
Ako sa zbaviť
tráum



Traumu človeku môže spôsobiť situácia, ktorá jeho alebo niekoho iného
zásadným spôsobom ohrozuje. Niečo natoľko strašné, že sa niektoré časti
mozgu v záplave stresu jednoducho vypnú - a iné zase pracujú na 200 %.
Napríklad prepadnutie, znásilnenie, autonehoda alebo výbuch, či už sopky
alebo bomby, ktoré sa vryjú do pamäti natoľko, že ich mozog bez lekárskej
starostlivosti nikdy neprestane spracovávať stále znova a znova.

0. Keď vás nezožerie tiger
Ako sa z traumy stane psychická  
porucha? Predstavte si, že na vás  
útočí tiger. 

Predstavte si, že sa k vám rozbehne
revúci tiger. Vydesíte sa, na zlomok
sekundy zhrozíte, telo začne vyplavovať
množstvo stresových hormónov. Potom
si uvedomíte, že vás od neho delí sklo;
užívate si v ZOO pokojné nedeľné
popoludnie a všetko je v úplnom poriad-
ku. Oddýchnete si.

V mozgu sa zatiaľ stali dve veci. Malé
klbko nervov nazývané amygdala
dostalo správu o tigrovi ako prvé -
a spustilo v celom tele poplašnú reak-
ciu. O zlomok sekundy neskôr informá-
cie z očných nervov prešli temennou 
časťou mozgu, ktorá spracováva zrako-
vé vnemy, a dorazili do čelného mozgo-
vého laloku. Práve tam sídli múdrosť. 
Prefrontálna kôra chápe, že tiger za 
sklom nie je nebezpečný, amygdala sa 
upokojí - a po krátkom strese nasleduje 
uvoľnenie.



Čo keby ale tiger sklo prerazil a naozaj
zaútočil? Takáto traumatická situácia
by sa vám vryla do pamäti. Určité časti
mozgu by veľmi silno prepojili extrémny
stres s tigrom, s nedeľou, s popoludňa-
jším slnkom, s melódiou, ktorá práve 
hrala zo stánku so zmrzlinou.

Stresom ochromený mozog by nezvlá-
dol celú situáciu uložiť do obyčajnej, 
vedomej pamäte. Takže by ste sa potom 
možno prebudili - a nevedeli, čo sa stalo, 
ale ku koncu týždňa by ste začali byť 
úzkostliví: báli by ste sa nedele. Báli by 
ste sa tigra v televízii, pomyslenie na 
zmrzlinu by vo vás vyvolávalo úzkosť  
a pri počutí nenápadnej melódie by ste 
možno skolabovali. Prečo?

So znesiteľnou traumou sa človek vyrov-
ná tak, že nad ňou nevdojak premýšľa,
že si o nej rozpráva, že sa mu o nej zdá.

Ak by ste sa o tigrom útoku porozprávali
v pokoji pri víne, mozog by sa upokojil:
zapamätal by si, že aj pomyslenie
na tigra môže prebehnúť úplne v kľude.

Pokiaľ ale trauma bola prisilná, akákoľ-
vek myšlienka na tigra vyvolá rovnaký 
stres znova. Akýkoľvek sen o tigrovi 
bude nočnou morou - a oboje mozgu len
potvrdí, že jeho strach z obyčajnej
myšlienky na tigra je oprávnený.

Práve to sa deje pri post-traumatickej
poruche. Obete domáceho násilia 
mávajú nočné mory, strach z ľudí, ktorí 
vyzerajú podobne ako násilník, zľaknú sa 
buchnutia dverí natoľko, že sa budú ešte 
dlho spamätávať. Každý takýto zážitok 
znovu vyplaví obrovské množstvo stresu 
- ktorý v mozgu opäť posilní nastavenie, 
že je naozaj potrebné sa báť.



