcov, ktorí ju
podporovali. Medzi podporovateľov patril aj barón Rothschild, známy
miliardár, či príslušník šľachty.
Oslavu tohto výročia sprevádzal bohatý program, koncerty, filmový
festival, konferencie a iné podujatia, ktoré vytvorili priateľskú atmosféru, ktorá vyjadrovala aj solidaritu s ľuďmi liečiacimi sa na rakovinu.

RAKOVINA KOŽE: BEZPEČNÁ PRÁCA NA SLNKU
Skupina členov Európskeho parlamentu (MEP), ktorú tvorí 38
poslancov, sa zaoberá problémami súvisiacimi s rakovinou. Na jednom
z pravidelných stretnutí sa venovali riziku vzniku kožnej rakoviny u ľudí
pracujúcich vonku a na slnku.
V Európskej únii je 20 miliónov ľudí, ktorí svoju prácu vykonávajú s rizikom denného vystavovania sa UV lúčom. Účastníci debatovali
o zvýšených nákladoch pre štáty Európskej únie v dôsledku nárastu počtu ľudí s ochorením kožnej rakoviny a jej následnej liečby. Zdôrazňovala
sa potreba kampaní, ktorými by sa zvýšili vedomosti o tomto riziku
a spolupráca s odborníkmi, vládami, aby sa došlo k zmenám v legislatíve
a dosiahlo sa tak zníženie výskytu tohto rakovinového ochorenia.
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Zmenili sme spolu piatok
13. na lepší deň
Mgr. Petra Benczyová, PR manažérka Ligy proti rakovine

Deň, kedy si pripíname žltý
kvietok narcisu na oblečenie
ako symbol spolupatričnosti
s ľuďmi bojujúcimi s rakovinou, pripadol tento rok na
aprílový piatok – trinásteho.
To, že piatok 13-teho nemusí byť nešťastný, sme dokázali
spolu s vami. 22. ročník tradičnej verejno-prospešnej finančnej zbierky – Deň narcisov – sa konal v období, kedy
si viac ako inokedy želáme
dôstojný život na Slovensku
a piatky venujeme boju za lepšie zajtrajšky.

rokov pomáha onkologickým pacientom. Môžeme tak robiť i vďaka
tradičným „narcisovým“ piatkom.
Tento rok sa v uliciach miest a obcí
po celej krajine nachádzalo takmer
16 000 dobrovoľníkov, ktorí vám
za ľubovoľný finančný príspevok
pripli symbol nádeje a prejavu solidarity – narcis.
VYZBIERALI SME
VIAC AKO 1 MILIÓN EUR

Jedným z faktorov, ktoré do veľkej miery ovplyvnia výnos zbierky,
je počasie. Tento rok nám prialo
oveľa viac ako v roku minulom,
Na Slovensku pribudne každo- čo sa odrazilo aj na výške výnosu.
ročne 34 000 ľudí s diagnózou ra- V roku 2018 sa vďaka dobrovoľníkovina. Liga proti rakovine už 28 kom – žiakom a študentom, skautom,
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movanosti o prevencii a zdravom
životnom štýle (www.dennarcisov.
sk, www.lpr.sk).
AKO BUDE POUŽITÝ VÝNOS
ZO DŇA NARCISOV?
Finančné prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov použijeme na realizáciu dlhoročných
psychosociálnych projektov, ktoré sú určené na priamu pomoc
onkologickým pacientom a ich
rodinám. K nim patria: bezplatná Onkoporadňa, Sieť psychológov – bezplatné poradenstvo,
Rodinná týždňovka, Relaxačné
pobyty pre pacientov, Ubytovacie
zariadenia pre rodičov detí liečených na rakovinu, Jednorazový
finančný príspevok v hmotnej núdzi a pod. Z výnosu Dňa narcisov
pravidelne podporujeme aj aktivity v oblasti prevencie a informovanosti verejnosti o predchádzaní onkologickým ochoreniam.
V neposlednom rade prispievame
na nevyhnutné materiálne a prístrojové vybavenie nemocničným,
zdravotníckym zariadeniam, paliatívnym oddeleniam, hospicom;
finančne podporujeme i menšie
občianske združenia či výskum
v oblasti onkológie.
ZNÁME TVÁRE PODPORUJÚ
DEŇ NARCISOV
Každoročne pripravujeme k Dňu
narcisov informačnú kampaň, prostredníctvom ktorej informujeme
ľudí, na čo slúži Deň narcisov, ako
môžu zbierku podporiť a ako sa využívajú financie získané zo zbierky.
Tvárou hlavného kampaňového
spotu bol náš dlhoročný priateľ
a podporovateľ, herec Ján Gallovič.
K nemu sa pridali aj ďalšie známe
slovenské osobnosti, ktoré chcú

DEŇ NARCISOV

spoločne s nami zmeniť piatok 13teho na lepší deň, ako napríklad
Lujza Garajová Schrameková, Juraj
Kemka, Robo Jakab, Lukáš Latinák, Marián Miezga, Matej Tóth,
Milan „Junior“ Zimnýkoval, Marcel Forgáč, Patrik Herman a ďalší,
za čo im srdečne ďakujeme.
OPÄŤ NÁS PODPORIL
PÁN PREZIDENT
Počas Dňa narcisov sa naši
dobrovoľníci stretli s prezidentom Andrejom Kiskom v priestoroch Strednej zdravotníckej školy v Poprade. Okrem toho sme
v Bratislave so skupinkou dobrovoľníkov navštívili aj Prezidentský palác, kde nás privítal riaditeľ
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Kancelárie prezidenta. Potešilo stretnúť dobrovoľníkov v uliciach.
nás, že opäť vyzdvihli záslužnú Z pohodlia domova či pracoviska
dlhoročnú činnosť Ligy proti ra- ste mohli získať „virtuálny narcis“,
v hodnote 1 euro. I keď ste si tenkovine.
to narcis nemohli pripnúť na odev,
spríjemniť deň vám mohol aj na
SPRIEVODNÉ AKTIVITY
monitore počítača.
Narcisové behy 2018 na
„Narcisová Tour“ po Slovenvýchodnom Slovensku
sku so Sajfom a Fun rádiom
Aj tento rok boli súčasťou Dňa
Počas Dňa narcisov – 13. aprínarcisov športové podujatia. Narcisové behy v spolupráci s ko- la – ste mali možnosť vo vybraných
munitou športovcov Active life mestách v rámci Slovenska stretnúť
sa uskutočnili v piatok 13. apríla automobil označený logom Ligy
v Košiciach a v sobotu 14. apríla
v Prešove. Ide už o štvrtý ročník
tohto charitatívneho nesúťažného
behu na podporu aktivít Ligy proti
rakovine. Krátku nenáročnú trať
zvládnu aj nebežci či rodiny s deťmi. Pre všetkých zúčastnených bol
pripravený zaujímavý štartovací
balíček a tombola.
Ak ste nestretli dobrovoľníka,
poslúžil „virtuálny narcis“ cez
Zľava Dňa
Počas Dňa narcisov, 13. apríla 2018, bola možnosť využiť aj
netradičný spôsob získania narcisu, prostredníctvom portálu www.
zlavadna.sk, vďaka čomu môžu
zbierku Deň narcisov podporiť
aj ľudia, ktorí nemajú možnosť

proti rakovine, Fun rádia a Hopin
Taxi. Tvár Fun radia – Sajfa – osobne pripínal narcis a mali ste možnosť prispieť mu do pokladničky.
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Vo Fun rádiu od rána podávali
informácie, v ktorom meste a na
ktorom mieste sa Sajfa – pre tento
deň dobrovoľník Ligy proti rakovine – nachádza. Sajfa vyrazil na celodennú „narcisovú tour“ naprieč
Slovenskom v ranných hodinách,
o jeho pohybe ste boli pravidelne
informovaní vo vysielaní. Okrem
narcisu ste mohli od neho získať
limitovanú edíciu „narcisových“
ponožiek, ktoré špeciálne pre Deň
narcisov vyrobila slovenská značka
Fusakle.
Deň narcisov v Bratislave
Počas Dňa narcisov sa v uliciach
Bratislavy pohybovalo takmer
2 000 dobrovoľníkov. Väčšinu
z nich tvorili žiaci a študenti, skauti, členovia rôznych záujmových
združení a klubov. Už tretí rok
Liga proti rakovine v Bratislave
spolupracovala s aplikáciou Hopin
taxi, ktorá označila svoje vybrané
taxíky vlajkami so symbolom Dňa

„históriu“ lepších dní na Slovensku
začali a vy ste nám v tom pomohli,
okrem vďaky prijmite i našu výzvu,
aby sme vytrvali a každý deň menili na lepší… Každý z nás má príležitosť robiť dni lepšími, veci lepšie,
byť lepší sami na seba, sami k sebe.
Fragile Bratislava Narcis Tour Ďakujeme vám!“ hovorí Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti
Tradíciou sa stáva už aj spolu- rakovine.
práca s acappella zoskupením FraVšetky projekty a služby poskygile, ktorí už tretí rok organizovali
koncertné turné pod názvom Fra- tované onkologickým pacientom
gile Bratislava Narcis Tour, počas sú pre nich bezplatné. Liga proti
ktorého odohrali v Bratislave 11 rakovine ich hradí predovšetkým
z výnosu Dňa narcisov, z asignácie
koncertov.
2 % dane z príjmu a z individuálnych darov fyzických a právnicPOĎAKOVANIE
kých osôb.
„Piatok 13-teho – aspoň ten apríĎakujeme všetkým prispievatelový, bol aj vďaka vašej podpore,
nielen tej finančnej, ale i morálnej, ľom, dobrovoľníkom, spoluorganidňom, ktorý sme urobili lepším. zátorom a partnerom za podporu
Takéto dni na Slovensku potrebuje- Dňa narcisov. Za to, že i v jeho 22.
me nielen v piatky, ktoré padnú na ročníku vo svojej tradícii úspešnétrinásteho. Potrebujeme ich všetci ho a užitočného podujatia mohol
a každý deň. Ak sme týmto piatkom pokračovať.
narcisov. Zákazníci tak presne vedeli, v ktorom taxíku môžu získať
symbolický umelý kvietok narcisu
a leták s informáciou, ako môžu
prispieť a ako sa využívajú financie
získané zbierkou.
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Narcisové dni na východe Slovenska
Ing. Ľubica Slatina,
Centrum pomoci
Ligy proti rakovine

Tohtoročný 13. apríl bol prejavom nádeje a spolupatričnosti,
ktorú už tradične symbolizujú žlté
kvety narcisu.
Samotnému Dňu narcisov predchádzali niekoľkotýždňové prípravy. Centrum pomoci sa zmenilo na
dočasný sklad narcisov, pokladničiek, tričiek pre dobrovoľníkov…
Do zbierky sa zapojilo 113 spoluorganizátorov, pre ktorých sme
potrebný materiál vopred pripravili – každú pokladničku sme poctivo zaevidovali a pribalili potrebný
počet narcisov aj tričiek.

roch odviezli priamo do banky.
Tieto budú využité na podporu
programov a aktivít v prospech
onkologických pacientov.

