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Vážení priatelia, milí „esemkári“!

Porozprávam vám príbeh, vlastne dva. Oba sú o prístupe ľudí 
k životu, o tom, ako človek využíva šancu kráčať dopredu, ísť 
za svojím snom. Paul Potts  z mesta Port Talbot v Južnom  
Walese, bol ešte pred niekoľkými rokmi málo atraktívny mla-
dý muž. Od detstva bol tučný, neohrabaný a zakomplexova-
ný. V škole sa mu spolužiaci – všetci dobre vieme, aké dokážu 
byť deti kruté – vysmievali, ponižovali ho a tyranizovali. Paul 
mal pocit, že nestojí za nič, na nič sa nehodí, nemal žiadne 
sebavedomie a nevážil si sám seba. Keď dospel, uchytil sa 
ako predavač mobilných telefónov, ale ani to nebola žiad-
na sláva, pretože žil z ruky do úst a horko-ťažko sa pretĺkal 
od výplaty k výplate. A predsa tento mladý muž, ktorý si bol 
vedomý toho, že je ťarbavý tučniak a nikdy z neho nebude 
elegán typu Brad Pitt, mal sen. Túžil spievať v opere. Paul 
však nielen chcel stáť na opernom pódiu, on sa na túto mi-
siu potajomky tvrdo pripravoval. A keď sa mu naskytla šanca 
urobiť prvé kroky smerujúce k uskutočneniu svojho sna, sto-
percentne ju využil. Roku 2007 zvíťazil v prvej sérii súťaže Bri-
tánia má talent. Po svojom víťazstve predavač mobilov pod-
písal zmluvu na nahratie albumu a z jeho debutového titulu 
s názvom One Chance sa predalo 3,5 milióna exemplárov. 
Anglicko bolo z náhodného operného objavu vo vytržení a 
celý náklad sa v priebehu týždňa kompletne vypredal.
Paul Potts je dnes svetovou opernou hviezdou (nedávno 
bol hlavným hosťom Plesu v opere v Prahe) a zarába milió-
ny. Luxus však preňho veľa neznamená, najviac si váži to, že 
si dokázal získal srdcia miliónov divákov a poslucháčov. Do 
svojho hviezdneho života chce teraz okrem opery zakompo-
novať predovšetkým rodinu a dieťa. Na 12 rokov bezcitného 
a cynického šikanovania v škole sa snaží zabudnúť, ale stratu 
sebaúcty si nechce odpustiť. Dnes pri každej príležitosti dáva 
najavo, že každý človek má cenu, len nesmie rezignovať. A 
musí mať sen, ktorý mu dáva krídla a silu uskutočniť ho. Aj 
zakomplexovaný smoliar sa môže dostať na výslnie, len musí 
urobiť všetko pre to, aby sa na spomínaný piedestál skutoč-
ne vyšvihol.
Vo februári sa v ruskom Soči uskutočnili XXII. zimné olym-
pijské hry (ZOH). Pesimistické kuvikanie mnohých našich 
novinárov, že Rusi olympiádu nezvládnu, vyšlo naprázdno. 
Hostiteľská krajina ZOH zvládla na vysokej úrovni, hry boli 
bezpečné, a tak medzinárodní pozorovatelia, ako aj športov-
ci, sa o nich vyjadrovali v superlatívoch. Kto nezvládol olym-
piádu, sme boli my. Naša kuvikajúca novinárska pospolitosť 
a športovci. Žurnalisti dokázali nastrčiť mikrofón či pozvať si 

pred kameru lyžiarov, hokejistov atď. , ale už nemali odvahu 
spraviť analýzu, prečo je šport u nás v takej biede a úpadku. 
(Mimochodom, spomínate si, ako dlho sa naši novinári „rý-
pali“ po Londýne v tom, že do športu idú obrovské peniaze, 
len všetky sa vždy niekde prepadnú? Rovno mesiac im vydr-
žala odvaha – odvtedy všetci mlčia, peniaze do športu stále 
nalievame, ale výsledky sú úbohé). A tak sme sa z úst našich 
zjazdárov či bežkýň dozvedali, že jeden sa radoval, pretože 
sa mu podarilo zjazdiť svah a druhá, ktorá skončila na konci 
pretekárskeho peletónu, sa vyjadrila, vraj zabehla svoj štan-
dard. A tiež bola spokojná. A nikto - vrátane početného ve-
denia našej výpravy - im nevysvetlil, že ZOH nie sú turistika, 
ale na olympiádu sa ide bojovať. Až na hranicu nemožného, 
až do posledných síl, pretože ZOH je ponúkaná šanca. Špor-
tovcom od susedov, teda českým, sa to podarilo a odišli do-
mov s hŕbou medailí. Tí naši – okrem skvelej Kuzminovej - sa 
vrátili s dlhým nosom!
Keď som premýšľal o spomínaných príbehoch, zišli ste mi 
na um vy, „esemkári“. Možno preto, že žijete život, v ktorom 
uspokojiť sa so štandardom je málo. Vy predsa musíte kaž-
dý zápas vybojovať s plným nasadením, stopercentne, až do 
posledných síl. Neraz bojujete naraz dokonca na niekoľkých 
frontoch - proti neľútostnému osudu a zákernému nepriate-
ľovi, a zároveň zdolávate prekážky, ktoré na vašu cestu na-
hádzala spoločnosť svojou byrokraciou, netolerantnosťou či 
ľahostajnosťou. A to už ani nehovoriac o tom, koľko síl mno-
hých z vás stojí spolunažívanie s tými najbližšími, pretože nie 
v každej rodine má „esemkár“ vnímavé, milujúce a chápavé 
prostredie. 
Určite aj preto – podobne ako Paul Potts – poznáte svoju 
cenu. A tá je vysoká, najvyššia, aká môže byť, pretože na-
priek tomu, že vás „esemka“ nemilosrdne zráža na kolená, 
vždy vstanete a idete ďalej. Niekto na vlastných nohách, iný 
s paličkou a ďalší už, žiaľ, na vozíku. Ale idete v ústrety životu. 
A máte aj svoje sny, ktoré ste napriek krutej nepriazni osudu 
nestratili, nezriekli ste sa ich, nerezignovali ste. Mnohých z 
vás práve tie držia pri živote....  
Želám vám, milí „esemkári“, aby ste našli dostatok síl a odva-
hy na svojej dlhej ceste za snami, ktoré snívate.

Ľubomír Stanček 
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Pani doktorka, často sa hovorí o aktívnom živote „esem-
károv“: Čo to však konkrétne je? Nepochybne ide o širo-
kú tému, pretože dynamický život povedzme 25-ročného 
mladého muža, ktorému lekári zistili sklerózu multiplex, 
a aktivity dlhoročného pacienta „esemkára“, čo sa dožíva 
päťdesiatky, sú dve veľmi rozdielne veci. Ako vnímate túto 
problematiku vy ako lekárka, ktorá pomáhala dôstojnej-
šie kráčať životom viacerým generáciám „esemkárov“?

- Aktívny život „esemkára“ je dnes iný ako bol v minulosti. 
Ešte donedávna sa pacientom s diagnózou skleróza 
multiplex prízvukovalo, že majú mať „šetriaci“ režim, 
nemajú sa veľmi hýbať, nesmú sa naháňať atď. Mladým 
„esemkárom“sa dokonca zakazovalo cvičiť na telocviku, 
lebo pohyb by údajne mohol zhoršiť ich zdravotný 
stav. Dnes sme však už ďalej, vieme, že každá choroba 

NÁDEJ, ŽE TO BUDE 
LEPŠIE, JE VŽDY!

Mnohí „esemkári“ majú svoje sny a nejeden z nich sa podarí 
uskutočniť! - hovorí MUDr. Ľubica Procházková, PhD.

Každý človek má svoj sen, ktorý sníva. Tí šťastnejší, 
cieľavedomejší a tvrdohlavejší ho dokážu aj uskutočniť. 
Niekedy však zasiahne osud, ktorý budúcnosť človeka 
premaľuje temnejšími farbami, ako je to trebárs v prípade 
chronického ochorenia. Napríklad zákerná skleróza 

multiplex dokáže radikálne zmeniť život tak mladého 
dievčaťa ako aj zrelého muža. Znamená to však koniec ich 
snov, túžob a nádejí? Aj o tejto téme sme sa porozprávali s 
MUDr. Ľubicou Procházkovou, PhD.    

SLOVO ODBORNÍKA
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a každý človek potrebuje pohyb a že práve pohyb mu 
zabezpečuje lepší život. Keď sa „esemkár“ hýbe, zlepšuje 
sa jeho fyzická aj psychická kondícia. Okrem toho pacient 
by nemal zabudnúť na svoje aktivity, ktorým sa venoval 
pred touto chorobou, a ak žiadne nemal, mal by si ich 
vytvoriť. Mozog je veľmi plastický orgán, ložiská, ktoré 
sa počas choroby v ňom vytvoria, síce vyradia určité 
množstvo nervových vlákien, ale aj tak tam zostala ešte 
stále obrovská kapacita zdravých vlákien, ktoré môžu 
nahradiť tie poškodené. „Esemkári“ by sa teda cvičením 
a vôbec celkovým aktívnym prístupom k životu mali 
snažiť, aby sa im spomínané náhradné spoje vybudovali 
čo najskôr. Aktívny život tento proces nepochybne 
podporuje. 

História tejto choroby u nás zaznamenala, že v istom 
období akoby spoločnosť pacientom so sklerózou multiplex 
namiesto aktívneho života ponúkala alternatívu pasívneho 
invalidného dôchodcu... 
- Áno, to je ďalšia vec, ktorá sa objavuje ako relikt 
minulých rokov. Pacientom s touto diagnózou  sa 
skutočne nezriedka ponúkalo – a stávalo sa to ešte 
aj nedávno, najmä na slovenskom vidieku – aby išli 
do invalidného dôchodku. Doslova sa to odporúčalo, 
neraz sa dokonca ani nečakalo na to, kým sa zdravotný 
stav pacienta dramaticky zhorší. „Máte takúto chorobu, 
musíte sa šetriť, choďte do invalidného dôchodku...“ 
Dnes už je síce celková situácia iná, ale stále pretrváva 
mienka, že ak ide o pacienta s SM, ten by mal byť v 
invalidnom dôchodku. Aktívny prístup k životu by 
však mal byť taký, že nech pacient s SM robí dovtedy, 
dokedy môže. Pokiaľ je zamestnaný, nech sa drží svojej 
roboty. Samozrejme, kým zvláda veci a kým ho choroba 
z tohto procesu z rôznych príčin nevyradí. Lebo v práci 
je v kolektíve, medzi ľuďmi, jeho mozog sa trénuje 
pracovnými úlohami a kým sa uňho neprejaví výrazná 
porucha kognitívnych funkcií a svoju prácu zvláda, mal 
by pracovať. Samozrejme, príde obdobie, keď už pre 
únavu a kvôli rôznym problémom nevládze toľko robiť. 
Vtedy sa k slovu dostáva  čiastočný invalidný dôchodok. 
Stále je však možné nejakú pracovnú či rekreačnú 
aktivitu udržiavať.

Keď k vám príde pacient, a je jedno, či starší alebo mladý, 
okrem iných vecí s ním preberáte aj otázku aktívneho 
života. Mapujete jeho doterajší život, spoločne analyzujete, 
ako žil, čomu sa venoval a potom ho presviedčate, aby 
pokračoval v tom, čo ho bavilo, v čom bol dobrý a čo neraz 
bolo náplňou jeho života. Hovoríte mu, že možno to, čo 
dovtedy robil s láskou a elánom, už nebude môcť robiť v 
takom rozsahu a na takej úrovni ako doteraz, ale nesmie sa 
toho vzdať, práve naopak, musí v tom pokračovať... Dobre 
som to pochopil?
- Áno. To je ten trend, pretože pacienti sa väčšinou 
pýtajú či môžu športovať, chodiť na rekreáciu, k moru 
atď. V istom období sa totiž ani toto neodporúčalo, 
pretože dovolenka pri mori bola údajne príliš riziková. 

Pacientom hovorím, že môžu všetko robiť, nemusia 
sa v ničom obmedzovať. Samozrejme, atak môže prísť 
kedykoľvek a kdekoľvek, aj na dovolenke, preto vždy 
treba rátať s tým, že zdravotný stav „esemkára“ sa môže 
zhoršiť. Svojim pacientom skutočne odporúčam, že keď 
majú nejakú aktivitu, aby sa jej nevzdávali. A je jedno či 
tá choroba začne v dvadsiatke alebo neskôr. Vo väčšine 
prípadov, keď choroba prepukne, človek je plný života 
a je v dobrej kondícii. Na druhej strane to neznamená, 
že keď je „esemkár“ päťdesiatnik, tak musí chodiť s 
paličkou alebo musí byť na vozíku. Ale dokonca aj keď je 
už pacient odkázaný chodiť s paličkou, odporúčam mu 
rehabilitáciu. Žiaľ, táto otázka je u nás dosť zanedbávaná, 
pretože nemáme dostatok rehabilitačných pracovníkov, 
fyzioterapeutov, ktorí by sa špecializovali na neurologické 
ochorenia a zvlášť na sklerózu multiplex. Lebo je rozdiel 
cvičiť a cvičiť, rehabilitačný pracovník musí vedieť, ktoré 
skupiny svalov treba posilňovať a ktoré nie. Poznám 
konkrétny prípad, keď pacientku bolelo koleno a v 
zdravotníckom zariadení ju rok nútili cvičiť s ním. Mysleli 
si, že problém je v kolene. Napokon sa však ukázalo, že 
na príčine je skleróza multiplex. V tomto prípade bolo 
teda žiaduce celkom iné a komplexnejšie cvičenie.

Pani doktorka, cvičenie pre „esemkárov“ by malo byť, ako 
sa hovorí, ušité na mieru, teda špeciálne upravené pre ich 
potreby. Ale rovnako je to aj so športovaním pacientov s 
SM. Ktoré športy považujete za vhodné pre „esemkárov“?
- Pre pacientov s SM odporúčame rôzne programy 
zamerané na rehabilitáciu. Zo športov považujeme 
za veľmi vhodnú napríklad jogu. Jednak preto, lebo 
upokojí myslenie a aj tento pohyb je veľmi pozitívny, 
pretože človek si uvedomuje sám seba. Na Slovensku 
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je odporúčaná špeciálna joga pre „esemkárov“, ktorá 
existuje nahratá na nosičoch. Veľmi dobré je plávanie, 
bicyklovanie, čo sa týka kolektívnych športov, tie sú azda 
trochu menej vhodné, ale ak ich pacient zvláda, nech ich 
robí, nech športuje. Sú pacienti, ktorí sa nevzdávajú a 
ktorí športujú napriek tejto chorobe a športujú celé roky. 
Nedávno prišiel do ambulancie pacient a hovorí mi: „Pani 
doktorka, splnil som si sen, bol som na cykloturistike v 
Kanade, vo Whistleri. Je to vysokohorský kros na bicykli 
a zvládol som to...“ Má partiu kamarátov, ktorá jazdí 
na bicykloch po svete a vybrali sa aj do Kanady. Bol to 
náročný terén, olympijský, a on sa odtiaľ vrátil veľmi 
spokojný. Je to perfektný človek a ako pacient je už 
niekoľko rokov na liečbe. 
Mám pacientov, ktorí majú túto diagnózu, sú na 
biologickej liečbe a lyžujú. Jednoducho, neprestali 
športovať. Pretože istým problémom je aj to, že niektorý 
„esemkár“ má jednoducho strach, že na svahu spadne, a 
čo potom. Ale spadnúť na snehu môže predsa aj zdravý 
človek, aj ten si môže dokonca aj nohu zlomiť. Pacient 
s hendikepom sklerózy multiplex, samozrejme, lyžuje 
opatrnejšie, ale nevzdal sa svojej lásky – lyžovania. Mnohí 
ďalší plávajú, bicyklujú,  hrajú futbal, chodia na tréningy. 
Isteže, ich výkon niekedy nie je úplne stopercentný a oni 
si to uvedomujú, ale kým sa pohybujú, kým sa snažia 
športovať, cvičiť, hýbať sa, je to veľmi dobrý program. 

Nedávno som si listoval v knižke Skleróza multiplex: 300 
tipov a rád, ako ju zvládať lepšie (píšeme o nej na str. 8 
-11) a na mnohých miestach som našiel poznámku, že to 

či ono zariadenie, zdravotná pomôcka atď., ktoré sú bežné 
vo svete, u nás, žiaľ, nie je k dispozícii. V tejto súvislosti sa 
natíska otázka, prečo sa naše výrobné fi rmy nezaujímajú o 
to, aby spomínané zdravotné pomôcky vyrábali? Čo sme v 
tomto procese zanedbali?
- Vrátim sa ešte k predchádzajúcej téme. Zanedbali sme 
rehabilitáciu a to celkovo v oblasti neurorehabilitácie. Tá 
naozaj pokrivkáva. Rehabilitačných pracovísk je málo, 
rovnako aj rehabilitačných pracovníkov a okrem toho 
pacienti, ktorí majú tento hendikep, sa niekedy iba veľmi 
ťažko dostanú do rehabilitačného zariadenia. Navyše 
-  desať rehabilitačných cvičení, ktoré pacient dostane, 
a o pol roka neskôr potom ďalších desať, ho z biedy 
nevytrhne. On potrebuje pravidelne cvičiť. A to mu 
nedokážeme poskytnúť. Chýbajú nám liečebné ústavy 
pre  chronicky chorých pacientov, tak s touto diagnózou, 
ako aj s inými neurologickými diagnózami, do ktorých 
by mohli prísť dvakrát do roka na rekondičný pobyt. A 
mal by to byť cielený rekondičný pobyt. 

