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Vážení priatelia, milí čitatelia!

Zakladateľ svetoznámeho vyhľadávača Google, ktorý denne využívajú milióny interne-
tových priaznivcov na celom svete, teda muž menom Sergey Brin, sa raz svojich zamest-
nancov opýtal, za čo firma najviac platí. Položil im absolútne jednoduchú otázku, na 
ktorú ktokoľvek z nich – počnúc pani upratovačkou a končiac ambicióznym vicepreziden-
tom – mohol dať správnu odpoveď. Mohlo to tak byť, ale nebolo! Na prvé počutie všedná 
otázka totiž v sebe skrývala kľúč, ktorý napriek tomu, že otvára povestnú trinástu kom-
natu naplnenú úspechom, šťastím, spokojnosťou atď., absolútna väčšina z nich prehliadla, 
alebo doslova ignorovala. Po vyhodnotení tejto neformálnej ankety vyšlo najavo, že na 
spomínanú prostú otázku vlastne nikto nedokázal správne odpovedať. Ukázalo sa totiž, 
že to, za čo vysoko prosperujúca firma najviac platí, nie sú mzdy, nie je to elektrina, plyn, 
voda či rôzne služby, ba dokonca to nie je ani vývoj nových technológií. Čuduj sa svete, ale 
sú to – stratené, premárnené príležitosti. Teda všetko to, čo sa urobiť mohlo, ale z rôznych 
príčin sa nespravilo.
Sergey Brin, človek, ktorému to myslí a ktorý nemá ďaleko od slov k činom, tvrdí, že cena, 
ktorú platíme za stratené či premárnené príležitosti je nesmierne vysoká. Žiaľ, málokto 
z nás si to uvedomuje, pretože je to cena pomyselná, nehmotná a neviditeľná. A nakoľko 
nám to nedochádza, táto strata nás nemrzí. A mala by! Každá premeškaná príležitosť 
totiž znižuje bonitu nášho života, uberá mu na kvalite, robí ho chudobnejším, jednotvár-
nejším. Mnohí z nás majú vždy naporúdzi tisíc zdôvodnení a výhovoriek, prečo nemohli 
urobiť to či ono, prečo sa im nepodarilo vyskúšať si niečo nové, objaviť nepoznané... Isteže, 
stane sa, že pre objektívne príčiny človek premárni príležitosť, alebo že zlyhá, pretože 
ho na lopatky položila hlúpa náhoda, triviálna maličkosť. Pred niekoľkými týždňami si 
napríklad skvelý hokejový útočník Washingtonu Alexander Ovečkin zle nastavil budík 
a zaspal: na štadión prišiel neskoro. Premárnil šancu odohrať vynikajúci zápas, nepomo-
hol svojim ani sebe, a jeho klub prehral v zápase so súpermi zo San José ... Vedenie klubu ho 
potrestalo vysokou pokutou, ale Ovečkinovi nebolo ľúto peňazí, viac ho mrzela premár-
nená šanca ukázať na ľade, čo vie. V ďalšom zápase však už nastúpil, dáva góly a tak ako 
doteraz, určite ešte neraz strhne víťazstvo na stranu svojho mužstva.
Nuž stáva sa všeličo, človek je omylný. Najhoršie je to však vtedy, keď nezlyháme náho-
dou, ale systematicky. Keď nevyužijeme príležitosť, premárnime šancu, pretože sme leni-
ví, duchom slabí, nechce sa nám. Keď sa statočne držíme inovovaného príslovia - čo môžeš 
urobiť dnes, môžeš urobiť aj zajtra, či pozajtra. A tak to radšej neurobíme!
Tí najlepší z nás pochopili, že je škoda každej premárnenej príležitosti. Mali sme ju vyu-
žiť, mohli sme už byť ďalej. Netreba k tomu veľa – chcieť, snažiť sa, pokúsiť sa o to. Nemu-
síme objavovať Ameriku, nemusíme zdolávať Mount Everest! Dokonca nemusíme urobiť 
ani vedecký objav, aký sa podaril Marjorii Riceovej z amerického San Diega. Jednodu-
chá žena, matka piatich detí, si raz v odbornom mesačníku Scientific American, ktorý si 
predplácal jeden z jej synov, náhodou všimla článok, že vedci si celé desaťročia turbujú 
hlavy, akú podobu môžu mať päťuholníkové dlaždice, aby ich bolo možné spolu poskladať. 
Desiatky chýrnych matematikov riešili túto úlohu a za polstoročie našli deväť možností. 
Pani Riceová, žena bez matematického vzdelania, ale nepochybne skrytý talent, si vtedy 
povedala, vraj to skúsi vyriešiť- a našla štyri ďalšie varianty. Neskôr povedala, že jej 
nešlo o nič, iba chcela využiť ponúkanú príležitosť a skúsiť niečo nové. Dnes jej dlaždicové 
skladačky zdobia vstupnú halu Matematickej asociácie Ameriky (MAA) vo Washingtone.
Premárnené príležitosti sú príliš nákladnou záležitosťou pre nás všetkých, zdravých aj 
chorých ľudí. Samozrejme, pacienti majú viac objektívnych príčin, prečo nedokážu mno-
hé ponúkané šance využiť. Ale koľko je takých, ktoré využiť mohli a nevyužili? Koľko 
„esemkárov“ sa vzdá šance zacvičiť si, ísť na prechádzku, absolvovať nenáročnú túru, 
pretože raz je príliš chladno, inokedy je zase príliš teplo, potom svieti slnko, alebo prší... 
Pohodlnosť je zlá, zvádza k tomu, že človek prestáva bojovať poctivo, čestne, statočne, 
ale hľadá výhovorky, bočné chodníčky. A u „esemkárov“ je cena premárnených príležitostí 
mimoriadne vysoká – je to cena, ktorá znižuje kvalitu ich života, je to cena postupnej 
straty dôstojnosti.
Hovorí sa, že tí najlepší využijú väčšinu príležitostí. Milí „esemkári“, kto však povedal, 
že medzi najlepšími nemôžete byť aj vy? Môžete, len to treba skúsiť! Každý z nás raz 
bude bilancovať svoje straty a nálezy, a vám, milí „esemkári“, želám, aby vo vašej život-
nej bilancii počet príležitostí, ktoré ste využili, prevažoval nad tými, ktoré ste prepustili. 
 

Ľubomír Stanček

Buď trpezlivý. 
Porozumenie nech ťa 
sprevádza, keď skúmaš, 
čo ju bolí. Život je veľké 
krásne umenie. Nemáme 
ešte pre ten odbor školy. 
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Pani doktorka, už niekoľko rokov 
poslednú májovú stredu považujeme 
za Deň nádeje pre pacientov s diag-
nózou skleróza multiplex. Výskum 
a vývoj nových liekov v tejto oblasti 
dnes napreduje veľmi rýchlo, a preto sa 
natíska otázka, či neexistuje nádej, že sa 
raz lekárskej vede podarí zvládnuť toto 
zatiaľ nevyliečiteľné ochorenie?
Nemyslím si, že sa ho podarí vyliečiť, 
pretože sclerosis multiplex je nevylie-
čiteľné zápalové a neurodegeneratívne 
chronické ochorenie. Na druhej strane 
naozaj stále pribúdajú nové lieky, ktoré 
stabilizujú ochorenie a pacienti majú 

z roka na rok podstatne lepšie šance na 
skvalitnenie svojho života. Výrazne sme-
rom dopredu sa posunula tak liečba, ako 
aj komplexný prístup k pacientom s SM.
 
Neexistuje však aspoň vízia, že by raz 
mohlo dôjsť k zásadnému zvratu, že by 
sa mohol objaviť zázračný liek a „esem-
ka“ definitívne skončí? Veľké farmaceu- 
tické firmy predsa investujú obrovské 
peniaze do výskumu, do hľadania prí-
čin, prečo toto ochorenie vlastne vzniká, 
čo ho spôsobuje a ako by bolo možné 
odstrániť následky jeho vyčíňania 
v ľudskom organizme. Dnes sa síce stále 

zdôrazňuje, že všetky príčiny ochorenia 
ešte celkom nepoznáme, ale čo ak ich 
raz spoznáme? A ak budeme poznať 
príčiny, budeme hľadať spôsob, ako ich 
odstrániť, ako chorobu vyliečiť...
Odpoviem protiotázkou - čo vylieči 
rakovinu alebo cukrovku? Sú to chronické 
ochorenia a hoci sa ich liečba významne 
zlepšila, dosť pochybujem o tom, že by ich 
bolo možné úplne vyliečiť. už aj z toho 
dôvodu, že musíme brať do úvahy fakto-
ry, ktoré na ne vplývajú: spomeňme hoci 
zdevastované životné prostredie, v akom 
žijeme, čo všetko do seba dostávame, 
napríklad v strave, aké jedy, hormóny, atď. 

žijeme v dobe prevratných zmien, nové technológie, s ktorými sme sa – obrazne povedané – ráno ledva stihli 
oboznámiť, sú už večer morálne zastarané, a na ich miesto sa tlačia stále novšie a novšie. Veda a výroba robia 
všetko preto, aby človeku uľahčili a skvalitnili život. Rovnaká situácia vládne aj v zdravotníctve, kde majú pa-
cienti k dispozícii lieky, o akých sa pred pár rokmi ešte nikomu ani len nesnívalo. lekári uplatňujú nové liečebné 
postupy a vďaka novovyvinutým prístrojom sa na výrazne vyššiu úroveň dostala diagnostika ochorení... Napriek 
tomu nie všetky otázky spojené s chorobami sú už zodpovedané, na mnohé z nich nepoznáme odpovede, a pre-
to neduhy zatiaľ nie sme schopní odstrániť. O problémoch spojených s liečbou pacientov s diagnózou skleróza 
multiplex sme sa porozprávali s MuDr. DARINOu pETRlENIČOVOu, phD. z Centra pre liečbu sclerosis 
multiplex, ktoré pôsobí v rámci 2. neurologickej kliniky lFuK a uN v Bratislave.
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Pacienti so 
skleróZou 
multiPlex 
majú Z roka 
na rok lePšie 
šance na 
skvalitnenie 
svojho života

Okrem toho všade okolo nás je smog, che-
mické prostriedky a pribúda celý rad iných 
nepriaznivých činiteľov znemožňujúcich 
zdravý život. Toto všetko je živná pôda 
pre vznik spomínaných ochorení.

Tvrdí sa, že na Slovensku je približne 
8- tisíc pacientov s diagnózou SM. 
Nakoľko reálne je toto číslo? Z viace-
rých strán sa totiž objavujú informácie, 
že nie všetci pacienti prichádzajú so 
svojou „esemkou“ za lekárom a žiadajú 
ho o pomoc...
Ide o približné číslo. Je to svojím spô-
sobom akýsi kvalifikovaný odhad. Na 
jednej strane možno povedať, že číslo by 
mohlo byť nadhodnotené, lebo nie všet-
ky plaky na magnetickej rezonancii sú na 
podklade „esemky“, diferenciálna diag-
nostika SM je skutočne rozsiahla. Na 
druhej strane spomínané číslo môže byť 
aj podhodnotené, pretože náš diagnos-
tický záchyt nie je stopercentný. Mnohí 
pacienti nejdú so svojimi ťažkosťami 
k lekárovi a svoje problémy pripisujú rôz-
nym iným veciam, len nie vážnejšiemu 
ochoreniu. Stretávame sa často s tým, že 
do ordinácie príde pacient s niekoľkoroč-
nými závažnými ťažkosťami, ktoré dlho 
neriešil. Druhá vec je, že „esemka“ sa 
môže skrývať za iné ochorenia, trebárs 
za banálne bolesti krížov spojené s tŕp-
nutím dolných končatín. Je na šikov-
nosti lekára, aby zhodnotil celkový stav 
pacienta a neprehliadol výsledky, ktoré 
by viedli k podozreniu na SM.
 
Strava je jeden z kľúčových faktorov, 
ktoré ovplyvňujú vodivosť nervov. 
A práve obmedzenie prenášania vzru-
chov nervovými bunkami je charakte-
ristickou črtou „esemky“. Znamená to, 
že nevhodná strava skutočne do istej 
miery podmieňuje vznik tejto choroby 
a neskôr negatívne vplýva na jej prie-
beh? 
určite áno. žiaľ, tejto problematike sa 
nikto nevenuje tak, ako by si to zaslú-
žila. Existujú určité potraviny, ktoré 
majú takzvaný prozápalový potenciál. 
„Esemka“ je zápalové ochorenie a spo-
mínané potraviny v podstate spôsobia 
akoby lokálny zápal, ktorý prejde do 
systémového. Ako príklad môžem uviesť 
obyčajný lepok, ktorý je výrazne prozá-
palový a spôsobuje lokálny zápal v čreve. 
Veľa „esemkárov“ má takéto zápalové 
zmeny, aj keď navonok nemajú žiadne 
ťažkosti. Myslím, že lepok výrazne 
vplýva aj na priebeh sklerózy multiplex. 
Strave by sme teda mali venovať oveľa 
väčšiu pozornosť všetci, tak chorí, ako aj 
zdraví ľudia. 

