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Editoriál
Vo vrcholiacom jesennom čase sa nás častejšie ako inokedy 
chytá nostalgia. Vyvolávajú ju asi smutné stromy stojace bez 
listov ako výkričníky, nepríjemné hmly a sivastá obloha, ktorá 
málokedy prepustí k nám hrejivé slnečné lúče. Tak trochu sa jej 
poddali aj témy v našom októbrovom Cafe news...

V takej jesennej nálade akosi podvedome myslíme na svoje 
korene, na predkov, ktorí formovali nás alebo našich rodičov. 
Tento náznak kontinuity v nás vzbudzuje napriek smútku pocit 
istoty, nádeje a zakotvenosti v prostredí, v ktorom žijeme.

Spomienky sa síce zvyknú prikrášľovať, ale keď si snímeme 
pomyselné ružové okuliare z očú, musíme priznať, že mnohým 
z nás dáva súčasnosť viac nádeje na plný život, než ju mali ke-
dysi naši predkovia. Len si pomyslíme na úmrtnosť detí pred  3 - 
4 generáciami! Operácia detského srdiečka bola vtedy takmer 
nemysliteľná. Také deti nedostávali šancu na život. Dnes už 
u nás existuje možnosť operácie srdca aj u celkom malých detí 
a desať rokov funguje aj vzácna spolupráca špičkových odbor-
níkov v oblasti kardiológie a kardiochirurgie Národného ústavu 
srdcových a  cievnych chorôb, a. s. s  nápomocnou Nadáciou 

Detského kardiocentra. Majú za sebou veľmi dobré výsledky 
a zástupy vďačných detských pacientov, ktorí napriek ochore-
niu dostali šancu žiť plnohodnotný život.  Prirodzeným pokra-
čovaním úspešnej spolupráce bude aj nový pavilón Detského 
kardiocentra, ktorý uvedú do prevádzky začiatkom budúceho 
roka. V  ňom sa rozbehne ešte intenzívnejšia spolupráca ako 
doteraz a záchrancovia srdiečok malých drobčekov budú do-
sahovať na moderne vybavenom pracovisku pod jednou stre-
chou ešte špičkovejšie výsledky.

Nádej vzbudzuje aj rozvíjajúca sa nukleárna medicína. Brati-
slavské zdravotnícke zariadenie spoločnosti BIONT, a. s., o kto-
rom si prečítate iste so záujmom v našom októbrovom časo-
pise  dokáže pomôcť špičkovým onkológom, onkochirurgom, 
onkogynekológom, ale i  ortopédom či traumatológom nájsť 
ešte rýchlejšie a jednoznačnejšie zdravotný problém v postih-
nutom ľudskom organizme. Napríklad dokáže objaviť rakovinu 
alebo iné závažné ochorenie rýchlo a vo včasnom štádiu, keď 
ho vie moderná medicína úspešne liečiť. Stovkám chorých pa-
cientov existencia takéhoto pracoviska prináša nádej, svetlo na 
konci tunela, nemyslíte?  

Milí čitatelia,  poteší nás, ak nám napíšete, čo vám prináša 
nádej do života

Váš tím CAFE NEWS
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I N Z E R C I A

Prenájom obchodného a kancelárskeho 
priestoru v Panorama city
Landererova 2, Bratislava
n  K priestoru je možné prenajať 

tri parkovacie miesta v tesnej 
blízkosti vchodu do priestoru
n  Priestor ma samostatný vchod 

cez garáž a daľši na prízemí

n  Výmera 95 m2  2 NP
n  Priestor sa ponuka bez interiérových 

uprav, s prípravou na VZT, 
elektoinštaláciu a vodoinštaláciu

0911 988 646 woletz@jtfg.com



Rakovinu je možné odhaliť 
podstatne skôr
Spoločnosť BIONT, a.s. je zdravotnícke za-
riadenie v  odbore nukleárna medicína so  
zameraním na Pozitrónovú Emisnú Tomo-
grafiu (PET). Odbor nukleárna medicína je 
špecifický tým, že na vyšetrovanie a liečbu 
pacientov používa rádioaktívne lieky, ktoré 
sa pacientovi podávajú najmä vnútrožilovo. 
S  generálnym riaditeľom zdravotníckeho 
zariadenia, pánom Ing. Mgr. Martinom Ka-
bátom, PhD. MBA a  primárom MUDr. Pav-
lom Povincom, PhD. sme sa porozprávali 
aj o tom, aké druhy rakoviny diagnostikujú, 
že ročne vyšetria viac ako 4 tisíc pacientov 
s  onkologickým či neurologickým ocho-
rením, ale aj, že rakovinu je možné odhaliť 
podstatne skôr, ako vtedy, keď už bude ne-
skoro.

Diagnostiku, ktorú vykonávate 
v zdravotníckom zariadení BIONT, 
dokážete urobiť presnejšie, ako 
ju urobí CT alebo magnetická 
rezonancia? Alebo ide skôr 
o kombináciu jednotlivých metód?

M. Kabát: Áno dokážeme, avšak nie je to 
tak, že by sme CT alebo MR nahrádzali. CT 
a MR hovorí skôr o morfológii (o štruktúre, 
o veľkosti, tvare orgánov), avšak my skôr ho-
voríme o funkcii, akým spôsobom prebieha 
v  tkanivách metabolický dej.  V  dnešnej 
dobe všetky prístroje, ktoré na diagnostiku 
používame, sú už kombinované. Volá sa 
to  hybridný spôsob zobrazenia (PET/CT 
a  SPECT/CT). U  nás sa ani tak nehodnotí 
veľkosť, štruktúra a tvar orgánov. Hodnotí sa 
to, akým spôsobom sa v nich určitý rádio-
aktívny liek hromadí, či je hromadenie zvý-
šené alebo znížené a vždy to odráža nejaký 
chorobný proces v organizme. 

Čo je výhodou tejto diagnostiky?

