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Vážení priatelia, milí „esemkári“!

Ice Bucket Challenge, alebo výzvu s vedrom ľadovej vody, dnes už 
pozná prinajmenšom polovica ľudstva. Tvorcom toho aktu, ktorý 
prerástol do celosvetového hnutia, bol Američan Corey Griffin, kto-
rý, žiaľ, nedávno tragicky zahynul. V pamäti ľudí však zanechal ne-
opakovateľný odkaz, pretože vďaka výzve s vodou dokázal vyzbie-
rať milióny dolárov a eur určených pre nevyliečiteľných pacientov, 
hoci pôvodne chcel pomôcť iba svojmu chorému kamarátovi. Aj 
v tomto prípade sa potvrdila stará pravda, že aj tá najdlhšia cesta 
sa začína prvým krokom a aj hnutie, ktoré pohne celou planétou, 
sa môže zrodiť zo skromnej pohnútky. Corey sa rozhodol pomôcť 
ľuďom s diagnózou skleróza ALS preto, lebo roku 2012 jeho dob-
rému priateľovi, bejzbalistovi Petovi Fratesovi, diagnostikovali túto 
zákernú chorobu. Iba kvôli oživeniu pamäti pripomínam, že ALS, 
teda amyotrofická laterálna skleróza, je ochorenie spôsobujúce 
pacientovi odumieranie buniek, ktoré ovládajú svaly. Tie postupne 
ochabujú a človek stráca schopnosť pohybu, reči či samostatné-
ho dýchania. Azda najznámejším pacientom s touto diagnózou je 
svetoznámy britský astrofyzik Stephen Hawking.
Corey Griffin teda spolu s  ďalším kamarátom vymysleli výzvu 
s vedrom ľadovej vody, ktorá je dnes internetovou senzáciou a na-
príklad iba do konca augusta 2014 sa vďaka nej vyzbieralo 23 mi-
liónov eur. Mladého Američana mnohí označujú za autora mánie, 
pretože hoci „vedro ľadovej vody“ existovalo už predtým, bol to 
práve on, kto sa postaral o to, že sa z výzvy stal celosvetový feno-
mén. Hoci pôvodne išlo o akciu zameranú na boj proti rakovine 
a zbieranie peňazí na výskum liekov proti nej, postupne sa jej zá-
ber rozšíril aj na ďalšie nevyliečiteľné diagnózy. 
Samozrejme, spomínaná výzva neobišla ani pacientov s diagnózou 
skleróza multiplex. Aj „esemkári“ sa vďaka nej dostali do centra po-
zornosti širokej verejnosti, aj k nim smerovala pomoc mnohých so-
lidárnych neznámych ľudí, aj kvôli nim sa oblievali rôzne osobnos-
ti, obľúbené a známe tváre, ľadovou vodou. V tejto súvislosti však 
treba dodať, že pacienti s SM ani dovtedy nesedeli so založenými 
rukami, nečakali na akési zázračné zviditeľnenie, ale pravidelne sa 
svojmu okoliu pripomínali rôznymi spoločenskými, kultúrnymi či 
športovými podujatiami na celorepublikovej či miestnej úrovni. 
Vďaka za každé nové ráno, vďaka za každý úprimný a nezištný prejav 
priazne – hovoríte si mnohí z vás, priatelia „esemkári“. Priateľstvo, so-
lidarita a prejavy spolupatričnosti vždy potešia, ale pacient ich zvlášť 
naliehavo potrebuje vo chvíľach, keď ho choroba gniavi, valcuje a on 
začína mať pocit, že už ťahá za kratší koniec. A také chvíle prichádza-
jú celý rok, neberú ohľady na nijaké kampane, verejnú demonštráciu 
podpory pacientov trvajúcu oficiálne deň, dva či týždeň. Podať ruku, 
prihovoriť sa milým slovom, neodsúdiť, ak sa ktosi – podľa mienky 

okolia - čudne správa, ale „urobiť si“ chvíľku preň, pokúsiť sa s ním 
nájsť spoločnú reč, to je podstatné, pretože práve to je potrebné. 
Pre obe strany. S chrípkou sa azda každý z nás chváli, „chytil som to 
pľuhavstvo, tri dni som bol mŕtvy, ale už sa to zlomilo a je to lepšie...“ 
„Esemkár“ sa nemá čím pochváliť, pretože jeho ochorenie nie je troj-
dňový výpadok zo zabehaného rytmu. Je to ortieľ najťažší, pretože 
je to „na furt“. Azda aj preto nie každý z nich ide na námestie pred-
vádzať sa so svojou chorobou. Preto tak mimoriadne citlivo reagu-
jú na každú úprimne podávanú ruku, na priateľské gesto či náznak 
solidarity a spolupatričnosti. Ako sa zvykne hovoriť - dobrý priateľ 
je ako rozkvitnutý strom... Poteší, podporí, podoprie človeka a ešte 
vám urobí aj dobrú náladu. Zlý je ako tieň – keď je človek na výslní, 
drží sa ho ako kliešť, keď sa však jeho slnko skryje za chmáry a začne 
sa zmrákať, onen údajný priateľ zmizne ako gáfor. 
Nielen vo svete, ale už aj naši „esemkári“ čoraz častejšie vychádza-
jú do ulíc, robia ústretové kroky voči verejnosti a veria, že okruh 
ich priateľov sa bude rozširovať. Hľadajú si spriaznené duše, ktoré 
im podajú pomocnú ruku napríklad aj vtedy, keď štátna byrokra-
cia na nevyliečiteľne chorých zaútočí so zámerom uchmatnúť im 
aj to málo, čo im v rukách zostalo. Žiaľ, takých prípadov ani dnes 
nie je málo. Na druhej strane, „esemkári“ už nie sú bezbranné obe-
te, mnohokrát sa dokážu ozvať, nahlas zakričať, ba vedia sa už aj 
ubrániť. Najmä ak cítia, že majú pravdu, že sú v práve, ak veria, že 
tu ešte nie sú iba do počtu, ale že môžu byť prospešní sebe aj celej 
spoločnosti. Napríklad tak, že budú pracovať. A oni budú, pretože 
chcú! Je to zvláštne, ale dnes na Slovensku to nie je celkom bež-
ný jav. Časť našincov - vrátane politických špičiek - kradne, klame 
a podvádza, časť špekuluje ako nerobiť a zarobiť, teda snažia sa čo 
najviac vycicať štát. „Esemkári“ si neraz pripadajú ako biele vrany, 
pretože oni robiť chcú, ale štátnej byrokracii sa to nepáči. 
Padnúť môžeme, ale vstať musíme! - vyznal sa pri jednej svojej ve-
rejnej spovedi pacient s diagnózou skleróza multiplex. Povedal to 
vlastne za všetkých „esemkárov“, pretože toto je ich spoločné vy-
nútené krédo. Úprimne povedané, vedro ľadovej vody by sme ne-
raz potrebovali všetci, aby sme zo seba zmyli ľahostajnosť, nevší-
mavosť a neochotu pozrieť sa napríklad na okoloidúceho, ktorému 
príliš dlho trvá, kým tackavo prejde cez ulicu. Keby sme sa konečne 
zobudili, určite by sme postrehli, že na príčine jeho vrávorania nie 
sú promile, ale tá prekliata „esemka“. Potom by pre nás nebol prob-
lém dotyčnému človeku pomôcť bezpečne prejsť cez ulicu a pri 
rozlúčke mu povedať: „Pekný deň!“
Pekný deň vám všetkým, milí „esemkári“!

Ľubomír Stanček
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Pani doktorka, téma „esemkár“ a  zamestnanie... Čím 
je zvláštna táto oblasť? Je to niečo bežné alebo sa dá 
povedať, že ide o osobitú otázku, ktorá je rovnako zložitá 
ako výnimočná?
- Nie som si istá, či by som ju nazvala výnimočnou, 
ale určite je to veľmi dôležitá súčasť riešenia 
problémov, ktoré pacienti so sklerózou multiplex majú. 

Samozrejme, tak ako je priebeh „esemky“ u každého 
pacienta individuálny, aj riešenie tohto problému je 
individuálne. Okrem iného závisí aj od toho, v  akej 
etape pracovného života sa človek nachádza, kde 
pracuje a dôležitý je aj jeho celkový postoj a tiež to, ako 
sa vyrovnáva s ochorením. Máme pacientov, ktorí majú 
veľké problémy hovoriť o svojom ochorení s kýmkoľvek 

iným ako s najbližšími. S informáciami o svojom ochorení 
sa nezverujú - ani na začiatku, ani potom - dokonca 
ani svojim kamarátkam či kamarátom. A  už vôbec nie 
v práci. Boja sa to urobiť z rôznych dôvodov a nemusí 
to byť vždy strach zo straty zamestnania. Môže to byť 
povedzme akýsi pocit hanby, menejcennosti, ale aj 
iných pocitov, ktoré pacienti s „esemkou“ prežívajú. Na 
druhej strane existuje skupina pacientov, ktorí sa do veci 
vrhajú strmhlav, nemajú problém rozprávať sa o svojom 
ochorení s kýmkoľvek, vrátane spolupracovníkov alebo 
zamestnávateľa. A robia to od začiatku svojej choroby.

Ktorých pacientov je viac – tých smelých alebo tých, ktorí 
sa boja?
- Na základe vlastných skúseností by som povedala, že 
pacientov, ktorí sú v  tomto smere otvorení, je menej. 
Ale aj oni prechádzajú rôznymi štádiami vyrovnávania 
sa s ochorením. Napríklad pre niekoho bolo zo začiatku 
neprijateľné priznať farbu, teda prevládal uňho postoj 
„nechcem a  nebudem sa o  tom s  nikým baviť a  už 
vôbec nie v  práci“, ale po určitom čase svoj názor 
zmenil. Možno preto, lebo v  rámci procesu prijatia 
ochorenia mal už na to iný pohľad, zrazu aj sám seba 
uvidel v  inom svetle a  dostal sa do pozície „prečo by 
som o  tom nehovoril“. To je jedna stránka veci. Druhá 
príčina, prečo sa o tom neskôr začnú rozprávať so širším 
okolím, je tá, že nekonečné utajovanie choroby ich 
nesmierne zaťažuje. Treba si uvedomiť, že chodiť každý 
deň do práce s  obavou, že niekto si všimne, že čosi 
nie je v  poriadku, musí byť pre dotyčného ubíjajúce. 
Okrem toho samotný pacient môže mať pocit, že už 
nie je taký výkonný, lebo skleróza multiplex so sebou 
veľmi často prináša patologickú únavu. Moji pacienti 
mi viackrát povedali, že si zo strany spolupracovníkov 
alebo nadriadených začali všímať niečo, čo nazvali 
čudnými pohľadmi, podozrievaním atď. Teda bola tam 
nevyslovená otázka, ktorá skôr či neskôr padla. 

Čudné pohľady, podozrievanie... nie je to trochu 
precitlivená reakcia zo strany „esemkárov“?
- Ani nie... Keď ľudia niečo nepoznajú, majú tendenciu 
veci si domýšľať, špekulovať o  nich, ba aj vymýšľať 
si. Niekedy, keď sa pacient napokon prizná k  svojej 
chorobe, dozvie sa, čo všetko si ľudia o ňom mysleli. Že 
má zrejme problémy v rodine, krachuje mu manželstvo, 
rád si vypije, alebo má bližšie neurčené zdravotné 
ťažkosti. 

Tak teda, čo má pacient s  „esemkou“ robiť? Má vyložiť 
karty na stôl a priznať farbu, alebo má svoju chorobu tajiť 
až do poslednej minúty? Čo by ste im odporúčali?
- Psychológ nedáva odporúčania, skôr pacientovi 
pomáha prejsť cestu, na ktorej sa vlastne on sám 
dopracuje k  rozhodnutiu. A  to v čase, ktorý je preňho 
najvhodnejší. Pretože darmo by som pacientovi niečo 
odporúčala, bolo by to moje rozhodnutie a môj pohľad 
na vec, kým preňho by to nemuselo byť správne riešenie. 

Takže my sa skôr s  pacientmi rozprávame o  tom, čo 
je pre nich ťažšie alebo ľahšie – či radšej znášať nad 
sebou pomyselný meč utajovania skutočnosti, alebo sa 
podeliť o svoju novú životnú situáciu aj s  inými ľuďmi. 
Chodiť do práce každý deň s obavou, že mi na to prídu, 
je obrovský stres a veľa pacientov, keď sa už rozhodnú, 
že povedia spolupracovníkom alebo zamestnávateľovi 
pravdu, si doslova vydýchne. Vzápätí u nich dochádza 
k obrovskej úľave. Pre mnohých je veľký objav, že okolie 
ich berie takých, akí sú, teda aj s chorobou. Na druhej 
strane sú však aj takí, ktorí by o  svojej „esemke“ ani 
za nič na svete nepovedali. Mám napríklad skúsenosť 
s  pacientom s  touto diagnózou, ktorý pracoval 
v  ozbrojených zložkách. V  tomto rezorte zamestnanci 
odchádzajú do dôchodku skôr a  jemu už doň veľa 
nechýbalo. Symptómy, najmä v motorickej oblasti, boli 
také, že sa už na ňom dali vidieť, ale nakoľko nepracoval 
v  teréne, ani na žiadnych operačných postoch, svoje 
ochorenie sa snažil do poslednej chvíle tajiť. Nechcel, 
aby ho pár mesiacov pred dôchodkom vyradili zo 
služby a preto svoju „esemku“ tvrdo zatĺkal. Situáciu sa 
snažil riešiť dovolenkami či „péenkami“. Žiaľ, nakoniec 
sa mu to aj tak nepodarilo, zo služby ho vyradili, čo 
pociťoval ako veľkú nespravodlivosť. V  tejto súvislosti 
som si kládla otázku, aké by to bolo, keby bol vyšiel 
s pravdou, hoci len čiastočne, von. Možno keby to bol 
urobil, preradili by ho na iné miesto a  bol by zostal 
v  službe. Ale preňho bola táto myšlienka neprijateľná. 
Čiže psychológ nemôže pacientovi poradiť, aby urobil 
to či ono. On sám si všetko musí odžiť, všetko zvážiť 
a  musí sa rozhodnúť. V  každom prípade to musí byť 
jeho rozhodnutie. 

Dôvera je kľúč  
k riešeniu problémov 

„keď ide o otázku práce pacienta s diagnózou SM, je to vždy 
o ľuďoch a ich prístupe k veci,“ hovorí PhDr. karin Pribišová

Pacienti so sklerózou multiplex žijú život plný prekážok. 
Zdravotný hendikep je nepochybne tou najväčšou, a práve 
z tohto ochorenia pramenia desiatky ďalších problémov, 
ktoré tvrdo a  neľútostne zasahujú pracovný, spoločenský, 
sociálny či intímny život „esemkára“. Štatistici vyrátali, 
že človek strávi tretinu svojho aktívneho života v  práci, 

pričom zamestnanie je nielen zdrojom jeho obživy, ale 
aj platformou, kde realizuje svoje plány a  presadzuje či 
uplatňuje vlastné ambície, talent a  schopnosti rôzneho 
charakteru. Práve na túto tému, teda zamestnanie a pacient 
s  diagnózou skleróza multiplex, sme sa porozprávali so 
známou psychologičkou PhDr. KARIN PRIBIŠOVOU.

SLOVO ODBORNÍKA
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Ako je naša verejnosť informovaná o  charaktere sklerózy 
multiplex, jej priebehu a osobitostiach? Zdá sa mi, že keby 
sme mali o  SM viac informácií, možno by bolo ľahšie aj 
pacientom. Nehanbili by sa za svoje ochorenie, nemali by 
strach z toho, že ich bude ktosi vnímať ako čiernu ovcu. 
Je teda naša osveta v  tomto smere dostatočná? Nie sme 
pacientom nič dlžní?
- Myslím si, že z komplexného hľadiska určite nie. Mnohé 
diagnózy majú svoje dni, má ho „esemka“, muskulárni 
dystrofici, teraz sa celý svet oblieva ľadovou vodou kvôli 
amyotrofickej laterálnej skleróze. Osobne však mám 
pocit, že sú to nárazové akcie, v televízii či v iných médiach 
preletí nejaká informácia, ktorá nakrátko zaujme divákov 
a  laickú verejnosť. Väčšinou je to spojené s  výzvou na 
pochopenie, empatiu, ale aj na finančnú pomoc, čo je 
určite veľmi dobré. Ale na druhej strane nemôžeme 
hovoriť o  nejakej komplexnej informovanosti. Keď sa 
nejakých laikov opýtate na sklerózu multiplex, drvivá 
väčšina z nich odpovie, že sú to pacienti, ktorí chodia 
ako opití, skončia na vozíku a  majú to veľmi ťažké. Na 
jednej strane áno, niečo pravdy na tom je, ale myslím 
si, že veľmi málo sa vie o  tom, že táto choroba má 
individuálny priebeh a môže mať rôzne odtiene. Niekedy, 
kým sa uskutoční samotná diagnostika ochorenia, sa na 
pacientov pozerá ako na zvláštnych alebo ako na takých, 
ktorí majú vypité, pretože ich chôdza je neistá, či si 
vymýšľajú – prosím ťa, čo ti to vlastne je, veď ty si to všetko 
vymýšľaš... Myslím si, že širšie povedomie problematiky 
určite chýba. Na druhej strane vyvstáva otázka, či je vôbec 
možné, aby ľudia mali o  každom vážnejšom ochorení 
hlbšie vedomosti. Zatiaľ je to najmä o  tom, že o  SM sa 
zaujímajú tí, ktorí sa boja tohto ochorenia, alebo takí, 

v rodine ktorých sa „esemka“ vyskytla a začnú pátrať, ako 
je to s  genetikou atď. V  mnohých prípadoch je to teda 
zo strachu o samého seba, alebo preto, že chcú pomôcť 
svojmu blízkemu. V  tejto oblasti sme pacientom teda 
ešte veľa dlžní. Netrúfam si povedať, akým smerom by sa 
mala ešte publicita či osveta uberať, ale určite tu existuje 
obrovský priestor.
 