Znovu pripomeniem otázku absencie zdravotných 
pomôcok pre „esemkárov“. Pani doktorka, stal sa vám 
napríklad taký prípad, že by za vami prišiel majiteľ 
slovenskej fi rmy a požiadal vás, aby ste mu poradili, aké 
zdravotné pomôcky „esemkári“ najviac potrebujú (trebárs 
tyč – opora pri vstávaní z postele, madlá atď). Zažili ste 
niečo také?
- Toto sa mi ešte nestalo! V minulosti sme chceli, aby sa 
u nás vyrábala jedna jednoduchá pomôcka, ktorú som 
videla na Západe. Žiaľ, nepodarilo sa to. Išlo o držiak 
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na francúzsku barlu či vôbec na barlu. Je to zdanlivo 
až smiešna maličkosť, ale keď pacient niekde príde a 
barlu si oprie o pult či o stôl, tá mu môže spadnúť na 
zem. Pomôcka pozostávala z dvoch polkruhov, z ktorých 
jeden bol upevnený na barlu a druhý sa prichytil o hranu 
stola. Veľmi jednoduchá, ale praktická príchytka. Žiaľ, 
nepodarilo sa nám nájsť nikoho, kto by to u nás vyrábal. 
Toto sú maličkosti, ktoré však pacientovi skutočne 
pomáhajú, lebo preň je veľký problém, keď mu barla za 
deň aj viackrát spadne na zem. Množstvo problémov 
majú pacienti aj s rehabilitačnými pomôckami. Niečo 
môže hradiť poisťovňa, niečo si pacient musí sám kúpiť. 
Mimochodom, tieto pomôcky sú dosť drahé. Normálny 
človek, ktorý je zamestnaný a má plat, si ani neuvedomí, 
keď za niečo zaplatí 20 alebo 30 eur. Ale kto má invalidný 
dôchodok 200-300 eur, a musí z toho vyžiť, tak veľmi 
rozmýšľa, či si kúpu pomôcky vôbec môže dovoliť. 
 
Turistika určite patrí medzi športy vhodné aj pre 
„esemkárov“. Mnohí z nich by však uvítali, keby napríklad 
existovali mapy s vyznačenými trasami, ktoré sú vhodné 
pre zdravotne handikepovaných ľudí. Vedeli by ste uviesť 
príklad, že naši turistickí sprievodcovia pamätajú aj na 
takýchto ľudí?
- Vo Vysokých Tatrách je jeden chodník pre vozičkárov - z 
Hrebienka na Zamkovského chatu -, ktorý bol riešený v 
tomto zmysle. Kedysi sme jednému pacientovi umožnili, 
aby si splnil svoj sen. Bol vozičkár a vyviezli sme ho na 
Skalnaté Pleso. Dostal sa dokonca aj na Lomnický štít. 
Bol to pacient z východného Slovenska, žil pod Vysokými 
Tatrami, ale pre svoj hendikep sa do veľhôr nedostal. 
Vtedy začali časť turistického chodníka z Hrebienka 
lepšie, kvalitnejšie dláždiť, aby trasa bolo prístupná aj pre 
vozičkárov. Myslím, že takto je aj značená v turistických 
mapách. Ale to je iba jeden úsek.

Tradičnou otázkou našich rozhovorov býva, čo je nové v 
oblasti liekov a liečebných metód. Tak čo je nové?
- Ešte raz sa vrátim k rehabilitácii... V polovici februára 
2014 bratislavské Združenie SM Nádej otvorilo takzvaný 
mobilný stacionár. Je to prvá lastovička z projektov 
združenia, pričom je obdivuhodné, aké skvelé myšlienky 
a smelé plány majú členovia Nádeje. Mobilný stacionár 
je ohromná vec a spočíva to v tom, že k pacientovi, 
ktorý je menej mobilný, príde domov rehabilitačný 
pracovník špecializovaný na túto chorobu. A takisto 
psychoterapeut. Pokiaľ sa združeniu Nádej podarí z 
fi nancií, ktoré sa im podarilo získať, rehabilitovať hoci 
niekoľko pacientov, je to veľké plus. Toto je však už 
extrém týkajúci sa pacientov, ktorých zdravotný stav 
nie je dobrý. Ale kvalitnú rehabilitáciu potrebujú aj 
tí, ktorí na tom nie sú až tak zle. Aj oni by potrebovali 
takéto stacionáre, ktoré by nemuseli byť mobilné, ale 
mali by existovať. Možno by stačil priestor, kde by 
ráno na vozíčkoch prišli, a tam by sa im už venovali 
odborníci. Večer by si po nich prišli príbuzní. Celý deň 

by strávili v kolektíve a určite by im pomohlo aj cvičenie 
či psychoterapeut. Žiaľ, takéto stacionáre nám chýbajú. 
Nemuseli by to byť lôžkové zariadenia, ale stacionár 
tohto typu by bol pre „esemkárov“ dobrým riešením.
Čo sa týka liekov, ostatný rok máme k dispozícii už 
aj ich tabletkovú formu. Sú určené pre druhú líniu 
liečby. (Pozn. Lieky prvej línie sa podávajú pacientom 
pri diagnostikovaní ochorenia. Ide o interferóny a 
glatirameracetát v injekčnej forme. Keď táto liečba zlyhá, 
lekár môže predpísať lieky druhej línie. Tu je k dispozícii 
infúzny Natalizumab. Od roku 2012 máme na liečbu SM 
aj tabletku - fi ngolimod.) Tento rok by však mali prísť aj 
ďalšie lieky. Zatiaľ je ťažké hovoriť o nich, ale v Európskej 
únii sú už zaregistrované. Mnohí „esemkári“ majú sny a 
niektoré sa im podarí uskutočniť. Na východe sa snažia 
otvoriť rehabilitačnú kliniku, majú to už schválené. 
Uvidíme, ako sa to podarí, pretože je to otázka fi nancií a 
ľudí, lebo nie vždy narazia na tých správnych ľudí, ktorí 
im ochotne vychádzajú v ústrety. Združenie SM Nádej, 
ktoré otvorilo mobilný stacionár, malo nielen šťastie na 
získanie prostriedkov, ale mali aj dobrý nápad. A pokiaľ je 
dobrý nápad a správna miera tvrdohlavosti a vytrvalosti 
uskutočniť túto myšlienku, tak sa niekedy dobrá vec 
podarí. Osobne týchto ľudí nesmierne obdivujem.

Človek nesmie stratiť svoje sny, pretože ak sa ich zriekne, 
to je prvý krok do hrobu. Začína rezignovať na aktívny 
život a zmieruje sa so živorením. Keď so svojimi pacientmi 
konzultujete dnešok a zajtrajšok ich spolužitia s „esemkou“, 
máte odvahu povedať im, že sen je síce krásna vec, ale, žiaľ, 
realita je krutá a teda nech na svoje sny zabudnú? Alebo ich 
naopak povzbudzujete, aby zabojovali, nevzdali sa, hoci v 
tomto zápase nevyhrajú? Akú metódu používate?
- Nádej umiera posledná. Nádej, že to bude lepšie, je tu 
vždy. Som za to, aby sa snívalo!

Michal Strapko
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Je to neveľká, dalo by sa povedať, až šťúpla knižôčka, kto-
rej obsah sa však dá vyvážiť zlatom. Jej autorka, Shelley 
Peterman Schwarzová, žijúca v Spojených štátoch, sa v 
nej rozhodla ukázať svoj život tak Američanom, ako aj 
ľuďom žijúcim na celom svete. Jej úmysel zdanlivo nie 
je ničím výnimočný, veď svoje všedné aj sviatočné dni 

pred očami širokej verejnosti jednostaj pretŕčajú politi-
ci, fi lmové hviezdy a hviezdičky, hudobníci, topmodelky 
či umelci najrôznejšieho zamerania. Shelley Peterman 
Schwarzová je však celkom iný prípad: svoje súkromie 
pred spoluobčanmi neobnažuje preto, lebo je exhibicio-
nistka, ale preto, lebo je „esemkárka“.

So sklerózou multiplex žije už vyše 35 
rokov a zdá sa, že spolunažívanie s touto 
zákernou a agresívnou potvorou zvlá-
da veľmi dobre. Samozrejme, pozitívne 
hodnotenie „veľmi dobre“ vonkoncom 
neznamená, že Shelley sa má tak vynika-
júco, že už ani nevie, čo má od dobroty 
robiť. Skôr naopak, táto obdivuhodná 
žena sa rozhodla, že si od tety Rózy do-
slova vytrucuje a vybojuje každý deň 
svojho života. Nič nedostáva zadarmo, 
sú dni, keď ju každý pohyb bolí, keď ju 
každý krok stojí obrovskú námahu, ale o 
to viac bojuje. A dokázala si už vybojovať 
stovky drobných víťazstiev. Isteže, nero-
dili sa ľahko, neraz bolo treba z jej strany 
pohnúť rozumom, musela byť prefíkaná, 
vymýšľať nové veci a postupy, aby získa-
la body navrch nad tetou Rózou. A svoj 
zápas v rámci možností vyhrala!
Shelley  Peterman Schwarzová je však 
okrem iného aj mimoriadne komuni-

katívna a empatická osoba, a tak sa 
rozhodla, že si svoje fi nty v zápase so 
sklerózou multiplex nenechá pre seba, 
ale ich hodí na papier a vydá knižne. 
Skvelý nápad, len čo je pravda! A tak sa 
zrodili jedinečné knižky s témou Skleró-
za multiplex: tipy a rady, ako ju lepšie 
zvládnuť. Autorka do prvého vydania za-
radila 250 praktických návodov a nápa-
dov, ako si „esemkár“ môže uľahčiť svoj 
život. Publikácia mala obrovský úspech, 
pretože jej obsah bol úprimný, uveriteľ-
ný a realistický. O niekoľko rokov pripra-
vila doplnené a rozšírené vydanie, ktoré 
obsahovalo už rovných 300 tipov a rád, 
ako zvládnuť sclerosis multiplex. 
V týchto dňoch sa publikácia Skleróza 
multiplex: 300 tipov a rád, ako ju zvládať 
lepšie dostáva do rúk „esemkárov“ na 
Slovensku. Shelley ju nikomu nevnucu-
je, nenatíska, napísala ju však  s nádejou, 
že ten, kto má záujem, si ju nielen prelis-

tuje a prečíta, ale že si jej rady, ponauče-
nia a návody, ako sem-tam „vybabrať“ s 
tetou Rózou, vezme k srdcu. Autorka vo 
väčšine prípadov „esemkárom“ ponúka 
drobné rady do života, ukazuje im, ako 
možno úspešnejšie a efektívnejšie pre-
žiť deň, týždeň, rok, ba dokonca aj celý 
život. Samozrejme, nie sú to žiadne zá-
zračné recepty, ktoré pacientovi s diag-
nózou sclerosis multiplex zaručia šťastný 
a bezstarostný život. Takéto rady totiž 
neexistujú a nikdy existovať nebudú. 
Shelley Peterman Schwarzová sa svojim 
„esemkárskym bratom a sestrám“ priho-
vára ako dobrý, úprimný priateľ. A ten 
má cenu zlata. Podporí, podrží, poradí, 
lepšie a ľahšie sa s ním kráča životom. 
Prekladová literatúra sa k nám v absolút-
nej väčšine prípadov dostáva v podobe 
autentickej výpovede, teda všetky jej re-
álie sú zakotvené v spoločnosti žijúcej v 
zahraničí. Náš čitateľ sa síce dozvie, ako 
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Do rúk „esemkárov“ na Slovensku sa dostáva 
pozoruhodná kniha Skleróza multiplex: 
300 tipov a rád, ako ju zvládať lepšie

Dobrá rada 
nad zlato

RADY A NÁVODY 
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to vo svete vyzerá, aké technické vymoženosti existujú v tej 
ktorej krajine, ale to je tak všetko. Isteže, môže si vzdychnúť, 
škoda, že to tak nie je aj u nás, ale iné súvislosti medzi opísa-
nou krajinou a Slovenskom tam nie sú.
Bratislavská agentúra Evyan, ktorá zabezpečila preklad textu 
knihy Shelley Peterman Schwarzovej a jeho vydanie, sa vyva-
rovala tejto chyby a doplnila túto obdivuhodnú publikáciu o 
fakty a reálie z nášho života. A tak sa náš čitateľ nielen poteší 
rozprávaním Shelley o jej stratégii boja proti skleróze multiplex, 
ale napríklad dozvie sa aj to, ktoré konkrétne zákony a legisla-
tívne normy v Slovenskej republike sa vzťahujú na túto skupinu 
našich občanov (uvedené sú aj ich čísla a názvy), na ktoré in-
štitúcie a akou formou sa má pacient s diagnózou SM obrátiť, 
aby získal náležité zvýhodnenie, ktoré mu prináleží zo zákona 
atď. „Esemkár“ v knižke ďalej nájde základné rady, ako si uľah-
čiť život, je tam časť s názvom Váš domov venovaná prostrediu, 
v ktorom pacient žije a ktoré si môže prispôsobiť na svoj obraz. 
Veľmi podnetné sú tiež rady, ktoré autorka zahrnula do kapitoly 
s názvom Vyzerať dobre, cítiť sa lepšie, pretože pacientky s diag-
nózou SM síce podstupujú každodenný neľahký boj, ale nepre-
stali byť ženami, ktoré chcú dobre vyzerať a chcú sa páčiť. Ako 
zvládať zmätok v kuchyni, Ako sa o seba postarať, Ako zvládnuť 
zdravotné problémy či Víkendové výjazdy a dlhodobé cestovanie 
– toto sú témy ďalších kapitol, ktoré stoja za prečítanie.
Slovenské vydanie spomínanej publikácie však obsahuje aj ko-
mentáre a poznámky, ako to vo vzťahu k „esemkárom“ funguje 
u nás, pretože veci, ktoré Shelley považuje za bežné, normálne a 
štandardné, sú síce normou pre „esemkárov“ v Amerike, ale nie 
vždy platia aj na Slovensku. V knižke Shelley Peterman Schwar-
zovej sú teda aj konkrétne poznámky, ktoré upozorňujú na to, 
že napríklad niektorá pomôcka, ktorá pomáha pacientom s SM 
ľahšie zvládať situáciu doma, pri cestovaní či behaní po úradoch 
v Amerike, u nás, žiaľ, neexistuje. A všetky časti na záver obsahu-
jú veľmi praktickú informáciu Kde možno (potrebnú pomôcku) 
kúpiť mimo SR? Kniha je rozdelená na štyri časti a je veľmi pre-
hľadne usporiadaná. Časť A – to sú Základné rady, časť B – Uži-
točné informácie zo sociálnej oblasti, časť C – Právne predpisy v 
SR a časť D – kontakty v SR, SM centrá a poradne...
Shelley Peterman Schwarzová je skúsená autorka, ktorá má 
na svojom konte viacero zaujímavých publikácií. Keď napísala 
prvú verziu knihy Skleróza multiplex a tipy a rady, ako ju zvládať 

lepšie, azda iba tušila, že jej výpoveď by si mohla nájsť svojho 
adresáta. To sa aj stalo. Hneď po jej vydaní ju začali oslovovať 
„esemkári“ z celých Spojených štátov, ktorí sa s ňou delili o svoje 
skúsenosti v zápase s týmto ochorením, zverovali sa jej so svo-
jimi osudmi, ponúkali jej svoje vlastné vylepšenia najrôznej-
ších pomôcok. Možno by stálo za úvahu, keby sa aj „esemkári“ 
na Slovensku chopili príležitosti a posielali svoje postrehy, rady 
a vylepšenia na adresu redakcie nášho magazínu (je na str. 34). 
Tie potom môžeme zverejniť na jeho stránkach.
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Využitie sprchy a vane:
• Zvážte kúpu sprchového držiaka – košíka, ktorý sa jed-

noducho pripevní na sprchovaciu hlavicu a drží mydlo a 
šampón.

• Do vane či sprchy použite ozdobnú protišmykovú pásku.
• Ak používate gumovú rohožku, pravidelne ju perte v práč-

ke v mydlovom roztoku s troškou bielidla, aby ste odstránili 
klzký mydlový povlak.

• Kúpte si jednu z lacných sedačiek do sprchy alebo použite 
plastovú stoličku, aby ste mohli pri sprchovaní sedieť.**

**Sedačky do spŕch sú hradené zdravotnými poisťovňami.
• Nikdy sa neopierajte o vešiaky na uteráky alebo o držiaky 

na mydlo. Namontujte v sprche i pri vani držadlá. Poraďte 
sa s odborníkmi. Držadlá musia byť pevne pripevnené na 
stene. Ak nie ste schopní urobiť inštaláciu sami, radšej za-
volajte profesionála.

• Ak máte ruky od mydla, bude pre vás ťažké udržať kovovú 

časť sprchovacej hadice. Je dobré túto časť omotať niekoľ-
kými gumičkami, alebo gumenou páskou.

• Sprchový záves budete môcť ľahšie zaťahovať, ak tyč po-
triete vrstvou vazelíny a prebytočnú vrstvu odstránite pa-
pierovou utierkou.

Domáca lekárnička 
a usporiadanie kúpeľne
• Na vnútornú stranu dvierok lekárničky prilepte malé 
magnety – budú slúžiť na držanie pilníkov, nožničiek a 
ďalších kovových predmetov.
• Do úrovne očí namontujte poličku na korenie – tam bu-
dete odkladať lieky či malé veci. Ľahšie ich potom uvidíte 
a nebudete musieť siahať hlboko do skrinky.
• Pomocou otočného stolíka umiestneného na pulte či v 
kúpeľňovej skrinke budú predmety ľahšie dosiahnuteľné.

