
pRíbehy, ktoRé 
inšpiRujú

 Obranca madridského Realu Nacho Fernan-
dez prednedávnom odhalil, že počas svojho 
života musí bojovať s nepríjemnou chorobou. 
Hoci on sám nedovolil, aby ho limitovala, pri-
znal, že má za sebou množstvo útrap.

 Jaro Franc zvláda extrémnu športovú 
disciplínu aj s diabetom. Venuje sa športovej 
disciplíne, ktorá je známa ako parkour a kom-
binuje ho s free runom.
Pri skákaní nepociťuje žiadne obmedzenia, 
naopak, považuje ho za svoj životný štýl. Ve-
nuje sa aj deťom, ktoré chce naučiť disciplíne a 
vytrvalosti, aby tieto vlastnosti mohli využiť aj  
v bežnom živote. Rád by detským diabeti-
kom dokázal, že športovaniu sa môžu venovať 
takmer v akejkoľvek podobe.

 Marián Bučok – výstup na Mont Blanc
Cukrovka je pre mňa ďalšou manželkou na 
celý život, hovorí Marián Bučok.

Marián Bučok žije s diabetom už 32 rokov. 
Cukrovku nevníma ako prekážku, iba ho donú-
tila zmeniť životný štýl. Dobrú kompenzáciu si 
udržiava vďaka aktívnej vysokohorskej turistike, 
ktorá sa stala postupne jeho srdcovkou. „Nemys-
lím, že pri kompenzácii treba hovoriť o bariérach. 
Záleží len odo mňa, ako sa k nej budem sprá-
vať. Myslím, že každý diabetik má minimálne 
rešpekt pred hypoglykémiou, hyperglykémiou  
a komplikáciami. Mne robí veľmi zle hyperglyké-
mia, veľmi ťažko ju znášam a preto sa jej snažím 
vyhýbať. Nechcem teraz dávať niekomu návod, 
pretože každý tým musí prejsť sám, ale u mňa 
sa pri nadmernej fyzickej námahe mení množ-
stvo a dávky inzulínu, množstvo prijatej potravy  
a spálených kalórii. Je to v podstate matematika. 
Pracujem na tom veľa rokov, no myslím, že sa 
tým budem zaoberať celý život. Rozdiel medzi 
zdravým človekom a diabetikom pri takejto ná-
mahe je obrovský. Zdravý človek si nemusí strá-
žiť hladinu cukru v krvi. Diabetik naopak áno. 
Podstatné je, že má dva mantinely. Horná a dolná 
hladina cukru v krvi, ktorú sa musí snažiť udržia-
vať. Pre mňa sú dôležité bariéry a prekážky, aby 
sa zdolávali. S cukrovkou sa človek musí naučiť 
žiť, využiť všetky dostupné liečebné možnosti a ak 
to dokáže, nepríde v živote o nič. Žiadny človek 
si svoje hranice vopred nevie určiť, diabetik si ich 
však musí vedieť stanoviť.
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