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1/20172  Keď niečo robiť 
nechcem, nerobím to 6 Dôležité je dávať  

si malé ciele 10 SM je diagnóza - záleží 
na vás, čo s ňou urobíte

téma  čísla

Kto mi        poradí?



EDITORIÁL

Keď niečo robiť 
nechcem, 
nerobím to
Michaela má SM už 5 rokov. Študuje farmáciu a homeopatiu. Okrem toho 
pôsobí ako redaktorka webu SM Kompas. V prvom rade ma zaujímalo, aké 
sú jej skúsenosti s konzultantkou pacientskeho programu SM Kompas, 
ako jej konzultantka pomohla a ako môže pomôcť ďalším pacientom. Reč 
bola aj o rovnováhe, ktorú musí pacient s SM do svojho života vniesť, a tiež 
o tom, ako žiť s SM zmysluplný a naplnený život.

Ako ste sa zoznámili s konzultantkou?
Spoznala som sa s ňou relatívne neskoro. Mala 
som vtedy SM už 4 roky. Dozvedela som sa  
o nej, keď som mala problémy s aplikáciou in-
jekcií. Mala som kožnú reakciu a hľadala som 
niekoho, kto by mi s tým vedel pomôcť. Zistila 
som, že aj na Slovensku pôsobí konzultantka 
pacientského programu SM Kompas. Tento 
program je určený pacientom s SM a ich rodi-
nám. Okrem informácií o možnostiach liečby  
a spôsobe života s SM ponúka pacientom tiež 
pomoc pri riešení ďalších problémov spojených 

s SM. Ide napr. o pomoc s pichaním injek-
cií, pomoc pri riešení psychických problémov  
a celkovo je jeho cieľom zlepšiť kvalitu života 
pacientov. Prihlásenie sa do programu je osob-
ným rozhodnutím každého pacienta, za seba 
ho však môžem len odporučiť. 

Skôr, ako sa k tomu dostaneme, mohli by ste mi  
v krátkosti popísať vaše začiatky s SM, kto vám 
pomohol najviac?
Najviac mi pomohol môj vtedajší priateľ. 
Moji rodičia a väčšina priateľov sa prirodzene  
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Kto mi poradí.

Keď sa človek dozvie, že ochorel na 

roztrúsenú sklerózu, často rieši veľa 

vecí naraz. Ako zvládnuť liečbu, ako 

sa s tým všetkým vyrovnať psychic-

ky a navyše, ako a či o tom všetkom 

povedať v práci. Pomoc, podporu 

a informácie vám môžu dať kon-

zultantky pacientského programu 

SM Kompas, o ktorých sa dočítate  

v našich rozhovoroch. V rozhovore 

so psychoterapeutkou Karin Řeháko-

vou nájdete niekoľko rád, ako zvlá-

dať SM psychicky. V našich článkoch 

sme sa pozreli aj na to, ako naštar-

tovať vlastné podnikanie a v čom to 

môže byť výhodné, aká práca paci-

entovi svedčí a čo už nie. Reč bola  

i o tom, či o svojej chorobe v zamest-

naní povedať alebo o tom mlčať. 

Dobré dni a veľa síl vám praje  

SM Kompas a Šárka Pražáková.



zo začiatku o mňa veľmi báli, pretože ne-
vedeli, čo SM je. Tým mi však vôbec nepo-
máhali, pretože aj ja sama som sa dosť bála. 
Zato môj priateľ nedal na sebe strach vôbec 
poznať alebo sa jednoducho nebál. Postavil 
sa situácii tvárou v tvár a obrátil moju pozor-
nosť na skutočnosť, že okrem ataku vlastne 
nemám žiadne zdravotné problémy, a tak 
sa pokojne môžem cítiť ako zdravý človek. 
Choroba sa ohlási len jeden týždeň v roku a v 
nemocnici mi neurológovia pomôžu. Ak bu-
dem pravidelne brať lieky a starať sa o seba, 
tak sa vlastne zas toho toľko nedeje.

Aké problémy ste mali pri aplikácii injekcie?
Keďže som neskôr začala žiť sama, nevede-
la som si pichnúť injekcie na miesta, kam 
nevidím.  Konzultantka mi poradila, ako si 
pichnúť injekciu jednou rukou. Mne to ide 
dobre so starším typom aplikátora, lebo má 
trochu inú poistku. Dvomi prstami stlačím 
poistku a jedným tlačidlo aplikátora. Tiež 
som sa dozvedela, že liečivá látka preparátu 
nesmie byť príliš studená, pri aplikácii musí 
mať izbovú teplotu. Je teda v poriadku, ak si 
vytiahnem liek z chladničky vopred. V ne-
mocnici nám, bohužiaľ, povedali, že miesto, 

kam injekciu aplikujem, musím vopred 
chladiť. Kvôli tomu a tiež kvôli nízkej teplote 
lieku som mala zo začiatku nepríjemné kož-
né reakcie. Konzultantka mi dala aj pomôc-
ku na masírovanie miesta vpichu, a keď si 
ráno v sprche miesta vpichu pomasírujem, 
všetko je dobré.

Podľa čoho vyberáte správne miesto na vpich 
injekcie?
Miesta vpichu pravidelne obmieňam a pred 
aplikáciou injekcie ich vždy prehmatám, aby 
tam nebolo žiadne zatvrdnuté miesto.

ilustračné foto



Keď ste sa stretli so špecialistkou programu 
SM Kompas, vedeli ste o SM po 4 rokoch lie-
čenia už dosť. V čom by ale mohla byť kon-
zultantka užitočná pacientovi, ktorý sa práve 
dozvedel, že trpí touto chorobou?
Určite v tom, že má na pacienta čas. Môže 
sa s ním v pokoji porozprávať, odpovedať na 
jeho otázky a vysvetliť nejasnosti. Aj mne sa 
ešte stále stáva, že mi otázky napadnú, až keď 
sa vrátim z ordinácie lekára, kde veľa času 
nie je. O to viac to platí v prípade pacienta, 
ktorý sa práve dozvedel diagnózu. Ten si 
potrebuje veľa vecí vyjasniť. Okrem toho zo 
začiatku nedokáže prijať veľa informácií, 
najskôr sa potrebuje dozvedieť stručne a jas-
ne to najdôležitejšie a až neskôr chce vedieť  
o SM podrobnejšie informácie. Konzultant-
ka mu môže dať kontakt na fyzioterapeutov, 
psychoterapeutov a ďalších odborníkov, kto-
rí mu vedia pomôcť. Neurológ niekedy tieto 
kontakty nemá alebo nemá čas  o nich pa-
cienta informovať. Pacient sa s konzultant-
kou tiež môže spojiť telefonicky a nechať si 
poradiť, ak má výnimočne nejakú nezvyčaj-
nú reakciu na liek. Takto konzultantka po-
mohla jednému môjmu kamarátovi, ktorý 
tiež trpí SM.

Prejdime teraz k vášmu štúdiu a práci. Čo 
študujete a kde pracujete?
Som v poslednom ročníku na farmaceutickej 
fakulte a prihlásila som sa ešte na štúdium 
homeopatie. Výučba prebieha jeden víkend  
v mesiaci, a preto sa dá skombinovať s moji-
mi povinnosťami v škole. Predtým som pra-
covala pre neziskovú organizáciu Slovenský 
spolok študentov farmácie, kde som písala 
články pre školský časopis. Neskôr som do-
stala ponuku písať články na web pre ob-
čianske združenie Slovenský pacient. Jeden 
z článkov bol o roztrúsenej skleróze. Vďaka 
tomu som od spoločnosti TEVA dostala ponu-
ku písať pre web SM Kompas, ktorý sa venuje 
práve tejto téme. Píšem preň výťahy z odbor-
ných článkov o SM, snažím sa vo všetkých 
informáciách nájsť a podať to dôležitejšie pre 
pacientov v zrozumiteľnej forme. Samozrej-
me, cieľom článkov je tiež priniesť pacientom 
seriózne a ucelené informácie z dôveryhod-
ných vedeckých zdrojov. Dostávam sa k no-
vým poznatkom o SM a rôznym štúdiám, 
ktoré mi vydavateľ môže poskytnúť, a mnohé 
si vyhľadávam aj sama, je to zaujímavé. Člán-
ky sa týkajú oblastí, ktoré pacientov s SM zau-
jímajú asi najviac. Píšem teda o SM ako takej,  
o materstve a SM, o prínosoch fyzioterapie  
a psychoterapie a pod.