I. Základné otázky
Čo je to trauma a post-traumatická 
porucha?

V roku 1678 opísal švajčiarsky armádny
lekár časté ťažkosti vojakov nasledov-
ne: „Nostalgiu charakterizuje melanchó-
lia, neustála túžba po domove, naruše-
nie spánku alebo nespavosť, slabosť, 
strata chuti do jedla, úzkosti, búšenie 
srdca, strnulosť a horúčka.“

Prvýkrát sa tým priblížil popisu ochore-
nia, ktoré dnes označujeme ako post-
-traumatickú stresovú poruchu (PTSP). 
Tá spočíva v nekonečnom strachu 
vyvolanom nejakou príšernou situáciou. 
Strachu, na ktorý sa zdá byť nemožné 
zabudnúť a ktorý spôsobuje mnoho 
závažných problémov, od nočných 
môr a záchvatov úzkosti po dlhodobú 
neschopnosť uvoľniť sa a mať radosť, 
až po tendenciu nakoniec hľadať únik 
napríklad v alkohole a drogách.

Práve vojaci poruchou trpeli odnepamä-
ti: postihuje asi 6 % všetkých ľudí, ktorí
majú s vojnou osobnú skúsenosť.
Zďaleka však nejde len o nich. Traumu
niekedy zažila viac ako polovica ľudí.
S následkami v podobe post-traumatic-
kej poruchy sa niekedy stretol asi každý
siedmy človek. V civilizovaných kraji-
nách ide prevažne o obete násilných 
trestných činov (typicky sexuálneho či 
domáceho násilia alebo obťažovania) 
alebo dopravných nehôd; medzi ďalšie
príčiny sa počítajú prírodné katastrofy.

Ako post-traumatickú stresovú poru-
chu spoznáte?

Človek, ktorý PTSP trpí, spravidla začne
stresovú udalosť znovu prežívať, pre-
hráva si všetky detaily, pýta sa „prečo 
práve ja“, dookola sa zaoberá otáz-
kou, čo mal urobiť inak, aby sa mu to 
nestalo. Okrem psychických príznakov 
sa objavujú aj príznaky fyzické, poruchy 
spánku, nočné mory. Postihnutí môžu 
trpieť nechutenstvom alebo naopak 
záchvatmi prejedania, keď sa snažia 
jedlom prehlušiť negatívne pocity. Ľudia
so skúsenosťou obzvlášť traumatickej
udalosti nedokážu zvládať svoje pocity,
snažia sa ich potlačiť, čo im čoskoro
môže znemožniť prežívať aj pozitívne
a radostné udalosti. Okoliu sa postihnu-
tý väčšinou javí vyhorený, inertný alebo
podráždený a prehnane úzkostný.



Dá sa voči traume brániť?

Deti zranené pri autonehode trpia
psychickými následkami traumy násob-
ne viac než deti s rovnakým zranením,
ktoré však utrpeli pri športe. Prečo?
Poranenie pri športe nesprevádza
taký strach a bezmocnosť. Práve tie
totiž vyvolávajú psychické následky.
Nie zranenie samo o sebe - ale hrôza,
ktorá ho sprevádza. Ak človek urobí
chybu, môže sa z nej poučiť; horšie
sa ale zabúda na niečo, čo prišlo
z čistého neba. „Vari som v ohrození
stále?“ hovorí si potom mozog.

V prípade prepadnutia sa preto od-
porúča brániť sa. Ak má človek situáciu 
aspoň trochu pod kontrolou, potom ak 
bojuje, tak sa lepšie vyrovná s prípad-
nou prehrou. Pokiaľ naopak len útrpne
čaká, vracajú sa mu pocity bezmocnos-
ti, strachu z ľudí a neustáleho ohroze-
nia, typické napríklad pre obete sexuál-
nych trestných činov.

Ako pomôcť človeku postihnutému
traumou?

Traumu spôsobuje pocit ohrozenia.
Človek ňou postihnutý preto potrebuje
hlavne pocit bezpečia. U násilnej
činnosti môže mať mnoho blízkych
obetí potrebu nejako potrestať vinníka,
často fyzicky. Pomôže ale niečo také
obeti? Najskôr nie - a ďalšie násilie jej
môže ešte viac ublížiť. Majú často oba-
vu, že by ich blízki chceli sami zakročiť
a tým celú situáciu ešte viac skompli-
kovať. Radšej teda zatajujú, čo sa im 
stalo.