Zastavme sa pri vašom konštatovaní, že 
oblasť vhodnej stravy pre „esemkárov“ 
(ale nielen pre nich) je pomerne málo 
prebádaná. Čím to je? Ľahostajným 
prístupom k tejto problematike alebo 
čímsi iným? Ak všetci prikyvujeme hla-
vami, že strava je veľmi dôležitá, prečo 

nejdeme ďalej?
Existuje tzv. Swankova diéta, ktorá 
meno dostala podľa lekára, čo ju vymys-
lel a uvádzal do života v štyridsiatych 
rokoch minulého storočia. Nedávno boli 
publikované prvé výsledky, z ktorých 
vyplýva, že vďaka tejto diéte sa dosť 
podstatne zlepšil priebeh ochorenia 
u mnohých pacientov. Tí dostávali suro-
vú stravu, ale aj takú, ktorá obsahovala 
dostatok nenasýtených mastných kyselín 
- takzvanú stredomorskú stravu. u 
nás sa zatiaľ problematike výživy nikto 
špeciálne nevenuje, čo je pre mňa istým 
spôsobom výzva a v najbližších mesia-
coch by som sa tomu chcela viac venovať.
 
Ak je u nás táto problematika akosi 
odsúvaná nabok, ako je to v zahrani-
čí? Spomenuli ste diétu doktora Roya 
Swanka, ale to bola predsa len jedna 
lastovička, a tá – ako sa hovorí – jar 
nerobí...
Azda je to tým, že táto téma sa nezdá 
byť príliš zaujímavá, trend všeobecného 
zdravého životného štýlu je tu už dlho. 
Nijaká špecifická diéta vhodná pre SM 
pacientov zatiaľ neexistuje ani u nás, ani 
v zahraničí. Samozrejme, okrem Swan-
kovej, ktorá je podľa mňa úspešná.
 
Žijeme v spoločnosti, ktorá podlieha 
diktátu obchodných reťazcov. Možno 
to bude znieť cynicky, ale tým je jed-
no, čo jeme, len nech na ponúkaných 
potravinách čo najviac zarobia. Ste 
presvedčená, že spoločnosť, ktorá prijala 
spomínaný diktát, má záujem na tom, 
aby ľudia jedli zdravú stravu?
určite to nie je ideálne, ale niečo sa 
predsa len robí. Napríklad čoraz častejšie 
nájdete v rôznych predajniach výrobky 
či potraviny, ktoré tam dosiaľ neboli, 
a ktoré sú napríklad bezlepkové. Myslím 
si, že ľudia sa začínajú zaujímať o tieto 
záležitosti, lebo im dochádza, v akom 
prostredí žijeme, čo sa vypúšťa do vody, 
vzduchu. Zdá sa mi, že naše povedomie 
sa v tomto smere prehlbuje, a to je dobré. 
A netýka sa to iba „esemkárov“, ale mno-
hých ľudí, chorých aj zdravých. Takže 
určite sa to niekam posunie. 

Následkom „esemky“ sa u pacienta 
môžu objaviť aj psychické poruchy. Naj-
novšie výskumy ukázali, že pacienti na 
rozdiel od skorších predpokladov trpia 
najmä na depresívne syndrómy, ako je 
trúchlivosť a nedostatok záujmu o život. 
U chorých sa však prejavujú aj eufo-
rické nálady, ktoré nemožno zosúladiť 
s priebehom tohto ochorenia. Stretli ste 
sa vo svojej praxi s takýmito prípadmi, 
pretože je dosť zvláštne, ak vážne chorý 
človek prepadne veselosti a neodôvod-
nenému veseliu?
áno, stáva sa to, pretože sú to symptómy 
ochorenia dané samotným ochorením, 
a sú podmienené lokalizáciou zápalových 
lézií. pacient teda môže podliehať rôz-
nym emóciám, depresii, úzkosti a nie sú 

zriedkavé ani schizoafektívne poruchy, 
počnúc povedzme schizofréniou a kon-
čiac eufóriou - patologickou veselosťou. 
Spomínané psychické príznaky však 
môžu byť aj reakciou na ochorenie ako 
také, či už ide o depresiu, úzkosť, strach 
z liečby, alebo z injekcií, ktoré pacient 
dostáva. Súhrnom - psychické príznaky 
sú dané ochorením ako takým, alebo sú 
reakciou na „esemku“. Euforickí pacien-
ti, o ktorých hovoríme, sa vyskytujú skôr 
medzi „esemkármi“ v ťažších štádiách 
ochorenia, ktorí sú viac-menej už ležiaci. 
pacient v nižšom štádiu postihnutia 
nezvykne takto reagovať. 

Návšteva u neurológa či vyšetrenie 
v SM centre je vždy vážne, strohé, 
napäté, prosto úsmev či náznak humoru 
tu nemá miesto... Alebo to nie je celkom 
tak? 
Ani nie. Tak lekár, ako aj sestra, musia 
byť veľkí psychológovia a odhadnúť 
mieru, do akej je možné s pacientom ko-
munikovať žoviálnejšie, nadľahčiť vážnu 
situáciu. Musíme vedieť, čo „esemkára“ 
poteší a čo ho môže zarmútiť, a musíme 
zvážiť, ako dôležitú a podstatnú infor-
máciu pacientovi podať. Snažíme sa, aby 
v ambulancii boli prítomní - najmä pri 
prvých návštevách - aj príbuzní, rodina 
alebo najbližšie okolie pacienta. Niekedy 
je tam potom predsa len veselšie. 

Na Slovensku máme sieť SM centier, tie 
však – rovnako ako celé naše zdravot-
níctvo – závisia od financií. Spomínali 
sme stravu a potrebu osvety. Máte v SM 
centre, povedzme, výživového poradcu? 
Máme problém najmä s rehabilitáciou, 
ktorú pacient nevyhnutne potrebuje, 
bolo by potrebné promptné psycho-
logické poradenstvo, stretávame sa 
s bagatelizovaním urologických ťažkostí. 
Výživový poradca, to je čosi, čo je kdesi 
vo hviezdach. Táto otázka zatiaľ vôbec 
nie je na programe dňa, pretože musí-
me riešiť naliehavejšie veci, trebárs už 
spomínanú rehabilitáciu.

Vo svete „esemkárov“ existujú rôzne 
tabu. Napríklad alkohol a cigarety. 
Stretli ste sa s pacientmi s diagnózou 
skleróza multiplex, ktorí napriek tomu, 
že si boli vedomí vážnosti svojho stavu, 
pili, fajčili, a vôbec tvrdo sa likvidovali? 
áno, stretla som sa s takýmito prípadmi. 
Mala som napríklad mladého pacienta 
s „esemkou“, ktorý bol vo veľmi vážnom 
stave, a napriek tomu bol jedna ruka 
s Majstrom alkoholom. lieky neužíval 
a stále veľmi pil, jednoducho správal sa 
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absolútne nezodpovedne. počas rozho-
vorov síce sľuboval, že s tým prestane, 
ale v skutočnosti to vyzeralo opačne. 

Ako možno takéto konanie charakteri-
zovať? Že pacient sa sám vybral v ústre-
ty smrti?
Mládenec k nám chodil s otcom, ale ani 
ten si s ním nevedel rady. Bol to zvláštny 
prípad. Na kontrolu prichádzali raz za 
dva-tri mesiace a otec bol z toho nešťast-
ný, lebo chlapec bol „trieda“. Na jednej 
strane chcel sekať dobrotu, ale nešlo to, 
vždy to boli iba prázdne sľuby... Zjavne 
to súviselo s jeho osobnosťou, pretože 
ako sa ukázalo, už aj predtým mal rôzne 
problémy. V takomto prípade je potom 
každá rada drahá a lekár môže efektívne 
pomáhať iba tomu, kto sa aj sám chce 
liečiť. S tým chlapcom nič nepohlo, 
dokonca ani to, keď som mu ukazova-
la jeho skutočne závažné postihnutie 
mozgu a miechy, ako sa nám objavilo na 
magnetickej rezonancii. Bol to otvorený 
hazard so životom. 

Niekedy je to však aj tak, že istá ľahko-
vážnosť vyplýva z pacientovho momen-
tálneho stavu. V určitom období sa cíti 
relatívne dobre a začne mať pocit, že je 
to už trvalý stav a vlastne mu nič nie je. 
preto - hurá do života! Ale „esemka“ je 
zákerný protivník, ktorý vyčkáva, číha 
a udrie, keď to človek najmenej čaká. 
O nevyspytateľnosti tohto ochorenia 
hovorí aj skutočnosť, že niekto má na 
magnetickej rezonancii tri „bodečky“ 
a je na vozíku, kým iný má vážny nález, 
a chodí. Aj spomínaný mládenec sa 
cítil relatívne dobre, hoci jeho nález bol 
naozaj škaredý.

Stane sa, že pacient svojvoľne preruší 
liečbu? Ak áno, aké stanovisko k tomu 
zaujme lekár?
Takéto prípady sa stávajú, je to dané 
napríklad tým, že pacienti majú strach 
z injekcií, ktoré si musia aplikovať. 
Úprimne povedané, neviem či ja sama by 
som to dokázala, či by som to každo-
denne zvládala, pretože nie je to také 
jednoduché. A sú pacienti, ktorí sa 
s tým vyrovnávajú veľmi ťažko, najmä ak 
nemajú okolo seba dostatočnú podporu. 
Sprievodné znaky injekcií, ako napríklad 
takzvané chrípkové príznaky, či kožné 
reakcie, to nie je nič príjemné. A ak 
navyše pacient nepochopil všetky infor-
mácie ohľadom svojho ochorenia, môže 
sa potom stať, že liečbu ukončí, resp. 
pri kontrolách v ambulancii zo strachu 
klame. Stáva sa to hlavne u žien.

Keď vznikne takáto situácia a pacient 
„odskočí“, je neskôr šanca, že by sa 
k liečbe mohol vrátiť? 
Môže sa vrátiť, ale lekár musí byť pre-
svedčený, že nový pokus z jeho strany 
bude seriózny, že to so svojou liečbou 
myslí skutočne vážne. Samozrejme, 
vezmeme ho nazad, a podnety k návratu 
k liečbe môžu byť rôzne. Neraz ich k ta-
kémuto kroku popchne to, že dostanú 
atak, zhorší sa ich zdravotný stav. Vtedy 
sa jednoducho zľaknú a nanovo si hľada-
jú cestu k lekárovi.

Pred chvíľou ste spomenuli, že pacient 
môže mať veľký strach z injekcií. Môže 
tento faktor nadobudnúť až také rozme-
ry, že sa chorý človek zriekne liečby?
áno, zohráva to dosť veľkú úlohu. 
Máme nemálo pacientov, ktorí majú 
z injekcií panický strach. podľa štúdií 

si takmer 50 percent pacientov nepichá 
injekcie vlastnou rukou, to znamená, že 
sa toho boja, a injekcie im pichá sestra, 
sused, manžel alebo ktosi z priateľov. 
Túto skutočnosť lekár musí brať do úva-
hy, hoci na druhej strane treba povedať, 
že aj v tejto sfére sa situácia mení. Dnes 
je to už jednoduchší proces, napríklad 
existujú aj injekčné perá. Mali sme však 
pacientku, ktorej injekcie pichal otec 
a napriek tomu liečbu nezvládala, a mu-
sela ju ukončiť. 

Spomínaný faktor strachu odpadá, keď 
pacient užíva lieky v tabletkách. Dá sa 
teda povedať, že je to obrovský pokrok 
v porovnaní s injekciami, či nie? 
Isteže, ale na druhej strane netreba byť 
príliš jednostranný a injekcie ako také 
zatracovať. S nimi totiž máme dlhoročné 
skúsenosti a presne vieme, čo od nich 
môžeme čakať, kým tabletky sú na trhu 
pár rokov a nepoznáme ich nežiaduce 
účinky z dlhodobého hľadiska. Na Slo-
vensku sú ešte iba od januára tohto roku 
a zatiaľ nemáme taký veľký súbor pa-
cientov, aby sme z vlastnej praxe zodpo-
vedne vedeli vyhodnotiť, do akej miery 
sú efektívne a bezpečné. Myslím si, že 
všetko má svoje plusy aj mínusy. liečba 
by mala byť vždy šitá pacientovi na mie-
ru. Vždy sa nájde „ten správny liek pre 
každého“, niektorý pacient si napríklad 
radšej raz za tri dni pichne injekciu, ako-
by mal každý deň užívať tabletky. Takže 
mnohí pacienti majú z injekcií strach, 
ale nemenej je takých, ktorým vyhovujú 
a nemajú s nimi problém. Takže by som 
to nepaušalizovala.

Hovoríte, že tabletky sú u nás krátko, 
ale vo svete sa objavili už skôr, a ne-
pochybne existujú už aj hodnotiace 
štúdie...
áno, v zahraničí sa objavili o pár rokov 
skôr. Ich dlhodobý efekt však poznáme 
iba zo štúdií, ale praktické bohatšie 
klinické skúsenosti chýbajú. Jeden uhol 
pohľadu sú výsledky štúdií, druhý vlast-
ná klinická skúsenosť.

