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Umenie učí: Život v radosti 
 

4. máj, 2022, Bratislava  

 

Cyklus výstav umeleckých diel pacientok s karcinómom prsníka znovu ožíva v 

Knižnici Bratislava - Nové Mesto. Po pandemickej prestávke propagátorky prevencie 

pozývajú na vernisáž výstavy Kristíny Petrejovej: Život v radosti. 

Umenie učí je projekt, ktorý pod vedením Mgr. Jany Sedláčkovej predstavuje cyklus 

výstav, ktoré prinášajú nielen umelecký, ale aj osvetový rozmer. Sprievodné podujatia výstav 

sú  venované edukácii o živote s rakovinou prsníka a  vznikli s podporou Národného 

onkologického inštitútu a Ministerstva zdravotníctva SR. 

Život v radosti 

Výstava obrazov Mgr. Kristíny Petrejovej, bývalej onkologickej pacientky, bude dlhodobo 

prispievať k vzdelávaniu návštevníkov Knižnice Bratislava - Nové Mesto v oblasti prevencie 

rakoviny prsníka, správnej životosprávy, samovyšetrenia prsníkov, ale aj o mamografickom 

vyšetrení a jeho úlohe v prevencii rakoviny prsníka. 

„ Je to už viac ako rok čo som urobila prvý krok a svoj PRVÝ obraz v živote. 
Bola som z neho neskutočne nadšená. Obraz už neexistuje, premaľovala som ho. Premaľovať 
sa však nedajú bolesti, straty, strach, choroby, ktorými sme prešli. Nedá sa premaľovať 
obdobie onkologického ochorenia a radikálnej operácie. Ale radosť z tvorivosti bola silnejšia, 
uchvátila a napĺňala ma celý rok. Pociťovala som znovuobjavenú radosť života. 
Plátno a farby ma pohltili. Pri práci s nimi som cítila šťastie, úľavu, spokojnosť, zanietenosť, 
pobavenie,“ uviedla autorka. 
 
Odborným garantom výstavy je združenie Ružová stužka a n.f. Europa Donna, v spolupráci 

s OZ Amazonky. Výstavu bude pre verejnosť prístupná v čase výpožičných hodín knižnice v 
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období máj-august 2022.  Počas výstavy budú záujemcom každý štvrtok od 14,00 – 17,00 

hod. k dispozícii dobrovoľníci, ktorí budú poskytovať konzultácie o zdravej výžive,  edukačné 

materiály a poradenstvo pri nácviku samovyšetrenia prsníkov.  

 

 

Vernisáž sa uskutoční 4. mája v priestoroch Knižnice Bratislava Nové Mesto. „Je veľmi dôležité, 

aby sa informácia o nevyhnutnosti prevencie rakoviny prsníka dostala k ženám aj 

prostredníctvom takejto príjemnej udalosti. Prevencia by mala byť vnímaná pozitíva  a nie je 

dôvod mať z nej strach,“ povedala MUDr. Alena Kállayová, správkyňa organizácie Ružová 

stužka n.f. Jednou z aktivít Ružovej stužky, ktoré spájajú príjemné s užitočným, je aj Beh pre 

zdravé prsia, ktorý sa každoročne koná v Bratislave. V tomto roku bude prebiehať v 5km verzii 

29. mája na jazere Veľký Draždiak a virtuálne od 25. mája a do 5. júna. Záujemci a záujemkyne 

sa môžu prihlásiť tu: https://www.facebook.com/behprezdraveprsia/  

 

O ochorení 

Na Slovensku každoročne  zbytočne zomrie  priemerne 300 žien, pretože pravidelne 

neabsolvujú preventívne mamografické vyšetrenie, ktoré je schopné odhaliť ochorenie včas 

v štádiu, kedy je liečiteľné. „Plošný štátom garantovaný mamografický skríning môže tento 

stav výrazne zlepšiť. Zdravotné poisťovne na základe skríningového programu pozývajú ženy 

od 50 do 69 rokov na mamografické vyšetrenie,“ uviedla MVDr. Jana Trautenberger Ricová, 

koordinátorka skríningov z Národného onkologického inštitútu. Dodáva, že  ide o nesmierne 

dôležitú aktívnu prevenciu zo strany štátu a zdravotných poisťovní.   
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