UPOZORNENIE
Knihu Shelley Peterman Schwarzovej Skleróza mul-
tiplex: 300 tipov a rád, ako ju zvládať lepšie vydalo v 
roku 2014 nakladateľstvo Grada pre agentúru Evyan 
v rámci jej pacientského programu SM KOMPAS, ktorý 
je podporovaný spoločnosťou TEVA, a bude ju pacien-
tom s diagnózou SM distribuovať aj prostredníctvom 
SM centier na Slovensku.
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• Vyhraďte si v kúpeľni miesto na zásuvku s čistou bieliz-
ňou. Po kúpaní budete mať všetko potrebné poruke.
Zrkadlová skrinka v kúpeľni môže byť pre deti alebo vozič-
károv príliš vysoko. Kúpte teleskopické zrkadlo a pripevnite 
ho buď na bočnú stenu skrinky s umývadlom, alebo nie-
kam hore. Teleskopické zrkadlá majú nastaviteľný otočný 
krk, pomocou ktorého môžete nastaviť ľubovoľnú pozíciu 
zrkadla. Zväčšovacie zrkadlá majú z jednej strany klasické 
zrkadlo a z druhej strany zväčšovacie, čo je skvelé pri líče-
ní alebo holení. Pouvažujte tiež o umiestnení zrkadlových 
dlaždíc do rôznych výšok na kúpeľňovej stene.
Používajte umývaciu rukavicu alebo mäkkú špongiu. Ak 
máte mokré ruky, špongia sa ľahšie používa.
Vyťahovacie papierové vreckovky sú lepšie uchopiteľné 
ako tie, ktoré sú naskladané v krabičke.
Na držiak na zubné kefky si dajte lyžičku s odmerkou, aby 
ste mohli užívať lieky v tekutej forme. Lyžičky môžete tiež 
zavesiť na háčiky pripevnené na vnútornú stranu dverí 
skrinky (lekárničky).
Ak máte problém dostať sa do vane či do sprchy, obsta-
rajte si sedačku do sprchy a vane, ktorá má visuté se-
dadlo. Dve nohy stoličky umiestnite do vane a zvyšné dve 
nohy na  podlahu. Sadnete si na sedačku a nohy necháte 
vonku z vane. Potom dáte obe nohy naraz do vane. Ak 
máte vo vani obe nohy, posuniete sa a budete sedieť ako 
na stoličke. Sedadlo posypte zásypom alebo škrobovou 
múčkou, aby ste si uľahčili posunutie. Pre viac informácií 
volajte predajňu so zdravotníckymi potrebami vo vašom 
okolí.*
*Elektrickú sedačku spolu s otočnou doštičkou vám 
môže predpísať neurológ, je plne hradená zdravotnou 
poisťovňou.

Spálňa
Ak si chcete ušetriť námahu spôsobenú chôdzou, povlečte 
najprv jednu časť postele a potom prejdite k druhej. Pri na-
ťahovaní plachty a obliečok vám pomôže palica s plastovým 
háčikom, vďaka ktorej si môžete pri vstávaní alebo líhaní lôž-
koviny urovnať. Pomocou háčika urovnáte posteľnú bielizeň 
jednoducho. Nemôžete ho však používať na termoprikrývky 
alebo materiály, ktoré by mohol háčik roztrhať. 
Ak si vyberiete správne lôžkoviny a potrebné vybavenie, bu-
dete sa cítiť v posteli omnoho pohodlnejšie. Vždy si vyberajte 
také prikrývky, ktoré budú teplé, ale nebudú ťažké. Elastické 
plachty sa ľahšie napínajú na matrac, pretože rohy sa lep-
šie roztiahnu. Ak máte ťažkosti s otáčaním v posteli, pomô-
žu vám saténové obliečky a plachty. Tiež si môžete pomôcť 
tým, že budete používať nylonové alebo hodvábne pyžamo. 
(Pozor: Neodporúča sa používať zároveň saténové prestie-
radlá a nylonové či hodvábne pyžamá – mohli by ste skĺznuť 
z postele).
Ak vám robí ťažkosti otáčanie alebo zmena polohy pri spaní, 
pouvažujte o premiestnení postele ku stene a inštalácii dr-
žadla či zábradlia. Pripevnite zábradlie či držadlo pomocou 
skrutiek na stenu a nainštalujte ho do výšky, ktorá vám bude 
vyhovovať.
Pri vchode do spálne majte vždy pripravenú baterku. Použije-
te ju v noci, keď máte zhasnuté svetlá a potrebujete si posvie-
tiť na cestu do postele. Potom si ju položte na nočný stolík, 
aby ste ju mali poruke pre prípad, že by ste museli uprostred 
noci náhle vstať.
Zorganizujte si skrinky v spálni tak, aby boli čo najprístupnej-
šie. Umiestnite si police a tyč na oblečenie do takej výšky, aby 
ste sa nemuseli naťahovať. Umiestnite si veci do priesvitných 
krabíc a nebudete ich musieť potom dlho hľadať. Ak budete 
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mať topánky v krabiciach od topánok, napíšte na vrchnák 
alebo inde na krabicu veľkými písmenami krátky popis obuvi 
(napr. hnedé bez opätku) a ľahšie ich potom nájdete. Môžete 
tiež odrezať bočnú stenu krabice a vrchnák ponechať, takže 
topánky ľahko uvidíte a vezmete si práve tie, ktoré chcete.

Úprava zovňajška
Ľuďom so sklerózou multiplex sa odporúča kúpanie či 
sprchovanie studenou vodou kvôli zachovaniu nízkej 
telesnej teploty. Toto odporúčanie pôsobí hrozne! Aby si 
telo zvyklo, začnite najprv s teplou alebo vlažnou vodou 
a postupne ju ochladzujte. Po kúpeli si oblečte froté žu-
pan a budete sa cítiť skvelo. 
Nahraďte ľahkú bavlnenú handričku na umývanie froté 
materiálom. Ak máte slabé ruky, ľahšie ju vyžmýkate.
Lepší stisk dosiahnete pripevnením špeciálnych rukovätí 
na hrebene, kefy a zubné kefky. Tieto rukoväte sú vyro-
bené z pružného vinylu a sú vhodné pre obe ruky. Objem 
rukovätí si tiež môžete zväčšiť pomocou gumených pá-
sok, ktorými rukoväte omotáte. Rovnako vám pomôžu aj 
Thermo Pellets, z ktorých rukoväť vymodelujete.*
*Výrobok možno kúpiť v e-shopoch.
Čistenie zubov nikdy nebolo ľahšie. Môžete si vybrať z rôz-
nych druhov zubných pomôcok počnúc dentálnou niťou, 
ktorá je napnutá na plastovom špáradle v tvare písmena 
C, a končiac rôznymi typmi elektrických zubných kefi ek. 
Tieto pomôcky, ktoré sa dajú kúpiť vo väčšine lekární ale-
bo v elektropotrebách, môžete ovládať jednou rukou.
Ak si kúpite novú fľaštičku laku na nechty, potrite von-
kajšiu hranu uzáveru krémom, rastlinným olejom alebo 
vazelínou. Aj pri opakovanom otváraní to pôjde ľahko a 
po zatvorení sa nikdy neprilepí.
Ak máte problémy s vytláčaním zubnej pasty z tuby, po-
môže vám pomôcka na jej vytláčanie. Niektoré jednodu-
ché typy majú drážku na namotávanie, ktorá sa nasa-
dí na koniec tuby zubnej pasty a jej stáčaním sa pasta 
vytláča. Osobne dávam prednosť pomôcke z plastu, do 
ktorej sa tuba uloží. Podobne sa potom otáčaním kľúčika 
tuba namotáva, tým sa pasta vytláča von a ja ju môžem 
ľahko aplikovať na kefku. Táto pomôcka je vhodná pre 
tých, ktorí sú slabí, alebo používajú len jednu ruku.
Vlhké teplo prenikne boľavými bodmi hlbšie a rýchlejšie než 
teplo suché. Terapeutické vlhké nahrievacie vankúšiky sa 
môžu pár minút nahriať v mikrovlnke a teplo potom udr-
žia aj pol hodiny. Niektoré typy držia počas ošetrenia pevne 
na mieste a uľavujú od bolestí chrbta a šije, bolestí spôso-
bených artritídou, svalových kŕčov, bolestí hlavy a ťažkostí 
s dutinami.*
*Terapeutické vankúšiky mnohých druhov sú bežne do-
stupné v obchodnej sieti.

Rady pri obliekaní
Každý večer si vyberte a pripravte oblečenie na ďalší deň. 
Ušetríte si tak energiu a čas, ktorý by ste tejto činnosti museli ve-
novať ráno. Ak potrebujete pomoc so zapínaním gombíkov či 
zipsov, môžete požiadať svojich blízkych o pomoc. Urobte tak 

skôr než odídu za svojimi dennými aktivitami.
Vyberajte odev podľa toho, akým činnostiam sa budete v ten 
deň venovať. Pokiaľ napríklad plánujete plávanie, vyberte si ob-
lečenie, ktoré sa ľahko oblieka i vyzlieka a má len zopár gombí-
kov, zipsov či pútok. Ak budete cestovať vlakom či lietadlom, po-
tom zvoľte odev z jemných materiálov. Klzká látka vám umožní 
ľahší pohyb pri zmene polohy. Rovnako postupujte aj vtedy, keď 
cestujete autom s čalúnenými sedadlami.
Obliekajte sa pred zrkadlom. Ľahšie tak nájdete rukávy a 
zapnete gombíky. Odevy zapínajte odvrchu, aby ste nevyne-
chali žiadny gombík. Prípadne zapnite najskôr spodné gom-
bíky a potom si odev oblečte cez hlavu.
Nohavice sa budú ľahšie obliekať, ak si pod ne dáte spodnú 
bielizeň z nylonu namiesto bavlny. Môžete tiež na pás prišiť 
pútka a ľahšie nohavice natiahnuť.
Dámy, skúste nosiť nadmerné pančucháče. Partie nôh tých-
to pančucháčov majú normálnu veľkosť, ale oblasť brucha 
je oveľa širšia než majú klasické pančucháče, preto sa ľah-
šie obliekajú a vyzliekajú. Pod nohavicami môžete tiež nosiť 
podkolienky a pod šatami samodržiace pančuchy. Oba typy 
sú na horných okrajoch elastické. Predávajú sa vo všetkých 
obchodoch s pančuchovým tovarom.

(Úryvky z knihy Shelley Peterman Schwarzovej  
Skleróza multiplex: 300 tipov a rád, ako ju zvládať 
lepšie)
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Svet ponúka
stále nové 
možnosti, 
treba ich 
využiť

Skutočné priateľstvo dáva „esemkárom“ 
silu kráčať životom odvážne a dôstojne

Skleróza multiplex je nevyliečiteľné ochorenie, dá sa iba 
spomaliť jeho priebeh. Človek musí zmeniť štýl života a pri-
jať „esemku“, žiť s ňou a dávať jej iba toľko, koľko je nevy-
hnutné, a to napriek tomu, že choroba si od neho berie stále 

viac a viac. Máme byť pokojní, vyrovnaní, harmonickí, ale 
vo väčšine prípadov musíme prejsť dlhú cestu, kým môžeme 
povedať: „Život je vždy krásny a jeho koniec je vlastne iba 
nový začiatok!“ 

PRÍBEHY

Chodila som do školy a už vtedy som tušila, že sa so mnou 
čosi deje, pretože som mávala chvíle náhlej „strnulosti“. 
Chcela som napríklad prejsť cez cestu a hoci som vykročila 
ako zdravý človek, od polovice prechodu sa moje telo už 
doslova vlieklo a na chodník som sa dostal už iba silou 
vôle. Celá spotená a vyľakaná som sa opierala o zábradlie a 
vravela som si: “Bože môj, čo bude so mnou ďalej?“ Vzápätí 
som sa pomaly ťahala do školy, od výkladu k výkladu, 
potom po schodoch, až som prišla do dlhej chodby, 
medzi kamarátov, ktorí ma ďalej takmer niesli. Konečne - 
fotokomora a kreslo. Hodila som sa doň a celá v šoku som 
premýšľala o tom, že nohy ma neposlúchajú a už nikdy to 
nebude tak, ako predtým... Mala som pravdu! Napríklad po 
obede sme šli z jedálne, rozprávali sme sa ako vždy, ja som 
však znenazdajky zostala stáť, pretože som sa nemohla 
pohnúť. Nikto to nechápal, spolužiaci ma teda chytili 
popod pazuchy a niesli ma do školy. Tam mi to prešlo. Toto 
sa opakovalo niekoľkokrát, až ma nakoniec 16. septembra 
temer nehybnú odviezli do nemocnice.
Rehabilitáciu som absolvovala v Jánských Lázních v 
Krkonošiach. Bolo to jedno z najkrajších období, na ktoré 
si spomínam. Pricestovala som autobusom a bolo tam 
nádherne. Nikto mi nepovedal, čo mi je, ale skleróza 

multiplex visela nado mnou ako strašiak. Hovorila som si: 
„Ak ju naozaj mám, zabijem sa!“ Potom však za mnou prišiel 
kamarát a okrem iného mi povedal: „Predstav si bralo, si na 
lane a lezieš. Vtom sa ti pokĺzne noha a letíš dolu. Našťastie, 
lano sa zachytí o výčnelok skaly a ty sa pokúsiš dostať sa 
naspäť do steny. Visíš na konci lana... A máš dve možnosti: 
môžeš visieť a čakať na pomoc s rizikom, že kým príde, lano 
sa môže rozodrať a ty spadneš tam, odkiaľ už niet návratu. 
Alebo sa pokúsiš vydriapať sa na skalu sama. S obrovskou 
bolesťou a hlbokými ranami sa ti to môže podariť!“
Keď odišiel, myslela som na to, že každý človek si musí 
prehodnotiť svoj život. Zistila som, že je to vlastne 
jednoduché. Prežila som neľahké obdobie a vďaka tomu už 
viem, kto aký je a čo má zmysel. Keď narazíš na niečo veľké, 
či je to láska alebo smrť, zrazu sa všetko vyjasní. Vtedy sú 
podstatné základné veci – že niekto je s tebou, že niekto pri 
tebe nie je, že ti ktosi podá trebárs hrnček s vodou, že niečo 
pre teba urobí, že ti niekto drží palce a je ochotný pomôcť 
ti. Mnoho vecí som si vtedy v hlave zrovnala.
Čo je v živote najdôležitejšie? Láska! O ňu ide celý život. 
Je jedno, kde si, čím si, čo vieš a čo bude ďalej. A tak som 
začala vnímať slnko, vzduch, spev vtákov – bol v tom pokoj, 
harmónia a priateľstvo, ktoré je tam, kde kvapka krvi z prsta 
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jedného človeka kvapne do dlane druhého, ktoré existuje, 
keď kamoška požičia kamoške svoj najlepší rúž. Alebo 
keď chlapec má dievča a keď sa ich vzťah zmení na lásku, 
pretože toto je šťastie, nekonečná nežnosť a vedomie, že 
ich už nič na svete nemôže rozdeliť! To nie je zamilovanosť, 
tá sa skončí, ale láska zostáva, je večná!
A ešte jedno priateľstvo ma dosť poznamenalo. Písal sa rok 
1974 a mala som 20 rokov. Išla som vtedy ako fotografi cký 
„doprovod“ horolezcov z VŠB do Vysokých Tatier. 
Bielovodská dolina, najdlhšia vo Východných Tatrách, 
krásna príroda, čisto, pokoj, les, vzduch, slnko, batohy-
kletry nám viezol rebriniak s koňmi. Šla som medzi dvomi 
vysokými chlapmi, ktorí spolu tvorili jedného ideálneho 
muža. B. ma beznádejne miloval. Dával mi pocit bezpečia, 
pokoja a krásy. To on mi ukázal prírodu takú, akú si dnes 
vážim. Nech sme sedávali či líhali vedľa seba, objímal ma 
tak majetnícky, akoby som bola niečo, čo mu patrí. L. bol 
jeho pravý opak, nespoľahlivý, nezodpovedný, ale miláčik, 
krásny a dokonalý milenec... Obaja vo mne spôsobili 
taký zmätok, že som sa o rok vydala, samozrejme, zle, za 
tretieho.
Jeden kamarát je však vo mne stále, hoci ma už fyzicky 
opustil. Hovoril: „Priateľstvo je ako kvapľová jaskyňa. 
Starnutím nestráca nič zo svojej jedinečnosti. A nelúčime 
sa navždy. Raz vojdeš do ostrého svetla, ktoré bude pomaly 
hasnúť a keď sa stlmí, budem tam stáť ja. Vôkol bude 
znieť nádherná hudba a ty budeš vedieť, že už nikdy ťa 
neopustím“.
O tom všetkom som premýšľala, keď som posedávala 
na lavičkách a pozorovala som krásnu dámu s telom 
znetvoreným chorobou, ako sa usmieva a dokonca 
tancuje, či vozičkárov, ktorí sa veselo zabávali... Až neskôr 
som pochopila silu spoločenstva a priateľstva, bez ktorého 
je iba opustenosť a samota dní, ktoré sa monotónne vlečú 
jeden za druhým, stále rovnaké, bez emócií, odmeriavajúc 
čas, ktorý človeku ešte zostáva. A pri vás nie je nikto, kto 
by vám povedal, že sa môžete pokojne smiať, že aj keď ste 
chorý, váš život predsa nie je zredukovaný iba na čakanie.
Mala som šťastie, že som si na istý čas našla partnera. 
Spomínam si, že sme chodili na dlhé prechádzky do 
mestských sadov a objímali sme niektoré stromy. Hovorilo 
sa, že majú energiu a silu. Kráčali sme popri rieke a on potom 
ležal a odpočíval s hlavou na mojom lone. Hladievala som 
mu čelo a líca, a želala som si, aby moja sila prešla do 
jeho tela. Mal rád moje dotyky, dodávali mu pocit pokoja 
a bezpečia. Potom sme šli k autu, cestou sme hľadali 
štvorlístky a držali sme sa za ruky. Strach z budúcnosti bol 
takto menší.
A tiež sme chodievali k miestnemu zámku, odpočívať. 
Sedeli sme na lavičke v krásnom parku tesne pri sebe, aby 
sme cítili teplo jeden druhého. Objímal ma okolo pliec a 
ja som sa dotýkala jeho ruky. Počúvali sme vážnu hudbu 
a mlčali sme. Ale keď sme potom prehovorili, znelo to ako 
jeden hlas: „Ži a nechaj žiť!“ Dokázal ma prekvapiť, nosil mi 
darčeky. Malé, ale krásne. Bol stále so mnou. Chodili sme 
na miesta, kde sme boli iba my dvaja, bledomodré nebo, 
čistý vzduch a okolo hory. Stáli sme v tom večnom tichu 
a pozerali sme sa do údolia. Cítila som šťastie, zvláštnu 

ľahkosť a mala som pocit, že nič nie je nemožné.
Jedného dňa som však zostala sama iba s množstvom 
spomienok. Bolesť a choroba mi zlomili telo, ale mozog 
funguje ďalej. Píšem jedným prstom na počítači a z jogy 
sa snažím robiť to, čo ešte dokážem. Ale najmä spomínam. 
Niekedy sa mi zdá, že stačí iba zdvihnúť sa a utekať do hôr, 
kde sa na jar všetko zazelenie, kde vietor fúka do vlasov... 
A potom už stáť tam hore a pozerať sa do diaľav. A vtedy 
túžim mať vedľa seba niekoho, s kým by som sa o tú krásu 
mohla podeliť. Spriaznenú dušu, priateľa. 
S „esemkou“ sa dá žiť, ale bez dobrých ľudí, bez priateľov, 
to  nejde.