V tejto súvislosti možno ešte dodať, že 
nerozvíja sa iba lieková základňa, ale 
aj technika, pretože napríklad technici 
vyvinuli super tenkú ihlu, ktorá výrazne 
znižuje bolestivosť vpichu...
áno, veľmi tenká ihla je menej bolesti-
vá. Okrem toho sa upravuje frekvencia 
podávania lieku, úpravou množstva 
liečiva je možné liek, ktorý sa predtým 
podával denne, aplikovať už len trikrát 
za týždeň. Sú už aj injekcie s aplikáciou 
raz za dva týždne. pri nasadzovaní lieč-
by rozhoduje viacero faktorov, napríklad 
keď plánujeme tehotenstvo, tak určitý 
druh tabletiek je menej vhodný a lepšie 
sú injekcie. Teda každá liečba, či už sú 
to injekcie, tabletky alebo infúzna liečba, 
má svojho konkrétneho pacienta. 

PriPraVil Ľubomír Stanček
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Stojte PeVne na zemi
Dozvedeli ste sa diagnózu a ste v šoku. 
Váš život sa otriasol v základoch a vy sa 
pýtate – prečo? prečo práve ja? Aká je 
moja vina, keď ma osud takto potrestal? 
A čo bude zajtra? Ako budem ďalej žiť, 
keď ma telo odmieta poslúchať, keď ma 
zradilo a nechalo ma napospas tejto straš-
nej chorobe? ľutujete sami seba, nenávi-
díte celý svet, hneváte sa na svoje okolie, 
na všetkých ľudí, ktorí sú na rozdiel od 
vás zdraví. 
Nuž áno, osud vám nepraje! Ale dosť, 
zastavte sa, prerušte svoj nárek a pozrite 
sa do pomyselného zrkadla. Čo v ňom 
zazriete? Bedákajúcu osobu, ktorá nevidí, 
pretože nechce vidieť, že život ide ďalej. 
Ale či to chcete, alebo nie, svet sa stále 
krúti dokola, slnko vychádza a zapadá, 
ľudia sa rodia, milujú a umierajú. Takže 
alebo sa budete ukájať v sebaľútosti, a pre-
márnite čas, ktorý vám bol ešte vymeraný, 
alebo zdvihnete hlavu a poviete si: nech 
sa stalo, čo sa stalo, som to stále ja a iba 
na mne záleží, ako svoj život prežijem. 
Zastavte sa teda, dožičte si čas, aby ste sa 
vyrovnali s novou situáciou. Nerozmýšľaj-
te, čo bude zajtra, uvažujte o tom, čo vás 
čaká dnes. Zvážte svoje možnosti a buďte 
k sebe až neľútostne úprimní. Nikto vás 
predsa nepozná tak dobre, ako sa poznáte 
vy sami, a preto svoje ďalšie napredovanie 
držíte vo vlastných rukách. Nemá zmysel 
bojovať proti osudu, proti tomu, čo je už 
nezvratné, novú situáciu treba prijať a tre-
ba z nej vyťažiť čo najviac pre seba!

začiatok noVej ceSty
uvedomte si, že nekľačíte v šprintérskych 
blokoch, aby ste odbehli „stovku“ či „dvoj-
stovku“, ale stojíte na štarte obrovského 
maratónu, pretože život so sklerózou 
multiplex je beh na dlhú trať. Nesnažte sa 
teda vyčerpávať zúfalstvom, pretože ide 
o zápas, na ktorý si budete musieť vymys-
lieť múdru a účinnú stratégiu a taktiku. 
Získajte čo najviac poznatkov o svojom 

ochorení, zháňajte si informácie o mož-
nostiach liečby, životospráve, aktivitách, 
teda o všetkom, čo by mohlo zlepšiť váš 
zdravotný stav. Berte si k srdcu rady leká-
rov, konzultujte svoj stav s odborníkmi, 
ale predovšetkým bez prestania a pozorne 
počúvajte hlas svojho tela.

zmiernite krok
Spomaľte svoje životné tempo, šetrite 
sa, naučte sa oddychovať, vážte si každú 
chvíľu, ktorá vám prináša radosť a prí-
jemný zážitok. Do svojho programu 
rozhodne zaraďte pohyb, cvičenie, telesnú 
aktivitu – skúste si nájsť „svoju parketu“, 
z ktorej vždy a s radosťou „strelíte kôš“.

milujte SVoje telo 
počúvajte hlas svojho tela a začnite si viac 
veriť. Isteže, dostali ste riadnu facku od 
osudu, ale stále ste to vy, stále je to vaše 
telo, a práve ono si teraz zaslúži oveľa viac 
vašej pozornosti, ako predtým. Načúvajte 
ozvenám, ktorými sa ohláša vaše telo, 
„rozprávajte sa“ s ním, pretože iba z tohto 
dialógu sa potom môže zrodiť cesta, po 
ktorej budete ďalej kráčať životom. Verte 
si, myslite pozitívne, pretože myšlienky 
ovplyvňujú vaše pocity a telesné konanie. 
S pozitívnym nábojom často rýchlejšie 
a efektívnejšie vyriešite svoje problémy. 
pozitívne myslenie zaháňa negatívnu 
sebaľútosť, smútok a depresiu.

dôVerujte, ale PreVerujte
Inými slovami povedané, ochorenie, ktoré 
vás postihlo, prináša so sebou mnohé ob-
medzenia. Váš pohyb môže byť pomalší, 
ale vždy musí byť bezpečný. Snažte sa 
chodiť opatrne, aby ste predišli úrazu. 
Dôverujte ceste, po ktorej kráčate, ale 
vždy si najprv všetko dôkladne preverte. 
Ak to už ináč nejde, a potrebujete oporu, 
povedzte si, že palička či barla sú vaši 
pomocníci a priatelia, preto ich pomoc 
vítate. A ani vozík nie je žiadna hanba či 
poníženie, naopak, je to prostriedok, vďa-

ka ktorému sa rozširuje váš akčný rádius 
a vaše obzory.

určite Si reálne ciele
Opäť si postavte pred seba spomínané 
pomyselné zrkadlo a kriticky sa pozrite 
na seba. Váš triezvy pohľad nepochybne 
správne vyhodnotí, čo momentálne doká-
žete zvládnuť a čo nie, pretože zatiaľ je to 
nad vaše sily.

neizolujte Sa!
Na začiatku ochorenia cítite, že vás osud 
zahnal do kúta, že okolie sa na vás pozerá 
ako na outsidera, niekoho menejcenného 
a preto sa schováte v tom kúte, a upred-
nostňujete samotu. Nesmiete sa však 
oddávať bolestínstvu a sebaľútosti príliš 
dlho, nesmiete sa dobrovoľne dlhodo-
bo izolovať. Nie ste vinní v tom, že ste 
ochoreli, nenesiete za to zodpovednosť! 
preto čím skôr zbúrajte pomyselný múr 
okolo seba, vyjdite medzi ľudí, zájdite 
do najbližšieho SM centra, rozprávajte 
sa s okolím, hovorte o svojich problé-
moch, pocitoch a emóciách s príbuznými, 
priateľmi, so spriaznenými dušami, ktoré 
postihol rovnaký údel. Nebojte sa nájsť si 
svoju bútľavú vŕbu, ktorej sa zdôveríte so 
všetkými starosťami aj radosťami. Komu-
nikácia prináša nový pohľad na svet a nová 
perspektíva vám otvára dvere k novým 
ľuďom, ktorí vám pomôžu kvalitnejšie žiť.

neVzdáVajte Sa
poznáte nielen svoju diagnózu, ale nau-
čili ste sa so svojou sklerózou multiplex 
dokonca žiť. Ste však už unavení takýmto 
životom, cítite sa vyhorení... Nevzdá-
vajte sa a pokračujte na tejto ceste, hoci 
vás prepadla únava a skepsa, hoci život 
s „esemkou“ je skutočne náročný a ťaž-
ký. Napriek tomu nič nestratil zo svojej 
podstaty – stále je to váš život a preto stojí 
za to žiť ho! A urobte všetko pre to, aby to 
bol jedinečný život! 

(ir)

žite život naPlno!

recept  
na život  

s „eseMkou“ 

nikdy sa nevZdávajte 
na maratónskej 
trati, na ktorej 
je vaším osudovým 
súPerom skleróZa 
multiPlex
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priateľstva namaľoval melancholický 
portrét tohto excelentného galeristu. 
pri vytváraní zamýšľanej expozície 
nového rakúskeho umenia bol Franz M. 
haberditzl nabitý energiou – oslovoval 
mecenášov a milovníkov umenia, ktorí 
svojho času stáli pri zrode secesie, 
a presviedčal ich, aby pomohli (finančne, 
darmi umeleckých diel atď.) uskutočniť 
tento pozoruhodný projekt. Odvážnej 
premene galérie v Belvederi venoval 
všetky svoje sily. Jeho snaha nebola márna, 
pretože sa mu podarilo získať vyše 500 
diel od viac ako 250 umelcov. Aj vďaka 
vplyvu a nezištnej pomoci osobností 
a spoločenských celebrít, k akým sa radili 
Adele Blochová-Bauerová a jej manžel 
Ferdinand, dokázal práce avantgardných 
umelcov energicky pretláčať aj do tých 
viedenských galérií a výstavných siení, 
ktoré predtým o ne nemali záujem, 
a odmietali ich. umenie má silu otvárať 
mysle ľudí a meniť svet – túto myšlienku 
presadzoval prakticky po celý svoj život... 
V Belvederi sa dnes nachádzajú jedinečné 
umelecké zbierky, je tu viac ako 500 rokov 
umenia od stredoveku po 20. storočie. 
Trvale sú tu vystavené diela najlepších 
rakúskych umelcov, ku ktorým sa radí 
Gustav Klimt, Egon Schiele či Oskar 
Kokoschka... Ich práce sú neoddeliteľnou 
súčasťou svetového kultúrneho dedičstva. 
už skutočnosť, že o tento novoveký 
umelecký poklad sa zaslúžil predovšetkým 
Franz Martin haberditzl, je hodná 
obdivu. A naše uznanie ešte vzrastie, keď 
vezmeme do úvahy, že spomínaný riaditeľ 
Belvederu bol celý svoj život odkázaný 
na invalidný vozík. Viedenskí lekári mu 
svojho času určili diagnózu reumatoidná 
artritída. Úroveň dnešnej medicíny 
nám však dovoľuje tvrdiť, že tento 
výnimočný človek trpel na roztrúsenú 
sklerózu. Napriek svojmu ťažkému 
ochoreniu dokázal vytvoriť dielo, ktoré je 
mimoriadne a zaslúži si hlbokú úctu.

VernoSť hokeju
Sme hokejový národ, hokej milujeme, 
a žijeme ním – dá sa povedať – vo dne, 
v noci. Fandíme nášmu „nároďáku“ 
na majstrovstvách sveta či na zimnej 
olympiáde, držíme palce bratislavskému 
Slovanu v ruskej Khl a v noci, či 
zavčasu ráno, mnohí z nás nedočkavo 
lovia výsledky z najlepšej hokejovej 
súťaže na svete – americkej Nhl. 
hokej je šport, ktorý dokáže zvyčajne 
rozdelené a rozvadené Slovensko spájať 
a zjednocovať, umožňuje mu spoločne 
fandiť „tým našim“. hokej je šport 
mladých, silných a zdravých chlapcov, 
ktorí – spomeňme hoci našich hviezdnych 
rodákov, trebárs Mariána hossu, Zdena 
Cháru, Mariána Gáboríka, ľubomíra 
Višňovského, Mira Šatana... – sú vzorom 
pre naše deti a mládež. Nečudo, že mnohí 
z nich už od školských čias snívajú svoj 
sen o tom, ako raz zažiaria v úlohách tých 
najväčších a najlepších profesionálnych 
hviezd na ľade za veľkou mlákou.
pravda, takéto sny snívajú chlapci nielen 
na Slovensku, v Česku, Švédsku, ale 
prakticky v celej Európe. pochopiteľne, 
aj v Spojených štátoch a Kanade. 
„Dostať sa tak raz do siene slávy NHL, 
to by bolo dačo, kvôli čomu sa oplatí žiť“,- 
prebleskovali z času na čas viac než smelé 
myšlienky aj v hlave prostého amerického 
chlapca Josha hardinga. Byť najlepším 
brankárom oboch konferencií, vyhrať 
Stanleyho pohár, získať slávu a obdiv 
tisícov divákov – to boli méty, ktoré túžil 
dosiahnuť mladý hokejista... Josh však 
nebol veľkým hráčom len vo svojej bujnej 
fantázii, neutiekal sa do predstáv, ktoré 
nemali nič spoločné so skutočnosťou. Bol 
brankár, trénoval, cvičil, zdokonaľoval sa 
a s pribúdajúcimi rokmi narastalo i jeho 
majstrovstvo. hokejovo dozrel a v prvej 
možnej chvíli chytil šťastie za pačesy. 
hral slávnu kanadsko-americkú hokejovú 
ligu – Nhl. 
Jeho sen o dvorane slávy sa však 

skončil predčasne. Na jar tohto roku 
sa v periodiku Star Tribune objavil 
článok s titulkom Brankár klubu Nhl 
ukončí svoju kariéru kvôli roztrúsenej 
skleróze. Absolútna väčšina hokejových 
priaznivcov netušila, že tridsaťročný 
brankár klubu Nhl Minnesota Wild 
Josh harding bojoval nielen na ľade, 
ale aj mimo neho, že bojoval nielen 
proti zdatným a tvrdým súperom, 
ale aj proti tomu najneľútostnejšiemu 
sokovi – svojej chorobe. práve tá potom 
spustila záverečnú sirénu, ktorá ukončila 
jeho kariéru profesionálneho hráča 
v Nhl. Napriek tomu si Josh splnil svoj 
chlapčenský sen.
„Josh má problémy, ktoré sú vážnejšie ako 
hokej,“ vyhlásil pri Joshovej rozlúčke 
s Nhl generálny manažér Minnesoty 
Wild Chuck Fletcher. V minulej 
hokejovej sezóne Josh harding už 
nechytal ani v jednom zápase v Nhl, 
pretože pred začiatkom sezóny si zlomil 
nohu. Minnesota Wild ho preto poslala 
na svoju farmu, do klubu Ahl (American 
hockey league) Iowa Wild. V tomto 
mužstve potom odchytal dva zápasy, ale 
počas druhého ho museli hospitalizovať, 
pretože na ľade strácal vedomie. 
Roztrúsenú sklerózu u Josha hardinga 
diagnostikovali v roku 2012. Napriek 
svojej vážnej chorobe neopustil hokejovú 
bránku a pokračoval v profesionálnej 
hokejovej kariére. Stále chcel byť 
najlepším, najdokonalejším hokejovým 
profesionálom. Roku 2013 dostal ocenenie 
Bill Masterton Trophy, ktoré v Spojených 
štátoch udeľujú športovcom za vysoké 
športové majstrovstvo a za vernosť hokeju.