Ak prostredie, v  ktorom pacient s  diagnózou SM žije, 
nemá  ispozícii pravdivú informáciu, začína neraz spriadať 
rôzne dohady, vymýšľať si fámy... Je to však skutočne až taký 
vážny komponent vo vývoji ochorenia, že to môže devastovať 
psychiku pacienta a výrazne zasiahnuť jeho život?
- Samozrejme, že všetky fámy a výmysly sa môžu pacienta 
hlboko dotknúť. Pokiaľ ľudia nie sú o jeho stave pravdivo 
informovaní, sami si vytvárajú predstavy, ktoré sú 
nepodložené a chybné. A ak mu to dajú najavo nevhodným 
spôsobom, je to niekedy pre pacienta katastrofa. Na jednej 
strane to môže byť decimujúce, pretože pacient sa môže 
cítiť zranený a dotknutý. Ale na druhej strane ho to môže 
trochu posunúť v  rozhodovaní o  tom, či by predsa len 
nemal svoje okolie informovať o chorobe. Preňho môže byť 
veľmi zraňujúce počúvať rôzne šuškandy, keď si kolegovia 
o ňom hovoria, že začal piť alebo drogovať a že určite nie 
je v  poriadku. Môže to mať pre pacienta aj ďalekosiahle 
dôsledky. Ak sa takéto reči dostanú k šéfovi, ten si začne 
takéhoto človeka všímať a vidí, že jeho pracovný výkon už 
nie je stopercentný. Ráno je v práci unavený, nekráča rovno 
ako predtým a motá ho často aj počas dňa. Nemožno sa 
potom čudovať, ak si začne myslieť, že s dotyčným sa niečo 
deje. Samozrejme, pokiaľ má šéf záujem s  podriadeným 
komunikovať a  chce sa dozvedieť, čo je skutočne vo 

veci, tak si ho zavolá a  medzi štyrmi očami sa otvorene 
porozprávajú. A je na pacientovi, či karty odkryje a povie 
šéfovi celú pravdu, alebo aspoň informácie, ktoré mu 
umožnia jeho aktuálny stav pochopiť. Toto však záleží aj 
od obdobia, v  akom sa samotný pacient nachádza. Už 
som spomenula, že mám pacientov, ktorí za nič na svete 
nechcú hovoriť o  svojom ochorení a  trvá to aj niekoľko 
rokov. Vidím na nich, ako sa tým trápia, ako ich to zožiera, 
ale strach z prezradenia je u nich väčší ako strach z toho, 
ako ich bude okolie posudzovať.

Stretli ste sa vo svojej praxi s prípadmi, že okolie reaguje na 
„esemkára“ agresívne? Spolupracovníci ho trebárs obviňujú, 
že zaňho ťahajú a vykričia mu, že už nebudú naňho robiť...
- Môžem vychádzať len z toho, čo mi pacient povie, 
nemám možnosť vypočuť si aj druhú stranu. Ale ak mám 
byť úprimná, s takouto reakciou okolia som sa nestretla. 
Nepamätám si, že by mi nejaký pacient niečo také 
spomenul. Poznám však opačné prípady, keď pacient po 
určitom čase odkryl karty a jeho spolupracovníci sa cítili 
dotknutí, prečo im to nepovedal skôr, prečo im neprejavil 
dôveru a  nepovedal im pravdu. U pacienta potom síce 
došlo k úľave, že konečne už nemusí hrať divadlo, ale na 
druhej strane jeden alebo dvaja „esemkári“ mi povedali, 
že mali pocit, že s  tým vyšli príliš neskoro a  vzájomná 
dôvera bola už potom naštrbená. Cítili, že vzťahy na 
pracovisku už nie sú také, ako boli predtým.
 
Pani doktorka, obracia sa na vás so žiadosťou o  pomoc 
každý pacient s diagnózou SM v okruhu, ktorý spadá pod 
vás, alebo existujú aj pacienti, ktorí sa rozhodli, že si tento 
problém vyriešia sami...

- Nie je to paušálne, že čo pacient s  „esemkou“, 
to poskytnutá psychologická podpora. Na našom 
pracovisku je to tak, že buď ošetrujúci lekár alebo 
sestričky z SM centra, ktoré majú veľmi intenzívny 
kontakt s pacientom, pretože ho zaúčajú do liečby, ho 
nasmerujú ku mne. Ak na ňom vidia, že po psychickej 
stránke potrebuje podporu, prípadne sám o ňu požiada, 
tak ma kontaktujú. Väčšina pacientov tento kontakt 
využije, niektorí možno nie hneď, pretože majú pocit, že 
to zvládnu sami, a prídu až neskôr. Iní zase prichádzajú 
hneď. Ďalší však neprídu vôbec, pretože sa domnievajú, 
že podpora rodiny alebo kamarátov a okolia, s ktorými 
sa môžu o  tom porozprávať, sú pre nich dostačujúce. 
My samozrejme nemôžeme pacienta do spolupráce 
nútiť, ale sme tu pre neho. Niektorí „esemkári“ prídu 
raz alebo dvakrát a  povedia, „tak toto mi veľmi dobre 
padlo, konečne som sa mohol do vôle vyrozprávať“. 
Všetci vedia, že dvere majú u nás vždy otvorené a keď 
sa mi ktorýkoľvek z nich ozve hoci o pol roka či o rok, 
dohodneme si termín a príde. Sú pacienti, ktorí chodia 
na terapeutické sedenia dlhšie, najmä ak sú nútení riešiť 
nejaký konkrétny problém v  zamestnaní, partnerstve, 
alebo sa musia vysporiadať sami so sebou, so svojimi 
pocitmi. Niekedy však pacienti nechcú svoje trápenie 
zdieľať so svojimi rodinnými príslušníkmi, lebo ich 
nechcú zaťažiť ešte viac, ako sú zaťažení samotnou 
diagnózou. A  aj to je dôvodom prečo nás navštívia. 
Stane sa však aj to, že o  intervenciu požiada samotný 
príbuzný pacienta s „esemkou“. Takže veľakrát je to len 
o  bútľavej vŕbe, pretože pacient sa príde vyrozprávať. 
Inokedy je to však dlhodobejšie riešenie nejakého 
konkrétneho problému.
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OSVETA 

Na Slovensku máme okolo 8 500 pacientov s diagnózou 
skleróza multiplex, štatisticky sa teda blížime k  európ-
skemu priemeru. Nech sú však čísla akokoľvek presné 
a výrečné, vonkoncom nedokážu vyjadriť psychický stav 
a citové rozpoloženie trebárs mladého človeka, ktorému 
lekár práve oznámil, že vyšetrenia a testy potvrdili jeho 

diagnózu sclerosis multiplex. To, čo mládenec práve po-
čul, vyvolalo v jeho duši katastrofu, výbuch, šok, emo- 
cionálne zemetrasenie. Také vážne ochorenie, k  akým 
sa „esemka“ radí, dokáže zalomcovať aj tými najtvrdší-
mi povahami. Osobná apokalypsa však šokom nekončí, 
pretože je to príbeh bez konca. 

Vzápätí totiž osudovo ovplyvní citový, 
intímny, spoločenský či pracovný život 
postihnutého človeka. A nielen jeho, 
pretože „esemkové“ mlyny neľútostne 
zomelú tak pacienta, ako aj jeho naj-
bližších, rodinu, rodičov, partnerov, deti, 
súrodencov či priateľov. Všetci sa začnú 
obávať zajtrajška, začnú si klásť stovky 
najrôznejších otázok. Žiaľ, nie všetkým 
sa dostane fundovaných odpovedí. 
A kde vznikne informačné vákuum, tam 
sa rodia polopravdy, fámy, výmysly...
Pred piatimi rokmi Medzinárodná fede-
rácia sclerosis multiplex (MSIF) vyhlásila 
Svetový deň sclerosis multiplex, ktorý 
by sme si mali každoročne pripomínať 
poslednú májovú stredu. Cieľom tejto 
akcie je zmobilizovať a rozšíriť celosve-
tové hnutie SM, a  zároveň ponúknuť 
širokej verejnosti viac pravdivých infor-
mácií o tejto fatálnej chorobe. World MS 
Day, alebo Svetový deň ľudí so sklerózou 
multiplex, by však mal byť nielen dňom 
solidarity, ale aj dňom synergického 
efektu, počas ktorého ľudia postihnutí 
chorobou SM spoja svoje sily, aby zná-
sobili energiu, ktorú potrebujú v boji so 
spomínanou zákernou chorobou. 

Slovenský zväz sclerosis multiplex sa 
rozhodol zväčšiť pozitívny náboj Sveto-
vého dňa SM tým, že zorganizoval cyk-
lus edukačných seminárov, v rámci kto-
rých pacienti, ich rodinní príslušníci, ale 
aj široká verejnosť získajú lepší prehľad 
o problematiky ochorenia. Semináre 
sa uskutočnili pod spoločným názvom 
Včasná diagnostika – skorá liečba = kva-
litný život. Od mája do októbra tohto 
roku sa v  piatich slovenských mestách 
(Ružomberok, Trnava, Poprad, Turčian-
ske Teplice a Banská Bystrica) stretávali 
odborníci, pacienti aj laici, aby viedli dia-
lógy o skleróze multiplex, jej podobe, 
zvláštnostiach a tiež o jej liečbe a o vzťa-
hu „esemkár“ a  spoločnosť. Garantom 
tohto pozoruhodného celoslovenského 
podujatia bol hlavný odborník Minister-
stva zdravotníctva SR pre neurológiu, 
prednosta I. neurologickej kliniky LFUK 
a UNB v Bratislave, prof. MUDr. Peter Tur-
čáni, PhD. Dá sa povedať, že semináre 
sa stretli s veľkým ohlasom tak v radoch 
pacientov, ako aj vo verejnosti. Ich účast-
níci vyzdvihovali premyslenú koncep-
ciu jednotlivých stretnutí, otvorenosť 
a zrozumiteľnosť prednášok, ale vysoko 

oceňovali aj úprimnosť pacientov, ktorí 
hovorili o svojich skúsenostiach v zápa-
se so sklerózou multiplex a tiež o nádeji, 
že sa azda už v blízkej budúcnosti poda-
rí nájsť liek na túto chorobu. Do diskusií 
sa zapájali nielen lekári, ktorí sa špeciali-
zujú na liečbu SM, ale aj odborníci z far-
maceutických firiem vyrábajúcich lieky 
potrebné pre „esemkárov“. Veľmi pod-
netné boli aj výpovede zdravotných 
sestier, ktoré s pacientmi strávia najviac 
času v SM centrách a dôverne poznajú 
nielen ich rozboľavené telo, ale aj utrá-
penú dušu. Osobitým vkladom prispeli 
rodinní príslušníci pacientov, ktorí vo 
svojich vyznaniach neobišli ani háklivé 
otázky, napríklad, že takéto ochorenie 
dôkladne preverí okrem iného aj pev-
nosť rodinných pút a zväzkov.
Slovenský zväz sclerosis multiplex 
sa tento rok okrem iných úspešných 
podujatí prezentoval pozoruhodným 
cyklom svojich edukačných seminá-
rov. Bola to oceneniahodná iniciatíva, 
vďaka ktorej sa ešte viac upevnili väzby 
medzi „esemkármi“ a  našou spoloč-
nosťou. Organizátorom seminárov pat-
ria slová vďaky a uznania! (ir) 

SZSM sa prezentoval úspešným  
cyklom edukačných  
seminárov

Dialógy  
o bolesti

Skleróza multiplex má u každého individuálny priebeh, ale 
prvá správa, prvá informácia o  diagnóze je pre všetkých 
obrovský šok. Mladý človek má, povedzme, 30 rokov, jeho 
život je plný aktivít a plánov a zrazu príde blesk z jasného 
neba, a z minúty na minútu sa mu celý svet zrúti. Logicky 
sa dá teda predpokladať, že by v takejto chvíli potreboval 
pomoc, pretože zvládnuť krízovú situáciu dokáže iba 
mimoriadne silná osobnosť. Konštatovali ste, že niekto za 
vami príde a  niekto nie: ako to možno vysvetliť? Máme 
okolo seba toľko silných osobností alebo pacientovi 
chýbajú informácie a  on nevie, na koho by sa mohol 
obrátiť za pomocou...
- Čo sa týka osobnosti, každý máme nejakú dispozíciu 
a  individuálnu kapacitu a  tiež spôsob, akým problémy 
riešime. Keď je určená diagnóza, pacienti sú zaraďovaní 
do SM centier, ktoré máme po celom Slovensku. 
Som presvedčená, že sú informovaní o  možnostiach 
psychologickej podpory. Teda aspoň dúfam, že zvyky, 
ktoré sú na našom pracovisku, fungujú rovnako aj 
inde. Skôr sa domnievam, že nie každý ju chce využiť. 
Môžeme spolupracovať iba s  tými, ktorí spolupracovať 
chcú. Na pacientoch vidím, že niektorý potrebuje iba 
jednorazovú intervenciu, prosto porozprávať sa, a  toto 
mu na určitý čas stačí. Alebo s  tým vystačí úplne, 
pretože niekedy ho vidím iba raz a viackrát sa s ním po 
profesionálnej stránke nestretnem. A  sú zase pacienti, 
ktorí majú potrebu, aby sme ich sprevádzali počas 
celého ochorenia. 
SM centrá, ale aj farmaceutické spoločnosti, ktoré 
sa týmto ochorením zaoberajú, sa naozaj snažia 
pre pacientov vytvárať veľké pole informovanosti. 
Obrovskú prácu robia lekári, sociálni pracovníci, 
psychológovia, gynekológovia, ktorí sa špecializujú 
na prácu s  pacientkami s  týmto ochorením... Práca 
s  pacientmi je dnes na dobrej úrovni, okrem toho 
na konferenciách a  kongresoch, ktoré sú venované 

tejto problematike, sa zúčastňujú nielen lekári, ale 
aj psychológovia, sociálni pracovníci atď. a  venujú 
sa konkrétnym témam. Naposledy to boli témy 
Skleróza multiplex a  tehotenstvo, Žena so sklerózou 
multiplex a  materstvo, Vedenie motorového vozidla 
a „esemkári“ atď. 
Teda snažíme sa obsiahnuť rôzne stránky tejto 
diagnózy a  jej zásahu do praktického života každého 
pacienta. Pacienti majú k dispozícii dostatok literatúry, 
ktorá sa týka sociálnych služieb alebo psychologickej 
podpory. Toto všetko dnes funguje relatívne dobre 
a pacienti vedia o týchto možnostiach. Kto teda naozaj 
chce, môže spomínané možnosti využívať.
 
Vráťme sa opäť na pracovisko. Je rozdiel medzi tým, ako 
informáciu o  chorobe zamestnanca prijíma napríklad 
šéf v  štátnom podniku a  povedzme majiteľ súkromnej 
spoločnosti? Dnes je predsa taká situácia, že podnikatelia 
chcú zdravého a  vysoko výkonného zamestnanca, ktorý 
pre nich dokáže zarábať peniaze a  „esemkár“ nie je ani 
zdravý a vo väčšine prípadov už ani vysoko výkonný...
- Teraz ste ma zaskočili, lebo nemám poruke žiadnu 
štatistiku týkajúcu sa tohto problému. Ale mám pocit, 
že je to vždy o  ľuďoch. Akurát dnes som tu mala 
pacienta, ktorý pracuje vo veľkej súkromnej firme, už 
takmer rok je na „péenke“ a má veľkú podporu zo strany 
zamestnávateľa. Ten je o  jeho stave plne informovaný 
a skutočne mu vychádza v ústrety. Pacient už uvažuje, 
že sa znovu vráti do práce. Možno zo začiatku nie na plný 
úväzok, ale chce skúsiť, ako mu to po tej dlhej „péenke“ 
pôjde. Vlastne obe strany, tak on, ako aj zamestnávateľ, 
si musia odskúšať, či to bude zvládať, pretože má prácu, 
kde sa vyžaduje určitá fyzická zdatnosť. Napriek tomu 
mu zamestnávateľ ponúkol podmienky, ktoré sú veľmi 
slušné. Hlavne si myslím, že takýmto postojom mu 
poskytol veľkú psychickú podporu a  zvýšil pocit jeho 
sebavedomia. Dotyčný „esemkár“ mi povedal, že je 
to najmä o  tom, že má veľmi dobrého šéfa, ktorý vie 
druhého pochopiť. Je to pacient, ktorý vo firme pracuje 
dlhší čas a doteraz s ním mali dobré skúsenosti. Ponúkli 
mu návrat na pôvodné miesto s  tým, že ak by mu to 
náhodou nešlo, budú hľadať iné riešenie. Myslím si, že 
toto je veľmi slušný, ľudský a  zodpovedný prístup, čo 
dnes nie je celkom bežné. Znovu opakujem - takmer 
vždy je to o ľuďoch. 

Čo by ste na záver nášho rozhovoru poradili našim 
„esemkárom“? 
- Nuž teda, aby prijali realitu takú, aká je, aby sa pokúšali 
hľadať a nájsť vždy to pozitívne a to aj vtedy, keď to nie je 
ľahké, aby si dôverovali a našli v sebe sily na vykročenie 
dopredu. A  ak by mali pocit, že je to veľmi ťažké a  že 
to vôbec nejde, aby sa nebáli a  nehanbili vyhľadať 
našu pomoc, pretože my sme vždy pripravení prijať ich 
a sprevádzať v časoch, ktoré nie sú pre nich najľahšie.

