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z časopisu je bez písomného súhlasu vydavateľa zakázané. 

Vydavateľ nezodpovedá za pravdivosť údajov obsiahnutých 

v  reklame a  inzercii. Cieľom tohto projektu nie je podpora 

predpisovania, predaja či spotreby prípravkov. V rámci tém sa 

redakcia snaží poskytovať objektívne, pravdivé a  vyvážené 

informácie na  danú tému, a  to edukačnou formou (ostatné 

materiály sú označené ako komerčné). Tento časopis 

nenahrádza poradenstvo lekárov ani lekárnikov.

ed i t o r i á l

Milí čitatelia,
nesmierne ma teší, že opäť listujete v našom 

časopise, ktorý s  príchodom každého roč-

né ho obdobia s radosťou pripravujeme pre 

vás, našich čitateľov. Témou toho najaktuál-

nejšieho, ktorý práve držíte v rukách, bude, 

ako sa správne domnievate, toľko vytúžená 

jar. Obdobie, keď príroda začne písať nový 

príbeh a my sa môžeme tešiť na hrejivé sln-

ko a pestrofarebný svet, ktorý sa postupne 

vôkol nás prebúdza.  A tak, ako príroda pri-

chádza s novými krásami a vôňami po tuhej 

zime, aj my sme pre vás pripravili celý rad 

zaujímavých noviniek. Okrem tých, na ktoré 

sa môžete tešiť na nasledujúcich stranách 

časopisu MAXimum, je ich viacero aj priamo 

v našich lekárňach Dr.Max. 

Prvou novinkou je náš úspech na sloven-

skom lekárenskom trhu, ktorým je otvore-

nie v poradí už 300. lekárne v Turčianskych 

Tepliciach. Vďaka tomuto jubilejnému míľni-

ku sme prostredníctvom našich lekární  ešte 

dostupnejší pri poskytovaní špičkovej od-

bornej starostlivosti pre pacientov. Význam-

nou novinkou je dozaista aj nový vernostný 

program Dr.Max CLUB, ktorý sme vylepšili, 

aby ste pri návšteve lekární získali ešte 

atraktívnejšiu ponuku a  zľavy, ako to bolo 

doteraz. Nie menej dôležité a  určite nie 

posledné novinky sa týkajú aj našich dob-

ročinných aktivít orientovaných na širokú 

verejnosť. Za všetky spomeňme spoluprácu 

s Nadáciou Križovatka, s ktorou sme spus-

tili charitatívny projekt, Mamička, dýcham, 

zameraný na prevenciu syndrómu náhleho 

úmrtia dojčiat. Alebo podporu programu 

Smiech nepozná vek občianskeho združe-

nia Červený nos CLOWNDOCTORS, ktorý 

sa zameriava na pomoc často osamelým 

seniorom.

V  jarnom vydaní časopisu MAXimum, nabi-

tom novinkami, nebude chýbať ani už tradič-

ný rozhovor so známou osobnosťou. Tentoraz 

sme sa zhovárali s hercom Jurajom Hrčkom. 

Samozrejme, ponúkame aj množstvo tema-

tických poradenských článkov, ktoré pre vás 

pripravili naši odborníci z lekární.

Želám vám príjemné čítanie a krásne vítanie 

jari.

Andrej Križan

S
A

C
S

.G
IB

U
Z.

19
.0

2.
00

59

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg je voľnopredajný liek na vnútorné použitie. Obsahuje ibuprofén.
Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. 
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www.drmax.sk/drmaxclub
Voľnopredajný sortiment je na účely zbierania bodov osobitným spôsobom definovaný vo Všeobecných podmienkach Vernostného programu Dr.Max. 
Presné podmienky získania zľavy pri nákupe sortimentu uhrádzaného zdravotnou poisťovňou a nákupe voľnopredajného sortimentu sú uvedené vo 
Všeobecných podmienkach Vernostného programu Dr.Max v lekárni alebo na www.drmax.sk. Zľava z doplatku za liek, zdravotnícku pomôcku alebo 
dietetickú potravinu uvedenú v príslušnom kategorizačnom zozname, čiastočne uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia, je poskytovaná 
v súlade s § 89 zákona č. 363/2011 Z. z. Zľavu nie je možné uplatniť v e-shope. Zľavu je možné uplatniť v ktorejkoľvek kamennej lekárni Dr.Max.

