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v rukách držíte prvé číslo časopisu Pre ženy, ktorý pre vás vydáva Únia 
žien Slovenska. Dlhoročný vydavateľ Slovenky a Dorky prichádza 
s novým titulom pre ženy, ktoré viac ako bulvárne články a celebrity 
na titulkách ocenia príjemné, oddychové čítanie a užitočné tipy, ako 
žiť krajšie, zdravšie či lepšie. Na stránkach časopisu Pre ženy si nájdete 
kúsok pre seba aj vy. Keď sme rozmýšľali nad jeho obsahom, snažili sme 
sa vychádzať z vlastných pocitov – dopriať vám to, čo nám v ostatných 
časopisoch možno chýba. Preto sme pre vás pripravili návod na to, 
ako rozbehnúť vlastný biznis aj v čase krízy, článok o tom, čo všetko 
môžete pre seba urobiť, aby ste sa vyhli onkologickým ochoreniam, 
rozhovor s europoslankyňou Irenou Belohorskou i silný príbeh Zuzany, 
mamy sedemročného syna, ktorá sa po mnohých peripetiách dočkala 
transplantácie srdca. V časopise Pre ženy vás čaká aj množstvo ďalších 
inšpirácií, tipov, rád a receptov. Stačí jednoducho otvoriť a čítať. Keďže je 
časopis Pre ženy predovšetkým pre vás, priestor dostanú aj vaše nápady, 
postrehy, príbehy, či skúsenosti. Napíšte nám čokoľvek, s čím by ste sa 
chceli podeliť s ostatnými, alebo v čom by ste potrebovali poradiť. Vaše 
ohlasy čakáme na e-mailovej adrese prezeny@uniazien.sk. Tie najzaují-
mavejšie uverejníme.

Príjemné čítanie vám želá
redakčný tím časopisu Pre ženy

PRE

ČASOPIS ÚNIE ŽIEN SLOVENSKA

VYCHÁDZA POD ZÁŠTITOU
PREDSEDNÍČKY ÚŽS
MUDR. IRENY BELOHORSKEJ

Milé čitateľky,
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Zora Czoborová • fitnestrénerka •
    Potešilo ma objavenie novozrekonštruovaného spa 
centra v hoteli Nivy v Bratislave. Majú tam úžasné chró-
mové bazény, vírivky, saunu, prosto vodný svet. Navyše, 
je to kúsok od môjho bytu, takže tam môžem skočiť, 
kedykoľvek dostanem chuť. Radosť mi urobil aj odchod dlhej zimy, 
takže po prechádzke s Aprilkou nemusím umývať ani seba, ani ju, 
ani všetko okolo, že už môžem chodiť v šľapkách.
    Nie som typ, čo si pripúšťa nepríjemnosti, ale trochu mi pokazil 
náladu klinec, ktorý spôsobil defekt na mojom aute; ale, tieto veci 
rieši môj priateľ Boris. Mrzí ma, že Slovan skončil v extralige druhý, 
a trochu nervózna som z balíka, ktorý už dva týždne mešká. Cez 
internet som si z Ameriky objednala nejaké sezónne oblečenie na 
bežný deň a šport a zásielka nie a nie doraziť.
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Alexandra Fischerová • výkonná riaditeľka Ligy za duševné zdravie SR •
    Za uplynulé obdobie ma najviac potešilo, že nás konečne opustila zima, svieti slnko a príroda je taká ma-
gicky zelená, aká dokáže byť len na jar. Na všetko sa hneď pozerám pozitívnejšie. Ako žena občianka sa veľmi 
teším, že prezidentská kandidátka dokázala nabúrať stereotypy a získať vysoké percento hlasov. To je dobrá 
správa pre nás všetky. V práci v neziskovej organizácii Liga za duševné zdravie SR sa teším, že sa nám darí 

rozšíriť vzdelávací projekt o duševnom zdraví pre študentov stredných škôl do 
všetkých regiónov Slovenska vyškolením psychológov a pedagógov. Mám radosť 
z pozitívneho ohlasu a zmysluplnosti projektu. Teším sa na diskusie o duševnom 
zdraví s mladými ľuďmi na Pohode. Ako koordinátorka projektu Detský čin roka si 
nesmierne vážim, že vďaka deťom, ich prirodzenej potrebe robiť dobro, vstupu-
jeme do jubilejného 10. ročníka projektu. 
    Pri všetkom, čo ma teší, ma znepokojuje najmä neznášanlivosť, ktorú šíria naše 
politické elity.

Helena Husárová • riaditeľka Špeciálnej základnej 
školy a Krízového centra SOS v Rimavskej Sobote •
    Pozitívne, že je jar. Všetko rozkvitlo a ozelenelo, lepšie sa nám dýcha 
a naberáme pozitívnu energiu z prírody, lebo tej negatívnej je v ovzduší 
dosť. Tiež ma potešilo, že počas veľkonočných sviatkov ma prišli vyšibať 
moji milovaní vnuci. 
    Smutnejšie je, že v našom okrese vysoko stúpla nezamestnanosť, veľa 
ľudí sa dostalo pod hranicu životného minima, ľudia každodenne hľadajú 
prácu, no žiaľ, tej niet.

Marcela Laiferová • speváčka •
     V tanečnej šou Let’s Dance som dostala za partnera Košičana Milana Plačka. 
Keďže je teraz so mnou tu v Bratislave, usilujem sa ho brať na rôzne podujatia 
a spríjemniť mu pobyt. Nedávno sme spolu absolvovali festival francúzskych 
filmov, boli sme v Radošinskom naivnom divadle na Stvorenie sveta, čo nás 
oboch veľmi potešilo. Teším sa z dokončovacích prác na mojej tretej knižke 
o šťastí, z pekného počasia a z dvesto tulipánov, ktoré mi rozkvitli v záhrade. Sú 
prekrásne. 
    A čo ma nepotešilo? Dnešný účet za mobil, ten ani trochu, a ako všetkých 
normálnych občanov aj dane, ktoré som nedávno musela zaplatiť :-)

Čo vás v poslednom čase potešilo a čo nie?
INŠPIRÁCIE

INŠPIRÁCIE PRE ŽENY
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ezmime si obdobie medzi 
vašimi meninami a naro-
deninami, čo sú približne 

tri týždne. Spomeniete si, čo 
všetko ste za ten čas stihli?
Žijem tak rýchlo, že mi dni 
a týždne splývajú. Orientujem 
sa len podľa ročných období. Už 
kvitnú narcisy? Tak to bude asi 
Veľká noc. Rozvoniava orgován? 
Prišiel máj. Som ako škrečok 
v „koliesku“, naháňam sa. Aby 
som však bola úprimná, robím to 
na svoju ochranu.

Pred samotou, predpokladám.
Práca je v tomto období doslova 
a do písmena súčasť mojej 
psychohygieny. Mám za sebou 
najhoršie obdobie svojho života. 
Zomrel mi manžel, zomrel mi 
otec, mala som nehodu a jeden 
z dvoch psíkov, ktoré slúžili man-
želovi ako liečebná „pomôcka“, 
vážne ochorel. Operovali ho v deň, 
keď som pochovávala otca. Všetko 
zlé, čo sa mi mohlo udiať, sa 
udialo a momentálne drží moju 
psychiku nad vodou len vysoko 
nasadené pracovné tempo.

Okrem hlbokého smútku sa do 
duše človeka vkrádajú malé 
smútky. Trebárs pracovný úspech, 
s ktorým sa niet komu pochváliť.
Veru tak. Včera som predkla-
dala na veľkom parlamentnom 
zhromaždení, ktoré tvorí 27 
krajín Európskej únie a 22 krajín 
Latinskej Ameriky, mimoriadne 
dôležitý dokument o vode. O vod-
ných zdrojoch, ich privatizácii, 
distribúcii, právach a zákonoch. 
Bola to práca môjho tímu, ktorá 

trvala rok a pol. Nasledovali tvrdé 
rokovania, vyjednávania, hra o slo-
víčka. Európska únia je najväčším 
donorom na svete, nik nedáva 
toľko peňazí na pomoc rozvo-
jovým krajinám. Sú to dôležité 
strategické projekty. Teší ma, že 
dokument prešiel, inak neviem, či 
by som sa dnes zmobilizovala. To 
ani nestojí za rozhovor, všetky tie 

čierne myšlienky, čo ma chytajú, 
keď som sama. 
Hneď si spomeniete na manžela, 
otca...
... na mamu. Zomrela pred dvad-
siatimi rokmi, v rozkvete. Mala 
62 rokov, bola krásna, múdra. 
Zaskočila nás leukémia. Pritom 
celá naša rodina pracovala na 
onkológii; manžel 30 rokov, mama 
a ja dvadsať. A zrazu stojíte pred 
neriešiteľnou diagnózou. Nedalo 
sa nič, len plakať.