To je pomerne veľký záber. Ako oddychujete, 
ako si prácu dávkujete?
Ja veľmi oddychovať neviem, keď sa do nie-
čoho pustím, tak to väčšinou chcem dokon-
čiť čo najskôr. Mávam teda problém, že to 
preženiem, a potom sa cítim fyzicky alebo 
psychicky unavená. Ale posledný rok sa už 
snažím nastaviť si nejaký vyváženejší pra-
covný rytmus. Zaradiť čas na oddych, pre-
tože pri SM je naozaj dôležité, aby človek 
počúval svoje telo. Hlavne som si ale uvedo-
mila, že keď niečo robiť nechcem, môžem 
odmietnuť. Keď mi predtým niekto ponúkol 
nejakú prácu alebo chcel s niečím pomôcť, 
automaticky som povedala áno. Dnes už ne-
prijímam žiadnu činnosť automaticky, ale 

vždy sa sama seba pýtam: Naozaj to chcem 
urobiť? A keď nemám chuť pustiť sa do toho, 
tak to jednoducho nerobím.

Platí to aj pre osobné vzťahy? Naučili ste sa 
odmietnuť ľudí a schôdzky, ktoré by vás una-
vovali?
Áno, aj to som sa naučila. Namiesto toho 
idem radšej spať.

Spomenuli ste, že študujete aj homeopatiu. 
Ako môže doplniť klasickú liečbu a na čo ju 
používate?
Predovšetkým som ako farmaceutka pre-
svedčená, že pacient by sa mal liečiť tak, ako 
mu neurológ odporučí.  Z vlastnej skúsenos-
ti viem, že liečba pomáha. Ja sama sa cítim 
oveľa lepšie, ako keď som liečbu nemala. 

Homeopatiká mi pomáhajú zvládať stres 
počas skúškového obdobia a únavu, tiež mi 
pomohli dostať sa po atakoch späť do formy. 
Mávam obdobia, keď sa mi veľmi trasú ruky, 
vtedy si tiež pomáham homeopatikami.

Čo by ste chceli robiť po skončení štúdia?
Chcela by som zostať na škole a venovať sa 
výskumu.

Mnohí ľudia majú obavy o svojej chorobe nieko-
mu povedať. Obzvlášť v škole alebo keď žiadajú 
o zamestnanie. Ako ste to urobili vy?
V škole som to najskôr nikomu nepovedala. 
Keď som počas skúškového obdobia mala 
atak, tak som sa len dohodla s vyučujúcimi 
tých predmetov, kde by som mohla niečo za-
meškať, ako to vyriešime. Keď som praxova-
la v lekárni, povedala som to svojej vedúcej. 
Musela som sa s ňou dohodnúť, či a ako si 
nahradím dni, keď musím ísť na vyšetrenie. 
Išlo ale len o pár dní.

Keď človek žiada o nové zamestnanie, často 
netuší, ako to povedať laikovi, ktorý o SM nič 
nevie...Čo by ste mu poradili?
Určite by som zamestnávateľov ubezpeči-
la, že SM nebráni človeku, aby bol rovnako 
schopný a výkonný ako jeho zdraví kolego-
via. Atak choroby sa zvyčajne prihlási raz, 
možno dvakrát za rok, inak človek funguje 
normálne. Niekedy musíme ísť na vyšetre-
nie, ale je to len pár dní, ktoré sa dajú nadro-
biť. To je, myslím, najdôležitejšia informá-
cia, ktorú chce šéf vedieť. V závislosti od 
situácie by som potom vysvetlila, čo je SM 
a ako sa lieči. Takto to samozrejme môžu 
riešiť ľudia, ktorí, tak ako ja, nemajú takmer 
žiadne príznaky SM. A ak to nie je nutné, 
novému zamestnávateľovi by som hneď 
nehovorila, že mám SM. Až po istom čase, 
keď sa naučím, ako to vo firme chodí. Ak už 
pacient má nejaké problémy, napríklad ho 
trápi únava, potom je potrebné hľadať prácu 
na skrátený úväzok alebo prácu, kde môže 
pracovať z domova.

Ak by sme náš rozhovor mali nejako zhrnúť, 
čo by sme mohli označiť za najdôležitejšie?
SM je choroba, s ktorou možno žiť normál-
ny plnohodnotný život, ak človek dodržiava 
liečbu a stará sa o seba tak, ako má. Ak si 
nevie rady, môže o pomoc požiadať okrem 
neurológa napríklad aj konzultantku SM 
Kompasu. A tiež to, čo som sa naučila ja. 
Človek nemusí robiť to, čo robiť nechce.
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SM je choroba, 

s ktorou možno žiť 

normálny 

plnohodnotný 

život, ak človek 

dodržiava liečbu 

a stará sa o seba tak, 

ako má. 
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Vy sa už z SM liečite dlhšie, ako vám pomohla 
konzultantka SM Kompasu Zuzka Svobodová?
Hlavne som potrebovala pomôcť so správnou 
aplikáciou injekcií.  Aj keď mám na neurológii 
veľmi milé sestričky a výbornú neurologičku, 
keď príde novo diagnostikovaný pacient na zá-
cvik aplikácie, dokáže prijať asi 30% informácií, 
čo nie je veľa. Ja som si napríklad masírovala 
miesto vpichu po aplikácii, čo sa nemá. Potom 
som mala rôzne zatvrdliny. Tiež som si nevede-
la správne pichnúť injekciu do brucha. Dvakrát 

sa mi stalo, že som mala po aplikácii modrinu. 
Zuzka mi vysvetlila, že aplikačné pero treba 
k pokožke len priložiť a netlačiť na ňu. Keďže 
brucho je mäkké, keď ja na aplikačné pero za-
tlačím, ihla s liekom sa mi dostane do tela hlb-
šie, ako by mala. U mňa to bolo napríklad až  
o pol cm hlbšie. A to je dosť. Jasné, že koža po-
tom reagovala. Tiež ma naučila, že pri aplikácii 
do brucha je dobré  brucho dosť vystrčiť, apliká-
tor len priložiť a je to. Injekciu si na toto miesto 
pichám asi 5 cm od pupku. Zuzka mi tiež pora-
dila, ako aplikovať injekcie na ruke.

V čom vám ešte poradila či pomohla a ako by 
mohla pomôcť aj ostatným pacientom?
Odporučila mi tiež krém na pokožku, ktorý 
je veľmi dobrý a nie je ani drahý. Myslím, že 
hlavnou výhodou konzultantiek je, že majú na 
pacienta toľko času, koľko treba. Keď som sa 
so Zuzkou rozprávala, prišli mi na um otázky, 
ktoré by mi nenapadli počas krátkej návštevy 
neurológa. Zuzka, pretože je skúsená a vie, čo 

môže pacienta trápiť, niekedy nadhodí tému, 
a ja si uvedomím, že o tom sa s ňou tiež po-
trebujem porozprávať. Zuzka môže mať pre 
novo diagnostikovaného pacienta veľký prínos, 
pretože väčšine ľudí napadnú tie najdôleži-
tejšie otázky, až keď zatvoria dvere na ordiná-
cii neurológa. Aj keď sú sestričky veľmi milé  
a profesionálne, majú veľa iných povinností, 
preto nemajú čas s každým viesť dlhé rozhovo-
ry. Zuzka, naopak, môže človeku pomôcť zvlád-
nuť prvé obdobie smerovania, prípadne mu od-

poručiť odborníkov, ktorí mu pomôžu. Dávkuje 
informácie pacientovi takým tempom, akým je 
schopný ich vstrebať. Keď má problém, môže 
konzultantke zavolať. Dlhšie diagnostikovaným 
môže dať kontakt na odborníkov, ak majú prob-
lémy v citlivých oblastiach, ako je sexualita či 
problémy s inkontinenciou a pod.