niekto má modré oči, niekto 
cukroVku, niekto čierne VlaSy, 
niekto „eSemku“
Diagnóza skleróza multiplex je rana 
osudu, nešťastie, úder pod pás, nazvite 
si to ako chcete, prosto je to životná 
katastrofa. Mám ju aj ja, žijem s ňou už 
vyše šesť rokov, ale budete sa čudovať, ja 
som osudu za ňu svojím spôsobom vďačná. 
hovorí sa, že každé zlo je na niečo dobré, 
a ja by som povedala, že práve toto je môj 
prípad. Skleróza multiplex ma totiž – aký 
to paradox! - vrátila do života, ukázala mi 
cestu, ktorou som opovrhovala, naučila 
ma pokore a tomu, ako byť vďačná za tisíc 
najbežnejších maličkostí. Možno niektorí 
nechápavo krútite hlavou nad tým, ako 
môže byť „esemkár“ vďačný za svoj 
zdravotný hendikep. hneď to vysvetlím...
Volám sa henrieta, mám 34 rokov 
a som „bankárka“. Teda bola som, 
kým ma nechytila do svojich osídiel 

Výnimočný galeriSta
Nádherné dielo rakúskeho maliara 
Gustava Klimta portrét Adely Blochovej-
Bauerovej, ktoré vzniklo v rokoch 
1907-1908, pozná celý kultúrny svet. 
Dáma v zlatom, ako toto plátno 
najvýznamnejšieho predstaviteľa 
viedenskej secesie istý čas volali, mala 
skutočne pohnutý osud, pretože zálusk na 
ňu si robili nielen nacisti, ale po druhej 
vojne aj rakúsky štát, ktorý ju vyhlásil 
za národný poklad, len aby ju nemusel 
vrátiť dedičom právoplatných majiteľov. 
po dlhotrvajúcom súdnom spore však 
slávna Adela chtiac-nechtiac opustila 
Viedeň a zakotvila v Spojených štátoch. 
V novembri 2007 svetoznáma newyorská 
aukčná sieň Christie ś zaradila do dražby 
viaceré Klimtove „majsterštuky“ a tie 
sa na scéne medzinárodného obchodu 
s umením stali skutočnou senzáciou. 
Mary Altmanová, Adelina neter žijúca 
v Spojených štátoch, vzápätí zlatý 
portrét predala Ronovi lauderovi za 135 
miliónov dolárov a chýrečný Klimtov 
portrét sa na istý čas stal najdrahším 
obrazom na svete. 
Adele Blochová-Bauerová, ktorá sa 

na nás z obrazu pozerá obklopená 
zlatou nádherou, bola ozdobou vysokej 
viedenskej spoločnosti pred prvou 
svetovou vojnou a v povojnovom období. 
Gustav Klimt namaľoval jej nesmrteľný 
portrét a ona - spolu so svojím manželom 
Ferdinandom - bola nielen zberateľkou 
umenia, ale aj obdivovateľkou a štedrou 
podporovateľkou umelcov. V umení 
videla nesmrteľnosť. S novým riaditeľom 
Belvederu Franzom Martinom 
haberditzlom – ako píše vo svojom 
knižnom bestseleri s názvom Dáma 
v zlatom Anne-Marie O´Connorová 
- spolupracovala na vytvorení zbierky 
Klimtových obrazov, ktorá sa mala stať 
jedinečným odkazom jej rodiny. „Chcem 
vytvoriť zbierku Klimtových diel, ktorá 
by bola prístupná verejnosti. Myslím, že 
to svojmu drahému priateľovi dlhujem,“ 
napísala 9. novembra 1919 Franzovi 
Martinovi haberditzlovi.
Riaditeľ galérie, znalec umenia, zberateľ 
a organizátor kultúrneho života vo Viedni, 
Franz Martin haberditzl, bol rojko 
a vizionár. Zaumienil si, že z Belvederu, 
honosného barokového paláca, ktorý na 
začiatku 18. storočia vybudoval princ 

Eugen Savojský, vytvorí svätostánok 
rakúskeho moderného umenia. Jeho 
ambiciózny plán mal nemálo priaznivcov, 
ale zároveň aj množstvo neprajníkov, ktorí 
tvrdili, že moderna do Belvederu nepatrí, 
pretože „pekná vyhliadka“ (Belveder 
v preklade znamená pekný výhľad, pekná 
vyhliadka) je predurčená klasike. Koniec 
koncov, od roku 1775 tu sídlila oficiálna 
cisárska obrazová galéria. 
princ Eugen Savojský zakotvil vo Viedni 
po úteku z Francúzska, kde mu po 
travičskej afére horela pôda pod nohami 
a svoje celoživotné dielo Belveder, 
obrovský palácový komplex, ponímal ako 
akýsi pomník svojho vojenského života. 
Tvrdohlavý Franz Martin haberditzl 
však zmenil jeho náplň a vytvoril v ňom 
výstavnú sieň výtvarnej avantgardy. 
Okrem Gustava Klimta miloval napríklad 
aj Egona Schieleho, ako jeden z prvých 
znalcov umenia rozpoznal jeho obrovský 
talent a predpovedal mu veľkú budúcnosť. 
Často kupoval jeho kresby a investoval aj 
do portrétu jeho manželky Edith, ktorý je 
dnes považovaný za výnimočné umelecké 
dielo. Schiele mu bol za to nesmierne 
vďačný a ako prejav priazne a hlbokého 

Tri ľudské osudy, tri príbehy, a každý je o inom. prvý je o túžbe človeka sprístupniť svojmu okoliu krásu, ukázať 
mu umenie, ktoré povznáša a robí život zaujímavejším, a azda aj lepším. Zasvätil celý svoj život galérii, ktorá je 
dodnes pýchou celej spoločnosti. Druhý je o veľkom sne mladého muža, ktorý chcel byť v živote – ako sa hovorí - 
„jednotka áčko“, a urobil všetko pre to, aby bol medzi tými najlepšími na svete. Aj bol! ľad sa stal jeho javiskom, 
na ktorom dokazoval svoje majstrovstvo. Tretí je zase o hľadaní cesty, ktorá dovedie človeka do cieľa: možno je tá 
cesta menej ligotavá, na prvý pohľad jednoduchá, skromná, ale je to cesta vykúpená skutočným ľudským šťastím. 
A to šťastie sa volá - dieťa, rodina, naplnenie poslania ženy a matky. Tri rôzne príbehy, tri rôzne osudy. Traja 
ľudia, ktorí napriek všetkým odlišnostiam majú spoločného menovateľa: sú to hrdinovia, ktorí dokázali prekonať 
sami seba, a ktorí boli – alebo ešte sú - pacienti s diagnózou skleróza multiplex.

cesty Za  
veľkým snom 

recept na 
dôstojnosť 

žitia

recept na 
dôstojnosť 

žitia

8 9

G
us

ta
v 

K
li

m
t -

 P
or

tr
ét

 A
de

ly
 B

lo
ch

ov
ej

-B
au

er
ov

ej

Il
us

tr
ač

né
 fo

to

osudy Pacientov so skleróZou 
multiPlex, ktorí sa Postavili  
Proti nePriaZni života



skleróza multiplex. Okrídlená fráza, 
že peniaze hýbu svetom, nie je slogan, 
ani prázdne heslo, pretože ono je to 
skutočne tak. Svet financií je elegantný, 
super štýlový, noblesný, ligoce sa v ňom 
nielen zlato, miliónové transakcie, skvelo 
architektonicky riešené bankové domy, 
ale roja sa v ňom aj príjemní ľudia. Je to 
skutočný raj – teda aspoň zvonku to tak 
vyzerá. Možno sa vari čudovať, že tento 
ligotavý finančný svet zvábil aj mňa? 
Skončila som školu a hneď som sa vrhla 
na kariéru. Zo začiatku mi to nepripadalo 
tak, že sa mením, že v snahe vyšplhať sa 
na vyššiu a vyššiu pozíciu som ochotná 
napríklad odkopnúť starých priateľov, 
pretože mi už nepasujú do portfólia. Tvrdí 
sa, že keď človek stúpa nahor, mal by 
slušne pozdraviť každého, koho stretne, 
aby neskôr, keď bude padať, mal kto 
pozdraviť jeho. poviem to na rovinu – je to 
riadny nezmysel! V tom trblietavom, ale, 
žiaľ, iba pozlátenom svete, nikto nikoho 
úprimne nezdraví, skôr každý každého 
šacuje, skúma a hodnotí, či a ako mu 
môže v niečom poslúžiť, alebo ako ho 
môže ohroziť. lebo čo ak sa z údajného 
priateľa vykľuje konkurencia, a tú už 
vonkoncom netreba zdraviť, pretože tú 
treba čím skôr odstreliť, zlikvidovať, 
znemožniť...
No, skrátim to... Moja kariéra veľkej 
finančníčky mala razanciu a ťah na 
bránu, oceňovali ma nadriadení aj 
konkurencia. už mi bolo Slovensko 
malé a pokukávala som po Európe. No 
a čo, veď práve tá potrebuje tvrdých 
profesionálov. No... Akurát som sa vrátila 
z dôležitej konferencie v paríži, keď ma 
„drobná zdravotná indispozícia“, takto 
som to vysvetľovala okoliu, zaviedla 
do nemocnice. Vyšetrenia, ktoré som 
absolvovala v rýchlom slede, som nebrala 
príliš vážne, veď načo sa znepokojovať 
kvôli nejakej komplikovanejšej chrípke. 
Z ničoho nič som sa však zrazu ocitla na 
lôžku a lekári mi oznámili diagnózu – 
skleróza multiplex.
Informácia ma nezlomila, nezdevastovala, 
nezadupala do zeme. Som chorá, tak 
ma liečte, veď preto som v nemocnici. 
A urobte to rýchlo! Na peniazoch 
nezáleží, ak treba, zoženiem si akékoľvek 
najnovšie a najúčinnejšie lieky hoci aj 
z Marsu!
To už bolo zrejme primoc na pána 
profesora, ktorý mi diagnostikoval 
ochorenie a tak si ma večer pozval do 
svojej pracovne na klinike. A tam mi to 
vytmavil. Ani sa nepamätám, ako som sa 
dostala naspäť na izbu. Ale došla som... 
A tam to na mňa doľahlo! Cítila som, 