Súčasťou Dňa narcisov sú už
niekoľko rokov aj Narcisové behy
v spolupráci s komunitou športovcov Active life. Niekoľko stoviek
športovcov, ale aj rekreačných bežcov absolvovalo v Prešove a v Košiciach trať dlhú približne 4 km a zároveň tak podporili aktivity Ligy
Konečne nastal piatok – deň proti rakovine.
s veľkým „D“. V uliciach Košíc
Ďakujeme ♥
bola od skorých ranných hodín
takmer tisícka dobrovoľníkov.
Ďalších takmer 40 dobrovoľníkov
bolo pripravených pomôcť priamo
v priestoroch Centra pomoci. Spolu so zamestnancami Slovenskej
sporiteľne rátali vyzbierané finančné príspevky až do neskorých nočných hodín. Po zrátaní, zaevidovaní a zapečatení hotovosti nastúpili
páni z bezpečnostnej služby, ktorí
financie v prepravných kontajne-

Nevšedný Deň narcisov zažili
aj študenti Strednej zdravotníckej
školy v Poprade. Svojou návštevou
ich poctil samotný pán prezident
Andrej Kiska. Narcisovú pokladničku dobrovoľníckej hliadky obdaril finančným príspevkom. Po
vzájomných rozhovoroch so študentmi zdobil chlopňu jeho saka
žltý kvet nádeje. Je pre nás cťou
a potešením, že pán prezident aj
takýmto spôsobom vyjadril podporu Lige proti rakovine. Stretnutia v priestoroch zdravotníckej školy sa zúčastnila aj vedúca pobočky
pacientov LPR v Poprade Elena
Krauszová a Ligu proti rakovine
zastupovali Ľubica Slatina a Miroslava Hunčíková z Centra pomoci
LPR v Košiciach.

Pánovi prezidentovi patrí naše
úprimné poďakovanie.

Deň narcisov v Martine
Mgr. Milan Tomka, návštevník
Centra pomoci v Martine

Na Slovensku každoročne pribudne 34 000 ľudí s diagnózou
rakoviny. A práve Liga proti rakovine aj vďaka výnosu z Dňa
Aj keď tradičný „narcisový“ narcisov pomáha onkologickým
piatok pripadol v tomto roku na pacientom v boji s touto zákernou
trinásteho, ľudia v uliciach mesta chorobou.
cítili slávnostnú atmosféru, poCentru pomoci Ligy proti račas ktorej mohli do pokladničiek
dobrovoľníkov hodiť ľubovoľný fi- kovine v Martine pomáhalo pri
nančný príspevok a nechať si prip- organizovaní zbierky celkovo 54
núť kvietok narcisu, dlhoročný študentov, a to z Jesseniovej lesymbol nádeje a prejavu solidarity. kárskej fakulty, Gymnázia V. P.

Tótha, Evanjelickej spojenej školy
a SOŠ dopravnej. Do zbierky sa
zapojili aj dvaja poslanci a 14 návštevníkov CP LPR.
Výnos z Dňa narcisov a celý
priebeh vyšiel na jednotku aj vďaka ochotným a milým ľuďom,
ktorý ochotne prispeli do pokladničiek a taktiež do určitej miery
aj poobedňajšie slnko, ktoré nás
nakoniec potešilo svojou prítomnosťou.
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Naše pobočky a Deň narcisov
Do zbierky Dňa narcisov sa každý rok zapájajú aj pobočky Ligy proti rakovine, ktoré máme po
rôznych mestách na Slovensku. Niektoré dámy nám zaslali niečo o prebiehu Dňa narcisov a aké pocity v nich účasť na zbierke vyvolala.
vedúcej pobočky Márii Valentovej. Stanovište, na ktorom som
pôsobila, sme si spoločne s kolegyňou z klubu vyzdobili modrým
obrusom a kvetináčom so živými
narcismi, taktiež sme si pripravili
preventívne brožúrky. propagačné letáky a v neposlednom rade
tohtoročné narcisy. Mnohí z darcov sa pri nás pristavili, prehodili
s nami zopár slov a pri niektorých
rozhovoroch sa mi zaleskla aj slza
v oku… Bolo krásne vidieť toľko
ľudí s pripnutými narcismi a vedieť, že im nie je osud onkologických pacientov ukradnutý a aj
touto formou vyjadrujú spolupatričnosť a podporu.

Pobočka Trnava
Renáta Gerhátová,
členka pobočky

Pred piatimi rokmi som ani ja
netušila, čo mi život postaví do
cesty, že budem čeliť vážnemu
zdravotnému problému – rakovine
prsníka, a že budem patriť medzi
tie desaťtisíce žien, ktoré s touto
zákernou chorobou bojujú.
Našťastie, viem, že v tom nie
som sama, že existuje partia skvelých žien v trnavskej pobočke Ligy
proti rakovine, ktoré ma v októbri
2017 prijali medzi seba a ja som
im za to veľmi vďačná. Počas posledných mesiacov som v ich spoločnosti prežila viacero príjemných
akcií, ale najviac na mňa pravdepodobne zapôsobila zbierka Dňa narcisov, ktorá sa tento rok uskutočnila už po 22×, a to v piatok 13-teho.
Predchádzajúce ročníky som sa
zbierky zúčastňovala ako darca,
tento rok som celú akciu zažívala

z opačnej strany. Teraz už viem,
že organizovať zbierku znamená
množstvo námahy, stresu a sústredenia, aby sa všetko stihlo:
zaobstarať narcisy, propagačné
materiály, dostatočný počet dobrovoľníkov aj zo strán študentov, zabezpečiť stanovištia nielen
v meste, ale aj mimo neho a podobne. Aj za to patrí veľká vďaka

A čo dodať na záver? Už teraz sa
tešíme na najbližší Deň narcisov.

Pobočka Partizánske
Margita Ondrejková,
vedúca pobočky Partizánske

Dňa 13. apríla sme sa aj my
v Partizánskom zapojili do 22.
ročníka zbierky Dňa narcisov. Na
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akciu sme sa dôkladne pripravili
a už týždeň dopredu sme sledovali
počasie, nakoľko aj od neho veľmi
záleží úspech zbierky. Bohužiaľ,
ráno o siedmej hodine začalo pršať
a pršalo takmer až do obeda. Veľmi
aktívni boli najmä naši členovia,
ktorí boli na viacerých miestach.
Poobede sa už na nás začalo trošku
usmievať aj slniečko. Hoci sme si
mysleli, že konečný výsledok bude
slabý, vyzbieraná suma nás nakoniec veľmi prekvapila a potešila.
Na ozdobenie stanovísk sme použili staré narcisy a vytvorili z nich
krásne srdiečka. Stretli sme sa najmä s pozitívnymi ohlasmi zo strán
darcov a aj za to im veľmi pekne
ďakujeme.
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Pobočka Piešťany

vám darca povie, že nás rád vidí
a aj on chce ukázať spolupatričMária Šišková, vedúca
nosť k nám a s úsmevom prispeje
pobočky v Piešťanoch
na zdravie tým, ktorí sa zoči-voči
Tak ako každý rok, aj tentokrát stretli s touto ťažkou chorobou, to
sme sa pripravili zodpovedne na vám až srdce zaplesá, že sú medzi
nami ľudia s dobrým srdcom.
náš veľký deň – Deň narcisov.
Keď sme prišli na námestie, bolo
vcelku príjemne, nepršalo. Rozdelili sme pomocníkov – študentov
a skautov k našim dobrovoľníkom
a už sa pri nás zastavovali okoloidúci a my sme im pripínali krásne
žlté narcisy – kvietky nádeje…. Ale
čo to? Znova sa rozpršalo. Hľadali sme, kde s ukryjeme a jediné
miesto bolo pod maličkým balkó-

A čo poviem o mojich spolupacientoch a dobrovoľníkoch? Nuž
len to, že si vážim ich ochotu a to,
že mnohí napriek tomu, že sa skutočne necítia komfortne, prídu
a pomáhajú iným, ktorí sú na tom
možno ešte oveľa horšie. A hlavne
pri predstave, že choroba nevynecháva zo svojho pôsobiska ani deti,
vydržia aj nečas a napriek svojej