Zhováral sa ĽUBOMÍR STANČEK 

SLOVO ODBORNÍKA
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Časť pacientov s touto diagnózou prijala za svoju liečbu, 
ktorá je aplikovaná injekčne. Je bezpečná, účinná 
a pomáha im vrátiť sa do života. Pravda, spomínaná liečba 
dlhodobo aplikovaná injekciami prináša aj isté zmeny na 
tele, ktoré pacientom spôsobujú starosti. Ide napríklad 
o  poškodenie kožného tkaniva, ktoré neraz môže 
byť rozsiahle a  nepríjemné. Inými slovami povedané, 
pacienti, ktorí liek dlhodobo injekčne užívajú, strácajú 
tukové tkanivo a  na miestach najčastejších vpichov sa 
im objavujú rôzne preliačiny, jamy či zatvrdnutia. Okrem 
vzniku viditeľných estetických defektov dochádza tiež 
k  tomu, že kritické miesta začnú byť háklivé na ďalšie 
vpichy, a injekčná aplikácia lieku je neprimerane bolestivá. 

Stará pravda hlása, že kde je dobrá vôľa, tam sa skoro 
každý problém dá vyriešiť. Odborníci z francúzskej 
spoločnosti LPG roku 1986 vynašli zariadenie a vyvinuli 
metódu, ktoré dokážu odstrániť spomínané problémy 
„esemkárov“. Odborný názov spomínanej metódy 
znie LPG endermológia a  ide o  stopercentné ošetrenie 
spojivového tkaniva pre estetické aj terapeutické účely. Je 
to patentovaná metóda bunkovej stimulácie, ktorá v sebe 
spája pôsobenie valčekovej masáže a  dávkovaného 
vákua. Hlavica prístroja vytvára takzvanú vákuovú vlnu, 
ktorá odstraňuje defekty a vracia ženám úsmev na tvár 
a  spokojnosť do duše, pretože ich telo je po skončení 
cyklu procedúr ako vynovené. 

Pozitívny efekt tejto neinvazívnej a bezbolestnej metódy 
potešil nemálo pacientok s diagnózou SM (samozrejme, 
ani muži nie sú výnimkou, aj ich sa tento problém 
bezprostredne dotýka, hoci LPG endermológiu zatiaľ 
využívajú predovšetkým dámy). Štúdia, ktorá sa zrodila 
v  Českej republike, uvádza veľmi presvedčivé a  viac 
ako zaujímavé výsledky: už po ôsmich ošetreniach 
pacientky pozorovali na sebe pozitívne zmeny, pretože 
došlo k  redukcii zatvrdnutých miest na tele, alebo 
k  ich zmenšeniu. Aplikácia lieku v  miestach, ktoré boli 
už bezmála „nepoužiteľné“, bola potom oveľa menej 
bolestivá. Po dokončení kúry nastalo také výrazné 
zlepšenie, že pacientky mohli znovu aplikovať injekcie 
do miest, ktoré predtým museli vypustiť. Ložiská 
s  lipoatrofiou sa zmenšili, rovnako sa zredukovali 
zatvrdnuté oblasti na tele pacientok, alebo tieto dokonca 
celkom zmizli.

Už sme spomenuli, že LPG endermológia pomáha 
pacientom s  diagnózou SM, ktorí si aplikujú liek 
injekčne, odstraňovať zdravotné aj kozmetické 
problémy. Pacientsky program SM Kompas umožňuje 
„esemkárom“, u ktorých sa objavili nežiadúce kožné 
reakcie vyvolané dlhodobou injekčnou aplikáciou, 
absolvovať sériu ošetrení kritických partií metódou 
LPG endermológia. Výber a  objednávanie pacientov 
sa uskutočňuje prostredníctvom SM centier, pričom 
koordinátorom tejto akcie je pacientsky program SM 
Kompas. Základná liečba obsahuje 12 ošetrení, ktoré sa 
uskutočňujú dvakrát týždenne a  trvajú 30 až 35 minút. 
(Tento počet sa môže podľa výsledkov a  aktuálnej 
potreby individuálne upraviť.)
Ošetrenie pacientov metódou LPG endermológia 
ponúka na Slovensku 5 kozmeticko-medicínskych 
zariadení, po dve sú v  Bratislave a  v Košiciach, jedno 
je v  Banskej Bystrici, v  ktorých pôsobia vysoko 
kvalifikovaní odborníci. „Metóda LPG endermológia sa 
najčastejšie používa pri odstraňovaní celulitídy, alebo 
keď si ženy chcú spevniť pokožku a  dotvarovať svoju 
postavu,“ konštatuje Mgr. Lenka Cintulová, zdravotná 
sestra z kliniky Mediskin v  Bratislave. „Pacientky 
s  diagnózou skleróza multiplex, ktoré sme u nás ošetrili 
metódou LPG endermológia, odchádzali veľmi spokojné. 
Defekty vznikajúce dlhodobou aplikáciou injekčnej 
liečby, samozrejme, nie je možné úplne odstrániť, ale 
výsledky sú naozaj veľmi dobré. Stav pacientok sa po 
ošetrení výrazne zlepšil, ženy si to pochvaľujú, pretože sa 
zlepšila kvalita ich života. Každá z nich sa napriek svojmu 
ochoreniu chce páčiť a takýto zákrok im robí veľmi dobre 
po zdravotnej aj psychickej stránke. Po absolvovaní 
cyklu ošetrení je injekčná aplikácia lieku menej bolestivá 
a  nehrozí im, že by napríklad kvôli zatvrdnutiam boli 
nútené prerušiť liečbu.“
Pacientky s  diagnózou skleróza multiplex, ktoré si 
dlhodobo aplikujú liek injekčne, môžu teda bezpečne 
pokračovať vo svojej liečbe. Po spomínanej kúre sú 

spokojné samy so sebou, stúplo im sebavedomie 
a viditeľne sa zlepšila ich pokožka aj postava. Metóda LPG 
endermológia je teda balzamom nielen pre ich telo, ale – 
a to je tiež veľmi podstatné - aj pre ich dušu. Samozrejme, 
základné ošetrenie spomínanou metódou vytvára pevný 
fundament pre pokračovanie v  liečbe, ale pacientky by 
mali uvažovať aj o  pokračovaní kúry, hoci návštevou 
v  ústave lekárskej kozmetiky, povedzme, raz za mesiac. 
Ide o  udržiavanie dosiahnutého stavu štandardným 
ošetrením, ktoré je efektívne a príjemné.

Michal Strapko

ošetrenie tela i duše

LPG endermológia – bezbolestná metóda, ktorá vracia 
„esemkárom“ chuť do života

Každá žena túži byť pekná, príťažlivá a  atraktívna. Ani 
pacientky s celoživotnou diagnózou nie sú v tomto smere 
výnimkou, aj ony chcú byť ženami, ktoré okolie zahŕňa 
láskou a  všestrannou pozornosťou, pretože za to stoja. 
A  možno práve pre svoj hendikep – ochorenie, ktoré im 

ukradlo plnohodnotný život – sú predovšetkým mladšie aj 
zrelšie ženy zvlášť citlivé na každý ďalší defekt spôsobený 
priamo či nepriamo zlou chorobou. Keď hovoríme 
o pacientkach, ktoré život osudovo poznačil, samozrejme, 
nemôžeme obísť ani tie s diagnózou skleróza multiplex. 

Pomocná ruka Pomocná ruka
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Dlhá cesta 
za kúskom 
šťastia

Skleróza multiplex je ochorenie, ktoré má u každého pa-
cienta individuálny priebeh. Obrazne povedané, odtiene 
„esemky“ vytvárajú obrovskú škálu od tej najčiernejšej až 
po svetlosivú farbu. Teda, čo pacient, to jeho vlastný obraz 
sklerózy multiplex a teda aj jeho jedinečný životný príbeh, 

ktorý je naplnený bolesťou, zúfalstvom, ale aj zábleskami 
malého, každodenného šťastia, keď dosiahne – pre nieko-
ho malé, ale pre „esemkára“ obrovské – víťazstvo v zápase 
s fatálnou chorobou, a aj sám so sebou. Také sú aj tri naše 
dnešné životné príbehy. 

PRÍBEHY PRÍBEHY

Ľudia, ktorých život ťažko skúša, si často kladú otázku - má 
význam bojovať s chorobou? Moja odpoveď znie - nie, myslím, 
že stačí žiť a snažiť sa prijať chorobu ako súčasť svojho života. 
Nie každý však dokáže svoju chorobu milovať tak, ako výborná 
česká herečka a pozoruhodný človek, pani Květa Fialová.
Človek aj v  takejto situácii musí žiť ako predtým, mal by sa 
teda dokázať radovať aj zo všedných dní. Svoj príbeh som 
zo začiatku nemala v  úmysle zverejňovať, pretože nie je 
jednoduché hovoriť o  chorobe. Človeku chvíľu trvá, kým 
prekoná a  zvládne všetky zmeny, ktoré „esemka“ zo sebou 
prináša. Osobne som mala najväčší problém niekomu 
povedať - „viete, mám sklerózu multiplex“. Ak však máte okolo 
seba bytosti, ktoré vás podržia, potom je všetko oveľa ľahšie 
a  jednoduchšie. Okrem toho ma k  takémuto kroku postrčila 
moja kolegyňa z práce Eva, vraj aby som sa o svoje skúsenosti 
podelila s ostatnými. Preto, lebo by to mohlo niekomu pomôcť, 
aby sa potom ľahšie vyrovnal s rovnakou nepriazňou osudu.
Keď som pred niekoľkými rokmi ochorela, mala som pocit, 

že nikdy nebudem sadiť žiadne kvety, pretože to nemá 
význam. Boh vie, čo bude na jar..! Psychicky som bola na 
dne, pretože som veľmi dobre vedela, čo moja diagnóza SM 
znamená. Nuž nebolo to pre mňa príliš veselé obdobie...
Skleróza multiplex postihuje centrálny nervový systém, 
mozog a  miechu. Choroba postupuje v  podobe akýchsi 
vĺn, keď sa ataky (záchvaty) striedajú s etapami zdanlivého 
zdravotného pokoja. Existujú - povedané slovami 
televízneho doktora Housa – dve formy sklerózy multiplex: 
jedna veľmi progresívna a  druhá s  hrami na vozíčku. 
Choroba nie je nákazlivá, ale je nevyliečiteľná! To je tak 
v stručnosti o chorobe všetko, pretože sa nechcem púšťať do 
nekonečných podrobností.
Začala som sa znovu všetko učiť – chodiť, robiť bežné veci 
a učila som sa aj písať. Keby nebolo nášho psíka, možno by 
som bola zostala zavretá doma, a  nechcela by som ani len 
vyjsť von. Ale poznáte to... Minimálne trikrát denne musíte 
s ním ísť na prechádzku. Bola som strašne unavená, ale ten 

vlhký „čumák“ ma vždy najprv postavil na nohy, potom ma 
„vystrkal“ a vyviedol von. Je pravda, že v jedenástich rokoch 
už Dorotka nepotrebovala toľko pohybu ako za mlada, ale 
na druhej strane v  ničom sa nedala oklamať. Moji chlapci 
mi pozháňali auto s  „automatikou“ a  tak som bola znovu 
mobilná. To mi veľmi pomohlo, pretože už som nebola na 
nikom závislá. Na druhej strane musela som stále oddychovať 
a „baštila“ som hŕbu liekov – no nebolo to bohviečo...
Vtedy som sa čoraz častejšie zapodievala myšlienkou, že 
Dora tu už čoskoro nebude a  že si budeme musieť nájsť 
nového psíka. Zvažovala som, či si domov neprivedieme 
nejakého staršieho chlpáňa, ale vzhľadom na vyhranený 
postoj Dory k  dospelým psom, som túto možnosť zavrhla. 
Domov sme si priniesli šteniatko červeno-zlatej austrálčanky.
Zadovážila som si teda malého medvedíka, na ktorého 
čakali samé prekvapenia. A  tie, samozrejme, čakali aj na 
mňa. Keď nás po čase naša Dora opustila, na výchovu 
malej pubertiačky som zostala sama. Časom som z nej 
chcela mať asistenčného psa, ale namiesto toho som 
asistovala pri lapajstvách a  chuligánstvach mojej Ru. 
Vrelo odporúčam kanisterapiu austrálskym vlčiakom. Vo 
chvíľach, keď si myslíte, že dokážete len chodiť, musíte 
bežať, aby ste boli pri tej strašne zapáchajúcej zdochline 
skôr, ako to vaše psisko. Keď sa vrátite z prechádzky, 
miesto kávičky a chvíľky oddychu, z jej chlpatého kožucha 
vyčesávate bodliaky a  iné „pozdravy prírody“. Nuž je 
to jedna balada, pretože medzi nami dievčatami, ráno 
máte problém učesať samu seba. A  takto musíte cvičiť 
a  rehabilitovať vlastne nepretržite. Nuž práve toto mi 
pomáhalo pomaličky sa vrátiť naspäť do života!
„Zrýchliť krok, poklusom klus!“ Tomu, že zase budem 
behať, by som pred istým časom vonkoncom neverila. 
Môj asistenčný pes veselo skáče vedľa mňa a  smeje sa. 
Chodili sme s Ru cvičiť na „cvičák“. Potom nás okolie prijalo 
s  otvorenou náručou. Bol to balzam na moju psychiku 
a  začala som si opäť veriť. Išli sme na kanisterapeutické 
skúšky a zložili sme ich. Dúfam, že to nebudú jediné skúšky 
a  preto cvičíme ďalej. Dnes už dokonca pomáhame pri 
výcviku iných psíkov. Tu však musím zdôrazniť, že cvičím 
a učím sa predovšetkým ja. S priateľmi sme podnikali výlety 
do okolia a  dostali sme sa aj do zázračných Lourdes. Pre 
mňa je zázrak to, že som tam vôbec došla...
Pri ochorení na SM sa odporúča rehabilitácia. Ja odporúčam 
nepretržitú rehabilitáciu kanisterapiou. Zajtra ideme na 
pole cvičiť hľadanie stôp, nepridáte sa k nám?!? 

ALENA a RU
(Podľa internetu)

Poviem to na rovinu, od istého času ma na pracovisku 
mali za tichú alkoholičku. Poza môj chrbát sa šuškalo, vraj 
potajomky, ale riadne „husto“ pijem. Nevedela som o tom, 
alebo presnejšie povedané, nechcela som o  tom vedieť 
a tak všetko išlo poza mňa. Dlho som bola ponorená sama 
do seba, čo je pochopiteľné, lebo som mala „esemku“ 
a  okrem toho malú dcérku, školáčku. S  mužom sme už 
aj predtým mávali rôzne krízy a  moja diagnóza skleróza 

multiplex ho postavila nie vedľa mňa, ale proti mne. Tak 
som si svoje bremeno nosila sama a  pred nikým som 
o tejto hroznej chorobe radšej ani nemukla.
To, ako sa okolie v  robote na mňa pozerá a  z čoho ma 
podozrieva, mi netrklo ani vtedy, keď za mňou prišiel 
kolega, o  ktorom sme všetci vedeli, že je tvrdý notorik, 
pretože bol stále „vo firnajzi“. Raz ráno sa priplichtil ku mne 
a so sprisahaneckým úsmevom sa ma spýtal, či by som mu 
nehelfla, vraj strašne potrebuje životabudič. S úsmevom na 
tvári som ho poslala kadeľahšie, že nič nemám a nič nedám. 
To ho tak vytočilo, že urobil škandál. Určite mal „absťák“, 
a  nadal mi ako poslednej onej... Keď som sa neskôr pred 
ostatnými spravodlivo rozčúlila, že ma bezdôvodne ponížil 
a urazil, obklopilo ma akési zvláštne ticho. Neskôr, keď sme 
si mnohé veci vysvetlili, sa mi dostalo objasnenia, že všetci 
boli presvedčení o mojej vine, vraj už som klesla tak hlboko, 
že som odmietla pomôcť dokonca aj „kamarátovi z mokrej 
štvrte“. Na mne je to predsa vidieť, kto som a čo som, pretože 
ma motá, často ledva prejdem z kancelárie do kancelárie, 
kým kolega-notorik je v  pohode, hoci občas býva trošku 
rozjarený a  jazyk sa mu pletie. Ale vždy – na rozdiel odo 
mňa - chodí rovno! Moja závislosť – takéto vysvedčenie som 
dostala od väčšiny spolupracovníkov - na alkohole bola 
absolútna, pretože všetko vypijem sama a  potajomky... 
Vtedy som v očiach kolegov stratila veľa bodov. Nuž až tak 
ďaleko sa to dostalo!
Pravdu povediac, neviem, prečo som svoju chorobu tajila 
pred ľuďmi, s ktorými som dosť dlho pracovala a mala som 
ich celkom rada. Možno to bolo výchovou, vyrastala som 
v silno veriacej katolíckej rodine, v ktorej platilo, že človek 
musí svoj kríž niesť s  pokorou, ticho a  mlčky. A  tak som 
trpela, zatínala som zuby a keď mi bolo najhoršie, prosila 
som Najvyššieho o  milosť. Okrem toho svoju úlohu tu 
zohrala aj celková kríza, ktorá ma prevalcovala. Muž ma 
s mojou „esemkou“ považoval za menejcennú a mala som 
pocit, že čosi podobné by ma zrejme čakalo aj v  robote. 
Dnes viem, že to nebol správny predpoklad, ale keď človeka 
tak strašne bije osud, bojí sa aj vlastného tieňa...
Samozrejme, v  čase atakov, keď si moja skleróza 
multiplex robila so mnou, čo sa jej zachcelo, som dosť 
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statovala na krídle, motala som sa, mala som problém 
ísť na vecko či do kuchynky. Raz som si pripravovala čaj 
a nechtiac som zhodila kolegovu šálku, ktorá sa rozbila. 
Nakričal na mňa, vraj už má alkoholikov plné zuby 
a  nahlási to šéfovi. Na moje veľké prekvapenie, pridalo 
sa k  nemu niekoľko ďalších spolupracovníkov. No, čo 
vám budem hovoriť, napätie bolo také, že dusno sa dalo 
krájať. Vtedy sa ma zastala jedna staršia kolegyňa, ktorá 
všetkým jasne a  bez toho, že by si dávala servítku na 
ústa, povedala, vraj nech mi dajú svätý pokoj a  nech si 
nevymýšľajú nezmysly, pretože ja nie som alkoholička. 
A  dodala, že ona najlepšie vie, ako sa alkoholik správa, 
čo robí, ako reaguje, pretože jedného notorika má doma. 
Vraj nevie, čo mi vlastne je, ale alkohol v  tom určite nie 
je. Bola to žena s veľkou autoritou a keď vyslovila tento 
ortieľ, všetci zostali ako obarení. 
Dojalo ma to k slzám. A začala som premýšľať. O všetkom, 
nielen o sebe a svojej „esemke“, ale aj o tom, prečo sa stalo 
to, čo sa stalo v robote. Niekoľko dní som chodila ako bez 
duše, ale cítila som, že atmosféra sa vôbec nezlepšila. 
Všetci sa na mňa neustále ukradomky pozerali, pozorovali 
ma ešte viac ako predtým. Teraz som však už začínala 
chápať ich zvýšený záujem – keď ma považovali za 
alkoholičku, väčšina to ako tak tolerovala a vysvetľovali si 
to tým, že mám zrejme v rodine problémy. A dokázali nájsť 
aj vysvetlenie - pri istej príležitosti som sa totiž zmienila, že 
môj dedko si rád vypil. Kolegovia to teda zvalili na gény, 
vraj alkoholizmus máme v  rodine. Teraz sa ich zvýšený 
záujem koncentroval na to, čo sa so mnou vlastne deje, 
ak na príčine nie je alkohol.