že sa prepadám do trasoviska, že mi 
dochádza dych. prvá otázka, ktorá mi 
vtedy zišla na um - umiera sa na to? Asi 
nie, keď doktori spomínali liečbu. Ale 
ak je to nevyliečiteľné – aj to spomínali 
-, dokážem ešte niekedy normálne žiť? 
Mám teda napísať testament alebo mi 
ešte zostáva nejaký čas a mám sa ešte do 
niečoho púšťať? V banke či inde...
V nemocnici má čas úplne iný rozmer 
ako mimo nej. Keď je človek sám, prežíva 
nekonečne dlhé chvíle. A ja som tam 
bola sama. Isteže, kolegovia “bankári“ 
na mňa mysleli, posielali mi drahé, 
niekoľko sto eurové nádherné kytice 
kvetov, telefonovali a pýtali sa, aké lieky 
mi majú pozháňať... Zaujímali sa o mňa, 
cítila som ich spolupatričnosť a solidaritu. 
Ale do nemocnice nikto z nich neprišiel! 
Dokonca ani môj milovaný, ináč tiež veľký 
manažér, nepriletel z Ameriky, kde bol 
na trojmesačnej stáži, za mnou. posielal 
mi úžasné kvety, rozprávkové bonboniéry, 
drahé značkové parfumy, a cez telefón mi 
nalieval optimizmus – vraj, verí mi, že to 
určite perfektne zvládnem!
Nezvládla som to. Ani chorobu, ani 
samu seba. po nekonečnom váhaní 
som sa ozvala dávnemu kamarátovi, 
ktorému som pred rokmi dala kopačky, 
pretože mi nepasoval k môjmu skvelému 
„bankárskemu“ imidžu. O hodinu bol pri 
mne a potom do nemocnice chodil každý 
deň. Dnes máme spolu syna.
prepáčte mi, ak som vo svojej spovedi 
príliš otvorená a drsná, ale verte mi, že 

všetko, čo poviem, myslím úprimne. 
Vlastne by som mala byť „esemke“ 
vďačná, pretože ma vrátila do skutočného 
života, ktorý je určite menej ligotavý, ako 
ten v luxusných bankách, ale na druhej 
strane je v ňom miesto pre synčeka, 
manžela a oddaných priateľov. Myslím, 
že v podstate nie som zlý človek, ale sú 
veci, za ktoré sa hanbím. Napríklad za 
to, ako cynicky som sa zbavila dávnych 
kamarátov. Je mi z toho zle aj preto, lebo 
viete kto ma najviac podržal, keď mi 
bolo v nemocnici najhoršie? práve oni, 
spolužiačky so základnej a strednej, ľudia 
z okolia, rodina, na ktorú som sa pozerala 
cez prsty, teda všetci tí, ktorých som 
odkopla, ktorým som zbytočne ublížila. 
Ale už je to, našťastie, za mnou a dúfam, 
že mi osud dopraje ešte aspoň toľko času, 
aby som napravila to, čo som pokazila.
lekári vo Švajčiarsku tvrdia, vraj skleróza 
multiplex je choroba tisícov tvárí. Niekoho 
zdecimuje a prigniavi k zemi, a niekoho 
sa iba zľahka dotkne, akoby krídlom, 
a dovolí mu žiť. Mne „esemka“ ukázala 
novú životnú cestu. Svet bankovníctva 
nebude bezo mňa horší, ale ani lepší, 
no môj terajší, skutočný svet by nebol 
kompletný, keby v ňom nebol môj synček, 
manžel, staronoví naozajstní priatelia, 
rodina. Sklerózu multiplex beriem ako 
bežnú súčasť svojho života, koniec koncov, 
niekto má modré oči, niekto cukrovku, 
niekto čierne vlasy, niekto „esemku“. 
Každý sme nejaký...
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permanentná diskusia na túto tému pre-
bieha v lekárskych kruhoch, medzi socio-
lógmi, a tiež medzi politikmi od regionál-
nej úrovne až po parlament. Inú, živelnejšiu 
a „šťavnatejšiu“ podobu má debata na ve-
rejne dostupných sociálnych sieťach, kde 
však, žiaľ, často stráca podobu kultivova-
ného dialógu a mení sa na ostré výpady, 
útoky a rôzne osočovania. potom sa stá-
va, že namiesto serióznych argumentov sa 
podsúvajú tendenčne upravené fakty, ba 
nezriedka aj holé nezmysly. Každá stra-
na chce mať navrch, a tak sa šermuje na-
príklad s počtom klinických štúdií, ktoré 
potvrdzujú prospešnosť liečby (údajne už 
presiahol 30-tisíc), alebo opačne, vraj exis-
tuje množstvo sociologických štúdií, ktoré 
upozorňujú na to, že dekriminalizácia ma-
rihuany nepomáha chorým, ale rozširuje 
rady potenciálnych narkomanov. Spomína-
né pramene, ktoré je skutočne ťažko overiť 
a potvrdiť ich serióznosť, operujú trebárs 
s ďalším číslom - vraj najmenej 800 lekárov 
marihuanu testovalo a jej účinok na liečbu 
pacientov bol vysoko pozitívny. 
Využitie marihuany v medicíne je príliš 
vážna téma a o konečnom rozhodnutí, či 
ju legalizovať alebo nie, by nemal rozho-
dovať ukričaný vox populi vyznávajúci zá-
sadu - kto najviac kričí, má najviac prav-
du. To by malo vzísť zo serióznej diskusie, 
ktorá zodpovedne zváži a zhodnotí všetky 
liečebné plusy aj mínusy konope. A v ta-
kejto širokej rozprave by rozhodne nema-
li chýbať vecné a overiteľné argumenty, 
ktoré ponúkajú nielen lekárske tímy, ale 
aj poprední vedci a výskumníci z uznáva-
ných laboratórií.

Príklad Z Česka
Nie je to tak dávno - apríl 2013 - , čo 
v Česku legalizovali liečbu marihua-

nou. Schválili ju ako podpornú liečbu na 
zmiernenie ťažkostí dospelých, ktorí trpia 
na rakovinu, sklerózu multiplex alebo sú 
napadnutí vírusom hIV/AIDS. V tejto 
súvislosti sa žiada dodať, že českí pacien-
ti si liečbu konopami hradia z vlastného 
vrecka. u nás je zatiaľ situácia diametrál-
ne iná, liečba marihuanou oficiálne nie je 
schválená a zdá sa, že ani tak skoro nebu-
de. Samozrejme, príklad Českej republi-
ky nie je pre nás záväzný, ale pretože sme 
najbližšími a určite aj najlepšími susedmi, 
mnohí „esemkári“ na Slovensku hľadajú 
aj v tejto veci pomoc za riekou Moravou. 
pravda, hoci je táto téma tabu a neradi 
o nej hovoríme nahlas, pretože má zatiaľ 
až kriminálne pozadie, skutočnosť je taká, 
že mnohí pacienti si „mariánku“ zháňajú, 
či dokonca si ju pestujú sami, pretože ten-
to prostriedok skutočne zmierňuje prízna-
ky ich ochorenia. Oficiálne však táto lieč-
ba na Slovensku nie je legalizovaná.
V Česku je k dispozícii prípravok, kto-
rý môžu užívať aj pacienti s diagnózou 
skleróza multiplex, a túto skutočnosť vy-
užívajú aj niektorí naši „esemkári“. Buď 
požiadajú svojich známych, aby im ho pri-
viezli od našich západných susedov, alebo 
volia iný spôsob a k marihuane sa neja-
kým spôsobom dostanú aj sami. O spo-
mínanom prípravku z marihuany v Čes-
kej republike vieme už dosť dlho, ale ani 
to, že praha vyšla v ústrety pacientom so 
sklerózou multiplex, situáciu u nás nijako 
neovplyvnilo a nezmenilo. „Osobne liečbu 
marihuanou schvaľujem, pretože pacientom 
pomáha pri zmierňovaní typických symptó-
mov tohto ochorenia, a okrem toho pomáha im 
aj psychicky,“ hovorí MuDr. Darina petr-
leničová z Centra pre liečbu sklerózy mul-
tiplex na 2. neurologickej klinike lFuK 
a uN v Bratislave. „Jednoznačne vítam ten-

to liek a je na škodu, že u nás nie je k dispozí-
cii pre pacientov s diagnózou SM“.
Mimochodom, nie je to len v Česku, takto 
reagovali mnohé ďalšie krajiny. Česká tla-
čová agentúra (ČTK) napríklad priniesla 
stanovisko izraelských vedcov z hebrej-
skej univerzity, ktorí tvrdia, že konope by 
sa malo pestovať na liečebné účely, pretože 
zistili, že môže vyliečiť rakovinu a po-
máha aj pacientom s diagnózou skleró-
za multiplex. Renomovaný a celosveto-
vo uznávaný expert z uvedenej univerzity, 
profesor lumír hanuš, sa zaoberal vý-
skumom tzv. kanabinoidov, teda látok, 
ktoré sa vyskytujú v konope. Tvrdí, že je 
dokázané, že konope lieči niektoré druhy 
rakoviny. To bežné však nelieči, liečivé 
sú len odrody s vysokým obsahom účin-
ných látok. profesor hanuš zdôrazňuje, 
že „mohlo by byť náhradou farmaceutických 
prípravkov, ktoré sú drahé a mnohokrát majú 
vedľajšie účinky. Konope je účinnejšie, bez-
pečnejšie a omnoho lacnejšie.“ 
Spomenuli sme Izrael a v tejto súvislos-
ti možno pripomenúť, že v tejto krajine 
bolo konope určené na liečebné účely le-
galizované už v roku 1999. židovský štát 
zároveň prijal celý rad opatrení, ktoré za-
braňujú porušovaniu zákona o legalizácii 
marihuany. Napríklad za nelegálne poda-
nie látky mladistvému hrozí vinníkovi až 
25 rokov väzenia. Okrem toho marihua-
nu nemôže pestovať hocikto, ale povole-
nie majú len dve firmy. Ročne sa v Izra-
eli takto lieči približne 2-tisíc chorých 
a úrady denne udeľujú asi 20 povolení na 
liečbu látkami z konope. Oficiálne sa však 
používa iba na tíšenie bolesti a problémov 
u pacientov s týmito chorobami: rakovi-
na, AIDS, roztrúsená skleróza, šedý zá-
kal, parkinsonova choroba, Alzheimerova 
choroba.    (ir)
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o lieČbe marihuanou sa u nás chvíľu hovorí, a Potom 
dlho oficiálne mlČí

Marihuana, ako podporná liečba pri viacerých ochoreniach, sa radí ak už nie k tabuizovaným, tak určite aspoň 
k tých ošemetným témam, o ktorých sa hovorí, aj nehovorí. Aspoň u nás je to určite tak! Výťažok z konope, 
ktorý dokáže zmierniť bolesť pacientov trpiacich na rakovinu, sklerózu multiplex či hIV/AIDS, má svojich 
zástancov, ale tiež odporcov. Kým jedna strana tvrdí, že je to dar božej prírody a chorí majú právo užívať všetky 
dostupné medicínske prostriedky, ktoré im pomáhajú tíšiť bolesti, druhý tábor bije na poplach, vraj ide o „diab-
lov podarúnok“ a  drogy sú dnes už aj tak pliagou našej spoločnosti a  legalizovanie marihuany bude ďalšou 
vodou na mlyn najrôznejším „hašišákom“ a iným asociálom. 
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a hodnoverne dokázané. Existujú o tom 
iba najrôznejšie dohady. Je možné, ba je 
to viac ako pravdepodobné, že sa mu do 
rúk dostali mapy, ktoré boli kedysi ulo-
žené v knižnici v egyptskej Alexandrii, 
čo bola najdôležitejšia bibliotéka antickej 
éry. Časť z nich neskôr preniesli a uscho-
vali v byzantskom Konštantinopoli. Táto 
skutočnosť je potvrdená, pretože niektoré 
mapy z veľkej a bohatej konštantino-
polskej knižnice sa po štvrtej križiackej 
výprave dostali aj do Európy. 
Ako sme už spomínali, mapu admirá-
la piriho Reisa v päťdesiatych rokoch 
20. storočia testovalo kartografické 
oddelenie amerického námorníctva a po 
prenesení mapy na povrch glóbusu sa 
ukázalo, že údaje, ktoré obsahuje, sú 
nezvyčajne presné. podľa niektorých 
odborníkov podobnú kartografickú 
presnosť možno dosiahnuť iba pri letec-
kom prieskume. Okrem toho niektoré 
časti mapy svedčia o tom, že dávnovekí 
kartografi pri ich spracovaní použili 
sférickú trigonometriu. To je však ďalšia 
záhada, pretože tú sme my, novodobá 

civilizácia na Zemi, objavili až v polovici 
18. storočia. Richard Strachan z ústavu 
Massachusetts Institute of Technology 
usudzuje, že okrem trigonometrie bolo 
nevyhnutné poznať zakrivenie Zeme, 
alebo priamo skutočnosť, že Zem je 
guľatá. Výpočet rovnobežiek je navyše 
absolútne presný, ale prvé nástroje pre 
podobne presný výpočet objavil John 
harrison až v roku 1761. 
A tak sa vedci zatiaľ dokázali zhodnúť 
iba na jednom uzávere: Reisova mapa 
ukazuje miesta na Zemi, ktoré v čase jej 
vzniku nemohol nikto vidieť, a okrem 
toho ani spôsob vyhotovenia mapy ne-
zodpovedá znalostiam tej doby. Je oveľa, 
oveľa dokonalejší!