V  PORADÍ 7. ROČNÍK PRESTÍŽNEJ 
ANKETY NAJZAMESTNÁVATEĽ SPO-
ZNAL SVOJICH VÍŤAZOV. NAJLEP-

ŠÍM ZAMESTNÁVATEĽOM NA SLOVENSKU 
V  ROKU 2018 V  KATEGÓRII NEMOCNICE 
A  ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ SA STALI 
LEKÁRNE DR.MAX, KTORÉ TÝMTO POTVR-
DILI 1. MIESTO V SÚŤAŽI V MINULOM ROKU. 
DO VEREJNÉHO HODNOTENIA FIRIEM 
SA TENTO ROK ZAPOJILO 13 693 HLASU-
JÚCICH.  

 O  konečnom poradí fi riem rozhodovala široká 

verejnosť, pričom ľudia v prestížnej ankete vy-

berali zo 196 spoločností v 10 kategóriách. Naj-

vyššie ocenenie v kategórii Nemocnice a zdra-

votná starostlivosť získala spoločnosť Dr.Max. 

Kľúčové parametre, ktoré rozhodli o prvenstve 

lekárenskej spoločnosti, boli pritom silná a zná-

ma značka, platové ohodnotenie, benefi ty 

a v neposlednom rade dobré meno spoločnosti. 

Dr.Max je lídrom na trhu lekární na Slovensku, 

udáva trendy, tvorí inovácie a inšpiruje celý seg-

ment. Zároveň prináša významný priestor na 

rozvoj zamestnancov a  široké spektrum bene-

fi tov. Lekárne Dr.Max sú zároveň najväčším za-

mestnávateľom v odbore a prinášajú prácu do 

všetkých regiónov Slovenska. 

„Získať titul od verejnosti, navyše druhýkrát za 

sebou, je naozaj krásne a  veľmi si to vážime. 

Ocenenie však patrí v prvom rade všetkým mo-

jim kolegom. Za úspechom v prestížnej ankete, 

ale aj tým na poli lekárenskej starostlivosti stoja 

totiž naši zamestnanci. Oni sú tí, ktorí vytvárajú 

fi remnú kultúru spoločnosti a príjemné pracov-

né prostredie. Umiestnenie v tejto ankete je pre 

nás zároveň veľkým záväzkom a  motiváciou, 

aby sme naplnili očakávania ľudí aj do budúc-

nosti,“ uviedla Magdaléna Vrťová, riaditeľka ľud-

ských zdrojov v lekárňach Dr.Max na Slovensku.

Autor: 

Peter Sedláček, 
PR manažér Dr.Max

  DR.MAX JE NAJATRAKTÍVNEJŠÍ 
ZAMESTNÁVATEĽ 

 PRINIESLI SME NOVÝ
VERNOSTNÝ PROGRAM DR.MAX CLUB 

nov inky nov inky

Taká výhodná, 
že ju budete chcieť 
využívať stále

www.drmax.sk/drmaxclub
Voľnopredajný sortiment je na účely zbierania bodov osobitným spôsobom definovaný vo Všeobecných podmienkach Vernostného programu Dr.Max. 
Presné podmienky získania zľavy pri nákupe sortimentu uhrádzaného zdravotnou poisťovňou a nákupe voľnopredajného sortimentu sú uvedené vo 
Všeobecných podmienkach Vernostného programu Dr.Max v lekárni alebo na www.drmax.sk. Zľava z doplatku za liek, zdravotnícku pomôcku alebo 
dietetickú potravinu uvedenú v príslušnom kategorizačnom zozname, čiastočne uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia, je poskytovaná 
v súlade s § 89 zákona č. 363/2011 Z. z. Zľavu nie je možné uplatniť v e-shope. Zľavu je možné uplatniť v ktorejkoľvek kamennej lekárni Dr.Max.