Môže pacientovi napríklad objasniť nejaké „ne-
zmysly“, ktoré si prečítal v diskusiách na inter-
nete?
Určite. Nezmysly môžu byť rôznej povahy. Na-
príklad som v ordinácii stretla jedného pána, 
ktorému zistili SM až v neskoršom štádiu cho-
roby, ktorý si myslel, že poškodenie mozgu 
možno opraviť nejakou náhradou z 3D tlačiar-
ne.

Prejdime teraz k vášmu životu. Keď sme sa videli 
naposledy, tak ste sa už nikdy nechceli do korpo-
rácie vrátiť, pretože práca v nej mohla prispieť 
k vašej chorobe. Vtedy ste pomáhali neziskovej 

organizácii a pracovali na skrátený úväzok. Ako 
vyzerá váš život dnes?
Stále pracujem ako dobrovoľníčka pre nezis-
kovú organizáciu a v chránenej dielni vyrábam 
anjelov z papiera. Je to pekná práca s pozitív-
nym nábojom a dúfam, že aj môj anjel prinesie 
obdarovaným do života kúsok niečoho pekné-
ho, „kus srdca“, čo do práce vkladám. Aby som 
mala okrem invalidného dôchodku ešte ďalší 
príjem, našla som si prácu na skrátený úväzok. 
Pracujem manuálne, lebo si nechcem zaťažo-
vať hlavu. Najnovšie som začala susedke strážiť 
deti. Osemročného chlapca a šesťročné diev-
ča. Keďže škola a škôlka sú od seba vzdialené 
pätnásť minút a deti majú rôzne krúžky, dá to 
niekedy dosť zabrať mojej kondičke, a ak mám 
všetko dobre zorganizovať, trénujem si tým aj 
kognitívne funkcie. Oboje mi prospieva. A hlav-
ne, deti sú úžasné a cítim sa s nimi veľmi dobre.

V čom sú tie deti úžasné?
Majú veľkú fantáziu, sú bezprostredné  a najmä 
pri nich môžem robiť veci, ktoré by som ako do-
spelá asi nerobila, pretože sa to „nepatrí“. 
Pamätám si jeden zážitok z minulého roka, keď 
sme boli s chlapcom v parku a všimli sme si, 
že odkvitajú čerešne. Ich lupene padali na zem, 
bolo to prekrásne. Postavili sme sa pod jed-
nu čerešňu, občas zatriasli nejakým konárom  
a celých nás zasypali lupene. Smiali sme sa ako 

blázni a boli sme šťastní.
Z vášho rozprávania mám pocit, že váš život je 
teraz tvorivejší a slobodnejší.
Áno, určite je tvorivejší a som slobodnejšia, 
lebo si môžem viac vyberať čo chcem a čo ne-
chcem, čomu sa budem venovať a čomu nie. 
Keď som pracovala pre korporáciu, neustále 
som žila v strese, nemala som takmer žiadny 
súkromný život. Moji blízki mi síce hovorili, 
nech odídem, že ma to ničí, ale ja som nema-
la odvahu. Keď mi choroba podrazila nohy, 
začala som sa cítiť unavenejšia. Musím si 
všetku činnosť dávkovať, cesta späť už neve-
die. Rok som bola práceneschopná a poma-
ly som si uvedomovala, že v živote môžem 
byť vo väčšej pohode. Už by som nezvládala 
pracovať 8 hodín, preto som si vybavila čias-
točný invalidný dôchodok. Aj kvôli základnej 
finančnej stabilite. Teraz sa môj život skladá 
z kreatívnej činnosti a práce pre radosť, ale, 
samozrejme, aj pre zárobok. Všetko sa to na-
vzájom krásne dopĺňa a ja si to užívam.

Stojím pod čerešňou a smejem sa
S pacientkou Janou sme sa stretli už druhýkrát. Rozprávali sme sa 
hlavne o pomoci, ktorú jej poskytla konzultantka pacientského pro-
gramu SM Kompas Zuzka Svobodová, a tiež sme sa pozreli, kam sa 
posunul Janin život za tých pár mesiacov, čo sme spolu nehovorili. 
Posunul sa veľmi dobrým smerom.

Som slobodnejšia, lebo si môžem viac vyberať čo chcem a čo nechcem, 

čomu sa budem venovať a čomu nie. Keď som pracovala pre korporáciu, neustále som žila v strese, 

nemala som takmer žiadny súkromný život.



Ako sa u vás SM po prvýkrát prejavila?
Pred služobnou cestou do Rakúska mi zača-
li brnieť prsty na rukách. Myslela som si, že 
mám zablokovanú chrbticu, tak som šla na 
masáž celého tela, kde som zistila, že si zle 
cítim i prsty na nohách. Nebol ale čas to rie-
šiť, tak som odišla na štrnásťdňovú služobnú 
cestu, kde sa moje ťažkosti každým dňom 
zhoršovali. Vo vlaku medzi Salzburgom  
a Viedňou mi už vypadávala z ruky kabelka, 
takže som si uvedomila, že s tým musím 
hneď niečo urobiť, a miesto workshopu som 
odišla na miestnu kliniku. Myslím, že tamoj-
ší lekári pomerne rýchlo začali tušiť, o čo ide, 
a chceli ma tam hospitalizovať, ale pretože 
nebolo jasné, či moja poisťovňa túto hospita-
lizáciu uhradí, nakoniec som išla na vyšetre-
nie do Čiech. Dostala som sa na strakonickú 
neurológiu, kde mi hneď urobili magnetickú 
rezonanciu a lumbálnu punkciu, a potom, 
na to nikdy nezabudnem, ku mne prišla 
mladá pani doktorka rozžiarená ako slniečko  
a hovorí mi: „Mám pre vás dobrú správu, už 

vieme, čo vám je.“ Aj dnes si uvedomujem, 
aký to bol dobrý prístup a aká je to pravda. 
Pretože na svete je veľa chorôb, pri ktorých 
lekári nevedia, čo pacientovi je, alebo vedia, 
ale liečiť to nedokážu. Zatiaľ čo SM už dnes 
medicína dokáže diagnostikovať a sú na ňu 
lieky. Takže v tom vidím to pozitívne, že keď 
lekári vedia, čo majú liečiť, ako sa to má lie-
čiť, tak aj ja ako pacient som pokojnejšia, že 
je SM pod kontrolou.
 
V akej oblasti ste pracovali a ako dlho ste pra-
covali predtým?
Viac ako štyri roky som pracovala v zahranič-
nej centrále cestovného ruchu na poste key 
account manager.
 
To musela byť veľmi náročná práca… 
Áno, bola som na poste, ktorý na človeka klá-
dol vysoké nároky. Tá práca ma ale veľmi ba-
vila, tak som jej obetovala veľa času a energie. 
Keď som sa dozvedela diagnózu, tak som si 
so zamestnávateľom dohodla jeden deň práce  

z domu, čo ma vnútorne upokojilo. Ešte rok 
som s touto diagnózou v práci vydržala, ale 
postupom času som si začala všímať, že keď 
prídem domov zo zamestnania, idem okam-
žite spať. A tiež cez víkendy, keď by som mala 
mať čas na nejaký osobný život, koníčky, 
som opäť spala alebo odpočívala. Takže som 
sa nad tým zamyslela, porovnala si priority  
a povedala si, že pokiaľ mi telo funguje, tak 
by som ten čas mala nejako zmysluplne vyu-
žiť, pretože som nemala čas na osobný život, 
na to, čo ma baví. Dala som výpoveď, prihlá-
sila som sa na úrad práce, aby mi na účet 
chodili pravidelne nejaké peniaze, a nechala 
som si tri mesiace úplne pre seba.
 