M. Kabát: Výhoda je v  tom, že zmeny sa 
častokrát zachytia oveľa skôr, ako pomocou 
iných metód (ako napr. CT či MR) a  lepšie 
umožňuje charakterizovať tkanivo, ktoré je 
tam prítomné. Týmto je možné začať s lieč-
bou v skoršom štádiu onkologického ocho-
renia, čo významne určuje jej úspešnosť.

Zaoberáte sa primárne 
diagnostikou ochorenia 
pacientov alebo aj liečbou?

M. Kabát: V  našom zdravotníckom centre 
sa špecializujeme na diagnostiku, nakoľko 
v súčasnosti nedisponujeme vlastným lôž-
kovým oddelením, potrebným pre terapiu. 

Ako sa k vám pacient dostane? 
Zdravý človek vám asi nezaklope 
na dvere s tým, aby ste ho 
preventívne vyšetrili.

P. Povinec: Nie je to tak, že by pacient mo-
hol prísť sám na vyšetrenie. Môže sa k nám 
dostať len na základe odporúčania lekára 
– špecialistu. To znamená od onkológa, on-
kochirurga, či onkogynekológa. Robíme ale 
vyšetrenia aj iným ako onkologickým pa-
cientom, napríklad neurologickým pacien-
tom, ale pacientov odporúčajú aj ortopédi 
či traumatológovia.

Pacient, ktorý má onkologické 
ochorenie k vám príde na 
vyšetrenie 1x alebo viackrát?

P. Povinec: Závisí to od druhu ochorenia. Sú 
pacienti, ktorých vyšetrujeme opakovane. 
Napríklad pacienti s  Hodgkinovým lymfó-
mom (nádorové ochorenie lymfatických 
buniek). Títo pacienti bývajú vyšetrení pred 
začiatkom liečby, aby sme zistili, kde všade 
sa nádorové bunky nachádzajú. Potom sa 
vyšetrujú po druhom cykle chemoterapie, 
aby sa zistilo, či je chemoterapia dostatoč-

ne účinná. Tretíkrát vyšetrujeme pri ukon-
čení liečby, keď už všetky cykly chemotera-
pie dobehnú. Posledné vyšetrenie slúži na 
to, aby sme zistili, či je pacient už vyliečený. 
S odstupom času sa môže urobiť ešte ďal-
šie vyšetrenie, či neprišlo k recidíve. 

Ako prebieha samotné vyšetrenie?

P. Povinec: Vyšetrenie prebieha najčastej-
šie formou vpichnutia rádioaktívnej látky do 
žily pacienta. V  onkologickej diagnostike, 
najčastejšie rádiofarmakum, ktoré sa pou-
žíva na diagnostiku, je fluórdeoxy-glukóza. 
Je to špeciálne modifikovaný cukor, ktorý 
je označený rádioaktívnym prvkom - izo-
topom. Cukor používajú bunky a  tkanivá 
na tvorbu energie, ktoré potrebujú pre 
svoj rast a  metabolizmus. Nádorové bun-
ky majú zvyčajne metabolizmus výrazne 
zvýšený, lebo sa nekontrolovateľne mno-
žia a  zväčšujú a  tak vieme určiť, kde sa 
nádorové ochorenia nachádzajú. V nich je 
totiž hromadenie rádioaktívnej látky niekoľ-
konásobne vyššie. Je to príklad pozitívneho 
zobrazenia. 

Čo je teda negatívne?

P. Povinec: Prejav negatívneho zobrazenia 
je taký, keď hromadenie rádiofarmaka chý-
ba. Napríklad to môže byť pri diagnostike 
Parkinsonovej choroby. U týchto pacientov 
dochádza k  zániku nervových zakončení 
v  niektorých štruktúrach mozgu, čiže na 
rozdiel od normálnych osôb, látka ktorá 
sa vychytáva v  nervových zakončeniach 

MUDr. Pavol Povinec PhD. a Ing. Mgr. Martin Kabát PhD. MBA.
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sa u pacientov s Parkinsonovou chorobou 
bude vychytávať menej alebo bude úplne 
chýbať.

Človek sa po takejto 
diagnostike cíti dobre?

P. Povinec: Látky, ktoré používame na diag-
nostiku nemajú žiadny merateľný účinok na 
organizmus. Sú to stopové množstvá, ktoré 
nijakým spôsobom neovplyvnia pacienta. 
Každé vyšetrenie so sebou nesie radiačnú 
záťaž, ktorá je mierne nad úrovňou radiač-
nej záťaže, ktorú populácia dostane aj pri 
bežnej činnosti. Ľudia často krát ani nevedia, 
že sú exponovaní rádioaktívnemu žiareniu. 
Napríklad, keď pôjdete na lyžovačku do Álp 
a ste v nadmorskej výške nad 2000 metrov, 
budete vystavovaní kozmickému žiareniu. 
Keď máte pred sebou transatlantický let lie-
tadlom vo vyššej výške, takisto na vás bude 
pôsobiť kozmické rádioaktívne žiarenie. 
Ľudia, ktorí bývajú v domoch, kde je vyššie 
množstvo radónu (rádioaktívny plyn, ktorý 
sa uvoľňuje z pôdy alebo zo stavebných ma-
teriálov) tak sú takisto ožiarení. Rádioaktivita 
je bežnou súčasťou nášho života.

Takže nie sú ani žiadne 
kontraindikácie?

P. Povinec: Prakticky nie sú. Je možné vy-
šetrenie aj tehotných žien aj malých detí. 
Najmä detských onkologických pacientov 
vyšetrujeme pomerne bežne, aj opakova-
ne. Oni sú ohrozené primárne svojou onko-
logickou chorobou. Riziko žiarenia je oproti 
riziku komplikácii ochorenia zanedbateľné.

Foriem rakovín je pomerne veľa. 
Diagnostikujete všetky typy?