Nový lepší vernostný program 
Dr.Max CLUB

Zbierajte body z nákupov voľnopredajného 

sortimentu na svoju vernostnú kartu 

a získajte zľavu až 20 %. 

OD MARCA SME PRE VÁS VYLEPŠILI VERNOSTNÝ PROGRAM. KĽÚČOVOU ZMENOU 
JE PREHĽADNÁ PONUKA 4 ÚROVNÍ ZĽAVY A SPÔSOB ZBIERANIA BODOV NA 
VAŠU VERNOSTNÚ KARTU. PODĽA POČTU NAZBIERANÝCH BODOV Z NÁKUPOV 

VOĽNOPREDAJNÉHO SORTIMENTU MÔŽETE TERAZ ZÍSKAŤ ZĽAVU AŽ DO VÝŠKY 20 %.  

Mechanika zbierania bodov z nákupov voľno-

predajného sortimentu je veľmi jednoduchá. 

Za každé celé 1 euro nákupu získate 1 bod, 

ktorý sa vám pripíše na vašu vernostnú kartu. 

Nazbierané body pri ďalšom nákupe môžete 

potom premeniť na jednorazovú zľavu, ktorej 

výška závisí od počtu získaných bodov. Zľavy 

sú odstupňované v štyroch úrovniach S, M, L 

a XL a predstavujú jednorazovú zľavu od 5 

do 20 %. „Záleží nám na spokojnosti našich 

zákazníkov, počúvame ich názory a snažíme 

sa prispôsobovať im naše služby a ponuku. Aj 

hlasy našich pacientov nás priviedli k rozhod-

nutiu zmeniť a  vylepšiť vernostný program,“ 

hovorí Andrej Križan, komerčný riaditeľ 

Dr.Max Slovensko. Jednorazovú zľavu z ná-

kupu si môžete uplatniť pri nasledujúcom ná-

kupe, po ktorom vám boli pripísané body na 

vernostnú kartu. Je potom iba na vašej voľbe, 

či si uplatníte zľavu hneď po dosiahnutí prvej 

úrovne S  (30 bodov a  nárok na 5 % zľavu) 

alebo budete v  zbieraní bodov pokračovať 

do vyššej úrovne. Najvyššia možná zľava, 

ktorú si môžete uplatniť, je potom až do výšky 

20 % z nákupu, a  to pri nazbieraní 300 bo-

dov na vernostnej karte. Okrem atraktívnych 

zliav z nákupov voľnopredajných produktov 

naďalej prináša vernostný program  Dr.Max 

CLUB svojim verným zákazníkom aj výhody, 

na ktoré ste boli zvyknutí. Použitím vernostnej 

karty pri výbere liekov predpísaných na re-

cept môžete naďalej získať zľavu z doplatku 

až do výšky 50 %. Každý mesiac je pre vás 

pripravená atraktívna ponuka vybraných pro-

duktov za zvýhodnené ceny. Myslíme aj na 

vaše sviatky. V deň narodenín alebo menín 

dostanete SMS s kódom na zľavu až do výš-

ky 30 %. A vďaka pravidelne organizovaným 

odborným kampaniam v  lekárňach Dr.Max 

môžete ako členovia vernostného programu 

Dr.Max CLUB získať širšie odborné poraden-

stvo na podporu vášho zdravia.

S 30 bodov zľava 5 %
M 60 bodov zľava 10 %
L 150 bodov zľava 15 %

XL 300 bodov zľava 20 %

4 ÚROVNE ZĽAVY PODĽA

POČTU NAZBIERANÝCH BODOV

Cenu NAJzamestnávateľa 2018 pre lekárne Dr.Max prevzali Magdaléna Vrťová, 
riaditeľka ľudských zdrojov a Eva Andrejková, špecialista ľudských zdrojov.

