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PRE DOVOLENKU 
V POHODE

Liek Wobenzym®

praktické balenie 300 tabliet
malé, moderné, skladné

ideálne na cesty a na šport

Informujte sa u svojho lekára.
Viac na www.wobenzym.sk

Wobenzym je tradičný liek z prírodných zdrojov na vnútorné použitie. Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov liekov, ktorá je pribalená k lieku.
MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, Česká republika, MUDr. Richard Zachar, Kamenná 46, 966 22 Lutila. www.wobenzym.sk, konzultácie na tel.: 0911 723 175.

urých uje hojenie prípadného úrazu

posil uje oslabenú imunitu

NOVINKA 800 tbl.

300 tbl.

Inzercia
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ed i t o r i á l

Milí čitatelia,
hoci sa dni začínajú pomaly skracovať, ešte 

si veľmi dlhú chvíľu budeme užívať západy 

slnka v neskorších hodinách. A to je presne 

tá pohoda, ktorú nám leto prináša. Okrem 

množstva zábavy a relaxu počas slnečných 

dovolenkových dní nás čakajú príjemné let-

né večery, ktoré môžeme tráviť s rodinou či 

s priateľmi. Toto obdobie mám proste rád.

No v  lete na nás číhajú aj mnohé nástra-

hy, na ktoré sa oplatí myslieť, aby sme si 

toto ročné obdobie užili v  radosti a  bez 

zbytočných problémov. A práve niektorým 

nechceným nástrahám sa venujú aj naši 

odborníci z lekární v pravidelných poraden-

ských článkoch, ktoré pre Vás pripravuje-

me. Tak napríklad, kliešte či komáre, tie do-

kážu poriadne znepríjemniť nejeden výlet 

alebo večerné posedenie. Naša odborníč-

ka z lekárne prináša zaujímavé informácie 

a rady, ako sa s týmito nechcenými spoloč-

níkmi vysporiadať. Už tradične sa v letnom 

vydaní venujeme v poradni aj ochrane pred 

slnečným žiarením. Tentoraz sme sa bližšie 

zamerali na bezpečnosť a na odporúčania 

pre naše oči, ktoré v lete môžu veľmi trpieť 

v dôsledku rôznych vplyvov. Ale rád, odpo-

rúčaní či tipov od našich farmaceutov sa na 

nasledujúcich stranách dočítate oveľa viac.

V  letnom čísle, samozrejme, nechýba ani 

pravidelný rozhovor so zaujímavou osob-

nosťou. Tentoraz sa nám podarilo osloviť 

hviezdu toho „najväčšieho kalibru“. Veľmi 

nás teší, že ponuku na rozhovor prijala 

a viac nám o sebe prezradila top športov-

kyňa a naša najúspešnejšia zimná olympio-

nička Anastasia Kuzminová. Pútavý rozho-

vor o jej kariére či o plánoch do budúcnosti 

je príjemný, srdečný, a ako sa hovorí, „zhlt-

nete ho na jeden dych“.

V aktuálnom vydaní časopisu MAXimum, kto-

rý pripravujeme pre Vás, našich pacientov 

a  verných návštevníkov lekární, prinášame 

aj jednu novinku. A  tou je poradňa o fi nan-

ciách. Tentoraz sme zvolili príznačnú a  pre 

toto obdobie ideálnu tému. Peniaze a dovo-

lenka. Vďaka praktickým radám odborníkov 

na fi nancie môžete ušetriť a nemusíte sa pri 

dovolenkových nákupoch ani obmedzovať.

Prajem príjemné čítanie.

Andrej Križan



4 MAXimum

LEKÁRNE PRINÁŠAJÚ
RADOSŤ A ÚSMEV SENIOROM 

pomáhame

O  tom, ktoré dve nové zariadenia na 

Slovensku pribudnú do programu zdra-

votných klaunov, rozhodla verejnosť vo 

verejnom  internetovom hlasovaní. Do 

hlasovania sa zapojilo viac ako 3 500 ľudí. 

Tí svojimi hlasmi rozhodli, že profesionál-

ni zdravotní klauni budú trikrát do roka 

navštevovať aj Centrum sociálnych služieb 

Senior Modrová, n. o., ktoré sa nachádza 

v okrese Piešťany. Druhým miestom, ktoré 

pribudlo na zozname pravidelných náv-

štev, je zariadenie ARCUS - Špecializova-

né zariadenie a  zariadenie pre seniorov 

v Košiciach. 

Zoznam zariadení pravidelne navštevo-

vaných zdravotnými klaunmi sa tak rozšíril 

na rovných tridsať. „Raz až dvakrát do me-

siaca navštevujeme pätnásť seniorských 

zariadení. Ostatné navštevujeme trikrát 

do roka,“ upresnila koordinátorka projek-

tu Smiech nepozná vek Eva Okoličániová. 

Do verejného hlasovania o klaunské náv-

števy sa zapojilo osem zariadení z  rôz-

nych častí Slovenska. „Išlo o zariadenia, 

ktoré v minulosti zdravotní klauni už aspoň 

raz navštívili a samotné prejavili záujem 

o pravidelné klaunské návštevy,” informo-

vala Eva Okoličániová z organizácie Čer-

vený nos. 

Klauni prinášajú seniorom lásku 
a pozitívnu energiu
Najviac priaznivcov podporilo v  interne-

tovom hlasovaní Špecializované zaria-

denie a zariadenie pre seniorov ARCUS 

v  Košiciach. „Prostredníctvom klaunské-

ho umenia prinesú seniorom smiech a ra-

dosť, vzpruhu a  hlboký emocionálny 

zážitok. No najmä chuť a  silu do 

ďalších dní v živote. V neposled-

nom rade aj atmosféru a pocity 

radosti, ktoré dokážu priniesť 

iba zdravotní klauni. Preto sa 

veľmi tešíme, že k nám budú cho-

diť,“ vyjadrila svoje nadšenie vedú-

ca sociálneho úseku z ARCUS – Košice 

Iveta Kurčáková.

Druhý najvyšší počet hlasov získalo Cen-

trum sociálnych služieb Senior Modrová, 

n. o. Sociálna pracovníčka a ergotera put-

ka Adriana Orságová, ktorá v  zariadení 

pracuje, neskrývala radosť. „Snažíme sa, 

aby naši klienti využili čas príjemne a aby 

ho mali nabitý zážitkami. Toľko lásky a po-

zitívnej energie, ktorú im dokážu priniesť 

zdravotní klauni, len ťažko opísať,“ skon-

štatovala Adriana Orságová. „Veľmi nás 

teší, že sme jedným z  dvoch zariadení, 

ktoré v hlasovaní uspeli. Chceme sa po-

ZDRAVOTNÍ KLAUNI Z NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE ČERVENÝ NOS VĎAKA PODPORE LEKÁRNÍ DR.MAX ZAČALI 
PRAVIDELNE NAVŠTEVOVAŤ ĎALŠIE SENIORSKÉ ZARIADENIA. V RÁMCI PROGRAMU SMIECH NEPOZNÁ VEK, 
KTORÉHO DLHODOBÝM PARTNEROM LEKÁRNE SÚ, SA ZOZNAM ZARIADENÍ PRAVIDELNE NAVŠTEVOVA-

NÝCH ZDRAVOTNÝMI KLAUNMI ROZŠÍRIL UŽ NA TRIDSAŤ.  

Zdravotní klauni sú profesionáli
Cieľom klaunských návštev v programe Smiech 
nepozná vek je hlavne priniesť starším ľuďom 
v zariadeniach pre seniorov radosť, povzbudenie 
a emocionálny zážitok. Profesionálni zdravotní 
klauni pracujúci so seniormi sú špeciálne vyško-
lení, majú vedomosti o najčastejších diagnózach 
ľudí vyššieho veku a vedia  s nimi pracovať.
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ďakovať v mene našich klientov všetkým, 

ktorí nám poslali svoj hlas a podporili nás,“ 

uzavrela Orságová.

Príležitosť zúčastniť sa na prvej klauniáde 

po vyhlásení výsledkov CSS Modrová, vy-

užili aj zástupcovia lekární Dr.Max, ktorá fi -

nančne zabezpečuje tohtoročné návštevy 

v oboch víťazných zariadeniach. Byť sú-

časťou takého emotívneho stretnutia, 

keď klauni doslova na počkanie priniesli 

úprimný úsmev a radosť na tvár a do duše 

seniorov, bolo naozaj mimoriadne. „Veľ-

mi si vážim, že môžeme prostredníctvom 

podpory neziskovej organizácie Červený 

nos pomáhať starým ľuďom aj za brána-

mi našich lekární,“ povedala po návšteve 

v  Modrovej regionálna riaditeľka lekární 

Dr.Max. Alena Romanová.