P. Povinec: U  každého typu rakoviny má 
vyšetrenie najväčší prínos v rôznych fázach 
diagnostiky. U  ochoreniach ako napríklad 
Hodgkinova choroba sa to využíva v každej 
fáze diagnostiky a  liečby. Napríklad u kar-
cinómu prsníka alebo rakoviny hrubého 
čreva je prínos dokumentovaný práve až 
v  poslednej fáze , kde sa zisťuje, či došlo 
k recidíve ochorenia. 

Aké spektrum pacientov sa 
s k Vám dostane na vyšetrenie?

P. Povinec: Čo sa týka vyšetrenia s použi-
tím glukózy, približne 20% sú to lymfopro-
liferatívne ochorenia (Hodgkinov lymfóm 
a  agresívne formy ne-Hodginských lym-
fómov). Veľká časť pacientov k  nám príde 
s  nádorom hrubého čreva a  konečníka. 
Potom sú to kožné nádory (malígny me-
lanóm), karcinóm prsníka a  nádory žen-
ských orgánov a tiež karcinóm pľúc. Chodia 
k nám aj pacienti s nádorom krku, hlasiviek, 
nosohltana a hltana. Veľkú časť našich pa-
cientov tvoria ľudia s nádorom mozgu, kde 
sa ale používa iný druh rádiofarmák, ktorý 
je k dispozícii na Slovensku iba na našom 
pracovisku. Nepoužíva sa glukóza, ale ami-
nokyseliny, ktoré sú pre diagnostiku moz-
gových nádorov vhodnejšie. Ďalšie skupiny 
pacientov sú už spomínaní muži rakovi-
nou prostaty a  niektoré neuroendokrinné 
nádory.

Ako prebieha vyšetrenie 
u rakoviny prostaty u mužov?

P. Povinec: V  tomto prípade sa používa 
nový druh rádiofarmák, ktoré sa viaže na 

bunkovú membránu buniek rakoviny pros-
taty. Je to oveľa citlivejšie a  špecifickejšie 
zobrazenie, ako sa používalo v minulosti. 

Spomínali ste, že k vám 
nechodia len ľudia 
s onkologickým ochorením, 
ale aj s inými zdravotnými 
problémami. Akými?

P. Povinec: Ďalšou skupinou sú neurologickí 
pacienti, napríklad s demenciami a niektorý-
mi inými neurodegeneratívnymi ochorenia-
mi. Používame vyšetrenie, ktoré už pomerne 
zavčasu dokáže pacienta s  Alzheimerovou 
chorobou spoľahlivo diagnostikovať. Robí-
me vyšetrenia pacientov s  Parkinsonovou 
chorobou, aj s epilepsiami, špeciálne s tými, 
ktoré nezaberajú účinne na liečbu.

Ako dlho čaká pacient na 
výsledok vyšetrenia?

M. Kabát: U  onkologických pacientov sa 
snažíme výsledky spracovať a  vyhodnotiť 
v priebehu jedného až dvoch dní. Niekedy 
to trvá trochu dlhšie, v prípade, že si mu-
síme vyžiadať predošlé vyšetrenia z  iných 
pracovísk, aby sme nález porovnali. 

Hradí si pacient vyšetrenia?

M. Kabát: Máme zazmluvnené všetky zdra-
votné poisťovne, to znamená, že všetky 
výkony u nás sú plne hradené poisťovňou 
a pacient nedopláca.

BIONT a . s . 
Kar loveská  63 ,  842  29  Bra t i s lava 

www.b iont . sk

Pr ip rav i la :  Jana  Kad leč íková

PET centrum je ambulantné zdravotnícke zariadenie v odbore nukleárna medicína, 
ktoré vykonáva diagnostické vyšetrenia s použitím pozitrónových, ako aj klasických 

rádiofarmák. Hlavné prístrojové vybavenie pracoviska tvoria PET/CT tomografy, 
SPECT/CT gamakamera.

Celotelové PET vyšetrenie 17-ročného 
chlapca s Hodgkinovým lymfómom. 

Vľavo vyšetrenie pred liečbou, vpravo 
po dvoch mesiacoch, po zahájení 

liečby. Vyšetrenie potvrdilo výbornú 
odpoveď na liečbu, už po dvoch 

cykloch chemoterapie nie sú prítomné 
známky aktívneho nádorového 

ochorenia.
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INDONÉZIA - OSTROV 
NOVÁ GUINEA
Papua (Irian Jaya) – stratený 
svet a moja cesta k Daniom
Keď Holanďania plávali do svojich kolónií v Karibiku, dopĺňali si zásoby v africkej Guinei. 
Žili tam v dažďovom pralese černosi s kučeravými vlasmi a plnými perami. O pár storočí 
neskôr pristáli námorníci na úplne inom ostrove, kde žili tiež čierni ľudia s kučeravými 
vlasmi a plnými perami v dažďovom pralese, veľmi podobní obyvateľom Guinei. 
Preto ostrov nazvali jednoducho Nová Guinea. Tento ostrov je v súčasnosti rozdelený 
na dve časti – východnú a západnú. Papua, predtým označovaná ako Irian Jaya, je 
časťou Indonézskej republiky. Východnú časť tvorí republika Papua-Nová Guinea. 

Bezpochyby najzaujímavejšou čas-
ťou Papui je Baliemske údolie. Je dlhé 
šesťdesiat kilometrov a široké šestnásť 
kilometrov. Žijú tu tri kmene: Dani, Lani 
a Yali. Ku kmeňu Yali sa dá dostať po 
týždňovom treku nádhernou prírodou. 
Kmeň Lani žije na juhu údolia, asi štyri 
dni treku od centra údolia mesta Wa-
mena. Najbližšie k Wamene žije kmeň 
Dani, tak sme sa aj kvôli časovému 
obmedzeniu cesty vypravili práve 
sem.