PrVá PreSná maPa SVeta
pravda, aureola tajomnosti neobklopuje 
iba admirálovu mapu, záhad tohto druhu 
je viac ako dosť. Ako ďalší príklad môže 
poslúžiť mapa sveta z roku 1507, ktorá 
tiež zostáva pre vedcov nerozlúštenou 
hádankou. presné vyobrazenie málo 
známej Ameriky, ktoré toto kartografické 

dielo obsahuje, sa totiž logicky nedá vy-
svetliť. V decembri roku 2007 americký 
Kongres vo Washingtone ukázal kópiu 
spomínanej, 500 rokov starej mapy sveta, 
ktorá je podľa vedcov plná neobjasnených 
tajomstiev, čo odborné kruhy prijali ako 
hodenú rukavicu. Mapa, na ktorej je po 
prvýkrát v histórii použité pomenova-
nie Amerika, bola vystavená v knižnici 
Kongresu a jej sprístupnenie vyvolalo vo 
verejnosti obrovský záujem.
Tak vedci, ako aj početní milovníci histó-
rie si kládli – a stále si kladú - množstvo 
najrôznejších otázok. Napríklad prečo 
bol nový kontinent pôvodne pomeno-
vaný Amerika, ale tento názov vzápätí 
ktosi vymazal? Alebo - ako je to možné, 
že nemecký výrobca mapy bol už na 
začiatku 16. storočia schopný tak pod-
robne zakresliť pobrežie južnej Ameriky? 
Ďalšia vec - prečo sa na mape západne od 
Ameriky objavuje obrovský oceán, ktorý 
Európania vôbec nepoznali a preskúmali 
ho až oveľa neskôr? Dielo nemeckého 
kartografa Martina Waldseemüllera 
z roku 1507, pretože to je oná tajuplná 
mapa sveta, jednoznačne dáva viac otá-
zok ako odpovedí. „Je to obrovská hádanka 
a nástojčivé otázky zostávajú stále nezod-
povedané,“ tvrdí geograf John hebert, 
ktorý mal expozíciu mapy v americkom 
Kongrese na starosti.
Tlačená mapa, ktorá ako prvá volá Nový 
svet Amerikou, je zložená z 12 drevo-
rezov. Objavili ju na nemeckom zámku 
Waldburg-Wolffegg v roku 1901 a od-
vtedy vedci nedokázali prísť na to, ako je 
to možné, že Európania už v roku 1507 
mali o novom kontinente toľko hodno-
verných informácií. 
hovorí sa, že je to prvá presná mapa 
sveta. Vznikla približne 13 rokov po 
„objavení“ nového svetadiela Krištofom 
Kolumbom. Výsledok, ktorý svet uvidel 
po dvoch rokoch tvrdej a náročnej práce 
nemeckého kartografa, je prekvapujúco 
presný a moderný. „Tvar Južnej Ameriky 
je správny. Zemepisná šírka v niektorých 
miestach súhlasí takmer do detailov,“ hovorí 
John hebert. podľa jeho slov by však 
v 16. storočí žiadny Európan s vtedy do-
stupnými znalosťami nedokázal podobnú 
mapu vyhotoviť. Objavujú sa na nej totiž 
oblasti, ktoré boli do tej doby absolútne 
neznáme alebo aspoň neboli dostatočne 
prebádané. Napríklad tvar západného 
pobrežia Južnej Ameriky, ktoré po prvý 
raz v dejinách uvidel Španiel Vasco de 
Balboa až v roku 1513 a portugalský mo-
replavec Fernáo de Magalháes o ďalších 
sedem rokov neskôr, súhlasí. „Natíska 
sa otázka, ako autori mapy k podobným 

Admirál piri Reis pred vyše 500 rokmi 
vytvoril nevšedné a ohromujúce dielo, 
ktoré od chvíle svojho objavenia vyvoláva 
množstvo vážnych otázok. historici, 
ktorí v roku 1929 mapu našli, mali síce 
k dispozícii základné informácie – ad-
mirál svojho času patril k elite osman-
skej spoločnosti, bol to človek vzdelaný 
a rozhľadený, mal záľubu v kartografii, 
a vďaka svojmu vysokému postaveniu 
mal prístup aj k tajným dokumentom 
uloženým v konštantinopolskej knižnici 
-, ale tie na celkové objasnenie situácie 
vonkoncom nestačili. piri Reis v ručne 
písaných poznámkach na okraji mapy 
priznáva, že mapu nakreslil podľa veľké-
ho množstva zdrojov (čerpal prinajmen-
šom z 20 rôznych prameňov), z ktorých 
niektoré pochádzali ešte z roku 400 pred 
n. l., no tento fakt namiesto jasnej odpo-
vede týkajúcej sa obsahu mapy iba zväčšil 
priestor pre rôzne špekulácie a dohady. 

tajuPlné diela majStroV 
kartografoV 
Čo je teda na výtvore admirála Reisa 
také šokujúce? Stručná odpoveď znie – 
skoro všetko! Mapa znázorňuje západné 
pobrežie Afriky, východné pobrežie Juž-
nej Ameriky a severnú oblasť Antarktídy, 
a zvlášť táto jej časť je mimoriadne pod-
robne zakreslená. A tu sme pri podstate 

problému. Vedci totiž dodnes nedokážu 
hodnoverne vysvetliť, ako je možné, že 
piri Reis bol schopný presne zakresliť 
pobrežie Antarktídy 300 rokov pred jej 
objavením. Okrem toho mapa zobrazuje 
pobrežie ležiace dnes pod obrovským 

ľadovcom. Geologické dôkazy hovo-
ria jasnou rečou, že ľudské oko mohlo 
pobrežie Zeme kráľovnej Maud tohto 
studeného kontinentu uvidieť bez ľadovej 
pokrývky naposledy niekedy okolo roku 
4000 pred n. l. Odvtedy je už Antarktída 
pokrytá súvislou vrstvou ľadu, pričom 
sa žiada pripomenúť, že zamrznuté pole 
v tejto oblasti dosahuje hrúbku oko-
lo 1 500 metrov. Odborníci skutočný 
tvar tohto pobrežia určili a definitívne 
zakreslili až v roku 1957, ktorý bol vy-
hlásený za takzvaný Rok geofyziky, a to 
pomocou echolokácie. Mimochodom, 
experti amerického letectva v roku 1960 

porovnávali Reisovu mapu s výsledkami 
švédsko-britskej expedície mapujúcej 
v roku 1949 seizmický profil tejto oblasti 
ľadového kontinentu, a medzi oboma 
našli mimoriadnu zhodu. 
Je známe, že v stredoveku v rôznych 
krajinách cirkuloval celý rad máp, ktoré 
podrobne zachytávali rôzne časti zem-
ského povrchu, najmä oblasť Stredozem-
ného mora. K najznámejším patrí naprí-
klad šokujúce dielo tajuplného arabského 
kartografa Ibn Ben Zaru, ktoré ukazuje 
pobrežie Stredozemného, Jadranského 
a Egejského mora, ako vyzeralo tesne 
pred koncom ľadovej doby!!! Zatiaľ nikto 
nedokázal objasniť, ako mohol spomí-
naný arabský kartograf v 15. storočí 
zakresliť podobu nášho kontinentu spred 
mnohých tisícov rokov. Vo Francúzskej 
národnej knižnici je zase uložená neu-
veriteľne presná mapa Stredozemného 
mora, ktorú vytvoril malorský kartograf 
Angelino Dulcert. K dispozícii máme 
však aj kusé správy o údajnej existencii 
tajných máp, na ktorých sú zakreslené 
ďaleké neznáme kraje. Dokonca sa tvrdí, 
vraj aj Krištof Kolumbus vlastnil jednu 
z takýchto tajných máp.

záhada za záhadou 
To, odkiaľ piri Reis čerpal všetky svoje 
informácie, nie je dodnes objasnené 

Náš príbeh sa začína v roku 1929, keď skupinka historikov našla v Istanbule starú mapu. Na tom by vlastne ne-
bolo nič mimoriadne, pretože zaprášené zvitky, dávnoveké rukopisy či historické kartografické diela sa z času na 
čas vynárajú z temnôt vekov. Toto však bol nesporne osobitný prípad. podrobnejší výskum mapy totiž priniesol 
šokujúci výsledok – mapu na kožu z  gazely v  roku 1513 nakreslil admirál tureckého loďstva piri ibn hadži 
Memmed Reis a jej obsah bol časovanou bombou, pretože boli na nej zachytené, povedané s miernym zveličením 
dänikenovskou rečou, spomienky na našu budúcnosť. 

Záhada stredovekej  
maPy Piriho reisa

Čo je na výtvore admi-
rála Reisa také šokujúce? 
Stručná odpoveď znie – 
skoro všetko! 

recept
na pekné 
čítanie

recept
na pekné 
čítanie

šokujúce dávnoveké kartografické 
diela, ktoré by vlastne nemali 

existovať – a Predsa existujú 
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záverom vôbec došli,“ hovorí John hebert. 
Sám však na to serióznu odpoveď nemá. 
Tvrdenie, že nemecký kartograf vo svojej 
práci vychádzal z 1300 rokov starého 
diela egyptského geografa ptolemaia a z 
listov florentského moreplavca Ameriga 
Vespucciho, hebert spochybňuje:  
„Z Vespucciho listov sa takáto mapa zostaviť 
nedá!“  Za veľkú zvláštnosť možno po-
važovať aj manipuláciu s názvom Ame-
rika. pomenovanie najprv na mapách je, 
potom nie je. Napriek tomu, že na prvej 
Waldseemüllerovej mape z roku 1507 sa 
názov kontinentu pomenovanom po mo-
replavcovi Vespuccim objavuje, v atlase 
vydanom o šesť rokov neskôr sa namiesto 
Ameriky znovu hovorí o neznámej 
bezmennej krajine. Amerika jednoducho 
zmizla! Ba čo viac, v celom atlase sa tento 
názov už vôbec nevyskytuje. Ešte menej 
presná je ďalšia mapa sveta z tej istej diel-
ne vytvorená roku 1516. Na nej zmizla 
časť Južnej Ameriky a severnú Ameriku 
zastupuje Kuba. Tá je navyše napojená 
na áziu, čím vznikol jediný kontinent 
obkolesený vlnami oceánov. 
Časť historikov tvrdí, vraj za všetok ten 
zemepisný galimatiáš môže politika. 
Takto si pomáhajú, keď majú odpovedať 
na otázku, prečo došlo v oblasti mapova-
nia spomínaného miesta tváre našej pla-
néty k tomuto kroku nazad. Údajne jedi-
ným vysvetlením je politický tlak, ktorý 
na nemeckého kartografa vyvíjali mocní 
vtedajšieho sveta. Španielsko a portugal-
sko si totiž v roku 1494 rozdelili svet na 
dve časti: krajiny na východ od miesta, 
kde pred dvoma rokmi pristál Kolumbus, 
mali patriť portugalsku, všetko na západ 
sa stalo majetkom Španielska. Mapa 
z roku 1516 tak pravdepodobne vznikala 
pod dohľadom španielskych predstavite-
ľov, ktorí nechceli svetu ukazovať svoje 
nové ziskové miesta. A tie im spadli do 
lona práve objavením Ameriky. Jedno 
je však nespochybniteľné – Waldsee-
müllerova mapa sveta z roku 1507 bola 
zásadným skokom dopredu. Vďaka nej 
Európania po prvý raz získali jasnú pred-
stavu o Zemi. 

kto má PraVdu?
Vráťme sa však k mape admirála Reisa, 
ktorá je už celé desaťročia predmetom 
obdivu, ale aj príčinou mnohých sporov 
a svárov historikov. Vyskytujú sa totiž aj 
názory, že mapa nezobrazuje Antarktídu, 
ale vraj je to nepresne či až zdeformova-
ne zakreslené pobrežie Južnej Ameriky, 
a to Brazílie, uruguaja a Argentíny. 
Chyby vraj spôsobili pôvodné nepresné 
mapy. Slabým miestom tohto tvrdenia je 

skutočnosť, že okrem sporného územia, 
ktoré by azda mohlo byť časťou pobrežia 
Južnej Ameriky alebo Antarktídy, mapa 
znázorňuje aj oblasti, ktoré je možné 
jednoznačne stotožniť s americkým 
kontinentom – konkrétne ide o pobrežie 
Južnej Ameriky s reťazcom ánd. Toto 
pohorie však podľa dostupných histo-
rických informácií v dobe vzniku mapy 
ešte nebolo známe. podrobnejší prieskum 
kontinentu sa totiž začal až o niekoľko 
desaťročí neskôr. 
Mimochodom, vo výzdobe mapy figu-
ruje aj obrázok lamy – toto zviera však 
Európania v tej dobe ešte vôbec nepo-
znali. Ďalej, v ústí Amazonky je zakres-
lený veľký ostrov – je to ostrov Marajo 
a ten objavili až v roku 1592. Nad 
rovníkom sú zakreslené dva ostrovy – tie 
síce v súčasnosti už neexistujú, poloha 
jedného z nich však absolútne súhlasí 
s polohou podmorskej plošiny ležiacej 
pri ostrovoch sv. petra a sv. pavla. Vari 
ani netreba dodávať, že v tom čase - na 
rozdiel od mapy - nikto ani len netušil 
o spomínaných podmorských pohoriach. 
Ďalšie ostrovy sú zakreslené na Južnom 

póle, no vedci ich existenciu dokázali až 
v roku 1958 pomocou echolokácie, keďže 
sú tisícky rokov pokryté súvislou vrstvou 
veľmi hrubého ľadu.
Na mapy, ktoré by vlastne ani nemali 
existovať, upozornil v roku 1966 profesor 
Charles hapgood. Zmieňuje sa o nich 
aj švajčiarsky autor, zástanca teórie, že 