Ak sa situácia počas niekoľkých 
týždňov nezlepší, je potrebné vyhľa-
dať lekársku starostlivosť. Optimálna 

býva zvyčajne psychoterapia, ktorú na 
Slovensku hradí zdravotná poisťovňa. 
Pod vedením terapeuta si ľudia s PTSP 
postupne vybavujú časti traumatických 
spomienok tak, aby sa pri tom cítili 
dobre a v bezpečí, a mozog si mohol 
uvedomiť, že už je všetko v poriadku.

Kto trpí traumami najčastejšie?

Hoci traumatické situácie si svoje obe-
te nevyberajú, niektorí ľudia sú voči nim
odolnejší ako druhí. Šťastný a vyrovna-
ný človek je k nim menej náchylný - tak-
že traumami zvyčajne viac trpia ľudia,
ktorým sa v detskom veku rozviedli
rodičia alebo majú v rodine niekoho
psychicky chorého. Výskumy ukazujú,
že ľudia trpiaci post-traumatickou
poruchou tiež častejšie pochádzajú
z chudobných rodín. Chudoba so sebou
totiž často nesie veľa stresu, mnoho
každodenných malých tráum. A tie post
-traumatickým poruchám už dávno
v nervových dráhach „vyšliapali cestu“.



II. Čo sa deje v tele
Traumy v mozgu.

Pamätáme si ich, alebo nie? Ľudské 
telo sa neustále mení - a mozog
obzvlášť. Neuróny sa učia zo skúsenos-
tí - a tak nám každá sekunda života
trochu mení nervové dráhy. S každým
písmenom, ktoré teraz čítate, sa vám
do mozgu stále znova vtláčajú znaky
latinskej abecedy; čím viac toho
prečítate, tým ľahšie ich mozog bude
rozpoznávať. Mozog si rôzne podnety
prepája neustále, a tak sa nervové
dráhy neustále upravujú.

Keď si na prechádzke pustíte do slú-
chadiel pesničku, obraz toho miesta 
sa v mozgu trochu prepojí s melódiou 
pesničky. Na takomto mieste si potom 
na pesničku ľahšie spomeniete  
a aj naopak, pri jej ďalšom počúvaní,  
si pravdepodobne vybavíte ono miesto. 
Ak si ju tam budete púšťať každý deň, 
prepojí sa o to viac. A emočne dôležitá 
informácia sa do mozgových závitov 
vryje ešte silnejšie. Song, pri ktorom ste 
zažili svoj prvý slaďák, si najskôr bude-
te pamätať nadosmrti.



Rovnako tak to funguje aj pri nebezpeč-
ných situáciách. Mali ste autonehodu? 
Mozog si veľmi dobre zapamätá poča-
sie, zvuky, vône, obrazy... a spojí si ich  
s nebezpečenstvom. V dôsledku toho 
sa môžete prekabátiť zakaždým, keď po-
čujete (opäť) danú pesničku z rádia, keď 
pôjdete autom zasneženou alejou,
keď uvidíte topole, keď počujete
škrípanie bŕzd, či keď zľava vyjde červe-
né auto. Zároveň je ale celkom časté,
že si človek traumatickú situáciu - ako
napríklad autonehodu - vôbec nepamä-
tá. Iste, vie od ľudí okolo, že mal nehodu 
- ale pozná ju len z ich informácií,
ako by pri nej vlastne ani nebol.
Ako ide oboje dohromady?

Ak je prežívaný stres príliš veľký, stre-
sový hormón kortizol dočasne poškodí 
hipokampus - oblasť mozgu, ktorá je 
nutná pre vytvorenie spomienok, ako ich 
poznáme. Okrem toho sa podieľa
na spracovaní emócií a odolnosti voči
stresu. Kdesi v hlave nám tak zostane
silné spojenie aleje topoľov a príšerného 
strachu. Naopak do autobiografickej
pamäti, v ktorej uchovávame vlastné
spomienky, sa možno kvôli záplave
stresových hormónov nezapíše vôbec.