Baliemske údolie bolo dlho pova-
žované za neobývané. Neskôr sa zisti-
lo, že tu žilo asi tisíc oddelených etník 
s  neskutočným množstvom miestnych 
jazykov. Západná časť druhého najväč-
šieho ostrova na svete patrí Indonézii 
od roku 1963 a  je neuveriteľne bohatá 
na nerastné suroviny. Obrovské ložiská 
medi, zlata, striebra, bauxitu, ropy, ale aj 
vzácnych stromov sa stali zaujímavými 
pre vládu, čo má vplyv na miestne oby-
vateľstvo, prales aj močiare.

K  návšteve Papuy je okrem víz po-
trebné povolenie „Jalan surut“, bez kto-
rého sa sem nedá prísť. S  týmto povo-
lením je potrebné sa denne hlásiť na 
polícii, kde treba oznámiť každodenný 
cieľ výpravy. Mojim trom spoločníkom 
a  mne zahlasoval cieľ výletu miest-
ny sprievodca – Indonézan, moslim 
z ostrova Jáva. Miestni domorodci zvy-
čajne nesprevádzajú turistov. Neovlá-
dajú jazyky a  sú menej vzdelaní. Na 
určitých trasách nás síce sprevádzal aj 
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miestny človek z kmeňa Dani, ale skôr 
nám robil sprievod len z  povinnosti. 
Tíško nám pochodoval v pätách s več-
ne zapálenou cigaretou v  ústach. Mne 
to vyhovovalo, lebo mi občas pomohol 
s batožinou a chodilo sa mi ľahšie.

Návšteva Daniov je cesta do iné-
ho sveta aj času. Do doby kamennej 
aj počítačovej zároveň. Okrem domo-
rodcov sem prichádza žiť stále viac 
moslimských prisťahovalcov z  preľud-
nenej Jávy, Sumatry a ostrova Sulawe-
si. O  týchto rozdieloch sa presviedčam 
pri mojej návšteve na každom kroku. 
Následky a  napätie je medzi oboma 
etnikami cítiť dodnes i napriek tomu, že 
v  roku 2001 bola Papuáncom priznaná 
autonómia a  neobľúbený názov Irian 
Jaya, v preklade Víťazný Irian, sa zmenil 
na Papua.

Mesto Wamena, ktoré je centrom 
Baliemskeho údolia, bolo v  osem-
desiatych rokoch minulého storočia 
len malá dedinka. Dnes je to mesto 
s  viac ako tridsaťtisíc obyvateľmi. Na 
miestom trhovisku sedia ženy z kme-
ňa Dani na zemi, kde predávajú ručne 
robené farebné vaky, ktoré bežne no-
sia zavesené na hlave, sladké zemiaky 
a inú zeleninu. Muži pre zmenu ponú-
kajú ryby, malé prasiatka alebo aj ka-
zetové magnetofóny pripojené k  au-

tobatérii. Stánky a  celý obchod majú 
pod „palcom“ moslimovia s  viditeľne 
bledšou pleťou, vzdelanejší než do-
máci obyvatelia a  určite aj šikovnejší 
obchodníci.

Viete si predstaviť, že k  vám pri-
stúpi skoro nahý fajčiaci muž, ukáže 
na batožinu a chodí vám v pätách celý 
deň? Aj pre mňa to bol kultúrny šok. 
Typické oblečenie Papuáncov je veľ-
mi jednoduché. Muži na sebe nemajú 
nič, len koteku. Je to kalabasa – druh 
vysušenej tekvice v tvare zužujúcej sa 
rúrky, ktorú si muži nastoknú na po-
hlavný úd a  upevnia k  telu šnúrkou. 
Tu tento „odev“ nazývajú horim. Ozdo-
bou váženejších mužov je aj valimo. 
Nazvala by som to kravatou vyrobe-
nou z  množstva malých zbrúsených 
ulít slimákov, ktoré sú našité na kožu 
tenkými orchideovými vláknami. Ale 
predsa len niečo majú muži oblečené. 
Niektorí majú na hlave pletenú čiapku 
na spôsob baretky, čo považujem za 
novodobú módu. Ešte neviem, či je to 
na okrasu, ale na paži nosia náramky 
nazývané teken, vyrobené zo psej ale-
bo inej kožušiny.

Čierni a  kučeraví, skoro nahí muži 
nie sú prekážkou svojím výzorom. Ale 
ako žena by som nemala zatajiť, že ne-
skutočne páchnu. Ospravedlňujem sa 
výnimkám. Sedieť vedľa jedného z nich 
v  lietadle je doslova utrpením. Muži 
kmeňa Dani boli ešte pred pár desiat-
kami rokov lovcami lebiek a  údajní ľu-
dožrúti. Zachovali si zvyk potierať si telo 

aj vlasy bravčovou masťou, aby sa tak 
chránili pred nočným chladom. Dokon-
ca si prepichujú nosnú prepážku kan-
čím zubom. No to som videla len v zo-
pár prípadoch.

V  rokoch 1971 – 1972 indonézska 
vláda začala „Operáciu koteka“, kto-
rá spočívala v  povzbudení mužov, aby 
začali nosiť šortky a  košele, pretože 
tieto šaty boli považované za moderné 
a  vhodné. Hoci sa obyvatelia ostrova 
snažili, nemali dosť oblečenia, nemali 
mydlo, pracie prášky a v konečnom dô-
sledku sa nevedeli o odevy starať. Ne-
prané oblečenie im nakoniec spôsobilo 
kožné ochorenia a z  toho dôvodu bola 
kampaň zrušená. Západné oblečenie je 
treba nosiť len vo vládnych budovách 
a  neobišlo deti, ktoré sú povinné nosiť 
západné oblečenie v škole.