Autor: 

Peter Sedláček, 
PR manažér Dr.Max
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PRINÁŠAME RADOSŤ A ÚSMEV
PRE OSAMELÝCH SENIOROV

NÁVŠTEVY PROFESIONÁLNYCH ZDRAVOTNÝCH KLAUNOV MENIA VŠEDNÉ 
A ČASTO SMUTNÉ DNI NA MOMENTY PLNÉ RADOSTI A SMIECHU. LEKÁR-
NE DR.MAX, KTORÉ SÚ STRATEGICKÝM PARTNEROM A PODPOROVATE-

ĽOM OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA ČERVENÝ NOS CLOWNDOCTORS PRINÁŠAJÚ 
POTEŠENIE, HUMOR A ÚSMEV PRE ČASTO OSAMELÝCH SENIOROV. 

Celý život tu boli pre nás a teraz sa ocitli na 

okraji záujmu spoločnosti. Dôvody pritom 

môžu byť rôzne. Reč je o  starých ľuďoch, 

ktorí skončili často osamotení v liečebných 

zariadeniach či sociálnych domovoch. Na-

šťastie existujú ľudia, ktorým na tých skôr na-

rodených úprimne záleží a starajú sa o nich. 

Okrem personálu seniorských zariadení sú to 

aj špeciálne vyškolení zdravotní klauni, ktorí 

štandardnú starostlivosť dopĺňajú o stretnutia 

plné srdečného humoru, plné radosti a hre-

jivého pocitu na duši. Občianske združenie 

ČERVENÝ NOS Clowndoctors v rámci progra-

mu Smiech nepozná vek pripravuje klauniády 

pre skôr narodených pacientov. Tie sú pre 

ľudí vo vyššom veku potešením, vzpruhou 

a hlbokým emocionálnym zážitkom, ktorý sa 

vymyká z bežného rámca ich všedných dní. 

Zdravotní klauni môžu vďaka pestrosti svo-

jich pováh a charakterov, rovnako aj svojho 

repertoáru tém, povzbudiť v starších ľuďoch 

chuť k citovým prejavom. Nenásilne ich nútia 

pracovať s pamäťou a celkovo ich podnecujú 

k väčšej duševnej a fyzickej aktivite. 

A  keďže my v  lekárňach Dr.Max sme pre-

svedčení, že starí ľudia si zaslúžia našu 

mimoriadnu úctu a mali by sme im venovať 

dostatočnú pozornosť a  opateru, rozhodli 

sme sa priložiť ruku k dielu. Teší nás a váži-

me si, že prostredníctvom programu Smiech 

nepozná vek môžeme prispieť k  starost-

livosti o  starších ľudí aj za bránami našich 

lekární. 

Dr.Max, ktorý podporuje aktuálne senior-

ské klauniády, prináša v  rámci partnerstva 

so združením ČERVENÝ NOS Clowndoc-

tors možnosť pre ďalšie zariadenia, kam 

pravidelne zavítajú zdravotní klauni. O tom, 

ktoré to budú, môžete rozhodnúť aj vy. Sta-

čí navštíviť webovú adresu cervenynos.sk

 a  do konca marca hlasovať. Z  ôsmich se-

niorských zariadení, ktoré boli vybrané 

a  zaradené do hlasovania, vzídu dvaja ví-

ťazi s najvyšší počtom hlasov. Pre každého 

hlasujúceho sme navyše pripravili malý 

darček od lekární Dr.Max. Tak neváhajte 

a pridajte sa s nami ku krásnemu a zmyslu-

plnému projektu. 

Autor: 

Peter Sedláček, 
PR manažér Dr.Max

LEKÁRNE DR.MAX V  RÁMCI CHARITATÍVNEHO PROJEKTU MAMIČKA, 
DÝCHAM POMÁHAJÚ RODIČOM DETÍ OHROZENÝCH SYNDRÓMOM NÁ-
HLEHO ÚMRTIA DOJČIAT. SPOLUPRÁCA DR.MAX S NADÁCIOU KRIŽO-

VATKA V  AKTUÁLNE 17 VYBRANÝCH LEKÁRŇACH NAPRIEČ SLOVENSKOM 
SPOČÍVA V MOŽNOSTI VYPOŽIČAŤ SI MONITOR DYCHU. JE TO ZDRAVOTNÍC-
KA POMÔCKA, KTORÁ STRÁŽI ZASTAVENIE DYCHU, ALE TIEŽ APNOE PAU-
ZY ČI AKÉKOĽVEK NEPRAVIDELNOSTI DYCHU DIEŤATKA. KEĎ K NIM DÔJDE, 
OKAMŽITE SPUSTÍ ALARM, ABY PRIVOLAL POMOC RODIČA, KTORÝ MÔŽE 
V PRÍPADE POTREBY VČAS POSKYTNÚŤ DIEŤAŤU PRVÚ POMOC.