Pobočka Nitra
Irena Kollárová,
vedúca pobočky Nitra

Deň narcisov u nás
prebiehal bez problémov. Mali sme do
akcie zapojených 220
dobrovoľníkov. Boli
to najmä študenti
zo stredných škôl,
gymnázií, z UKF, základné školy z Nitry
a okolia, pobočky
Červeného
Krížu
a v tomto roku sa do
zbierky zapojilo aj
Divadlo Andrea Bagara v Nitre. Žiaľ, počasie nám
nevyšlo úplne podľa predstáv, ale
aj tak sme si Deň narcisov užili.
Touto cestou ďakujeme všetkým
našim dobrovoľníkom a rovnako
darcom, ktorí sa pri nás pristavili
a nielen prispeli do pokladničky,
ale potešili nás aj milým slovom.
Veľké poďakovanie taktiež
patrí vedeniu a žiakom Spojenej
školy v Nitre na Slančíkovej ulici,
nakoľko sa do zbierky zapájajú už
od začiatku Dňa narcisov a spolupráca s vedením školy je veľmi
dobrá.

nom domu. Tak sme tam stáli na- chorobe radi idú do ulíc a rozdátlačení ako lastovičky s dáždnikmi vajú narcisky, pretože vedia, že tým
nad hlavami a s nádejou, že dážď pomáhajú ostatným.
rýchlo skončí.
Piatok 13-teho nebol smolný
A tak aj bolo. Keď dážď ustal, deň, ale bol skutočne vydarený.
hneď bolo veselšie. Aj ľudia boli Vyzbierali sme pre našu Ligu proti
iste spokojní, že im polialo záhrad- rakovine peknú čiastku, ktorá poky a že už nemoknú. Začali chodiť môže tým, ktorí pomoc potrebujú
aj rodinky s deťmi, pričom práve a taktiež výskumu, aby naša diagtie deťúrence majú vždy radosť, nóza nebola postrachom, ale tiež
že samy môžu hodiť peniažky do vyliečiteľnou chorobou.
pokladničky a dostanú kvietok.
Úprimne ďakujem všetkým
Všetko je o ľuďoch a o ich prí- spolupracovníkom a prispievatestupe k životu. Keď počujete, ako ľom.
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Výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová sa porozprávala s redaktorkou Slovenky aj
o citlivejších otázkach organizácie Dňa narcisov, ale taktiež následného využitia vyzbieraných financií.
Na internete opäť koluje list,
ktorý ľudí upozorňuje na „pohoršujúci fakt“, že až polovica
výťažku zbierky sa venuje na
„informovanosť“, čo podľa pisateľa listu znamená vyplácanie
odmien agentúram, ktoré vám
robia PR a marketing. Teda, že
peniaze nejdú predovšetkým na
nákup prístrojov, na ktorý vraj
ľudia v dobrej viere prispievajú.
Môžete to vysvetliť?
List resp. príspevok, o ktorom
hovoríte, pochádza zo stránky
bádateľ, ktorá bola zaradená na
8. miesto medzi konšpiračnými
webmi a stretávame sa s ním pravidelne pred Dňom narcisov od
roku 2012. Aj po tých rokoch je
nám stále ľúto, že ak majú niektorí ľudia otázky, nejasnosti, nekontaktujú priamo nás, neprídu medzi nás a sami si neurobia vlastný
obraz o tom, ako v Lige fungujeme. Obraz si robia na základe
nepodložených, vykonštruovaných a z kontextu vytiahnutých
„právd“. Sú ochotní veriť niekomu, kto pod rúškom anonymity
podsúva „zaručene pravdivé informácie“… Ak na niečom pracujete v plnom nasadení, ak svoju
prácu robíte najlepšie, ako viete,
je veľmi domotivujúce presviedčať niekoho, kto je ochotný veriť
famóznym, interpretačne upraveným verziám „svojej“ pravdy.
Stálo nás to veľa úsilia a namiesto
zabezpečovania pomoci pre
ľudí, ktorí nás potrebujú a ktorí
nám dôverujú, venovali sme sa
i odpovedaniu na mnoho mailov – útočných, plných urážok,
anonymných… Neprišiel k nám
však ani jeden z pozvaných, aby
sa sám presvedčil, o čom je naša
práca a ako sa financie využívajú.
Taktiež netušíme, odkiaľ pochádza názor, že Liga proti rakovine má predovšetkým nakupo-

vať prístroje a že ľudia práve na
to v dobrej viere prispievajú. Je
faktom, že Liga prispieva z výnosu zbierky aj na nákup nevyhnutného prístrojového vybavenia do
nemocníc či hospicov, prispieva
na podporu výskumu, poskytuje finančnú podporu na aktivity
menších občianskych združení,
podporuje finančne tábory pre
detských onkologických pacientov… Liga však nie je nadácia,
ktorá alokuje zdroje a následne
ich prerozdeľuje. Sme občianske
združenie s vlastnými aktivitami,
programom a projektmi a verím,
že v 28. roku činnosti môžeme
povedať – všetko sú to prínosné
a užitočné projekty.

pacientov v hmotnej núdzi či organizujeme rekondičné pobyty
pre pacientov. V podobnom duchu sme pred dvomi rokmi spustili aj projekt Rodinnej týždňovky
pre rodiny, kde je jeden z rodičov
onkologický pacient.
Nemenej dôležité je aj ubytovacie zariadenie pre rodičov
hospitalizovaných detských onkologických pacientov… Samozrejme, dôležité miesto v našej
činnosti majú programy prevencie v podobe informácií o predchádzaní ochoreniu, zdravej životospráve, potrebe preventívnych
prehliadok. V našom portfóliu
tlačovín máme široké spektrum
brožúr k jednotlivým diagnózam,
ktoré sú k dispozícii v nemocniciach a ľudia k nim majú voľne
prístup. PR a marketing si robíme vo vlastnej réžii, s agentúrou
spolupracujeme výlučne v rámci
Dňa narcisov a jesennej preventívnej kampane pri odborných
prácach, ktoré skutočne nie je
v našich silách zabezpečiť, napríklad odborné grafické spracovanie, nahrávanie, a podobne.

V prvom rade pomáhame onkologickým pacientom a ich rodinám veľmi širokým spektrom
aktivít, ako sú napríklad: bezplatné denné programy v troch Centrách pomoci, a to v Bratislave,
Martine a Košiciach, poskytujeme bezplatné služby psychológov v rámci „Siete psychológov“.
Dôležitým projektom je rovnako
bezplatná Onkoporadňa s poradenstvom onkológov, výživových
poradcov, sociálno-právnych poMimochodom, finančná odradcov, psychológov. Taktiež po- mena agentúre pri príprave
skytujeme finančnú podporu pre podkladov na Deň narcisov
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v minulom roku nepredstavovala ani 1 % z hrubého výnosu,
ktorý bol pred rokom 943 000,
pričom čistý výnos predstavoval
sumu 914 000.

veľké množstvo polohovateľných postelí, na ktoré prispievame). V roku 2017 získali podporu práve na rôzne prístrojové
vybavenie, nevyhnutné na základné vyšetrovanie či liečbu pa-

Náklady na prezentáciu sú
okrem toho uhradené partnermi
zbierky. Preto je pre nás nepochopiteľné, že ľudia sú náchylní
veriť nepodloženým takzvaným
„faktom“ a neprídu sa presvedčiť.
Opätovne pozývame každého,
kto má záujem prísť, vidieť, rozprávať sa s nami, s našimi návštevníkmi, zistiť, ako naozaj fungujeme.

cientov napríklad nemocnice:
v Čadci, Trenčíne, Nitre, Martine, Prievidzi (so sídlom v Bojniciach), Žiline, Lučenci, Prešove,
Bratislave; hospice v Handlovej,
Trenčíne, Lučenci, Košiciach,
Nitre, pričom jeden z nich je
mobilný.

Táto otázka by mala byť položená v rovine – prečo Liga proti
rakovine prispieva na prístroje… A tu by sme odpovedali,
že všetci si hradíme zdravotné
poistenie, a preto by malo byť
prirodzené, že prístroje a vybavenie nemocníc je hradené zo
štátnych zdrojov a my nemusíme v rámci našich možnosti
„suplovať“ povinnosti niekoho
iného. Napriek tomuto Liga proti rakovine prispieva aj na nevyhnutné prístrojové či iné vybavenie do nemocníc, hospicov,
na paliatívne oddelenie (pod
iným máme na mysli napríklad

Aktivít má Liga naozaj veľa.
Našou ambíciou je, aby sme ich
zastabilizovali a dokázali udržať v nastavenom rozsahu. Aby
sme nič, na čo si pacienti zvykli,
nemuseli rušiť, naopak, aby sme
programy vedeli poskytovať
v zodpovedajúcej kvalite a na
dobrej úrovni. Predsa však máme
jednu veľkú ambíciu – postupne rozširovať služby odborníkov
v našej Onkoporadni tak, aby
v budúcnosti boli poskytované
ak nie v 24-hodinovom režime,
tak minimálne od skorého rána
do neskorej noci.

Aktivity Ligy proti rakovine sú
už veľmi široké. Máte ich v pláne
tohto roku ešte rozširovať? PriPrečo Liga proti rakovine ne- pravujete nejakú novinku? Čo
prispieva najmä na prístroje?
z nich vás osobne najviac teší?
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Od novembra minulého roku
je naša inovovaná Onkoporadňa dostupná na bezplatnom
tel. čísle: 0800 11 88 11 v rozšírených časoch a tiež počas víkendov a sviatkov. K dispozícii je
aj mailová poradňa, ale takisto
je možnosť dohodnúť si osobnú konzultáciu s odborníkom.
Tiež rozširujeme našu sieť psychológov, ktorá má aktuálne 20
zapojených psychológov a dopĺňame podľa požiadaviek a potreby ďalšie mestá. Do budúcna
uvažujeme o možnosti návštevy
psychológa v domácom prostredí v rodine, kde je pacient v terminálnom štádiu života.
Záverom by som v mene Ligy
proti rakovine a onkologických
pacientov – našich návštevníkov – rada poďakovala každému, kto Ligu akýmkoľvek spôsobom podporuje. A nemáme
na mysli len podporu finančnú.
Dôležitá je i podpora morálna.
Nastavenie meniť dni na lepšie
stále máme, ale k tomu potrebujeme porozumenie, pochopenie a u mnohých, ktorí všetko spochybňujú bez poznanie
faktov a reálnej práce aspoň
minimálnu slušnosť vo vyjadrovaní sa k niečomu, o čom nemajú predstavu. Ako vždy, aj
teraz a touto cestou pozývame
k nám všetkých, ktorí chcú spoznať, ako a čo Liga proti rakovine i v 28-om roku svojej existencie robí.