Na hipokampus negatívne pôsobí
aj dlhodobý stres. Jeho činnosť sa
vďaka nemu môže zhoršovať a ničiť
ho do tej miery, že sa začne zmenšovať.
U detí, ktoré majú mozog všeobecne
plastickejší, sa môže vplyvom tráum
zmenšiť až o štvrtinu! Súčasné neurolo-
gické výskumy ukázali, že pokoj
a starostlivosť sú pri deťoch zásadné
pre vývoj niektorých oblastí mozgu.
Niektoré nervové dráhy sa u nich totiž
utvárajú vďaka úzkemu emocionálnemu 
kontaktu s matkou alebo iným blízkym 
človekom. Hovoríme tomu „skorá citová 

väzba“. Ak takáto väzba chýba, spoje sa 
nevyvinú a z dieťaťa potom dosť mož-
no vyrastie človek, ktorý bude „zlý“. Ku 
schopnosti správať sa pekne
mu totiž chýba pár neurónov.

Nočné mory obete znásilnenia

Zuzana prežila pred niekoľkými rokmi
znásilnenie. „V domovom prejazde
ma prepadol muž, keď som sa vracala
z diskotéky. Všetko sa odohralo hrozne
rýchlo, nemala som najmenšiu šancu
sa mu ubrániť,“rozpráva Zuzana.

„Na políciu som išla hneď v noci,
a samotnú ma až prekvapilo, že som
všetko popisovala ako zážitok niekoho
iného, ako by sa ma to vôbec nedotklo.
Nič zvláštneho sa nedialo skoro 14 dní.
Potom sa mi ale začalo hrozne naživo
vybavovať všetko, čo sa mi v tú noc
stalo. Mala som problém spať, nemohla
som zaspať, a keď už som na chvíľu
zaspala, budila som sa hrôzou z noč-
ných môr. Vyjsť von po zotmení bolo úp-
lne nemožné, nemohla som sa nadých-
nuť, alebo som mala pocit, že sa dusím.“



Tento príbeh je typickou post-traumatickej
stresovou poruchou. Vo väčšine
prípadov nastupuje po hrozivom zážitku
tzv. Akútna stresová reakcia. Každý ju
prežíva inak, ale bežné sú pocity straty,
bezmocnosti, narušenia intímneho
prostredia, alebo podráždenosť
a otupenosť. PTSP je zradná v tom,
že prichádza až s časovým odstupom.
Pokojne to môže byť aj niekoľko mesiacov.
Kým akútna reakcia nastáva ihneď
po prežitom strese a človek s ňou
akosi počíta, PTSP si si niektorí ľudia
s hrozným zážitkom ani nespoja.

Dedičnosť traumy

Poznáte výhražný úvod, ktorým Boh
v Starom zákone uvádza svojich desať
prikázaní? „Trestám vinu otcov na sy-
noch do tretieho a štvrtého pokolenia 
tých, čo ma nenávidia, ale milosť preu-
kazujem tisícom tých, čo ma milujú a 
zachovávajú moje prikázania.“ Výskum 
takzvaného transgeneračného prenosu 
traumy jeho oznámenie potvrdzuje! O 
čo ide?

Skúsenosť traumy sa prenáša z rodičov
na deti - podľa niektorých teórií práve
až do štvrtej generácie. Je prirodzené,
že aj traumatizovaní rodičia vychováva-
jú svoje deti k obrazu svojmu - a tým na 
nich aj prenášajú svoje hrôzy. Moderné 
výskumy potvrdili biologickú dedičnosť 
traumy. Prežitá trauma zmení štruktúru 
niektorých molekúl „prilepených“ k DNA 
- a spoločne s tým zmení aj to, ako sa
DNA u človeka v tele prejavuje. A takéto
zmeny sa dedia. Takže ak máte panickú
hrôzu z výšok, mužov alebo napríklad
božieho trestu, dosť možno za to môže-
te vďačiť svojim rodičom alebo prarodi-
čom.

Traumou sa ale môžete aj nakaziť!
Stáva sa to napríklad partnerom obetí
alebo psychológom a ďalším ľuďom,
ktorí svoju pracovnú dobu dlhodobo
trávia s traumatizovanými ľuďmi.
Bojovať sa s tým dá jednoducho:
starostlivosťou o svoje psychické zdra-
vie. Človek, ktorý dobre spí a je, je si 
sám sebou zdravo istý, má priateľov a 
občas si poriadne oddýchne, je celkom 
odolný.