Vlasta (podľa internetu)

 
Mám SM v pokročilom štádiu. Diagnostikovali mi ju 
pred šiestimi rokmi, ale je evidentné, že som ju mala 
už skôr, pretože keď si spätne premietam svoj život, 
jej príznaky sa u mňa objavili už predtým, ale som 
si ich nevšímala. Pred šiestimi mesiacmi som musela 
ísť do invalidného dôchodku. Znášam to veľmi ťažko, 
nie som schopná sa s tým vyrovnať. Pracovala som 
23 rokov ako zdravotná sestra v nemocnici a teraz 
som v úlohe pacienta. Je to celkom iná pozícia a 
veľmi depresívna. Môj šestnásťročný syn mi závidí, 
že som doma a od manžela počúvam, že on chodí 
do práce a ja som predsa doma, tak prečo by mi 
mal s niečím pomáhať. Veľmi zle chodím, ale keď 
mu poviem, že práve sa cítim trochu lepšie a že by 
sme trebárs mohli niekam ísť, odsekne mi – si chorá, 
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tak buď doma! V podstate som úplne izolovaná v 
byte, raz denne idem von so psom, inak s ním chodí 
manžel alebo syn. A manžel potom aj tak odíde za 
kamarátmi na pivo, každý deň. Nazdávam sa, že to 
robí azda preto, aby nemusel byť so mnou a nemusel 
si ma niekedy vypočuť. Myslím si totiž, že človek by 
mal svoje obavy ventilovať. Zostala mi iba jedna 
skutočná priateľka, ale tá má dieťa v prvej triede a 
súkromnú fi rmu, takže by bolo nefér obťažovať ju 
tak často, ako by som to potrebovala. Myslím, že 
manžel nedokáže pripustiť, že mi naozaj nie je dobre 
a to najmä preto, lebo by to musel priznať aj sám 
sebe. Nikoho nemám, mamička mi zomrela pred 
deviatimi rokmi a otec pred pätnástimi. Mám 38 
rokov a často sa pristihnem pri myšlienke, že by som 
to všetko mala skončiť – pokiaľ to ide. Viem však, 
že to nemôžem urobiť, mám neplnoletého syna a 
sučku, ktorá je na mňa naviazaná. Ale o to je to azda 
horšie – tá nemožnosť voľby.

Petra (podľa internetu)

Dobrý deň, priatelia! Zatiaľ sa nepoznáme, čo je, 
pravdupovediac, viac na moju škodu, než na vašu. Nie že 
by sme nemali príležitosť sa spoznať, tých bolo habadej. 
Ba nechýbala ani chuť; ale predsa sme nikdy neprekročili 
hranicu zdvorilostného pozdravu v čakárni kdesi pred 
ambulanciou. Moja chyba a moja preveľká vina, priznávam. 
Som však už starý pes, učiť ma novým móresom môže byť 
zhubné pre vaše nervy... O potrebe mať ich pevné ako skala 

pri stave súčasnej spoločnosti asi nikto žiadne pochybnosti 
nemá.
Hoci nie sme priatelia, predsa máme spoločnú nepriateľku. 
A že je to nepriateľka zdatná!  Sprevádza nás všade a 
vždy. Ak je niekto zvedavý na moje skúsenosti – ja sa s 
ňou stretávam každodenne, prvýkrát hneď ráno, len čo 
sa ohnivo pustím do zabehaného ranného kolobehu. 
Vstávam striedavo s úsmevom a so smútkom, v zúfalstve, 
ba nehanbím sa priznať, že občas mi šklbe kútikmi 
prepukajúcim nárekom. Keď si očička osuším, trielim ako 
opitý námorník do kuchyne načapovať si vlažnej vody, 
zahryznúť do jazyka a do voňavého jablka, i chrúmajúc 
začať s prípravou kávy. 
Tento môj rituál musí byť pre ňu náramne zaujímavý, pretože 
v tej chvíli prichádza prvýkrát. Neviem, ako sa dostala 
až ku mne, nepamätám si, že by som jej otváral dvere. 
Možno prišla oknom ako pravá zlodejka. Mne napríklad 
dôsledne vykráda všetku energiu, ničí môj záujem o okolité 
záležitosti, a čo ma mrzí najviac, viac-menej ma pripravuje 
aj o energiu bojovať a tešiť sa zo života. Veď život je stále 
taký krásny. Nadávame na politiku, na ceny, na všetko, 
ale predsa nás život neprestáva udivovať, každý z nás ho 
miluje, a každý tak rúče po svojom.  
Akože sa dá pred týmto zlodejstvom chrániť? Zamykať 
pred ňou na dva západy, kupovať kvôli nej bezpečnostné 
dvere, či okna so sieťkou proti bodavému čomukoľvek, 
nemá zmysel. Súdim to aj bez použitia odbornej literatúry 
pre neurológov: napriek tomu som si svojim tvrdením 
bohapusto istý. Izolovanie môže celý zničujúci proces len 
prehĺbiť, aby sme nakoniec kvôli spáleným mostom stratili 
reálnu nádej na návrat. A stále je k čomu sa vracať! Pozrite 
sa do očú prvému z členov vašej rodiny, ktorý sa pri vás 

lIlIlII
ssssusu

rrrrrtrtrrtrtrttttttt
čačačačačaččaččaččaa

ááánánáááánáánááánánáánnn
ssssssss

ínííníníníííníííínn
k

m
k

m
k

m
kk

m
k

m
k

m
k

m
kkkk

m
kkkk

m
k

m
k

mmm
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



15

PRÍBEHY
zastaví a ak v jeho očiach neprečítate túžbu po vašom čo 
najplnohodnotnejšom živote, nech zjem kefu, čo s ňou 
vytierala pavučinu tá moja. 
Mám kamaráta, s ktorým som prežil hádam 30 rokov. A to 
dvakrát, lebo sme si tie roky prežívali  vzájomne. Spoznali 
sme sa ako malí šarvanci na pieskovisku na sídlisku, kde 
nás mali pekne na očiach rodičia. Spolu sme vychodili školy, 
spolu sme brnkali v kapele, spolu sme strávili chvíle, ktoré 
skôr než papier znesie plápolajúci táborák. Vlani koncom 
leta som ho šiel pozrieť do Prahy. Som presvedčený, že Praha 
je mesto zo všetkých miest najčarovnejšie, niet jej páru na 
celučkom svete, hoci, priznám sa, pár som jej nehľadal 
ani u našich južných susedov. Ako že som cestovateľský 
„semtamťuk“, Praha je moja hviezda. Ale kvôli Prahe som 
necestoval. Chcel som sa stretnúť s postavičkou pre mňa 
prevzácnou. Prišiel som len na víkend, ale už cestou v 
autobuse som premýšľal nad tým, či mi naša spoločná 
nepriateľka dovolí užiť si z výletu aspoň „ždibec“ (musím 
predsa ukázať, že som sa počas návštevy naučil aspoň 
jedno slovko). V duchu som korigoval plány na prosté 
posedenia pri pohári vínka, možno sa pôjdeme prejsť 
na Kampu, aby sme sa hneď vrátili do nášho dočasného 
stanoviska, neustále sledujúc  stav mojej kondície. Ako sa 
vraví, hádzal som fl intu do žita už vtedy, keď po žite nebolo 
ani chýru; či pre vás, ktorí ste slobodomyseľnejší - sťahoval 
som gate, hoci brod bol ešte ďaleko. 
Po príchode, zvítaní a prvotnom nadýchnutí sa tunajšej 
atmosféry, som sa nechal vtiahnuť do nadšenia môjho 
kamaráta, a už som vôbec neoponoval jeho plánom. Vraj: 
„ Majo, my sa poznáme celý život, čo si budeme hovoriť... Ja 
budem robiť plány na víkend, ty sa stráž.... A keby dačo, tak 
nič.“ Takto ma upokojil a očividne čakal, že k tomu zaujmem 
stanovisko. Márne. 
Môj kamarát je pre mňa veľkým vzorom. Nepoznám 
situáciu, kedy by sa zľakol výzvy vo svojom živote. Je 
vzdelaný, múdry, vtipný až mi bránicu láme, a ešte takto 
prelomeného ma dojme spomienkou, či postrehom, ktorý 
sa zdá každému taky blízky, sťa by sa jemu stal. Prežil 
so mnou búračku, kde nebyť bleskovej reakcie za nami 
idúceho pána kamionistu vezúceho propán-bután, teraz 
je na mieste nášho automobilového nešťastia (aj keď stále 
neviem, či sa dá tisícdvestotrojka označiť za automobil) 
jeden kráter, prežil tisícročné záplavy v Prahe, kde voda 
odplavila majetky spolu so spomienkami, prežil cunami 
na Novom Zélande, kde - ako vravel – „čo mladé utekalo,čo 
staré nevládalo“; ako beznadejný politológ bez známky 
strachu pracoval ako „marketér“, zberač jablk, časník, letuš 
(steward v letadle)... Verím, že jeho nekrológ bude hrubý 
ako Biblia, či Encyclopædia Britannica. 
Preto som sa nechal strhnúť, vraviac si: „Aspoň cez víkend 
budem ako on, príjmem výzvy a o účet sa budem starať až 
na konci.“ Plánov bolo požehnane. A čím viac ich bolo, tým 
viac priateľov, či nových známých, sa okolo nás kopilo, a 
počet udalostí, ktoré „musím“ vidieť, sa znásoboval. 
Čo vám poviem? Na konci víkendu som bol, čo sa týka 
energie, vyžmýkaný  ako Darinka mandarinka po 
zdvorilostnej návšteve mileného pomaranča vo fabrike 
na ovocné šťavy. Ale čo sa jednou stranou stratilo, to sa 

mi druhou stranou mnohonásobne vrátilo. Ubudlo síl, ale 
vrátila sa  mi životná energia, radosť, všetko to, po čom 
som roky bezúspešne túžil, aby sa vrátilo. Vrátila sa mi číra 
chuť do života, iskra, ktorá by mohla i hviezdy rozsvecovať. 
Našiel som recept, ako na nepriateľku. 
Sú dve hodiny po polnoci, končím s písaním výlevu, ktorý 
rád venujem tým, ktorí so mnou zdieľajú symptómy, strach 
i nádeje, ktorí so mnou zdieľajú jednu ťažko poraziteľnú 
nepriateľku. Všetci isto viete, akú nepriateľku mám na mysli.
Budem prešťastný, ak ju v čo najväčšej miere porazíme 
zbraňami, ktoré nám ostali. Pohodou, radosťou zo života, 
humorom… Tých našich zbraní je stále velikánske množstvo. 
A ak sa rozhodneme tie zbrane využívať, geometrickým 
radom sa budú množiť. Boj vyhrať nemusíme, k spokojnosti 
nám bude isto stačiť mierová dohoda o remíze.  

Marek Vešper

Vážení priatelia, v minulom čísle nášho magazínu sme 
vyhlásili literárnu súťaž. Oslovili sme vás, aby ste nám 
posielali svoje poviedky, úvahy, postrehy či básne. 
Dnes je už naša súťaž v plnom prúde a do redakcie 
prichádzajú vaše práce – mnohé sú veľmi podnetné a 
zaujímavé. Jednu z nich, rozprávanie Mareka Vešpera, 
uverejňujeme a jej autora odmeníme peknou knihou.
Milí „esemkári“, naša literárna súťaž pokračuje ďalej 
a my sa tešíme na ďalšie vaše práce, ktoré nám 
môžete posielať aj elektronickou poštou na adresu: 
smkompas@smkompas.sk

Vaša redakcia
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KVALITA ŽIVOTA

Začiatkom druhej februárovej dekády, presnejšie pove-
dané, 11. februára 2014, totiž v slovenskej metropole 
otvorili  prvý mobilný stacionár pre pacientov so sclero-
sis multiplex. Toto jedinečné zariadenie, ktoré je na Slo-
vensku prvou lastovičkou svojho druhu, vzniklo vďaka 
nezištnej pomoci a podpore mnohých darcov, prispie-
vateľov a tiež Nadácie VÚB banky. Mobilný stacionár je 
novou službou pre pacientov s diagnózou sclerosis mul-
tiplex na Slovensku. Jeho fungovanie je pomerne jedno-
duché: špecialista, ktorého si „esemkár“ objedná podľa 
svojej aktuálnej zdravotnej potreby a požiadaviek, chodí 
na návštevu domov k viac či menej imobilným pacien-

tom. Raz je to psychológ či psychiater, inokedy zase fy-
zioterapeut alebo iný odborník, ktorý sa špecializuje na 
diagnózu skleróza multiplex. Pacient teda podľa zvole-
ného režimu - jednorazovo alebo pravidelne - v domá-
com prostredí dostáva odbornú a profesionálnu pomoc, 
ktorú by inak musel vyhľadať v zdravotnom zariadení. 
V konečnom dôsledku sa takto vďaka mobilnému sta-
cionáru zvýši kvalita života pacientov, ktorí už nemusia 
dochádzať – neraz to nie je cestovanie, ale cesta plná 
utrpenia a najrôznejších prekážok - na prepotrebnú re-
habilitáciu, alebo si udržiavať pre seba tak podstatný so-
ciálny kontakt.

Skvalitnenie 
života pacientov

V slovenskej metropole začal svoju pôsobnosť mobilný 
stacionár pre „esemkárov“ 

Správa, ktorú naše spravodajské agentúry približne v polo-
vici tohtoročného februára zastrčili medzi tucty iných, tam 
rozhodne nepatrila. Napriek tomu, že neobsahovala fakty, 
ktoré by súviseli s prelomovými udalosťami svetových dejín, 
šokujúcimi prírodnými katastrofami či s najnovšími vý-

strelkami novodobých „celebrit“, rozhodne si zaslúžila náleži-
tú pozornosť. Bola obsažná, konkrétna, niesla v sebe vysoko 
pozitívny náboj a vzbudzovala nádej. A cieľová skupina, ktorej 
bola predovšetkým určená, ju presne tak aj prijala  – pozorne, 
vnímavo, s veľkým a nefalšovaným záujmom.
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Jedinečné služby
Otvorenie nového mobilného stacionára sa uskutočnilo 
v priestoroch organizátora projektu, Združenia sclerosis 
multiplex Nádej, na ulici Janka Alexyho 13 v Bratislave 
- Dúbravke. Bola to veľmi milá a dojímavá slávnosť, po-
čas ktorej sa mnohým prítomným dokonca objavili slzy v 
očiach. Slzy radosti aj vďačnosti, pretože túto pozoruhodnú 
myšlienku sa podarilo uviesť do života vďaka dobročin-
nosti, spolupatričnosti a ochote pomôcť desiatok zná-
mych aj anonymných darcov. Tí vytvorili nevyhnutný fi-
nančný základ, ktorý potom veľkoryso podporila známa 
Nadácia VÚB banky.
„Zmyslom tohto projektu je predovšetkým pomôcť pa-
cientom. Ochorenie skleróza multiplex sa nedá vyliečiť, 
obmedzuje nás v normálnom živote. Takáto starostlivosť, 
súdiac podľa skúseností zo zahraničia, prináša predĺženie 
a skvalitnenie života takto postihnutých ľudí,“ povedala 
počas slávnostného príhovoru na otváracom stretnutí 
predsedníčka bratislavského Združenia sclerosis multi-
plex Nádej, Jaroslava Valčeková.
Koordináciu činnosti mobilného stacionára zabezpečuje 
práve Združenie SM Nádej. Tu sa môžu prihlásiť pacien-
ti – záujemcovia, ktorí vyslovia svoje požiadavky a zdru-
ženie potom zorganizuje návštevy odborníkov u nich 
doma. Špecialisti sa „esemkárom“ budú venovať podľa 
dohodnutého harmonogramu, ktorý by mal byť nastave-
ný na istú pravidelnosť návštev prameniacu z aktuálnej 
potreby pacienta. Optimálny variant by mohol byť - dve 
či tri návštevy do týždňa. Imobilní alebo čiastočne imo-
bilní pacienti so sclerosis multiplex takto dostanú mož-
nosť využívať služby, ktoré im doteraz neboli dostupné. 
Vznik mobilného stacionára podporila Nadácia VUB 
banky v rámci projektu, v ktorom banka poskytuje žia-
dateľom o pomoc finančné prostriedky do výšky 10-ti-
síc eur s tým, že rovnakou sumou musia prispieť aj ďalší 
darcovia. Na mobilný stacionár sa takto „poskladali“ de-
siatky drobných darcov, ako aj firmy a spoločnosti, ako 
napríklad Novartis, GSK, Sanofi, Istropolitana Ogilvy, Bio-
gen Idec, Merck, Teva, Borasport, Jemné melódie...  