Vtedy som sa rozhodla, že takto to ďalej ísť nemôže. 
Koncom týždňa sme mali pravidelnú poradu a hneď na 
začiatku som požiadala šéfa, že chcem niečo povedať. 
Bolo mi zle, triasla som sa, hlas mi preskakoval, ale 
napokon som zo seba dostala, že tie konflikty, ktoré 
vznikli, má na svedomí moja diagnóza – skleróza 
multiplex. Áno, toto strašné ochorenie postihlo aj mňa 
a ja s tým bojujem tak, ako viem a môžem...
Po tomto odhalení mi spadol kameň z pliec. Po dlhom 
čase, keď som sa namiesto spánku prehadzovala v  posteli 
a ráno som sa budila s čiernymi kruhmi pod očami, unavená 
a vyčerpaná, som konečne spala a spala a spala. Nehovorím, 
že v robote nastala idylka, s niektorými som sa potom viac 
zblížila, s niektorými naopak, sme sa vzdialili, ale cítila som, 
že už kráčam po čistej vode. Postupne mi došlo, že to bola 
aj moja chyba a keby som bola všetkým hneď na začiatku 
povedala o svojej chorobe, mohla som predísť všetkým tým 
nezmyselným fámam a výmyslom – o ktorých som sa neskôr 
postupne dozvedala – vraj, že som frustrovaná osoba, 
ktorá má určite nejaké problémy so sexom, že ma dozaista 
opustil muž alebo že sa u mňa prejavujú dedičné sklony 
k  alkoholizmu. A  viacerí mi dali najavo, že ak mi nechtiac 
ublížili, tak to bolo z toho, že nevedeli, čo je vo veci.
Pravda, „esemka“ ma fackovala ďalej, pretože nie všetci 
ma – ako sa hovorí - vzali na milosť. Kolegyňa, s  ktorou 
sme všeličo preskákali a istý čas sme si boli veľmi blízke, mi 
povedala z mosta doprosta, že vlastne som ich ja ponížila, 
pretože mi nestáli ani za to, aby som im povedala pravdu. 
Často premýšľam o  jej slovách, ktoré na mňa zapôsobili 
ako studená sprcha a  snažím sa nastaviť si zrkadlo, aby 

som videla tak samu seba, ako aj svojich spolupracovníkov. 
Áno, cítim, že mea culpa je veľká, ale na druhej strane, 
prečo toľkí kolegovia hádzali do mňa kameňom? 
Hoci sa atmosféra v robote upokojila a zdanlivo je všetko 
v poriadku, kdesi v hĺbke duše tuším, že na tej nitke našich 
vzájomných vzťahov vznikol uzlík.

 Magda, 36 rokov 

Veľké aj malé prekážky na ceste životom musí prekonávať 
každý z nás. Niekedy sa nám zdá, že sa nedajú prekonať, 
ale nakoniec sa ukáže, že ich predsa zdoláme. Ale čo ak sa 
pre nami znenazdajky vztýči Everest? Nuž možno nás táto 
obrovská prekážka zo začiatku zastaví, ale práve vtedy si 
človek musí uvedomiť, že najdôležitejšie je nevzdať sa a musí 
sa snažiť, aby šiel ďalej. Nedávno sa z ničoho nič objavil aj 
môj osobný Everest.
Považujem sa za pravidelnú bežkyňu. Už niekoľko rokov je 
beh mojím verným spoločníkom a hoci to, čo som nabehala, 
nie je nič svetoborné, ba nikdy som netrhala ani žiadne 
rýchlostné rekordy, je to moja záľuba, ktorá ma uspokojuje 
a napĺňa. Dokonca som sa vypracovala na takú úroveň, že 
som začala uvažovať o naozajstných pretekoch. Na internete 
som si našla rozpis tréningov, ktorý pripravil profesionálny 
tréner, a podľa neho som sa začala pripravovať na svoje prvé 
preteky. Postupne som začala dosahovať zaujímavé výsledky. 
To, čo sa mi predtým zdalo byť nedosiahnuteľnou métou, 
som začala považovať za dennú normu. Beh mi spôsoboval 
radosť a pocit vnútorného uspokojenia. Cítila som, že moja 
„kondička“ je už taká, že by som na trati dokázala podať 
slušný výkon. Ale svoj prvý štart som stále odkladala, veď 
načo by som sa mala s tým ponáhľať, všakáno!
Potom sa to stalo. Jedno ráno som sa zobudila a  necítila 
som si ľavú stranu tváre. O niekoľko dní sa k  nej pridala 
znížená citlivosť ľavej ruky a  nohy. Lekári mi v  deň mojich 
26-tich narodenín diagnostikovali sklerózu multiplex.
Pre tých, ktorým chýbajú základné informácie, pripomínam, 
že skleróza multiplex je ochorenie centrálnej nervovej 
sústavy. Imunita sa zblázni a začne požierať vlastné nervové 
bunky. Postupne dochádza k  rozpadu nervových spojení, 
následkom čoho vznikajú rôzne „postihnutia“, ktoré sa 
pre pacienta môžu skončil trvalou invaliditou. Skleróza 
multiplex je jedným z najčastejších ochorení mladých ľudí, 
ktoré zapríčiňujú invaliditu. Problémy spôsobené „esemkou“ 
sú rôzne. Najviac záleží na tom, ktorá časť nervovej sústavy 
je aktuálne zasiahnutá. Príznaky ochorenia sa stupňujú 
od tzv. mravčenia cez problémy so zrakom a  opilecké 
„motolice“, až po ochrnutie rôzneho stupňa.
Takže zrazu som sa videla na vozíčku a  celkom nehybná. 
Teda absolútne nepoužiteľná pre normálny život, už ani 
nehovoriac o tom, že by som mohla robiť nejaký zmysluplný 
šport. V nemocnici sa moje obavy ešte znásobili. Ležala som 
na posteli a  nebola v  stave vyvíjať nejakú rozumnú aktivitu. 
Iba som premýšľala o  tom, čo teraz vlastne bude so mnou. 
Spomienka na nedávne pretekárske ambície či lezenie po 

skalách, lyžovanie a  vysokohorskú turistiku, ktoré boli pred 
„esemkou“ náplňou môjho života, mi vháňala slzy do očí.
Potom mi priateľ priniesol do nemocnice časopis o  behaní. 
Zdanlivo bežné články o tuctových športových záležitostiach... 
Ale ja som si pri ich čítaní začala uvedomovať, že vlastne nemám 
dôvod strácať nádej, že môj budúci aktívny život nemusí byť 
prečiarknutý. Zo všetkých ma najviac oslovil článok o Danovi 
Orálkovi a jeho príprave na Badwater Ultramarathon. Bolo to 
rozprávanie o jeho odhodlaní a túžbe prekonať samého seba, 
a tiež o odvahe ísť až na hranicu vlastných síl. Danov príbeh sa 
stal inšpiráciou pre moje vlastné preteky.

Povedala som si, že keď to dokáže on, prečo by som to 
nezvládla aj ja. Okrem toho ešte aj ušetrím, pretože nebudem 
musieť ísť až do Údolia smrti v Amerike. Okamžite po návrate 
z nemocnice som si predsavzala, že sa pomaličky vrátim 
k behaniu. Po mesiaci ma už svrbeli nohy a tak som s tým 
začala. Na začiatku som si „naordinovala“ iba malé dávky. 
Prednedávnom by som nad tromi kilometrami iba mávla 
rukou, teraz však už nie! Najdôležitejšie bolo, že som sa po 
behu výborne cítila. Mala som toľko energie, že som mohla 
lietať. Uplynuli už tri mesiace od chvíle, ako som začala opäť 
behať a kilometre v nohách mi utešene pribúdajú. 
Samozrejme, vôbec to nie je ľahké. Často nemám dosť síl 
ani na to, aby som pešo došla domov, nieto, aby som ešte 
išla behať. Únavu strieda tuhnutie ľavej polovice tela, ale 
keď sa to čo len trochu dá, vyrážam na trať. Nezastaví ma 
ani zima, tma či dážď. A ten nádherný pocit po dobehnutí 
mi vynahradí všetko to predchádzajúce trápenie. Teraz ma 
behanie baví azda ešte viac ako pred ochorením.
V behu vidím ďaleko účinnejšiu liečbu ako vo veľkých 
dávkach kortikosteroidov a  imunosupresív. Je to niečo, čo 
ma poháňa stále dopredu a  dodáva mi odvahu, aby som 
to v  tomto zápase nevzdávala. Možno sa teraz už necítim 
na to, aby som absolvovala klasické preteky, možno by som 
skončila ďaleko v  poli porazených či azda až úplne medzi 
poslednými. S  o to väčšou vervou sa teda vrhám na svoje 
súkromné pretekanie – a  to každý deň. Myslím, že to bola 
francúzska spisovateľka Muriel Barberyová, ktorá povedala, 
že „každý môže prekonať svoj vlastný Mount Everest“. 
Život je krátky, tak do toho!

Eva
(podľa internetu) 

Ilu
st

ra
čn

á 
sn

ím
ka

Ilu
st

ra
čn

á 
sn

ím
ka



16

KVALITA ŽIVOTA

Áno, som tu správne, povedal som si v duchu, pretože 
– nech to znie akokoľvek paradoxne - takto spontánne 
reagujú na život ľudia, s ktorými sa osud skutočne ne-
maznal, teda nevyliečiteľne chorí a  zároveň nevylieči-
teľní optimisti, pacienti s diagnózou skleróza multiplex 
z bratislavskej Dúbravky.
Vlastne dalo by sa povedať, že spomínaní „esemkári“ 
nemajú najmenší dôvod tešiť sa – a už vôbec nie takto 
búrlivo - zo života. Ten ich bije viac než dosť a  okrem 
toho ešte pred rokom to s  ich pracovnou existenciou 
vyzeralo katastrofálne. Proti nim bol totiž nielen trpký 
osud, ale aj macošský štát. Naša vládnuca byrokracia 
si zmyslela hľadať peniaze, ktoré chýbajú v  štátnom 
rozpočte, vo všetkých vreckách a  s  vaničkou vyliala aj 
dieťa. Svojou legislatívou tvrdo zasiahla azda tých naj-

zraniteľnejších – chránené dielne. Titulky v  novinách 
vtedy kričali do sveta Súmrak chránených dielní či Ne-
berte prácu zdravotne postihnutým, ale na podstate 
veci vlastne nič nezmenili. Likvidačná legislatíva zostala 
a ďalej valcovala biednych, nevyliečiteľne chorých pa- 
cientov, ktorí túžili po práci, pretože tá im okrem iného 
vracala dôstojnosť a sebavedomie. 
Spomínané konštatovanie o  chránených dielňach od-
súdených na zánik, samozrejme, platí, ale iba vo všeobec-
nej rovine, teda keď sa neberie do úvahy fenomén „Ja-
roslava Valčeková“. Bratislavské združenie „esemkárov“ 
Nádej, ktorého súčasťou je aj chránená dielňa Scarabe-
us, totiž - predovšetkým vďaka svojej mimoriadne akčnej 
a  dynamickej šéfke Jaroslave Valčekovej - ani v  takejto 
situácii nepadlo na kolená a  nehodilo do ringu uterák. 

Dielňa „na druhú“

„Esemkári“ z bratislavského združenia Nádej ani  
v zložitej situácii nehodili uterák do ringu

Hodnú chvíľu som blúdil po rozsiahlom administratívno-
-výrobnom areáli v  bratislavskej Dúbravke na ulici Drob-
ného 27 a stále som nemal jasno, kde je cieľ mojej návšte-
vy. Aby som svoje hľadanie zbytočne nenaťahoval, oslovil 
som dámu v zrelom veku, ktorá stála na chodbe na príze-
mí rozľahlej budovy. „Prosím vás, rád by som našiel chrá-
nenú dielňu Scarabeus? Neviete, kde by mohla byť?“ „Tu, 
tu je! Nájdete ju za tými dverami, odkiaľ sa ozýva smiech 

Práve ju sem presťahovali!“ - znela jej odpoveď. Vošiel som 
dnu a rozľahlou miestnosťou, ktorá bola odspodu dovrchu 
zaprataná nábytkom, krabicami, a  najrôznejším materiá-
lom svedčiacom o  čerstvom sťahovaní, sa ozýval zvonivý 
smiech. Zurčiaci potôčik dobrej nálady, ktorý napĺňal celý 
priestor, zaznieval predovšetkým z úst šéfky bratislav-
ského občianskeho Združenia sclerosis multiplex Nádej,  
Jaroslavy Valčekovej.
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Naopak, vykročilo dopredu. Chránená dielňa Scarabe-
us sa nielenže presťahovala zo stiesnených priestorov 
na ulici Janka Alexyho do komfortnej haly na Drobného 
ulici, ale združenie Nádej dokonca v  polovici septem-
bra 2014, v Trenčíne, na Opatovskej ulici 47 (budova UNI 
centrum), otvorilo svoju druhú chránenú dielňu. „Snaha 
pomôcť našim pacientom s diagnózou skleróza multiplex je 
väčšia ako strach, že nebudeme môcť fungovať,“ konštatu-
je Jaroslava Valčeková. „Isteže, obavy, o ktorých hovoríme, 
sú opodstatnené, a kade chodím, tade žiadam a prosím na-
šich prípadných podporovateľov a donorov, aby k nám boli 
ústretoví a  pomohli nám prežiť. S  likvidačnou legislatívou 
sa však nemienime zmieriť a s ďalšími chránenými dielňami 
na Slovensku chceme túto otázku opäť otvoriť. Novelizácia 
zákona o  zamestnanosti totiž tak kruto postihla chránené 
dielne, že keby úrady pripravili prehľad, koľko chránených 
dielní za posledný rok zaniklo a koľko ich vzniklo, tak medzi 
týmito počtami by bol priepastný nepomer. A na príčine je 
jednoznačne ich nedostatočné finančné krytie“.
Vôľa pacientov, ktorí chcú žiť a fungovať rovnako ako ich 
zdraví spoluobčania, je obrovská, ale bude stačiť na to, 
aby sa veci zmenili? Jaroslava Valčeková je presvedčená, 
že to zvládnu, vraj aj vesmír musí vyhovieť ich dobrej 
vôli, a  pomôže im. Veď nežiadajú nemožné, iba to, aby 
ľudia, ktorí chcú pracovať, mohli pracovať! „Toto všetko 
je o  tom, že naši ľudia chcú robiť! Naozaj chcú, na rozdiel 
od mnohých zdravých ľudí, ktorí robiť nechcú,“ zdôrazňuje 
šéfka Nádeje. „Koľko je takých medzi zdravými?!? Ale my 
robiť chceme, prečo by sme teda nemohli? A chránená diel-
ňa je predsa chránená, už slovíčko chránená vo mne evo-
kuje predstavu, že tento štát nás má chrániť, lebo sme po 
zdravotnej stránke nedostatočne pripravení na to, aby sme 
mohli podávať plnohodnotné výkony. Vychádzam z toho, 
že tento štát nás chce chrániť, je prosociálny, preto sa chce-
me znova pozrieť na spomínanú novelizáciu.“
Novootvorená chránená dielňa bratislavského zdru-
ženia Nádej je teda v  Trenčíne. Možno si niekto položí 
otázku, prečo má nový Scarabeus sídlo práve tu a  nie 
trebárs v Nitre, Banskej Bystrici či v Žiline. Šéfka Nádeje 
tvrdí, vraj je to preto, lebo v  tomto meste a  jeho okolí, 
sú veľmi silno zastúpení pacienti s diagnózou SM. Silná 
kumulácia „esemkárov“ je však iba jeden dôvod, prečo 
Scarabeus zamieril do mesta Matúša Čáka. Ten ďalší sa 
spája so schopnými a ochotnými ľuďmi, ktorí sa venujú 
ďalším pacientom. Presne takto združenie Nádej totiž za-
čínalo aj v Bratislave. „Keď som o týchto ľuďoch v Trenčíne 
premýšľala, došla som k  záveru, že naše združenie by im 
mohlo podať pomocnú ruku,“ hovorí Jaroslava Valčeková. 
„A jediná cesta, ktorá prichádzala do úvahy, bola chránená 
dielňa. Preto som navrhla toto riešenie a oni ho s radosťou 
prijali. Prečo teda Trenčín? Jednoducho preto, že sú tam ľu-
dia, ktorí to chcú robiť.“
Trenčianska chránená dielňa nesie rovnaké meno ako tá 
bratislavská – Scarabeus. Nemá iný názov, pretože je to 
akási predĺžená ruka, či „sestra“ tej z metropoly. Inými slo-
vami povedané, je to jeden Scarabeus s dvomi prevádz- 
kami – bratislavskou a  trenčianskou. „Presne tak. A  bu-