III. Možnosti liečby
Začarovaný kruh traumatizácie -
a ako z neho vystúpiť

Vplyvom tráum na ľudské telo sa zao-
berá zrejme najväčší súčasný odborník
na túto tému, Holanďan Bessel van der
Kolk. Trauma sa podľa neho prejavuje
hlavne necitlivosťou k vlastným poci-
tom. Ľudia sú kvôli prežitým traumám 
strnulí, nemotorní a necitliví k svojmu 
vlastnému telu. Neustály strach a pro-
blémy so sústredením a spánkom sa 
odrazia na pracovnom aj osobnom ži-
vote. Pretrvávajúce napätie poškodzuje
trávenie. Svalová tenzia spôsobí
problémy s chrbtom. Vyplavené
stresové hormóny poškodzujú imunitu.
Traumatizovaný človek je voči stresu
citlivejší, takže sa bude horšie vyrov-
návať aj s ďalšími traumami. Nespra-
cované traumy tak na seba môžu vŕšiť 
ďalšie a ďalšie traumy.
Čo s tým?

Niekto sa s traumou zvládne vyrovnať

sám. Pomôže mu pokoj, partner,
priatelia, domov, hudba, odpočinok -
všetko, čo mu prinesie kľúčový pocit,
že je v bezpečí. Človek by sa nemal
uzatvárať a nemal by svoje pocity
ignorovať. Naopak: je potrebné ich
preskúmať natoľko, že prestanú byť
cudzie a nebezpečné a stane sa z nich
obyčajná spomienka.

Lieky človeka síce vedia upokojiť, ale
ovplyvňujú mozog, nie konkrétne skúse-
nosti. Pilulka môže človeku „vyliečiť“
úzkosť - ale nevie postihnúť príčinu;
prášky na „spomienky na prepadnutie
cestou z diskotéky“ neexistujú. Najlep-
šou známou cestou od traumy je preto
psychoterapia. Obetiam traumy sa 
okrem klasickej terapie odporúča aj 
napríklad dramaterapia, jóga, meditácie 
alebo tanec - a to s nečakaným úspe-
chom.

Ak máte traumu, spievajte
alebo tancujte!



Keby si mohla niečo zdieľať s obeťou
znásilnenia, čo by to bolo?

Po prvé, to NIE JE ich chyba. V mno-
hých situáciách sa ľudia obviňujú buď 
sami, alebo im pripadá, že ich obviňujú 
ostatní. Myslia si, alebo hovoria veci 
ako: „Keby som nepila...“, „Keby som 
nešla na tú oslavu...“, „Keby som s ním 
nešla domov, keď som ho naozaj nepo-
znala...“ Čo tým myslím, je, že čokoľvek 
budeš robiť, neobviňuj sa. NIE znamená 
NIE. 

Zožeň si pomoc, pomoc a ešte väčšiu
pomoc! Je to ťažké, prídeš o všetku
kontrolu nad situáciou a zažiješ takú
mieru strachu, akú väčšina ľudí nikdy
nepozná... zvlášť, ak v tom figurovala

zbraň alebo fyzické poranenie. Nie je to
niečo, čoho sa len tak zbavíš. Pomáha
o tom hovoriť.

Mnoho ľudí to nechce povedať rodine
alebo kamarátom. Tí to ale potrebujú
vedieť. Potrebujú vedieť, že sa emočne
nachádzaš na horskej dráhe - a pomôžu
ti. Je úžasné, s koľkými ľuďmi som
to zdieľala - ľuďmi, ktorí si mysleli,
že by to nikdy nikomu nepovedali. Ešte
úžasnejšia je podpora, ktorú dostali,
akonáhle sa otvorili. Nájdite podpornú
skupinu alebo aspoň niečo online.
Čokoľvek, čo môžete robiť. Robte s tými
emóciami niečo. Robte niečo s tým,
čo sa stalo. Nesnažte sa to potlačiť,
pretože sa to vráti a vycerí zuby.

Čo mi pomohlo s traumou zo znásilnenia?
Radí Zuzana, vyliečená obeť.