18

DEŇ NARCISOV

Zopár otázok pre partnerov
Dňa narcisov

Vyspovedali sme našich partnerov a podporovateľov zbierky Dňa narcisov, prečo sa rozhodli vypomáhať Lige proti rakovine, a prečo v spolupráci pokračujú dodnes.
Čo vás každoročne
presvedčí, aby ste opäť
Porozprávali sme sa taktiež pokračovali v tak dlhos Júliusom Mazánom zo Smurfit dobom partnerstve?
Kappa Obaly Štúrovo, s ktorým
Pre spoločnosť Smurfit
v Lige proti rakovine komunikujeme úplne od začiatku našej spo- Kappa Obaly Štúrovo je
česť byť partnerom oblupráce.
čianskeho združenia Ligy
Pravidelným partnerom Dňa proti rakovine. Je naozaj
narcisov ste už mnoho rokov. Pa- pozitívne, že aj v časoch,
mätáte si ešte, aká bola motivácia keď je náš svet uponáhľaný
prijať ponuku resp. prosbu Ligy a často zameraný na statky, sa nájdu ľudia, ktorí venujú
bezpečná
proti rakovine o partnerstvo?
jú veň
ň b
č á počas
č Dňa
Dň narcii
svoj čas na pomoc iným ľuďom sov. Jej grafickú obmenu riešime
Pamätám si na to veľmi presne, v núdzi a venujú tomu svoj život každoročne spolu s grafickým
náš dlhoročný obchodný partner a prácu. Takýmto aktivitám je štúdiom Ligy proti rakovine. Po
nás kontaktoval a sprostredko- nutné napomáhať, preto ani my finálnom schválení technických
a grafických podkladov objednával stretnutie s p. Kováčovou za nepoľavujeme v partnerstve.
vame tlačové nástroje, ktoré sú
Ligu proti rakovine. Nasledovalo
Ako dlho trvá proces výroby nutné v procese spracovania vlspoločné stretnutie, kde sme sa
oboznámili s cieľmi aktivít Ligy pokladničiek a čo všetko je za nitej lepenky na finálny obal. Vlnitú lepenku si vyrábame interne
proti rakovine. Motivácia tu ne- tým?
z dodaných papierov, následné
bola potrebná, rozhodnutie prišlo z vnútorného presvedčenia
Samotný výrobný proces oba- spracovanie dodá lepenke požapomôcť dobrej veci a projektu. lov, v našom prípade papierovej dovanú farebnosť a tvar v zmysle
V časoch, keď Liga proti rako- pokladničky, trvá niekoľko ho- schválených požiadaviek. Počas
vine začínala, nebol žiadny po- dín. Samotnému procesu výroby samotnej výroby a spracovania
dobný projekt na Slovensku so však predbiehajú prípravné a vý- obalu sú validované jednotlivé
zameraním pomôcť ľuďom a prí- vojové práce, ktoré môžu časovo kvalitatívne parametre obalu stabuzným postihnutých onkolo- trvať omnoho dlhšie. Počas vý- novené počas vývoja, tak, aby sa
gickými ochoreniami. Koncept voja papierovej pokladničky sme docielila finálna funkčnosť a vizískavania finančnej podpory museli dbať na to, aby bola kom- zuálne parametre obalu v zmysle
prostredníctvom dobrovoľníkov paktná, ľahko skladateľná a záro- požiadaviek.
naprieč Slovenskom bol skvelý
a zároveň ambiciózny. Na zaOslovili sme taktiež reklamnú agentúru DADS, s ktorou spolupračiatku som bol osobne pri zostacujeme už druhý rok, aby nám prezradili, ako vznikala tohtoročná
vovaní a kreovaní jednotlivých
kampaň Dňa narcisov a čo ich inšpirovalo.
požiadaviek a postupov, a preto
sme dokázali presnejšie vyvinúť
Inšpirovali nás ľudia žijúci s rakovinou. Ich vnúšpecifickú papierovú pokladničtorná sila, pozitívny pohľad na svet a odhodlanie
ku a taktiež ostatný obalový mazmeniť všetko k lepšiemu. V neposlednom rade
teriál, ktorý Liga proti rakovine
nám pomohol aj dátum zbierky, piatok trinásteho. Samotná kampoužíva dodnes počas kampane
paň prebehla veľmi rýchlo a intenzívne aj vďaka nasadeniu osobDňa narcisov.
ností, ktorí sa na nej podieľali bez nároku na honorár.
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Za Slovenskú sporiteľňu nám
na otázky odpovedala Marta Cesnaková, hovorkyňa SLSP.
Prečo ste sa rozhodli opäť stať
generálnym partnerom Dňa narcisov?
Stratégia zodpovedného podnikania Slovenskej sporiteľne vychádza z tradičných hodnôt banky
a zároveň odzrkadľuje hodnoty
skupiny Erste, ktorej sme členom.
Záleží nám na budovaní dlhodobých partnerstiev a pri výbere
tém a aktivít kladieme dôraz na
celospoločenský zásah, nakoľko
sme predovšetkým retailová banka
s celoslovenským pôsobením. Ako
zvykneme hovoriť: v každej slovenskej obci je pošta, kostol a pobočka
Slovenskej sporiteľne. ☺
Naša banka a jej nadácia podporuje výrazné a zmysluplné projekty, pričom uprednostňuje kvalitu
pred kvantitou. Pri realizácii aktivít sledujeme dlhodobý výsledok
a dosahovanú kvantitatívnu a kvalitatívnu zmenu. Pre tieto dôvody
vnímame verejnoprospešnú zbierku Deň narcisov, a jej zrealizovaných 22 ročníkov, ako nášho zmysluplného partnera i do budúcnosti.

ty a programy, ktoré sú každoročne podporené z výťažku zbierky,
sú zmysluplné a pomáhajú nielen
samotným onkologickým pacientom, ale aj členom ich rodiny, na
ktorých by sa nemalo zabúdať. Je
nám tiež veľmi sympatická činnosť Ligy proti rakovine v oblasti
informovanosti a prevencie verejnosti a podpory iných občianskych
združení, ktorých téma je i výskum
v oblasti liečby onkologických
ochorení.
Vážime si i ľudí z Ligy, ktorí za
ňou stoja. Vieme, že bez priloženia
osobného úsilia a kusa svojho srdca
týchto ľudí by nebola zbierka taká
úspešná.
Okrem finančnej podpory
zbierky ste jej súčasťou v podobe
sčítavania výnosu v pokladničkách dobrovoľníkov v Centrách
pomoci v Bratislave a Košiciach.
Čo vo vás zanechal tento spôsob
zapojenia sa do zbierky? Zúčastnili ste sa už podobnej aktivity aj
pred partnerstvom s Ligou proti
rakovine?

Dobrovoľníctvo je v našej banke silnou témou. Interne aktívne
podporujeme dobrovoľnícke aktivity našich zamestnancov počas
celého roka. V minulom roku
dobrovoľníčilo viac ako 1 100 kolegov vo všetkých regiónoch na
Ako vnímate zbierku Dňa Slovensku.
narcisov a v čom sú podľa vás jej
najväčšie plusy?
Naša podpora zbierky sa neorientovala iba na finančnú pomoc.
Zbierku Deň narcisov vnímame Zabezpečovali sme spracovanie vyako najúspešnejšiu a najtranspa- zbieranej hotovosti, počas zbierky
rentnejšiu verejnoprospešnú zbier- odpustili poplatky za vklad hotoku na Slovensku, ktorej cieľom je vosti a rátanie mincí a približne 50
vniesť problematiku boja proti dobrovoľníkov z rad zamestnancov
rakovine bližšie k ľuďom. Projekbanky pomáhalo v dvoch centrách
j
Ligy s počítaní hotovosti z pokladničiek. Vo všetkých 270 pobočkách
Slovenskej sporiteľne našli klienti
banky pokladničky priamo v pobočke, do ktorých mohli prispieť
svojím darom.
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DHL sú naším dlhoročným partnerom a na naše otázky odpovedala Martina Klimová, s ktorou sme
v spojení už niekoľko rokov ohľadom
spolupráce.
Pravidelným partnerom Dňa
narcisov ste 17 rokov. Ako vznikla
táto spolupráca?
Táto iniciatíva vznikla na finančnom oddelení, kedy vtedajšia kolegyňa bola zainteresovaná s Ligou proti
rakovine priamo a po niekoľkých
stretnutiach sa dohodla spolupráca.
Čo vás každoročne presvedčí,
aby ste opäť pokračovali v partnerstve s Ligou proti rakovine?
Jednoznačne cítime povinnosť ako
veľká logistická spoločnosť pomáhať,
čím vieme a to je práve preprava.
Každý rok sa tešíme na spoluprácu,
a to nielen tým, že poskytneme prepravu, ale aj priestor pre umiestnenie
pokladničiek na výber dobrovoľných
príspevkov.
Ako prebieha proces doručovania materiálu od vyzdvihnutia
balíkov v Lige proti rakovine až po
ich doručenie?
Každý rok nám Liga proti rakovine
ukážkovo pripraví všetky materiály na
prepravu, kedy na základe objednávky príde kuriér špeciálne určený pre
túto prepravu. Následne je materiál
doručený do nášho logistického strediska v Bratislave, kde sa zásielky sortujú podľa destinácie, kam smerujú.
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ROZHOVOR