Nehovoriac o tom, že váš manžel 
bol v tejto oblasti vychýrený 
odborník.
Bol to vynikajúci lekár, teraz 
nehovorím ako manželka, ale ako 
lekárka kolegyňa. Bol to virtuózny 
Hudeček so skalpelom v ruke. 
Operoval najťažšie formy ženskej 
rakoviny; také ťažké výkony sa 
robili raz, dvakrát do roka. 

DEŇ PRED NAŠÍM STRETNUTÍM PRIJAL EUROLAT V BARCELONE DÔLEŽITÝ DO-
KUMENT O VODE. JEHO PREDKLADATEĽKA IRENA BELOHORSKÁ (61) SA V NOCI 
VRÁTILA DOMOV A AKO VŽDY PO TAKEJTO CESTE NEVEDELA ZASPAŤ. MOŽNO 

Z ÚSPECHU, MOŽNO ZO SMÚTKU, ŽE SA OŇ NEMÁ S KÝM PODELIŤ.

PROBLÉM? 
TO JE VÝZVA!

OSOBNOSŤ PRE ŽENY

Som ako škrečok v „koliesku“, 
naháňam sa. Aby som však bola 

úprimná, robím to na svoju ochranu.

TEXT Lucia Andrassyová FOTO archív I. B. 

1 Otvorenie benefičného koncertu ku dňu 
boja proti rakovine

2 Stretnutie s francúzskym prezidentom 
Nicolasom Sarkozym

V
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som raz z nočného Tesca, kde sa 
mi prihovorila pokladníčka. Bola 
to zdravotná sestra, ktorá si takto 
privyrábala. Zostala som v úplnom 
šoku, normálne ma rozplakala.
Je logické, že v danej situácii od-
chádzajú pracovať do cudziny. Vy 
ste si ju svojho času tiež vyskúšali 
na vlastnej koži. Ako spomínate 
na Tunisko, kde ste s manželom 
pôsobili tri roky?
Tunisko malo všetky farby života; 
aj smútok, že sme dcéry nechali 
doma, aj radosť, lebo po profesio-
nálnej stránke to bola úžasná 
skúsenosť. Bola som jediný 
gynekológ pôrodník na 86 000 
obyvateľov, v mojej nemocnici 
bolo aj školiace centrum pre 
zdravotné sestry. Manžel pracoval 
v inom okrese. Šesť týždňov po 
našom príchode tam vypuklo 
chlebové povstanie, vyhlásili 
stanné právo. Potom bolo pekne, 
len sme zle začali.
V politike ste sa napriek rozpači-
tým začiatkom udomácnili, teraz 
zastupujete Slovensko v Európ-
skom parlamente. Väčšina ľudí si 
myslí, že poslanci berú iba veľké 
platy a nič nerobia. Čo vy na to?
(Smeje sa.) Áno, máme tam aj 
takých poslancov, ktorí nemajú za 
svoj päťročný mandát za sebou 
ani jednu správu, pripomienku 

či otázku na komisiu, ale to je 
ich problém. Pracovný týždeň 
v Európskom parlamente sa za-
čína v pondelok a trvá do štvrtka. 
Vstávam ráno okolo pol siedmej, 
bez raňajok utekám do parla-
mentu, tam si pozriem, čo nové 
u nás doma. Vybavím pracovné 
a súkromné maily a potom sa 
zúčastňujem na prácach vo výbo-
roch, seminároch a workshopoch.
Teraz ste na kandidátke do Európ-
skeho parlamentu znova. Ak vás 
ľudia zvolia, budete pokračovať 
v téme vody alebo sa zameriate 
na niečo úplne iné?
Začína sa vždy odznova, je však 
lepšie, ak v načatej práci existuje 
kontinuita. Preto je jedno funkčné 
obdobie pre poslanca v EP málo. 
Tém, ktoré treba riešiť, je veľmi 
veľa. Ja sa zaoberám problémami 
životného prostredia a zdravot-
níctva, špeciálne onkológiou. 
Robila som napríklad tematickú 
prácu o používaní pesticídov. Išlo 
o stratégiu, ktorá bude platná 
v 27 štátoch, čo si vyžadovalo 
množstvo sedení, diskusií pri hľa-
daní spoločnej cesty. Francúzsky 
minister poľnoshospodárstva Mi-
chael Barnier ma pozval na svoju 
konferenciu do Paríža, aby som na 
nej vystúpila so svojou prácou, čo 
považujem za vysoké ocenenie.

Vysoké ocenenie naozaj je. Viete 
aspoň trošku odpočívať?
V tomto období nie, preto som sa 
prirovnala k tomu škrečkovi. Idem, 
ale myšlienkami som niekde inde. 
Doma pracujem v ženskej organi-
zácii, mám dve dcéry, dvoch vnu-
kov, zázemie. S dcérami bývame 
spolu, ale musím rešpektovať, že 
majú svoje rodiny a svoje životy. 
Navštevujeme sa, ale snažím sa 
nezavadzať, teda nebyť svokra. 
(Smiech.) Mám skvelého zaťa, ale 
mamka musí zvážiť, kedy prísť, 
aby nebola navyše. 
A keď ste spolu?
Občas ideme do kina, kde si vybe-
rám naozaj veľmi ľahučké žánre, 
teda komédie, animované filmy 
o rybičkách či kocúrovi, aby som 
neplakala po kútoch. Viete, my 
sme boli s manželom spolu celé 
dni. Ráno sme išli spolu do práce, 
celý deň spolu na pracovisku, ak 
sa dalo, odchádzali sme spolu 
domov. Ten pocit vo vás zostane, 
ale keď tu teraz manžel reálne nie 
je, cítim sa ako hendikepovaná. 
Veľakrát idem po ulici a vidím 
starších manželov, ako sa prechá-
dzajú ruka v ruke a vtedy to dosť 
zabolí, lebo viem, že toto ma už 
nečaká. No a potom sa opäť vrá-
tim k práci. Momentálne lepšiu 
terapiu naozaj nepoznám. •

Samozrejme, okrem tých, po-
vedzme bežných. Pacientky ho 
zbožňovali a milovali. 
Vy ste takisto gynekologička-pô-
rodníčka, máte však aj atestáciu 
v odbore klinická onkológia, čo je 
bohumilá činnosť. Čo spôsobilo, 
že ste skončili v nie veľmi bohu-
milej politike?
Zas len moja práca. (Jemne sa 
usmeje.) Začínala som ako gyne-
kologička roku 1973 v Malackách, 
kam som denne dochádzala. 
Potom som vyhrala konkurz na 
onkológii. Potrebovali mladého 
človeka, ktorý naštartuje osvetovú 
kampaň na prevenciu rakoviny 
prsníka a cervixu. Pracovala som 
teda so ženami, ktoré ma neskôr 
oslovili, aby som prijala kandida-
túru na poslankyňu. Priznám sa, 
že môj vstup do týchto vôd bol 
dosť rozpačitý. Vstupu do politiky 
som sa obávala, na druhej strane 
som si chcela dokázať, že viem 
veci nielen kritizovať. 
Túto prácu ste zvládli a mohli ste 
sa vrátiť k svojej profesii.
Mohla aj nemohla. Prišlo rozde-
lenie štátu a s ňou iná, morálna 
zodpovednosť. Ja som sa na 
onkológiu priebežne vracala, 
ale stále ma oslovovovali aj 
konštruktívne výzvy. Politika ma 
vťahovala postupne. Najprv ma 

oslovil vtedajší minister zdravot-
níctva, aby som prevzala vedenie 
fakultnej nemocnice. Neskôr ma 
oslovil minister obrany Andrejčák. 
Zakladala sa slovenská armáda 
a bolo potrebné vybudovať so-
ciálne, školské a iné zložky v rámci 
rezortu. Odtiaľ som išla riadiť 
rezort ministerstva zdravotníctva. 

Všetko, čo som v domácej politike 
robila, robila som so slobodnou 
vôľou a s chuťou niečo zmeniť. 
Výzvy ma vždy motivovali. Baví ma 
stavať. Väčšina ľudí veci kritizuje; 
ja dávam kritike len päť percent, 
pre mňa je to iba situácia, ktorú 
treba riešiť. Každý problém má 
istú formu pozitívneho riešenia.
To je síce pekné, ale na Slovensku 
je funkcia ministra zdravotníctva 
skôr samovražda ako výzva.
(Zasmeje sa, prikývne a zvážnie.) 
Mne tu prekáža jedna zásadná fi-
lozofia, a to, že u nás sa pozeráme 

na zdravotníctvo ako na sektor, 
ktorý má prinášať zisky. Zdravot-
níctvo má ľuďom slúžiť. Ziskom 
je zdravie národa. Viem, že to 
znie ako predvolebný slogan, ale 
myslím to úprimne. Hnevá má, že 
sa niekto v tomto štáte opováži 
povedať, že máme veľa sestier, 
lekárov, nedajboh, veľa nemocníc. 
To je choré. Ja to ani nejdem ďalej 
rozoberať... Viete, že sme sa v hod-
notení 25 štátov v päťročnom 
prežití rakoviny prsníka ocitli na 
poslednom mieste? Že u nás ženy 
umierajú trikrát častejšie na cer-
vikálny karcinóm ako v susednom 
Rakúsku? Pritom je to diagnóza, 
ktorá sa dá preventívne zachytiť 
a liečiť, čiže hovoríme o zbytoč-
nej smrti! Na druhej strane, keď 
hovoríme o financovaní zdravot-
níctva, peňazí v ňom, je, žiaľ, stále 
málo. V tom prípade môže mať 
minister zlaté ruky aj mozog. Ak 
nedostane peniaze od štátu, nič 
nezmôže.
Máte návrh ako to zmeniť?
Vždy sa hovorí ľahšie tomu, kto je 
mimo rezortu. Určite by pomohlo 
zvýšenie odvodov o 0,5 až 1 % od 
tých, čo zarábajú. Nespasí nás ani 
šrotovné, ani vyhodené peniaze 
do rôznych televíznych šou. Pre 
mňa nie je miss súmerná krása, 
ale jedna zdravotná sestra. Išla 