Lekárne Dr.Max sú partnerom neziskovej 

organizácie ČERVENÝ NOS Clowndoctors 

a sú podporovateľom projektu Smiech ne-

pozná vek od roku 2018. Okrem podpory 

dvoch nových zariadení zastrešujú aj všet-

ky ostatné návštevy zdravotných klaunov 

v seniorských zariadeniach po celom Slo-

vensku. „Starší ľudia si zaslúžia našu úctu, 

pozornosť a starostlivosť. Spoločnosť však 

na to zvykne zabúdať a seniori potom kon-

čia osamelí v rôznych seniorských zaria-

deniach. Našťastie sú ľudia, ktorým na tých 

skôr narodených úprimne záleží. Okrem 

personálu seniorských zariadení sú to aj 

profesionálni zdravotní klauni, ktorí štan-

dardnú starostlivosť dopĺňajú o stretnutia 

plné srdečného humoru, radosti a hrejivé-

ho pocitu na duši. Sme poctení a tešíme 

sa, že môžeme naším kúskom prispieť 

a byť súčasťou prínosného programu, kto-

rým Smiech nepozná vek bezpochyby je,“ 

objasnil dôvod podpory neziskovej orga-

nizácie komerčný riaditeľ Dr.Max Sloven-

sko Andrej Križan.

Autor: 

Peter Sedláček, 
PR manažér Dr.Max
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KAŽDÝ Z NÁS BY SI ASI VEDEL PREDSTAVIŤ TEPLÉ LETNÉ DNI BEZ 
NEPRÍJEMNÝCH A  DOTIERAVÝCH KOMÁROV A  KLIEŠŤOV. NA-
PRIEK TOMU, ŽE SÚ MALÉ, DOKÁŽU ČLOVEKU SPÔSOBIŤ VEĽKÉ 

PROBLÉMY. MÔŽU PRENÁŠAŤ MNOHÉ NEBEZPEČNÉ OCHORENIA, AKO 
NAPRÍKLAD LYMSKÚ BORELIÓZU ČI KLIEŠŤOVÚ ENCEFALITÍDU. 

Kliešťom sa v  našich zemepisných 

šírkach mimoriadne dobre darí. 

Vďaka klimatickým zmenám sa po-

stupne presúvajú aj do horských 

oblastí, kde bol predtým ich výskyt 

veľmi nízky. Aktívnymi sa stávajú pri 

vonkajších teplotách už od devia-

tich stupňov Celzia. Ľahko sa môže 

stať, že si už na jar z  prechádzky 

v prírode prinesieme domov neže-

laného spoločníka a ani v lete sa ich 

výskyt zďaleka nekončí .

Rýchlosť je rozhodujúca
Kliešť najčastejšie striehne na svoj-

ho hostiteľa v trávnatých porastoch 

s výškou od dvadsať centimetrov až 

do jedného metra. Stretnúť sa s ním 

môžeme kdekoľvek, v  záhradkách, 

v  parkoch, na lúkach alebo v  le-

soch. Svojimi ostrými hryzadlami 

prereže pokožku a  sosákom s  há-

čikmi sa prisaje k  rane. Najčastej-

šie sa zachytáva na častiach tela, 

ktoré sú chránené odevom, ako 

je na príklad   brucho, slabiny, prsia 

a podpa zušie. Ak sa už kliešť prisal 

na svojho hostiteľa, je potrebné čo 

najskôr ho odstrániť. Čím dlhšie je 

prisatý, tým pevnejšie sa dokáže pri-

chytiť a potom je oveľa náročnejšie 

zbaviť sa ho. 

Hoci existuje viacero „overených“ 

postupov, ako sa zbaviť kliešťa, ne-

odporúča sa jeho potieranie mas-

KLIEŠTE 
A KOMÁRE SÚ 

OTRAVNÉ, 
ALE AJ 
NEBEZPEČNÉ!
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ťami a  olejmi. Vtedy totiž hrozí jeho 

udusenie a  následné vyprázdnenie, 

čím sa zvyšuje riziko prenosu vírusov 

a baktérií do krvi hostiteľa. Taktiež nie 

je vhodné vytáčanie kliešťa v  smere 

alebo v  protismere hodinových ru-

čičiek. Pri tomto pohybe je vysoká 

pravdepodobnosť, že v koži zostane 

po parazitovi ústne ústrojenstvo, kto-

ré môže byť zdrojom ďalšej infekcie. 

Vyberanie kliešťov dokážu veľmi 

uľahčiť zdravotnícke pomôcky, ktoré 

je možné zakúpiť si v  lekárni. Sú to 

napríklad pinzety, slučky, zmrazova-

če a  podobne. Použitím zmrazovača 

sa výrazne obmedzí a zabráni prenos 

vnútorných tekutín parazita, ktoré 

môžu obsahovať vírusy a baktérie, do 

organizmu hostiteľa. Pri odstraňovaní 

kliešťa sa odporúča použiť pinzetu, 

ktorú je potrebné pritlačiť čo najbliž-

šie k  pokožke a  ťahať ho kývavým 

pohybom kolmo oproti koži. Kliešťa je 

možné pootočiť do polkruhu z jednej 

strany na druhú, aby sa uvoľnil zo za-

tvrdnutých slín. Po úspešnom vytiah-

nutí sa odporúča toto miesto vydezin-

fi kovať. 

Určite je potrebné navštíviť lekára 

v  prípade, že sa nám nepodarilo vy-

tiahnuť celého kliešťa, alebo ak je 

miesto prisatia zapálené. Pomoc vy-

hľadajte aj vtedy, keď sa v okolí mies-

ta, kde bol prichytený parazit, alebo 

na iných častiach tela, objaví začerve-

nanie. Podcenenie týchto varovných 

signálov môže viesť k  celoživotným 

zdravotným problémom. Najčastejší-

mi ochoreniami, ktoré kliešte prená-

šajú, sú kliešťová encefalitída a  lym-

ská borelióza. 

Nositelia nebezpečných 
ochorení

 KLIEŠŤOVÁ ENCEFALITÍDA je 

akútne vírusové ochorenie, ktoré po-

stihu-

je mozog 

hostiteľa. Ocho-

renie prebieha v dvoch fá-

zach. Prvá vlna je typická bolesťami 

hlavy, zvýšenou teplotou, bolesťami 

svalov a  kĺbov. Príznaky sú mnoho-

krát mylne zamieňané so symptó-

mami chrípky. Problémy ustúpia do 

piatich dní. Nasleduje bezpríznakové 

obdobie, ktoré je po dvoch až troch 

týždňoch prerušené druhou vlnou 

symptómov. Tie sa prejavujú vyso-

kými horúčkami, silnými bolesťami 

hlavy, zvracaním, stuhnutím šije a po-

dobne. V niektorých prípadoch môže 

dokonca dôjsť až k ochrnutiu. Liečba 

kliešťovej encefalitídy je zamera-

ná predovšetkým na zmierňovanie 

symptómov ochorenia, keďže ne-

existuje liek, ktorým by sa dalo toto 

ochorenie vyliečiť. Pacienti sa však 

môžu dať zaočkovať, a tým sa chrániť 

pred kliešťovou encefalitídou. 
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 LYMSKÁ BORELIÓZA je najzá-

važnejšie ochorenie, ktoré prenášajú 

kliešte. Prvým príznakom, že človek je 

nakazený boreliózou, je prítomnosť 

takzvaných erythemamigrans, začer-

vením na pokožke, ktoré má zvyčaj-

ne kruhovitý až oválny tvar s  tmavší-

mi okrajmi. Objaviť sa môže v mieste 

prisatia, ale aj kdekoľvek inde na tele 

postihnutého. Bohužiaľ, tento príznak, 

ktorý výrazne uľahčuje diagnostiku 

ochorenia, sa nevyskytuje u každého 

pacienta. Toto závažné ochorenie má 

tri fázy. 

Prvá fáza je, podobne ako pri klieš-

ťovej encefalitíde, často zamieňaná 

s  chrípkou, keďže ju sprevádzajú 

symptómy ako bolesti hlavy, mierne 

zvýšená teplota a únava. Po ustúpení 

týchto príznakov nasleduje pokojové 

obdobie. 

Druhé štádium ochorenia sa môže 

dostaviť v  niektorých prípadoch až 

o  niekoľko mesiacov a  prejavuje sa 

zápalmi kĺbov, nervov, horúčkami, srd-

covými arytmiami, zápalmi močového 

mechúra a mozgových blán. 