O čom ste potom premýšľali, keď ste si dali tie 
tri mesiace pre seba?
Počas tých troch mesiacov som sa okrem iné-
ho začala pohrávať s myšlienkou na založe-
nie vlastného podnikania. Došlo mi, že naj-
jednoduchšie je podnikať v tom, čo viem, kde 
mám skúsenosti, čo ma baví, a to je cestov-
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Dôležité je dávať si malé ciele 
Michaela bola key account manager v zahraničnej firme, práca ju veľmi bavila a napĺňala, no potom prišla 
SM. Nejaký čas ešte skúšala vydržať vysoké pracovné tempo, ale potom si povedala dosť, chce mať čas na 
seba, svojho partnera a koníčky, nechce len pracovať a spať. Dala výpoveď a rozbehla vlastné podnikanie. 
Hoci Michaela pracuje v ČR, jej príbeh a skúsenosti sú univerzálne.

Vždy, keď som 

zvládla 

ďalší krok,

tak som 
si ho 

vnútorne 
odškrtla,

pochválila 
sa

a sústredila 
sa na 

niečo ďalšie.



ný ruch. Založila som preto marketingovú 
agentúru zameranú na cestovný ruch, ktorá 
ponúka obdobné marketingové služby ako 
spoločnosť, v ktorej som pracovala predtým.
 
K vášmu podnikaniu sa ešte dostaneme, ale 
mňa ešte zaujíma, o čom ďalšom ste premýš-
ľali tie tri mesiace. Čo by ste ešte v živote chce-
li?
Áno, premýšľala som o tom, čo vlastne 
chcem od života a čo mi robí radosť. Matu-
ritu som robila z dejín umenia – to ma tiež 
ohromne baví. Pred štyrmi rokmi som navy-
še dostala na Vianoce stojan a olejové farby, 
ale farby zostali nerozbalené, pretože som na 
to skrátka nemala čas. No a teraz skoro každý 
víkend maľujem, snažím sa mesačne dokon-
čiť aspoň jeden obraz. Tiež chodím na kar-
nevalovú sambu, ktorá mi prináša absolútny 
pocit šťastia. Živý tanec, rytmická brazílska 
hudba a pestré farby… Samozrejme, že si 
musím predtým naplánovať odpočinok, ale 
potom tú hodinu pokojne zvládnem pretan-
covať a mám na to dosť energie.
 
Mnoho ľudí, ktorí sa rozhodnú podnikať, na 
to dlho zbiera odvahu. Ako to bolo u vás?
Musím sa priznať, že mám to šťastie, že na-
chádzam veľkú podporu u svojho manžela  
a rodičov. Manžel mi povedal: „Čo sa ti môže 
stať horšieho než to, že to nevyjde? Tak si to 
na rok skúsiš a uvidíš. Pokiaľ to nepôjde, tak 
sa niekde necháš zamestnať na pol úväzku.“ 
To mi dodalo veľa odvahy a potom, ja som 
taký strelec, že do všetkého sa vrhám bez dl-
hého uvažovania. Týmto spôsobom som sa 
pustila v zahraničí, v Salzburgu, do magis-
terského štúdia. Tiež som do toho išla bez 
dlhého uvažovania a premýšľania. Dôležité 
je dávať si malé ciele a keď sa splnia, tak sa  
z toho nezabudnúť radovať. Ja som nepoze-
rala veľmi ďaleko dopredu na štátnice, pre-
tože to by som sa od strachu zosypala, ale 
vždy som si hovorila: urobím túto skúšku  
a potom sa uvidí. Vždy, keď som zvládla 
ďalší krok, tak som si ho vnútorne odškrtla, 
pochválila sa a sústredila sa na niečo ďalšie. 
So zakladaním mojej firmy to bolo rovnaké. 
Spísala som si, čo treba urobiť, a vždy som sa 
sústredila len na jednu úlohu, a keď tá vyšla, 
posunula som sa ďalej. Myslím si tiež, že sa 
niekedy zbytočne stresujeme a máme strach, 
čo by sa mohlo stať a čo keď sa prihodí to 
či ono – a ono sa to väčšinou nestane. Jeden 
kamarát mi hovoril, a je to pravda, že malé 
deti sa vystavujú oveľa väčším výzvam. Tre-
ba sa naučiť chodiť, to nie sú žiadne žarty,  
a to dieťa to skúša týždne, každý deň sa pros-
te postaví a zase spadne, a ešte som nevidela 
dieťa, ktoré by zostalo sedieť na zadku a po-
vedalo si: tak toto proste nedokážem. Kašlem 

na to, nebudem chodiť. A keď sa toto dokáže 
naučiť malé dieťa, prečo by sme my dospelí 
nemali skúšať nové veci?
Viete, ja neviem, ako sa také podnikanie  
v cestovnom ruchu rozbieha. Mohli by ste mi 
trochu bližšie vysvetliť, ako to funguje?
Príprava začínala spísaním business plánu  
a tvorbou webových stránok, čo bolo na jeseň 
v roku 2015. Na Vianoce som poslala svojim 
potenciálnym partnerom vianočné priania, 
aby vedeli, že moja firma existuje. Na začiat-
ku roka 2016 som sa pustila do tvorby kon-
krétnych ponúk, rozosielala som potenciál-
nym partnerom ponuky, obtelefonovávala 
ich. A jedného krásneho dňa mi zazvonil te-
lefón, tam sa ozvala firma z Kitzbühelských 
Álp, že by chceli, aby som ich zastupovala na 
cyklistickom veľtrhu v Prahe. Musím pove-
dať, že ma to nabilo optimizmom a prinieslo 
nádej, že predsa len by to moje podnikanie 
mohlo fungovať. A z prvej vydarenej akcie sa 
zrodili ďalšie projekty, pretože som už mala 
prvé referencie.
 
Kontaktovali ste ale, predpokladám, ľudí, kto-
rých ste poznali už z predošlej spolupráce…
Áno, v tomto smere som to mala jednoduch-
šie. Za tie štyri roky v cestovnom ruchu som 
sa zoznámila s mnohými ľuďmi, s ktorými 
som v kontakte dodnes. Je to výhoda, keď 
telefonujete niekomu, koho poznáte a kto 
pozná vás.
 
Povedzte mi, čo vôbec takého klienta presved-
čí, že zadá prácu vám, miesto toho, aby si vy-
bral veľkú rozbehnutú firmu? Čo je tá konku-
renčná výhoda malého živnostníka?
Ja si myslím, že veľkú rolu hrá osobný prí-
stup a nadšenie. Ja ako malá agentúra mô-
žem reagovať rýchlo a flexibilne, a keď má 
môj partner nejaké špeciálne prianie, tak 
sama rozhodnem, že to tak bude. Zatiaľ čo vo 
veľkej firme všetko obvykle podlieha dlhému 
schvaľovaciemu konaniu, a tak sa predlžuje  
i čas. Snažím sa hľadať riešenia, prípadne vy-
mýšľať nejaký alternatívny plán a myslím, že to 
si klienti veľmi cenia.
 
Ako vyzerajú vaše pracovné dni?
Každý deň je úplne iný. Veľmi rada by som 
na tomto mieste vyzdvihla i co-workingové 
centrum Hub, kam chodím pracovať. Pre-
tože keď človek sedí doma a premýšľa nad 
svojím podnikaním, tak naňho idú veľakrát 
čierne myšlienky. Dokonca ho myšlienky nie-
kedy nútia, hlavne spočiatku, pozrieť sa napr. 
na jobs.cz, aké sú tam pracovné ponuky. Tu  
v Hube je kopa inšpiratívnych ľudí, ktorí vám 
dajú svoje rady a skúsenosti. Povedia vám 
napríklad, kam si máte ísť po aký papier, 
ktorý potrebujete na založenie firmy a pod. 

Chodenie do Hubu posúva moje podnika-
nie vpred. Všetko ide oveľa rýchlejšie, môže-
te získať viac názorov na to, čo robíte, a kon-
takty. Ďalšou výhodou je, že je tu relaxačná 
zóna, kde si môžem odpočinúť. Spomínam 
si, ako som v predošlej práci niekedy miesto 
obeda šla do zasadacej miestnosti a tam za-
spala s hlavou na stole. Tu, keď na mňa príde 
únava, vezmem si štuple do uší, ľahnem si  
v relaxačnej zóne a polhodinu spím. A potom 
môžem opäť pracovať a energie mám, ako keby 
som znovu začínala. To si nemôžem vynachvá-
liť, to sa mi v Hube tiež veľmi páči.
 