Na koncert sa vždy teším
Asi kľúčom je, že v kapele vznikli rôzne priateľstvá a že sme
sa v kapele stretli ľudia, ktorí si majú čo povedať. Je to fajn
hlavne na cestách. Ja osobne sa vždy na koncert teším, a to je
podstatné. Nie je to teda pre mňa práca, to by asi bolo oveľa
náročnejšie. Samozrejme, oddych je nevyhnutný, ja rád športujem. Milujem tiež masáže a kúpele. Radi chodíme so Zdenkou
každé leto do Piešťan.
Môžete prezradiť, na čo sa vaši fanúšikovia môžu tento
rok tešiť?
V prvom rade sa snažíme stále naštudovávať nové skladby,
takže repertoár sa nám stále mení. Tak i fanúšikovia, ktorí idú
na každý náš koncert, počujú vždy niečo nové. No musíme sa
pochváliť, že okrem Bratislava Narcis tour máme i nový konRozhovor s Braňom Kostkom
certný projekt v spolupráci s Baletom SND. Je to veľmi elegantný večer plný hudobnej a tanečnej krásy, navyše v úžasnej
atmosfére, ktorú prináša javisko Historickej budovy SND.
Uverejnené v tohtoročnom štvrtom čísle Cafe News. Au- Verím, že tento rok budeme našich verných fanúšikov môcť
torkou rozhovoru je Martina Galátová, autor fotografie potešiť aj naším ďalším novým CD. Ostatným sa nechajte prekvapiť. ☺
Jakub Klimo.
Veľmi pekne ďakujeme Cafe News za možnosť zdieľania
V apríli odštartujete sériu koncertov Bratislava Narcis
tour. Je to spojenie s Ligou proti rakovine a jej symbolom rozhovoru v našom magazíne La Speranza.
nádeje žltého narcisu. Ako vznikla táto myšlienka a kedy?
S Ligou proti rakovine spolupracujeme asi od samotného
vzniku kapely. Tešíme sa, že môžeme takouto formou aspoň
trošičku pomôcť. Bol to vždy len jeden koncert. Avšak pred troma rokmi nám napadlo urobiť spoločne takéto mestské turné.
Hudobnú skupinu Fragile tvoria populárne osobnosti,
ktoré sú známe z televíznych seriálov, muzikálov, TV šou.
Každý z nich má svoje herecké a iné umelecké aktivity. Ako
sa dá časovo zvládať nakrúcanie, predstavenia a koncerty?

Branislav Kostka
Dirigent, skladateľ, producent a interpret.
Absolvent Konzervatória v Bratislave
a VŠMU, kde študoval orchestrálne dirigovanie. Pôsobil ako umelecký vedúci
a zbormajster Speváckych zborov SĽUK,
Technik, Musica Vocalis a Chorus Alea.
V roku 2004 založil a cappellovú skupinu FRAGILE.

Nielen to, ale kolegovia sa venujú aj svojim rodinám. To robia, samozrejme, všetci, no u výkonného umelca je to obzvlášť
náročné, keďže my pracujeme večer a cestujeme za našimi fanúšikmi po celom Slovensku, a aj do zahraničia. Zvládame to
vďaka tomu, že sa snažíme pracovať čo najefektívnejšie, mám
na mysli hlavne skúšky a samotnú logistiku. Veľmi nám pomáha elektronický kalendár, ale aj profesionalita kolegov. Naša
vysoká koncertná prevádzka nás taktiež prinútila fungovať
v dvojitom obsadení, takže sa kolegovia môžu striedať, čo im
umožňuje využiť aj iné pracovné ponuky a venovať sa tým aj
inému remeslu, či rodine.
Ročne odohráte desiatky koncertov nielen doma, ale aj
v zahraničí v rôznych mestách. Kde najradšej relaxujete a čo
vám pomáha dopĺňať energiu?

Dirigoval popredné slovenské telesá ako Slovenská
filharmónia, Orchester SND, Štátna filharmónia Košice,
Komorní sólisti Bratislava, Musica Aeterna, Solamente
naturali, Slovenský filharmonický zbor. Spolupracoval
s divadlami Nová scéna, Aréna, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Divadlo P. O. Hviezdoslava, hosťoval v Janáčkovom divadle
v Brne. Venuje sa i skladateľskej a aranžérskej činnosti.
Už štrnásť rokov je umeleckým vedúcim skupiny
FRAGILE, ktorá vydala desať albumov, či absolvovala
úspešné turné s Richardom Müllerom. V rámci repertoáru interpretujú známe rock, pop, jazzové hity svetových, ale aj slovenských umelcov. Na slovenskej hudobnej scéne sú prémiovým hudobným telesom.
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Zemiaky sú veľmi vhodné
na každodennú konzumáciu
Bc. Katarína Čibová,
asistentka výživy
na Onkoporadni LPR

Sú dôležitou potravinou v našom jedálnom lístku. Aj keď sú
rastlinného pôvodu, obsahujú
esenciálne aminokyseliny v malom
množstve ako vitamín C, škrob či
vlákninu. Z minerálnych látok je
to draslík, magnézium, vápnik či
železo. Obsahujú aj organické kyseliny ako napríklad kyselinu šťaveľovú, jablčnú či citrónovú.
Dôležité pri zemiakoch je dávať
pozor na zelené časti pod šupkou,
nachádza sa tam solanín (alkaloid),
ktorý spôsobuje horkastú chuť zemiakov a môže byť pre organizmus
dokonca jedovatý.
Zemiaky môžeme tepelne upraviť na niekoľko spôsobov, a to variť, dusiť, piecť, zapekať či opekať.
Aj preto, že majú neutrálnu chuť, sú
ú vhodné
h d é napríklad
íkl d na zemiakovú
k ú
vieme z nich pripraviť jedlá slanej kašu, pretože sa rozvaria.
či sladkej chuti, podľa toho, ako
Podľa typu a odrody totiž záleží
ich ochutíme.
aj ich následné využitie. Veľmi dôZemiaky si vyberáme podľa ležité je nenamáčať očistené namáodrôd a taktiež ich rozoznávame čať v studenej vode, ale vkladáme
podľa vegetačného obdobia a zbe- ich vždy do vriacej tekutiny.
ru, napríklad skoré, alebo teda
Biologická hodnota zemiakov
rané, ktoré patria medzi drahšie,
ale lahodnejšie. Majú tenkú šup- sa v nich najviac uchováva, keď
ku a zber prebieha v máji a júni. sú varené v šupke nad parou či
Druhou odrodou sú tzn. polorané, pečené v šupke.
ktoré sa zbierajú v júli a v septemVývar zo zemiakov bez šupky
bri, a po tom poloneskoré, ktorých
môžeme použiť na prípravu poliezber prebieha v zime.
vok, omáčok, prípadne na podlievanie namiesto čistej vody. Vývar
Zemiaky rozdeľujeme na typy:
by sa nemal používať v jarnom obA: šalátové – príloha, sú lojovité, dobí pre možnosť obsahu solanínu, ktorého negatívne účinky sme
pevné, nerozvárajú sa.
spomínali.
B: škrobové – môžu praskať, ale

Ako
Ak by
b sme sa mali
l zemiaky
k
pripraviť?
Je potrebné umývať ich pod studenou tečúcou vodou a čistiť nerezovou škrabkou. Krájať by sme ich
mali nožom z nerezovej ocele a pri
strúhaní použiť strúhadlo rovnakej
kvality.
Zemiaky by sa mali variť od 30
do 45 minút. Keď už sú pokrájané,
postačí im menšie časové rozpätie,
a to od 15 do 20 minút.
Biologickú a energetickú hodnotu pokrmov zo zemiakov môžeme zvyšovať pridávaním rôznych
potravín, napríklad mliekom,
kyslou či sladkou smotanou alebo
smotanou na šľahanie, alebo taktiež jogurtom, acidofilným mliekom, tvaroh, syrmi, či aj mäsom.
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rálnych
látok, a preto
r
ich
i vždy vkladáme do
vriacej
vody. Vo vode
v
by
b mali byť tesne na povrchu.
Voda zo zemiav
kov
k varených bez šupky
je
j veľmi vhodná na podlievanie
mäsa, zeleniny,
l
či
č na prípravu polievok.
Do zemiakov pridávame
m tuk hneď po očistení
(keď
sú v šupke), prípad(
ne
n po scedení alebo zliatí
vody.
v

Zemiaky sú výbornou potravinou vo fyziologickej a v liečebnej
výžive. Pre obsah živín a vitamínov C je tiež dôležité ich správne
uskladnenie.