Tretia fáza ochorenia je charakteris-

tická autoimunitnými ochoreniami, 

herpetickými infekciami a silnými bo-

lesťami neurologického pôvodu. Keď-

že ide o  bakteriálnu infekciu, na jej 

liečbu sa používajú antibiotiká. Proti 

lymskej borelióze nie je možné zaoč-

kovať sa.

Riziko nákazy však dokážeme výraz-

ne ovplyvniť prevenciou. Mali by sme 

sa vyhýbať miestam s vyššou pravde-

podobnosťou výskytu kliešťov, ako 

sú napríklad vysoké trávnaté porasty, 

krovie a okraje lesov. Do prírody by 

sme mali chodiť vhodne oblečení, 

odporúča sa nosiť svetlý odev, ktorý 

pokrýva čo najväčšiu časť tela. Určite 

pomáha aj používanie repelentných 

prípravkov. Dôležité je nezabudnúť si 

vždy po návrate z  prírody dôkladne 

skontrolovať celé telo.

Otravný a bodavý spoločník 
Komáre patria k  najrozšírenejším 

a  k  najmenej obľúbeným druhom 

hmyzu na Slovensku. V  našich ze-

mepisných šírkach sa stretávame 

s  relatívne neškodnými druhmi, kto-

ré pre ľudské zdravie nepredstavujú 

významnú hrozbu. V exotických kraji-

nách sa však vyskytujú  druhy komá-

rov, ktoré sú prenášačmi závažných 

ochorení, ako napríklad malária, žltá 

zimnica alebo západonílska horúčka. 

Najúčinnejšou prevenciou pred exo-

tickými chorobami prenášanými ko-

mármi a  zárukou pokojných letných 

večerov je používanie repeletných prí-

pravkov. Repelenty buď maskujú pach 

nášho potu, ktorý komáre a  kliešte 

priťahuje, alebo obsahujú zložky, kto-

ré odpudzujú hmyz. V  lekárni sa mô-

žeme stretnúť najmä s  prípravkami, 

ktoré obsahujú chemickú látku DEET. 

Ide o  veľmi účinné prípravky, ktoré 

spoľahlivo odpudzujú komáre, kliešte, 

ovady a iný lietajúci hmyz. 

Jednotlivé produkty s  touto chemic-

kou zložkou sa môžu líšiť v  dĺžke 

pôsobenia, pričom tie najúčinnejšie 

dokážu ochrániť pacientov až osem 

hodín. Porovnateľný účinok, ako majú 

prípravky so zložkou DEET, majú aj 

repelenty s  obsahom icaridinu. Ten 

sa vyznačuje menšou dráždivos-

ťou a  vyššou šetrnosťou k  pokožke. 

V  praxi sa však môžeme stretnúť aj 

s prírodnými repelentmi. Sú to zmesi 

aromatických olejov, napríklad čajov-

níkový, citronelový alebo eukalyptový. 

Tieto prípravky sa vyznačujú vysokou 

prchavosťou, a preto je vhodné apli-

kovať ich aspoň každé dve hodiny. 

S  príchodom letných mesiacov sa 

odporúča dbať o  zvýšenú preven-

ciu a  o  ochranu pred nepríjemným 

hmyzom. Vďaka nej môžeme predísť 

mnohým zdravotným komplikáciám 

a naplno si užívať teplé slnečné dni.

Autor: 

Mgr. Katarína Nagyová, 
Lekáreň Dr.Max Bratislava
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UV ŽIARENIE A JEHO ŠKODLIVÉ ÚČINKY SÚ SNÁĎ NAJDISKUTOVANEJŠOU TÉMOU LETNEJ SEZÓNY. POTREBNÉ 
OPATRENIA NA OCHRANU POKOŽKY SÚ UŽ BEŽNE ZNÁME. DÔLEŽITÉ JE CHRÁNIŤ SI AJ JEDEN Z NAJCITLIVEJ-
ŠÍCH A NAJDÔLEŽITEJŠÍCH ORGÁNOV TELA, OČI! P ORADÍME VÁM, NA AKÉ ŤAŽKOSTI BY STE SA MALI POČAS 

DOVOLENIEK PRIPRAVIŤ A AKO SA STARAŤ O OČI AJ POČAS CELÉHO NASTÁVAJÚCEHO LETA. 

CHRÁŇTE SI TO 
NAJCENNEJŠIE!

AKO SA V LETE SPRÁVNE 
STARAŤ O OČI?

Ultrafi alové žiarenie (UV) je elektro-

magnetické žiarenie s  vlnovou dĺžkou 

kratšou, ako má viditeľné svetlo. Z toho 

dôvodu ho nemôžeme pozorovať voľ-

ným okom. Zdrojom UV žiarenia je 

slnko. K nám preniká UVA a UVB žiare-

nie, ktoré môže mať krátkodobé alebo 

dlhodobé nepriaznivé účinky na oko 

a na zrak. Primárnou ochranou oka pred 

škodlivými UV lúčmi sú slnečné okulia-

re. Dôležité je nosiť okuliare, pri ktorých 

sme si istí, že majú UV fi lter. Okuliare 
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bez UV fi ltra totiž prepúšťajú škodlivé 

slnečné lúče. Slnko nám môže poško-

diť oko až natoľko, že hrozí veľké riziko 

vzniku sivého zákalu. To ale nie je všet-

ko, vekom môže dôjsť k podmienenej 

degenerácii žltej škvrny, čo je príčinou 

výrazného zhoršenia zraku. 

Slnečné okuliare by určite mali nosiť aj 

ľudia s kontaktnými šošovkami. Niektoré 

moderné šošovky síce obsahujú UV fi l-

tre, ale tie nie sú dostatočné na ochranu 

oka. Netreba zabúdať na to, že slnečné 

okuliare by mali nosiť aj malé deti, ktoré 

sa pohybujú na slnku. Odporúča sa aj 

nosenie klobúka, ktorý môže v lete znížiť 

expozíciu UV žiarenia až o 50 percent. 

V lekárni si zaobstarajte vitamíny C a E, 

ktoré pôsobia ako antioxidanty. Pro-

spešné sú aj minerály ako zinok, selén 

a  betakarotenoidy - luteín, zeaxantín, 

ktoré vyživujú a  chránia oči pred škod-

livými vplyvmi UV žiarenia. Betakarote-

noidy - luteín a zeaxantín sa podieľajú 

na zachytávaní škodlivého UV žiarenia 

dopadajúceho na bunky sietnice, chrá-

nia ju pred degeneratívnym postihnutím 

a pred predčasným starnutím. 

Pozor na klimatizáciu 
Klimatizácia síce spríjemňuje horúce let-

né dni, ale ani zďaleka nie je prospešná 

pre oko. Dlhšie pobyty v  klimatizova-

ných miestnostiach môžu byť príčinou 

suchého oka, očnej alergie alebo rôz-

nych zápalov.

 SYNDRÓM SUCHÉHO OKA
Je to ochorenie, ktoré postihujúce po-

vrch oka. Na jeho vzniku sa okrem už 

vyššie spomínaných vonkajších faktorov 

môžu podieľať aj hormonálne vplyvy, 

chronické zápaly oka alebo konzervač-

né látky v  očných kvapkách. Syndróm 

suchého oka môže spôsobiť napríklad aj 

užívanie liekov proti úzkosti, antidepresí-

va, diuretiká - lieky na odvodnenie tela 

alebo lieky na poruchy srdcového rytmu, 

ale aj úrazy oka či systémové ochorenia, 

ako napríklad reumatoidná artritída ale-

bo autoimunitné ochorenie lupuserythe-

matodes.

PRÍZNAKY SUCHÉHO OKA:

•  začervenanie oka

•  pocit piesku alebo cudzieho telesa 

v oku

•  tlak v očiach

•  pálenie alebo pocit výrazného slzenia 

oka

AKO NA SUCHÉ OKO:

Priemerná vrstva sĺz na povrchu oka je 

nevyhnutná pre optimálny komfort oka. 

Rozotretím slzy na povrchu oka vzniká 

slzný fi lm, ktorý je zložený z troch vrstiev. 

Vrchná vrstva obsahuje lipidy, ktoré 

chránia pred nadmerným odparovaním 

sĺz. Stredná vrstva zabezpečuje zvlhče-

nie rohovky oka a výživu. Spodná vrstva 

umožňuje kontakt medzi povrchom oka 

a ostatnými zložkami slzného fi lmu. Lieč-

ba suchého oka preto vždy vychádza zo 

zloženia slzného fi lmu. Používajú sa látky 

s nižším a s vyšším stupňom viskozity.