Ono je to aj o nákladoch. Keď štartujete nové 
podnikanie, tak sa vám asi nechce najímať 
si kanceláriu a investovať do jej zariadenia  
a ďalších nákladov…
Určite. A človek si tu navyše môže prispôsobiť 
mesačnú tarifu, teda prenájom miesta v tejto 
spoločnej kancelárii. Napríklad keď idem na 
dovolenku, môžem si tarifu prenájmu stiahnuť 
na minimum a takmer sem nechodiť. Alebo 
keď je chrípková sezóna, tak tiež radšej zosta-
nem doma. Ale keď vyjde slniečko, som zase 
tu. Je tu hŕba inšpiratívnych nadšencov a ja sa 
rada obklopujem pozitívnymi ľuďmi.
 
Je dôležité, aby mal človek, i keď je živnostník, 
nejaký svoj pracovný rytmus? Niekam ráno cho-
dil do práce?
Áno, ja to môžem porovnávať – keď ráno sad-
nem doma k počítaču, začnem pracovať, tak 
zrazu pozerám, že je pol dvanástej, a ja som 
ešte stále v pyžame. To nie je veľmi dobré. Keď 
však idem do Hubu, tak sa pekne oblečiem, 
upravím, prídem medzi fajn ľudí a je mi dobre. 
Na druhej strane sú dni, keď sa cítim unavenej-
šie, zostanem teda pracovať doma a poobede 
si napr. ľahnem na dlhší čas. Učím sa skrátka 
poslúchať svoje telo.
 
Keby sme na záver mali dať jednu radu, odkaz 
tým, ktorí napr. uvažujú o tom, že budú podni-
kať, čo by bolo najdôležitejšie?
Nebáť sa urobiť ten prvý krok. A nehovorím 
len o naštartovaní podnikania, ale tiež o aktív-
nom oslovovaní zákazníkov. Nemôže sa stať 
nič horšieho, než že to nevyjde. V začiatkoch 
je dobré svoj projekt konzultovať s mnohými 
ľuďmi, ktorí už podnikajú. Rozhodne to člo-
veku pomôže vidieť veci z viacerých uhlov. 
Čo naopak veľmi neodporúčam, je hovoriť  
o vašich plánoch s ľuďmi, ktorí sú zamestnaní. 
Tí vás od toho budú väčšinou odrádzať. Ako sa 
hovorí: Nepýtajte sa sliepky, ako sa má lietať.  
Počúvajte aj mladších ľudí alebo pokojne svo-
ju babičku, ak vám povie: Ty to dokážeš. Tým, 
ktorí vás strašia katastrofickými scenármi, sa 
radšej vyhnite.

Šárka Pražáková
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Nielen o práci
S neurologičkou MUDr. Vierou Hančinovou z  FN Ružinov v Bratislave  sme sa rozprávali o liečbe roztrúsenej 
sklerózy na Slovensku vo všeobecnosti a tiež sme podrobnejšie prebrali tému práce a SM. Kedy určite v práci 
zostať, ako si upraviť pracovný režim a kedy z nej odísť.

Ako je to na Slovensku s dostupnosťou SM centier 
pre pacientov?
Vieme, že pre pacientov môže byť dochádzanie 
do SM centra problém, preto sa SM centrá na-
chádzajú v každom kraji. Tri centrá sú v Brati-
slave, jedno v Trnave, jedno v Banskej Bystrici  
a centrá sú tiež v Prešove a Košiciach. Úzko spo-
lupracujeme s neurológmi, ktorí nám pacientov 
posielajú. Ak by mal niektorý pacient, ktorého 
kolegovia lekári vyšetrili bez jasnej diagnózy, po-
dozrenie na SM a chcel by odbornú konzultáciu, 
môže sa na nás obrátiť. Je dobré, keď si prinesie 
výsledky vyšetrenia, ktoré už má. Pacienta u nás 
môžeme aj hospitalizovať a urobiť ešte dôklad-
nejšie vyšetrenie.

Ako dlho v priemere trvá určenie diagnózy  
a nasadenie liečby? Niektorí pacienti sa sťažujú, 
že to niekedy trvá až príliš dlho.
Stanovenie diagnózy môže byť pri SM niekedy 
komplikované. Ak ale klinický obraz a pomocné 

vyšetrenia jasne poukazujú na diagnózu roztrú-
senej sklerózy, tak ide všetko rýchlo. Niekedy na-
sadzujeme liečbu aj do mesiaca.  Najčastejšie sa, 
samozrejme, sťažujú pacienti, u ktorých je prie-
beh choroby komplikovaný. V týchto prípadoch 
sa to ale nedá urýchliť. Ak príznaky a vyšetrenie 
jasne nepoukazujú na diagnózu SM, máme len 
podozrenie na túto chorobu, takže pacienta sle-
dujeme a čakáme, či ďalšie príznaky a vyšetrenia 
potvrdia túto diagnózu. Môže to trvať aj roky,  
a to si, samozrejme, vyžaduje veľkú trpezlivosť zo 
strany pacienta i lekára.

Na SM zvyčajne ochorejú mladí ľudia, ktorí sú ak-
tívni, študujú alebo pracujú. Mali by po oznámení 
diagnózy z práce odísť?
Nemyslím si, že by to mali urobiť. Je pravda, že 
keď sa s novo diagnostikovanými pacientmi roz-
právame o ich dennom režime, často zisťujeme, 
že sa vysiľujú. Zvyčajne sú to študenti, ktorí po-
pri štúdiu ešte pracujú a chcú mať, samozrejme, 

aj nejaký súkromný spoločenský život. A tak vy-
svitne, že deň začínajú o ôsmej ráno a končia ho 
napríklad až neskoro v noci. Potom je dobré, ak 
si stanovia priority a niektoré aktivity obmedzia. 
Podľa mňa je ale hlavne dôležité, aby pacienti  
s SM žili čo možno najviac tak, ako pred choro-
bou. Aby pracovali, stretávali sa s ľudmi, založili 
si rodinu a venovali sa svojim záľubám. Dnes už 
máme takú vyspelú diagnostiku, že SM dokáže-
me rozpoznať už v ranom štádiu, keď pacientov 
choroba príliš neobmedzuje.  SM sa síce môže  
u každého pacienta prejaviť inak, ale je zaujíma-
vé, že pacienti, ktorí majú už od začiatku choroby 
veľké zdravotné problémy, sa často snažia udržať 
v zamestnaní, ako to len ide. Zatiaľ čo tí, ktorým 
SM veľmi do života nezasahuje, berú túto choro-
bu ako vstupnú bránu do invalidného dôchodku.

Pacient by sa na jednej strane nemal presiľovať, 
ale na druhej strane by sa mal udržovať v kon-
dícii, aby všetko zvládol a mal prospech z liečby.  
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Odporúčate pacientom nejaké cvičenia?
Ak ide o pacientov, ktorí subjektívne veľmi 
nepociťujú príznaky SM, tak jednoducho po 
vyliečení ataku žijú aktívny život ako pred cho-
robou, cestujú, pracujú, a tak sa prirodzene 
udržujú v kondícii. Ak si to zdravotný stav pa-
cienta vyžaduje, pomôžeme mu na našom re-
habilitačnom oddelení a raz ročne môže ísť 
do kúpeľov. V prípade, že sa zdravotný stav pa-
cienta zhorší, nasadzujeme mu ďalšiu liečbu  
a následnú rehabilitáciu. Týmto pacientom po-
núkame aj špeciálny program, keď rehabilitačná 
sestra chodieva k pacientovi domov a cvičí s ním 
individuálne podľa potreby. To už je ale platená 
služba.

Niektorí ľudia po ochorení na SM začnú prepadať 
smútku, ktorý môže prerásť do depresie. Môže 
týmto ľuďom pomôcť vymaniť sa zo smútku aj 
práca?
Práca človeku zdvíha sebavedomie a dáva mu po-
trebnú finančnú istotu. Takže áno, úspech v práci 
ho môže podržať. Napríklad aj v situácii, keď sa 
mu rozpadá vzťah. Pacienti často privedú priateľa 
alebo priateľku, aby sme im vysvetlili, aká choro-
ba je SM, pretože nechcú riskovať, že sa im vzťah 
rozpadne.