dem veľmi rada, keď sa budeme rozširovať ďalej. Nedávno, 
na zhromaždení v  Liptovskom Jáne, sme pretriasali aj túto 
tému, a  mnohí naznačili, že by boli veľmi radi, keby niečo 
podobné existovalo aj u ich. Dokonca sa mi začali ozývať 
pacienti s otázkou, že prečo takúto dielňu neotvoríme v ďal-
ších mestách po celom Slovensku... Odpovedala som, že 
preto, lebo potrebujeme schopných ľudí, ktorí to tam budú 
viesť... Ak sa takí ľudia nájdu, ja do toho idem! Ochotne po-
dám ruku ľuďom, ak vidím, že aj oni to chcú. Mňa to napĺňa 
nádejou, že všetci spoločne dokážeme naše veci zlepšiť.“ 
Vedúcou dielne v  Trenčíne je Jaroslava Valčeková, ale 
na novom mieste má svoju „predĺženú ruku“, tiež Jarku. 
Šéfka Nádeje so smiechom tvrdí, že ide o  náhodu, vraj 
sa vôbec nevyberali podľa mena, ale skutočnosť je taká, 
že dielňu v  rukách pevne držia Jaroslavy, pretože sú to 
silné osobnosti. Kým dielňa v  Bratislave má štyroch za-
mestnancov, trenčiansky Scarabeus zamestnáva dvoch – 
okrem spomínanej Jarky Kivarottovej, je tam aj Juraj Ma-
jerech. Valčeková obom verí, vkladá do nich veľké nádeje 
a je presvedčená, že všetky úlohy zvládnu na jednotku.
A úloh nebude málo, hoci celková stratégia napovedá,  
že Trenčín nebude Bratislave konkurovať. Skôr pôjde 
o isté dopĺňanie a skvalitňovanie základného programu 
Scarabea. Hlavnou úlohou dvojice Jarka a Juraj bude po-
máhať vedeniu celého združenia. Tie ďalšie sa spájajú 
s  výrobou dekoračných a  ozdobných predmetov, ktoré 
preslávili bratislavský Scarabeus. Do trenčianskej dielne 
sa presunie príprava základných materiálov a „polotova-
rov“. A  v neposlednom rade by „predĺžená ruka“ mala 
zháňať odbytové miesta, čiže v Trenčíne a v okolí budú 
predávať výrobky Scarabea. 
„Pre mňa je podstatné, že ľudia chcú robiť dobro, a  pove-
dala som si, že im musíme vyjsť v ústrety. Osobne to beriem 
tak, že ak mne Pánbožko dovolil chodiť a vôbec fungovať, 
tak sa za to musím nejako odvďačiť. Toto je moja cesta, kto-
rou chcem ísť,“ vyznala sa Jaroslava Valčeková. 

Michal Strapko
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MUDr. Ľ. Procházková a J. Valčeková prestrihávajú pásku na otvorení 
chránenej dielne Scarabeus v Trenčíne.   Snímka: archív
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Jeden z najmladších pevných bodov  
pre „esemkárov“ je v Trenčíne

Nikto nesmie 
zostať v boji sám 
Z informácií, ktorými disponuje Európska platforma SM 
vyplýva, že Slovensko sa v otázke riešenia mimoriadne 
komplikovaného problému spojeného so sklerózou mul-
tiplex za posledné desaťročia posunulo výrazne dopre-
du. Medzi prednosti nášho zdravotníctva v tejto oblasti 
sa radí včasné diagnostikovanie ochorenia u pacientov, 

zlepšenie kvality ich liečby a tiež vybudovanie celorepub-
likovej siete vysoko kvalifikovaných zdravotníckych zaria-
dení – centier SM. Tie nevznikli naraz, rodili sa postupne 
(najstaršie pred vyše dvadsiatimi rokmi, najnovšie iba ne-
dávno), dnes však už mapujú, registrujú a liečia pacientov 
s diagnózou skleróza multiplex po celom Slovensku. 

V Bratislave dokonca existuje SM centrum, ktoré je urče-
né pre liečbu našich najmladších pacientov, teda pre deti 
a mládež (písali sme o ňom v jednom z predchádzajúcich 
čísiel magazínu Skompasom). Hoci celková situácia v zá-
pase s týmto neľútostným a nesmierne zákerným nepria-
teľom nie je najhoršia, a stále sa zlepšuje, vonkoncom to 
neznamená, že už nemáme čo zdokonalovať. Kým naprík- 
lad pacienti so sklerózou multiplex v Poľsku závidia tým 
našim, slovenskí „esemkári“ by sa trebárs radi dožili toho, 
aby sa kvalita ich života vyrovnala kvalite existencie pa-
cientov v susednom Rakúsku.

Od začiatku naplno
Jedným z najmladších zdravotníckych zariadení tohto 
druhu u nás je SM centrum v Trenčíne. Oficiálny dátum 

narodenia v jeho krstnom liste pripomína, že svoju pôsob-
nosť začalo l. júla 2013. Trenčiansky región sa radí k tým, 
v  ktorých sa toto ochorenie vyskytuje pomerne hojne 
a preto „esemkárske“ centrum pod hradom Matúša Čáka 
dostávalo hneď od začiatku – ako sa hovorí – poriadne 
zabrať. Odborný tím, ktorý vedie primárka neurologické-
ho oddelenia Fakultnej nemocnice v Trenčíne, MUDr. An-
drea Cimprichová, registruje 150 pacientov s diagnózou 
skleróza multiplex, pričom liečbu „berie“ viac ako polovica 
z nich (ide o 80 pacientov). Samozrejme, spomínané čísla 
nie sú konečné, pretože stále pribúdajú noví „esemkári“, 
a okrem toho evidenciu dopĺňajú tí, ktorí s touto nebez-
pečnou chorobou žijú už dlhšie, ale pretože v  Trenčíne 
SM centrum neexistovalo, zaklopali na dvere niektorého 
zo zariadení tohto druhu v Bratislave či v iných mestách. 
Teraz sa vracajú „domov“. „V SM centre máme pacientov 

diagnostikovaných na našom oddelení,“ hovorí MUDr. An-
drea Cimprichová, „ale aj takých, ktorí prešli k nám z iných 
centier na Slovensku. Sú to pacienti, ktorí podstupujú tak pr-
volíniovú, ako aj druholíniovú liečbu.“
SM centrum v Trenčíne je síce papierovo veľmi mladé, ale 
pracujú v ňom skúsení odborníci. Základnú zostavu tvoria 
traja lekári s presne určenými ordinačnými hodinami, kto-
rých však dopĺňajú ich kolegovia z neurologického odde-
lenia miestnej fakultnej nemocnice. Počas celej pracovnej 
doby v centre pôsobí zdravotná sestra a ďalšia jej - v prí-
pade potreby - vypomáha. 

Pevný bod  
Väčšina našich centier má vo svojom portfóliu nielen 
overovanie diagnózy SM, nastavenie liečby pacientom, 
jej aplikáciu, ale aj výskum. Aj to trenčianske kráča tou-
to cestou. Ambiciózny program trenčianskeho SM centra 
má nepochybne reálny základ a podpísala sa pod ním aj 
spolupráca s  ďalšími zdravotníckymi pracoviskami toh-
to druhu u nás. „Dlhodobo sme komunikovali s viacerými, 
ale zrejme najužšiu spoluprácu sme mali s  Ružinovským 
centrom, ktoré je súčasťou Neurologickej kliniky Slovenskej 
zdravotníckej univerzity a FnsPB v Bratislave“, spomína dok-
torka Cimprichová. „Ružinovské SM centrum bolo akýmsi 
naším hlavným koordinačným strediskom a najviac našich 
pacientov s diagnózou SM odchádzalo – kým sme neotvorili 
to naše - práve tam.“ 
„Esemkári“ z Trenčína a  z trenčianskeho regiónu získali 
v podobe SM centra pevný bod, ktorý im pomáha preko-
návať náročné a veľmi bolestivé prekážky na ich tŕnistej 
ceste životom. Primárka kliniky MUDr. Andrea Cimpri-
chová však v  tejto súvislosti pripomína, že hoci v centre 

pozornosti sú jednoznačne pacienti so spomínanou diag-
nózou, náležitú pozornosť venujú aj širokej verejnosti. 
„Esemkári“ sú neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti a čím 
viac bude verejnosť informovaná o skleróze multiplex, jej 
charaktere a osobitostiach, tým lepšie pochopí – a azda aj 
viac pomôže – pacientom s touto diagnózou. Aj preto sa 
trenčianske centrum zapojilo do osvety. Pod jeho záštitou 
sa uskutočnili dva semináre: prvý na tému Kvalita života 
pri SM zorganizoval v decembri 2013 SZSM v spolupráci 
s mestom Trenčín. Ten druhý pripravilo SM centrum vo Fa-
kultnej nemocnici v Trenčíne a venoval sa diagnóze Scle-
rosis multiplex. Oba sa tešili veľkej pozornosti a to nielen 
pacientov, ale aj laickej a odbornej verejnosti.
„Ako sa zmenila liečba sklerózy multiplex na Slovensku, 
povedzme, za posledné dve desaťročia?“ pýtam sa pri-
márky neurologickej kliniky, ktorá zároveň zastrešuje SM 
centrum. „Som presvedčená, že je to oveľa lepšie. Ak kon-
štatujeme, že máme k dispozícii nové lieky a nové liečebné 
postupy, nemali by sme zabúdať na pacientov so sklerózou 
multiplex. Tí v tomto procese zohrali veľmi aktívnu a maxi-
málne pozitívnu úlohu. Aj vďaka nim sú podmienky pre lieč-
bu SM u nás dnes nepomerne lepšie ako v minulosti“.

Diagnóza SM často u postihnutého človeka vyvoláva 
existenčnú krízu. Dôležitým momentom zvládania ocho-
renia je identifikácia všetkých podporných metód, ktoré 
môžu viesť k znovuzískaniu určitej kontroly pacienta nad 
situáciou, v akej sa nachádza. Každý kto bojuje s takýmto 
závažným ochorením, je v nesmierne ťažkej situácii a zá-
kladný etický imperatív preto znie: „Nikto nesmie zostať 
v tomto boji sám!“

Michal Strapko
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Znamenie 
osudu?
Pred približne tromi rokmi, v polovici ok-
tóbra 2011, si svet prostredníctvom brit-
ských bádateľov položil jednoduchú, no 

veľmi prekvapujúcu otázku: postrelil sa 
Vincent van Gogh sám a z vlastnej vôle, 
alebo ho nešťastne poranil niekto iný? 
Analytici z Albiónu za pravdepodobnej-
šiu vyhlásili druhú možnosť... 
Nová verzia o príčine smrti geniálneho 
maliara vzbudila veľkú pozornosť. Svoju 

úlohu tu zohrala skutočnosť, že v tomto 
prípade nešlo o teóriu šírenú bulvárom 
a  okrem toho seriózni autori vyslovili 
stanovisko, ktoré podložili množstvom 
dôkazov. Literárni pátrači z Britských 
ostrovov tvrdia – stručne povedané -, 
že maliar Vincent van Gogh nespáchal 

V minulom čísle nášho magazínu sme spomenuli niekoľ-
ko otáznikov, ktoré sa stále vynárajú v súvislosti zo živo-
tom a dielom geniálneho holandského maliara Vincenta 
van Gogha. Hoci ryšavý umelec do svojich obrazov ne-
zakomponoval množstvo rôznych tajuplných symbolov 
a  odkazov, ako sa to traduje napríklad o  božskom Leo-
nardovi da Vinci, jeho tragický osud núti súčasníkov zno-

vu a znovu sa zamýšľať nad cestou, po ktorej kráčal tento 
génius moderného svetového maliarstva. V predchádza- 
júcej časti nášho rozprávania sme sa venovali novým 
teóriám a dohadom, ako vlastne van Gogh prišiel o svoje 
ucho a  zároveň sme informovali aj o  jedinečných nále-
zoch, ktoré nesú rukopis veľkého majstra. Dnes sa pokú- 
sime poodhaliť tajomstvo jeho odchodu z tohto sveta. 

SaMovražDa, nešťaStné 
zabitie či vražDa?

Ako odišiel z tohto sveta geniálny maliar Vincent van Gogh?
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samovraždu, ale zomrel nešťastnou 
náhodou, keď ho roku 1890 vo francúz-
skom Auvers-sur-Oise omylom postreli-
li dvaja mladíci. k takémuto záveru prišli 
bádatelia Steven Naifeh a Gregory Whi-
te Smith, ktorí napísali umelcovu bio-
grafiu. Riadne hrubá, 900-stranová kni-
ha s jednoduchým názvom Van Gogh:  
Život, vyšla vo Veľkej Británii a bez zve-
ličenie možno konštatovať, že vo svete 
umenia vyvolala veľký ohlas.
Podľa všeobecnej mienky, ktorú celý 
čas živili a  podporovali verzie zverej-
nené vari vo všetkých dosiaľ publiko-
vaných životopisoch, sa usudzovalo, 
že Vincent van Gogh ukončil svoj život 
sám. Tvrdilo sa, že na poli, kam cho-
dil maľovať, obrátil proti sebe zbraň 
a  potom na následky tohto zranenia 
zomrel. Autori spomínanej knihy však 
po viac ako desiatich rokoch rozsiah- 
leho výskumu považujú za reálnejší 
celkom iný scenár. 
Podľa nich je viac ako jasné, že ma- 
liar sa onoho osudného dňa nepo-
bral na pole s  úmyslom zabiť sa, ale 
išiel tam maľovať. Táto skutočnosť je 
nespochybniteľná. Bádatelia sa snaži-
li preskúmať každý fakt, každý detail, 
podrobne preštudovali záznamy so 
spomienkami pamätníkov, ale aj ďal-
šie úradné dokumenty, ktoré sa spá-
jajú s tragickou smrťou umelca. Po vy-
hodnotení všetkých poznatkov sa im 
ako oveľa pravdepodobnejšia javí ver-
zia, že Vincenta van Gogha omylom 
postrelili dvaja mladíci, ktorí ho pri 
maľovaní často navštevovali. Maliar sa 
ich potom svojou historkou o  samo-
vražde snažil ochrániť pred trestom. 
„O tých dvoch chlapcoch, z ktorých jeden 
nosil kovbojské oblečenie a ako doplnok 
mal pri sebe poškodenú pušku, sa vede-
lo, že chodia s Vincentom popíjať. Máme 
tu teda párik tínedžerov so zle fungujú-
cou zbraňou, chlapca, ktorý sa rád hrá 
na kovboja, a troch ľudí, ktorí toho v to 
osudné popoludnie zrejme dosť popili,“ 
zhrnul časť svojich argumentov jeden 
z autorov životopisu, Steven Naifeh. 
Okrem iných dôkazov potvrdenie ver-
zie o  neúmyselnom zabití autori na-
šli aj v  lekárskych záznamoch. Z nich 
vyplýva, že guľka prenikla do malia- 
rovho tela šikmo, teda pod uhlom, 
ktorý vonkoncom nezodpovedá sa-
movražde. Viacerí kriminalisti im v tej-

to veci dali za pravdu. V kapitole knihy, 
v ktorej sa autori venujú špekuláciám 
o smrti Vincenta van Gogha, vedci do-
šli dokonca ku konkrétnemu záveru, 
že maliar zomrel rukou 16-ročného 
Reného Secretana. Tento bod sa však 
stal terčom ostrej kritiky ich oponen-
tov, pretože René bol mladík, ktorý 
maliara často obťažoval a ten ho von-
koncom nemal v  láske. Kritici sa teda 
britských bádateľov určite oprávnene 
pýtali, prečo by maliar kryl niekoho, 
koho neznášal. Steven Naifeh a  Gre-
gory White Smith však v životopise vy-
svetľujú, že geniálny Vincent to urobil 
preto, lebo „smrť mu prišla vhod“. Vraj 
cítil, že je bremenom pre svojho brata 
Thea, ktorý ho živil, a tak smrteľné zra-
nenie bral ako znamenie osudu. 
Skutočnosť, že Vincenta psychicky ubí-
jala absolútna závislosť na bratovi Theo-
vi, je všeobecne známa a zároveň je to 
nesmierne vážna okolnosť, ktorá v tejto 
tragédii zohrala nepochybne mimo- 
riadnu úlohu. Mimochodom, za jednu 
z príčin tohto nešťastia ju považujú aj 
iní životopisci Vincenta van Gogha. 