Profesionálna starostlivosť o  zdravie  pa-

cientov je základným pilierom každodennej 

práce a služby, ktorú odborníci v lekárňach 

Dr.Max poskytujú širokej verejnosti. „Myš-

lienka, poslanie a  aktivity Nadácie Križo-

vatka sú nám v tomto smere veľmi blízke. 

Je nám preto cťou, že môžeme opäť o čosi 

viac prispieť k  službe verejnosti a  rozšíriť 

ju o pomoc pre rodičov v ich opatere o to 

najcennejšie, čo majú, o  ich deti,“ uvádza 

komerčný riaditeľ Dr.Max Andrej Križan.

Spolu 17  nových miest, ktoré sú v  rámci 

projektu Mamička, dýcham v  lekárňach 

Dr.Max, prispievajú k širšej dostupnosti pri 

vypožičiavaní monitoru dychu na domáce 

používanie. Ďalších 43 lokalít s možnosťou 

vypožičať si monitor dychu sa nachádza vo 

vybraných nemocniciach.

Vypožičanie monitoru dychu, ako v  ne-

mocniciach, tak aj v  lekárňach Dr.Max je 

viazané uzavretím zmluvy o  výpožičke 

zdravotníckej pomôcky na obdobie mini-

málne 6 mesiacov a za príspevok, ktorý je 

stanovený vo výške 6 eur mesačne. „Mini-

málna dĺžka vypožičania monitoru dychu 

na pol roka vychádza z odporúčaní odbor-

níkov pri prevencii SIDS. Syndróm náhleho 

úmrtia dojčiat totiž najviac ohrozuje deti až 

do veku 1 roka života. Uhradenie príspevku 

za vypožičanie je potom defi nované ako 

dar nadácii a slúži výhradne na nákup no-

vých zariadení. Tie sú následne zaradené 

do opätovného cyklu v projekte výpožičiek 

monitorov dychu alebo sú darované na 

novorodenecké oddelenia do nemocníc 

po celom Slovensku,“ upresnila riaditeľka 

Nadácie Križovatka Táňa Tomasch. 

LEKÁRNE POMÁHAJÚ PRI STRÁŽENÍ 
BEZPEČNÉHO SPÁNKU DOJČIAT

MESTO ADRESA LEKÁRNE
Bardejov Sv. Jakuba 17

Banská 
Bystrica

Kyjevské námestie 1

Bojnice Nemocničná ulica 4

Bratislava Šustekova ulica 2

Bratislava
Karloveská ulica 6183 

(Lidl)

Košice Moldavská cesta 32

Martin
Ulica Dúbravca 3A 

(Kaufl and)

Nitra Fatranská ulica 5

Nové 
Zámky

Letomostie 2

Pezinok
Obchodná 24 

(Kaufl and)

Piešťany Námestie slobody 6

Poprad Dlhé hony 1

Prešov Košická ulica 6

Skalica Mallého ulica 53 (Tesco)

Trebišov Ulica SNP 78

Trenčín
Belá 7271

(OC Laugaricio)

Žiar nad 
Hronom

Sládkovičova ulica 13

VÝPOŽIČNÉ MIESTA 
MONITOROV DYCHU 

V LEKÁRŇACH DR.MAX 

Autor: 

Peter Sedláček, 
PR manažér Dr.Max

Smiech 
nepozná vek 

www.drmax.sk

Dr.Max myslí aj na skôr narodených.

Aj vy môžete teraz rozhodnúť, kam 

zavítajú a budú prinášať radosť 

a úsmev pre seniorov zdravotní 

klauni zo združenia Červený nos. 