Kúsok pohody
Na slávnosti uvedenia do života prvého mobilného sta-
cionára pre „esemkárov“ na Slovensku sa stretli pacienti 
s diagnózou sclerosis multiplex, lekári, rôzni špecialisti, 
zástupcovia sponzorských organizácií, ako aj rodinní 
príslušníci hendikepovaných ľudí. Všetci uvítali tento 
prvý krok na dlhej ceste ako výnimočnú pomoc, ktorá je 
určená predovšetkým tým najťažším pacientom - ležia-
cim alebo tým, čo sú na vozíčku. Za jednu hodinovú ná-
vštevu odborníka chorý zaplatí päť eur, zvyšok nákladov 
preplatí Združenie SM Nádej. Mobilný stacionár už teraz 
pomáha trom pacientom a vedenie združenia verí, že sa 
ich počet už čoskoro rozšíri. Ak sa táto prvá lastovička 
bude úspešne prezentovať, potom by mobilné stacioná-
re mohli fungovať aj v iných slovenských mestách.
Nadácia VÚB banky posudzovala mnoho pozoruhodných 
projektov a Združenie SM Nádej sa o podporu uchádzalo 

v tvrdom konkurenčnom zápase s viacerými žiadosťa-
mi, medzi nimi bola napríklad obnova mestského parku, 
oprava cesty, ktorú zničila povodeň, umožnenie štúdia 
talentovaným deťom zo sociálne slabších rodín či otvo-
renie centra pre ľudí bez domova. Združenie SM Nádej 
vypracovalo projekt, ktorý zaujal svojím humanizmom, 
ľudskou spolupatričnosťou a úsilím vrátiť zdravotne hen-
dikepovaným ľuďom do života kúsok slnečnej pohody. 
Určite aj pre tieto prednosti spomínaný projekt uspel 
v konkurze. Nadácia VÚB banky pri príležitosti svojich 
10. narodenín rozdelila 100 000 eur, čím potešila mno-
hých našich spoluobčanov, medzi nimi aj bratislavských 
„esemkárov“.
Hovorí sa, že zaujímavé nápady a vytrvalosť doviesť vec 
do úspešného konca, sú faktory, ktoré menia svet. Existen-
cia mobilného stacionára pre pacientov so sklerózou mul-
tiplex   je toho najvýrečnejším potvrdením. Svet mnohých 
„esemkárov“ sa vďaka nemu zmení – k lepšiemu. 

Michal Strapko
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SM CENTRUM

Doc. MUDr. Pavol Sýkora, PhD.: U detí väčšinou zápalové 
procesy prebiehajú ťažšie, nezriedka až veľmi dramaticky.

Osud „esemkára“ 
závisí od prvých 
rokov liečby
V stálej rubrike nášho magazínu s názvom SM centrá 
predstavujeme špecializované pracoviská na Slovensku, 
v ktorých odborníci poskytujú lekársku pomoc dospelým 
pacientom s diagnózou skleróza multiplex. Vo všeobec-
nosti možno konštatovať, že spomínané zariadenia majú 
viac-menej spoločný charakter, program aj cieľ, registrova-
ní pacienti tu nájdu pomoc a všestrannú podporu, a ak me-
dzi nimi nejaké rozdiely predsa len sú, tak azda iba v ich cel-

kovom imidži a v úrovni interiérového vybavenia. Pravda, 
existuje tu jedna výnimka, pracovisko, ktoré má medzi 
spomínanými centrami osobité postavenie: je ním Porad-
ňa pre deti s demyelinizačnými ochoreniami CNS. Sídli na 
bratislavských Kramároch, je súčasťou Kliniky detskej neu-
rológie NFNsP v Bratislave a vedie ju prednosta, doc. MUDr. 
Pavol Sýkora, PhD.

Špičkové pracovisko
Spomínaná klinika detskej neurológie – aby sme predo-
streli celkový obraz -  je najvyšším špecializovaným pra-
coviskom v odbore detská neurológia v Slovenskej re-
publike. Člení sa na lôžkovú časť (má 20 lôžok a možnosť 
hospitalizovať aj matky s deťmi), ambulantnú časť a neu-
rofyziologické laboratória. Táto bratislavská klinika zabez-

pečuje komplexnú liečebno-preventívnu  starostlivosť o 
detí s ochoreniami centrálneho, periférneho nervového 
systému a svalov do veku 18 rokov. Zároveň je výukovým 
pracoviskom pre poslucháčov LFUK, lekárov so špeciali-
záciou na detskú neurológiu a zabezpečuje kontinuálne  
medicínske vzdelávanie aj pre iné medicínske odbory. 
Lekári a zdravotné sestry ročne na lôžkovej časti ošetria 
okolo 800 detí a ambulantne tu vykonajú 12-tisíc vyšetre-
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ní. Súčasťou práce lekárov je vedecko-výskumná a publi-
kačná činnosť.
„Sclerosis multiplex je všeobecne známe ochorenie a väč-
šinou postihuje ženy medzi dvadsiatym a tridsiatym ro-
kom života“, hovorí prednosta kliniky, docent Pavol Sýko-
ra. „Toto ochorenie sa však vyskytuje aj u detí, hoci u nich 
je viac-menej zriedkavé. Štatistiky uvádzajú, že tri až päť 
percent pacientov, ktorí majú sklerózu multiplex, si toto 
ochorenie „nadobudlo“ pred šestnástym rokom života...“
Docent Pavol Sýkora je nielen vynikajúci odborník, ale je 
aj dobrý rozprávač, ktorý dokáže veľmi horúce témy (celo-
životná diagnóza je predsa viac ako pálčivá otázka!) podať 
rozvážne, fundovane a s nadhľadom. Skleróza multiplex je 
síce v detskom veku zriedkavá, ale predsa sa vyskytuje, a 
tak ma zaujíma, prečo „esemka“, tento zákerný „spoločník“ 
človeka, zaútočí na deti iba vo výnimočných prípadoch. 
„Zdá sa, že v detskom veku existujú nejaké mechanizmy, 
ktoré bránia prepuknutiu tejto choroby a tá sa potom v 
absolútnej väčšine prípadov vyskytne až neskôr“, vysvet-
ľuje môj hostiteľ. „Prečo je to tak? Do úvahy prichádzajú 
dve veci – tou prvou je, že imunitný systém dieťaťa, ktorý  
v podstate dozrieva, nie je schopný takéhoto chorobného 
procesu dovtedy, kým nedozrie. Čiže – podľa všetkého -  
imunitný systém musí byť dostatočne zrelý na to, aby táto 
choroba mohla prepuknúť. A druhá vec -  v detskom or-
ganizme vznikajú noxy,  ktoré rozpoznajú rizikový faktor 
pôsobiaci u vnímavého jedinca. Inkubačná doba ochore-
nia sclerosis multiplex je 10-15 rokov a toto by mohlo byť 
jedno z vysvetlení, prečo sa spomínané ochorenie u detí 
vyskytuje iba málokedy. Ešte raz opakujem: alebo je v hre 
nezrelý imunitný systém, ktorý zdanlivo chráni organizmus 
dieťaťa pred týmto ochorením, alebo noxa, teda škodlivina, 
pôsobí tak dlho, až kým sa to prejaví ako choroba.“

Opatrná diagnostika 
Lekárska veda zatiaľ v úplnosti nezodpovedala všetky na-
liehavé otázky súvisiace s diagnózou skleróza multiplex, 
hoci výskum a celkové mapovanie tohto ochorenia stále 
napredujú. V našom prípade však skutočnosťou zostáva, 
že „esemka“ sa najčastejšie vyskytuje v adolescencii me-
dzi 15. a 18. rokom života mladých ľudí. Je to už po ich 
puberte a platí tu, že dievčatá sú - v porovnaní s chlap-
cami – postihované oveľa častejšie. „Zdá sa, že toto ocho-
renie nemá, čo sa týka priebehu, nejaké špecifi ká“, kon-
štatuje docent Sýkora. „Ten je v podstate rovnaký ako u 
dospelých. Možno však povedať, že deti môžu mať ataky 
častejšie ako dospelí, čo potvrdzuje štatistika, že 60 per-
cent detí má do roka relaps tohto ochorenia. Okrem toho 
„esemka“ u nich prebieha trošku pomalšie. Žiaľ, platí aj 
to, že čím skôr skleróza multiplex prepukne, tým skôr nad 
pacientom zavisne hrozba invalidity. To je vážna otázka, 
lebo je rozdiel, či ochorenie prepukne v pätnástom roku 
adolescentky, alebo či ho lekár diagnostikuje u 35-roč-
ného pacienta. Keď sa začne v spomínanom pätnástom 
roku, mladej „esemkárke“ hrozí  invalidita podstatne skôr 
ako postihnutému dospelému, aj keď toto ochorenie u 
nej prebieha pomalšie.“ 

DDDDoDoDDDD cc. MMUDUDr.r PPavavolol SSýkýýkooorora,,,,a PPhhDhDhDD..

IlIlIlIlIlIu
sususu

trtrtrtrtrtr
ačaččččaaaa

náánánánánán
ssssssn

ínínínín
m

kk
m

k
mmm

aaa



20

SM CENTRUM

Docent Pavol Sýkora napriek svojmu nabitému dennému 
harmonogramu nesiaha – v snahe ušetriť čas - v rozhovo-
re o sclerosis multiplex po heslovitej argumentácii. Nao-
pak, celú problematiku objasňuje zoširoka a komplexne. 
Hovorí aj o problémoch, ktoré majú podobu špeciálnych 
ochorení detského veku, teda tých, čo sa podobajú na 
sclerosis multiplex a vyskytujú sa u detí mladších ako 15 
rokov. To však už predstavuje inú kapitolu v kategórií zá-
palových či autoimunitných ochorení.
Diagnostika tohto ochorenia na Slovensku je dnes, dá sa 
povedať, na vysokej úrovni. Lekári majú k dispozícii mag-
netickú rezonanciu, vďaka ktorej sa identifi kácia tohto 
ochorenia dostala na celkom inú úroveň ako tomu bolo 
v minulosti. Docent Sýkora si v tejto súvislosti neodpustí 
poznámku, že magnetická rezonancia je dostupná, ale čo 
sa týka vyšetrovania pacientov, u nás je taký trend, že skôr 
sa vyšetruje viacej ako menej. Inými slovami povedané, 
neraz sa vyšetruje aj zbytočne. Vráťme sa však späť k ma-
lým pacientom s diagnózou skleróza multiplex. V podsta-
te by dnes nemal byť problém toto ochorenie u detí včas 
diagnostikovať. 
„Problém niekedy býva v diferenciálnej diagnostike,“ zdô-
razňuje prednosta bratislavskej detskej neurológie. „Ide o 
to, že v podstate nie všetko, čo sa na magnetickej rezo-
nancii ukazuje ako zmena, je skleróza multiplex. U detí je 
toho oveľa viacej, je tu väčšie spektrum ochorení ako u 
dospelých, ktoré v podstate môžu imitovať sclerosis mul-
tiplex. Môžu to byť povedzme rôzne cievne ochorenia 
mozgu, prípadne vaskulitídy, embolizácia, teda poruchy 
prekrvenia mozgu, môžu sa prejaviť vrodené chyby látko-
vej výmeny, a vôbec všetko, čo nazývame leukodystrofi a. 
Takže diagnostiku musíme robiť veľmi opatrne.
U detí väčšinou zápalové procesy prebiehajú ťažšie, ne-

zriedka veľmi dramaticky.  Zápalová reakcia, ktorá u nich  
vzniká, je oveľa silnejšia ako u dospelých. Na  začiatku 
svojho zápalového ochorenie typu sclerosis multiplex je 
pacient v podstate ochrnutý, nevie sa hýbať. Všetky kon-
čatiny majú poruchy koordinácie, ale to všetko sa potom 
stratí. Dieťa sa z toho dostane v podstate bez následkov. 
Napriek tomu, že priebeh ochorenia je niekedy veľmi dra-
matický, má relatívne dobrú prognózu.“

Rozhodujúce prvé roky liečby 
Docent Sýkora sa netají tým, že čo sa týka liečby tohto 
ochorenia, pamätá si dobu, keď – ako sám prízvukuje 
- pre deti v podstate nebolo nič. Neskôr sa objavili kor-
tikoidy, ktoré sa podávali ako prvá liečba, ale v podstate 
neboli k dispozícii žiadne lieky, ktoré by ovplyvnili prie-
beh ochorenia. Prax je totiž taká, že všetky lieky sa skúšajú 
na dospelých, v tomto prostredí sa uskutočňujú aj všetky 
klinické štúdie. „Deti prídu na rad v priemere až o 10-15 
rokov neskôr, k liečbe sa dostanú podstatne neskôr ako 
dospelí pacienti“, vecne konštatuje Pavol Sýkora. „Pamä-
tám si dobu, keď sme mali kortikoidy, rôzne vitamínové 
prípravky, ale tie neboli veľmi efektívne. A interferóny sú u 
detí k dispozícii prakticky iba posledných päť rokov. U nás 
je to, myslím, päť rokov, čo je povolené používať liečbu 
modifi kujúcu ochorenie aj u detí. Takže v tomto sa situá-
cia zlepšila. Na druhej strane však lieky, ktoré dospelí majú 
už ako druholíniové, pre deti stále nie sú k dispozícii“. 
- Dokedy sa na ne bude musieť čakať? – pýtam sa svoj-
ho spoločníka. „Ťažko povedať, teraz však všetko ide oveľa 
rýchlejšie ako kedysi. Možno sa už o nejakých päť - šesť 
rokov spravia klinické štúdie. Ale vďaka tomu, že je mož-
né používať aspoň prvolíniové lieky, sa podstatne zlepšila 
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prognóza tohto ochorenia. Keď sa povie, že osud pacienta 
závisí od toho, čo sa stane v prvých rokoch jeho choroby, 
je to absolútna pravda. Tam sa to v podstate láme. Kým 
sa ochorenie prejavuje zápalom alebo zápalovou reak-
ciou, vtedy ho ešte vieme ovplyvniť. Keď však už prejde 
do degeneratívnej fázy, teda keď už dochádza k likvidácii 
buniek, vtedy už veľa možnosti regulovať „esemku“ nie je. 
Dokážeme ovplyvniť jej akútnu fázu, čo v podstate zna-
mená, že liečba sclerosis multiplex v detskom veku je  roz-
hodujúca. Od nej závisí ďalší osud pacienta. Pozitívny je 
fakt, že sa môžu používať lieky, aj keď ich efektivita nie je 
stopercentná, a  zatiaľ sú len v injekčnej forme a majú aj 
nežiaduce účinky. Ale predsa je to veľký pokrok v porov-
naní so situáciou povedzme spred pätnástich či dvadsia-
tich rokov“. 

Disciplína – dospelých a detí
Nie je žiadnym tajomstvom, že čo sa týka liečby, pacien-
ti sú veľmi neporiadni. Zo zverejnenej štatistiky vyplý-
va zarážajúca skutočnosť, že z hľadiska užívania liekov 
pacienti s chronickými ochoreniami približne len na 50 
percent dodržiavajú to, čo im povie lekár. Platí to aj pre 
sclerosis multiplex. Adherencia, teda poslúchanie dokto-
ra, je relatívne dosť nízka, a v živote to potom vyzerá tak, 
že keď sa pacient má dobre, liek si raz vezme, inokedy 
naň zabudne, potom si povie, že skúsi, ako to bude, keď 
ho úplne vysadí. Neskôr sa možno trochu zľakne, a opäť 
si ho vezme. 
„U detí toto odpadá! Kontrolujú ich rodičia a sú veľmi 
dôslední,“ tvrdí docent Sýkora. „V podstate môžeme po-
vedať, že liečba u detí je skoro stopercentná. Z rodičov-
ského prieskumu vyplýva, že ak si dieťa zabudne liek 
vziať, považujú to za najväčší priestupok. Lekár má takto 
garanciu, že deti liečbu  dodržujú.  
S malými pacientmi však máme iný problém. Presviedča-
me ich, že ich musíme chronicky liečiť, dokonca denne, ak 
im interferóny podávame injekčnou formou. Problém je o 
to väčší, že deti majú subjektívny pocit, že sú zdravé. Ne-
majú nijaké ťažkosti a atak, ktorý pred časom mali - stŕpla 
im noha alebo sa im zle chodilo –, bolo iba čosi prechod-
né a na to rýchlo zabudli. Liečbu teda pociťujú div že nie 
ako krivdu. Nič im predsa nie je, ale napriek tomu musia 
brať lieky. Za príkorie považujú, že ich rodičia nútia brať 
lieky a dôsledne to kontrolujú. Deti nemajú strach, ktorý 
pociťujú dospelí v súvislosti s budúcnosťou“.
Nuž malý človiečik neuvažuje o tom, že raz bude aj on 
starý a tobôž, že môže byť chorý. V ponímaní dieťaťa je 
predstava zajtrajška iná ako u dospelého a lekár v dialó-
gu s malým pacientom musí byť aj výborný psychológ. 
Nemôže veci  formulovať v zmysle, že „tieto lieky budeš 
musieť brať do smrti“, čo niekedy pri „esemke“ platí, pre-
tože deti to nepochopia. Pre nich zajtrajšok nie je pod-
statný, nie je dôležitý, prosto o ňom neuvažujú. Lekár 
teda zo svojho slovníka vypúšťa slová ako doživotná 
liečba, trvalá diagnóza, až do smrti atď. a skôr konšta-
tuje: „Máš zápal, je chronický, musíme ho zlikvidovať a 
preto musíš brať lieky! A uvidíme ako dlho!“ 

Poradňa pre celú republiku
Bratislavská poradňa pre deti s demyelinizačnými ochore-
niami CNS má celoslovenskú pôsobnosť. To znamená, že 
sem prichádzajú malí pacienti z celej republiky. „Sclerosis 
multiplex je u detí vzácne ochorenie“, pripomína prednos-
ta detskej neurologickej kliniky. „Čiže týchto ochorení nie 
je veľa ani v takom regióne, akým je päťmiliónové Sloven-
sko, a je teda lepšie, keď sa pacienti skoncentrujú na jedno 
miesto. Venuje sa im lekár, ktorý má dostatok skúseností s 
ochorením a aj manažment o chorobu je lepší, keď to robí 
špecialista dôverne známy s celou problematikou. Keď má 
lekár trebárs na východe republiky dvoch - troch pacien-
tov, aj to občas, tak sa nie vždy dokáže vo veci v úplnosti 
zorientovať. Existuje teda trend, aby sa deti liečili na jed-
nom pracovisku. Dospelí „esemkári“ majú na Slovensku 11 
centier, deti majú jednu poradňu pre takéto ochorenia, tú 
našu. My ich diagnostikujeme a keď sa diagnóza potvrdí, 
tak ich liečime. Považujeme to za výhodu, aj keď niekedy 
je to trošku problém, najmä ak sú pacienti zďaleka, a musia 
k nám cestovať. Som však  presvedčený o tom, že je lepšie, 
keď chodia na pracovisko, kde špecialisti vedia, čo majú ro-
biť, ako necestovať a v podstate podstupovať riziko, či sa 
lekár rozhodne správne, pretože nemá s „esemkou“ dosta-
točné skúsenosti.“ 
Trend, ktorý presadzuje bratislavská poradňa pre deti s de-
myelinizačnými ochoreniami CNS je nepochybne správny. 
Jednoznačne to potvrdzuje život. Do poradne každý rok 
pribudne približne desať – jedenásť malých pacientov, kto-
rí majú defi nitívnu diagnózu sclerosis multiplex. V ambu-
lancii však ročne sledujú okolo 30 detí, z ktorých asi desať 
má defi nitívnu diagnózu a v ostatných prípadoch ide buď 
o podozrenie, alebo je to ochorenie podobné „esemke“, 
napríklad akútne zápaly, ktoré vzniknú len raz a už sa po-
tom nikdy nevrátia. Takže rok čo rok na Slovensku pribudne  
desať – jedenásť detí s diagnózou skleróza multiplex, ktoré 
odborníci na detskej neurológii v Bratislave budú liečiť až 
do ich 18 rokov a urobia všetko pre to, aby títo „esemkári“ 
mohli prežiť plnohodnotný a dôstojný život. 

