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NÁZORY 
A KOMENTÁRE

Vídame ju na divadelných 
doskách, vo filmoch 
aj v televíznej kuchyni. 
Reč je o sympatickej 
a obľúbenej herečke 
Kamile Magálovej, ktorá 
sa stala ambasádorkou 
projektu zameraného 
na liečbu kmeňovými 
bunkami. Ako sama 
priznáva, k spolupráci 
ju priviedlo práve jej 
zranené koleno. 

Problémy s  kolenom sa 
herečke objavili už pred 
desiatimi rokmi, keď 
mala poškodený me-

niskus. Neskôr, po siedmich 
rokoch, nešťastne spadla na 
koleno, a tak sa operácii opäť 
nevyhla. Tentokrát sa leká-
ri nezaoberali len meniskom, 
ale aj prasknutou chrupav-
kou a  šľachami. Hoci sa dru-
há operácia vydarila a všetko 
nasvedčovalo tomu, že bude 
v poriadku, Kamila mala stá-
le bolestivé koleno. „Nie je 
nič horšie ako pretrvávajúca 
bolesť. Nemohla som už ďalej 
takto fungovať, a  preto som 
sa rozhodla vyhľadať lekársku 
pomoc. Od svojej známej som 

sa dozvedela o liečbe kmeňo-
vými bunkami, ktorú vykoná-
vajú v  malackej nemocnici,“ 
približuje K. Magálová. 

Liečebný zákrok 
bez ťažkostí 
Liečba kmeňovými bunka-
mi z  vlastného tuku predsta-
vuje jednu z najmodernejších 
a prevratných liečebných me-
tód rôznych ochorení na sve-
te. Kmeňové bunky majú totiž 

schopnosť sebaobnovy, použí-
vajú sa na regeneráciu buniek 
a  tkanív v  tele. Okrem toho 
obnovujú tiež iné poškode-
né alebo opotrebované bun-
ky, dokážu sa meniť na bun-
ky chrupaviek, kostí, svalov či 
nervového vlákna. U pani Ma-
gálovej boli aplikované do ľa-
vého kolena. „V  deň zákroku 
som dvakrát absolvovala od-
ber krvi a vyšetrenie EKG. Na-
sledovalo umŕtvenie brucha 

z  dôvodu odobratia tukového 
tkaniva. Necítila som žiadnu 
bolesť, iba istý tlak,“ opisuje 
Kamila. Po tomto úkone na-
sledovalo o  tri hodiny neskôr 
vpichnutie izolovaných kme-
ňových buniek priamo do ko-
lena. „Liečebný zákrok prebie-
hal úplne hladko. Prvý deň po 
zákroku bolo moje koleno bo-
lestivé, ale každým dňom sa to 
postupne zlepšovalo,“ vysvet-
ľuje sympatická herečka a pre-
svedčivo dodáva: „Musím pri-
znať, že mi liečba pomohla.“

Hrdá ambasádorka 
liečby kmeňovými 
bunkami 
Po aplikácii kmeňových bu-
niek sa rozhodla prijať po-

nuku ambasádorky tohto 
projektu. Na otázku, či sa ne-
bála tohto záväzku, mala jed-
noznačnú odpoveď: „Od za-
čiatku som bola presvedčená, 
že mi liečba pomôže. Predsa 
len, ak by mi nepomohla, do 
spolupráce ani nejdem. Ne-
budem prirodzene robiť re-
klamu niečomu, o čom mám 
pochybnosti. Mne však lieč-
ba zabrala, a tak som rada, že 
sa môžem k tomuto projektu 
hrdo hlásiť.“

Na bezplatnú konzultáciu 
u MUDr. Hrica sa môžete 
objednať na čísle 
0800 30 00 30 alebo na 
www.liecbabunkami.sk.

Možno som trafený 
a to určite súdruhovia 
nepochopia. Chopili sa 
moci pred rokmi a tak, 
ako ich predchodcovia, 
aj oni sa evidentne riadia 
heslom „Kto nekradne, 
okráda svoju rodinu!"

Toto odporné amorálne 
heslo nedokázalo pre-
biť výchovu mojich rodi-
čov. Som takto nastavený, 

že nekradnem. A zdá sa mi to, 
na rozdiel od súdruhov v Sme-
re a  ekonomických analfabe-
tov okolo kapitána, úplne pri-
rodzené.

Mám tri školopovinné deti 
a  štvrtý prírastok čakáme po 
11 rokoch. Som „iba" obyčajný 
učiteľ a manželka dlhodobo za-
rába omnoho menej. Teraz ešte 
menej, lebo je doma a  chráni 
naše dieťatko, aby sa narodilo 
zdravé.

Áno, jasné, že nám treba 
každé euro. Aj prídavky mohli 
byť vyššie, aj výplaty,... keby tu 
v  ostatnej dekáde neboli bez-
brehé rozkrádačky verejných 
zdrojov. A  teraz? Zrazu chcú 

pre nás akože dobre. OK. Ale 
nie na úkor našich detí, vnúčat, 
pravnúčat! Chceme žiť v  eko-
nomicky zdravej krajine, chce-
me ukázať svojim deťom, že 
ekonomická zodpovednosť nie 
je v  tom egoistickom „po nás 
potopa", ale v  tom, že aj deti 
našich detí budú môcť dôstoj-
ne žiť. Chceme tu žiť. Sloven-
sko je náš domov. Nechceme, 
ani nám to nikdy nenapadlo, 
že by sme tu nakradli a  odišli 
trebárs na francúzske pobrežie 
užívať si do nejakej vily a z diaľ-
ky sa prizerať, ako sa naši kraja-
nia trápia. Je nám to odporné 
a nie vlastné.