S i l v i a  V a c u l í k o v á , 
ú r y v o k  z   k n i h y  S v e t  n a  d l a n i

w w w . s i l v i a - f o t o . s k

NOVÝ CESTOPIS
V PREDAJI
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o cestovaní nájdete na 



Obec Rovinka, ktorá sa nachádza len 3 km od Bratislavy je veľmi obľúbenou lokalitou 
nie len pre rodiny s deťmi, ale aj mladých ľudí, ktorých láka pokojná atmosféra vidieka 
s výbornou dostupnosťou a krátkou vzdialenosťou od hlavného mesta. Z centra mesta 
sa sem môžete dostať autom za približne 15 minút. V niekoľko minútových intervaloch sa 
sem viete dostať aj autobusovým spojením. Obec Rovinka disponuje výbornou občianskou 
vybavenosťou, nájdete tu množstvo malých obchodíkov, školu, škôlku, potraviny a poštu.

Projekt „Dostupná Rovinka“ sa nachádza 
v tesnej blízkosti City Park Rovinka a len 
pár metrov od starej dunajskej hrádze, 
ktorá je obľúbeným miestom na trávenie 
voľného času.

Projekt „Dostupná Rovinka“ – III.eta-
pa ponúka bývanie v dvoch typoch do-
mov. Jedným sú 5-izbové dvojpodlažné 
tehlové rodinné domy s dvomi bytový-
mi jednotkami a druhým sú 4-izbové ro-
dinné domy, ktoré sú kombinované prí-
zemným a mezonetovým bytom. Každý 
byt má vlastný vchod, pozemok, dve 
parkovacie miesta a oplotenie. Výborné 
dispozičné riešenie zodpovedá náro-
kom na moderné a  pohodlné bývanie 
v  tichej lokalite v  blízkosti hrádze. Sa-
mozrejmosťou je možnosť dokončenia 
rodinného domu do štandardu.

Rodinné domy sú postavené z tehly 
s plochou strechou, pričom sú použité 

tradičné a kvalitné materiály. Ich súčas-
ťou sú napríklad aj šesťkomorové okná 
s izolačným trojsklom.

V  lokalite sa nachádza plaváreň 
www.de-lamer.com a  je súčasťou pro-
jektu Dostupná Rovinka.

 
 
 
 

Tel.: 0910 325 005 
0903 720 000 

www.dostupnarovinka.sk

„DOSTUPNÁ ROVINKA“
LEN PÁR METROV OD STAREJ DUNAJSKEJ HRÁDZE
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Je najvyšší čas, aby si 
podnikatelia zriadili eKasy
Už iba dva mesiace majú podnikatelia na to, aby prepojili svoje registračné pokladnice 
so systémom eKasa. Za nesplnenie tejto povinnosti im budú hroziť vysoké pokuty.   

Všetky podnikateľské subjekty musia 
začať evidovať tržby elektronickými re-
gistračnými pokladnicami prepojenými 
online na systém Finančnej správy naj-
neskôr do konca tohto kalendárneho 
roka. Vďaka tomu bude mať Finančná 
správa prehľad o  duplicitnom vydáva-
ní dokladov, o  dlhodobom nevydávaní 
pokladničných dokladov, ako aj o nezae-
vidovaných dokladoch vydaných off-line. 
Zamestnanci Finančnej správy budú mať 
prostredníctvom systému eKasa taktiež 
pod drobnohľadom neobvyklé sumy 
transakcií.  

Podnikatelia, ktorí ešte stále po-
užívajú fiškálnu registračnú poklad-
nicu, by mali čo najskôr kontaktovať 
dodávateľov svojich pokladničných 
riešení, aby im pomohli prejsť na sys-
tém eKasa. Aktuálne v tomto systéme 
eviduje tržbu približne 55% zo všet-
kých používaných pokladníc na trhu, 
čo v  praxi znamená, že počas dvoch 
mesiacov ešte zostáva „preklopiť“ na 
eKasu takmer polovicu zariadení z ce-
lého Slovenska. Práve z tohto dôvodu 
Finančná správa dôrazne upozorňuje 
všetkých majiteľov registračných pok-
ladníc, aby zbytočne neodkladali pre-
chod na systém eKasa a  tak sa vyhli 
náporu v posledných dňoch roka. Ka-
pacity servisných technikov zo spoloč-
ností, ktoré dodávajú eKasu, môžu byť 
totiž rezervované na dlhší čas vopred. 
Finančná správa taktiež vie identifiko-
vať, ktorí podnikatelia eKasu už vyu-
žívajú, a  ktorí jej využívanie, častokrát 
cielene, odkladajú.

Potrebujete poradiť od skutočných 
odborníkov? Spoločnosť LB SERVIS, 
ktorá je najväčšou servisnou organizá-
ciou registračných pokladníc na Slo-
vensku, má 20-ročnú tradíciu v oblasti 

predaja, servisu a poradenstva takmer 
všetkých typov pokladníc. Navštívte 
ktorúkoľvek z  jej prevádzok a  nechaj-
te si poradiť od skúseného personá-
lu. Okrem poradenstva Vám dokážu 

ponúknuť pestrú paletu produktov 
v oblasti platobných terminálov, regis-
tračných pokladníc a  pokladničných 
softvérov. Taktiež dokážu prerobiť už 
existujúce pokladnice na eKasu.

Aj v systéme ekasa 
môžete používať 
svoju súčasnú  
pokladnicu. 

Kompatibilita so 
systémom ekasa.

riešenie 2riešenie 1

18 999

Ponúkame kúpu novej pokladnice 

Ponúkame upgrade balíček 
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Výročie spolupráce NÚSCH, a.s. 
a Detského kardiocentra
Desať rokov spoločnej cesty
V tomto roku si pripomíname neuveriteľných desať rokov spoločnej cesty Národného 
ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. a Detského kardiocentra. Spolupráca 
priniesla množstvo nových prvkov a vzácnych skúseností, ktorých výsledkom je 
úspešnosť liečby pacientov prechádzajúcich z rúk expertov v detskej kardiológii do 
sveta dospelých pacientov špičkového kardiologického pracoviska NÚSCH, a.s. Pri 
tejto príležitosti Nadácia Detského kardiocentra zorganizovala podujatie, ktoré sa 
nieslo v duchu osláv tejto vzácnej spolupráce. Na hostí čakalo aj milé prekvapenie.