Látky s nižším stupňom viskozity sú urče-

né pre menej závažné stavy, majú krat-

šie pôsobenie a nespôsobujú rozmaza-

né videnie. Napríklad deriváty celulózy 

– umelé slzy, povidón a polyvinylalkohol. 

Látky s vyšším stupňom majú dlhšie pô-

sobenie, ale dlhšia je aj doba rozmaza-

ného videnia po ich aplikácii. Do tejto 

skupiny patrí napríklad karbomér a  ky-

selina hyalurónová. Tieto látky sa ešte 

kombinujú s ďalšími  látkami, ktoré majú 

takzvaný antiseptický účinok - kyselina 

boritá, alebo regeneračný účinok - dex-

pantenol.

 OČNÉ ALERGIE 
Sú súčasťou širšieho alergického syndrómu 

a sezónne sú spojené so sennou nádchou. 

U ľudí s alergickou predispozíciou vznikajú 

po kontakte s chemickými látkami.

PRÍZNAKY OČNEJ ALERGIE:

•  opuch viečok

•  vodnatý sekrét 

•  biely, mazľavý, až vláknitý hlien

•  svrbenie

AKO NA ALERGIE:

Na zmiernenie očnej alergie sa používajú 

najmä lokálne pôsobiace látky na zmier-

nenie symptómov, ako sú napríklad nafa-

zolín alebo tetryzolín. Ďalej sú to celkové 

antihistaminiká, ako napríklad cetirizin, 

loratadín, ktoré sú dostupné aj na voľný 

predaj. V neposlednom rade je možné pri 

problémoch použiť lokálne antihistaminiká 

ako levokabastín či azelastín. Podrobnosti 

o  liečbe očnej alergie odporúčame riešiť 

s  lekárom. V  prípade voľne dostupných 

prípravkov vám kvalitnú radu a odporúča-

nie poskytne aj odborný personál lekárne.

 PODRÁŽDENIE OKA
Oko môže byť podráždené zo spomína-

nej klimatizácie, ale aj z bazénov, z potu 

či  z iných vonkajších faktorov. Vtedy je 

oko zvyčajne začervenané a páli. V tom-

to prípade môžeme siahnuť po očných 

antiseptikách, ako je napríklad trojper-

centný roztok kyseliny boritej, karbeto-

pendecínium alebo guajazulén.

  BAKTERIÁLNA KONJUKTIVITÍDA
Symptómy môžu byť podobné ako pri 

alergii alebo pri podráždení oka, ale 

sprievodným prejavom je zvyčajne aj 

hnisavý sekrét. Bakteriálne zápaly je 

potrebné liečiť antibiotikami, preto je 

nevyhnutná návšteva lekára. Chráňte si 

to najcennejšie, čo máte, a užívajte si 

bezstarostné obdobie dovoleniek plné 

slnečných lúčov, radosti a pohody.

Autor: 

PharmDr. Martina 
Pardusová, 
Lekáreň Dr.Max Košice
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Vznik vaginálnej mykózy, takzva-

nej kandidózy, spôsobujú kvasin-

ky druhu Candida albicans. Tie sa 

bežne nachádzajú v  našom tele 

a  nie sú nebezpečné. V  pošve 

každej ženy sú totiž za normálnych 

podmienok prítomné aj prospešné 

mliečne baktérie, ktoré nazývame 

laktobacily. Tie zabezpečujú, aby 

sa tieto kvasinky nerozmnožovali 

a  bránia vzniku mykotickej infek-

cie. 

Keď sa však naruší rovnováha 

laktobacilov v  pošve, kvasinky sa 

premnožia a  dochádza k  vzniku 

vaginálnej mykózy. Nositeľmi tejto 

infekcie môžu byť aj muži, u  kto-

rých sa  ťažkosti vôbec nemusia 

prejaviť. Napriek tomu môžu na-

kaziť partnerku. Prvým 

hlavným príznakom 

tohto ochorenia je 

biely hrudkový výtok 

z  pošvy, ktorý vyvolá-

va nepríjemné svrbe-

nie. Výtok buď vôbec 

nezapácha, alebo ak 

áno, tak svojím zápachom 

výrazne pripomína droždie. Pri vý-

skyte vaginálnej mykózy sa môže 

objaviť aj pálenie, bolesť pri moče-

ní alebo pri pohlavnom styku. 

Príčiny vzniku 
vaginálnej kandidózy
K faktorom, ktoré podporujú vznik 

kvasinkovej infekcie, patrí cukrov-

ka, stres, oslabená imunita, teho-

tenstvo alebo menopauza. No 

MYKÓZA, 
LETNÝ 
STRAŠIAK 
MNOHÝCH 
ŽIEN
TOTO OCHORENIE PREKONÁ ASPOŇ RAZ ZA ŽIVOT AŽ 

75 PERCENT ŽIEN. U KAŽDEJ DRUHEJ ŽENY SA ZVYK-
NE TÁTO NEPRÍJEMNOSŤ DOKONCA  OPAKOVAŤ. KÚ-

PANIE SA V BAZÉNOCH, MOKRÉ PLAVKY, SLADKÉ NÁPOJE, 
ALE NAJMÄ TEPLÉ LETNÉ OBDOBIE PRAJE ZVÝŠENÉMU 
VÝSKYTU VAGINÁLNEJ MYKÓZY. PRINÁŠAME VÁM RADY, 
AKO JU SPRÁVNE ROZPOZNAŤ A VYLIEČIŤ.
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prispieť k nej môže aj užívanie anti-

biotík alebo niektorých druhov anti-

koncepcie. Veľmi častým dôvodom 

je aj zvýšená konzumácia sladkého 

jedla a nápojov. Rovnako aj pečiva 

z  kysnutého cesta a  nosenie ob-

tiahnutého syntetického oblečenia 

alebo spodnej bielizne. Spôsobiť ju 

môže aj nadmerná alebo nesprávna 

intímna hygiena a časté používanie 

tampónov. 

V  letnom období sa kvasinky rých-

lejšie množia v teplom a vo vlhkom 

prostredí, ale aj počas kúpania sa 

v  horúcej a  v  chlórovanej vode. 

Chlór síce zabíja baktérie vo vode, 

no zároveň narušuje prirodzenú 

rovnováhu v pošve. Presne opačný 

vplyv má morská voda, ktorá vagi-

nálnemu prostrediu neškodí a  do-

konca má liečivé účinky.

Leto bez sladkej zmrzliny
Po zvážení všetkých dôvodov, kto-

ré spôsobujú kvasinkové infekcie, 

by sa mohlo zdať, že počas leta sa 

tomuto ochoreniu jednoducho nedá 

vyhnúť. Najlepším riešením je, sa-

mozrejme, včasná prevencia. Odpo-

rúča sa nenosiť syntetickú bielizeň, 

ale uprednostňovať radšej bavlnu, 

ktorá lepšie absorbuje pot. Na-

miesto priliehavého je vhodnejšie 

zvoliť vzdušné a  voľné oblečenie. 

Odporúča sa nezdržiavať sa príliš 

dlho v  chlórovej vode a  po kúpaní 

sa osprchovať. Mokré plavky ihneď 

vymeniť za suché. Pri kúpaní sa je 

vhodné použiť ochranný tampón na-

pustený vazelínovým olejom, ktorý 

odpudzuje vodu a výrazne tým zni-

žuje preniknutie vody do ženského 

organizmu.

S  hygienou by sa to tiež nemalo 

preháňať. Je vhodné obmedziť čas-

té umývanie sa na maximálne 2x 

za deň. Používať neparfumované 

mydlá určené na intímnu hygienu 

a neparfumovaný biely toaletný pa-

pier. Pri umývaní a utieraní sa treba 

postupovať vždy smerom spredu 

dozadu tak, aby sa do pošvy nedo-

stali baktérie z konečníka. 

Počas menštruácie je potrebné 

často meniť vložky a  tampóny. Na 

trhu sú dostupné aj také, ktoré obsa-

hujú probiotiká. Vhodné je obmedziť 

konzumáciu cukru na minimum a piť 

čistú vodu. Výrazne pomáha aj uží-

vanie voľnopredajných prípravkov 

na podporu imunitného systému, 

najmä vitamín C, horčík a  vitamíny 

skupiny B. Probiotiká pomáhajú udr-

žiavať správnu mikrofl óru v  pošve, 

ale zároveň pôsobia aj ako preven-

cia a v prípade ťažkostí urýchľujú an-

timykotickú liečbu.

Typy na liečbu vaginálnej mykózy
Ľudské telo si s vaginálnou mykózou 

nevie poradiť samo. V  lekárni sú 

preto dostupné i  voľnopredajné 

prípravky vo forme vaginálnych tab-

liet, mastí, čapíkov a krémov. Liečba 

by mala trvať minimálne 3 až 5 dní. 