Ekonomické zverstvo, pá-
chané vládnou garnitúrou na 

tých, ktorí sa ešte len narodia, 
je posledný výkrik atakujúci 
egoizmus každého z nás. Mno-
hí si možno povedia – „Chceme 
sa mať lepšie tu a teraz! Kašle-
me na budúce generácie!" Pres-
ne na toto „zvieracie zmýšľa-
nie" vsádzajú.

Drancujú ako barbari! Stači-
lo! Ak by milióny neboli v  ich 
vreckách, aj rozpočet by bol 
iste vyrovnaný, aj naša ekono-
mika by mala lepšiu kondíciu, 
aj platy by boli vyššie...

Milujem svoje deti a  verím, 
že sa dočkám aj rozkošných 
vnúčat, a  preto nikdy nech-
cem žiť lepšie na ich úkor. Ne-
nechám sa oklamať ani kúpiť. 
A vy? Marek Šefčík

V minulom čísle Záhoráka 
sme informovali, že 
spoločnosť Anubis chce 
v Senici vybudovať 
prvé krematórium 
na Slovensku, 
špecializované 
na kremáciu koní. 
Tému na mestskom 
zastupiteľstve otvorila 
poslankyňa Ľubica 
Krištofová.

„Okrem spaľovacie-
ho procesu s  pro-
dukciou emisií je tu 

aj transport, ukladanie uhy-
nutých zvierat, hygiena, ne-
bezpečenstvo šírenia nákaz 
a  podobne. Žiadam preto, 
aby mesto oslovilo spoloč-
nosť Anubis a  aby bol tento 
zámer zverejnený na mest-
skej webovej stránke, prípad-
ne, aby sa verejnosť moh-
la s  podnikateľmi stretnúť 
a položiť im konkrétne otáz-
ky,“ zdôraznila Ľ. Krištofová. 

Krematórium pre kone 
má byť umiestnené v  areá-
li bývalých kasárni a  primá-
tor Martin Džačovský na MsZ 
informoval, že vo veci toh-
to podnikateľského zámeru 

rozhoduje Okresný úrad Se-
nica, odbor životného pro-
stredia. Dodal, že mesto za-
slalo nesúhlasné stanovisko 
s  týmto zámerom, a  urobi-
lo teda, čo sa v  danej chvíli 
z jeho strany urobiť dalo. 

V reakcii na článok sa nám 
ozval vedúci odboru starost-
livosti o  životné prostredie 
OÚ Senica Ing. Pavol Dyn-
ka, ktorý sa rozhodol uviesť 
celú záležitosť na pravú mie-
ru a priblížiť legislatívny stav 
danej veci. „Dňa 29. 11. 2019 
na OÚ, odbor životného pro-
stredia predložila spoločnosť 
ANUVIS na posúdenie podľa 
zákona 24/2006 Z. z. o posu-
dzovaní vplyvov na životné 
prostredie EIA svoj zámer – 
zvieracie krematórium. Tak, 
ako zákon stanovuje, po pre-
študovaní veci bol predmet-
ný zámer 3. 12. 2019 zaslaný 
na vyjadrenie 12 inštitúci-
ám vrátane mesta Senica, aj 
s  upozornením na zverejne-
nie zámeru. Súčasne bol zá-
mer zverejnený na stránke 
OÚ a na enviroportále MŽP,“ 
uvádza Ing. Dynka. Mesto 
verejnosti zámer sprístupni-
lo na svojej webovej stránke 
6. 12. a zverejnený bol do 26. 
12. 2019. Zákonná lehota na 
vyjadrenie alebo podanie ná-

mietky bola stanovená do 8. 
1. 2020. 

„Niektoré oslovené inšti-
túcie zaslali kladné stano-
visko, no podstatné úrady 
sídliace v  Senici, ani senic-
ká verejnosť, sa do stanove-
ného termínu nevyjadrili. 
Mesto Senica doručilo ná-
sledne svoje stanovisko 16. 1. 
2020, čo je 44. deň po doru-
čení zámeru a 8 dní po termí-
ne,“ uvádza Ing. Dynka. V zá-
vere zdôrazňuje, že Okresný 
úrad musel konať a  prijal 
stanovisko, že EIA sa nebu-
de posudzovať – zámer splnil 
náležitosti zákona. „Proces 
však nie je na konci, je nut-
né urobiť ďalšie vyjadrenie 
a  legislatívne kroky. Posled-
né slovo bude mať stavebný 
úrad,“ dodáva Ing. Dynka. /

Mesto termín 
na zaslanie 
stanoviska 
prešvihlo... 

Liečba kmeňovými bunkami má novú ambasádorku 

Mňa sa to týka. Mojej rodiny. 
Napriek tomu za ten dar neďakujem!

Ad: Bude v Senici krematórium pre kone?
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