Zemiaky môžeme aj
dusiť,
musia však byť
d
vždy
očistené a hrniec
v
bu obsahujú sacharid inulín. Sú musí byť prikrytý.
hľuzovité a taktiež sa dajú variť.
Veľmi obľúbené je aj pečenie
Správna tepelná úprava ze- zemiakov v rozohriatej rúre vcelku
a v šupke alebo očistené na plátky.
miakov

Jednou z možností je varenie
Ako správne skladovať zev pare. Pri tomto spôsobe vznikamiaky?
jú najmenšie straty na biologickej
Zemiaky majú byť uskladnené hodnote, ideálne je variť zemiaky
v chladných, suchých, tmavých v šupke.
a dobre vetrateľných priestoroch.
Druhou možnosťou je varenie
Nesmú však zmrznúť.
vo vode, pričom ich môžeme variť
Sladké zemiaky, topinambury, v šupke alebo bez šupky. Menšie
sú u nás pomerne málo známe, straty na biologickej hodnote sú
obsahujú antioxidanty, minerálne však pri varení v šupke. Zemialátky, vitamín E a mnohé ďalšie, či ky nikdy nenamáčame do stukarotény. Majú sladkastú chuť po- denej vody po očistení z dôvodu
dobnú gaštanom. Namiesto škro- vylúhovania vitamínov a mine-

Zapekané zemiaky môžeme
piecť surové alebo varené. Zemiaky krájame na plátky, vrstvovito
ich ukladáme v zapekacej nádobe,
v jenskej mise alebo plechu. Zemiaky môžeme prekladať rôznymi
inými potravinami, a to napríklad
vajíčkami, rôzne druhy zeleniny či
syrov. Pomôcť chuti vie aj smotanová zálievka.
Aj vďaka výživovej hodnote či
všestrannej kombinácii by sme
mali jedávať zemiaky každý deň. ☺

Pitný režim a rôzne druhy nápojov
Bc. Katarína Čibová,
asistentka výživy,
Onkoporadňa
Ligy proti rakovine

Optimálne množstvo príjmu
vody na osobu je 2 – 2,5 litra denne. Okrem pitia nápojov
prijímame cca pol litra tekutín
z pevných potravín, a to z ovo-

cia či zeleniny. Práve v období
letných mesiacov je nesmierne
dôležité dbať na správny pitný režim a strážiť si optimálny príjem
tekutín. Ideálne je vždy pri sebe
nosiť fľašku s vodou, aby sme sa
mohli kedykoľvek napiť. Nezabúdajme, že pocit smädu je varovným signálom a mali by sme
tekutiny prijímať tak, aby sme sa
mu vyhli.

Dostatočné množstvo tekutín
je dôležité pre trávenie, udržuje
stály objem krvi a koncentráciu
vo vode rozpustených látok. Voda
je hlavnou súčasťou všetkých buniek a mimo bunkových tekutín.
Príjem tekutín sa rovná výdaju tekutín. Do toho navyše zasahujú aj
konkrétne ročné obdobia, úroveň
fyzickej námaha či práca a v neposlednom rade aj náš zdravotný stav.

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
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rá však obsahuje škodlivé látky
vznikajúce pri pražení a taktiež
kofeín. Jedna dávka na osobu
s objemom 1 dcl vody je 5 – 7 g
zrnkovej kávy.
Liečivé čaje sú pre človeka veľmi dôležité a predstavujú jeden
z najdôležitejších druhov nápojov, pripravujú sa z jednej alebo
viac druhov častí bylín (kvet, listy,
koreň či kôra). Medzi obľúbené
a preferované čaje patria šípkové,
lipové a žihľavové.

Okrem
spomínaných
Ná j rozoznávame
Nápoje
á
studené
d é
Ok
í ý h výživoýži
a teplé, ale taktiež osviežujúce, vých nápojov poznáme aj ovocné
výživné, či liečivé, taktiež povzbu- alebo zeleninové mlieko, acidofilné
mlieka čo ovocné pretlaky, mrazedzujúce, ale aj alkoholické.
nú dreň z rôzneho ovocia, či jogurOsviežujúce nápoje sú z kategó- tové mlieko.
rie zdravotne neškodných, ako naExistujú taktiež rôzne kokpríklad pitná voda. Tá, ktorá však
obsahuje viac než 1 g minerálnych taily, ktoré pozostávajú z mlieka,
látok v 1 litri je minerálnou vodou. šľahačky, sladkej smotany, žĺtka,
Nie každá voda, ktorá bublinkuje, cukru a v neposlednom rade zo záje minerálkou. Existujú aj tzn. só- kladnej potraviny.
dové vody, pričom ide o obohatenie tekutiny pomocou CO2.
Medzi povzbudzujúce nápoje
patrí veľmi obľúbená káva, ktoNeodporúčam nápoje sladené sirupmi alebo inými šťavami
z dôvodu príliš vysokého obsahu
cukru, farbív, aromatických látok,
kyseliny fosforečnej, či chinínu.
Niekedy sa tieto nápoje mylne
označujú ako osviežujúce, nakoľko
v skutočnosti smäd neuhasia, a dokonca sa aj horšie vstrebávajú.
Naopak, medzi zdravé a zároveň osviežujúce nápoje patrí srvátka, ktorá funguje aj ako náhradný
zdroj bielkovín.
Ďalšou kategóriou sú výživné nápoje, a to napríklad džús,
ovocné či zeleninové šťavy, ktoré
sú vhodnejšie čerstvo pripravené.
Taktiež je lepšie ich mierne riediť
vodou, minerálnou vodou či sódovkou.

Aj pri nápojoch je dôležité vyhýbať sa potravinám, na ktoré máme
alergiu (napr. na kakao, čokoládu,
jahody, citrusové ovocie, ananás
ap., a dávame si na to pozor aj pri
zložení nápojoch, aby sme sa konkrétnej zložke vyhli aj počas pitného režimu).
Poslednou skupinou sú alkoholické nápoje, ktoré obsahujú 0,75
% etylalkoholu. Väčšie množstvo
alkoholu pôsobí na zdravie človeka
zhubne. Spôsobuje poruchy myslenia, reči, rovnováhy, zbavuje človeka sebakontroly. Pri pravidelnej
konzumácii vzniká závislosť, ktorá
sa veľmi ťažko odstraňuje.
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Letné akcie aj s Ligou proti rakovine
Mgr. Petra Benczyová, PR manažérka Ligy proti rakovine
Mgr. Marta Šeborová, projektová a programová manažérka
LIGA PROTI RAKOVINE FANDÍ
POHYBU S RUN IN BUBBLES
Alarmujúce štatistiky o čase, ktorý rodiny trávia spoločne, nastavujú
nelichotivé zrkadlo našej spoločnosti.
V Lige proti rakovine sa radi spájame
s podujatiami, ktoré tento trend menia, preto sme boli súčasťou 1. ročníka projektu Run in bubbles.
Na bláznivom behu na 4 km sa na
každom kilometri nachádzala zóna
plná farebnej peny. Akcia bola pre
malých aj veľkých, no hlavne pre tých, ktorých baví
šport a pre rodičov, ktorým záleží na súdržnosti
ich rodiny a pestrom programe ich detí. Na bublinkovom behu v jednotlivých zónach na trati sme
objavovali vždy nové farby. Okrem behu, sme zažili množstvo zábavy v zázemí, bohatý sprievodný
program, či tombolu.

účasťou podporil našu „Rodinnú týždňovku“ určenú rodinám, v ktorých aspoň jeden z rodičov je onkologický pacient a ktorú zabezpečuje a plne hradí
Liga.

Čím bola pre nás okrem skvelých zážitkov tak
významná účasť nadšených bežcov? Každý svojou

Organizátorom a všetkým športovcom,
ktorí prišli, srdečne ďakujeme!

Run in bubbles prebiehal 26. 5. 2018
v Košiciach a v Bratislave 2. 6. 2018.

JUSTWOMAN BY DIVA’S 2018
Vraví sa, že keď je spokojná žena,
spokojná je aj celá rodina. Tiež sme
v Lige radi súčasťou podpory psychickej a fyzickej spokojnosti žien,
a preto sa, tak ako minulý rok, chystáme na podujatie pre ženy rôzneho
veku, na Justwoman by Diva’s. Túto
kreatívnu akciu a náš stánok môžete navštíviť 30. júna v areáli jazera
Draždiak v bratislavskej Petržalke.
Justwoman je jedinečný projekt, ktorý harmonicky spája tri najpopulárnejšie ženské rekreačné športy
a to BEH, YOGU a PADDLEBOARD. Čaká na nás
deň plný zábavy, pozitívnej energie a šport v kruhu
priateliek. Rovnako tak bohatý sprievodný program
a množstvo atrakcií určených len a len pre ženy.
Svojou účasťou každá žena spoločne s Ligou pro-

ti rakovine podporí prevenciu proti rakovine krčka
maternice. V našom stánku vám budú k dispozícii
odborníci a užitočné informácie a možnosť odmerať
množstvo CO v dychu na prístroji smokerlyzer.
Viac na www.justwoman.sk
Tešíme sa na vás a spoločné zážitky, milé dámy!
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DRUHÝ ROČNÍK SPOLUPRÁCE SO ZNAČKAMI PROCTER & GAMBLE,
101 DROGERIE A PROJEKTOM VYSTRIHAJ SA SLOVENSKO
Projekt sa začal rozbiehať na jar roku
Minulý rok sme v Lige proti rakovine po prvýkrát spolupracovali so
22015. Odvtedy sa nám podarilo vyroznačkami Procter & Gamble a 101
bbiť ďalšie parochne a stále pokračujeme.
Drogerie, a to v rámci kampane SilV mesiacoch júl a august nás však môná a krásna. V mesiacoch jún a júl
žžete podporiť aj inak ako dlhým copom
ste mohli prispieť kúpou akéhokoľčči vrkočom, a to dokonca aj v prípade,
vek šampónu Pantene v sieťach 101
aak vaše vlasy nespĺňajú vhodnú dĺžku
Drogerie sumou 50 centov na výroa kvalitu.
bu parochní na mieru pre onkologické pacientky, ktoré v spolupráci so
Veríme, že vďaka opätovnej spoluZdenkou Vrbovou v Lige proti rakovine
práci
i vyrábame
áb
á i s Procter
P
& Gamble a sieťou 101 Drogerie a vašej
už takmer tri roky.
podpore, budeme môcť vyrábať ďalšie parochne pre onkologické pacientky.