Počas liečby je vhodné vyhýbať sa 

pohlavnému styku a kúpaniu sa vo 

verejných bazénoch. Dôležité je 

aj preliečenie partnera. Ak liečba 

nezaberie, je potrebné navštíviť gy-

nekológa, pretože ku kvasinkovej 

infekcii sa môže pridružiť aj  bakte-

riálna infekcia. Dámy s opakovaným 

výskytom vaginálnej mykózy by mali 

užívať probiotiká dlhodobo. 

Na trhu sú dostupné aj voľnopre-

dajné tablety, ktoré obsahujú zmes 

špecifi ckých kmeňov živých  kul-

túr, cesnakový extrakt a  extrakt 

z  grapefruitových jadierok, ktoré 

znižujú náchylnosť na toto neprí-

jemné ochorenie. V  každej lekárni 

farmaceuti zákazníčkam radi pora-

dia, pomôžu im so správnou liečbou 

a  v  prípade potreby ich nasmerujú 

k odborníkovi. 

Čo ju môže  
spôsobiť
Cukrovka

Stres

Oslabená 
imunita

Tehotenstvo

Menopauza

Antibiotiká
Antikoncepcia

Sladké jedlo
a nápoje

Pečivo 
z kysnutého 
cesta

Syntetické 
oblečenie

Nesprávna 
hygiena

Tampóny

Horúca 
a chlórová 
voda

Autor: 

Mgr. Michaela Jarkovská, 
Lekáreň Dr.Max Bratislava
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Medzi symptómy citlivej pokožky patrí 

pálenie, štípanie, bolesť, svrbenie, pnutie 

a  začervenanie. Tieto problémy môžu, 

ale nemusia byť sprevádzané aj tvorbou 

lupín. Podľa intenzity podráždenia ro-

zoznávame bežne citlivú, hyperaktívnu 

až alergickú pokožku. Príčinou týchto 

symptómov je zväčša vonkajšie podráž-

denie.

Pátranie po dôvode 
je začiatok riešenia 
Šampón býva u  mnohých ľudí jednou 

z  hlavných príčin citlivej pokožky hlavy. 

Dráždivé čistiace zložky môžu narúšať 

prirodzené pH pokožky, čo môže viesť 

k vysúšaniu, k podráždeniu, dokonca až 

k lokálnym zápalom. Problém môžu spô-

sobovať aj rôzne masky, kondicionéry, 

farby na vlasy, ale aj lokálna liečba kor-

tikoidmi a podobne. Medzi ďalšie príčiny 

citlivosti alebo alergií vlasovej pokožky 

patria klimatické podmienky, fyzický ale-

bo emočný stres, hormonálne zmeny 

ako tehotenstvo či menopauza, potravi-

nové alergie alebo nevyvážená strava. 

Základom úspechu je správne určiť, čo 

podráždenie vyvoláva a  eliminovať to. 

S  ťažkosťami môžu pomôcť aj prípravky 

na lokálne použitie, ktoré sú bežne do-

stupné v  lekárni. Ide o  produkty, ktoré 

svojím špecifi ckým zložením dokážu po-

kožku upokojiť, hydratovať, zmierniť svr-

benie, prípadne potlačiť vzniknutý zápal. 

Z výživových doplnkov je vhodné zaradiť 

vitamíny skupiny B, vitamín C, vitamín D, 

vitamín A, zinok, selén a omega-3 mast-

né kyseliny.

Nie sú lupiny ako lupiny
Ďalším nepríjemným prejavom vlaso-

vej pokožky sú lupiny, ktoré existujú 

vo  dvoch formách. Mastné lupiny 

sú charakteristické žltými mast-

nými šupinkami, až ložiskami, 

ktoré zostávajú prilepe-

né k  pokožke hlavy 

a  k  vlasom. Naopak, 

suché lupiny sú 

biele nepriľnavé 

šupinky, ktoré 

sa oddeľujú 

od pokožky 

hlavy, sú 

viac viditeľ-

né a  z  vla-

sov vypadajú. 

Lupiny sú často sprevádzané svrbením 

a  začervenaním. Príčinou ich vzniku je 

narušenie prirodzeného procesu obno-

vy vlasovej pokožky, ktoré vedie k rých-

lemu olupovaniu zrohovatených buniek 

vlasovej pokožky. Tie sa spájajú a  vy-

tvárajú viditeľné šupinky. Nie je úplne 

jasné, čo túto hyperproliferáciu pokožky 

spôsobuje, ale pri tomto probléme zo-

hrávajú hlavnú úlohu tri dôležité faktory. 

Je to zloženie kožného mazu, individuál-

na vnímavosť daného jedinca a lipofi lné 

kvasinky rodu Malassezia.

Produkcia kožného mazu je pod hor-

monálnou kontrolou. Výraznejšie pre-

javy môžeme sledovať v novorodenec-

kom a  v  dojčenskom období, keď sa 

môže vytvárať takzvaná mliečna chras-

ta, ale aj v puberte a u mladších dospe-

lých, s  častejším výskytom u  mužov.

PROBLÉMOM CITL IVEJ A  PODRÁŽDENEJ VLASOVEJ POKOŽKY SPREVÁDZANEJ 
TVORBOU LUPÍN TRPÍ V  PRIEMERE KAŽDÝ DRUHÝ ČLOVEK NA SVETE. HOCI 
Z  MEDICÍNSKEHO HĽADISKA SA MÔŽU LUPINY JAVIŤ AKO ZANEDBATEĽ-

NÝ PROBLÉM, V  RÁMCI MENTÁLNEJ POHODY A  OSOBNÉHO KOMFORTU ICH 
NEMOŽNO URČITE PODCEŇOVAŤ. PORADÍME VÁM, AKO SA VYSPORIADAŤ 
S  TÝMTO NEPRÍJEMNÝM JAVOM, KTORÝ PATRÍ MEDZI NAJČASTEJŠIE 
OTÁZKY PACIENTOV V OBLASTI VLASOVEJ KOZMETIKY. 

CITLIVÁ POKOŽKA A LUPINY
TRÁPIA POLOVICU POPULÁCIE
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D.S. HAIR 
PRVÝ RAD ŠAMPÓNOV 
S TERMÁLNOU VODOU

Zakúpite exkluzívne v lekárňach Dr.Max alebo na www.drmax.sk.

VYVINUTÉ PRE POKOŽKU 
S LUPINAMI
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Lipi-

dy kožné-

ho mazu predstavujú 

pre viaceré druhy kvasiniek rodu Ma-

lassezia zdroj potravy. Hoci sú bežnou 

súčasťou mikrofl óry ľudskej kože, 

pri ich pre množení dochádza 

k  zvýšenej tvorbe dráždi-

vých látok a k zápalu kože. Individuál-

na citlivosť na tieto látky sa prejavuje 

aj tým, že jedinci trpiaci lupinami s nimi 

majú často problém opakovane.

Závažnejším stavom lupín je seboro-

ická dermatitída, ktorá sa prejavuje 

ostro ohraničenými začervenanými 

ložiskami s mastnými šupinkami žlt-

kastej farby na povrchu. Je sprevá-

dzaná výraznejším lokálnym zápa-

lom. Priebeh ochorenia je chronický 

s častými recidívami a má tendenciu 

meniť intenzitu v závislosti od ročného 

obdobia. Prejavy ochorenia zhoršujú aj 

viaceré iné faktory ako stres, nespráv-

ne stravovanie sa, alkohol, čokoláda, 

nevhodná kozmetika či nedostatočná 

hygiena.

Rada a pomoc sú na dosah 
Pre pacientov trpiacich problémami 

vlasovej pokožky je k  dispozícii širo-

ké spektrum prípravkov lokálnej sta-

rostlivosti, ktoré sú dostatočne šetrné 

a zároveň veľmi účinné v odstraňovaní 

lupín. Zväčša obsahujú antimykotikum, 

ako napríklad Piroctone Olamin, ktoré 

bojuje s premnožením kvasiniek a ob-

sahuje aj upokojujúce zložky potláča-

júce zápal. Na odstránenie hrubších 

vrstiev zrohovatenej pokožky pri zá-

važnejších stavoch lupín sa pridávajú 

kerato-redukčné látky, ako napríklad 

kyselina salicylová. Liečba zahŕňa in-

tenzívnu 3-týždňovú kúru, s  použitím 

2-krát týždenne. Potom nasleduje v  in-

tervaloch 1-krát týždenne udržiavacia 

starostlivosť. Ak je potrebné aj častejšie 

umývanie hlavy, ako doplnok sa odpo-

rúča používať jemný šampón určený 

špeciálne na  problematickú pokožku 

hlavy a podľa daného typu vlasov. 