Ľubomír Stanček

SM CENTRUM
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Geniálny holandský maliar Vincent van Gogh je stále 
plný tajomstiev, ktoré čakajú na objasnenie a vysvetle-
nie. Hoci jeho život a dielo dlhé desaťročia skúmajú zá-
stupy odborníkov, expertov, znalcov z najrôznejších od-
borov, spisovateľov, kunsthistorikov či novinárov, slávny 
Vincent akoby svojím bytím aj maľbami vyslovoval stále 
nové otázky, na ktoré zatiaľ nepoznáme defi nitívne a 
absolútne správne odpovede. Napriek tomu, že z jeho 
doterajších životopiscov by sme mohli vytvoriť skutočne 
dlhý, ba až nekonečný rad, na knižných pultoch sa stále 
objavujú ďalšie a ďalšie tituly beletrie, rozsiahle romá-

ny, objemné životopisy či útle umelecké reportáže, kto-
ré – podľa ich autorov - vnášajú nové svetlo tak do jeho 
jedinečnej tvorby ako aj do umelcových tragických dní. 
Kým historici umenia vo väčšine prípadov potvrdzujú 
alebo naopak popierajú pravosť olejomalieb Vincenta 
van Gogha, ktoré sa napríklad znenazdajky našli na po-
vale vidieckeho domu, genetici skúmajú trebárs ryšavý 
vlas, ktorý sa zachytil na plátne a prekryla ho vrstva far-
by, aby podľa analýzy DNA zistili, či patril Vincentovi. To 
sme však spomenuli iba dva príklady z mnohých, ktoré v 
posledných mesiacoch hýbu svetom umenia.

TAJOMSTVÁ BEZ KONCA?

Hľadanie pravdy o živote a diele geniálneho holandského 
maliara Vincenta van Gogha

STOPY, FAKTY, ODHALENIA
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Na druhej strane je tu „detektívna 
stránka vangoghovského prípadu“: 
niektorí románopisci vyslovujú nové 
a nové verzie o tom, prečo si Vincent 
britvou odrezal ucho, iní sa zase pý-
tajú, či jeho samovražda bola naozaj 
samovraždou, alebo išlo o nešťastnú 
náhodu či dokonca o prefíkanú vraž-
du. Napriek množiacim sa odváž-
nym aj menej odvážnym verziám o 
príčinách Vincentovej smrti, novým 
interpretáciám všeobecne známych 
faktov či na druhej strane málo hod-
noverným špekuláciám, Vincent van 
Gogh akoby sa nechcel vzdať svojich 
neopakovateľných tajomstiev. Prav-
da, v tejto súvislosti sa natíska otázka 
– skutočne si ich vzal so sebou do hro-
bu? Jeho dielo síce pomaly, ale predsa 
vydáva zaujímavé svedectvá o odka-
zoch, ktoré geniálny holandský ma-
liar zašifroval do svojich obrazov. So 
stratou ucha či s koncom jeho života 
je to však nepochybne zložitejšie. Na 
tom sa zhodujú vari všetci odborníci. 
A tak si na pravdu o Vincentovom od-
rezanom uchu a o skutočnej príčine 
jeho smrti – ako sa zdá – budeme mu-
sieť ešte nejaký čas počkať... 

Ako to bolo 
s uchom?
Začiatkom mája 2009 svet obletela 
správa, vraj Vincent van Gogh o svoje 
ucho prišiel počas bitky s Gauguinom. 
Bola to prekvapujúca informácia, 
pretože dlhé desaťročia prevládal ná-
zor, že holandský maliar Vincent van 
Gogh si roku 1888 v záchvate šialen-
stva ucho britvou odrezal sám. Takto 
sa to celých 120 rokov tradovalo v po-
četnej životopisnej literatúre, beletrii, 
hraných aj dokumentárnych fi lmoch 
o slávnom Holanďanovi. Zrazu sa 
však objavila celkom iná verzia – je-
dinečný Vincent údajne o svoje ucho 
prišiel pri ozbrojenej potýčke so svo-
jím francúzskym priateľom, kolegom 
maliarom Paulom Gauguinom. Tvrdí 
sa to v knihe nemeckých akademikov 
Hansa Kaufmanna a Rity Wildegan-
sovej, ktorá hneď po vydaní vyvolala 
vo svete umenia veľký ohlas. Podľa 
nemeckých autorov sa majstri malia-
ri a vtedajší kamaráti do seba pustili 
po prudkej hádke pred nevestincom 

v juhofrancúzskom mestečku Arles. A 
práve vtedy Francúz, ktorý bol zdatný 
šermiar, v zápale boja Holanďanovi 
šabľou odsekol ucho. Maliari potom 
na polícii tvrdili, že van Gogh si ucho 
britvou odrezal sám, a dôvod tohto 
klamstva spočíval v tom, aby sa Gau-
guin vyhol trestnému stíhaniu.
Knihu Van Goghovo ucho: Paul Gau-
guin a pakt mlčania písali nemeckí 
akademici údajne celých desať rokov. 
Preštudovali pritom množstvo poli-
cajných zápisov, svedeckých výpove-
dí a listov, ktoré napísali obaja umelci. 
Tradičná verzia s britvou a záchvatom 
sebazničujúceho záchvatu šialenstva 
je podľa Hansa Kaufmanna a Rity 
Wildegansovej plná rozporov a ne-
pravdepodobných údajov. Jediné, čo 
autorom spomínanej knihy zatiaľ nie 
je jasné, je to, či Gauguin svojho kole-
gu a priateľa poranil úmyselne alebo 
či išlo o nešťastnú náhodu.   

Pohľad z druhej 
strany
Pravda, originálna verzia, s ktorou 
pred štyrmi rokmi vyrukovali nemec-
kí bádatelia, nebola jediná „novota“ 
v tomto smere, pretože o niekoľko 
mesiacov neskôr sa z Britských ostro-
vov rozšírila zvesť, vraj Vincent  van 
Gogh si odrezal ucho kvôli bratovým 
zásnubám. „Maliarsky génius Vincent 
van Gogh si odrezal ucho vo svojom 

ateliéri po tom, ako sa dozvedel, že 
jeho brat Theo, na ktorom fi nančne 
aj citovo závisel, sa ožení s Johan-
nou Bongerovou“, - toto tvrdil britský 
kunsthistorik Martin Bailey. Odbor-
ník, ktorý o van Goghovi napísal pozo-
ruhodnú knihu a ako kurátor pripravil 
dve výstavy jeho diel, dospel podľa 
novín The Times k tejto domnienke po 
puntičkárskej, doslova až detektívnej 
analýze plátna s názvom Misa s cibu-
ľou, ktoré umelec vytvoril krátko po 
tom, ako sa poranil. 
Bailey predpokladá, že list napísaný o 
štyri roky mladším Theodorom (Theom) 
v Paríži v decembri 1888 uvrhol Vincen-
ta, ktorého trápili psychické problémy, 
do trýznivej sebaľútosti. „Vincent sa 
obával, že stratí Theovu fi nančnú a psy-
chickú podporu,“  dodal britský báda-
teľ, ktorý je presvedčený, že „cibuľové“ 
zátišie vydalo svoje tajomstvo.
Experti sa dlhé desaťročia hádajú, čo 
vlastne predchádzalo Vincentovmu 
sebazmrzačeniu. Niektorí to pripisujú 
jeho duševnej chorobe, iní hľadajú prí-
činu v stroskotaní priateľstva s Paulom 
Gauguinom. Historici z Hamburskej 
univerzity sú presvedčení, že ucho mu 
šabľou odťal Paul Gauguin, ktorý spo-
lu s Vincentom býval v Žltom dome v 
Arles, keď sa obaja pustili do opileckej 
hádky kvôli prostitútke Rachel. 
Martin Bailey si vzal pod drobnohľad 
Vincentovo zátišie Misa s cibuľou z 
roku 1889. Obálku, ktorú maliar na 
obraze umiestnil na stôl, historik 
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Vincent van Gogh: Žltý dom, Arles, 1888.
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umenia skúmal dokonca až pod mik-
roskopom a na poštovej pečiatke na-
šiel číslo 67. To používal poštový úrad 
v Place des Abbesses, ktorý sa nachá-
dzal neďaleko Theovho apartmánu 
na parížskom Montmartri. Theo na 
list nalepil známku, na ktorej bolo 
napísané – Šťastný nový rok. Paríž-
ske Poštové múzeum potvrdilo, že v 
druhej polovici 19. storočia pošty vo 
Francúzsku vždy od polovice decem-
bra používali takéto známky. Theo, 
obchodník s umením, posielal bratovi 
peniaze zvyčajne okolo 23. v mesiaci, 
hoci boli prípady, keď mu fi nančne 
pomohol aj viackrát za mesiac. 
Historik Bailey nepochybuje o tom, že 
Vincent na svojom obraze Misa s cibu-
ľou namaľoval list datovaný 21. de-
cembra, v ktorom mu brat oznamuje, 
že sa zasnúbil s priateľkou Johannou 
Bongerovou. Píše v ňom, že matka 
jeho budúcemu zväzku už dala po-
žehnanie. „Vincent bol nepochybne 
ďalším, komu túto novinu oznámil,“ 
zdôrazňuje Bailey. A táto zvesť sa Vin-
centa hlboko dotkla, až tak hlboko, že 
v ňom dozrela myšlienka vlastného 
zmrzačenia sa.
Vincent sa 27. júla 1890, 19 mesiacov 
po tom, ako si odrezal ušný boltec, vo 
veku 37 rokov postrelil revolverom, a 
o dva dni neskôr, o pol druhej ráno, 
zomrel. Thea a Vincenta spájala silná 
bratská láska. Theo roku 1890 ochr-
nul, v januári 1891 zomrel  a želal 
si, aby ho pochovali vo Francúzsku 
vedľa milovaného brata.       

Dva obrazy
Ak osobný život Vincenta van Gogha, 
najmä jeho záverečná etapa, skrýva 
viacero zahmlených, nejasných uda-
lostí, rovnako tvorba tohto geniálne-
ho umelca je ešte stále plná rôznych 
otáznikov. Veľmi často napríklad 
prepukali spory o pravosť toho ktoré-
ho van Goghovho plátna, a ani dnes 
tomu nie je inak. Aj v 21. storočí po-
kračujú neľútostné bitky, v ktorých 
časť odborníkov sporný obraz pripisu-
je Vincentovi a druhá časť toto autor-
stvo kategoricky popiera. Napríklad 
koncom marca 2012 viaceré svetové 
denníky uverejnili správu s palcovým 
titulkom Van Goghov obraz sa skrý-
val pod farebnou vrstvou  lúčnych 

kvetov. Milovníci umenia, ktorí sa 
viac zaujímajú o maľby spomínaného 
génia, si však určite v pamäti vybavili 
aféru z roku 2003, keď viacerí experti 
na dielo Vincenta van Gogha tvrdi-
li, že obraz Zátišie s lúčnymi kvetmi 
a ružami nepatrí medzi maľby tohto 
Holanďana. Vraj je to práca nezná-
meho maliara. O to prekvapujúcejšie 
znela správa prichádzajúca naraz z 
Amsterdamu a Bruselu, že všetko je 
celkom ináč. Podľa informácií spra-
vodajského portálu DutchNewy.nl  
na spomínanom obraze majstrovský 
rukopis Van Gogh nepochybne je, je 
však skrytý pod nánosom farieb.
Obraz Zátišie s lúčnymi kvetmi a 
ružami vznikol počas Vincentovho 
pobytu v Paríži, keď býval spolu so 
svojím bratom. Experti priznávajú, 
že diela z tohto obdobia je niekedy 
ťažké ryšavému géniovi prisúdiť, lebo 
ich neopísal - tak ako ostatné svoje 
plátna - v listoch svojmu bratovi. Bý-
vali predsa spolu, takže nemal dôvod 
zmieňovať sa o nich v listoch. Roku 
2003 komisia skúmajúca obraz Zá-
tišie s lúčnymi kvetmi a ružami roz-
hodla, že jeho autorom nie je Vincent 
van Gogh, ale veľmi talentovaný ne-
známy umelec. Neskôr sa však k slovu 
dostali iné analytické postupy, ktoré 
vypracovali na technickej univerzite v 
holandskom Delfte a na Antverpskej 
univerzite v Belgicku. Vďaka novému 
preskúmaniu obrazu  sa podarilo zis-
tiť, že pod zátiším s lúčnymi kvetmi je 
ďalší obraz znázorňujúci zápasníkov. 
A o tomto obraze už van Gogh infor-
moval svojho brata Thea - príslušný 
list je v kolekcii van Goghovho múzea 
v Amsterdame. 
Preskúmanie obrazu pod obrazom 
odhalilo známe vangoghovské ťahy 
štetcom, jeho techniku maľby a pou-
žívané farby. „Ide o mimoriadny ob-
jav. Keď sa mi podarilo uvidieť nový 
obraz, mal som pocit, že stojím a po-
zerám sa van Goghovi cez plece“, opí-
sal svoje pocity pre holandské média 
profesor Joris Dik z technickej univer-
zity v Delfte. Obraz Zátišie s lúčnymi 
kvetmi a ružami visí v Kröller-mülle-
rovom múzeu v malom mestečku 
Otterloo v strednom Holandsku. 
Svetová kultúra teda zaznamenala 
skvelý nález - stratení Zápasníci Vin-
centa van Gogha sa skrývali pod lúč-

nymi kvetmi. Obraz Zátišie s lúčnymi 
kvetmi a ružami sa dostal do pozor-
nosti odborníkov už pred približne 
desiatimi rokmi. Vtedy však komisia 
rozhodla, že nejde o dielo Vincenta 
van Gogha a vyradila ho z maliaro-
vho súborného katalógu diel. A to 
napriek tomu, že viacerí znalci diela 
geniálneho Holanďana nesúhlasili s 
týmto rozhodnutím. Práve oni argu-
mentovali, že dielo pochádza z ob-
dobia, keď Vincent  býval so svojím 
bratom v Paríži a svoje obrazy mu 
neopisoval v listoch, ako to robil, keď 
žili oddelene. Napriek spomínaným 
argumentom odborná komisia vtedy 
toto zátišie s lúčnymi kvetmi a ružami 
pripísala neznámemu maliarovi. 
Situácia sa však prednedávnom radi-
kálne zmenila a podľa holandských 
expertov, ktorí na preskúmanie die-
la použili najnovšie technológie, ide 
jednoznačne o obraz Vincenta van 
Gogha. A dokonca dvojnásobný! 
Ďalšie majstrovské dielo sa na-
chádza pod spomínanou maľbou 
zátišia. Vďaka projektu technickej 
univerzity v holandskom Delfte a 
belgickej Antverpskej univerzite sa 
podarilo zistiť, že pod lúčnymi kvetmi 
je obraz znázorňujúci dvojicu zápas-
níkov. „Vedeli sme, že pod maľbou sa 
niečo nachádza, ale obraz nebol zre-
teľný. Až vďaka novým technológiám 
sa nám podarilo odhaliť skutočné 
dielo, ktoré tam bolo ukryté,“ povedal 
Teio Meedendorp, výskumník z Van 
Goghovho múzea v Amsterdame.    
O tomto obraze Vincent písal svojmu 
bratovi Theovi a list sa nachádza v 
zbierke Van Goghovho múzea v Am-
sterdame. Napísal ho počas štúdií v 
januári 1886 v Antverpách a svojho 
brata v ňom informuje o tvorbe.  „Ten-
to týždeň som namaľoval veľký obraz 
dvoch nahých torz – dvoch zápasní-
kov...“ O šesť mesiacov neskôr však 
obraz premaľoval a na tom istom 
plátne sa objavilo zátišie s lúčnymi 
kvetmi, na ktorom pracoval najmenej 
poldruha roka. „Môžeme to povedať 
celkom presne, pretože Vincent pou-
žíval zinkovú bielu, ktorá schne veľmi 
pomaly,“ dodal Teio Meedendorp. 
Odborníci chcú pomocou najmodernej-
ších technológií prezrieť a preskúmať aj 
ďalšie Vincentove obrazy. Profesor Dik 
nevylúčil, že na niektorých plátnach 
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sa môžu skrývať ďalšie exkluzívne 
maľby. Podľa znalcov je hodnota Zá-
pasníkov  minimálne 80 miliónov do-
lárov. 
Odborníci urobili fl uoroscenčnú ana-
lýzu maľby pomocou novej röntgeno-
vej technológie. 
Vincent nemal dosť peňazí na nové 
plátna a tak začiatkom roku 1886 svo-
jich zápasníkov premaľoval kvetmi.