1 S Grahamom Watsonom 
a vtedajším predsedom 
EP Josepom Borrelom

2 Každodenné povinnosti 
v pléne Európskeho 
parlamentu

3 S prezidentom Indie 
Dr. Abdul Kalamom

1 2 3
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močový mechúr a pri zväčšenej 
prostate dochádza k problémom 
s močením, ktoré sú varovným 
signálom a mali by mužov na-
smerovať k neodkladnej návšteve 
urológa.“ U mužov nad 50 rokov je 
preventívna urologická prehliadka 
hradená poisťovňou raz za tri roky.

ÚČINNÁ KOLONOSKOPIA
Rakovina hrubého čreva postihuje 
na Slovensku každoročne až tritisíc 
nových pacientov – mužov aj žien. 
O niečo častejšie mužov, pretože 
jedia viac mäsa a tukov, ktoré 
môžu ostať v čreve, a spolu s fajče-
ním a minimálnym pohybom vy-

tvárajú podmienky pre vznik kolo-
rektálneho karcinómu. Ak viete, že 
vaša životospráva nepatrí medzi 
ukážkové, v prvom rade sledujte 
svoju stolicu. Ak sa v nej objaví krv, 
môže ísť o hemoroidy, ale príčina 
môže byť aj ďaleko vážnejšia. Preto 
to hneď oznámte svojmu lekárovi, 
ktorý by vás mal poslať na kolono-
skopiu. „Kolonoskopia je vyšetrenie 
hrubého čreva cez konečník, ktoré 
je mimoriadne efektívne, pretože 
okrem skontrolovania celého 
hrubého čreva súčasne okamžite 
odstráni potenciálne nebezpečné 
výrastky – polypy, ktoré až z 80 % 
môžu spôsobiť rakovinu.“ Kolo-
noskopické vyšetrenie zatiaľ pre 
svoju finančnú náročnosť nepatrí 
do preventívneho programu 
hradeného zdravotnou poisťov-
ňou. Vykonáva sa len na základe 
vážnejších indikácií, ale snahou 
onkológov je, aby sa zaradilo do čo 
najskôr preventívneho programu. 
V konečnom dôsledku je aj 
finančne výhodnejšie ako liečba 
3000 nových karcinómov ročne.

DARUJTE SI MAMOGRAF
Takmer 80 percent žien po 40-ke 
má diagnostikovaný nejaký nález 
v prsníkoch, dôležité však je, aby 
bol správne diagnostikovaný 
a sledovaný. Ak je nález nega-
tívny, stačí kontrola raz za dva 
roky, inak raz ročne. U žien do 40 
rokov, u ktorých sa vzhľadom na 
hormonálnu presýtenosť prsníkov 
nedá mamografickým vyšetrením 
zistiť nález, je dôležité a veľmi 
účinné samovyšetrenie prsníkov. 
„Pravidelne, počas posledných dní 
krvácania si prehmatáme celý 
prsník a akúkoľvek hrčku hlásime 
svojmu lekárovi. Je dôležité absol-
vovať včasné vyšetrenie, aby bol 
prípadný nádor ešte operovateľný, 
aby sme predišli tvorbe metastáz. 
Nevýhodu majú ženy s veľmi 
veľkými prsníkmi, ktorým pomôže 
ultrazvuk. Samovyšetrenie je 
skutočne veľmi jednoduché, účinné 
a vhodné aj pre ženy v klimak-
tériu.“ Pozornosť pri prevencii 
nádoru v prsníkoch treba venovať 
aj úrazom, bolesti, výtoku z bra-
davky a vťahovaniu bradavky. 

RAKOVINA KRČKA MATERNICE
Môže vzniknúť u každej ženy, 
ktorá žije pohlavným životom. 
Preventívne cytologické vyšetre-
nie, tzv. PAP test, dokáže zachytiť 
a diagnostikovať predrakovinové 
stavy, a tak predísť vzniku rakoviny. 
„V súčasnej dobe zažíva veľký 
rozmach vakcinácia proti rakovine 
krčka maternice. Podľa štúdií je 
účinná, očkovanie sa v onkológii 
doposiaľ nepoužívalo. Problémom 
zatiaľ je, že nie sú k dispozícii 
dlhodobé výsledky – pre vyhodno-
tenie všetkých vedľajších účinkov je 
potrebných 10 rokov sledovania, čo 
ešte nenastalo, a preto je na zvá-
žení každej ženy, či sa pre očkovanie 
rozhodne, alebo nie.“ •
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tále sme sa však nenaučili 
starať sa o svoje zdravie. 
Na preventívne prehliadky 

nás už neposiela zamestnávateľ 
a sami si jednoducho nenájdeme 
čas ani len na získanie informácií, 
na čo máme v rámci preventív-
nych prehliadok nárok. Koľko 
žiaľu, bolesti a problémov by sme 
si ušetrili pravidelným a jedno-
duchým monitorovaním svojho 
zdravotného stavu zistíme až 
vtedy, keď už sami alebo niekto 
z našich blízkych ochorel na 
nevyliečiteľnú diagnózu, ktorá si 
neúprosne vyberá svoju daň.

Poďme spolu s klinickou onkologič-
kou MUDR. ZUZANOU HLAVATOU 
z Národného onkologického 
ústavu v Bratislave zistiť, ako seba 
i svojich najbližších ochrániť pred 
hrozbou menom rakovina. 
„V onkológii sú ochorenia, ktorým 
sa dá predísť či sa im úplne vyhnúť 
pri dostatočnom preventívnom 
správaní. Základom je dlhodobo 
neignorovať akékoľvek symptómy, 
ako napríklad bolesť, ktoré trvajú 
dlhší čas. Ak aj jeden lekár nič 
nezistí alebo si s vašimi pretrvá-
vajúcimi ťažkosťami nevie rady, 
treba ísť hľadať odpoveď k inému 
lekárovi. Ide o naše zdravie, za 

ktoré sme v prvom rade zodpo-
vední my sami.“

MUŽI K UROLÓGOVI
Pri predchádzaní karcinómu 
prostaty by muži po 50-ke mali 
absolvovať vyšetrenie prostaty, pri 
ktorom sa zistí, aká je jej veľkosť 
aj štruktúra a pacientovi sa 
odoberie tzv. antogén TSA. Urológ 
na základe výsledkov zhodnotí, 
ako často treba chodiť na kontrolu 
– či raz do roka, alebo raz za tri 
mesiace a pod. „Takto sa dá včas 
odhaliť karcinóm prostaty. K jeho 
včasnému zachyteniu prispieva 
aj fakt, že cez prostatu prechádza 

NAJROZŠÍRENEJŠIE NÁDOROVÉ OCHORENIA SÚ 
OCHORENIA HRUBÉHO ČREVA, PRSNÍKA, PROSTATY 
A KRČKA MATERNICE. SLOVENSKU V ICH VÝSKYTE 
PATRÍ, ŽIAĽ, POPREDNÉ MIESTO. PRITOM SÚ TO 
OCHORENIA, KTORÝM SA DÁ ÚČINNE PREDÍSŤ 
PREVENCIOU. 

NEDAJTE ŠANCU RAKOVINE

ZDRAVIE PRE ŽENY

TEXT Alena Petrželková
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BEZPLATNÉ PREVENTÍVNE 
PREHLIADKY ZAMERANÉ NA 
PREVENCIU NÁDOROVÝCH 

OCHORENÍ 

GYNEKOLOGICKÉ VYŠETRENIE
Raz ročne pre každú ženu po 
dovŕšení 18. roku života alebo 
od prvej tehotnosti. Jeho sú-
časťou pre ženy vo veku 23 – 64 
rokov  je cytologické vyšetrenie 
krčka maternice
MAMOGRAFICKÉ VYŠETRENIE
Raz za dva roky pre ženy vo 
veku 40 – 69 rokov
UROLOGICKÉ VYŠETRENIE
Raz za tri roky pre mužov nad 
50 rokov

S
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Fórum žien v Košiciach
Krajská organizácia Únie žien 
Slovenska v Košiciach každoročne 
pri príležitosti MDŽ vyhlasuje 
Fórum žien. Témy internetového 
Fóra žien sú uverejnené na www.
uniazienkoke.sk a svoje názory 
a príspevky do diskusie môžete 
posielať až do 5. decembra 2009. 
Prvá otvorená diskusia Fóra žien 
v tomto roku sa konala v Košiciach  
14. mája – pri príležitosti Medziná-
rodného dňa rodiny. V rámci témy 
znižovania chudoby sa hovorilo 
o možnostiach a príležitostiach 
ako riešiť svoju situáciu zapoje-
ním sa do projektov a programov 
v mikroregiónoch, diskusia sa 
dotýkala aj témy partnerstiev 
a rovnosti príležitostí a taktiež 
zdôrazňovala potrebu solidarity 
a filantropie pre zamedzenie 
vylučovania niektorých sociálnych 
skupín z verejného života. 