Americká verzia 
Celkom inú verziu o  tragickom kon-
ci slávneho otca moderného umenia 
ponúka vo svojej obsiahlej publikácii 
americký bádateľ Derek Fell. Ten vlastne 
neprišiel s novou verziou o smrti ume-
lecky mimoriadne nadaného, ale ľud-
sky nesmierne nešťastného Holanďana. 
Skôr sa pustil po namáhavej ceste báda-
teľa, ktorý položí na stôl všetky známe 
fakty a  argumenty a  pokúsi sa oddeliť 
– ako sa hovorí - zrno od pliev, teda le-
gendu od pravdy. Derek Fell spochybnil 
mnohé dlhoročné stereotypy, ktoré sa 
spájali s  týmto prípadom, medzi nimi 
napríklad aj motív samovraždy ako čin 
šialenca, ktorý absolútne nekriticky pre-
beral jeden životopisec od druhého. 
Spomínaný Američan namiesto zauží-
vaného klišé vyslovil názor, že Vincenta 
van Gogha možno k  samovražde do-
hnal jeho lekár, doktor Paul Gachet.
„Čo sa vám stalo?“ pýtal sa zdesene 
pred večerom 27. júla 1890 Arthur 
Gustave Ravoux svojho podnájom-
níka Vincenta van Gogha. „Chcel som 
sa zabiť!“, odpovedal maliar. Sedí na 
posteli, kolená má pritiahnuté k brade 

a nahlas stene. Na jeho bruchu sa čer-
venie krvavá diera po výstrele. 37-roč-
nému Vincentovi van Goghovi, otcovi 
moderného umenia, zostáva niekoľko 
hodín života...“.
Prečo chcel Vincent zomrieť? – pýta 
sa kategoricky Derek Fell. Samozrej-
me, medzi riadkami jeho knihy mož-
no vyčítať, že s  absolútnou istotou sa 
to už zrejme nikdy nedozvieme, ale 
dôkladná rekonštrukcia tejto tragickej 
udalosti, zbavenie sa starých stereo-
typov a  nový pohľad na známe fak-
ty, nám môžu naznačiť cestu, ako sa 
priblížiť k  pravde. Vincent van Gogh 
svojím dielom výrazne ovplyvnil vý-
voj svetovej výtvarnej moderny a  tak 
nečudo, že ešte aj dnes, po viac ako 
120 rokoch, vedci, výskumníci a  bá-
datelia z rôznych kútov sveta prichá- 
dzajú stále s novými a novými vysvet-
leniami a teóriami o veľmi záhadnej sa-
movražde Vincenta van Gogha. 
Renomovaný americký odborník a špe-
cialista na Vincenta van Gogha Derek 
Fell teda vo svojom pozoruhodnom 
beletrizovanom diele píše, že onoho 
osudného podvečera sa okolo zranené-
ho Vincenta zhromaždili jeho priatelia. 
Neskôr sa k nim pridal aj maliarov brat 
Theo. Prvé, čo v  podkroví Ravouxovej 
kaviarničky v  Auvers-sur-Oise na pred-
mestí Paríža počul, bol bolestný po-
vzdych: „To sa naozaj nenájde nikto, kto 
by mi rozrezal brucho a vybral mi tú guľ- 
ku?“ Privolaní doktori však boli celkom 
bezmocní, pretože už nemalo cenu pre-
vážať zraneného maliara do nemocnice.
Smrť Vincenta van Gogha sa naj-
častejšie vysvetľuje ako prejav náh- 
leho šialenstva, ktoré ho ničilo už 
v  Provensálsku. V  decembri 1888 si 
v Arles v záchvate nepríčetnosti odre-
zal ucho a potom ho daroval miestnej 
prostitútke, a  v Auvers-sur-Oise si 27. 
júla 1890 neskoro popoludní strelil 
do brucha. Do brucha a nie do hrude, 
ako sa to neraz chybne uvádza v rôz-
nych publikáciách. Jo, žena Thea van 
Gogha, v  predhovore k  vydaniu Vin-
centových listov potvrdila tento pred-
poklad a  vlastne vsugerovala túto 
teóriu mnohým van Goghovým živo-
topiscom a  historikom umenia. „Vin-
cent bol dohnaný k smrti strachom pred 
ďalším záchvatom alebo príčinou tejto 
tragédie bol práve spomínaný záchvat“. 
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príklad tvrdí, že Vincenta van Gogha 
k samovražde priviedla láska k mladej 
dievčine. Derek Fell dôkladne preskú- 
mal všetky verejne dostupné, ale aj 
menej známe dokumenty a  zázna-
my. V  mnohých smeroch potvrdil 
všeobecne známe veci, napríklad, 
že Vincent van Gogh bol vo vzťahu 
k  nežnému pohlaviu rovnako veľký 
smoliar, ako pri predaji svojich obra-
zov. Hoci nesmierne túžil po založení 
rodiny, vlastne nenašiel nikoho, kto 
by s  ním chcel naozaj žiť. Najdlhšie 
s  ním vydržala prostitútka Clasina 
Maria Hoorniková, ktorú Vincent vo-
lal Sien. Stretol ju, keď býval v  ho-
landskom Den Haagu. Žiaľ, zo strany 
mladej ženy nešlo o lásku. Clasina sa 
o  maliara zaujímala iba preto, lebo 
bola chorá, tehotná a  nemala kam 
ísť. Využila teda príležitosť a  nasťa-

hovala sa k Vincentovi do jeho chu-
dobnej domácnosti. Keď sa potom 
narodilo dieťa, Vincent sa oň obetavo 
staral ako o vlastné. Rovnako citlivo 
a nežne sa správal aj k Sien, ale hoci 
ju zahŕňal pozornosťou a  láskou, 
a dokonca sa kvôli nej rozišiel s pria-
teľmi, ba aj s rodinou, mladá žena ho 
po poldruha roku spoločného života 
opustila. Zrejme došla k záveru, že so 
šialencom a  neúspešným maliarom 
sa nedá existovať. Okrem toho pros- 
titúcia bola pre ňu nielen obživou, 
ale aj koníčkom a Vincent žiarlil aj na 
jej príležitostných zákazníkov.
Vincent teda nemal šťastie ani v  láske. 
Keď však mal už 37 rokov, v Auvers-sur-
-Oise znenazdajky stretol mladú 21-roč-
nú slečnu, ktorá sa doňho úprimne za-
milovala. Volala sa Marquerite a  bola 
to dcéra ovdoveného psychiatra Paula 

Gacheta, u ktorého sa Vincent van Gogh 
liečil. Marquerite bola prvá ženská by- 
tosť, ktorá mala o Vincenta skutočný a ne-
zištný záujem. Jej otec, doktor Gachet, 
mal k umelcom vrelý vzťah, doma na ste-
nách mu viseli obrazy Pissarra, Cézanna 
či Renoira, ba aj on sám amatérsky maľo-
val. Dokonca sa hovorí, že niektoré kópie 
slávnych impresionistov pochádzajú od 
neho. Doktor Gachet sa Vincenta ujal na 
odporúčanie Pissarra a  Van Gogh svoj- 
mu lekárovi nepochybne absolútne 
dôveroval. Dokonca namaľoval dva 
jeho nádherné portréty. Jeden z nich, 
vydražený v  máji 1990 za 82,5 milióna 
dolárov, bol celých 14 rokov vôbec naj- 
drahším umeleckým dielom predaným 
na aukcii.
Práve v doktorovom dome sa Vincent 
stretol s  Marqueritou a  bola to láska 
na prvý pohľad. Maliar jej navrhol, aby 
mu stála ako model, čo jej určite licho-
tilo. Stačilo pár týždňov, aby zahorela 
veľkým citom. O jej láske Vincent ve-
del a  spontánne ju opätoval. Obaja 
zrejme plánovali aj spoločný život. 
A  všetkými zaznávaný génius by bol 
zrejme po prvý raz vo svojom živo-
te skutočne šťastný. Trávili spolu veľa 
času, pretože Gachet chodil pravidel-
ne ordinovať do Paríža. 
Keď sa doktor Gachet dozvedel o vzá-
jomnej náklonnosti svojej 21-ročnej 
dcéry a  37-ročného maliara, postihlo 
ho niečo ako citová živelná pohroma. 
Na dcére nesmierne lipol a na druhej 
strane detailne poznal van Goghov 
psychický stav, takže vedel, že jeho 
porucha osobnosti je nevyliečiteľná. 
Okrem toho vedel aj to, že maliar mal 
početné pohlavné styky s prostitútka-
mi a má problém s pohlavnými choro-
bami. Keď Gachetovi jeho gazdiná Lou-
isa Chevalierová naznačila, že slečna 
Marquerite túži po intímnom vzťahu 
s Vincentom van Goghom, bol z toho 
zdesený. Najprv tomu vôbec nechcel 
uveriť, ale Chevalierová to zaklincova-
la slovami: “Ženy, vážený pane, majú 
v tomto smere veľkú intuíciu!“

Vrahom 
je doktor? 
Pri analyzovaní tejto situácie americký 
výskumník došiel k  záveru, že doktor 

Vincent van Gogh: Portrét dr. Gacheta, jún 1890
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Jej veľmi subjektívny názor ovplyvnil 
celé generácie literátov, ktorí jej slo-
vá prijali za absolútnu pravdu. S  od-
stupom času sa však objavili mnohé 
otázky, ktoré Johannino tvrdenie 
spochybňujú a  tá najpodstatnejšia 
znie: čo v  skutočnosti vyprovokova-
lo maliara k tomu zúfalému činu, aká 
udalosť sa stala spúšťacím mechaniz- 
mom, ktorý vyvolal krvavú reakciu? 
A  tu sa už nové poznatky a  jedna zo 
súčasných interpretácií spomínanej 
tragickej udalosti podstatne odlišujú 
od tradičného a  – ako sa zdá – príliš 
zjednodušeného výkladu. 

Život absolútne-
ho chudáka
Ako najpravdepodobnejší motív Vin-
centovej samovraždy sa uvádzala malia- 
rova hmotná núdza a absencia spolo-
čenského uznania. Kým sa Vincent van 
Gogh vydal na cestu umelca vystriedal 
mnoho rôznych povolaní – predával 
obrazy, bol učiteľom, kazateľom, kníh-
kupcom... Vždy však skrachoval. Ma-
liarstvo sa pre neho stalo akýmsi úto-
čiskom, záchranou aj vášňou. Ale jeho 
situácia bola stále veľmi zlá, pretože aj 
ako umelec pôsobil na svoje okolie doj- 
mom netalentovaného diletanta. Ma-
ľoval v absolútnej biede a keby nebolo 
jeho brata Thea, ktorý mu v listoch pra-

videlne posielal malé finančné čiastky, 
sotva by sa svojej vášni mohol naplno 
venovať. Vincent bol absolútne od-
kázaný na bratovu podporu a keby tá 
skončila, asi by už nemal žiadnu šancu, 
ktorá by mu umožnila vyriešiť existen- 
čné problémy. Jedným z kľúčov k od-
haleniu pozadia záhadnej samovraždy 
by teda mohli byť peniaze. 
Aj tu však narážame na rôzne ale... 
Napríklad Vincent bol predsa zvyk-
nutý trieť biedu a jeho spôsob života 
bol nezriedka nesmierne skromný, 
až úbohý. V Arles si vystačil so štyrmi 
frankami denne, ktoré platil za biedne 
ubytovanie a  jednoduché jedlo. Me-
sačne ho to vyšlo na 120 frankov. Za 
desať metrov plátna plus farby zaplatil 
okolo šesť frankov, väčší drevený rám 
si od stolára kúpil za štyri a pol franka. 
Ošatenie ho stálo okolo 35 frankov a za 
šesť párov ponožiek zaplatil štyri fran-
ky. Vincent teda musel obracať v ruke 
každý frank, aby aspoň ako-tak vyžil. 
Stávalo sa aj to, že celé týždne jedol 
iba lodné sucháre, mlieko a vajíčka. Ak 
budeme ďalej rátať prídeme k záveru, 
že ročne potreboval minimálne 2-tisíc 
frankov, pričom jeho mesačné životné 
náklady boli okolo 170 frankov. Presne 
takú sumu mu jeho brat Theo posie-
lal mesiac čo mesiac, pretože Vincent 
nezarobil ani frank. Hoci stále veril, 
že niečo niekedy predsa len predá, 
nestalo sa tak, pretože o jeho obrazy 

nebol záujem. Predal iba jedno jediné 
plátno a aj to za smiešne nízku cenu.
Keď Vincenta v máji 1890 prepustili z 
psychiatrického ústavu v  Saint-Rémy 
neďaleko Arles, navštívil v Paríži svoj-
ho brata Thea. Tu sa na vlastné oči 
presvedčil, že s  podporou, ktorú mu 
Theo celý čas veľkoryso poskytoval, 
už asi nebude môcť rátať. Brat sa ože-
nil, narodil sa mu syn a so svojou že-
nou Jo mali sami dosť problémov. Žili 
v  nevyhovujúcich podmienkach, ich 
finančné zabezpečenie nebolo dob-
ré, a okrem toho mali chorľavé dieťa, 
čo znamenalo ďalšie nemalé výdav-
ky. Vincentovi určite došlo, že Theo 
mu už peniaze zrejme nebude môcť 
posielať a ak predsa, tak to urobí iba 
občas. Situácia začala byť skutočne 
zúfalá. Bola teda Vincentova samo-
vražda, ku ktorej došlo o dva mesiace 
neskôr, akýmsi vynúteným tragickým 
východiskom z neriešiteľnej situácie? 
Ukončil Vincent van Gogh svoj život 
dobrovoľne, aby už nebol obrovským 
balvanom na krku svojho brata Thea 
a  nezvládnuteľným bremenom pre 
jeho novozaloženú rodinu? Nuž táto 
verzia, s  ktorou pracujú aj iní autori, 
nie je celkom neopodstatnená...
Na druhej strane však treba opäť pri-
pomenúť, že Vincent bol na život 
spoločenského outsidera a  absolút-
neho chudáka zvyknutý. Bieda ako 
taká ho nepoložila na lopatky. Okrem 
toho chcel žiť, pretože chcel maľovať. 
Mimochodom, tri dni pred smrťou 
dokonca žiadal svojho brata, aby mu 
pozháňal ďalšie farby. Maľovanie ho 
stále privádzalo do vytrženia a  fakty 
hovoria jasnou rečou, že v  tom čase 
skutočne maľoval ako o  život. Takže 
znovu sa natíska otázka – prečo Vin-
cent van Gogh vlastne zomrel?

Láska na prvý 
pohľad
Hovorí sa, že ak pri objasňovaní nejakej 
udalosti chýba presvedčivá motivácia, 
treba za všetkým hľadať ženu. Práve 
touto cestou sa vybral americký od-
borník na Vincenta van Gogha Derek 
Fell, ktorý začal klásť nečakané otáz-
ky, aby vzápätí ponúkal prekvapujúce 
odpovede. Spomínaný Američan na-

Vincent van Gogh: Ulica v Auvers, máj 1890
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Gachet si postavil pred seba prvoradú 
úlohu - svoju dcéru chcel stoj čo stoj 
ochrániť pred 37-ročným šialencom 
a  životným stroskotancom. Vincent 
van Gogh sa zrazu stal pre neho ne-
príjemnou príťažou a  nebezpečným 
bremenom. Keď Vincent naposledy 
navštívil svojho doktora, čo bolo dva 
dni pred jeho zranením, došlo medzi 
nimi k  prudkej hádke. Spor sa vyhrotil 
až tak, že Vincent doktora naháňal po 
dome a ohrozoval ho revolverom. „Boli 
sme z toho šokovaní a báli sme sa, že otca 
zabije. Prežívali sme chvíle hrozného stra-
chu, na ktoré nikdy nezabudneme,“ spo-
mínala si neskôr na túto hrozivú epizó-
du Marquerite a jej brat Paul. 
Gachet však túto dramatickú udalosť 
vždy bagatelizoval. Ak sa o nej zmie-
nil, tvrdil, že išlo iba o trápny malicher-
ný spor, ktorý sa týkal rámovania isté-
ho obrazu. Nuž ide o veľmi svojráznu 
interpretácii drámy, ktorá sa odohrala 
pred hlavňou revolvera! Americký 
bádateľ preto zdôrazňuje, že skutoč-
ný dôvod spomínaného incidentu 
mohol byť celkom iný. Napríklad ten, 
že doktor vtedy Vincentovi zaká-
zal akékoľvek ďalšie kontakty s  jeho 
dcérou. Vincenta tým mohol priviesť 
na pokraj šialenstva, pretože opäť sa 
mu začal rúcať svet. Už v Arles v po-
dobnom záchvate maliar s  britvou 

v ruke napadol svojho priateľa Gaugu- 
ina, ktorý s ním býval v Žltom dome.
Ďalšia veľká záhada, ktorá zostáva ne-
zodpovedaná, sa týka konania dok-
tora Gacheta. Prečo po nepríjemnej 
a  nebezpečnej hádke s  Vincentom 
van Goghom nešiel na políciu a  ne-
oznámil, že ho pacient ohrozoval 
s nabitou zbraňou, ktorú má stále pri 
sebe? Sám predsa musel najlepšie ve-
dieť, čoho všetkého je rozzúrený Vin-
cent schopný. Mimochodom, okolo 
doktora Gacheta je stále plno otázni-
kov. Na jednej strane sa traduje, že to 
bol obetavý dobrodinec, ktorý malia- 
rovi vždy a  nezištne pomáhal. Nová 
interpretácia jeho obrazu však ob- 
siahla aj jeho obrovský strach o  dcé-
ru, ktorý tu zrejme zohral veľkú úlo-
hu. Gachet nepochybne veľmi dob-
re vedel, čo a  ako treba urobiť, aby 
Vincenta vyprovokoval ku konaniu 
a činom, ktoré by ho v očiach mladej 
Marquerity absolútne zdiskreditova-
li. A  tak sa natíska otázka, či šikovný 
psychiater nevyvolal u Vincenta zách- 
vat šialenstva celkom cieľavedome?!? 
Samotná Marquerite totiž na osudnú 
hádku Vincenta so svojím otcom nik- 
dy nezabudla!
Možno psychiater ani nepomyslel na 
to, že by to celé mohlo skončiť malia- 
rovou samovraždou. Ravoux, ktorý 

našiel zraneného Vincenta, ako prvé-
ho lekára k nemu priviedol práve Ga-
cheta. A  očití svedkovia zaznamenali 
skutočne mimoriadne zvláštnu reak-
ciu umierajúceho maliara. Vincent sa 
na doktora ani nepozrel, neprehovoril 
s ním jediné slovo. Išlo o prekvapujúce, 
ba až šokujúce správanie človeka, kto-
rý by mal svojmu lekárovi plne - a za 
akýchkoľvek okolností - dôverovať. 
Vincent van Gogh možno ani nechcel 
zomrieť. Keby sa chcel naozaj zabiť, asi 
by si strelil do hlavy. Guľka do brucha 
bola možno viac manifestačná, bolo 
to azda iba akési gesto a  nie úmysel 
pripraviť sa o  život. Hoci na druhej 
strane psychiatri tvrdia, že ľudia s na-
rušenou osobnosťou takto konajú po-
merne často! 
Dá sa povedať, že Derek Fell neob-
javil nič prevratné ani nové, ale iba 
oživil staré dohady, úvahy a  teórie, 
a  tie podoprel novými dôkazmi. Už 
francúzsky avantgardný básnik a  di-
vadelník Antoin Artaud tvrdil, že Vin-
centov odchod z tohto sveta má na 
svedomí doktor Gachet. Z maliarovej 
korešpondencie sa vraj dá nepriamo 
vydedukovať, že psychiater svojho 
pacienta v  posledných dňoch jeho 
života doslova nenávidel. Derek Fell 
v  tejto súvislosti cituje aj istého re-
nomovaného amerického psychiat- 
ra: „Vincent sa zrejme v Gachetovi fatál-
ne zmýlil. Gachet sa správal ako profe-
sionál dovtedy, kým nezistil, že Vincent 
pre jeho dcéru predstavuje hrozbu. To 
ho tak vyľakalo, že zhodil masku láska-
vého a  dobrého doktora, a  dal najavo 
svoje skutočné pocity, čím Vincenta za-
skočil, šokoval a sklamal, pretože ten ho 
považoval za svojho brata a priateľa...“
Vincent van Gogh žil po osudnom vý-
strele pri plnom vedomí ešte dve noci 
a jeden deň. Adeline Ravouxová tvrdi-
la, že keď sa Vincenta pýtali na dôvod 
jeho zúfalého činu, krátko odsekol: 
„Bolo to najlepšie riešenie pre všet-
kých!“ Počas pohrebu doktor Gachet 
nad rakvou s Vincentovým telom pla-
kal a kričal: „Bol to čestný muž a veľký 
umelec. Pre neho boli dôležité iba dve 
veci: ľudskosť a umenie!“ 
Bola to spontánna, úprimná reakcia, 
alebo pôsobivé divadielko pre prí-
tomných?