Pacienti často riešia, či, ako, kedy a komu to  
v práci povedať. Je to podľa vás problém?
To je skutočne veľmi vážny problém. Po tom, 
ako niektorí pacienti v práci povedali o svo-
jej chorobe, prepustili ich, hoci pod inou zá-
mienkou. Preto svojich pacientov vždy vediem  
k tomu, aby veľmi dobre zvážili, či a komu o svojej 
chorobe v práci povedia. Poskytnutie informácií 
o zdravotnom stave závisí od osobného rozhod-
nutia každého človeka. Ak pacient nemá nejaké 
výrazné zdravotné obmedzenia alebo nepotrebu-
je špeciálny režim, keď by skutočne pravidelne  
a často chýbal v práci, tak by som sa s oznáme-
ním diagnózy zamestnávateľovi neponáhľala. 
Zistila som, že to tiež závisí od toho, či pacient 
pracuje pre zahraničnú alebo domácu firmu.  
Ak ide o zahraničnú firmu, tá v rámci svojej pod-
nikovej kultúry začne zamestnanca podporovať  
a špeciálne sa o neho starať. Keď sa pacient novo 
hlási do slovenskej firmy, a má čiastočný invalid-
ný dôchodok, aby mal nejakú istotu, tak väčšinou 
do ďalšieho výberového kola nepostúpi.

Pacienti mávajú problémy s poruchami kognitív-
nych funkcií, môžete im pomôcť nejakými progra-
mami, ktoré tieto funkcie otestujú a pomôžu im 
ich trénovať?
Tu máme ešte rezervy. V zahraničí existujú 
programy, keď si lekár môže pacienta otesto-
vať, zistiť, kde zlyháva, a potom mu pripraviť 
tréning priamo na mieru. U nás zatiaľ takéto 
programy nie sú. Ale s kolegami už o tom ro-
kujeme, hľadáme program, ktorý by najlepšie 

zodpovedal našim potrebám. Je to, samozrej-
me, aj otázka peňazí. (pozn. red.: na stránkach  
www.smkompas.sk môžete nájsť špeciálny tré-
ning kognitívnych funkcií pre pacientov).

Čo môže robiť váš pacient už teraz, ak chce tréno-
vať svoje kognitívne funkcie?
Prirodzeným tréningom je každodenné plnenie 
úloh v práci. Vhodné je, samozrejme, aj čítanie, 
lúštenie rôznych krížoviek a pod. Keď niektorým 
pacientom niečo nejde, dokážu si nájsť spôsob, 
ako si činnosť zjednodušiť a urobia to inak. Keď 
sa nám pacient sťažuje, že nie je schopný zvlád-
nuť viac vecí naraz, môžeme mu ponúknuť ne-
jaké preparáty na zlepšenie mozgových funkcií, 
ale najskôr ho odkážeme na neuropsychológa, 
aby zistil, či ide skutočne o zlyhanie niektorých 
funkcií alebo nesústredenosť. Alebo to tiež môže 
byť jeden zo sprievodných znakov depresie,  
k zlyhávaniu a nesústredenosti môže dochádzať  
z rôznych dôvodov.

Kedy nastane čas, aby pacient zo svojej práce pred-
sa len odišiel?
V okamihu, keď ho v práci začnú prenasledovať 
neúspechy, zlyhania a keď neplní svoje úlohy na-
čas. Bohužiaľ, stretávame sa aj s tým, že na pa-
cienta si zbytočne zasadne prísny a náročný šéf,  
v takom prípade by som odporúčala tiež odísť. Vo 
všeobecnosti sú na tom horšie pacienti s nižším 
vzdelaním, ktorí majú fyzicky namáhavú prácu, 
a môžu sa dostať do situácie, keď prácu nezvlá-
dajú a mohli by ohroziť seba aj ostatných. Je ale 
možné dohodnúť sa s vedením firmy na prerade-
ní na inú pozíciu. Človek, ktorý je ale vo svojej 
profesii zabehnutý, dokáže vďaka rutine prácu 
dobre zvládnuť aj po tom, ako ochorie, aj keď ho 
to stojí viac námahy. My pacientom pomáhame aj 
tým, že im píšeme odporúčania pre zamestnáva-
teľov, aby dostávali iba denné zmeny. Dodám, že 
pacient nemusí nutne povedať zamestnávateľovi 
jeho presnú diagnózu, niekedy píšeme, že ide  
o neurologické ochorenie. Naopak, iní pacienti 
požadujú, nech napíšeme priamo číslo diagnózy, 
aby si o tom zamestnávateľ mohol niečo prečítať. 
Ak je pacient súčasťou tímu už dlhý čas, zvyčajne 
nemá problémy.

Pacientov väčšinou tiež povzbudzujete, aby nešli 
do invalidného dôchodku. Kedy je naopak čas, aby 
si tento dôchodok vybavili?
Sú regióny, kde sa celkovo ťažko hľadá práca. Tu 
to môže byť pre pacienta riešenie. Alebo ak má 
človek už vyšší vek a za krátky čas by mal aj tak 
nárok na dôchodok, vtedy to asi dáva zmysel. Inak 
si však myslím, že by ľudia mali tento krok dobre 
zvážiť. Mala som pacientku, ktorá chcela ísť do in-
validného dôchodku, a ja som jej vtedy povedala, 
aby si to ešte rozmyslela. Po nejakom čase prišla 
a poďakovala mi. Byť zavretý doma a závislý od 
sociálnych dávok, to pre pacienta nie je dobré.

Počula som aj o ľuďoch, ktorí si vybavili invalid-
ný dôchodok a pustili sa do podnikania v oblasti, 
ktorá predtým bola ich záľubou. Poznáte aj takéto 
prípady?
Presne takýchto pacientov nepoznám, ale jed-
na žena, ktorá pracovala vo veľkej korporácii, 
kde kládli dôraz na vysoké pracovné tempo,  
z práce odišla. Istý čas spolupracovala s nezisko-
vou organizáciou a teraz sa navyše venuje strá-
ženiu detí. Medzi pacientmi mám jedného pána, 
ktorý vybudoval tri firmy, a potom dostal SM. Fir-
mu prenechal synovi a teraz si už len plní sny,  
o ktorých predtým hovoril, že ich možno usku-
toční niekedy o päť rokov. Horšie je, keď má pa-
cient nejaké zamestnanie, dlho ho nevykonáva,  
a potom sa chce vrátiť späť do odboru. To sa zvy-
čajne nepodarí.

Keby sme na záver mali spomenúť pacientov, ktorí 
zvládajú chorobu naozaj dobre a sú inšpiráciou 
pre druhých, kto by to bol?
Väčšinou sú to mladí muži okolo tridsiatky. Tí 
síce svoju chorobu rešpektujú, ale nevenujú 
SM prehnanú pozornosť. Pracujú, majú rodiny, 
starajú sa o seba, športujú, skrátka žijú rovnako 
aktívny život ako pred chorobou, len občas pre 
„svoju SM-ku“ urobia, čo musia. Ale nie viac.

Telefónna informačná linka 
pre pacientov so sklerózou multiplex

Pre všetkých, ktorí trpia týmto 
ochorením sme pripravili 

novinku – bezplatnú telefónnu linku, 
na ktorej sa môžete informovať 
o riešení problémov spojených 

s touto diagnózou, predovšetkým 
ako zvládať pravidelnú aplikáciu  

injekčných liekov, riešenie 
nežiaducich účinkov atď.