Ženy roka a Otec roka
V prešovskom kraji vyhlásili 16. 
mája Ženy roka. Kandidátky na 
tento titul nominovali obvodné 
organizácie Únie žien Slovenska, 
ktoré sa snažili nájsť najzaujíma-
vejšie ženské osobnosti spomedzi 
širokej verejnosti. Vyhlásenie akcie 
sa konalo v Divadle Jonáša Zábor-
ského v Prešove za prítomnosti 
predsedu VÚC MUDr. Petra Chu-

díka. V Humennom pre zmenu 
oceňovali mužov. Titul Otec roka 
získal na Deň rodín 7. júna najsta-
točnejší otec okresu Humenné.

Festival ochotníckych 
divadiel 
V dňoch 5. až 7. apríla 2009 sa vo 
výstavnej sieni Mestského kultúr-
neho strediska v Novom Meste 
nad Váhom konal XII. ročník 
Festivalu ochotníckych divadel-
ných súborov Aničky Jurkovičovej. 
Rozhodujúcim sa stal fakt prven-
stva ženy – herečky účinkujúcej 
v čisto mužskej spoločnosti hercov 
– ochotníkov, ale i hlboký národný 
podtón divadelných aktivít mladej 
štúrovskej ochotníckej družiny, 
ktorej sa načas stala súčasťou. 
V neposlednom rade je Nové 
Mesto nad Váhom, kde sa festival 
konal, rodiskom A. Jurkovičovej. 
Festival sa uskutočnil pod záštitou 
primátora mesta Ing. Jozefa Trs-
tenského. Ako každý rok malo toto 
podujatie atraktívny sprievodný 
program, súčasťou ktorého bola 
vernisáž výstavy Dagmar Mezric-
kej. Tento rok sa Kvet Tálie udelil 
pani Soni Valentovej – Hasprovej.

Oslava folklóru v Holíči
Okresná organizácia Únie žien 
Skalica v spolupráci s mestom 
Holíč, Krajskou organizáciou Únie 

žien Trnava, Partnerstvom pre 
Horné Záhorie a Regionálnou 
rozvojovou agentúrou Skalica 
usporiadala 1. mája Medzinárodný 
folklórny festival. Podujatie sa 
konalo na Amfiteátri a v Dome 
kultúry Holíč. Prezentovali sa 
folklórne skupiny, konal sa krojový 
sprievod a v malej sále Domu kul-
túry bola zaujímavá výstava krojov 
z daného regiónu. 

Slnko v duši 
Výstavu výtvarných prác žiakov 
špeciálnych škôl a zariadení Žilin-
ského kraja s názvom Slnko v duši 
zorganizovala počas mája spolu 
s Krajským školským úradom v Ži-
line aj Únia žien Slovenska. Motto 
podujatia sa nieslo v duchu citátu 
S. Ormisa: „Láska k žiakovi sa po-
dobá slnečnému svetlu, ktoré hreje, 
svieti a oživuje radosťou žiaka 
i učiteľa“. Školy a zariadenia sa 
prezentovali prácami detí rôznych 
vekových kategórií. Vytvorené 
malé umelecké diela boli na vyso-
kej estetickej úrovni a vzbudzovali 
obdiv nielen detí, žiakov a pedagó-
gov, ale aj náhodných slovenských 
i zahraničných návštevníkov. Aj 
hendikepované deti dokážu pod 
vedením pedagógov vytvárať hod-
notné práce, ktoré ich posúvajú 
bližšie k prekonávaniu životných 
prekážok.

Vansovej Lomnička
Tento rok sa konal už 42. ročník 
súťaže v prednese poézie a prózy 
žien v Banskej Bystrici – Vansovej 
Lomnička. Z krajských organizácií 
Únie žien Slovenska postúpilo do 
celoslovenského kola 32 súťažia-
cich z jednotlivých krajov. Reci-
tovali aj srbské ženy, ktoré mali 
zastúpenie vo všetkých kategóri-
ách Vansovej Lomničky. Popri Únii 
žien Slovenska bola spoluorgani-

zátorom Štátna vedecká knižnica 
– Literárne a hudobné múzeum 
Banská Bystrica, ktorá poskytla 
organizačné zázemie i vhodné 
priestory. Predsedníčkou odbornej 
poroty bola Mgr. Eva Kuklová, 
členmi poroty boli: Doc. Mgr. art. 
Juraj Sarvaš, PaedDr. Dagmar Hor-
náčková, Mgr. Dagmar Benčová 
a Mgr. art. Anton Živčic. Podujatie 
otvorila MUDr. Irena Belohorská – 
predsedníčka Únie žien Sloven-
ska a poslankyňa Európskeho 
parlamentu spolu s PhDr. Oľgou 
Laukovou – riaditeľkou Štátnej 
vedeckej knižnice. Tak, ako minulý 

rok, poctili podujatie svojou náv-
števou Ján Beňo – starosta obce 
Zvolenská Slatina, rodiska Terézie 
Vansovej a Viera Miškovicová, 
tajomníčka Asociácie slovenských 
spolkov žien Báčsky Petrovec zo 
Srbska spolu s ďalšími členkami 
asociácie. Ocenenia laureátka 42. 
ročníka súťaže Vansovej Lomničky 
získali: Lenka Kapusniaková z Tur-
zovky, Júlia Čurillová z Domaňo-
viec, Danka Svetlíková z Kovačice 
a Bibiana Kincelová z Nového 
mesto nad Váhom. Mimoriadnu 
cenu si odniesla Danka Svetlíková 
z Kovačice.

zá
– 
B

Novinky 
ÚNIE ŽIEN SLOVENSKA    

Krízové centrum SOS pre týrané ženy a deti

Únia žien slovenska, v rámci svojich možností, prispieva na prevádzku 
krízového centra SOS v Rimavskej Sobote. Práve v tejto oblasti sa kríza 
na Slovensku podpísala najviac, preto tu treba aj najviac pomáhať. Azyl 
v krízovom centre nachádzajú nielen týrané ženy a ich deti, ale naprí-
klad aj osemnásťročné dievčatá z detských domovov, ktorých mzdy sú 
také nízke, že nemajú dostatok financií na stravu a podnájom.

Nitriansky Oskar
20. mája sa uskutočnil v štúdiu 
Divadla Andreja Bagara v Nitre už 
druhý ročník podujatia Nitrian-
sky Oskar – krajskej prehliadky 
dramatickej tvorby a tvorivej zruč-
nosti klientov domovov sociál-
nych služieb. Hlavným organizáto-
rom bol Nitriansky samosprávny 
kraj – odbor sociálnych vecí. I keď 
sú všetci zúčastnení víťazi, ktorí 
v prvom rade prekonali sami seba, 
odborná porota mohla na celo-
slovenskú prehliadku odporučiť 
len jedno predstavenie. Dojemné 
i vtipné čísla plné originality 
a bezprostrednosti boli zážitkom 
i zadosťučinením ako pre vycho-

vávateľov, ktorí stáli pri zrode 
vystúpení, tak i pre verejnosť či 
odborníkov v tejto problematike, 
ktorý sedeli v obecenstve.