Autor: 

PharmDr. Adriana 
Gimerová, 
Lekáreň Dr.Max Košice

i n ze r c i a
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Ako vyzerajú Vaše dni po ukončení in-
dividuálnej kariéry, pripravujete sa na 
exhibičné preteky v letnom biatlone ale-
bo sa viac venujete rodine? 
Od uplynulej sezóny, keď som ukončila in-

dividuálnu kariéru, neubehlo veľa času. Aj 

tak mám veľa povinností. Nemala som čas 

plnohodnotne si oddýchnuť, ani sa veno-

vať deťom tak, ako by si to zaslúžili. Stále 

trénujem a venujem sa aj streleckej prípra-

ve. Chystám sa na exhibičné preteky, kto-

ré budú koncom júla a začiatkom augusta 

v  Nemecku a  v  Nórsku. V  septembri si 

vyhodnotíme letnú prípravu a padne roz-

hodnutie ohľadne účasti v štafetách. Tomu 

prispôsobíme aj moje ďalšie tréningy. 

Celkovo by ste sa mali predstaviť na pia-
tich pretekoch. Kedy môžu fanúšikovia 
očakávať defi nitívne rozhodnutie a tešiť 
sa na Váš návrat? 
Na jeseň sa rozhodne. Nie je jednoduché 

určiť si termín, lebo zatiaľ sa ja, sestry Fial-

kové a  ani Tereza Poliaková nepripravu-

jeme v jednej skupine. Rada by som slo-

venskému tímu pomohla, na druhej strane 

to stále zvažujem. Treba si uvedomiť, že 

keď budem štartovať ja, zaberiem miesto 

mladým dievčatám. Keby som v štafetách 

nepretekala, možno by sa viac naštartova-

li, aby nazbierali dostatok bodov a aby sa 

nominovali na Svetový pohár. Fanúšikovia 

si musia uvedomiť, že dochádza k zmene 

generácie. Môže trvať rok, alebo aj dva, 

kým pretekárky naberú sebavedomie 

a dostatočné skúsenosti, aby dokázali sú-

ťažiť na vrcholovej úrovni. 

Čo robíte, keď sa nemusíte venovať tré-
ningu a pracovným povinnostiam? 
Kvôli biatlonu som veľakrát odsúvala veľmi 

dôležité veci. V živote nie som len špor-

tovkyňa, ale aj matka a popri športe žijem 

bežný život. Rada sa stretávam s  ľuďmi, 

ktorých oslovil môj príbeh. Na podujatiach 

sa snažím motivovať deti a byť im v špor-

te príkladom. Zapájam sa aj do projektov 

Slovenského olympijskeho a športového 

výboru, prostredníctvom ktorých chceme 

motivovať rodiny, aby zdravo žili a aby trá-

vili viac času športovaním. 

Voľný čas trávite najradšej so svojou 
rodinou? Ako vyzerá vo Vašom podaní 
dokonalý relax?
Keď mám voľno, snažím sa ho stráviť 

s deťmi, lebo ony sú to, čo mi ostane do 

konca života. Na prvom mieste je moja ro-

dina, spoločné chvíle s manželom a s deť-

mi sú pre mňa veľmi vzácne. Deti sa tešia 

na to, keď sa už v živote nebudem aktívne 

venovať športu a budú môcť využívať ma-

minku na sto percent. V čase voľna cho-

díme do prírody, športujeme a pozeráme 

spolu rozprávky. 

Od malička vediete k  športu aj svoje 
deti. Chceli by ste aby Olivia alebo Jeli-
sej pokračovali vo Vašich šľapajach? 
Mojím najväčším vzorom sú moji rodičia, 

ktorí tiež pretekali v  bežeckom lyžovaní 

a v biatlone. Napriek tomu ma do toho ni-

kdy nenútili. Nechali ma vyskúšať si viace-

ro športov a keď som mala pätnásť rokov, 

sama som sa rozhodla, čomu sa chcem 

venovať. Vždy som od nich cítila pod-

poru. Boli mi oporou a vďaka tomu som 

dokázala prekonávať aj ťažké chvíle, ktoré 

šport prináša. Môj syn Jelisej bude mať 

onedlho dvanásť rokov a veľmi rád špor-

tuje. Robí to, čo jeho kamaráti a rovesníci. 

Skúšal jazdiť na koni, bežky, ale aj luko-

streľbu. Má rád bežecké lyžovanie, zjazd 

na lyžiach, plávanie, volejbal, basketbal, 

fl orbal, futbal, hokej a  tenis. Je šikovný 

a športovo nadaný, ale vôbec z neho ne-

musí byť vrcholový športovec, nenútime 

ho do toho. Dcérka Olivia je pohybovo 

nadaná, rada súťaží a veľmi rada vyhráva. 

Z nej raz možno bude vrcholová športov-

kyňa, ale dovtedy ubehne ešte veľa času. 

Niektorí rodičia nútia svoje deti, aby do-
sahovali úspechy, ktoré sa nepodarili im. 
Je to podľa Vás správny prístup? 
Zažila som rodičov, ktorí štvorročným de-

ťom hovorili, že musia poraziť súpera. Toto 

nie je správny prístup, takéto deti trpia. 

Na jednej strane nechcú sklamať svojich 

rodičov a snažia sa urobiť maximum, ale 

pritom už nemajú radosť zo športu. Aj kvô-

li takému prístupu stratia niektoré staršie 

deti záujem o šport. 

Pre športovca je zdravie veľmi dôležité. 
Keď ochoriete, idete si hneď do lekár-
ne kúpiť lieky alebo sa snažíte vyskú-
šať najprv overené domáce recepty? 
Vždy sa snažím zameriavať sa na preven-

ciu pred ochorením. Dôležité je zdravo 

žiť a konzumovať veľa ovocia a zeleniny. 

Na prevenciu je veľmi dobré užívať aj 

vitamíny, ale netreba to s  nimi neprehá-

r o zhovo r

ZÍSKALA MNOHO ZLATÝCH A  STRIEBORNÝCH MEDAILÍ NA OLYMPI-
ÁDACH AJ NA PRETEKOCH SVETOVÉHO POHÁRA. NA MAJSTROV-
STVÁCH SVETA V  KÓREI VYBOJOVALA STRIEBORNÚ MEDAILU, 

V RUSKU BRONZ A VO ŠVÉDSKU SI V ROKU 2019 SIAHLA NA ZLATO. NA-
PRIEK TOMU OSTALA VŽDY SKROMNÁ A POKORNÁ. ZA NAJDÔLEŽITEJŠIU 
VEC V ŽIVOTE POVAŽUJE RODINU. VYŠTUDOVANÁ PRÁVNIČKA VĎAČÍ ZA 
SVOJU CIEĽAVEDOMOSŤ A  VYTRVALOSŤ RODIČOVSKEJ VÝCHOVE. PO 
UKONČENÍ INDIVIDUÁLNEJ BIATLONOVEJ KARIÉRY MOTIVUJE DETI, ABY 
VIAC ŠPORTOVALI A  CHODILI DO PRÍRODY. BIATLONISTKA ANASTASIA 
KUZMINOVÁ JE OBROVSKÝM VZOROM PRE CELÚ ŠPORTOVÚ GENERÁCIU. Z
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ňať. Keď ochoriem, snažím sa zistiť, čo mi 

v skutočnosti je. Ľudia často pri zvýšených 

teplotách užívajú antibiotiká, ktoré majú 

doma, bez toho, aby sa poradili s  leká-

rom. Ja keď ochoriem z únavy, alebo som 

prechladnutá, najprv sa snažím vyskúšať 

overené domáce recepty. Keď cítim, že je 

to niečo vážnejšie, vyhľadám lekára a až 

potom idem do lekárne.

V živote ste získali veľa medailí a ocene-
ní, ktoré z nich si najviac vážite a prečo? 
Každé jedno ocenenie bolo pre mňa 

vzácne a spájajú sa mi s ním krásne spo-

mienky. Napríklad posledná zlatá medaila 

z majstrovstiev sveta mi chýbala do zbier-

ky. Na ňu som čakala celú svoju športovú 

kariéru. No ako sa hovorí, prvá je vždy 

prvá. To znamená, že veľkú cenu má pre 

mňa aj moja prvá olympijská medaila, kto-

rú som získala vo Vancouvri. Na preteky 

som vycestovala krátko po zranení a po 

operácii zápästných kostičiek ľavej ruky. 