Hlasovacia súťaž o dve nové 

zariadenia, o ktoré sa rozrastie 

program Smiech nepozná vek, 

prebieha v čase

od 1. do 31. marca 2019.  

Podporte svojho favorita a odovzdajte svoj hlas 

na webe www.cervenynos.sk/hlasovanie.
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KEĎ AJ PO NEVINNOM 
A LÁSKYPLNOM BOZKU 

MÔŽETE OCHORIEŤ 

zd rav i e

CHLADNÉ ZIMNÉ DNI SÚ POMALY ZA NAMI A KONEČNE PRICHÁDZA JAR, OBDOBIE, KEĎ SA VŠETKO PREBÚ-
DZA A KVITNE DO KRÁSY. IDEÁLNE OBDOBIE NA LÁSKU. KAŽDOROČNE SA STOVKY SLOVÁKOV NAKAZIA 
INFEKČNOU CHOROBOU NAZÝVANOU MONONUKLEÓZA, KTORÁ SA PRENÁŠA HLAVNE BOZKÁVANÍM. 

PRETO SA TOTO OCHORENIE ČASTO NAZÝVA AJ CHOROBA Z BOZKÁVANIA ALEBO AJ DETSKÁ CHOROBA. NAJČAS-
TEJŠIE SA VYSKYTUJE U DETÍ A DOSPIEVAJÚCEJ MLÁDEŽE. PRE SVOJE NEŠPECIFICKÉ PRÍZNAKY SI JU ĽUDIA ČASTO 
MÝLIA S CHRÍPKOU. VIETE, AKO JU ROZPOZNAŤ?

zd rav i e 9MAXimum

Nakaziť sa dá veľmi jednoducho
Mononukleóza patrí medzi vírusové ho-

rúčkovité ochorenie, ktoré postihuje 

lymfatický systém. Spôsobuje ju najmä 

Ebstein-Barrovej vírus (EBV), ktorý patrí 

do skupiny herpetických vírusov, ktoré 

vyvolávajú napríklad aj opary na perách. 

Vírus sa prenáša predovšetkým slinami, 

preto k  nakazeniu dochádza najmä pri 

úzkom kontakte s  infi kovanou osobou. 

Avšak, nie u každého človeka sú prejavy 

viditeľné, preto aj navonok zdravý človek 

môže byť v skutočnosti nositeľom vírusu. 

K  prenosu dochádza menej často kva-

pôčkovou infekciou alebo krvou, zriedka-

vo pohlavným stykom. Rizikové je preto 

okrem samotného bozkávania napríklad 

aj popíjanie z jednej fľaše, pohára či ple-

chovky. 

Rozpoznajte príznaky ochorenia
Asi polovica ľudí infi kovaných EB vírusom 

nemá žiadne príznaky ochorenia. Nieke-

dy má mononukleóza príznaky ako bežná 

chrípka, angína či iná viróza, ktorá je spre-

vádzaná teplotou, malátnosťou, únavou, 

bolesťami hlavy aj svalov. Inkubačná doba 

trvá od 30 do 60 dní. Pri úplnom pre-

puknutí ochorenia môže prudko vystúpiť 

teplota, výrazne sa zväčšia lymfatické uz-

liny na krku (krčné mandle), ktoré sú však 

nebolestivé a dobre pohyblivé. Na uzli-

nách sa zvyčajne objavuje biely povlak, 

pridružia sa ťažkosti s prehĺtaním, a s tým 

súvisiace nechutenstvo. Ďalším typickým 

prejavom sú krvavé bodky na podnebí. 

Pri ťažkom priebehu ochorenia sa objavu-

je bolesť pod pravým rebrovým oblúkom 

ako prejav zväčšenej pečene a problémy 

so slezinou, ktoré môžu trvať aj niekoľko 

mesiacov. 