Slovenska v rámci výmenného 
študijného programu do Ameriky, 
kde skončila strednú školu, vyštu-
dovala vysokú školu, vydala sa, 
porodila dve deti a pracovala. Vždy 
bola veľmi aktívna, dynamická 
východniarka pracovala popri 
vysokej škole ako vedúca reštau-
rácie. Štruktúre riadenia sa začala 
venovať po ukončení školy aj 
profesionálne. Pre obchodnú sieť, 
kde pracovala na úseku riadenia 
ľudských zdrojov, vypracovala 
program, ako zvýšiť produkti-
vitu práce, zamerala sa však na 
psychiku zamestnancov, nie iba 
jednostranne na finančný efekt. 
Témou jej doktorandskej práce 
bolo dokonca to, aby ani humor či 
mentalita ľudí pri práci nezakr-
pateli, pretože psychickú pohodu 

pokladá aj v práci za kľúčovú. 
Sama ako riaditeľka odboru uplat-
ňuje svoje postupy aj v praxi na 
Slovensku. Dvere do jej kancelárie 
sú stále otvorené, pokladá za 
svoju povinnosť nájsť si v nabi-
tom programe desať minút na 
vypočutie aj osobných problémov 
podriadených, pretože vie, že tých 
desať minút jej zachráni dve až tri 
hodiny času zamestnanca, ktorý 
by počas psychickej nepohody 
neurobil nič. Je presvedčená, že 
riaditeľ je na svojom mieste preto, 
aby vytváral svojim podriade-
ným dobré podmienky na prácu. 
Svojim zamestnancom hovorí, 
že ona bude dobrá len vtedy, keď 
budú dobrí oni, a že prácu, ktorú 
robia ôsmi, by ona sama zvládnuť 
nemohla. Dosiahla, že sa naučili 
využívať, čo im zákony dovoľujú, 
nie zakazujú. Ak prišli, že sa niečo 

zo zákona nedá, požiadala ich, aby 
našli riešenie, ako sa to možno 
v rámci iného zákona dá, trochu 
inak, ale predsa. 
Zamestnanci boli spočiatku 
prekvapení z jej metód, lebo 

štandardné manažovanie štátnej 
služby bolo veľmi ťažkopádne, ale 
časom si na nový spôsob prístupu 
zvykli. 

NEZAMESTNANOSŤ? ŽENY 
DOKÁŽU ČOKOĽVEK!
Z vlastnej aj odbornej skúsenosti 
Andrea Pobocíková vie, že ženy 
ako pilier rodiny musia v rámci  
manažovania vlastnej rodiny riešiť 
mnohé krízy. Vďaka materstvu 
a povinnostiam s ním spojených 
sú prispôsobivé. Na každú situáciu  
majú pripravených aj osem 
riešení, nerátajú len s jedným 
ako väčšinou rozmýšľajú muži. 
Preto zvládajú neúspech a krízové 
situácie lepšie. Sú trpezlivé, vedia 
učiť, odovzdávať  svoje vedomosti. 
Všetky tieto vlastnosti môžu vy-
užiť po zmene sociálnej situácie. 
Strata zamestnania nám dáva čas 

na prehodnotenie doterajšieho 
osobného aj profesionálneho 
života, môže byť dokonca  šancou 
na splnenie vlastných snov 
z mladosti alebo na zužitkovanie 
zvláštnych zručností. Napríklad 
v oblasti vlastného podnikania. 
Čo viem robiť dobre? Čo ma 
baví? V čom pomáham svojmu 
okoliu? To sú otázky, na ktoré si 
musíme odpovedať, keď chceme 
riešiť svoju nezamestnanosť. 
Najdôležitejší je nápad. Môže to 
byť čokoľvek. Andrea Pobocíková 
si spomína na prípad panej, 
ktorá pečie dobré lístkové cesto, 
čo bolo hlavným motívom jej 
úspešného podnikania – vyváža 
tento produkt do Arabských 
emirátov, kde je po ňom veľký 
dopyt. Keď žila v Amerike, mala 
zasa susedku, ktorá dobre varila. 
Ona ako zamestnaná žena ne-
mala na varenie čas, ale pritom 
nechcela svojej rodine dávať jesť 
len polotovary, tak sa so susedkou 
dohodla, že jej bude  variť a mraziť 
domáce jedlá. Inšpirujúci príklad 
má aj vo svojej mame – dlhoročná 
učiteľka chémie má dnes malú 
firmu, ktorá šije košele. Spúšťacím 
momentom podnikania v tomto 
prípade bol fakt, že jej otec bol 
dvojmetrový nekonfekčný typ, 
ktorému mama musela sama šiť 
košele, lebo sa nikde nedali kúpiť. 
Postupne sa zamerala  na všetky 
nekonfekčné veľkosti a dodnes 
úspešne podniká. Prvou vecou je 
zistiť, čo chcem – rada pečiem, 
varím, organizujem výlety či opat-
rujem starých ľudí? My sami sa 
poznáme najviac. Potom si treba 
pripraviť obchodný plán. S jeho 
vypracovaním vám pomôžu aj na 
úrade práce. Na získanie infor-
mácií je dobré využiť aj internet 
a nevyhnutné je zorientovať sa 
v daňovej oblasti. 
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Vieme sa však zamyslieť aj nad 
príležitosťami, ktoré kríza môže 
priniesť? Ako môžu ženy využiť 
svoj špecifický potenciál a ako im 
môže v ich plánoch pomôcť štát? 
Ponúkame pohľad a názor veľmi 
netypickej štátnej úradníčky 

ING. ANDREY POBOCÍKOVEJ, ktorá 
sa po dvadsiatich rokov profesi-
onálneho úspechu v Spojených 
štátoch vrátila na Slovensko 
a momentálne pôsobí na Ústredí 
práce, sociálnych vecí a rodiny 
ako vedúca osobného úradu. 

enu ako Andrea Pobocí-
ková by ste v prostredí 
štátnej správy nečakali. 

Popiera všetky vžité predstavy 
o štátnom úradníkovi. V prvom 
rade je veľmi farebná – či to be-
rieme doslova v rámci výberu jej 
oblečenia, alebo prenesene – jej 
osobným prejavom. Vniesť trochu 
farieb do úradníckej šedivosti 
bolo aj jej hlavným cieľom, keď 
nastupovala do štátnej správy. 
Jej osobný príklad a skúsenosti 
sa prelínajú s prácou na úrade, 
ktorého poslaním je aj pomáhať 
nájsť ľuďom riešenia v čase straty 
zamestnania, preto sme sa k nim 
počas rozhovoru neustále vracali. 

ZO SLOVENSKA DO AMERIKY 
A SPÄŤ
Hneď po revolúcii odišla pät-
násťročná Andrea z východného 

TÉMA PRE ŽENY
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HOSPODÁRSKA KRÍZA PRENIKÁ ČORAZ VIAC 
AJ DO NAŠICH ŽIVOTOV, JEJ ÚČINKY VNÍMAME 
PREDOVŠETKÝM NEGATÍVNE, PRETOŽE V BEŽNOM 
ŽIVOTE MÔŽU BYŤ NAOZAJ NEGATÍVNE – STRATA 
JEDNÉHO ALEBO DOKONCA OBOCH RODINNÝCH 
PRÍJMOV Z DÔVODU NEZAMESTNANOSTI JE 
SITUÁCIA, KTORÁ POZNAČÍ MNOHÉ RODINY 
NIELEN EKONOMICKY, ALE OHROZUJE PSYCHICKÚ 
POHODU VŠETKÝCH JEJ ČLENOV. 

PODNIKANIE 
V ČASE KRÍZY? 

TEXT Alena Petrželková
FOTO Milan Krupčík

t

Povedzte mi to tak, aby ste nepoužili 
vo vete nedá sa, nejde to...

Ž

Ing. Andrea Pobocíková



s darmi leta
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Po zvládnutí týchto krokov sa dá 
rátať s pomocou zo strany štátu.         

AKO POMÔŽE ŠTÁT
Štát ponúka cez úrady práce tzv. 
služby zamestnanosti, z ktorých 
najznámejšia je sprostredkovanie 
zamestnania. Úrad práce vám 
však môže pomôcť ďaleko viac. 
Ponúka zadarmo rekvalifikačné 
kurzy, príspevky na podnikanie, 
príspevky na podporu zamestná-

vania znevýhodnených občanov,  
príspevok na podporu pracovného 
miesta, príspevok na odvody pre 
zamestnávateľa. Podľa Andrey 
Pobocíkovej ide o také množstvo 
príspevkov, o ktorých v Amerike 
nechyrovať. Kombináciou týchto 
príspevkov môžete aj vy skúsiť re-
alizovať svoje predstavy. Podrobne 
vás o všetkých príspevkoch budú 
informovať na úradoch práce, 
preto choďte na ten svoj a pýtajte 

sa. Úrady a zákony sú tu na to, aby 
ľuďom pomáhali. Je tu ďalší dôvod 
prečo začať s podnikaním v čase 
krízy – kríza uvoľňuje z pracov-
ného trhu veľa kvalitnej pracovnej 
sily – aj to môže byť príležitosť na 
vytvorenie kvalitného pracovného 
tímu.  
Predovšetkým však nepodliehajte 
predstave, že o tri dni budete za 
vodou, nezabúdajte na trpezlivosť. 
Ale o tej my ženy vieme dosť. •

TÉMA PRE ŽENY
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RECEPTY PRE ŽENY

* V tabuľke sú uvedené len niektoré príspevky, podrobné informácie hľadajte na www.upsvar.sk

PRÍSPEVKY ÚRADOV PRÁCE PODĽA ZÁKONA O SLUŽBÁCH ZAMESTNANOSTI V ROKU 2009 * 

PRÍSPEVOK CHARAKTER PRÍSPEVKU VÝŠKA PRÍSPEVKU

Vzdelávanie a príprava pre trh 
práce (rekvalifikačné kurzy) 

Príspevok sa poskytuje uchádza-
čovi alebo záujemcovi o zamestna-
nie na zabezpečenie vzdelávania 
a prípravy pre trh práce