Vtedy len málokto veril, že šesť týždňov 

po operácii sa dá plnohodnotne pretekať 

a  nieto ešte vyhrať olympijské hry. Mne 

sa to podarilo a  považovala som to za 

zázrak. Rada spomínam aj na to, ako som 

po zisku prvej olympijskej medaily získala 

ocenenie za šport, Slovenka roka. Veľmi 

príjemne ma to prekvapilo a potešilo.

 

Čo by ste robili, alebo akému inému 
špor tu by ste sa venovali, keby to ne-
bol biatlon? 
Moji rodičia mi nechali voľnosť, a  preto 

som v živote vyskúšala rôzne športy. Veľ-

mi ma oslovilo krasokorčuľovanie, kto-

rému som sa rok venovala. Aj keď je to 

náročný šport, rada ho sledujem. Keďže 

som vysoká, mala som rada volejbal, ale 

ten som hrávala iba na školskej úrovni. 

Myslím si, že aj keby som sa nevenova-

la biatlonu, šport by ma sprevádzal celý 

život, lebo pohyb mám rada. Som vyštu-

dovaná právnička a už som bola takmer 

vyštudovaná aj policajtka. Keby som sa 

nevenovala športu, myslím si, že by som 

hájila záujmy ľudí a chránila ich pred útok-

mi a pred nespravodlivosťou. 

Už viete, čomu sa budete venovať, keď 
defi nitívne ukončíte kariéru? 
Chcem pôsobiť v oblasti športu, bola by 

škoda nevyužiť moje skúsenosti. Rada 

motivujem ľudí a  rozprávam im svoj prí-

beh. Na najbližšie roky mám dohodnutú 

spoluprácu so Slovenským olympijskym 

a športovým výborom na projektoch, kto-

ré sú nasmerované na rodiny s deťmi a na 

školákov. Okrem toho v  roku 2021 orga-

nizuje mesto Banská Bystrica Európsky 

olympijsky festival mládeže. Dovtedy sa 

musíme kvalitne pripraviť, aby celé podu-

jatie prebehlo na vysokej úrovni a aby si 

milovníci športu užili olympijské hry na 

Slovensku. 

Uvažovali ste aj nad tým, že by ste sa 
stali trénerkou? 
Nemám vyštudované trénerstvo a  ne-

mám ani pedagogické vzdelanie. No 

myslím si, že športovec, ktorý dosiahol 

ten najvyšší stupienok, nedokáže tak 

kvalitne odovzdať skúsenosti svojim 

zverencom a  natrénovať ich. Poznám 

prípady, keď tréner, ktorý sám nedokázal 

veľa, dokázal svoju túžbu a  chuť lepšie 

pretaviť do športovca, ktorého trénoval. 

Trénerská kariéra si vyžaduje aj pobyt 

mimo domova. Myslím si, že to by nebolo 

spravodlivé voči mojim vlastným deťom, 

ktoré ma celú moju kariéru podporovali 

a čakali na mňa doma. Nikdy nehovorím 

nikdy, ale momentálne na to nie som pri-

pravená.

Kde čerpáte motiváciu a  vďaka čomu 
ste dokázali prekonávať športové, aj prí-
padné osobné prehry v živote? 
Najväčšou motiváciou a príkladom sú pre 

mňa moji rodičia. Od všetkých ľudí, kto-

rých v živote stretávam, sa snažím niečo 

naučiť. Všetci sú pre mňa osobnou moti-

váciou a príkladom toho, čo sa patrí a čo 

nie. Snažím sa poučiť z každého jedného 

pádu a prehry, a pochopiť, prečo sa to sta-

lo. Tieto životné skúsenosti ma posúvajú 

dopredu. Veľmi dôležité je zachovávať 

správnu životosprávu, počúvať svoj orga-

nizmus a vnímať okolie, v ktorom žijeme. 

Až vtedy sa nám podarí namotivovať sa 

na to, čo nás čaká, a za každých okolností 

ostať č lovekom.

Autor: 

PhDr. Erik Mihalko, 
externý spolupracovník 

časopisu MAXimum

Zdroj: archív News and Media Holding
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HOTOVOSŤ ČI 
PLATOBNÁ KARTA? 
Mať peňaženku plnú banko-

viek je nepraktické a zároveň 

to nie je úplne bezpečné. Aj 

zmrzlinu alebo magnetku 

v  obchode so suvenírmi 

dokážete pohodlne zapla-

tiť platobnou kartou. Na 

dovolenku preto odporú-

čame cestovať s  primera-

ným množstvom hotovosti 

a  do peňaženky si radšej 

pribaľte platobnú kartu. Platba 

kartou je rýchlejšia, jednoduch-

šia a  najmä lacnejšia. Banky 

zvyknú v cene svojich účtov pos-

kytovať klientom bezplatné plat-

by kartou doma aj v  zahraničí. 

Na jednej platbe tak v porovnaní 

s  výberom hotovosti z  banko-

matu môžete ušetriť až 5 eur. 

V porovnaní s poplatkami v zme-

nárňach je to ešte oveľa viac. 

U obchodníkov, najmä v zahrani-

čí, sú vo všeobecnosti akcepto-

vanejšie tak zvané embosované 

platobné karty. Sú to karty, ktoré 

majú na sebe plasticky vyrazené 

údaje. Každý obchodník je po-

vinný vo svojej prevádzke uviesť 

informáciu o  tom, aké karty ak-

ceptuje. Ak cestujete do zahra-

ničia, je vhodné skontrolovať si 

túto informáciu prostredníctvom 

webovej stránky, najmä u  veľ-

kých prevádzok, ako sú hotely 

alebo reštaurácie.

POHODOVÁ DOVOLENKA
AJ PRE VAŠE FINANCIE

NAŠE PREDSTAVY O  DOVOLENKE SNOV SÚ RÔZNE. PODĽA PRIESKUMU PRIMA BANKY PRIBLIŽ-
NE TRETINA Z  NÁS SNÍVA O  POBYTE V  EXOTICKEJ KRAJINE, NA PLÁŽI POD PALMAMI. ŠTVRTI-
NU ĽUDÍ ZASE LÁKA POZNÁVACIA CESTA OKOLO SVETA A  OBJAVOVANIE NOVÝCH KRAJÍN. ČI UŽ 

PLÁNUJETE STRÁVIŤ LETNÚ DOVOLENKU V  TATRÁCH, V  CHORVÁTSKU, ALEBO SPOZNÁVANÍM HRADOV 
A ZÁMKOV, NEZABUDNITE NA NASLEDOVNÉ TIPY. VĎAKA NIM UŠETRÍTE A NEMUSÍTE SA PRI DOVOLENKO-
VÝCH NÁKUPOCH OBMEDZOVAŤ. 

 AK POTREBUJETE 
HOTOVOSŤ, VYBERAJTE 

Z BANKOMATU
V zahraničí je výhodnejšie vybrať 

peniaze z  bankomatu, ako za-

mieňať v  zmenárni prinesenú 

hotovosť. Pri výbere hotovosti 

z bankomatu v cudzine je tran-

sakcia automaticky prepočíta-

ná na eurá. Ušetríte preto na 

poplatkoch, ktoré si zmenárne 

bežne účtujú. Ak si budete vy-

berať peniaze z bankomatu v kra-

jine, ktorá nie je členom eurozóny, 

napríklad Česká republika, Maďarsko 

alebo Poľsko, dajte si pozor na tak zvaný 

dynamický prepočet meny, ktorý zvyknú 

vo svojich bankomatoch niektoré banky po-

núkať. Ide o službu, ktorá umožňuje kliento-

vi zvoliť si prepočet na menu, v ktorej sa má 

transakcia uskutočniť. Napríklad v Českej re-

publike Vám dá bankomat na výber prepočet 

na českú korunu alebo na euro. Prepočítanie 

sa však uskutoční konverzným kurzom kon-

krétnej banky, ktorá daný bankomat prevádz-

kuje, a ten môže byť pre klienta nevýhodnejší 

o 5 až o 10 percent. Banka si zvyčajne ešte 

aj za túto službu naúčtuje špeciálny poplatok 

navyše. Ak Vám bankomat v zahraničí ponúk-

ne možnosť výberu hotovosti s  prepočtom 

alebo bez prepočtu, určite využite výber bez 

prepočtu. Vyhnete sa tak zbytočným poplat-

kom v hodnote niekoľkých desiatok eur.