Bratov portrét
Mimochodom, v lete roku 2011 sa 
vyriešila záhada iného obrazu Vin-
centa van Gogha. Ide o jeho plátno s 
autoportrétom. Van Goghovo múze-
um v Amsterdame v lete roku 2011 
oznámilo, že jedna z malieb Vincen-
ta van Gogha s názvom Autoportrét 
umelca zobrazuje v skutočnosti jeho 
brata Thea. Hovorkyňa múzea Linda 
Snoeková vtedy povedala, že portrét 
vznikol v roku 1887, keď bratia žili 
spolu v Paríži, a toto obdobia zo živo-
ta Vincenta van Gogha je najmenej 
známe a preskúmané. Väčšina infor-
mácií o tomto slávnom maliarovi po-

chádza totiž z listov, ktoré písal práve 
bratovi Theovi. 
Autoportrét umelca ležal dlhý čas v 
depozite múzea a na výstavách – do-
mácich aj zahraničných – sa prezen-
tovali iné, známejšie van Goghove 
autoportréty. Roku 2011 ho však ku-
rátori múzea vytiahli a vystavili ho v 
rámci expozície, ktorá mapovala prá-
ve obdobie rokov 1885 až 1888, ktoré 
maliar strávil v Antverpách a v Paríži. 
Umenovedci zistili, že maľba vlastne 
znázorňuje Thea a svoju teóriu po-
dopreli viacerými hodnovernými dô-
kazmi – napríklad jedným z nich je 
tvar zobrazených uší na portréte. Tie 
sú okrúhlejšie, ako ich mal Vincent. A 
rovnako brada na portréte je sfarbe-
ná do žlta, kým tá povestná Vincento-
va je ladená do červene.      
A napokon spomeňme ešte jeden 
príklad. Holandskí odborníci potvr-
dili autorstvo van Goghovho obrazu 
Mlyn. Maliar Vincent van Gogh je sku-
točne autorom obrazu Mlyn Le Blute-
fi n, ktorý pred skoro 40 rokmi kúpil 
istý zberateľ v Paríži ako van Gogho-
vo dielo, ale nikdy nebol schopný toto 

svoje tvrdenie hodnoverne dokázať. 
Prednedávnom však znalci dokončili 
sériu testov a tie dokázali, že skvelé 
dielo Mlyn je nepochybne prácou ry-
šavého maliara. Dielo potom vystavili 
v múzeu v holandskom meste Zwolle.
„Obraz bol namaľovaný roku 1886,“ 
povedal kurátor van Goghovho múzea 
v Amsterdame Louis van Tilborgh. Veľ-
ké ľudské postavy na ňom sú síce podľa 
experta na van Goghových krajinách 
dosť neobvyklé, ale maľba má typicky 
vangoghovské jasné farby. 
Obraz kúpil roku 1974 v Paríži Holan-
ďan Dirk Hannema, ktorý bol známy 
ako skvelý kurátor (keď ešte pracoval 
v múzeách). Zároveň ho však spre-
vádzala povesť človeka, ktorý nemal 
veľmi šťastnú ruku pri nákupoch diel 
do svojej zbierky. Pred smrťou roku 
1984 tvrdil, že má doma piatich Ver-
meerov, niekoľko plátien van Gogha 
a tiež zopár Rembrandtov. Pravdu 
mal však iba v prípade van Goghovho 
diela Mlyn.

Michal Strapko
Snímky - AA

Vincent van Gogh: Kosatce, 1889.



26

Jeho Musmate, teda svalová pomôcka, sa zrodil neskôr a 
podnetom k nemu bola – povedané s miernym zveličením 
- Kenova túžba uľahčiť život manželke Anne a zároveň si 
vychutnať ten najlepší čaj, aký dokážu urobiť v Dartmoore. 
Táto romantická historka je vlastne veľmi prostá: Ken Armitage 
s manželkou Anne počas prechádzky v anglickom národnom 
parku v Dartmoore zatúžili po šálke skvelého čaju s mliekom, ale 
ocitli sa v časovej tiesni. Vtedy Ken dostal spásonosný nápad – 
použil svoj plecniak a popruhy z bangee, a zmontoval pre svoju 
ženu jednoduchý aparát, ktorý jej umožnil rýchlejšie kráčať. 
Takto teda stihli svoj čaj a navyše svetlo sveta uzrela pomôcka, 
ktorá môže zlepšiť chôdzu, a tým aj celý život, mnohým 
zdravotne hendikepovaným ľuďom. 
Zariadenie sa skladá z popruhov na ramená a elastického pásu 
pripojeného k topánke pacienta. Pomáha najmä ľuďom, ktorým 
svaly nedovolia dvíhať  nohy počas chôdze. „Bez Musmate 

chodím veľmi pomaly a je to pre mňa dosť bolestivé. Ale keď ho 
mám na sebe, môžem sa pohybovať a dvíhať nohy. Ak by môj 
muž neprišiel na tento nápad, dnes by som už bola na vozíku“, 
povedala Anne.
„Je to zariadenie na prenos energie z miesta, kde má telo 
najväčšiu silu, na miesto, kde je jej nedostatok,“ vysvetľuje 
podstatu pomôcky Ken. „Prenos sily umožňuje ľuďom dôjsť 
štyrikrát ďalej a chodiť dvakrát rýchlejšie.“

Ľahšia chôdza     
Pre mnohých ľudí je ťahanie nôh vážnym problémom, ktorý 
znižuje ich pohyblivosť a obmedzuje ich prácu a spoločenský 
život. Existujúce zariadenia, ktoré pomáhajú zmierňovať 
spomínaný hendikep, majú svoje obmedzenia a práve 
Musmate, pomocník pri chôdzi, lepšie vyhovuje potrebám 
pacientov.  Musmate o. i. využíva pružnosť elastického pásu a 

Nenápadný 
pomocník

POMÔCKA

Na príbeh vynálezcu Kena Armitagea sa možno pozrieť aj 
mierne romantickým pohľadom: láska k žene a túžba po mi-
lovanom čaji s mliekom ho priviedli k vynájdeniu aparátu, 
ktorý môže uľahčiť život tisíckam pacientom s diagnózou 
skleróza multiplex. Geofyzik Ken Armitage, rodák z ang-
lického Devonu, vlastne celý život svoje tvorivé schopnosti 
uplatňoval pri vymýšľaní a zostrojovaní rôznych prístrojov, 

ale tie nemali nič spoločné s pomôckami pre zdravotne hen-
dikepovaných ľudí. Pred niekoľkými rokmi však jeho manžel-
ke Anne diagnostikovali sklerózu multiplex a vtedy sa zmenil 
aj on. Začal si všímať svet zdravotne postihnutých ľudí, ich 
starosti a problémy. Pravda, ani obavy o zdravie milovanej 
manželky mu okamžite nevnukli myšlienku zostrojiť aparát, 
ktorý by pomohol „esemkárom“ zlepšiť ich chôdzu.

S aparátom Musmate je chôdza 
jednoduchšia a bezpečnejšia
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jeho silu, a to tak, že pomôcka eliminuje ťahanie nohy, čím 
sa dosahuje ľahšia chôdza pacienta. Keď dotyčný položí nohu 
na zem, pás sa napne. Keď potom zdvihne nohu, aby vykročil 
dopredu, jeho ramená podporujú zdvih a pohyb nohy. Je to 
absolútne prirodzený pohyb. Pacient si môže veľmi ľahko 
a rýchlo nastaviť stupeň podpory a silu zdvihu nohy (pri 
prekážkach a nerovnom teréne), aby čo najlepšie vyhovovali 
jeho potrebám.
Kým má ochorenie ľahší priebeh, ľudia viac chodia, čím 
sa zvyšuje ich kondícia a opätovne sa zlepšuje ich chôdza 
(ako príklad uvádzame výsledky testu). Súprava Musmate 
obsahuje šesť komponentov:
- Postroj na ramená v rôznych verziách – pre ľavú nohu, pre 

pravú nohu a pre obe nohy. Postroj má rôzne veľkosti a dá sa 
prispôsobiť na rôznu dĺžku, aby vyhovoval rôznym ľuďom. 
Je jednoduché upraviť zdvih nohy tak, aby si užívateľ 
dokázal poradiť s nerovným terénom alebo mohol chodiť 
hore a dole po schodoch.

- Prídavný opasok na pás, ktorý zabraňuje pretáčaniu 
ramenného postroja a robí z neho efektívnejší a bezpečnejší 
výrobok. Pásový opasok používaný na obidve nohy je 
pripojený nezávisle vpredu a vzadu, takže celá elastická 
súprava  môže byť umiestnená presne tam, kde treba.

- Súpravu elastických pásov, ktorých dĺžku možno upravovať 
tak, aby došlo k optimalizácii podpory, ktorú Musmate 
poskytuje.

- Spojku, ktorá upevňuje elastický pás na šnúrky na topánkach 
alebo remienky sandálov pre diskrétne používanie.

- Postroj, ktorý sa upevní okolo topánky, kvôli silnejšiemu, aj 
keď viditeľnejšiemu upevneniu.

- Doplnkové podložky na ramená. 

Výsledky testu
Test sa uskutočnil v Terapeutickom centre (Therapy center) v 
Exeteri, Devon, Veľká Británia. Používatelia kráčali na čas (bez 
akejkoľvek pomoci) po dráhe dlhšej ako 10 metrov. Potom sa 
test realizoval s požitím Musmate a zhruba o mesiac sa celý 
proces zopakoval.  Priemerná rýchlosť 15 testovaných ľudí 
bez Musmate bola 1,71 km/hod., s jeho použitím vzrástla na 
2,51 km/hod. Po mesiaci sa tieto dve hodnoty zmenili na 2,18 
km/hod. a 2,78 km/hod -  vzrástli o 27 percent a 62 percent. 
Užívatelia vyhlásili, že dokážu kráčať rýchlejšie a dlhší čas, a v 
konečnom dôsledku sú aktívnejší.

Na základe výsledkov testu možno vyvodiť tri závery:
1) Používanie zariadenia Musmate objektívne zlepšuje 

schopnosť ľudí chodiť.
2) Zlepšenie sa  priebežne znásobuje, pretože pacienti si 

zvyknú na Musmate a naučia sa ho používať čo najlepšie.
3) Používanie aparátu Musmate vedie k zvýšeniu rýchlosti 

chôdze aj v prípade, že sa ho pacient z rôznych príčin 
neskôr zriekne. Odborníci to pripisujú predovšetkým 
posilneniu svalov a lepšiemu držaniu tela pacienta, ktoré 
dosiahol vďaka používaniu Musmate.

Pomôcka a jej použitie
Musmate, pomocník pri chôdzi, je novátorský výrobok určený 
na pomoc ľuďom s ťahaním nôh . Keď je noha počas krokového 
cyklu spustená, elastický pás je napnutý. Keď sa noha dvíha, 
pás sa stiahne a ramená potom podporia zdvihnutie nohy: 
výsledkom je prirodzenejší krok. Úroveň poskytovanej 
podpory a sila zdvihu nohy sú nezávisle nastaviteľné, aby 
zlepšili používateľovu schopnosť chodiť a tiež podmienky 
chôdze v jednotlivých prostrediach.
Používanie aparátu Musmate vo väčšine prípadov vedie k 
zvýšeniu rýchlosti chôdze, čo svedčí o zlepšenom kroku a 
zlepšenej schopnosti dlhšie chodiť. Ďalšou výhodou môže 
byť prevencia pred atrofiou z nečinnosti svalov a posilnenie 
svalov. Jeho používanie znižuje alebo eliminuje riziko 
vyvrtnutia nohy, zakopnutia, pádu a natiahnutia nohy. 

(ir)

POMÔCKA

Výhody, ktoré Musmate môže poskytnúť:

• žiadne ďalšie ťahanie nôh

• dlhšia rýchlejšia chôdza 

• zvýšená pružnosť nôh – dokážete vyjsť 
dokonca po schodoch

• široká ponuka

• diskrétny prístroj

• šetrí opotrebovanie topánok

• pomôcka cenovo prístupná

V prípade záujmu o túto pomôcku nás kon-
taktujte na mailovej adrese smkompas@sm-
kompas.sk .
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Spoliehať sa na to, že si človek na verejnej dražbe kúpi 
staré vzácne knižné prvovydanie alebo cenný rukopis, 
je nezmysel. K takému záveru dospeli mnohí zberatelia 
na základe svojich dlhoročných negatívnych skúseností 
z aukcií v Európe aj v Amerike. Nemálo ponúkaných kníh 
má vraj iba minimálnu hodnotu a predávajú sa dokonca 
aj také, ktorých cena sa údajne rovná cene makulatúry. 
Spomínaní zatrpknutí kolekcionári ďalej tvrdia, že iba 
zriedkavo, doslova z času na čas, sa na trhu objaví hod-

notná stará kniha... Nuž nepochybne je to pravda. Vzácna 
prvotlač či unikátny rukopis je však klenot a keď sa ocitne 
na dražbe, stojí potom celý majetok. Odborníci konšta-
tujú, že je to neraz toľko – ak nie niekoľkonásobne viac! 
-, koľko stojí najmodernejšie ferrari, zámok so zdvíhacím 
mostom v Picardii alebo jednoizbový byt v moskovskej 
supermilionárskej štvrti Ziablikovo. (Moskva je dnes naj-
drahším mestom na svete a spomínané veci sú bez akého-
koľvek zveličovania porovnateľné!)

„Biedne“ dražby
Tvrdenie, že najvzácnejšie staré tlače a 
unikátne prvé vydania kníh sa na verej-
ných dražbách objavujú iba sviatočne, 
podporujú svojím spôsobom aj čísla a 
dlhodobé štatistiky. Trh s knihami je v 
praxi svetových aukčných spoločností, 

otvorene povedané, dosť biedny. Prie-
merný obrat na špeciálnych knižných 
aukciách Sotheby´s, Christie´s, Bon-
hams či Drouot, aby sme spomenuli tie 
najznámejšie, iba zriedkakedy prevýši 
sumu 1,5 milióna dolárov. V porovnaní 
s nimi sú výsledné sumy v aukčných 

sieňach, v ktorých licitátor ponúka 
obrazy, starožitný nábytok, značkový 
porcelán, orientálne koberce, šperky 
atď., nepomerne okrúhlejšie. A to už 
ani nehovoríme o tzv. zlatých draž-
bách, teda o verejnom predaji diel 
impresionistov a predstaviteľov sve-

PRVÉ, PRVŠIE, 
NAJPRVŠIE...

Na verejných dražbách sa vzácne texty predávajú 
zriedkavo, ale keď sa objavia, je to sviatok

ČÍTANIE
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tovej moderny. Ich ceny vyjadrené v desiatkach, ba až v 
stovkách miliónov dolárov sú už dnes závratne vysoké a 
ďalej rastú tempom, akým nestúpala ani cena ropy počas 
krízy na Blízkom východe. Samozrejme, existujú aj výnim-
ky a tou najokatejšou je nepochybne legendárny výtlačok 
knihy Vtáky Ameriky Johna Jamesa Odobona, ktorý pred 
niekoľkými rokmi predali na dražbe Christie´s  v New Yorku 
za rekordných 5,6 milióna dolárov. Ešte väčšou senzáciou 
bola svojho času (roku 1998) kúpa prvého vydania Canter-
burských poviedok, ktoré nový majiteľ korunoval sumou 
štyri milióny libier šterlingov. 
Skeptickí zberatelia roztrpčene konštatujú, že dražby slúžia 
predovšetkým na to, aby sa knihy strednej kvality neustále 
„prerozdeľovali“ medzi jednotlivými obchodníkmi. Predaj 
najcennejších knižných exemplárov sa totiž uskutočňuje 
celkom inde, „presťahoval sa“ najmä do luxusných obchod-
ných priestorov a do exkluzívnych amerických či európ-
skych biznis centier.
Túto skutočnosť však iba čiastočne potvrdzuje uznávaný 
americký časopis Fine Books and Collection Magazine, 
ktorý registruje všetky transakcie, pri ktorých noví maji-
telia zaplatili za staré tlače viac ako pol milióna dolárov. 
Zoznam, ktorý jeho odborníci každý rok obnovujú, nikdy 
nie je príliš dlhý, ale naznačuje, že mnohé najzaujímavej-
šie „obchody“ sa síce skutočne uzatvárajú v príjemnej klu-
bovej atmosfére mimo hluku nervóznych aukčných siení, 
no... Ani tieto fakty totiž nie sú „písmom svätým“ a treba 
ich brať s istou rezervou, pretože staré dobré aukcie ešte 
netreba zatracovať či úplne odpisovať.