Michal GavalierVincent van Gogh: Obilné pole s havranmi, júl 1890 (detail)

1. Sclerosiss multiplex so striedavými relapsmi (zhoršenie 
príznakov ochorenia) a obdobiami, keď sa stav pacienta 
zlepší. Je to najčastejšia forma sklerózy multiplex a týmito 
príznakmi sa zvyčajne ochorenie začína. Iba toto štádium 
ochorenia je možné účinne ovplyvniť liekmi.
2. Sekundárna progresívna sclerosis multiplex – organizmus 
vyčerpal svoje regeneračné schopnosti a dochádza k istému 
stupňu trvalého poškodenia zdravia. Toto štádium ochorenia 
sa už ťažšie ovplyvňuje liekmi, preto oveľa viac ako kedykoľvek 
predtým záleží na postoji pacienta k životospráve. 
3. Primárna progresívna sclerosis multiplex u pacientov, 
ktorí ochoreli až medzi 40. a 50. rokom svojho života. 
Dochádza k  pozvoľnému rozširovaniu zdravotného 
postihnutia. Toto štádium ochorenia je ťažko 
ovplyvniteľné liekmi, pretože má mnoho zvláštností, 
s ktorými si lekári zatiaľ nedokážu poradiť. 
4. Progresívna sclerosis multiplex s relapsmi je veľmi vzácna 
forma tohto ochorenia a zatiaľ je najhoršie liečiteľná. 
Spôsobuje trvalé neurologické postihnutia organizmu. 

Hlavné spúšťače 
sclerosis multiplex
Dá sa povedať, že je ich veľa a nezriedka sú absolútne 
nečakané a ťažko predvídateľné. Hoci v odbornej 
literatúre sa často uvádza, že na vine môže byť 
genetika, je to iba časť pravdy. Lekári sklerózu multiplex 
nepovažujú za čisto dedičné ochorenie, ale celý rad 
genetických variácií dokázateľne zvyšuje riziko jeho 
prepuknutia. Svoju úlohu tu nepochybne zohráva aj 
nesprávna životospráva, nezdravé životné prostredie, 
ťažký stres a fajčenie. Vedci však zistili, že živnou pôdou 
sclerosis multiplex je aj absencia či nedostatočné 
vystavenie sa človeka slnečným lúčom. Odborníci svoje 
tvrdenie podporujú štatistikou, podľa ktorej je u ľudí, 
ktorí žijú ďalej od rovníka, zvýšený výskyt „esemky“. 
Z ďalších údajov vyplýva, že na ženy dopadá táto 
osudová rana dvakrát častejšie ako na mužov.

Podľa ZATL - ir

Druhy sklerózy 
multiplex

DIAGNóZA SM

V medicíne a psychológii tento syndróm znamená súbor viacerých klinicky identifikovateľných javov, príznakov, 
symptómov, úkazov či charakteristík, ktoré sa často objavujú spoločne. Tie sú pre sclerosis multiplex vo 
všeobecnosti známe ako:
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JOGA A SM 

Pojem joga pochádza zo sanskritu, teda 
z jazyka starovekej Indie, kde táto dis-
ciplína vznikla, a znamená zjednotenie 
tela, mysle a ducha s Najvyšším princí-
pom. Samozrejme, pod týmto označe-
ním sa môže ukrývať mnoho vysvetlení 
a záleží na tom, s čím sa vieme vnútorne 
stotožniť – od Najvyššieho vedomia cez 
našu vnútornú podstatu, univerzum až 
po Boha. Okrem toho sa jogou ozna-
čuje aj jeden zo šiestich ortodoxných 
filozofických systémov v  Indii. Dnes sa 
pod slovom joga rozumie najmä súbor 
fyzických, mentálnych a  spirituálnych 
disciplín. Ich spojnicou a zároveň esen-
ciou jogy je vedomý pohyb zladený 
s dychom. A dych znamená život.
Joga vznikla približne pred 3-tisíc 
rokmi a počas svojej existencie čoraz 

viac nadobúdala na význame. Hlav-
nú zásluhu na jej popularizácii v  zá-
padnom svete majú tak indickí, ako aj 
západní učitelia 19. storočia. V  súčas-
nosti na našej planéte žijú desiatky 
a desiatky miliónov ľudí, ktorí sa aktív-
ne venujú joge. 
Aj keď joga nezmení život a ľudí okolo 
vás, ba ani vášho šéfa nepremení na 
krotkého baránka, určite vám pomôže 
lepšie sa vyrovnať so životom. Nasme-
ruje vás na cestu poznania, kto vlastne 
ste a aký život žijete. Joga, jej tisícka-
mi rokov prepracovaný systém cvičení 
a jej prínosy pre moderného človeka, 
sú rozsiahle. Zlepšenie celkovej výdrže 
a schopnosti prekonávať samých seba 
sú len kvapkami v mori medzi množ-
stvom ďalších plusov. Život v  zmysle 

jogy vám umožní vytvoriť si určitý sta-
bilný hodnotový systém, ktorý bude 
alfou a  omegou vášho fyzického, 
mentálneho i emočného zdravia. 
Je však joga vhodná aj pre pacientov 
s diagnózou skleróza multiplex? Skú-
senosti cvičiteľov a najmä samotných 
„esemkárov“, ktorí sa rozhodli po-
môcť svojmu ubolenému telu a utrá-
penej duši práve „pohybom zlade-
ným s  dychom“, sú viac ako dobré. 
Tak teda, milí „esemkári, už v najbliž-
ších číslach nášho magazínu nájdete 
sériu cvičení, ktoré pripravil učiteľ 
jogy Jozef Blesák. Ich základ pramení 
v joge a mohli by vám pomôcť „chy-
tiť druhý dych“. A  dobrý dych – ako 
sme už spomínali – znamená predsa 
dobrý život. 

Jozef (Dodo) Blesák je sedemdesiatnik, celých 28 ro-
kov pôsobí ako učiteľ jogy, pričom rovné štvrťstoročie 
je lektorom v  tejto disciplíne. Kvôli úplnosti sa žiada 
dodať, že bezmála tri desaťročia vedie veľmi úspešne 
kurzy jogy. Joge sa venuje predovšetkým z medicínske-
ho hľadiska, čo okrem iného znamená, že na kurzoch 
zdôrazňuje zdravotné účinky jogy najmä v  prevencii 
a  v doliečovaní pacientov. Spomínané účinky pôsobia 
komplexne vo sfére psychosomatiky človeka, zahŕňajú 
teda celú oblasť jeho životosprávy, počnúc výživou cez 
pohybové aktivity, až po účinky z relaxačných techník. 
Jozef Blesák pracoval ako jogaterapeut na klinike res- 
piračných ochorení v  nemocnici v  Bratislave - Podu-
najských Biskupiciach, kde sa stal spoluzakladateľom 
oddelenia Rekondície a naturálnej medicíny. Vďaka no-
vému špecializovanému pracovisku sa urýchlil liečebný 
proces, pretože pacienti, ktorí boli hospitalizovaní na tri 
týždne, okrem riadnych medicínskych úkonov dvakrát 
denne cvičili s Dodom Blesákom jogu a dvakrát absol-
vovali lekcie s názvom relaxačné techniky. Jozef Blesák 
bol zakladateľom a predsedom Jogovej spoločnosti na 
Slovensku a vydáva časopis pre členov spomínanej spo-
ločnosti s názvom Joga a zdravie.
Skúsený učiteľ jogy, samozrejme, pozná špecifické po-
žiadavky na cvičenia pacientov s  diagnózou skleróza 

multiplex. Uplatňuje ich pri zostavovaní cyklov cvi-
čení, ktoré sú – ako sa hovorí – šité na mieru „esem-
károm“. Pri cvičení s pacientmi s diagnózou SM sa riadi 
mottom: “Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte!“ Hoci 
v našom magazíne nemáme priestor na podrobný roz-
bor odborných medicínskych súvislosti pri obnovo-
vaní nervových impulzov na dráhe centrálna nervová 
sústava – nerv – sval počas cvičení, Jozef Blesák doká-
že o nich fundovane hovoriť. k jeho inšpiračným zdro-
jom sa radí aj empíria, čerpá – napríklad - aj zo skú- 
senosti cvičiteľa jogy z Ústí nad Labem, ktoré sú sku-
točne obdivuhodné. Spomínaný cvičiteľ z Česka totiž 
zostal s touto diagnózou na vozíku, ale vďaka denné-
mu štvorhodinovému cvičeniu sa ho dokázal zbaviť. 
Ba čo viac, celkový výsledok bol skutočne mimoriadny, 
pretože odložil nielen vozík, ale odstránil aj charakte-
ristickú chôdzu, ktorá je typická pre pacientov s diag- 
nózou skleróza multiplex. 
Jozef Blesák rád pripomína jednoduchú pravdu - „je to 
o tom, ako silno človek chce! Malé chcenie – malé výsled-
ky! Veľké CHCENIE so silnou motiváciou prináša USPOKO-
JIVÉ výsledky. Závisí to aj od stavu psychiky človeka, od 
jeho motivácie. Tým chcem povedať, že nie každý stav 
sa dá zlepšiť, najmä ak si niekto zacvičí len raz za týždeň 
a potom je sklamaný, že tá joga vôbec nefunguje...“

Mnohí z nás si z rôznych príčin položili otázku - čo je vlastne 
joga? Niekto sa pýtal zo zvedavosti, iný sa o ňu zaujímal, 
pretože sa chcel zbaviť zdravotných problémov a ďalší mal 
síce o nej informácie, ale iba čiastkové (napríklad, že zveľa-
ďuje človeka fyzicky aj duševne), a práve preto chcel o nej 

vedieť čo najviac. Vlastne všetci chceli poznať jej skutočnú 
podstatu. Spomínaná tretia skupina ľudí je nepochybne na 
tej najsprávnejšej ceste, pretože ak chceme pochopiť, čo je 
joga a čo by malo byť pre nás pri jej poznávaní dôležité, mu-
síme poznať jej základy, a tiež dôvod jej existencie.

dych 
znamenÁ 
život

Učiteľ joGy

Skúsenosti pacientov  
s diagnózou SM s jogou  
sú vynikúce

Aké sú moje skúsenosti s jogou? 
Výborné.
Týmto by mohol článok začínať i končiť.
S jogou som sa bližšie zoznámil asi v roku 1991. Vtedy ešte 
v Lehniciach fungovalo oddelenie naturálnej medicíny. Vie-
dol to Jozef /Dodo/ Blesák. Bol to akýsi trojtýždňový rýchlo-
kurz zdravia. Alebo návod ako zdravo žiť. Cvičenie jogy, 
meditácie, vegetariánska strava, jednodňová hladovka, 
prečisťovanie organizmu. Teda klystír. Dodnes si spomínam 
na vyvalené oči sestričiek, keď ich vždy v stredu ráno vítali 
naše vytrčené holé zadky. Alebo na najstaršiu účastníčku 
kurzu, asi 90-ročnú dámu, ktorá cvičila v kostýme, ako dva 
týždne úzkostlivo dodržiavala režim, až kým nezahodila 
paličku, že bude bez nej. A odišla na víkend domov. Na kurz 
sa už vracala znova s  paličkou. Až neskôr sa priznala, že 
doma zjedla celú pečenú kačku...
Odvtedy som pravidelným cvičencom jogy. Nie, nie som 
z tých, ktorí tomu fanaticky podľahli. Ani sa mi nechce nie-
koho presviedčať o správnosti môjho rozhodnutia. Ale za 
to, že som s touto diagnózou od roku 1988, a bicyklujem, 
a s menšími obmedzeniami žijem bežný život, iste vďačím 
aj joge.

Tibor Frlajs 

Joga a SM 
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Na dražbách chýrnych svetových aukčných domov si možno 
kúpiť nielen vzácne obrazy, cenné starožitnosti či historické 
relikvie, ale aj vysoko cenené skvelé vína, prvotriedny koňak 
alebo unikátnu vodku. Nedávno sa napríklad takto predá-
valo víno z pivníc ruského cára Nikolaja II., či vskutku hod-
notná zbierka nápojov bývalého francúzskeho prezidenta 
Francoisa Mitteranda. V tejto súvislosti však treba povedať, 
že okolo týchto dražieb koluje veľa fám a falošných chýrov. 
Napríklad nie je pravda, že na aukciách sa predáva iba sta-
rý alkohol a veľmi staré ročníky vína. Ponúka sa tu aj mladé 

víno, dokonca aj najmladšie ročníky. Ako konkrétny príklad 
môže poslúžiť víno z chýrečných viníc vo Francúzsku, Ta-
liansku alebo Nemecku vyrobené v  osemdesiatych rokoch 
minulého storočia, s ktorým sa v poslednom čase veľmi čas-
to obchoduje. Ak vek alkoholu či vína nepredstavuje žiad-
ny problém, pretože v tomto biznise to nie je najdôležitejší 
faktor, kvalita nápoja je absolútne kľúčovou vecou a od nej 
závisí úspech či neúspech transakcie. Licitátor teda ponúka 
tie najkvalitnejšie nápoje aké vôbec existujú, pričom väčšinu 
z nich okrem dražby nie je možné nikde inde kúpiť. 