V  bratislavskej Redute sa stretli ľudia, 
ktorí majú k  srdcu veľmi blízko. Nielen, 
že sú to nesmierne srdeční ľudia, sú to 
aj špičkoví odborníci v oblasti kardiológie 
a kardiochirurgie. Všetci spolu oslavovali 
desať rokov spolupráce a spoločnosť im 
robila aj pani ministerka zdravotníctva 
Andrea Kalavská.

Večerom hostí sprevádzala cha-
rizmatická Alena Heribanová, ktorá na 
pódiu privítala generálneho riaditeľa 
NÚSCH, a.s. pána Mongi Msollyho a ná-
mestníka generálneho riaditeľa pre DKC  
Mariána Hrebíka. Práve títo páni a  ich 
tímy stoja za dlhoročnou spoluprácou 
a vďaka nim je kooperácia tak úspešná.

Hlavným hosťom podujatia bol skve-
lý Jozef Laufer, ktorý naspieval krásnu 

pieseň „Bílý plášť,“ po viac ako 40 rokoch 
špeciálne pre túto udalosť. Pieseň nesie 
v  sebe nádherné posolstvo a  bola da-
rom a prekvapením pre všetkých lekárov 
a sestry NÚSCH, a.s. Po jej odznení sa nie-
sol Redutou obrovský potlesk, ktorým prí-
tomní hostia poďakovali za krásny zážitok.

Spolu so skvelou multižánrovou 
speváčkou Andreou Zimányiovou a zná-
mym slovenským akordeonistom Raj-
mundom Kakoni vytvorili na pódiu ne-
zameniteľnú atmosféru, na ktorú budú 
prítomní hostia ešte dlho spomínať. Na 
záver nechýbalo ani blahoželanie pánovi 
Jozefovi Lauferovi, ktorý nedávno oslávil 
krásne životné jubileum, 80 rokov. 

„Veríme, že nás čakajú ďalšie de-
siatky rokov tejto dôležitej spolupráce. 

Začiatkom budúceho roka, keď bude 
uvedený do prevádzky nový pavilón 
Detského kardiocentra, bude spolu-
práca ešte intenzívnejšia ako doteraz. 
Vzájomná prepojenosť sa dostav-
bou nového pavilónu DKC zvýrazní 
v  podobe skutočného komfortu pa-
cientov, ktorí budú mať pod jednou 
strechou špičkové pracoviská,“ pove-
dal námestník generálneho riaditeľa 
NÚSCH, a.s., pre DKC MUDr. Marián 
Hrebík, MPH. 

„Architektonickým riešením a  mo-
derným prístrojovým vybavením sa 
nové Detské kardiocentrum zaradí 
k najprogresívnejším zariadeniam tohto 
druhu v  Európe. Národný ústav srdco-
vých a  cievnych chorôb, a. s., sa záro-
veň stane unikátnym pracoviskom, na 
ktorom sa pod jednou strechou prepojí 
starostlivosť o pacientov s kardiovasku-
lárnymi ochoreniami od narodenia až 
po dospelosť,“ povedal generálny riadi-
teľ a predseda predstavenstva NÚSCH, 
a.s., Ing. Mongi Msolly, MBA.

Detskí pacienti, ich rodičia, ale hlav-
ne lekári a  sestry DKC si po dlhých 
rokoch náročných podmienok v  pre-
najatých priestoroch zaslúžia zmenu 
k lepšiemu a veľmi sa na ňu tešia. Vďaka 
patrí všetkým kompetentným, ktorí ma-
lým pacientom umožnili, aby náročné 
chvíle počas hospitalizácie trávili v krás-
nom a povzbudzujúcom prostredí. 

P r i p r a v i l a :  J a n a  K a d l e č í k o v á
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JESEŇ PRAJE OTUŽOVANIU
Ak sú deti zdravé, ale veľmi citlivé na každú zmenu 
počasia, klímy v interiéri, alebo maródovaním reagujú 
na každý začiatok vykurovacej sezóny, lebo im prekáža 
odrazu suchý vzduch v triede a byte, potom pomôže 
ich zdraviu jemné a postupné otužovanie. 

Jeseň, keď prechádzame z  letných 
teplôt na stále chladnejšie, je pre kaž-
dý organizmus najlepším obdobím na 
začatie otužovania. Pravda, na otužova-
nie sa treba dobre pripraviť, preštudovať 
odporúčané postupy a  vyzbrojiť sa veľ-
kou trpezlivosťou, pretože tu platia veľmi 
pomalé kroky, žiadne skoky. Popri tom je 
dôležité podporovať aj obranyschopnosť 
organizmu, lebo tak či tak ide o  istú fy-
zickú záťaž. 

Postupnosť krokov pri otužovaní

Dobrá obranyschopnosť detského or-
ganizmu vyžaduje od rodičov aktívnu 
každodennú starostlivosť. Obranný sys-
tém dieťaťa posilňujeme najmä zdravým 
životným štýlom, dostatkom pohybu na 
čerstvom vzduchu a  spánku i  vyváže-
nou stravou bohatou na zeleninu a ovo-
cie. Pri otužovaní napríklad aj opatrným 
zaraďovaním chladnejšej vody na konci 
sprchovania. Napriek tomu v  záťažo-
vých situáciách je vhodné posilňovať 
obranyschopnosť detského organizmu 
aj vhodnými vitamínmi a výživovými do-
plnkami. 

Dobrá imunita dieťa chráni pred 
mikróbmi, bacilmi, vírusmi a teda aj pred 
infekčnými chorobami. Aktívna ochrana 
je zvlášť dôležitá v kritických obdobiach, 
keď očakávame väčšiu fyzickú a  psy-
chickú záťaž. Záťažou pre dieťa môže 
byť aj proces postupného otužovania, 
privykania na chladnejšie prostredie. 

Takým nepríjemnostiam môžeme 
predchádzať, ak deťom začneme včas 
preventívne posilňovať imunitu naprí-
klad aj výživovým doplnkom s vysoko-
čistým beta glucanom.