178,92 EUR 

Vzdelávanie a príprava pre trh 
práce zamestnanca

Príspevok sa poskytuje zamestná-
vateľovi formou refundácie preuká-
zaných nákladov na vzdelávanie

Maximálna výška 331 939 eur

Príspevok na samostatnú 
zárobkovú činnosť

Príspevok sa poskytuje uchádzačovi 
o zamestnanie, ktorý bol evido-
vaný najmenej 3 mesiace a bude 
vykonávať svoju činnosť najmenej 
24 mesiacov nepretržite 
Ide o jednorazový paušálny prí-
spevok

V Bratislavskom kraji 2 416,15 eur 

V ostatných krajoch 3 775,24 eur

Príspevok na podporu zamestná-
vania znevýhodneného uchádzača 
o zamestnanie

Príspevok sa poskytuje zamest-
návateľovi, ktorý na vytvorené 
pracovné miesto prijme znevýhod-
neného uchádzača o zamestnanie

Podľa krajov od 1 132,42 do 
1 981,98 eur 

Príspevok na podporu pracovného 
miesta

Príspevok sa poskytuje zamest-
návateľovi, ktorý na vytvorené 
pracovné miesto prijme uchádzača 
o zamestnanie, ktorý bol evidovaný 
najmenej 3 mesiace 

V Bratislavskom kraji 141,57 eur 

V ostatných krajoch 283,14 eur

Príspevok na podporu samostat-
nej zárobkovej činnosti

Príspevok sa poskytuje uchádzačovi 
o zamestnanie, ktorý bol evidovaný 
najmenej 3 mesiace, bol pobe-
rateľom dávky v hmotnej núdzi 
a ktorý začne a bude vykonávať 
samostatnú zárobkovú činnosť 
nepretržite 24 mesiacov  

Mesačná výška príspevku pre 
1 osobu je: 

Na zdravotné poistenie 41,37 eur 
Na sociálne poistenie 97,80 eur

Postup: Kvasnice pomrvíme v prs-
toch na menšie kúsky, pridáme 
cukor a zalejeme polovicou vlažnej 
vody, premiešame a necháme 
kvasnice pracovať. Vo väčšej ná-
dobe zmiešame múku, rascu a soľ 
a v strede masy vytvoríme jamku. 
Do nej vylejeme kvások a pomaly 
prstami jednej ruky miešame 
smerom od stredu k obvodu. 
Pomaly prilievame zvyšnú vodu 

a stále hnetieme. Po premiešaní 
všetkej vody a múky začneme 
poriadne, už oboma rukami cesto 
miesiť a prekladať aspoň 7-8 mi-
nút, aby sa poriadne rozložil lepok 
a kvasnice po celom objeme. Cesto 
dáme do misy vymastenej olejom, 
posypeme ho múkou a prikryjeme 
ho potravinárskou fóliou, ktorú 

sme tiež potreli olejom. Necháme 
30-45 minút kysnúť. Potom cesto 
ešte raz premiesime, položíme na 
plech alebo do formy, necháme 
ešte 20 minút kysnúť a dáme piecť 
do rúry na 180 stupňov Celzia 
asi na 35-40 minút. Podávame 
napríklad s maslom, reďkovkou 
a medvedím cesnakom.

Ovocie s krémom 
Zabaglione

Potrebujeme: 6 žĺtkov * 80 g cukru 

* 1 dcl sladkého vína MARSALA * 
piškóty * ovocie: figy, maliny alebo 

jahody

Postup: Žĺtka s cukrom vyšľaháme 
nad parou v hrnci s dvojitým 

dnom až do bodu, keď sa začne 
tvoriť krém. Vtedy prilejeme víno 

a ďalej šľaháme pokým hmota ne-
začne tuhnúť. Odstavíme z ohňa 
a plníme do pohárov na piškóty. 

Po vychladnutí obložíme ovocím.

Domáci chlieb

Potrebujeme: 42 g čerstvých kvasníc * 30 g cukru * 650 ml vody * 1 kg 
hladkej múky (T650) * 15 g rasce * 20 g morskej soli

sssssssssssssss

DDDomáci c

P t b j

TEXT A FOTO Miro Kubečka 

Čarujte 
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Energetické cvičenia 
pre zdravie
Joga, taj-či, alebo či-kung sú pohybové a dychové 
cvičenia, ktorých premyslený koncept dáva do po-
hybu energiu (čchi) v našom tele tak, aby priaznivo 
ovplyvňovala zdravie, kondíciu i duševnú rovnováhu. 
Vek najstarších východných energetických cvičení sa 
odhaduje na 7 000 rokov. K nám na západ však pre-
nikli len v posledných desaťročiach. Či sa odhodláte na 
indickú jogu alebo čínske taj-či, ktoré je na rozdiel od 
jogy zamerané viac na vnútorný pokoj, ako na dyna-
miku a silu, alebo vyskúšate tradičné čínske zdravotné 
cvičenia či-kung, efekt, ktorý sledujú všetky cvičenia je 
rovnaký. V každom z nich ide o jeden cieľ – pomocou 
pohybov a správneho spôsobu dýchania harmonizo-
vať tok energie v tele, čím sa upevňuje zdravie človeka, 
jeho vitalita, ale aj jeho psychika a vyrovnanosť. Ak 
začnete pravidelne cvičiť energetické cvičenia, veľmi 
rýchlo sa zbavíte stresu a napätia, budete mať viac 
energie a určite sa cvičenie pozitívne odrazí aj na 
vašom zdraví – či už ide o kosti, svaly či kĺby, alebo 
o vnútorné orgány.  • -ap, vdm-
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4x PRE ZDRAVIE
A KRÁSU

Opaľovanie už nie je in! 
Kedysi sme všemožne chytali bronz a pýšili sa hnedou pokožkou, dnes sa trend otočil o rovných stoosemdesiat 
stupňov! Príčinou je dokázaná súvislosť medzi spálenou pokožkou a rakovinou kože. Prírodné slnečné žiarenie 
sa skladá z ultrafialového UVA, UVB a UVC žiarenia. Najškodlivejšie UVC žiarenie je filtrované najmä ozónovou 
vrstvou, takže k nám väčšinou neprenikne. Za posledných 30 rokov však ozónová vrstva klesla o 10 % a pre-
púšťa viac UVA a UVB žiarenia, ako je pre človeka bezpečné. UVB žiarenie je zodpovedné za spálenie kože. UVA 
lúče sú podľa najnovších výskumov nazývané aj tichým zabijakom, pretože ich pôsobenie sa neprejavuje sa 
viditeľným spálením kože. UVA lúče vnikajú pod kožu, kde podnecujú tvorbu voľných radikálov – agresívnych 
bunkových molekúl, ktoré spôsobujú  poškodenie a rýchlejšie starnutie pokožky a môžu zapríčiniť rakovinu. 
Zo zdravotného hľadiska sú v súčasnosti oba typy žiarenia nanajvýš nebezpečné a je potrebné sa pred nimi 
chrániť – neslniť sa počas poludnia, zakrývať si telo a hlavu, používať slnečné okuliare, ochranné krémy a bal-
zámy na pery a dodržiavať pitný režim. Primerané UVB žiarenie je pre človeka prospešné – vďaka vitamínu D3, 
ktorý podporuje pevnosť kostí, imunitný systém, srdce aj krvný obeh. Leto v nás vyvoláva dobrú náladu, preto 
sa nezmyselne nenaháňajme za čokoládovou pokožkou, ale využime ho na  celkovú regeneráciu bez nepríjem-
ných následkov.

Mŕtve more na Slovensku 
Na juhozápadnom Slovensku, pri železničnej
trati Nové Zámky – Levice, leží malé sloven-
ské mŕtve more. Síce sa nevlní, ale lieči. 
Termálny prameň v obci Podhájska je totiž 
unikátom porovnateľným s vodou Mŕtveho 
mora. Pramení z hĺbky 1 900 m a voda má 
pri ústí teplotu až 90° C. Na mieste prameňa, 
ktorý objavili v roku 1973, sa dnes nachádza 
liečebný a relaxačný komplex bazénov, solárií 
a ďalších zariadení – ktoré slúžia na liečenie 
pacientom ale aj na oddych a revitalizáciu 
ostatným návštevníkom Podhájskej.  Voda v 

bazénoch má teplotu až 36° C  a tak sa tu budete cítiť príjemne v zime i v lete. Unikátna termálna voda v Pod-
hájskej dobre pôsobí na reumatizmus, cievne a kĺbové ochorenia, na bolesti chrbtice ale aj na dýchacie cesty 
a kožné ochorenia ako sú ekzém a psoriáza. V obci Podhájska a v okolí nájdete veľa možností ubytovania a za 
veľmi prijateľnú sumu môžete prežiť dovolenku pri mori – doma na Slovensku.