„Svetové“ 
vínne rekordy
Kvalita má napríklad podobu európskej 
vínnej klasiky, ide teda predovšetkým 
o skvelé francúzske vína najlepších dru-
hov a značiek, a samozrejme, aj najkvalit-

nejších ročníkov. Také sú trebárs nápoje z 
oblasti Bordeau (Chateau Latour, Chateau 
Margaux, Chateau Monton-Rothschild, 
Chateau Haut – Brion, Saint Emilion, Cha-
teau d´Yquem), burgundské vína (Roma-
ne e-Conti, Gevrey – Chambertin, Clos 
de Vougeot, Nuits – Saint Georges, Pulig-

ny – Montra chet), ale aj povestný koňak 
a armagnac. Spomínané značky sa často 
predávajú aj na veľkých dražbách v Spo-
jených štátoch, ale tam je ponuka širšia, 
pretože k európskej klasike sa pridávajú 
kultové kalifornské vína, predovšetkým 
značky z údolia Napa (Araujo, Bryant 

Family, Colgin Estate, Dalla Valle, Grace Family, Harlan Estate,  
Screaming Eagle, Shafer). Vysoko cenené sú aj nápoje vyrobené 
v limitovaných sériách. Napríklad jednou z absolútne najdrah- 
ších značiek šampanského, ktorá sa ponúka v  aukčných sie-
ňach, je Louis Roederer Cristal 1990 – zberateľ z USA za jednu 
fľašu zaplatil bezmála tisíc eur. Jeho vysoká cena sa objasňu-
je tým, že francúzski vinári pri príležitosti milénia vyrobili iba 
dvetisíc fliaš tohto božského moku. Pravda žiada sa dodať, že 
išlo o špeciálnu sériu a do každej fľaše sa zmestilo rovno šesť 
litrov tohto „bublinkového“ nápoja.
Aj aukcie vín a značkových liehovín majú svoje „svetové“ re-
kordy. Na dražbe aukčného domu Sotheby´s v Londýne preda-
li krabice obsahujúce po šesť fliaš vína značky Latour a Pome-
rol, ročník 1961 (oblasť Bordeau) za 32,5 tisíc dolárov. Zlatým 
klincom dražby Christie´s sa stalo víno La Tache, ročník 1962, 
ktoré predali za 76 000 dolárov. Iba o  trošku lacnejšie kúpil 
anonymný zberateľ fľašu Chateau Cheval – Blanc, ročník 1947, 
keď za ňu zaplatil 71 000 dolárov. 
Na spomínaných aukciách „letia“ aj kolekcie alkoholických ná-
pojov, ktoré pochádzajú z pivníc známych osobností a spolo-
čenských celebrít. Rodina bývalého francúzskeho prezidenta 
Francoisa Mitteranda napríklad prostredníctvom známeho 
parížskeho aukčného domu Drouot predala jeho zbierku naj-
kvalitnejších vín, drahých koňakov, armagnacov a  vzácnych 
druhov ruských vodiek. Zisk z predaja presiahol 18 000 dolá-
rov. Najdrahšou položkou sa stala fľaša starého armagnacu 
s objemom 1,6 litra, ktorú roku 1982 naplnili špeciálne pre pre-
zidenta Mitteranda. Predali ju za 1,8 tisíc dolárov, čo bolo skoro 
27- krát viac ako bola jej pôvodná cena.
Pravda, aj tu platí, že nie je všetko zlato, čo sa blyští a aj aukčný 
trh s vínom a alkoholom je často veľmi vrtošivý. Svedčí o tom 
napríklad neúspech na dražbe spoločnosti Sotheby´s, na kto-
rej predávali vína z osobnej kolekcie ruského cára Nikolaja II. 
Hoci experti určili vyvolávacie ceny na veľmi prijateľnej úrovni, 
vyše 60 percent ponuky sa nepredalo.

ako sa rodí cena
Určiť predbežnú cenu za fľašu vína alebo koňaku je vlastne 
jednoduchá procedúra. Trhová hodnota dobrých značiek je 
známa, okrem toho tu pôsobí tzv. pravidlo precedensu. Ak sa 
víno hoci iba raz predalo draho, jeho cena už nikdy neklesne 
pod túto úroveň. Okrem toho existuje celý rad mimoriad- 
ne vysoko cenených značiek – napríklad Chateau Petrus –, ktoré 
sú vždy nesmierne drahé a sú ozdobou každej dražby. Na zvýše-
nie ceny priaznivo vplýva dobrá úroda, z ktorej sa potom urobí 
božský nápoj. Každý kraj má však svoje millesimi, teda najlepšie 
roky a každý vinohradník sa drží vlastných pravidiel nielen pri 
výbere materiálu, ale aj pri spracovávaní hrozna. Nič však nie 
je isté na sto percent, pretože sa stáva, že aj z tej najlepšej úro-
dy sa niekedy - z rôznych príčin - podarí vyrobiť iba priemerné 
víno. A svoju úlohu tu zohráva aj móda! V posledných rokoch 
sa napríklad aj na najväčších aukciách objavujú dosť drahé vína 
z Portugalska a Argentíny, teda z krajín, ktoré nepatria do klubu 
klasických výrobcov vín (Francúzsko, Taliansko, Nemecko...). 
Už bola reč o kvalite nápojov, ktoré sa ponúkajú na aukciách. Dá 
sa povedať, že na renomovaných svetových dražbách je predaj 
nekvalitných vín alebo podozrivých značiek alkoholu praktic-

ky nemožný. Zárukou sú napríklad prísne previerky, ktoré ro-
bia špecialisti aukčného domu ešte predtým, ako sa definitívne 
rozhodnú, či víno alebo koňak zaradia do aukčného katalógu. 
Okrem toho v tomto obchode – rovnako ako napríklad v pros- 
tredí obchodníkov s diamantmi – sa najvyššie cení osobná re-
putácia a meno výrobcu vína či koňaku. Je teda pochopiteľ-
né, že nikto zo serióznych vinárov neponúkne do dražby málo 
kvalitné nápoje. Keby to urobil, je raz a navždy odpísaný!
Isteže, aj výrobcovia kvalitných vín a  vzácnych značiek alko-
holu môžu mať svoje čierne dni. To riziko si všetci uvedomujú 
a snažia sa, aby bolo minimálne. Víno či tvrdý nápoj síce mož-
no poistiť, ale poistenie sa vzťahuje iba na prepravu nápojov. 
Ak dôjde k nehode, že víno skyslie alebo alkohol začne zapá-
chať po korku, jeho majiteľ ho musí vyliať do kanála. Také tvr-
dé sú pravidlá medzinárodného trhu. Napriek tomu platí, že 
krása a užitočná blaženosť, ktoré majú podobu vzácneho vína 
či skvelého koňaku, sú ako stvorené pre dobrý biznis, pretože 
ročne môžu priniesť až sto percentný zisk!

Michal Haviar 

kráSa a Užitočná 
bLaženoSť

opojný mok je skvelá investícia a vynikajúca prezentácia 
majstrov vinárov
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RADY A CVIČENIA RADY A CVIČENIA

(7.)
Pohyb s chladným 
telom aj hlavou

POZÍCIE TELA NA ZNÍŽENIE KŔČOVITOSTI

POLOHA 1
Poloha je bežná pre ľudí so sklerózou multiplex. Boky a kolená udržiavajte 
v naklonenej pozícii, pričom boky majte natočené dovnútra. Menej bežná 
pozícia - boky a kolená si otáčajte do vonkajších strán. Kolená sú naklonené 
a ohnuté, a nohy smerujú nadol.

POLOHA 2
Menej bežná pozícia. Boky a kolená sú v rovnej pozícii, nohy držte spolu. 
Alebo si ich prekrížte, a chodidlá držte v polohe nadol.

POZOR!
Nezabudnite, že chcete vypustiť aktívne cvičenia, ktorých pozície vyvolávajú kŕčovitosť vášho organizmu.  
Napríklad, ak vám cviky, ktorými sa narovnávajú boky a kolená, spôsobujú kŕčovitosť, vyraďte ich zo  
svojho „repertoáru“.
Je dôležité si zapamätať, že pozície v tejto sekcii sú navrhnuté tak, aby znížili vašu kŕčovitosť.  
Ak sa tak nestane, poraďte sa so svojím terapeutom.

3. POLOHA NA BOKU (side-lying) 
Toto je výborná pozícia, ak vaše boky a kolená majú sklon ku 
kŕčovitosti. Ľahnite si na bok, zohnite si koleno a lýtko nechajte 
vystreté. Zrolovaný vankúš si môžete dať medzi nohy.

2. POLOHA TVÁROU HORE (supine position)
Ak vaše kolená majú tendenciu tlačiť sa dovnútra, dajte si medzi ne 
zrolovaný uterák alebo vankúš. A opäť svojim nohám umožnite, aby 
si v tejto novej pozícii niekoľko minút oddýchli. 

1. POLOHA NA BRUCHU (prone position)
Toto je výborná pozícia, ak vám kŕčovitosť postihuje boky 
a kolená. Pamätajte, že vašim svalom na bokoch musíte dopriať 
niekoľkominútový pokoj, aby sa v tejto novej pozícii mohli 
zrelaxovať. Ak ste schopní urobiť ďalší krok, nechajte prsty na nohách 
a nohy prevesené cez okraj postele, aby mal členok neutrálnu 
pozíciu. Ak sa zrelaxujú vaše boky, pomôže to aj lýtkovým svalom.

4. KORIGOVANIE BOKU OTOČENÍM 
Ak vaše bedrá a kolená následkom kŕčovitosti nadobúdajú akoby 
žabiu pozíciu, pokúste sa ľahnúť si na chrbát. Koniec vankúša alebo 
veľký plážový uterák si dajte pod stehno. Uterák alebo vankúš 
zrolujte tak, aby sa bedrá a kolená samé vyrovnali. Kolená majú  
byť nasmerované nahor.

5. KORIGOVANIE CHODIDLA OTOČENÍM NADOL 
Ak sa vaše členky a chodidlá otočia do pozície nadol, skúste dať 
členky a chodidlá do neutrálnej pozície, teda prsty na nohách budú 
smerovať nahor. Najľahšia cesta ako to dosiahnete je tá, že nohy dáte 
oproti sebe.

6. KORIGOVANIE ZOHNUTÝCH LAKŤOV
Ak majú vaše lakte tendenciu ohýbať sa a vaše ramená ostávajú 
blízko vášho tela, skúste si ľahnúť ramenami na vankúš, ruky si 
položte dlaňami nadol.

AKO ZVLÁDNUŤ KŔČOVITOSŤ
Kŕčovitosť môže byť definovaná ako stiahnutosť alebo stuhnutosť svalu, ktorá má za následok zvýšenie svalového napä-
tia. Stav sa často zhorší aj vtedy, keď sa svaly rýchlo napínajú, alebo pohybujú. Pri odstraňovaní kŕčovitosti však výrazne 
pomáha cvičenie, pravda, ak je vhodné a premyslene uskutočnené.

Nasledujúce tipy môžu pomôcť zmierniť spomínané ťažkosti:
1. pri cvičení sa vyhnite pozíciam, ktoré môžu zhoršiť  
kŕčovitosť
2. vhodné je cvičenie, počas ktorého sa svaly pomaly napí-
najú do ich plnej dĺžky
3. majte na pamäti, že pohyb svalu, ktorý vám spôsobuje  
problémy, vyúsťujúci do novej pozície, môže spôsobiť zvý-
šenie kŕčovitosti. Ak k  tomu dôjde, umožnite svalu niekoľko  
minút relaxovať

4. pri cvičení sa snažte držať hlavu rovno a nie naklonenú 
na jednu stranu
5. ak užívate protikŕčové lieky, začnite cvičiť najskôr hodinu 
po užití lieku
6. dávkovanie liekov by ste si mali pravidelne kontrolovať 
a upravovať podľa meniacej sa intenzity kŕčovitosti
7. k náhlym zmenám kŕčovitosti môže dochádzať počas infek-
cií, pri kožnom ochorení, ale dokonca aj vtedy, keď používate 
tesnú obuv a oblečenie
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RELAX

Horoskop
Su

do
ku

RELAX

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.

Kým jeseň pre niekoho môže byť krásne ročné obdobie pre-
kypujúce nádhernými farbami, pre iného sa môže spájať 
s  predstavou nekonečných pochmúrnych týždňov, keď sa 
daždivé dni rýchlo skracujú a  ľudia sú mrzutí a  bez nálady, 
pretože pociťujú nedostatok pozitívnych impulzov. 
Čierne, negatívne vnímanie jesene však niekedy 
dokáže prelomiť hoci aj taká maličkosť, akou 
je nečakaná dobrá správa či priaznivá uda-
losť. Zo zlého obdobia sa potom akoby 
zázrakom stane príjemná časť roka, na 
ktorú si človek ešte dlho spomína. 
Odborníci, ktorí sa profesionálne venujú 
horoskopom, už pred rokom tvrdili, že 
predsavzatia a  želania vyslovené počas 
prvého dňa roku 2014, budú mať mimo- 
riadnu silu. A všetkých nás potešili konšta-
tovaním, že by nemali vyjsť naprázdno. Podľa 
čínskeho horoskopu 30. januára 2014 o 22. 39 
hod. odštartoval v  ázijských krajinách nový rok, 
ktorého symbolom je – Kôň. Hoci patrí medzi najsilnej-
šie zvieratá, a  je teda ako stvorený aj na ťažkú prácu, v ázij-
ských krajinách ho veľmi často považujú za zdroj potešenia 
a zábavy. Zároveň je však aj symbolom moci, pretože práve 
kôň pomohol bojovníkom vyhrať mnohé rozhodujúce bitky. 
V  tomto roku vládne Drevený kôň a  pretože drevo je pokr-
mom ohňa, zabezpečuje, aby silno a čo najdlhšie horel, rok 
2014 je vlastne rokom presýteným energiou. Ale pozor! Kôň 
je síce silné a vytrvalé zviera, ale bez náležitej prípravy sa veľ-

mi rýchlo unaví. Keď sa precenia jeho schopnosti a zdravotná 
dispozícia, môže dôjsť k pádom a mnohým poraneniam. 
Rok 2014 sa však dostáva do „cieľovej rovinky“ a mnohí z nás 
si už kladú otázku, čo nás čaká v tom nasledujúcom. Rok 2015 

prinesie ľuďom veľa nových zážitkov a  úspechov. 
A  to tak v  osobnom živote, ako aj v  oblasti ka-

riéry. Môžete sa tešiť na priazeň vašich blíz-
kych, ale aj na poznávanie nových priateľov 

a  potenciálnych partnerov. V  zamestnaní 
horoskop predpokladá upevnenie alebo 
zlepšenie vašej pracovnej pozície. Stačí 
svojmu šťastiu vyjsť v ústrety a nebáť sa 
tvrdo pracovať na sebe. Tento rok bude 
tiež vhodný na skúšanie nových vecí, či 

už ide o adrenalínové športy, vzdelávacie 
kurzy či o  kulinárske zážitky. Nebojte sa 

viac otvoriť svetu okolo vás.
Budúci rok by ste si mali nájsť viac času na 

seba. Dôležité je nenechať sa vystresovať, mali by 
ste často relaxovať a nesmiete sa báť urobiť si radosť. Od-

meniť sa za úspechy nie je predsa nijaký hriech, zaslúžite si to! 
Venujte sa aj osobnému rozvoju! Zhodnoťte predchádzajúce 
udalosti a neopakujte staré chyby. Ďalej v živote vás posunie 
iba to, ak sa dokážete poučiť z vlastných omylov. Skúsenosti 
sú cenná vec, čo pre rok 2015 platí dvojnásobne!
V oblasti vzťahov budete tento rok ako ryba vo vode. Ak sa 
aj objavia nezhody, nezúfajte, pretože ich dokážete vyriešiť 
ľahko a efektívne.      (ir)
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Magazín bol pripravený
v rámci pacientskeho
programu SM KOMPAS
s podporou spoločnosti TEVA.

Do redakcie nášho magazínu dostávame rôzne listy. Sú me-
dzi nimi také, v  ktorých čitateľ vyslovuje svoje stanovisko, 
svoj názor na konkrétny problém. Alebo sa pýta na riešenie 
situácie, ktorá ho zaskočila, pretože je preňho nová... V ďal-
ších obálkach sa nachádzajú vyznania ľudí, s ktorými sa ži-
vot nemaznal. Ich slová majúce nezriedka podobu svojskej 
spovede, sú často mimoriadne emocionálne, výrazne osob-

né a nepochybne vyvierajú z hĺbky duše. Ďakujeme za kaž-
dý príspevok, ceníme si vašu priazeň, milí priatelia, a najmä 
vašu dôveru, pretože dialóg je vtedy skutočným dôverným 
rozhovorom, keď jedna strana rešpektuje druhú, vzájomne 
sa podporujú a  veria si. Dnes uverejňujeme list pacientky 
s diagnózou skleróza multiplex, našej čitateľky Alžbety, kto-
rá žije v malebnom mestečku na západnom Slovensku... 

Prečítala som si váš príhovor a vyhŕkli 
mi slzy radosti, ale i šťastia, lebo práve 
takéto slová potrebujeme počuť. 
Také, ktoré sú tvrdé, ale presné a za- 
siahnu cieľ.
 A nútia nás uvažovať a hľadať radosť 
v tom, čo nám zostalo.
A to je nádej.
A netýkajú sa tieto vaše slová iba „esem-
károv“, ale všetkých, čo zažili  
pád z výšky a prežili ho vďaka takým 
ľuďom, ako ste vy.

Vy viete, že sú ľudia, ktorí sa vzdávajú 
svojho cieľa už po chrípke.
A tiež viete, že my „esemkári“ či „onko-
lári“, a aj inak chorí, máme jeden jediný 
cieľ: aby sme nezaťažovali nad sily tých, 
ktorí sa o nás starajú. Lebo aj oni majú 
svoj kríž, ktorý musia niesť.
Ešte idem, a možno sa už zapriem,  
alebo ma potlačia k lekárovi, ale ja  
sa modlím a zjavujem Bohu tých,  
čo oddane idú vedľa nás, stoja pri  
nás a modlia sa za nás.

A verím, že Bohu sa tieto vzájomné 
modlitby páčia, a že požehnáva  
nás všetkých.
Prajem Vám veľa milosti Božích a veľkú 
silu a chuť do práce, ktorú máte radi, 
a napĺňa Vás.
Nikdy sa nevzdávajte, vždy sa nájde 
ruka, ktorá postaví, podoprie a pohladí.

S láskou vaša čitateľka Alžbeta.

Úvaha či báseň

Vieme, že zabudnúť sa nedá,
aj že milovať treba srdcom.

Keď pozitívne vykročíme,
musíme šťastne spadnúť.

Vieme udržať silu sĺz?
Pokrčiť sen?

Zasmiať sa cez slzy,
zaškrtiť stres.

Život je sklamanie z chorôb?
Ale Srdce a Myseľ sú naším oknom  
a Víťazstvom SM.

Môj príbeh sa začal, keď som mala 28 rokov. 
Plánovala som otehotnieť s priateľom a zrazu 
hmlisté videnie, liečba kortikoidmi a potom 
„lumbalka“. Správa nie je dodnes jednoznač-
ná, lezie mám, ale atak iba ten jeden. Ote-
hotnela som po dvojročnej injekčnej liečbe. 
Teraz, po pôrode a šestonedelí, sa chystám 
na opätovné schválenie liečby. Som zvedavá, 
či ma pani doktorka prekvapí, alebo povie, 
že pokračujeme. Viem, že každá z nás si praje 
počuť: „Ste zdravá, alebo zdravý!“

Pekný deň, Martina. 

Milí priatelia, naša literárna súťaž pokračuje, čakáme na ďalšie vaše príspevky. Jej pravidlá sme nezmenili, 
môžete nám posielať krátke prozaické literárne útvary, verše, ale tiež úvahy, myšlienky či aforizmy. Tie, 
ktoré nás najviac zaujmú, uverejníme v našom magazíne a autorom pošleme knižný darček. Dnes vám 
ponúkame báseň doplnenú o osobné vyznanie pacientky s diagnózou SM a našej čitateľky Martiny. 

 LiSty 
čitateľov

Literárna Súťaž
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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.

Sn
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