pred nami žila na Zemi neznáma vyspelá 
civilizácia ovplyvnená návštevníkmi 
z vesmíru, Erich von Däniken. Najväčší 
záujem o tajomné mapy však vyvolalo 
dielo Grahama hancocka s názvom 
Otlačky božích prstov. 
Mapa admirála piriho Reisa – ako sme 
už spomenuli - vznikla v roku 1513 
v Istanbule a podľa poznámok na jej 
okrajoch možno usudzovať, že turecký 
moreplavec ju zostavil z iných, oveľa 
starších kartografických podkladov. 
podľa niektorých bádateľov detaily 
pobrežia Antarktídy na mape dokazujú, 
že prímorské časti tohto, dnes ľado-
vého svetadielu, boli zmapované ešte 
pred jeho zaľadnením. pozoruhodné na 
celej veci je to, že novodobí moreplav-
ci Antarktídu objavili až v roku 1818. 
Najzvláštnejší je však fakt, že pobrežie 
Antarktídy už tisícky rokov pokrýva 
hrubý ľadovec, ktorý nedovoľuje – bez 
špeciálnej technológie, napríklad seiz-
mického merania – určiť presné obrysy 
kontinentu. pobrežie znovu „po prvý 
raz“ zmapovali až v roku 1949. 
Špekulatívna literatúra často uvádza 

mapu piriho Reisa ako dôkaz existencie 
mimozemskej civilizácie, ktorá jedi-
ná mohla vlastniť vyspelé technológie 
a disponovala znalosťami, čo umožňovali 
zhotovenie takej mapy. podľa niektorých 
vedcov pôvodnú mapu vytvorili jej autori 
na základe informácií, ktoré získali zo 
satelitu obiehajúcom po geostacionárnej 

dráhe nad Egyptom. Iné, prízemnejšie, 
ale nemenej zaujímavé vysvetlenie podá-
va profesor hapgood. podľa neho pobre-
žie Antarktídy bolo bez ľadu ešte zhruba 
pred 6000 rokmi. potom došlo k mohut-
nému posunu zemskej kôry, v dôsledku 
čoho sa Antarktída premiestnila do 
pásma večnej zimy. pôvodná mapa teda 
nemohla vzniknúť neskôr než zhruba 
4000 rokov pred n. l. Mimochodom, to, 
že ešte pred 6000 rokmi pred n. l. pre-
tekali nezamrznutou Antarktídou rieky, 
potvrdili najnovšie vedecké výskumy. Na 
základe faktov možno dôjsť k záveru, že 
autori mapy dokázali presne určiť zeme-
pisné súradnice, čo neskorší cestovatelia 
zvládli až v polovici 18. storočia. pred 
4000 rokmi sa podľa našich súdobých 
znalostí však ešte iba rodila prvá civili-
zácia v Mezopotámii. Kto teda mohol 
mapu vytvoriť? Nám neznáma civilizácia 
na vysokom stupni vývoja alebo dokonca 
bohovia či mimozemskí návštevníci?

SPory a SVáry
Jedna zo základných otázok, na ktoré 
vedecká pospolitosť hľadá odpoveď, znie 
– zobrazuje mapa piriho Reisa skutočne 
Antarktídu? profesor Charles hapgood 
a po ňom tiež Graham hancock citujú 
vyhlásenie podplukovníka amerických 
vzdušných síl harolda Z. Ohlmeye-
ra z roku 1960. píše sa v ňom o.i.: 
„Domnienka, že mapa vo svojej spodnej 
časti zobrazuje pobrežie princeznej Marty 
v Zemi kráľovnej Maud v Antarktíde 
a Palmerov poloostrov, znie rozumne. Toto 
vysvetlenie nám pripadá veľmi logické, 
a s najväčšou pravdepodobnosťou to bude 
správna interpretácia mapy.“
Nedá sa poprieť, že časť pobrežia na 
mape piriho Reisa sa v mnohom zhoduje 
s mapami zo seizmického výskumu pod-
ľadovcového terénu. Odvážna teória si 
však vyžaduje silné a presvedčivé dôkazy. 
Nikto z bádateľov však doteraz nepred-
ložil výsledky podrobného odborného 
posúdenia zhodných miest zachytených 
na mape a existujúcich aj v skutočnosti.
Mnohým kritikom admirálovej mapy 
totiž mierne neurčité vyjadrenie harolda 
Ohlmeyera nestačí. Napríklad Diego 
Cuoghi ponúka celkom iné vysvetlenie 
tejto záhady. pobrežie na mape piriho 
Reisa vraj nepatrí Antarktíde, ale Južnej 
Amerike. Antarktické pobrežie je podľa 
neho v skutočnosti deformované po-
brežie Brazílie, uruguaja a  Argentíny, 
a červený predel je vlastne vyznačená 
demarkačná línia „la Raya“ medzi Špa-
nielskom a portugalskom. Mimocho-
dom, piri Reis často uvádza portugalské 
mapy ako jeden zo svojich informačných 
zdrojov. Diego Cuoghi ďalej tvrdí, vraj 
ku skresleniu mohlo dôjsť neúmyselne 
vplyvom nepresností pôvodných máp – 
moreplavci v tom čase ešte nedokázali 
určiť zemepisnú šírku a vôbec zazname-
nať polohopisné údaje. Alebo sa tak stalo 
neskôr pri prekresľovaní častí rôznych 
máp do diela piriho Reisa. 

pochybovači ďalej argumentujú, že 
posunutie juhoamerického pobrežia 
západným smerom mohlo byť urobené 
zámerne. Bežnou praxou kartografov 
pred 500 rokmi bolo posúvanie pobrežia 
a ostrovov na mapách tak, aby ležali 
v „správnej“ oblasti určenej teritoriálnym 
rozdelením sveta medzi moreplavecký-
mi veľmocami. O tom, že obraz sveta 
určovala politika, svedčí skutočnosť, že 
po návrate Krištofa Kolumba z Ameriky 
začal spor medzi portugalskom a Špa-
nielskom o nové teritóriá. preto pápež 
Alexander VI. určil v roku 1493 líniu, 
ktorá rozdeľovala panstvo oboch veľ-
mocí. línia prebiehala 483 kilometrov 
západne od Azorských ostrovov a portu-
galsku pridelili krajiny na západ od tejto 
hranice. lisabon však s týmto rozhodnu-
tím nesúhlasil a tak v roku 1513 červenú 
líniu posunuli západným smerom. po 
tomto rozhodnutí portugalsko získalo 
napríklad Brazíliu. Úmyselné skreslenie 
mapy v hraničnej oblasti teda mohlo mať 
konkrétny zmysel a cieľ – získať kusisko 
nového teritória naviac.

andy a amazonka 
Bádatelia, ktorí odmietajú teóriu, že 
na Zemi pred nami žili iné, vysoko 
vyspelé civilizácie, argumentujú, vraj 
kým nedôjde k presnejšiemu odborné-
mu porovnaniu mapy piriho Reisa so 
skutočnou polohou kontinentov, nemož-
no brať teóriu o tajomnom zobrazení 
antarktického pobrežia príliš vážne. Ich 
názory však narážajú na viaceré fakty, 
ktoré ich dostávajú do úzkych. Napríklad 
okrem sporného územia, ktoré môže 
byť pobrežím Antarktídy alebo Južnej 
Ameriky, sú na mape zachytené miesta, 
ktoré sa jednoznačne nachádzajú na 
americkom kontinente. Mapa piriho 
Reisa zobrazuje východné oblasti Južnej 
Ameriky a pohorie Andy. To však bolo 
v čase piriho Reisa ešte absolútne ne-
známe. Systematickejší prieskum Južnej 
Ameriky sa totiž začal až od roku 1529. 
Zakreslená je aj rieka Amazonka a to 
dokonca dvakrát. Azda je to preto, že 
piri Reis zostavoval spomínané miesta 
na svojej mape z viacerých podkladov. 
Kde získal piri Reis také poznatky? To 
nikto nevie. preto sú spomínané záhady 
stále nevyriešené. podľa spôsobu zakres-
lenia rieky a ďalších detailov je možné 
usudzovať, že mapa piriho Reisa zobra-
zuje Južnú Ameriku a Atlantický oceán 
tak, ako vyzerali pred 15-tisíc rokmi.

základ maPy – tajomné  
Satelitné Snímky? 
Mimochodom, mapu našiel turecký ar-
cheológ a riaditeľ Národného tureckého 
múzea B. halil Eldem so spolupracov-
níkmi v roku 1929 v knižnici palácového 
komplexu Topkapi Sarayi v Istanbule. 
Na mape datovanej rokom 919 moha-
medánskeho kalendára bola zachytená 
rodina admirála tureckej flotily piriho 
Reisa. „Turecký moreplavec a kartograf pri 

jej zostavení používal okolo 20 rôznych 
zdrojov, najmä mapy Alexandra Mace-
dónskeho, ale aj mapy zostavené na strohej 
matematickej osnove“, – píše profesor 
harvardskej univerzity Charles h. hap-
good vo svojej knihe Mapy morských 
kráľov. Došiel k názoru, že mapa piriho 
Reisa bola kópiou mapy nejakej predchá-
dzajúcej civilizácie. profesor hapgood 
skúmal Reisove záhadné kartografické 
dielo spolu s matematikom Richardom 
W. Strachanom a po dôkladnej analý-
ze faktov dospeli k záveru, že zobraziť 
Antarktídu takto presne je možné iba 
z výšky, v akej lietajú umelé družice. 
Bádatelia urobili dokonca originálny ex-
periment: priesvitnú kópiu admirálovej 
mapy priložili na model zemegule, ktorý 
polepili satelitnými snímkami. porov-
nanie prinieslo šokujúci objav – mapu, 
z ktorej čerpal piri Reis, musel vytvoriť 
niekto, kto mal k dispozícii zábery našej 
planéty urobené z výšky, v akej lietajú 
satelity.
Staroveké mapy pred katastrofou v Ale-
xandrijskej knižnici previezli na iné 
miesta, konkrétne aj do Konštantinopo-
lu. Mapa piriho Reisa je zostavená z nie-
koľkých menších teritoriálnych máp, 
pričom nie je vylúčené, že ich vytvorili 
rôzni ľudia v rôznych obdobiach. Tak sa 
zistilo, že starí kartografi si za základ 
svojich máp brali poludník Alexandrie 
vyčíslený astronomicky. Mapa tureckého 
moreplavca sa zakladala na pôvodnom 
prameni zakreslenom s použitím metódy 
plošnej trigonometrie. Trigonometriu 
však starí Gréci v dobe Eratosfena ešte 
nepoznali (ten zostavil mapu zaoble-
nia Zeme s istým prevýšením) a až sto 
rokov po ňom hiparchos stanovil dátum 
rovnodennosti a matematicky vyjadril 
kartografické projekcie, čím položil 
základ planometrie a sférickej trigono-
metrie. Jeho knižky sa však stratili a tak 
nevieme, či mu skutočne patrí prvenstvo 
v objavení trigonometrie. 
profesor Charles h. hapgood v spolu-
práci so svojimi študentami odviedol nad 
starými mapami obrovskú bádateľskú 
prácu. Došiel k záveru, že ľudia, kto-
rí dávne mapy zostavili, ovládali túto 
najnovšiu vedu omnoho skôr ako Gréci. 
Spomínaný bádateľ pri rozbore máp 
De Ceneria z roku 1502 pochopil, že 
sieťka používaná ptolemaiom a odhalená 
na mapách piriho Reisa pochádza zo 
starších čias, keď sa už používala sférická 
trigonometria. 

michal StraPko
Snímky aa

Porovnanie prinieslo šokujúci objav – mapu, z ktorej 
čerpal Piri Reis, musel vytvoriť niekto, kto mal k dis-
pozícii zábery našej planéty urobené z výšky, v akej 
lietajú satelity.
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návratka

Horoskop
Blíži sa záver roka, ale na celkovú bilan-
ciu je ešte priskoro. Jeseň a začiatok zimy 
nám môžu priniesť ešte veľa radosti a po-
tešenia, ale tiež nemálo problémov. pôj-
de len o to, či budeme mať dostatok síl, 
energie a pevnej vôle, aby sme ich so cťou 
zvládli.
V našom horoskope si hneď na úvod 
povedzme, čo nám pripravili planéty a 
hviezdy. V novembri bude na nebi pô-
sobiť napätý aspekt medzi planétami 
Saturn a Neptún. preložené do zrozu-
miteľnejšej reči – dôjde ku konfrontácii 
medzi skutočnosťou a našimi snami. Z 
ekonomického hľadiska je to konštelácia, 
ktorá prináša materiálne straty spôsobe-
né chybným odhadom či priamo hospo-
dárskou krízou. Na jednej strane by sme 
sa teda mali zrieknuť svojich nereálnych 
túžob, a na druhej strane by sme sa mali 
pokúsiť nájsť rovnováhu medzi materiál-
nom a duchovnom, medzi realitou 
a snom. V prípade neúspechov by sme 
rozhodne nemali rezignovať, ale mali by 
sme v sebe nájsť silu vyrovnať sa so stra-
tami a naučiť sa skromnosti. 
V závere roka budeme pociťovať absen-
ciu energií vzdušných znamení, čo môže 
spôsobiť problémy so spoluprácou, nedo-
rozumenia v komunikácii, alebo môže to 
podnietiť aj vzostup iracionality. Napätý 
aspekt Saturna a Neptúna bude pokračo-
vať aj v decembri. S blížiacim sa novým 
rokom však bude slabnúť. Koncom de-
cembra sa opäť začne pripomínať väzba 
plná napätia medzi uránom a plutom, 
ktorá robila po minulé roky, a aj počas 
prvej polovice tohto roka, „dusno“. Aj te-
raz spôsobí krízy. Okolo 10. decembra sa 
k nim na pár dní pridá aj Mars. Spomí-
naný úkaz zapríčiní, že ľudia budú nepo-
zornejší, prchkejší a impulzívnejší. To sa 
prejaví aj vo zvýšenej nehodovosti a úra-
zoch. Mnohí sa budú pohrávať s myš-
lienkou skúšať či až prekračovať hranice 
svojich možností. Toto je typická konšte-
lácia pre problémy a katastrofy. Všeobec-
ne aj v závere  roku 2015 budú pre ľudí 
narodených hlavne v druhej dekáde zá-
kladných znamení – Baran, Rak, Váhy, 
Kozorožec – pokračovať napäťové kon-