Pocúvám...



Druhy terapií
Trauma sa prejavuje v celom človeku,
v jeho tele i duši: ovplyvňuje nielen
mozog, emócie a spomienky - ale aj
spôsob, ako človek hovorí, ako vníma
svojich blízkych, ako sa pohybuje, tvrdí
van der Kolk. Odporúča viac rôznych
terapií, aby každá z nich uzdravila
inú časť človeka.

Aké terapie svojim klientom ponúka?

INDIVIDUÁLNA PSYCHOTERAPIA
Neviete, čo s traumou máte robiť?
Psychoterapeuta si môžete predstaviť

ako človeka 
stojaceho na 
náprotivnom
vrchu, snaži-
aceho sa vás 
naviesť na
správnu cestu. 
Nevidí každý 
kameň, ktorý 
musíte prekro-

čiť, ale môže vás navigovať, aby ste 
našli cestu, ktorú sami medzi skalami 
nevidíte. Každý človek je iný, a tak bude 
u každého inak prebiehať aj psycho-
terapia. Mnoho terapeutov verí, že sa 
človek vie vyliečiť sám, a že k tomu 
potrebuje najmä bezpečné prostredie,  
v ktorom sa môže venovať práve uzdra-
vovaniu. Takéto prostredie má psycho-
terapia ponúknuť.

SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIA
Stalo sa vám niečo strašné? Možno
budete mať pocit, že vás nikto nemôže
pochopiť. Na skupinovej psychoterapii
sa stretávajú ľudia, ktorí zažili niečo 
podobné - a môžu o tom spolu hovoriť.  

A chápat se, nic neskrývat – a nepřipa-
dat si u toho hloupě.

JÓGA
Mnohé nervy pre-
nášajú signály z tela 
do mozgu - takže 
tým, ako človek dý-
cha, ako sedí a ako 
sa pohybuje, môže 
významne ovplyvniť, 
ako sa cíti.

RELAXAČNÉ CVIČENIA
Ak sa bojíte, mení 
sa váš dych a 
srdcová činnosť. 
Mozog to vníma 
a hovorí si: „Aha, 
dýcham úzkostlivo, 
srdce mi bije na 
poplach - zrejme je 

na strach dôvod!“ - a bojí sa ešte viac. 
Ak sa naučíte upokojiť telesné rytmy, 
mozog pochopí, že je celé telo pokojné 
- a upokojí sa tiež.

RYTMICKÉ A POHYBOVÉ CVIČENIA
Ste z úzkosti celí skr-
čení? Mozog to vníma! 
Uvoľníte sa? Najskôr sa 
budete voľnejšie aj cítiť. 
Napríklad pri tanci alebo 
bojovom umení.



FYZIOTERAPIA
Ľudia, ktorí prežili traumu, často bývajú
strnulí, nemotorní, potláčajú emócie,
ktoré nevedia zvládnuť. Fyzioterapia
a masáže môžu uvoľniť zaťaté svaly.
Ľudský dotyk zároveň vyplavuje
hormóny, vďaka ktorým sa človek cíti
v bezpečí. Ďalší bod pre masáže.

MEDITÁCIA
Ak sa bojíte tigra,
ktorý už dávno
v okolí nie je, sídli
strach vo vás.
Naučte sa starostli-
vo vnímať seba
samého / samú
práve teraz,
v tomto okamihu.

NEUROFEEDBACK
Ak niektoré mozgové centrum nepracu-
je, ako má, snímače na hlave to ihneď
zistia a dajú človeku signál, aby to zme-
nil.

Podobne ako inštruktor v autoškole,
ak by ste išli príliš blízko krajnice.
A rovnako ako študent autoškoly,
aj mozog sa to časom naučí odhadnúť
aj sám.

DRAMATERAPIA
Prepadla vás skupina skinheadov  
a teraz trniete hrôzou kedykoľvek 
stretnete holohlavého muža v koženej 
bunde? Skúste si okolo seba rozostaviť 
skupinu oholených ochotníkov, ktorí 
sa k vám budú výhražne blížiť - a na 
lúsknutie prstov si všetci sadnú a trikrát 
svorne zamňaukajú. Možno sa pri ďal-
šom pohľade na skinheada namiesto 
strachu rozosmejete.