Váhavý Hamlet   
Aj dražby starých vzácnych kníh a jedinečných rukopisov 
totiž mávajú  svoje veľké dni a sviatočné udalosti. Do ka-
tegórie mimoriadnych patrí aukcia, na ktorej napríklad 
newyorská aukčná spoločnosť Christie´s ponúkala na 
predaj unikátne prvé vydanie slávnej hry Williama Shake-
speara Hamlet. Jedinečnosť ponuky podčiarkoval fakt, 
že kniha vyšla roku 1611, teda ešte za života najslávnej-
šieho dramatika všetkých čias (zomrel až o päť rokov ne-
skôr). Shakespeare svoju najznámejšiu tragédiu napísal 
roku 1601 a okamžite mu priniesla veľkú slávu. Hamlet bol 
súčasťou zbierky starých knižných vydaní a vzácnych tlačí 
– najčestnejšie miesto v nej patrilo predovšetkým prvým 
vydaniam hier anglických dramatikov - , ktorú vlastnila 
členka starej anglickej šľachtickej rodiny Mary Ekklesová. 
Hoci aukčný dom rátal s tým, že prvotlač nesmrteľnej tra-
gédie váhavosti – takýto prívlastok prisúdili dráme princa 
dánskeho divadelníci - sa predá za 1,5 až 2 milióny dolá-
rov, jeho odborníci sa „sekli“. Unikátny Hamlet (na celom 
svete existuje iba 19 exemplárov a v tomto prípade išlo o 
najstaršie vydanie, ktoré sa nachádzalo v súkromnej zbier-
ke), žiaľ, nenašiel kupca, pretože najvyššia ponuka, ktorá 
zaznela v sále, bola iba 1,2 milióna dolárov. To bolo sku-
točne málo, pretože existuje zaujímavý precedens, ktorý 
dokazuje, že geniálny Shakespeare dokáže lámať cenové 
rekordy. Napríklad roku 2001 predali na verejnej aukcii iné 
prvé vydanie Hamleta  za 5,11 milióna eur. Situácia na spo-
mínanej dražbe Christie´s však vonkoncom nebola drama-
tická, skôr naopak. Vedenie aukčného domu aj zberatelia 
boli presvedčení, že na ďalšej aukcii sa dielo určite predá, 

pretože prvotlače zo zbierky lady Mary boli doposiaľ oz-
dobou každej dražby. Jej zriedkavé exempláre Shakespea-
rových tragédií a historických hier (napríklad Kráľ Lear, 
Richard III. či Mackbeth) sa na predchádzajúcich dražbách 
predali za celkovú sumu 1,7 milióna dolárov. Lady Ekkle-
sová zhromažďovala svoju zbierku celých 60 rokov a neskôr 
veľkú časť z nej darovala Harwardskej univerzite a Britskej 
knižnici.  

Autorská rarita 
Účastníci verejných dražieb milujú prekvapenia v podobe 
nečakaných nálezov. Ak sa zberateľovi umenia roztrasú ko-
lená pri pohľade na znenazdajky objaveného neznámeho 
Vermeera (stalo sa tak pred niekoľkými rokmi v Londýne, 
pričom historici umenia boli od konca prvej svetovej vojny 
presvedčení, že vedia o všetkých dielach tohto geniálne-
ho holandského maliara) či Caravaggia (v poslednom čase 
odborníci potvrdili pravosť niekoľkých jeho diel, o ktorých 
sa tradovalo, že ich namaľovali jeho nasledovníci), nemen-
šie vzrušenie prežíva aj milovník starých literárnych tex-
tov. „Zabudnutý“ rukopis s veršami známeho nemeckého 
básnika a dramatika Fridricha Schillera predali na dražbe 
starožitností za 190 000 eur. Rukopis kúpil istý rentiér, váš-
nivý zberateľ prvotlačí a vzácnych manuskriptov, ktorý 
však nedovolil zverejniť svoje meno. Verše slávneho bás-
nika a dramatika, ktorého hry sa dodnes hrajú najmä na 
javiskách európskych divadiel, sú napísané na oboch stra-
nách listov papiera a podľa katalógu z roku 1802  sú medzi 
autorskými rukopismi skutočnou raritou. 

Matej Gavalier 
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RADY A CVIČENIA

(6.)
Pohyb s chladným 
telom aj hlavou
CVIČENIE ČLENKU A NÔH
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CVIČENIE 1
KROK 1:
Tlačte chodidlo hore smerom k nohe.
KROK 2:
Vystrite chodidlá. Robte to pomaly. Ak cítite, že by tento 
úkon mohol vyvolat kŕč v svale, opakujte krok 1 a nohu 
chvíľu podržte v tejto polohe. Potom cvičenie prerušte.

KROK 1:

KROK 1:

KROK 1:

KROK 2:

KROK 2:

KROK 2:

CVIČENIE 2
KROK 1:
Pohnite chodidlami tak, aby smerovali od seba.
KROK 2:
Chodidlá smerujú k sebe. Potom cvik opakujte a to tak, že 
budete striedať smerovania.

CVIČENIE 3
KROK 1:
Tlačte prsty na nohách smerom ku chodidlu.
KROK 2:
Vystrite prsty na nohách a vytiahnite ich smerom k 
holennej kosti a to tak ďaleko, ako je to možné.
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RADY A CVIČENIA

KOORDINÁCIA SEDENIA A ROVNOVÁHY

CVIČENIE 1
Udržujte rovnováhu a držte ruky na lone. Ak je to možné, 
zdvihnite jednu nohu, potom druhú, ako to vidíte na 
obrázku. 

CVIČENIE 2
Lakte sú ohnuté v uhle 90 stupňov. Otočte pravú ruku dlaňou 
hore. Otočte ľavú ruku dlaňou nadol. Potom ruky vymeňte, 
teda dlaň pravej ruky bude dole a dlaň ľavej ruky  hore. Cvik 
opakujte  v rýchlom poradí.

CVIČENIE 3
Obe ruky si zložte na hrudi. Zdvihnite jedno rameno hore a 
vpred a zároveň druhú ruku napnite dozadu. Potom sa vráťte 
do východiskovej pozície a cvičenie opakujete v opačnom 
poradí. Cvičenie skúste zopakovať aspoň 5-krát.

Tieto cvičenia sú vhodné pre ľudí , ktorí môžu bezpečne a bez pomoci sedieť na okraji postele alebo stoličky.

UPOZORNENIE!
Ak máte nejaké problémy s rovnováhou,  toto cvičenie nerobte, kým sa neporadíte s terapeutom.

CVIČENIE 4
KROK 1:
Roztiahnite prsty na nohách.
KROK 2:
Stiahnite prsty na nohách.

CVIČENIE 5
Úkon je zameraný na cvičenie prstov na nohách a na 
precvičenie nôh. Zdvihnite prstami nôh  suchý uterák z 
dlážky, potom prsty roztvorte, aby ste uterák uvoľnili.

KROK 1: KROK 2:
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RELAX

Horoskop
Su

do
ku

6 2 4 3

3 9

2 7

5 8 2

1 6

2 3 7

5 3

9 8

1 6 2 5

5 1 6 4

9 3 6 5

9

4 9

1 9

7 6

2

8 5 7 6

1 3 7 2

Máme tabuľku s deviatimi stĺpcami a deviatimi riadkami s niekoľkými doplnenými jednocifernými číslami. Vaším cieľom 
je, pokiaľ možno, v čo najkratšom čase doplniť tabuľku Sudoku o ostatné čísla 1 až 9 tak, aby sa žiadne číslo v žiadnom 
riadku, stĺpci, tučne vyznačenom 3x3 štvorci neopakovalo. To znamená, že v každom riadku, stĺpci a v každom z deviatich 
3x3 štvorcoch musia byť čísla 1-9 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Aby mala hra sudoku iba jedno riešenie, musí byť zadaných mi-
nimálne 17 čísel. Žiadne sudoku s jedným riešením a 16 hodnotami nie je známe. Na druhej strane fakt, že hlavolam má 
predvyplnených 17 políčok neznamená, že musí byť ťažší ako iné sudoku s viacerými dopredu zadanými číslami.

Rok 2014 bude bohatý na nečakané situácie a  bude obdo-
bím veľkých rozhodnutí a zmien. Prináša však každému z nás 
šancu chopiť sa príležitosti a urobiť vo svojom živote radikál-
ne zmeny. Prelomte teda zaužívané normy a postupy, zmeň-
te pravidlá a staňte sa vzorom pre ďalších ľudí. Dozrel 
čas na zmeny. Nie je potrebné viesť dlhé reči, tre-
ba začať konať.
Dominujúci deň v  týždni je sobota. Je to 
deň rozvahy, zrelého uvažovania, úspe-
chu po dlhodobom snažení, ale aj chro-
nických chorôb či pesimistických úvah, 
lebo vládcom soboty je Saturn. Rok 2014 
je šanca pre šťastný začiatok. Vo vašom 
šatníku by nemali hrať prím tmavé farby, 
ako je tmavosivá, hnedá a čierna, pretože 
tie brzdia toky pozitívnej energie, radosti 
a chuti do života. V móde pokračujú trendy 
farieb mora, teda jasná zelenkavá a modroze-
lená. Kto preferuje odvážnejšie a  výraznejšie far-
by, nech uprednostní farbu plameňov.
V prvej polovici roka sa presadí tendencia zdôrazňovať formu 
na úkor obsahu, ale od leta, kedy planéta šťastia, rastu a ex-
panzie, Jupiter, prechádza do výrazného znamenia Leva, sa 
veci znovu harmonicky usporiadajú.
Žijete v období veľkej krízy lásky, manželských problémov 
a sexuálnej dezorientácie. Rozpor medzi vnútorným pocitom 
a tým, čo robiť musíte a smiete, pocítite najmä v prvej polovi-
ci roka. V tej druhej sa vaše záujmy presmerujú do medziľud-

ských vzťahov – intímnych, pracovných i  diplomatických, 
budete chcieť byť bližšie k  rodine a deťom. Od leta sa totiž 
planéta Jupiter presunie do znamenia Leva. Prejaví sa to aj 
v počte nových známostí. V príjemnom aspekte s Uránom sa 

postará aj o zaujímavé náhody, či odstráni prekážky, 
ktoré by vás mohli hatiť v  rozlete. Vďaka nové-

mu životnému elánu sa budete cítiť zdravšie 
a budete žiť v harmónii so svojím okolím. 

Rok 2014 bude veľmi priaznivý pre akékoľ-
vek novinky. Otvorte svoju myseľ novým 
a nevšedným zážitkom, pretože práve tie 
vás vytrhnú z každodenného stereotypu 
a dodajú vám novú chuť do života. Nedo-
pustite, aby okolie udusilo váš potenciál. 

Buďte pripravení, pretože pre mnohých 
nadíde čas čosi zmeniť. Každý v tomto roku 

zažije niečo pekné, čo si bude dlho pamätať. 
Záleží na vás, či daný rok bude úspešný. Nič nie 

je isté, ale na druhej strane,  nič nie je nemožné, 
pretože vždy môžete ovplyvniť svoj osud.  

Číslo roku 2014 je - 7. Mnohí podstúpite skúšky v každej sfére 
– pracovnej, zdravotnej i  vzťahovej. Mali by ste byť v  páro-
vom spolužití viac tolerantní, pretože rok 2014 je rok pokuše-
nia. Číslo 7 je v tarotových kartách voz a predstavuje i rých-
losť, kariéru, nové možnosti a  miesta, ale i  šancu dostať sa 
bližšie a  rýchlejšie k  svojmu snu. Viac sa bude dariť ľuďom, 
ktorí sa narodili siedmeho alebo ktorí majú osobné vibračné 
číslo sedem, či sú vo vibračnom roku sedmičky.        (ir)
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RELAX

Myšlienka:
Gilbert
Adair

vojenská
jednotka

ale,
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2. časť 
tajničky

Pomôcky:
ARN, ELS,
LAAS, 
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Pomôcky:
MSD, 
ROZO,
OPOLE,
AKULA
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rekreačný
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rodička

rakúske
sídlo

francovka
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žiletiek
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Adine

poľské
mesto

talianske
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mesto
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vyšívanie
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z úst sliny

motorové
vozidlo
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staršia
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slučky
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liečiv v USA

predložka
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kartársky
výraz

zvratné
zámeno

1. časť 
tajničky

ugrofínska
duša

a podobne oľutoval druh slona
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Na XI. zimné paralympijské hry v Soči sa naše „očko“, 
teda 21 slovenských zdravotne hendikepovaných špor-
tovcov, vybralo s veľkými ambíciami. Predovšetkým ly-
žiari mienili nadviazať na úspešný kanadský Vancouver, 

kde naši paralympionici pred štyrmi rokmi získali v cel-
kovom hodnotení krajín skvelé 4. miesto. Slovensko sa 
takto zaradilo medzi veľmoci, pretože získalo 6 zlatých, 
2 strieborné a 3 bronzové medaily. 

Na zimných paralympijských hrách v 
Soči sa očakávala  rekordná účasť 700 
športovcov z vyše 50 krajín, ktorí mali bo-
jovať o 72 kolekcií medailí. Od 7. do 16. 
marca tu teda zápolilo o najvyššie pocty 
aj 21 našich paralympionikov. Slovensko 

malo na tomto vrcholovom svetovom 
stretnutí zdravotne hendikepovaných 
športovcov zastúpenie v súťažiach v be-
žeckom lyžovaní a biatlone, zjazdovom 
lyžovaní a po prvý raz v histórii v curlin-
gu na vozíku a v parasnoubordingu. Na 

slávnostnom otvorení, v piatok 7. marca, 
náš tím viedol zjazdový lyžiar Jakub Kra-
ko, ktorý exceloval vo Vancouveri, kde 
suverénne získal tri najcennejšie kovy.  
V Soči, prístavnom a kúpeľnom meste v 
Rusku, ktoré sa nachádza sa na pobreží 

SLOVENSKÁ 
PARÁDA V SOČI

Zdravotne hendikepovaní športovci 
siahajú po najvyšších métach
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PARALYMPIÁDA

Čierneho mora neďaleko úpätia Kaukazu a ktoré má rozlohu 
3 508 štvorcových kilometrov a jeho dĺžka dosahuje až 145 
kilometrov (žije tu asi 350 000 obyvateľov), stál Jakub Kra-
ko znovu na stupni víťazov. Hoci v sobotňajšom zjazde mu 
chýbalo 36 stotín sekundy k bronzovej medaile, svoje rozča-
rovanie rýchlo prekonal a už v nedeľu bol zlatý: v disciplíne 
super-G spolu s navádzačom Martinom Motykom žiadnemu 
zo súperov nedali šancu a na zjazdovke v Roza Chutor slávili 
skvelé víťazstvo. 
Od roku 2004 sprevádza našich paralympionikov na každé 
svetové zápolenie maskot. Do Soči s nimi priletel Snežko, ktorý 
sa zrodil v detskej výtvarnej súťaži pod vedením maliara Karo-
la Ondreičku. Rozkošný Snežko priniesol šťastie aj ďalšej našej 
favoritke, zjazdárke Henriete Farkašovej, ktorá ako prvá získa-
la v Soči pre Slovensko zlato: v zjazde zrakovo postihnutých 
športovcov táto trojnásobná šampiónka z Vancouveru doká-
zala, že je stále najlepšia na svete a v paralympijskom areáli 
práve na jej počesť hrali slovenskú hymnu. Aj lyžiar Miroslav 
Haraus dokázal, že patrí ku svetovej špičke, pretože v kate-

górii zrakovo postihnutých získal striebornú medailu. Pravda, 
Henrieta Farkašová zjazdom nepovedala svoje posledné slovo, 
pretože v stredu 12. marca získala ďalšie ocenenie - bronz v 
slalome. A to tesne pred štartom v hlbokom snehu spadla a 
obnovila sa jej bolesť v kolene, v ktorom mala vlani v jeseni 
roztrhnutý krížový väz. Napriek tomu sa nevzdala, pustila sa 
do zápasu s vlastnou bolesťou aj slalomovými prekážkami a 
– získala tretí najcennejší kov. A v závere paralympiády bola 
opäť zlatá. Ďalšiu medailu v alpskom lyžovaní pre Slovensko 
vybojovala Petra Smaržová (bronz).   
Soči  4. júla 2007 zvíťazilo a stalo sa hostiteľom zimných olym-
pijských hier, a teda aj zimnej paralympiády, pričom v tomto 
zápolení vyhralo nad kandidatúrou rakúskeho Salzburgu či 
juhokórejského Phjongčhangu (tam budú ZOH v roku 2018). 
Zimné hry pre športovcov s telesným postihnutím vznikli po 
II. svetovej vojne a ich podnetom bolo, že zranení vojaci aj ci-
vilisti sa snažili vrátiť k svojim lyžiarskym aktivitám. Prvé pre-
teky sa uskutočnili v Rakúsku v roku 1948 a zúčastnilo sa ich 
17 pretekárov z radov telesne postihnutých z celého Rakúska. 

Prvé majstrovstvá sveta v alpskom a kla-
sickom lyžovaní invalidov sa konali v roku 
1974 vo francúzskom mestečku Grand 
Bomand. Po úspešnom výsledku sa do-
spelo k rozhodnutiu usporiadať prvé zim-
né paralympijské hry. Tie sa potom konali 
vždy v roku konania ZOH v štvorročnom 
cykle. Od roku 1992 sa konajú už aj na 
rovnakom mieste ako zimná olympiáda.
ZPH v Soči boli šiestou zimnou paralym-
piádou v histórii samostatnej SR. Začína-
li sme v Lillehammeri 1994, potom bolo 
Nagano 1998, Salt Lake City 2002, Turín 
2006 a Vancouver 2010. Na piatich para-
lympiádach naši športovci vybojovali spolu 
37 medailí, z toho 6 zlatých, 15 strieborných  
a 16 bronzových. Po paralympiáde v Soči 
je bilancia ešte pozoruhodnejšia, pretože k 
spomínanej skvelej kolekcii pribudli tri zla-
té, dve strieborné a dve bronzové medaily. 
Slovenskí paralympionici teda aj v Soči re-
prezentovali našu vlasť viac ako parádne. 
Sme na nich hrdí!
                                                                                                                          (ir)
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Máte záujem o posielanie nášho magazínu? áno nie

Vyhovuje vám jeho terajší rozsah? áno nie

 ein oná ?mohasbo ohej s ýnjokops etS

Akú tému by ste doplnili? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Odpovede, prosím, posielajte na adresu: Evyan s.r.o., Čajakova 28, 831 01 Bratislava. 
Za odmenu Vám budú zasielané ďalšie čísla časopisu SKOMPASOM zdarma.