Skoré stanovenie diagnózy urýchli liečbu 
Na správne nasadenie liečby je dôležitá 

presná diagnostika ochorenia. Keďže prí-

znaky sú niekedy nešpecifi cké, na potvr-

denie mononukleózy sú potrebné krvné 

vyšetrenia. Zvýšený je hlavne určitý typ 

bielych krviniek (monocytov), zároveň 

býva mierne znížený počet krvných doš-

tičiek. Kvôli problémom s  pečeňou sa 

vyšetrujú pečeňové enzýmy, ktoré majú 

zvýšené hodnoty. Defi nitívne potvrdenie 

ochorenia ukáže až vyšetrenie protilátok 

proti EB vírusu. 

Čím skôr sa stanoví presná diagnóza, tým 

skôr sa môže začať s liečbou. Antibiotiká 

sú pri vírusových ochoreniach neúčinné, 

preto je liečba skôr podporná a zame-

raná na konkrétne príznaky ako tlmenie 

bolesti hrdla pomocou kloktadiel a  de-

zinfekčných roztokov, ktoré sú bežne do-

stupné v lekárňach. 

Na kloktanie sa môže využiť aj protizá-

palovo pôsobiaci šalviový, repíkový či 

harmančekový čaj. Octanový krém je 

vhodný ako obklad na opuchnuté uzli-

ny na krku. Vysokú teplotu zmiernime 

voľnopredajnými liekmi s  obsahom pa-

racetamolu či ibuprofénu. Pre pacientov 

s  mononukleózou je dôležitý pokojový 

režim, dostatok tekutín, prísun vitamínov, 

najmä vitamínu C a B-komplex na podpo-

ru imunity. Prospešné sú aj lieky či výživo-

vé doplnky na ochranu pečene napríklad 

s obsahom silymarínu. Lekárnik vám s vý-

berom tých vhodných prípravkov rád po-

môže, preto sa neváhajte obrátiť na jeho 

odbornú radu. 

V  rámci preventívnych opatrení je po-

trebné dodržiavať diétu, ktorá nezaťaží 

pečeň, počas 3 - 6 mesiacov. Dôležité je 

vylúčenie vyprážaných a mastných jedál, 

údenín, vnútorností a  v  neposlednom 

rade je nutné úplne vylúčiť alkohol. Jedlo 

pripravujeme predovšetkým varením ale-

bo dusením, prípadne pečením bez tuku. 

Nevyhnutné je dodržiavanie preventív-

nych hygienických opatrení, to znamená, 

že nepoužívame spoločný uterák, zubné 

kefk y, spoločné riady a príbory, podstat-

né je aj dôkladné umývanie rúk. 

Výnimky potvrdzujú pravidlo
Aj keď si proti ochoreniu vybudujeme 

trvalú imunitu a zvyčajne sa vyskytne 

len raz za život, udáva sa, že okolo 6 % 

ľudí môže infekciu dostať znovu, najmä 

keď dôjde k  oslabeniu imunitného sys-

tému. EB vírus má v sebe približne 95 % 

populácie a záleží len na okolnostiach, 

či prepukne alebo nie. Pacient získava 

po ochorení doživotnú imunitu proti tej-

to chorobe, ale u približne   6 % ľudí sa 

stáva, že sa infekcia u nich môže zopa-

kovať, a to najmä dôsledkom oslabeného 

imunitného systému. Z  toho dôvodu je 

potrebné neustále posilňovať našu obra-

nyschopnosť, aby sme sa mohli podob-

ným infekciám vyhnúť a bozky mohli byť 

nerušeným zážitkom. 

Pri úplnom prepuknutí ochorenia môže prudko vystúpiť teplota.

Okrem bozkávania sa 
môžete nakaziť aj pitím zo 
spoločnej fľaše či pohára.

Autor: 

Mgr. Ivana Guľasová, 
farmaceutka z lekárne 

Dr.Max
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TRPÍTE ALERGIOU ALEBO 
STE PRECHLADNUTÍ?