štelácie pluta a uránu z minulého roka.
Každý nový rok nadväzuje na rok pred-
chádzajúci a zákonite prejde do toho na-
sledujúceho. Aj energie zhora, z vesmíru, 
od Boha, sa budú uplatňovať a rozvíjať 
na základe toho, ako sa chceme k životu 
postaviť, akú máme silu, chuť pracovať 
a najmä, akú máme povahu. uplatnime 
teda všetky svoje dobré vlastnosti, ktoré 
sú nám tým najlepším radcom.
Rok 2015 sľuboval veľa, pretože sa nesie 
v znamení odvahy a nebojácnosti. pred 
nás všetkých postavil výzvu púšťať sa do 
nových vecí. láske priniesol prajné dni, 
preto mnohí zaznamenali pozitívne zme-
ny vo svojich vzťahoch. Aj po pracovnej 
stránke sa  tento rok radí k tým úspešnej-

ším, pretože mnohí z nás nielen „bodova-
li“ v zamestnaní, ale napokon sa dočkali 
aj zaslúženej odmeny. Rok 2015 je rokom 
osobného rozvoja. Nemali sme však byť 
pasívni a mali sme aktívne vyhľadávať 
nové možnosti vzdelávania a trávenia voľ-
ného času. Zároveň je naklonený pestova-
niu našich koníčkov a tiež cestovateľským 
možnostiam. Kto dlho odkladal návštevu 
svojho vysnívaného miesta, mal sa rozký-
vať a urobiť to teraz. Rozhodne by sme sa 
nemali uzatvárať pred novými koníčkami. 
hviezdy sú nám naklonené, ale šťastiu 
musíme ísť oproti. Buďme aktívni!
Tento rok sa nesie v znamení zmien. pre 
tých, ktorí sú vo svojom zamestnaní ne-

šťastní, sa naskytla šanca urobiť zme-
nu. Treba pozbierať odvahu a zmeniť 
zamestnanie, alebo aspoň požiadať šéfa, 
aby im zdvihol plat. Malo by im to vyjsť. 
Nebojme sa vysloviť svoj názor. Rok 2015 
je v každom smere pozitívny, ale chce to 
veľkú aktivitu, vytrvalosť, akčnosť, po-
hyb dopredu. platí to aj pre zdravie.
Rok 2015 prináša ľuďom mnoho nových 
zážitkov a úspechov. A to tak v oblasti 
osobného života, ako aj kariéry. Môže-
me sa tešiť na priazeň našich blízkych, 
ale aj na poznávanie nových priateľov a 
potenciálnych partnerov. horoskop tvr-
dí, že tento rok by sme si mali nájsť čas aj 
na seba. Dôležité je nedať sa vystresovať, 
relaxovať a robiť si radosť. Odmeniť sa za 
úspechy nie je nijaký hriech, zaslúžime 
si to! Venujme sa tiež osobnému rozvoju. 
Zhodnoťme minulé udalosti a neopakuj-
me staré chyby. Ďalej nás v živote posu-
nie iba to, že sa dokážeme poučiť z vlast-
ných omylov. Skúsenosti sú cenná vec 
a to pre tento rok platí dvojnásobne.
Nenechajme sa vystrašiť zmenami, ten-
to rok je im naklonený. V oblasti financií 
začnime myslieť na budúcnosť a časť pe-
ňazí si odložme nabok. Začnime sporiť! 
V oblasti zdravia síce horoskop ukazuje, 
že je to dobré, ale napriek tomu by sme 
nemali podceňovať hoci aj menšie zdra-
votné problémy, pretože ich zanedbanie 
by sa nám neskôr mohlo vypomstiť. Ne-
chajme sa radšej vyšetriť u lekára! 

Snažme sa z tohto obdobia vyťažiť 
čo najviac. hviezdy nám pripravili 
skutočne úspešný rok. užívajme si 
život, vyskúšajme si nové veci. Ak 
máme takú možnosť, neváhajme a 
splňme si svoje dlhoročné sny...      

(ir)

recept y

morčacie „roládky“ 

suroviny:
500 g morčacieho mäsa z pŕs (nakrájané na rezne)
soľ, mleté čierne korenie
100 g strúhaného parmezánu, alebo iného tvrdého syra 
10 ks sušených paradajok v oleji
20 ks zelených olív bez kôstky
1 kl majoránky
vajce, strúhanka
olivový olej

PostuP:
Rezne naklepte, osoľte a zľahka okoreňte.
paradajky, olivy a syr spolu rozmixujte a ochuťte majorán-
kou. Rezne potrite pripravenou zmesou, zrolujte a pre-
viažte niťou, alebo spichnite ihlicou, prípadne špáradlom. 
Obaľte v rozšľahanom vajci a v strúhanke, poukladajte 
na plech vyložený papierom na pečenie, a dostatočne 
pokvapkajte olivovým olejom. pečte v rúre cca 30 minút na 
180 °C. V polovici pečenia môžete „roládky“ otočiť.
podávajte so zeleninovým šalátom alebo pečenou zeleni-
nou.

zeleninoVá „žiVánSka“
suroviny:
1 baklažán
1 cukina
2 veľké zemiaky (neošúpané)
2 veľké cibule
2 papriky
2 veľké paradajky
1 trs hlivy ustricovej
na marinádu – olivový olej, soľ, mleté čierne korenie, čili, 
roztlačený strúčik cesnaku, mletá červená údená paprika 

PostuP:
Zemiaky povarte 10 minút vo vode, alebo nad parou, po 
vychladnutí ich ošúpte a nakrájajte na kolieska. Rovnako 
nakrájajte baklažán, cukinu, cibuľu a paradajky, papriku 
porežte tiež na približne rovnaké kúsky, z trsu hlivy odo-
berte približne rovnaké hlavičky a všetko vložte do misy. 
pripravte si marinádu, nalejte ju na zeleninu a dôklad-
ne, zároveň však opatrne, premiešajte. Jednotlivé kúsky 
zeleniny striedavo ukladajte tesne vedľa seba do zapekacej 
misy a polejte zvyšnou marinádou. pečte odokryté na 
200 °C cca 20-30 minút.

karfioloVá „Pražená ryža“
suroviny:
1 stredný karfiol (posekaný úplne na drobno, bez hlúbu)
2 stredné mrkvy (nastrúhané)
2 čl mletej údenej červenej papriky
štipka čili
4 pl arašidového alebo sezamového oleja
3 strúčiky cesnaku (roztlačené)
1 pl nastrúhaného čerstvého zázvoru
1 hrnček mrazenej kukurice
½ hrnčeka mrazeného hrášku
2 veľké vajcia
½ hrnčeka podrvených kešu orieškov (alebo arašídov)
4 pl sójovej omáčky
3 jarné cibuľky

PostuP:
Z vajec si urobte tenkú omeletu, ktorú po vychladnutí 
nakrájajte na tenké rezance.
Vo woku zohrejte olej, zľahka na ňom opečte cesnak 
a zázvor, pridajte údenú papriku, čili, pár sekúnd spolu 
popražte, vsypte karfiol, mrkvu, kukuricu, hrášok, mierne 
osoľte a prikryté duste 10 minút na strednej teplote, kým 
karfiol nezmäkne. V polovici dusenia zmes dôkladne 
premiešajte, aby zelenina mäkla rovnomerne. Nakoniec 
pridajte oriešky, sójovú omáčku, pokrájanú omeletu a jarné 
cibuľky. Dôkladne premiešajte a ešte pár minút prehrie-
vajte. 
podávajte samostatne ako ľahkú večeru.

ryba So SmotanoVou omáčkou
suroviny:
4 porcie ľubovoľnej ryby
soľ, korenie na ryby
250 ml sladkej smotany 
olivový olej
1 menšia cibuľa
1 čl medu
2 čl plnotučnej horčice
1 čl sójovej omáčky
kari korenie
1 citrón

PostuP:
umytú a osušenú rybu pokvapkajte šťavou z polovice 
citróna, osoľte, posypte korením na ryby a nechajte chvíľu 
postáť. Nakrájajte cibuľu na drobno a opražte ju na olivo-
vom oleji. Zalejte smotanou, pridajte med, horčicu, sójovú 
omáčku a za stáleho miešania povarte, kým omáčka ne-
zhustne. Nakoniec pridajte šťavu z druhej polovice citrónu 
a kari korenie. Rybu opekajte na olivovom oleji z oboch 
strán, kým nie je dostatočne prepečená. Na tanieri polejte 
jednotlivé porcie omáčkou a podávajte s varenými zemiak-
mi, ktoré posypete petržlenovou vňaťou.

meno a priezvisko:....................................................................................................................

adresa:.....................................................................................................................................

telefón:........................................ e-mail:.................................................................................

Podpis:......................................................................................................................................

V prípade, ak chcete, aby sme Vám nasledujúce čísla časopisu vital sm posielali zadarmo na Vašu adresu domov, vyplňte, 
prosím, údaje na tejto návratke a pošlite ju na adresu: evyan spol. s r. o., čajakova 28, 831 01 bratislava.

Svojím podpisom udeľujem súhlas spoločnosti evyan spol. s r. o. v zmysle zákona č. 428/2002 z.z. o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších predpisov na spracovanie mojich údajov na tejto návratke a zaslanie časopisu vital sm na moju adresu.
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spoločnosť s poslaním 
Genzyme
svetový líder v  oblasti biotechnológií ponúka lieky, ktoré 
sú nádejou pre pacientov so sklerózou multiplex

Spoločnosť, ktorá vznikla v roku 1981, je už viac ako 30 rokov priekopníkom vo výsku-
me a vývoji liekov pre pacientov so vzácnymi metabolickými chorobami. Za túto dobu 
sa stala svetovým lídrom na poli biotechnológií, uznávaná je pre svoj inovatívny prístup 
vo vývoji liekov na vzácne genetické choroby, ako aj za inovatívny príspevok pre lekár-
sku vedu a prístup k pacientom. Jej výskum sa zameriava predovšetkým na prelomové 
liečebné postupy pre pacientov, ktorých šance na liečbu by inak boli malé alebo nulové. 
Spoločnosť Genzyme má závody vo viac ako 40 krajinách sveta a jej produkty sú dostup-
né v takmer 100 štátoch.

V súčasnosti je spoločnosť súčasťou skupiny Sanofi a okrem ďalšieho rozvoja v oblasti 
výskumu vzácnych chorôb sa zameriava aj na liečbu sklerózy multiplex.

lyzozómové choroby sú skupinou genetických ochorení spôsobených nedostatkom ur-
čitého enzýmu v ľudskom tele. Boli základným kameňom vzniku Genzyme v osemde-
siatych rokoch minulého storočia, keď spoločnosť vynašla prvý liek na liečbu vzácnej 
metabolickej poruchy – Gaucherovej choroby. Od týchto čias však už prešlo veľa rokov 
a  boli to desaťročia náročného výskumu, a  tak v  súčasnosti je k  dispozícii liečba pre 
Fabryho chorobu, pompeho chorobu či mukopolysacharidózu typu I. pretože spoloč-
ným znakom týchto vzácnych ochorení je ich nápadná podobnosť s omnoho bežnejšími 
chorobami, Genzyme nezabúda ani na druhú stránku, a tou je včasná diagnostika. Tím 
vedcov prispel k vývoju jednoduchej diagnostickej metódy, keď už niekoľko kvapiek krvi 
nanesených na špeciálny filtračný papierik môže dať odpoveď, či pacient daným ochore-
ním trpí, alebo nie.

Novou oblasťou, na ktorú sa člen skupiny Sanofi – Genzyme zameriava, je skleróza mul-
tiplex. liečivá, ktoré prináša na trh, predstavujú pre pacientov so sklerózou multiplex 
veľkú nádej. Cieľom tejto spoločnosti je zlepšovať kvalitu života pacientov, pričom sa usi-
luje nielen o uľahčenie života jednotlivcov, ale zároveň sa snaží budovať vzťahy s pacient-
skymi organizáciami, nadáciami a lekármi, a spoločne tak vytvárať vhodné prostredie, 
v ktorom život so sklerózou multiplex nie je iný, ako je život zdravých ľudí.
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