Podľa najnovších výskumov japon-
ských vedcov sa brokolica vďaka vy-
sokému obsahu sulforafánu osved-
čila v boji proti Helicobacterovi 
pylori, ktorý spôsobuje gastritídu, 
vredy a rakovinu žalúdka – stačí 
dva mesiace denne konzumovať 70 
gramov mladej brokolice. Brokolica 
je jedným z najzdravších druhov 
zeleniny vôbec. Výrazne ochraňuje 
ľudský organizmus proti voľným 
radikálom, toxickým a rakovinotvor-
ným látkam. Keď zjete jednu hlavu brokolice, doprajete svojmu telu dvojnásobok dennej dávky vitamínu C. 
Čím sú ružičky brokolice tmavšie, tým je v nej viac vitamínu C aj beta-karoténu. Pre vysoký obsah vitamínu C je 
vhodná pri nachladnutí. Je podporným prostriedkom pri dvanástnikových vredoch, upokojuje črevá. Brokolica 
musí mať sýtozelenú až tmavomodrú farbu. Bohatstvo, ktoré ponúka, najlepšie využijeme, ak si ju pripravíme 
v pare. Pripravená v pare pomáha pri menštruačných problémoch. Pre svoju jemnú chuť a ľahkú stráviteľnosť 
je skvelá aj pre malé deti. Výborná je pri redukčnej diéte a detoxikácii, pomáha pri uvoľňovaní stresu aj nervo-
zity a blahodarne pôsobí na tehotné ženy, pre ľudí s vysokým krvným tlakom a osteoporózou.

2e na Slovenskunsku
Slovensku, pri železničnželezn
Levice, leží malé slovenmalé s
e sa nevlní, ale lieči.vlní, ale
obci Podhájska je totiž ci Podhájska je tot
eľným s vodou Mŕtvehoeľným s vodou Mŕtv2

Zázračné účinky 
brokolice
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ZUZANINO VEĽKÉ SRDCE
„Keď k nám Zuzana prišla, mala 
nadmerne zväčšené srdce, ktoré 
sa veľmi slabo sťahovalo. Vlastnou 
silou nebolo schopné uspokojiť 
požiadavky orgánov na dodávky 
krvi. Trpela ochorením, ktoré sa 
nazýva dilatačná kardiomyo-
patia.“ hovorí prof. MUDr. Juraj 
Fabian, DrSc., primár Oddelenia 
zlyhávania a transplantácie 
srdca v bratislavskom Národnom 
ústave srdcových a cievnych 
chorôb. „Typické pre toto ochorenie 

je, že sa postupom času pomaly 
zhoršuje. Zozačiatku sa prejavo-
valo dýchavičnosťou a zvýšenou 
únavou. Pravidelne sme ju sledo-
vali a dostávala spektrum liekov, 
ktoré dokázali jej stav kontrolovať 
natoľko, že mohla žiť takmer 
normálny život. Nevedeli sme 
však odhadnúť čas kedy už bude 
transplantácia nevyhnutnosťou. 
Zaujímavé však na Zuzane bolo, že 
napriek vážnej srdcovej chorobe 
sa rozhodla mať dieťa. Bolo tu 
ale reálne riziko, že jej choré srdce 

takú záťaž ako graviditu a pôrod 
nezvládne.“

PÔROD S CHORÝM SRDCOM
Zuzana je žena, ktorá nikdy z ni-
čoho nemala strach. Jej vrodený 
optimizmus a vôľa žiť naplno jej 
to jednoducho nedovolili. Možno 
je aj trochu tvrdohlavá, a možno 
práve vďaka svojej tvrdohlavosti 
dokázala zvládnuť to, čo lekári 
považovali za zbytočné riskova-
nie života. Vďaka spolupráci jej 
odborných lekárov a gynekológov 

KEĎ MALA ZUZANA DVADSAŤ ROKOV, ŽILA BEZSTAROSTNÝ ŽIVOT 
MLADEJ ŽENY. NETUŠILA, ŽE ČOSKORO SA SPUSTÍ LAVÍNA UDALOSTÍ, 

KTORÁ PREVRÁTI JEJ ŽIVOT NARUBY. NÁHLE JEJ DIAGNOSTIKOVALI 
VÁŽNU SRDCOVÚ PORUCHU. PRÍČINA? BANÁLNA. PRECHODENÁ 

VIRÓZA. MOHLO BY SA TO STAŤ KAŽDÉMU... U ZUZANY SA ČASOM 
SPUSTIL PROCES, KTORÝ BOLO MOŽNÉ ZASTAVIŤ LEN TRANSPLANTÁ-
CIOU SRDCA. ZUZANIN ŽIVOT SA OD ZÁKLADOV ZMENIL. V TRIDSIA-
TICH ROKOCH UŽ BOLA PACIENTKOU ZARADENOU DO PROGRAMU 
TRANSPLANTÁCIÍ SRDCA A VIAC ČASU PREŽILA V NEMOCNICI AKO 
DOMA. AJ V NAJHORŠÍCH CHVÍĽACH BOJA O HOLÝ ŽIVOT SI VŠAK 

ZACHOVALA OPTIMIZMUS A VIERU V SEBA.
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KEĎ MALA ZUZANA DVADSAŤ ROKOV, ŽILA BEZSTAROSTNÝ ŽIVOT 
MLADEJ ŽENY. NETUŠILA, ŽE ČOSKORO SA SPUSTÍ LAVÍNA UDALOSTÍ, 

KTORÁ PREVRÁTI JEJ ŽIVOT NARUBY. NÁHLE JEJ DIAGNOSTIKOVALI 
VÁŽNU SRDCOVÚ PORUCHU. PRÍČINA? BANÁLNA. PRECHODENÁ 

VIRÓZA. MOHLO BY SA TO STAŤ KAŽDÉMU... U ZUZANY SA ČASOM 
SPUSTIL PROCES, KTORÝ BOLO MOŽNÉ ZASTAVIŤ LEN TRANSPLANTÁ-
CIOU SRDCA. ZUZANIN ŽIVOT SA OD ZÁKLADOV ZMENIL. V TRIDSIA-
TICH ROKOCH UŽ BOLA PACIENTKOU ZARADENOU DO PROGRAMU 
TRANSPLANTÁCIÍ SRDCA A VIAC ČASU PREŽILA V NEMOCNICI AKO 
DOMA. AJ V NAJHORŠÍCH CHVÍĽACH BOJA O HOLÝ ŽIVOT SI VŠAK 

ZACHOVALA OPTIMIZMUS A VIERU V SEBA.

sa jej napokon podarilo priviesť 
na svet Roderika, ktorý má dnes 
už šesť rokov.
„Vedela som, že je to nebezpečné. 
Všetci ma odhovárali a strašili, 
ale ja som verila, že to zvládnem. 
Roderika by som nedala za nič 
na svete. Je to živel. Rád športuje, 
rovnako ako ja a jeho otec. Som 
na seba veľmi pyšná, že som si ho 
uchránila proti celému svetu.“ ho-
vorí Zuzana. Po pôrode sa dobre 
zregenerovala. Ešte dva roky 
relatívne fungovalo aj jej srdce. 
Príkladne sa o Roderika starala 
a venovala mu všetok svoj čas. Jej 
život mal odrazu väčší zmysel, ako 
kedykoľvek predtým.

PÄŤ DNÍ BOJA O ŽIVOT
Postup vážnej choroby však 
nedokázala zastaviť ani mater-
ská láska. Keď mal Roderik dva 
roky, začali sa objavovať prvé 
príznaky toho, že jej ochorenie 
naberá zlý kurz. „Raz ráno som 
sa zobudila a cítila som sa veľmi 
malátna. Ťažko sa mi dýchalo, 
ledva som došla na záchod, bolo 
mi na odpadnutie. Vedela som že 
mám veľmi málo času. Pozbierala 
som posledné sily a poprosila som 
Roderika, aby mi podal mobil, ne-
chcela som ho vyplašiť, a tak som 
zavretá na zatvorená na záchode 
poprosila švagra, aby ma ihneď 

odviezol do Bratislavy.“ V brati-
slavskom NÚSCH mali lekári na 
rozhodovanie veľmi málo času, 
Zuzana už bola v stave, keď jej 
zlyhávali všetky orgány. S trans-
plantáciou v takom krátkom čase 
nemohli počítať, a tak sa rozhodli 
pre dočasné riešenie – aplikáciu 
srdcového čerpadla. „Srdcové 
čerpadlo uľahčí srdcu prácu a je 
možné s ním žiť mnoho rokov, nie 
je to však konečné riešenie, iba 
premostenie k transplantácii.“  vy-
svetľuje prof. Fabian. „Keďže u nás 
nemáme s operáciou tohto druhu 
skúsenosti, poprosili sme o pomoc 
kolegov z Kliniky srdcovej chirurgie 
v AKH Viedeň.“ Operácia vo Viedni 

dopadla dobre, Zuzanin organiz-
mus prijal srdcové čerpadlo bez 
väčších problémov a v 37 rokoch 
sa začal Zuzane nový život. Po 
troch mesiacoch sa vrátila domov 
na Slovensko k svojej rodine, 
šťastná že opäť môže normálne 
žiť. Ráno vstať, odviesť Roderika 
do škôlky, medzitým nakúpiť, na-
variť, poobede ísť s ním na ihrisko. 
Takmer normálny život...