Ako pomáha imunite 
vysokočistý beta glucan

Beta glucan patrí dnes k najviac skúma-
ným prírodným látkam na podporu čin-
nosti imunitného systému. Výskumami 
sa dokázalo, že vysokočistý, mikronizo-
vaný beta glucan moduluje imunitný sys-
tém tak, že povzbudí málo aktívne imu-
nitné bunky, aby mali väčšiu chuť bojovať 
s nepriateľmi nášho organizmu – mikrób-
mi, bacilmi, vírusmi. Beta glucan sa síce 
bežne vyskytuje v strave, ale obvykle je 
zmiešaný s ďalšími látkami, vďaka ktorým 
ho imunitné bunky ťažšie rozpoznávajú 
a jeho účinky sú preto obmedzené. Beta 
glucan, ktorý sa získava z hlivy ustricovej, 
je očistený od takých prímesí a  imunit-
ným bunkám tak uľahčí jeho rozpoznanie 
receptormi. Aby bol účinok beta glucanu 
optimálny, je dôležité, aby mal vysokú 
čistotu – nad 90 percent. Výhodou vy-
sokočistého beta glucanu je prakticky 
nulová toxicita, nijaké vedľajšie účinky, 
kontraindikácie, nezistila sa ani možnosť 
závislosti či predávkovania. Nevyužitá 
časť beta glucanu sa prirodzeným spô-
sobom z  tela vylúči. Taký beta glucan 
môžeme užívať tiež počas liečby klasic-
kými antibiotikami. Odporúča sa aj deťom 
oslabeným po prekonaní ochorenia ale-
bo pri poruche imunity. 

Podpora imunity 

Výživové doplnky s  vysokočistým beta 
glucanom si už našli cestu k  svojim 
klientom. Ak menšie deti majú problém 
užívať tabletky, majú k dispozícii detský 
výživový doplnok vo forme cmúľavých 
tabliet, prípadne detského sirupu. Počas 
rizikového obdobia alebo v  čase vyššej 
chorobnosti, pri zmene prostredia a tiež 
pri rekonvalescencii je dobré ich užívať 
denne. Prispievajú k  správnemu fun-
govaniu imunitného systému a  tak isto 
k zníženiu vyčerpania a únavy a v koneč-
nom dôsledku aj odolnosti voči vonkaj-
ším nepriaznivým podmienkam. 

pre malých 
školákov

Výrobca: Natures s.r.o., A. Sládkoviča 33, 91701 Trnava, natures@natures.sk, tel: 
033/5501673. Vyrábané v systéme riadenia kvality ISO 9001:2008 a  systéme 
bezpečnosti potravín ISO 22000:2005. *zdravotné tvrdenia podľa Nariadenia komisie 
(EÚ) č. 432/2012 pre vitamín C. 

GluCandy 
cmúľavé tablety

•	 s	významným	obsahom	
beta	glucanu

• vysokočistý (93%) beta glucan 
z Hlivy ustricovitej

•	 klinicky	testovaný na 
bezpečnosť a  účinnosť

•	 s	extraktom	zo	šípiek	
•	 s	prírodným	vitamínom	C	

pre správnu funkciu imunity*, 
pre ochranu pred únavou 
a vyčerpaním* 

• bez umelých farbív a príchutí

Nové	balenie	s	60	tabletami	
za	výhodnú	cenu	iba	na	

www.natures.sk

maminka 2019-10 GluCandy 60tbl.indd   1 24.09.2019   17:18:55
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Chrumkavá hus
Aspoň 12 hodín pred pečením pekne vyčistenú a umytú hus musíme dôkladne zvonka 
i zvnútra nasoliť. Už v pekáči hus umyjeme od soli mliekom. Pečieme ju v keramic-
kom pekáči, pri teplote 170 C, položenú prsiami nadol, odkrytú, asi 2,5 hodiny. Keď sa 
odtiahne mäsko z kožiek, znížime teplotu a hus otočíme. Po dopečení hus vyberieme 
z pekáča a postavíme, aby z nej stiekla masť. Podávame ju s lokšami alebo knedľou 
a červenou dusenou kapustou.

Reštaurácia Husacina u Galika už takmer 21 rokov ponúka svoje špeciality návštev-
níkom Slovenského Grobu. Nie je reštauráciou, akých sú desiatky. Zameriava sa na 
prípravu a  podávanie pečených husí, kačíc, lokší a  husacích pečienok. Špecifikom 
reštaurácie je aj príprava lahodných pečených prasiatok.

Používa vlastné, rokmi overené receptúry, vychádzajúce z  tradície. Hostia tejto 
reštaurácie nájdu svoje pohodlie v hlavnej časti pre 50 osôb a troch samostatných 
salonikoch pre 40, 16 a 10 ľudí, ktoré sú vhodné pre menšie rodinné posedenia, osla-
vy , pracovné stretnutia či rokovania v súkromí.

Rezervacie na tel. číslach:
tel.: +421 33 6478550

mob: +421 948 777 300
E-mail: info@husacinaugalika.sk

husacinaugalika@gmail.com

Lipová 21
900 26

Slovenský Grob
www.husacinaugalika.sk

OKTÓBROVÉ PREMIÉRY

RODINA ADDAMSOVCOV 
Premiéra 31. 10. 2019

MÁTE POCIT, ŽE VAŠA RODINA JE DIVNÁ?

Pripravte si prsty na lusknutie! Na plátna kín opäť prichádza iko-
nická rodina, ktorá každý rok vyhráva všetky súťaže na Halloween. 
Tentokrát sa členovia tejto vtipnej a výstrednej rodinky predstavia 
v animovanej podobe. Malí aj veľkí diváci sa môžu tešiť na skvelú 
zábavu,  pretože Addamsovci sa budú snažiť silou-mocou dokázať, 
že dobrí susedia sú pre svoje okolie na nezaplatenie.

TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD  
(TERMINATOR: DARK FATE) 

Premiéra 31. 10. 2019

Linda Hamilton ako Sarah Connorová a Arnold Schwarzenegger ako 
Terminátor T-800 se vracajú vo svojich ikonických úlohách. Pod fil-
mom, ktorý priamo nadväzuje na prvé dve časti, sú podpísaní James 
Cameron a Tim Miller, ktorý režíroval skvelého Deadpoola.

Filmová legenda Terminátor má za sebou niekoľko nie príliš úspeš-
ných pokusov o nadviazanie na prvé dva diely, ktoré sa právom ra-
dia medzi najlepšie akčné filmy všetkých čias. Prečo by sa to malo 
tentoraz podariť? Pretože sa k tejto ságe vracajú dve kľúčové mená 
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smrť s dvomi Terminátormi premenili na ultra drsnú hrdinku. Je 
naučená nikomu neveriť a spoliehať sa len sama na seba. 



OKTÓBROVÉ PREMIÉRY

RODINA ADDAMSOVCOV 
Premiéra 31. 10. 2019

MÁTE POCIT, ŽE VAŠA RODINA JE DIVNÁ?

Pripravte si prsty na lusknutie! Na plátna kín opäť prichádza iko-
nická rodina, ktorá každý rok vyhráva všetky súťaže na Halloween. 
Tentokrát sa členovia tejto vtipnej a výstrednej rodinky predstavia 
v animovanej podobe. Malí aj veľkí diváci sa môžu tešiť na skvelú 
zábavu,  pretože Addamsovci sa budú snažiť silou-mocou dokázať, 
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TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD  
(TERMINATOR: DARK FATE) 

Premiéra 31. 10. 2019
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DVE HLAVY VERZUS 
TRI HLAVY
Biceps spolu so svojím väčším „opo-
nentom“, tricepsom, tvoria objem hor-
nej časti paže. Konkrétne medzi lakťom 
a  ramenným kĺbom. Z  funkčného hľa-
diska ide o  mimoriadne dôležité svaly, 
participujúce okrem športu aj pri kaž-
dodenných pohyboch. Zanedbávanie 
jednej alebo druhej partie, respektíve ich 
disproporcia, či už vrodená, alebo získa-
ná (napr. úrazom, zranením), vedie k es-
tetickému defektu, ktorý nielen u kultu-
ristov ovplyvňuje celkový dojem.

Podceňovaný triceps

Tvar týchto dvoch partií je podmienený 
geneticky, často to môžeme pozorovať 
najmä pri bicepse – výrazný vrchol alebo 
masívny pozdĺžny tvar.

Aj napriek veľkej obľube cvikov na 
biceps, treba povedať, že väčšiu časť 
hmoty a  objemu paže tvorí práve tri-
ceps. Triceps okrem toho, že vystiera 
pažu v  lakťovom kĺbe, čo je jeho hlav-
ná funkcia, pomáha priťahovať rameno 
v ramennom kĺbe (napr. pri plávaní). Tri-
ceps sekunduje pri všetkých tlakových 
cvikoch, či už ide o odtláčanie bremena, 
alebo vlastného tela (napr. kľuky).

S bicepsom opatrne

Naopak, biceps pažu v  lakti ohýba 
a  pomáha rotovať dlaňou smerom von. 
Okrem toho asistuje pri odťahovaní a pri-
ťahovaní paže v ramennom kĺbe. Žiadny 
ťahový cvik sa nezaobíde bez pomoci 
bicepsov. Preto treba pri ich tréningu 
zohľadňovať fakt, že sú solídne zaťažo-
vané pri cvikoch na chrbát. Pri tréningu 
bicepsov nesmieme zabúdať, že je to 
pomerne malý sval, a preto ho nepreťa-
žovať. Správna technika a vhodne zvole-
ná záťaž sú kľúčové. Časté preťažovanie 
bicepsov môže mať za následok pretr-
vávajúce zápaly, v  prípade extrémneho 
preťaženia môže vyústiť až do natrhnutia 
svalu alebo odtrhnutia šľachy.  

Správna záťaž

Kedy a ako často trénovať biceps a tri-
ceps? Tieto dve partie obvykle zara-
ďujeme do tréningu ako doplnkové, 
čiže ich vždy „prilepíme“ k väčšej par-
tii (chrbát, hrudník, ramená) a  v  tomto 
zmysle sa snažíme regulovať objem 
tréningu. Pokiaľ napr. cvičíme biceps 

s chrbtom, zohľadňujeme fakt, že sme 
bicepsy už dosť „načali“ pri ťahových 
cvikoch na chrbát. Frekvencia 1 - 2x 
týždenne by mala úplne postačovať. 
Keďže ide o menšie svaly, aj počet sé-
rií je menší ako napr. pri chrbte alebo 
hrudníku. 

Na výber máme nespočetné množ-
stvo cvikov s voľnými váhami, kladkami 
a špeciálnymi adaptérmi s rôznymi typ-
mi úchopov, ale aj vlastnou hmotnos-
ťou (hrazda, bradlá, TRX, gymnastické 
kruhy). Pri izolovaných cvikoch sa sna-
žíme minimalizovať pohyb v ramennom 
kĺbe, dodržiavať plný rozsah pohybu 
pri zachovaní správnej techniky (flexia 
a  extenzia v  lakťovom kĺbe). Zmenou 
úchopu - rotáciou zápästia okolo po-
zdĺžnej osi (pronácia/supinácia) vieme 
meniť zaťaženie na jednotlivé hlavy bi-
cepsu/tricepsu. 

Pokiaľ máte pocit, že necvičíte spo-
mínané partie správne, príďte sa k nám 
do Maximusu radšej poradiť. Radi Vám 
pomôžeme.

R e n é  R i e g e l
Tr é n e r
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model GLORIA

model MERIEM

model BEVERLY
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NA NOVÉ 
OBJEDNÁVKY