MŇAU!



IV. Čo sa dá urobiť dnes
Komu hrozia psychické poruchy  
a ako sa chrániť?

Bohužiaľ úplne každému. Vážnym
životným traumám sa veľmi vyhnúť
nedá. Traumy sú navyše len zlomkom
dôvodov, ktoré môžu vyprovokovať
nástup vážnejšej duševnej poruchy.
Aj proti ich následkom sa ale môžete
poistiť vhodnou životnou poistkou.
Drvivá väčšina Slovákov má bohužiaľ
istenie nastavené na trvalé následky
úrazov, hoci sú príčinou len 15 %
invalidných dôchodkov. Zvyšok tvoria
práve vážne ochorenia, vrátane tých
duševných. Štvrtina invalidných
dôchodcov v SR je navyše mladších
ako 40 rokov, pričom výška priemerné-
ho invalidného dôchodku v SR dosahuje
necelých 360 eur. Mnohým z nás by
takáto suma stačila sotva na hypotéku.

Ako vám pomôže poistenie?

Napríklad ActiveLife od poisťovne AXA
vás kryje nielen v prípade, že ste
na invalidnom dôchodku a splácate
hypotéku alebo úver. Peňaženku vďaka
poisteniu ActiveLife nebudete musieť
vyťahovať ani vtedy, keď budete
potrebovať:

• pokryť svoje liečebné náklady,
• doviezť lieky,
• zabezpečiť bežný chod domácnosti
(upratovanie domácnosti, vyberanie
poštovej schránky, starostlivosti
o domácich miláčikov, nákup
základných potravín a hygienických
potrieb, dovoz liekov, odvoz
na kontrolu k lekárovi - jedná sa
o asistenčné služby).



Výber poistenia je pre každého individu-
álny, takže sa nebojte riešiť poistku
naozaj detailne. Prospech z nej predsa
budete mať vy a vaši najbližší. Takže
ak máte manželku, dve deti predškol-
ského veku a hypotéku na byt, môže sa
vám hodiť kombinácia poistenia pre 
prípad smrti, pracovnej neschopnosti,
závažných ochorení a invalidity.
Posledné z uvedených (poistenie pre
prípad smrti alebo invalidity s klesajú-
cou poistnou sumou) je nastavené tak, 
aby sa v priebehu rokov znižovalo ako 
poistné, tak suma, ktorá by vám bola 

vyplatená. To má jednoduchý 
dôvod: keby došlo v blízkej 
dobe k maléru, kompenzácia 
bude vďaka väčšiemu 
poistnému tiež vyššia. Deti sú 
zatiaľ malé a splátok banke zostáva 
ešte veľa. Zato o dvadsať rokov bude 
hypotéka splatená a deti samostatné, 
a preto bude zbytočné dávať za poistku 
veľkú čiastku.

Pokiaľ zatiaľ rodinu nemáte, ste mladí
a netrpíte žiadnym vážnym ochorením,
môže vám stačiť poistenie v menšom
rozsahu. Aj tak by ste ale mali myslieť
na to, že sa ani vám choroby alebo ich
následky vyhnúť nemusia. A to hlavne

v prípade, ak sa živíte sami. Potom
sa vám pevná záchranná sieť môže
dosť hodiť. Životné poistenie sa skrátka
neoplatí odbiť. Neľutujte tých pár
desiatok minút, ktoré zaberie výber
najvhodnejšej kombinácie. Pretože keď
na to príde a vy budete poistku naozaj
čerpať, môže sa stať, že z nej budete
musieť žiť pekných pár rokov. Myslite
na ňu preto ako na dlhodobú investíciu,
ktorá prinesie výnos presne v tom
okamihu, keď to budete najviac
potrebovať.

Najlepšie informácie o tom, ako si 
poistenie správne nastaviť, nech už si 
potom vyberiete akúkoľvek poisťovňu, 
nájdete v našej príručke Ako si správne 
nastaviť životné poistenie. Stiahnite si 
ju zadarmo tu.

Ako si správne nastaviť
životné poistenie