NAČO PLNÁ PEŇAŽENKA
– STAČÍ VÁM AJ MOBIL
Moderné technológie sú dnes už prirodzenou 

súčasťou nášho každodenného života. A inak 

to nie je ani v prípade platieb. Kým pred nie-

koľkými rokmi sme váhavo pozerali na bezkon-

taktné karty ako na nový výdobytok doby, dnes 

už je bežné, že za nákupy v obchodoch zapla-

tíme napríklad aj mobilným telefónom. Takéto 

platenie je naozaj jednoduché, keďže Vám 

stačí priložiť telefón k  platobnému terminálu 

obchodníka a na rozdiel od klasickej platobnej 

karty nemusíte zadávať k platbe ani žiadny špe-

ciálny PIN kód – dokonca ani pri platbách pre-

sahujúcich sumu 20 eur. Stačí odomknúť svoj 

telefón. Ak chcete využívať platby mobilom, je 

potrebné, aby bol Váš telefón pre tento typ pla-

tenia vybavený takzvanou NFC technológiou.

Praktické 

rady Vám 

priniesla 
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POČAS LETNÝCH DNÍ BY SME MALI VIAC AKO KEDYKOĽVEK PREDTÝM DBAŤ O SVOJU LÍNIU. ZÁKLADOM JE 
OSVIEŽUJÚCA, ĽAHKÁ, ALE ZÁROVEŇ VÝŽIVNÁ STRAVA. PRI PRÍPRAVE JEDÁL JE VHODNÉ VYUŽIŤ SEZÓN-
NU ZELENINU A OVOCIE, KTORÉ NÁM TOTO ROČNÉ OBDOBIE PONÚKA. ŠALÁTY MÔŽEME KONZUMOVAŤ NA 

OBED, NA VEČERU, ALE SÚ VHODNÉ AJ AKO POKRM NA RAŇAJKY. MÔŽEME ICH KOMBINOVAŤ S GRILOVANÝM 
MÄSOM, SO SYRMI, S OLEJMI, ALE AJ S JOGURTOVOU ČI S CITRUSOVOU ZÁLIEVKOU. 

SVIEŽE LETNÉ 
ŠALÁTY

Postup:
Šalát: Kuracie prsia si nakrájané na malé kúsky a opražíme ich na oleji. Mäso 
dochutíme soľou a čiernym korením. Kým nám prsia vychladnú, nakrájame si 
pripravenú zeleninu. Kapustu na rezančeky, uhorky a papriku na kocky. Cher-
ry paradajky prekrojíme na polovicu, cibuľku na kolieska a k zelenine môžeme 
pridať ešte pohár varenej kukurice. Do pripravenej zeleniny pridáme vychlad-
nuté kuracie prsia a celú zmes premiešame. Pokrm zalejeme zálievkou. 

Zálievka: Jemne osolený jogurt zmiešame s citrónovou šťavou a s olejom. Pri-
dáme čerstvé nasekané bylinky a poriadne premiešame. Toto jedlo  je vhodné 
ako letný pokrm na obed alebo na večeru.

Letný šalát s kuracím mäsom
Suroviny pre 4 osoby:  
Šalát:
4 menšie kuracie prsia  800 g sezónnej zeleniny 
(čínska kapusta, šalátová uhorka, varené kuku-
ričné zrniečka, čerstvá cibuľka, cherry paradajky, 
paprika)  mleté čierne korenie  soľ

Zálievka:
0,5 l jogurtu  šťava z 1 citróna  2 polievkové ly-
žice olivového oleja  čerstvé nasekané bylinky 
(kôpor, oregano, koriander)

r e cep ty
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Pikantný maďarský 
zeleninový šalát
Suroviny pre 4 osoby:
Šalát: 500 g novej hlávkovej kapusty  4 ks väčších 
paradajok  4 ks bielej papriky  1 ks šalátovej uhorky 
 1 ks červenej cibule  petržlenová vňať  pažítka
Zálievka: 2 dl vlažnej vody  0,5 dl oleja (slnečnicový 
alebo tekvicový)  1 ks čerstvej pikantnej čili papričky 
 1 strúčik cesnaku  0,5 dl jablčného alebo vínneho 
octu  trochu cukru  mleté čierne korenie  soľ

Postup:
Kapustu nakrájame na tenké rezance, paradajky na 
kocky, papriku očistíme od semiačok a nakrájame na 
kolieska. Cibuľu a uhorku nakrájame na tenké kolieska, 
vňať a pažítku nadrobno nasekáme. Všetky ingredien-
cie zmiešame, ľahko osolíme a dáme ich do chladničky. 
Medzitým si pripravíme zálievku. Najprv si nadrobno 
nakrájame čili papričku a prelisujeme cesnak. Cukor, 
soľ a korenie rozpustíme vo vlažnej vode. Olej, ocot, 
čili a cesnak spolu pomiešame v nádobe. Takto pripra-
venou zálievkou zalejeme kapustovo-zeleninový  šalát 
a dáme ho vychladiť. Pikantný maďarský zeleninový ša-
lát sa hodí ako príloha ku grilovaným jedlám.

Pestrý kvetinkový šalát 
s granátovým jablkom
Suroviny pre 2 osoby:
Šalát: 2 hrste šalátových listov (lollo bianco, lollo rosso, 
rukola, špenátové listy, ľadový šalát)  1 hrsť jedlých 
kvetov (odporúčame použiť kvety kapucínky a jej listy)
 1 ks granátového jablka  vyfi letované citrusové plody 
(pomaranč, pomelo, grapefruit a podobne)
Zálievka: 1 čajová lyžička rozdrvených horčicových 
semienok  1 polievková lyžica oleja (panenský olivo-
vý alebo avokádový olej)  štipka soli  šťava z jednej 
limetky a z jedného pomaranča  1 čajová lyžička medu

Postup: 
Šalát: Granátové jablko rozrežeme a  vyklopíme se-
miačka do misky. Šalátové listy umyjeme podľa po-
treby a usušíme. Pomiešame ich s jedlými kvetmi. 
Citrusové plody očistíme a orežeme ich kôru tak, aby 
sme z nich odstránili čo najviac bielej šupky. Potom ich 
narežeme na väčšie kúsky. Pomiešame spolu s graná-
tovým jablkom, so šalátovými listami a nakoniec pole-
jeme zálievkou. Jedlo vychladíme a pri podávaní ho 
jemne osolíme podľa chuti.

Zálievka: V miske alebo vo fľaši na zaváraniny vymie-
šame limetkovú a pomarančovú šťavu, horčicové se-
mienka, med a olej. Celú zmes na záver jemne osolíme.
Hotový šalát môžeme konzumovať buď samostatne, 
alebo ako prílohu ku grilovanému hydinovému mäsu.

r e cep ty
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oddychovka

Autor     
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V rámci oddychovky sme pre Vás opäť pripravili obľúbenú krížovku. Za správnu odpoveď získa víťaz balíček unikátnej francúzskej 

kozmetiky URIAGE. Svoje riešenie zašlite najneskôr do 1. 9. 2019 e-mailom na: redakciamaximum@drmax.sk alebo na adresu: 
Limitless Group, s. r. o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava. Úspešnou riešiteľkou krížo vky z jarného čísla časopisu MAXimum a vý-

herkyňou produktov od kozmetiky URIAGE sa stala pani Renáta Pittnerová z Popradu, ktorej srdečne blahoželáme.

KRÍŽOVKA 

Pre viac tipov, rád, súťaží a detailov zo života Dr.Max sledujte aj na našich sociálnych médiách

  – Lekáreň Dr.Max  – lekaren_drmax  – Lekáreň Dr.Max
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Nicorette® Spray

s príchuťou lesného ovocia
1 mg/dávka, orálna roztoková aerodisperzia

potláča túžbu po cigarete už za 

30
sekúnd.*

Urob niečo neobyčajné!

NOVINKA

* Pri použití dvoch dávok. Orálna roztoková aerodisperzia Nicorette® Spray s príchuťou lesného ovocia. 1 mg/dávka obsahuje nikotín a je určená na orálne podanie.

Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa alebo sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom. Držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku: McNeil AB, SE. 

Miestny zástupca v SR: Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava. MAT/7091/06/2019

UKONČITE FAJČENIE RAZ A NAVŽDY!

Zakúpite exkluzívne v lekárňach Dr.Max alebo na www.drmax.sk.

Bariésun
NOVÝ RAD PRODUKTOV 
NA OPAĽOVANIE 
PRE CELÚ RODINU

VYSOKÝ STUPEŇ OCHRANY,
VODEODOLNOSŤ A PRÍJEMNÉ TEXTÚRY
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www.drmax.sk/drmaxclub

Členovia Dr.Max CLUBu získavajú množstvo

výhod aj v rámci odborných kampaní.

Zložité veci vám vysvetlíme 
ľudskou rečou
Pýtajte sa, naši odborníci vám poradia

i n ze r c i a