Spolubojovníci s mnohopočetným myelómom
Soňa Martinková

Keď si do internetového vyhľadávača zadáte heslo ‘choroby
krvi’, celkom určite narazíte aj
na slovné spojenie mnohopočetný myelóm. Rakovinové ochorenie s komplikovaným názvom
a pomerne zriedkavým výskytom. Pacientom s ním sa už od
roku 2006 v našej krajine venuje občianske združenie Slovenská myelómová spoločnosť
(SMyS).
Ide o unikátne združenie, ktoré
je rozdelené na dve sekcie, odbornú
a pacientsku. Hlavnou víziou však
nie je sekcie oddeliť, no naopak,
prostredníctvom
usporadúvania
aktivít v prospech lekárov i pacientov, spojiť. Pretože pacient, ktorý
je skutočným partnerom svojho lekára a nebojí sa opýtať sa na svoju
chorobu a dozvedieť sa o nej viac,
dokáže s ochorením lepšie zaobchádzať, a tak prispieť k efektívnejšej
liečbe. Aj tu platí staré známe: 50
% úspechu je chorobu rešpektovať.
„SMyS sa snaží zlepšiť kvalitu
starostlivosti o pacientov, a preto
sa pravidelne zúčastňuje na odborných kongresoch vo svete. Ta-

kýmto spôsobom zastupuje slovenských pacientov, ich rodiny
a lekársku komunitu, a prináša
novinky z oblasti mnohopočetného myelómu z medzinárodných konferencií,“ hovorí lekárka
Zdenka Štefániková, predsedníčka SMyS, ktorú v apríli 2017
za mimoriadny vedecký prínos
v oblasti liečby onkologických
ochorení ocenil primátor mesta
Bratislava, Ivo Nesrovnal. „SMyS
spolupracuje s podobnými organizáciami v Európe, ako Myeloma Patients Europe združujúca
pacientske skupiny v Európe, či
celosvetovými nadáciami, napríklad International Myeloma Foundation, ktorá ako prvá
a najväčšia vo svete venuje pozornosť iba diagnóze mnohopočetného myelómu. SMyS je tak
súčasťou skupiny viac ako 140
krajín, ktoré takýmto spôsobom
reprezentujú pacientov s myelómom vo svete,“ dopĺňa doktorka
Zdenka Štefániková.
SMyS podporil aj Matej Tóth
Ľudia s mnohopočetným
myelómom sú medzi nami a aj
keď sú chorí, tešia sa z maličkostí. Také je posolstvo, ktoré už
druhý rok po sebe vždy na jeseň

šíri SMyS počas Dňa mnohopočetného myelómu, ktorého posledný ročník podporil olympijský víťaz a majster sveta v chôdzi
Matej Tóth. Úspešný slovenský
chodec bol zároveň tvárou sprievodnej kampane Dňa mnohopočetného myelómu Včas pre náš
čas. V rámci nej pacienti ukázali,
že človek, ktorému sa do života
prikradne myelóm, nemusí ‚dať
stopku‘ športovým aktivitám
a usporiadali ukážkové cvičenia
Svaly vs. Myelóm, či chodecký
deň na nábreží Dunaja so sloganom Chôdzou… Včas pre náš
čas.
Edukáciou k psychickej
vyrovnanosti
Združenie veľmi dbá o zlepšenie diagnostiky a včasnejší záchyt ochorenia. Jednou z priorít
SMyS je edukácia pacientov. Keďže ide o zriedkavé ochorenie,
je potrebné, aby mali pacienti
informácie priamo od lekárov,
výrobcov liekov, iných pacientov,
či psychológov. SMyS sa stretáva
v rôznych slovenských mestách,
kde zakaždým odznejú náučné prednášky o myelóme, jeho
liečbe a prežívaní. Počas uplynulého roka SMyS usporiadala
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takéto stretnutia v Bratislave,
Pomáhajú pacienti
Košiciach, Piešťanoch, či Trnai psychologička
ve. Neodmysliteľnou súčasťou sa
tiež stalo dvojdňové sústredenie
Keď lekár diagnostikuje myeŠkola myelómu pre pacientov.
lóm, pacient si o ňom, samozrejme, chce prečítať čo najviac
Potrebu edukácie pacientov informácií. Vtedy mnohí začnú
zdôrazňuje aj psychologička študovať a vo veľkom hľadať na
SMyS Zuzana Ondrušová, ktorá internete a zostanú otrasení, keď
vyzdvihuje predovšetkým zrozu- vidia tú hroznú prognózu: štyri
miteľnosť informácií, relevant- roky. A presne pre takéto prípady
nosť zdrojov a pravdivosť kľúčo- má SMyS svoju vlastnú psychovú pre to, aby pacient nestratil logičku Zuzanu Ondrušovú. Tá
dôveru v liečbu. „Pomáha tiež, pacientov navštevuje na transkeď má pacient možnosť neskôr plantačnom oddelení v nemocnisa na ďalšie informácie dopýtať, ci každý deň. Tiež im prednáša na
alebo si ich nechať opätovne stretnutiach a svojím humorom
vysvetliť. Vtedy môže edukácia a odľahčeným štýlom ich dokápacientom poskytnúť prehľad že povzbudiť, aby ľahšie zvládali
v inak dosť zmätočnej situácii situáciu. O jej prospešnej práci
a tým zmenšiť pocity neistoty svedčia aj ohlasy od špecialistov
a bezmocnosti,“ dodáva Zuzana zo zahraničia. SMyS v porovnaní s podobnými organizáciami
Ondrušová.

v okolitých štátoch robí oceňovanú, priekopnícku prácu v oblasti psychosociálnej starostlivosti
o pacientov.
Okrem psychologičky môžu
pacienti požiadať o pomoc aj
‚skúsenejších kolegov‘ vďaka projektu Pacient pacientovi. „V praxi
to funguje tak, že pacienti, ktorí
s liečbou majú skúsenosti, sa o ne
môžu podeliť s tými novšími.
Zverejňujeme naše telefónne čísla
a nový pacient si len vyberie človeka, ktorý ho potom ‚sprevádza‘
liečbou,“ hovorí Daniela Končierová, pacientka s myelómom, ktorá takto pomohla Janke Kučerovej
zvládnuť transplantáciu kmeňových buniek. „Nie je to žiadna
prechádzka ružovou záhradou, je
to náročný proces. Povedala som
si však, že keď to zvládli iní, prečo
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b som to nemala
by
l zvládnuť
lád ť aj ja?“
?“
zhodnotila Janka Kučerová, ktorá
sa napokon so zákrokom úspešne popasovala a už po štrnástich
dňoch po ňom šla domov.
Nevzdávajú to:
Športujú aj tvoria
Napriek tomu, že mnohopočetný myelóm je ochorenie, ktoré
postihuje väčšinou starších ľudí,
pacienti zo SMyS sú činorodí,
o čom svedčia rôzne aktivity.
Jednou z nich je projekt SMyS
športuje, v rámci ktorého napríklad lekári a rodinní príslušníci
pravidelne upozorňujú na mnohopočetný myelóm účasťou na
Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach. Projekt SMyS
športuje koordinuje Peter Kleinert, predseda výboru Slovenských ľadových medveďov, ktorý
hovorí, že sa k svojej obľúbenej
aktivite, zimnému plávaniu, dostal práve potom, ako mu diagnostikovali ochorenie. „Dovtedy
som žil predovšetkým prácou.
Až keď mi diagnostikovali ocho-
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renie, začal
č l som sa viac zaujímať
í ť
Spolupráca
S
l
á
o prírodu, a tak som sa postupne
s Ligou proti rakovine
dostal k otužovaniu. Zoznámil
som sa tam s novými ľuďmi, a to
‘Požičiavanie’ miestnosti na kurz
mi veľmi pomohlo.“
šikovných rúk však nie je jedinou
sférou spolupráce týchto dvoch orPodobne sa začína príbeh ganizácií. Od roku 2018 SMyS na
Ireny Hajdamárovej: „Celý ži- svojej webovej stránke zverejňuje
vot som pracovala v cestovnom všetky dôležité informácie o akciruchu. Keď mi diagnostikovali ách Ligy proti rakovine, a tak sa aj
myelóm, mala som dve možnos- pacienti, ktorí nenavštevujú portál
ti. Prestať so svojím aktívnym Ligy, no pravidelne surfujú po serživotom a poddať sa ochoreniu, veri SMyS, dozvedia, čo pripravuje
alebo svoju energiu využiť inak. ich spriaznená organizácia.
A tak som začala vytvárať dekorácie,“ hovorí Irena Hajdamárová,
Okrem toho majú pacienti SMyS
ktorá vedie kurzy ‘šikovných rúk’ k dispozícii aj sieť psychológov
SMyS kreatívne v priestoroch z Ligy pôsobiacich v regiónoch, či
Ligy proti rakovine. „Liga nám možnosť zúčastniť sa na jej pohyposkytuje miestnosť vždy, keď bových alebo kreatívnych kurzoch.
potrebujeme. Práve preto sme si Liga proti rakovine v rámci svojich
mohli založiť kreatívne kurzy,“ možností tiež prispieva SMyS na lievysvetľuje Daniela Končierová, čebný pobyt v Nimnici finančnou
koordinátorka projektu SMyS čiastkou, ktorú získava počas Dňa
kreatívne a sprostredkovateľka narcisov. Okrem toho môžu pacienspolupráce Slovenskej myelómo- ti s myelómom absolvovať aj rekonvej spoločnosti s Ligou proti ra- dično-rehabilitačné pobyty v Trenkovine.
čianskych Tepliciach, Vysokých
Tatrách alebo v Dudinciach, ktoré
organizuje Liga proti rakovine.
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Lenka & Monika, Ateliér Papaver, www.atelierpapaver.sk

Aranžmán „moderná renesancia“
POTREBUJEME
Nádoba na nožičke, floristická hmota na
živé rastliny, nôž, záhradnícke kliešte.
Rastlinný materiál:
Dahlia (Dália), Centaurea (Nevädza), Clematis (Plamienok), Zinnia (Cínia), Eucalyptus (Eukalyptus), Lonicera (Zemolez)
POSTUP

1.