S BATERKAMI V TAŠKE
Zuzana nosila na pleci tašku so 
zdrojom srdcového čerpadla. 
Mala šesť dobíjacích bateriek na 
výmenu, zapojené boli vždy dve. 

Zuzana si na život s prístrojom 
zvykla. Aj na tašku na pleci. Lekári 
však pre Zuzanu stále hľadali 
vhodného darcu, keďže srdcové 
čerpadlo bolo len dočasným 
riešením. Darca so zdravým srd-
com sa našiel do roka. Unikátny 
zákrok, keď lekári vybrali mecha-
nické čerpadlo a namiesto neho 
voperovali zdravé srdce, vykonali 
na Slovensku po prvýkrát. Po 
náročnej operácii, ktorá trvala 
sedem hodín, sa Zuzana cítila 
dobre. Dnes už môžeme povedať, 
že operácia dopadla úspešne. Zu-
zana žije s novým srdcom takmer 
rok. Vrátila sa k veciam, ktoré vždy 
milovala. Športuje, chodí cvičiť 

do fitnescentra, dokonca lieta 
na športovom lietadle, aj keď to 
lekári celkom neschvaľujú. A sa-
mozrejme sa naplno venuje svojej 
láske – Roderikovi. Jej životný 
príbeh sa dá prirovnať k zázraku.
Docentka Eva Goncalvesová, Zu-
zanina ošetrujúca lekárka z bra-
tislavského NÚSCH, ktorá už roky 
Zuzanu pozná ako pacientku i ako 
človeka, hovorí: „Zuzana má v sebe 
optimizmus, nepredstaviteľnú vôľu 
a chuť zápasiť. Nikdy sa nesťažo-
vala, nikdy to nevzdala a nikdy 
z ničoho nemala strach. Možno aj 
preto všetko prekonala.“ •

PRÍBEH PRE ŽENY

ZUZANA SA
NEVZDALA

Ako mladá hrávala závodne volejbal a neprestala športovať ani keď 
mala choré srdce, lyžovala, behala... Možno preto jej organizmus 
všetko zvládol. Je zvyknutá zápasiť. Vybojovala si dieťa, vybojovala si 
život. Po tvrdom zápase o život dnes s transplantovaným srdcom cvičí 
vo fi tnescentre a lieta na športových lietadlách...

TEXT Vladimíra Dutková-Mináčová
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Jemné vlasy pod 
kontrolou

Jemné vlasy bývajú až o polovicu 
tenšie ako normálne. Preto sa niet 
čo čudovať, že tak ťažko držia tvar. 
Okrem toho veľmi rýchlo elektri-
zujú, štiepia sa a nakoniec i tak 
skončia splývajúce popri tvári. 
Ofinky boli obľúbeným školáckym 
strihom pre svoju praktickosť, 
vlasy ostrihané na mikádo vidíme 
na fotkách z obdobia, keď sme 
chodili na koncert Petra Nagya. 
Ale vo všetkom je predsa recesia. 
Ideálnym riešením práve pre 
jemné vlasy je dĺžka vlasov od 
úrovne brady po plecia. Pokiaľ 
nie je hustota vlasov v spánkovej 
oblasti dostatočná, je možné 

zvoliť ešte stále aktuálne mikádo 
(neprestrihané). Tento účes je 
taký výrazný, že je možné ho nosiť 
aj keď práve „neletí“. Čo sa týka 
mikád, toto leto bude v znamení 
geometrických zástrihov v štýle 
kabaretu 30 a 40 rokov minu-
lého storočia. Absolútnym hitom 
je teraz veľmi obľúbený bob. 
Najúžasnejšie na ňom je to, že je 
pre jemné vlasy ako stvorený. Túto 
klasiku môžete oživiť šibalskou 
ofinkou. 

Kreatívne nakupovanie? 
V secondhandoch!

Nakupovanie v secondhandoch 
je jednoducho rozumné. Poznám 
ľudí, ktorí už niekoľko rokov 

takto nakupujú svoje oblečenie. 
A s radosťou. V zahraničí môžete 
dokonca kúpiť v secondhandoch 
unikáty z dielní svetových mód-
nych dizajnérov a úlety z celého 
sveta. Majú punc jedinečnosti. 
Za jedinečné ceny. Kúpite si sárí 
z Indie alebo šaty z päťdesiatych 
rokov, ktoré vám bude každý 
chváliť na večierku. Pretože budú 
iné. A teraz prvá dobrá správa: 
už aj u nás sú secondhandy 
špecializované na značkové 
oblečenie a topánky pre dámy, 
ktoré uprednostňujú značkové 
šaty. Druhá dobrá správa je, že 
osvojiť si takýto štýl nakupovania 
a vynovovania šatníka je omnoho 
ekologickejšie a šetrnejšie pre 
životné prostredie.
Uznajte, nie je lepšie mať zopár 
extra kúskov preverených časom,  
v mnohých prípadoch aj úplne 
nových, ako 5 čínskych výrobkov, 
ktoré po roku alebo po prvom 
vypraní musíte zahodiť?

Mihalnice ako z rozprávky

Trik 1: Trápia vás riedke mihalnice? 
Pred nanesením špirály jemne 
poprášte mihalnice transparent-
ným púdrom na pleť. Ten obalí 
mihalnicu a vytvorí na nej jemný 
povlak. Použite špirálu a vďaka 
tomuto triku budú vaše
mihalnice vyzerať hustejšie.
Trik 2: Ak chcete mihalnice vytočiť 
dohora a nemáte klieštiky, ktoré sú 
na to určené, nanášajte tvarujúcu 

špirálu tak, že od korienka po 
končeky kreslite akoby písmeno Z. 
Pohyb robte rýchlejšie a stačí ho 
urobiť dvakrát – dva ťahy za sebou.
Trik 3: Keď už je kozmetická ka-
tastrofa na svete a podarí sa vám 
namaľovať si mihalnice ako ruská 
matrioška, nič sa nedeje. Namočte 
kefku špirály do odličovacieho 
tonika a prejdite ňou po mihalni-
ciach. Bez problémov sa oddelia.
Trik 4: Ak máte pred sebou výni-
močnú udalosť, skúste zaujímavé 
líčenie. Naneste od korienkov 
čiernu špirálu a na končeky po-
užite iný odtieň. Hnedý, bordový, 
akýkoľvek. Dosiahnete dramatický 
a mierne exotický vzhľad.

Pre všetky špirály platí: Aby nám 
vydržali čo najdlhšie, nenechá-
vajme ich dlho otvorené. Čím viac 
vzduchu vojde do púzdra, tým 
rýchlejšie vyschne.

Ľadová torta
V období keď sa už stoluje aj 
vonku na terasách a na záhra-
dách si môžete ozdobiť stôl či 
slávnostnú tabuľu nezvyčajnou 
dekoráciou.

AKO NA TO
Budete potrebovať klasickú 
kovovú formu na bábovku, kvety 
podľa vlastného výberu, príleži-
tosti a farebnosti a vodu. Nachys-
tajte si hlavičky kvietkov, ktoré by 
ste chceli použiť do ľadovej torty, 
môžete použiť menšie lúčne, ale 
vhodné sú aj okrasne veľkokveté. 
Dôležité je, aby neboli príliš 
jemné, pretože môžu v mrazničke 
zhnednúť a to nie je želaný efekt. 
Pomaly ich zalievajte vodou 
priamo do bábovkovej formy. 
Kvety majú tendenciu dvíhať sa s 
vodou a ostávať na povrchu, ale 
keď je ich dostatočné množstvo, 
zostanú na svojom mieste. Ak 
máme presnejšiu predstavu 
a vieme si výsledok predstaviť aj 
napriek tomu že forma je z vonku 
nepriehľadná, môžeme s hlavič-
kami kvetov manipulovať a ukla-
dať ich podľa želaného výsledku. 
Keď máte formu naplnenú vodou 
s kvetmi, dajte ju do mrazničky. 
Asi po ôsmich hodinách ju 
vyberte. Položte na vrch tanier, či 
podnos (podľa štýlu kvietkov), ako 
keď idete vyberať klasickú sladkú 
bábovku a formu preklopte. Ne-
chajte ju odstáť a ona sa pomaly 
začne topením oddeľovať od 
formy. Ak nie, oblejte ju opatrne 
teplou vodou. Takáto dekorácia je 
síce krátkodobá, ale veľmi efektná 
a romantická. Skúste to! •

šaty. Druhá d
osvojiť si taký
a vynovovan
ekologickejši
životné prost
Uznajte, nie j
extra kúskov
v mnohých p
nových, ako 5

NAJLEPŠIE NÁPADY 
      sú jednoduché

Ľ
V o
von
dác
slá
dek

AK
Bud
kov
pod
tos
ttajt
sste
mmô
vho
Dô
jem

TEXT Tereza Langerová