V čase od 9.00 do 16.00 hodín 
v pracovných dňoch Vám poradí, 

ak to bude v jej silách, jedna z našich 
odborných poradkýň, ktoré majú 

niekoľkoročné skúsenosti s podporou 
pacientov s SM. Okrem toho 

môžete na tejto linke zanechať svoj 
odkaz a poradkyne sa s vami spoja 

na nasledujúci pracovný deň, 
ak to bude možné. 
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                    SM je diagnóza 
-záleží na vás,             
 čo s ňou urobíte



Čo najviac pomáha, aby človek psychicky zvlá-
dol aj druhé napadnutie ochorením?
Jednoznačne dobré vzťahy. Ak je človek 
spokojný vo svojom osobnom živote, má 
partnera, priateľov a rodina mu pomáha, 
zvládne ochorenie jednoduchšie. Preto mi 
pripadá zvláštne, že mnoho ľudí nepovie  
o svojom ochorení ani priateľom, radšej sú na 
to sami; to podľa mňa nie je dobré. Tiež po-
máhajú koníčky… A samozrejme pomáha aj 
práca, pretože ak človek chodí do práce, je to 
dôkaz toho, že môže v živote normálne fun-
govať, aj keď má SM.

Všímam si, že SM často dostanú intenzívne 
pracujúcí ľudia. SM prináša do ich života veľkú 
zmenu; čo je pre nich na začiatku najťažšie?
Prijatie diagnózy. Každý sa s ňou vyrovnáva 
po svojom. Niekedy je to veľmi zložitý a bo-
lestný proces, ktorý má viac fáz, záleží aj na 
type osobnosti. Spočiatku sa mnoho ľudí sna-
ží ochorenie poprieť, a potom sú, samozrej-
me, zahltení rôznymi emóciami, hnevom, 
ľútosťou, smútkom atď. Dobre to opisuje psy-
chologička Küblerová-Rossová. Sprievodným 
príznakom neprijatia ochorenia tiež býva, že 
títo ľudia vo svojej práci naopak ešte pridajú.

Dalo by sa vysledovať, čo mávajú ľudia postih-
nutí SM spoločné? Sú medzi  pacientmi po-
dobné typy ľudí?
Niekedy áno. Sú to napríklad tí, ktorí  
v minulosti prežili niečo, čo ich stresovalo. 
Napríklad ťažko niesli dramatický rozvod ro-
dičov, niektorých stresujú skúšky na vysokej 
škole alebo v nich vyvoláva veľkú úzkosť zod-
povednosť za zverené pracovné úlohy a pod. 
Títo ľudia majú na seba vysoké nároky, preto-
že napríklad ich rodičia si želali, aby boli jed-
notkári. Alebo chcú byť dobrí vo svojom odbo-
re alebo všeobecne najlepšími vo všetkom, čo  
v živote robia. Sú to, ako sa hovorí, perfekcio-
nisti.

Pre takéhoto človeka musí byť naozaj ťažké 
prijať, že přišlo ochorenie a treba tomu prispô-
sobiť svoj život; dokážem to pochopiť…
Lenže prijatie ochorenia je alfa a omega všet-
kého. Bez toho sa človek nemôže pohnúť ďa-
lej. Pretože vo chvíli, keď postihnutý SM prij-
me fakt, že jeho telo má svoje limity, pripustí, 
že nie je úplne zdravý, môže si vytvoriť zdravší 

životný štýl. Potom namiesto dvanástich pra-
cuje osem hodín, začne lepšie nakladať so 
svojím  časom, aby mohol viac oddychovať, 
relaxovať, venovať sa sám sebe.

No nie každý zamestnávateľ jednoducho upra-
ví pracovný čas… Čo potom?
Potom treba zmeniť prácu.

Čo takýchto ľudí donúti spomaliť?
Väčšinou, ako som už hovorila, druhý útok 
ochorenia. Po prvom sa ešte vždy pohrávajú 
s myšlienkou, že to bolo iba jednorazové zly-
hanie tela. Možno je pre nás typické, že testu-
jeme svoje možnosti a hranice, no pri  SM je 
takéto testovanie veľmi rizikové.

Na druhej strane – ak títo ľudia chcú zvládať 
svoju prácu aj pri SM, môžu byť ochotní a mo-
tivovaní, aby pravidelne športovali a starali sa 
o svoje telo?
Samozrejme! Ak chcú vydržať svoje pracovné 
tempo, musia pre to niečo robiť, a to väčšinou 
chápu. Ja im vždy hovorím, že ľudská duša 
ani telo nie sú nevyčerpateľné studne. Ak je 
človek pracovne veľmi vyťažený a má SM, 
často siaha do svojich fyzických aj psychic-
kých rezerv. Určite by sa už v tej studni nemal 
dotknúť úplného dňa, pretože mu hrozí ďalší 
výbuch, teda útok ochorenia.

Znova sa asi dostávame k tomu, že keď člo-
vek ochorie na SM, tak hľadá novú rovnováhu  
v živote?
Dalo by sa to tak povedať. V psychoterapii 
často riešime práve hľadanie rovnováhy v ži-
vote. Spoločne s pacientom pretvárame jeho 
životné scenáre, ktoré ho doviedli až do mo-
mentu, keď ochorel na SM. Spoločne prechá-
dzame tie scenáre, ktoré sú pre neho teraz 
nevýhodné, a hľadáme usporiadanie, ktoré je 
užitočnejšie a zdravšie.  

Myslím, že aj sama SM vnáša do života cho-
rého stres.
Ja o SM nerada hovorím ako o ochorení, pre-
tože ju skôr vnímam ako diagnózu. O tom, 
či to bude alebo nebude ochorenie, rozho-
dujú pacienti do istej miery aj sami. Ľudí 
postihnutých SM na tejto diagnóze najviac 
stresuje nevypočítateľnosť SM. Hnevajú sa 
na lekárov, že im nedokážu povedať, ako sa 

bude ich zdravotný stav vyvíjať. Aká je prog-
nóza ich ochorenia, aký bude jeho vývoj. Ja 
im hovorím, aby to brali z tej lepšej strán-
ky – že je to vlastne dobré. Pretože SM sa 
u každého človeka prejavuje individuálne 
a žiadný lekár nemôže s istotou povedať:  
o dva roky nebudete hýbať rukou, o päť rokov  
nohami; každý pacient má veľkú šancu, že  
práve jeho zdravotný stav sa nebude význam-
ne zhoršovať. Mám pacientov, ktorí majú SM 
14 alebo 26 rokov – a nevidno to na nich. 
Na jednej strane je teda SM svojou nevypočí-
tateľnosťou zákerná, pretože sa nedá predpo-
vedať, ako bude pokračovať, ale zároveň dáva 
pacientovi obrovskú šancu niečo dobré so se-
bou a svojím životom spraviť.

Existujú nejaké relaxačné cvičenia, ktoré sú 
zvlášť vhodné pre ľudí s diagnózou SM?
Najdôležitejšie je vyčleniť si na oddych čas. 
Učím ľudí krátku, ale intenzívnu dvadsaťmi-
nútovú relaxáciu, a niekedy sa stane, že  keď 
sa pri nasledujúcej návšteve pacienta opýtam, 
ako mu to šlo, odpovie, že na ňu nemal čas. 
Pritom to sú ľudia, ktorí sú po ochorení na 
PN-ke alebo majú PN od psychiatra kvôli 
depresii či úzkosti. Navyše táto Jacobsonova 
progresívna relaxácia, ktorú často učím, proti 
úzkosti pomáha. Sú, samozrejme, aj iné re-
laxačné techniky, ktoré sa dajú nacvičiť. Je to 
autogénny tréning, rôzne druhy imaginácií, 
tých duhov relaxácie je naozaj dosť. Ja mám 
rada tú Jacobsonovu, pretože učí človeka ovlá-
dať telo tak, aby si nepodriaďovalo človeka, ale 
človek si podriadil telo. Táto relaxácia tiež telu 
pomáha, aby dobre prijímalo liečbu. Naučiť 
se relaxovať patrí podľa mňa medzii základ-
né zručnosti aktívneho pacienta. Najhoršie, 
čo môže pacient spraviť, je byť úplne pasívny  
a odovzdane čakať, ako to s ním dopadne.