Namočte si floristickú hmotu. Položte
ju na hladinu vody a nechajte ju samu
klesnúť na dno. Hmotu nikdy netlačte pod
vodu, pretože sa v nej vytvoria vzduchové
bubliny, ktoré sa nenasiaknu.
Namočenú hmotu odrežte podľa tvaru nádoby. Nám stačila zhruba tretina
pôvodnej veľkosti hmoty. Odrezanú hmotu vložte do nádoby.
Ako prvý umiestnite eukalyptus.
Aranžmán má byť viac široký než vysoký, takže eukalyptus by mal byť po stranách dlhý.
Pokračujeme dáliami. Umiestnime
tri dálie, každú do inej výšky tak, aby
tvorili pomyselný trojuholník.
Pokračujeme cíniami. Rastliny vždy
zapichávame aspoň 5 cm do hmoty,
môžeme až na dno.
Plamienok zapichneme na viaceré
miesta v aranžmáne. Môže aj prevísať
po stranách nádoby.
Nevädzu zapichneme tak, aby sa objavila na viacerých miestach v aranžmáne.
Zemolezom zakryjeme všetky diery
v aranžmáne. Zapichneme pár dlhších halúzok aj po stranách, aby aranžmán
pôsobil dlhšie.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
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Mix `n Bake — Zuzana Stoláriková, www.mixnbake.sk

NARCISOVÉ
MAFINY

POSTUP
V žltých košíčkoch si upečieme mafiny.

1.
2.
3.

Pripravíme si kokos – v miske zmiešame 100 g kokosu s 1 KL práškovej žltej
potravinárskej farby.
Pripravíme si lupienky – použijeme
rovnaké žlté košíčky ako na mafiny. Košíček zložíme najskôr na polovicu, potom na
tretiny a nakoniec opäť na polovicu. Z vonkajšej strany skladu zastrihneme do špicu.
Tiež odstrihneme naozaj malý kúsok špicu
z opačnej strany.
Pripravíme si krém na zdobenie –
v miske zmiešame jednu smotanu na
šľahanie a jedno mascarpone. Pridáme cukor podľa chuti a šľaháme dotuha. Môžeme
pridať aj zrniečka z polovice struku vanilkového lusku. Tuhý krém si naberieme na lyžičku a dorovna ním obtrieme každý mafin.
Takto obtretú muffinu namočíme do misky
so žltým kokosom. Kokosové muffiny dáme
na pol hodinu vychladiť.
Zatiaľ si pripravíme kvetináč – vložíme
doň polystyrénovú guľu a s dostatočným rozostupom zapichneme paličky na
lízanky. Medzery môžeme vyplniť natrhaným zeleným papierom, ktorý bude predstavovať listy. Na každú paličku navlečieme
pripravené lupienky.
Vychladeným mafinom zospodu prepichneme malú dierku a nastokneme
na pripravené paličky v kvetináči.
Hotovou kyticou sladkých narcisov potešíme svojich blízkych. ♥

4.

5.

6.
7.

POTREBUJEME
- žlté papierové košíčky
na mini mafiny
- upečené mini mafiny
podľa vášho obľúbeného receptu, alebo pre
jednoduchú prípravu
a zaručený výsledok
použite Zmes na pečenie od Mix ‘n Bake.
- kvetináč
- polystyrénovú
guľu
s rovnakým prieme-

rom, ako má kvetináč
- špajle alebo paličky na
lízanky
- strúhaný kokos
- žlté potravinárska farba
v prášku
- 1 ks smotana na šľahanie
- 1 ks mascarpone
- práškový cukor podľa
chuti
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Nielen „ten“ jediný, nielen 13-teho…
Ing. Eva Kováčová,
výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine
Skúsme meniť dni na
lepšie, nielen ten jediný.
Prešiel istý čas od 13. apríla.
Odo dňa, ktorý sme chceli
zmeniť na lepší a túto výzvu
sme posielali naprieč Slovenskom. Všetko, čo sme
na stránkach tejto La Speranzy o 13. apríli a Dni narcisov napísali, svedčí o tom,
že deň bol skutočne lepší,
príjemnejší, krajší a určite
veľmi užitočný… Páčil sa nám a veríme, že sa páčil
i vám.
Našou túžbou je, aby lepší nebol len tento jediný
deň. Aby sme našli silu, odvahu, chuť a energiu robiť
i ďalšie dni lepšími. Pretože veríme, že takmer každý
máme možnosť robiť lepšie dni, robiť lepšie veci, robiť
lepšie svoju prácu, byť na seba lepší, byť na iných lepší… Ak sa občas zamyslíme, každý z nás nájde v sebe
rezervy, ale najmä potenciál, či už skrytý alebo zjavný,
objavíme drobnosti, ktoré môžu inak bežný deň zmeniť buď na lepší alebo horší. Pre nás i pre naše okolie.

Poznáte to, vonku prší a nálada už nie je taká optimistická, aká by bola za slnečného počasia. Práve
v tomto kontexte si spomínam na našu komunikačnú kampaň k 2 % pár rokov dozadu… Keď Gabika,
onkologická pacientka, hovorila o tom, že obdivuje
kvapky dažďa v ich čistote a prirodzenej schopnosti
plynúť, že má radosť, ako krásne sfarbia prírodu…
Že i v daždivom počasí sa teší na rannú šálku kávy…
Presne o tom je zmena – o našom vlastnom nastavení,
vnímaní, chcení vidieť veci v polohe, v akej chceme.
Spomeňte si na to, keď sa budete ráno budiť a budete
mať možnosť rozhodnúť sa, či deň bude príjemný pre
vás a vaše okolie. Doprajte si radosť z maličkostí s vedomím, že aj keď nevieme, čo nás v ktorý deň čaká
a občas môže nastať aj silná „búrka“, i tá môže priniesť
niečo pozitívne – napríklad prinesie životodarnú vlahu na vysušenú trávu. ☺
A niekedy stačí málo slov, aby deň bol lepší, a preto prijmite týchto pár: ďakujeme vám. Za to, že nám
často dávate príklad sily tým, že sa nevzdávate; že nám
dávate energiu, keď máte radosť z vecí, ktoré pre vás
robíme; že i keď ste mnohí anonymní, vieme, že ste…
Želáme vám krásne letné dni, veľa slnka nielen na
oblohe, ale aj v duši.
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GENERÁLNY PARTNER
Nadácia Slovenskej sporiteľne
TOP PARTNERI
4ka, DADS Advertising, DHL Express (Slovakia), spol. s r. o., Fun rádio, MetLife, O2 Slovakia, s. r. o.,
Orange Slovensko, a. s., Slovak Telekom, a. s., Slovenská pošta, a. s., Smurtif Kappa Obaly Štúrovo, a. s.
PARTNERI
2imPress s.r.o., Arca Capital Slovakia, a.s., AVIS Slovensko, Bagetka na Račku, Cukráreň Wagner, dm-drogerie
markt, s.r.o., Edenred Slovakia s.r.o., FRAGILE, s.r.o., Fusakle, HOPIN, s.r.o., KON-RAD SPOL S.R.O., KRUH, n.o.,
CH.D., Kvetinárstvo Orchidea, Kvety Victor, LUNTER, Nadácia Volskwagen, NATURES, s.r.o., Pink Cakery, RAJO, a.s.,
SAVENCIA Fromage & Dairy SK, a.s., TATRAPAK, s.r.o., TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o., Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s.
MEDIÁLNI PARTNERI
.týždeň, Beauty&Woman, Bedeker zdravia, Cafe News, Goodwill, Hospodárske noviny, InBa, Liek, Mama a ja, Moja
psychológia, Naša nemocnica, Nota Bene, Pravda, RegionPRESS s.r.o., SME, ŠPORT, TASR, Trend, Új Szó, Vasárnap
Bardejovská televízia, Hlohovská televízia, Kežmarská televízia, Levická televízia, Mestská televízia Trnava, RTVS,
TA3, TV7, TV8, TV Karpaty, TV KOŠICE:DNES, TV Oravia, TV Panoráma, TV Pezinok, TV Reduta, TV Ružinov, TV Senior,
TV Severka, TV Turiec, TV Vega
Rádio Aktual, Rádio Best Fm, Rádio Europa 2, Rádio Jemné, Rádio KISS, Rádio Lumen, Rádio Vlna
www.beauty.sk, www.egoodwill.sk, www.euractiv.sk, www.funradio.sk, www.hnonline.sk, www.imhd.sk,
www.infospravy.sk, www.lekari.sk, www.mamatata.sk, www.medicc.eu, www.operaslovakia.sk, www.refresher.sk,
www.shmu.sk, www.webnoviny.sk, www.zones.sk, www.zoznam.sk, www.zlavadna.sk, www.zzz.sk
boomerang smartmedia, s.r.o., Dopravný podnik Bratislava, a.s., Dopravný podnik mesta Košice, a.s., eČasenka,
s.r.o., Eduinfo, s.r.o., FRAMEHOUSE, GoUP s.r.o., IDS Health Media Slovakia, spol. s.r.o., Martinus.sk – internetové
kníhkupectvo, Medias media s.r.o., playmedia s.r.o., Presse & Marketing Slovakia, s.r.o., See & Go, s.r.o.,
SuroSound, s.r.o., VL Media, spol. s.r.o., Železnice Slovenskej republiky
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