Počúvam, že keď človeku do života vstúpi 
ochorenie, začne sa zamýšľať aj nad vzťahmi 
vo svojej rodine; je to pravda?
Čistenie rodinných vzťahov je veľmi dôležité. 
Niekedy sa ľudia pozrú na svoje životné roly  
a scenáre a možno si po prvýkrát v živote polo-
žia otázku: „Chcem to vôbec takto? Kto mi to  
v podvedomí hovorí, že mám robiť to alebo ono? 
Kto mi hovorí, že musím byť vždy dobrá a sluš-
ná? Som to ja alebo je to hlas mojej matky?“  
V psychoterapii ide predovšetkým o to,  
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So  psychoterapeutkou Karin Řehákovou sme sa rozprávali o ľuďoch, ktorí príliš pracujú a vyčerpávajú 
svoje telo, ale tiež o tom, že SM je síce určitá diagnóza, ale nemusí to byť hneď choroba. Ak ste nepo-
chopili, o čo ide, odpoveď nájdete v tomto rozhovore. Náš rozhovor sa dotkol i tak obsažnej témy, akou 
je hľadanie zmyslu života. 
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uvedomiť si, čo skutočne človek chce, kedy mu 
je dobre, kedy mu nie je dobre a čo ho obme-
dzuje. 

Je to teda tiež príležitosť oprieť sa sám o seba?  
Áno, ja tomu tiež hovorím uhniezdiť sa sám 
v sebe. Toto som ja a tu sú moje hranice. Dôleži-
té je, ako sa v tomto svojom priestore človek cíti 
a čo by potreboval zmeniť. Je zaujímavé, že ak 
sa človek začne meniť, jeho okolie reaguje inak, 
bez toho, aby čokoľvek povedal.

My však v sebe máme z rôznych dôvodov zafixo-
vané, že postaviť seba na prvé miesto je nespráv-
ne....
Ja si myslím, že najdôležitejšie je pozrieť sa na 
to, čo chcem JA. Ja som človek, ktorý so sebou 
bude žiť až do konca, a kto iný by teda so mnou 
mal byť spokojnejší ako ja? Sme veľmi zmani-
pulovaní výchovou. Stále počujeme rodičovský 
hlas hovoriaci: „Nebuď sebec, daj kamarátovi 
polovicu jablka a sám si nechaj tú horšiu!“ Vy-
berať si pre seba len to horšie je dogma, kto-
rá nám už neslúži. Nehovorím, že by mal byť 
človek sebec za všetkých okolností, ale existuje 
termín zdravé sebectvo. Teda najprv musím byť 

spokojná, aby som mohla šíriť spokojnosť ďalej. 
Ak budeme niekoho uspokojovať na úkor vlast-
nej spokojnosti, je to nezdravé. 

Ak človek nedospeje k tomuto, začne viac pre-
mýšľať o sebe, a potom možno začne viac uvažo-
vať aj o náplni svojho života, jeho zmysle  a tak 
ďalej? 
Áno. V tomto momente mnoho ľudí začne 
uvažovať o svojom ďalšom smerovaní, novom 
zmysle života a jeho náplni. Pretože staré ži-
votné scenáre sa rozpadajú a zrazu tu máme 
prázdno. Skôr sme predsa tešili mamy alebo 
otcov, priateľov a teraz vidíme, že naša mama 
sa o svoje šťastie musí postarať sama. Je to 
len chvíľka, kedy si ľudia spomínajú na svo-

je koníčky. Niektorí pacienti hovoria: „Vždy 
som chcel maľovať!“ A ja hovorím: „A čo Vám 
teraz bráni prihlásiť sa na kurzy?“ Zrazu tu 
máme taký zaujímavý úkaz, ja ho nazývam úz-
kosť zo slobody. Ľudia stále hovoria: „Chcem 
byť slobodný“, ale keď sa človek konečne tej 
slobody môže dotknúť, začne sa báť si ju zo-
brať. Hovoríme si: čo s ňou budeme robiť, ako  
s ňou naložíme? Je to ako v počítačovej hre, ten 
ďalší level.

Keby som vzala  počítačovú  hru  ako  symbol  ces-
ty  za zdravím, aj keď viem, že k zdraviu to úplne 
nepatrí, ako by tie úrovne išli za sebou?
Prvá úroveň je prijatie ochorenia. Potom na ďal-
šej úrovni je treba pochopiť, prečo tá choroba 
přišla a čo bol jej spúšťač. Potom treba vyčistiť 
osobné vzťahy…

To už sme na tretej úrovni, lenže práve čistenie 
vzťahov môže byť veľmi ťažká intenzívna práca 
na sebe; dá sa odhadnúť, ako dlho to môže trvať?
Niekedy je to práca na celý život, pretože aj keď 
pochopíme, nahliadneme, prijmeme, čo sa deje 
v podobných situáciách, máme tendenciu sprá-
vať sa vždy rovnako. Sú to vyjazdené koľaje, v 

ktorých máme tendenciu sa stále pohybovať, ži-
votné scenáre, ktoré už nefungujú. Lenže, ak si 
tieto scenáre uvedomíme, tak je polovica práce 
hotová. Pretože v podobných situáciách v prvom 
momente síce počúvneme prvý impulz, ale po-
tom sa nám môže v hlave rozsvietiť červená kon-
trolka a my sa zastavíme a zvolíme si inú reak-
ciu než dosiaľ. A keď to takto spravíme viackrát, 
vytvoríme v mozgu novú dráhu, kde je zapísaná 
tá zdravšia reakcia. Tiež je dôležité si to všimnúť 
a pochváliť sa za to. 

Takže byť spolutvorcom svojho života je dlhá ces-
ta... A ako je to s hľadaním zmyslu života? Exis-
tuje nejaký návod na jeho nájdenie? 
Ako povedal klasik, zmyslom života je život 

sám. Náplň života je určitý koníček, profesia 
alebo nová profesia. Nedávno u mňa bola pani, 
ktorá celý život pracovala v administratíve a zra-
zu si uvedomila, že vždy túžila predávať kvety. 
Spravila si kurz viazania a teraz je z nej spokoj-
ná kvetinárka. Viete, ja si myslím, že pre postih-
nutých SM je veľmi dôležité získanie čiastoč-
ného invalidného dôchodku. Zo skúsenosti 
viem, že na jednej strane im dôchodok dovo-
lí žiť prijateľne a z hľadiska financií sa záro-
veň zbytočne nepreťažujú. Na druhej strane 
tiež poskytuje možnosť uvedomiť si, čomu 
by sa ešte mohli venovať, čo by ich napĺňalo. 
Poznám napríklad jednu pani, ktorá sa pri 
svojej práci pustila do navrhovania šperkov. 
To je činnosť, ktorú môže robiť, keď sa cíti 
dobre a keď nemá dobrý deň, šperky na ňu 
počkajú. 

Prebrali sme všetky úrovne alebo sme ešte na 
nejaké zabudli?  
Ešte je transcendentná úroveň. Niekto je 
budhista, niekto kresťan, niekto verí na ener-
giu, niekto na anjelov, niekto na univerzum. 
Väčšina z nás to potrebuje a myslím si, že 
ľudia majúci tento presah žijú pokojnejším 

a šťastnejším životom.
Keby sme mali na záver povedať, čo je podľa 
Vás najdôležitejšie, aby človek SM zvládol, 
a aby nakoniec po všetkej tej práci na sebe na-
šiel svoju cestu, náplň či zmysel života, čo by 
to bolo?  
Povedala by som, že najdôležitejšie je rozhod-
núť sa byť zdravý.

Počkajte, nie je to trošku protirečenie? Veď SM 
je ochorenie.
Myslím si, že nie je. Ja by som tú SM rada vní-
mala ako diagnózu a naozaj nerada počujem, 
keď sa o nej hovorí ako o chorobe. Je to diag-
nóza a ako diagnóza už v lekárskych správach 
ostane, ale nemusí sa rozvinúť do ochorenia.

Každý pacient má veľkú šancu, že práve jeho zdravotný stav sa nebude 

významne zhoršovať. Mám pacientov, ktorí majú SM 14 alebo 26 rokov 

– a nevidno to na nich. Na jednej strane je SM svojou nevypočítateľnosťou zá-

kerná, pretože sa nedá predpovedať, ako bude pokračovať, ale zároveň dáva 

pacientovi obrovskú šancu niečo dobré so sebou a svojím životom spraviť
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