AKO TIETO OCHORENIA 
ROZPOZNAŤ A LIEČIŤ

zd rav i e

TEČIE VÁM Z NOSA A POČAS DŇA SI KÝCHNETE ASPOŇ STOKRÁT? ZVÝ-
ŠILI STE DÁVKY VITAMÍNU C A POUŽÍVATE NOSOVÉ SPREJE NA UVOĽ-
NENIE DÝCHANIA, ALE PRECHLADNUTIA SA NEVIETE STÁLE ZBAVIŤ? AK 

VAŠE ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY PRETRVÁVAJÚ DLHŠIE AKO TÝŽDEŇ, MÔŽE 
BYŤ PRÍČINOU VÁŠHO OCHORENIA ALERGICKÁ NÁDCHA. AKO VŠAK ROZ-
POZNAŤ ALERGICKÚ NÁDCHU OD PRECHLADNUTIA, KEĎ PRÍZNAKY OBOCH 
OCHORENÍ SÚ SI VEĽMI PODOBNÉ?

Hoci si mnohí z nás alergie spájajú s jar-

ným a  jesenným obdobím, u  väčšiny 

pacientov sa však stretávame s  celo-

ročným výskytom alergických prejavov. 

Počet alergikov neustále pribúda a od-

haduje sa, že až 40 % z  nich o  svojej 

alergii nevie alebo jej liečbu zanedbá-

va. Nezodpovedný prístup k ochoreniu 

však môže viesť k závažnejším kompli-

káciám, ako je napríklad vývoj nových 

alergií, vznik astmy alebo tvorba no-

sových výrastkov, takzvaných polypov, 

ktoré môžu sťažovať dýchanie.   

Ako rozlíšiť alergickú nádchu
od tej infekčnej? 
Napriek tomu, že prechladnutie a aler-

gická nádcha majú mnoho spoločných 

prejavov, príčiny oboch ochorení sú veľ-

mi odlišné. Každé z nich si preto vyža-

duje osobitý prístup a  liečbu. Infekčná 

nádcha alebo prechladnutie je vírusové 

ochorenie, ktoré sa vyskytuje celoročne 

a je prenášané z jednej osoby na druhú 

priamym alebo nepriamym kontaktom. 

Typickými prejavmi sú únava, boles-

ti hlavy a  svalov, upchatý nos, nádcha 

a  kýchanie. Pridružiť sa taktiež môže 

zvýšená teplota, bolesť hrdla a kašeľ. 

Alergická nádcha je chronické nein-

fekčné zápalové ochorenie horných 

dýchacích ciest. Pre mnohých sa môže 

zdať zanedbateľným problémom v po-

rovnaní so  závažnými srdcovocievny-

mi alebo onkologickými ochoreniami. 

Opak je však pravdou. Toto  ochore-

nie vo významnej miere ovplyvňuje 

kvalitu života pacienta. Často prejavy 

ochorenia obmedzujú človeka v  kaž-

dodenných aktivitách, znižujú schop-

nosť sústrediť sa a  pri dlhšom trvaní 

môžu spôsobiť aj psychické napätie 

a podráždenosť.

Spoločnými prejavmi v porovnaní s  in-

fekčnou nádchou sú najmä upchatý 

nos, kýchanie, vodnatý sekrét z  nosa, 

svrbenie očí a  občas aj bolesti hlavy 

a  hrdla. Pri diagnostike pravej príčiny 

ochorenia sa lekári zameriavajú najmä 

na jeho dĺžku, ktorá je najlepším rozli-

šovacím znakom ochorení. Prechladnu-

tie dokáže pacienta zvyčajne potrápiť 

okolo sedem až desať dní, ale alergic-

ká nádcha môže pretrvávať aj niekoľko 

týždňov. 

Kedy navštíviť lekára? 
V  prípade, že komplikácie pretrvávajú 

dlhšie ako týždeň, odporúča sa navští-

viť lekára, aby zhodnotil ďalšiu liečbu. 

Lekári varujú najmä pred zanedbaním 

liečby v skorých fázach ochorenia. Ne-

liečenie príznakov môže viesť k vzni-

ku prieduškovej astmy, ktorá sa nedá 

úplne vyliečiť, možno zmierniť len jej 

priebeh. Astma sa prejavuje ťažkosťami 

s dýchaním, ktoré sú spôsobené zúže-

ním dýchacích ciest. 

Paradoxne najväčšou hrozbou pre člo-

veka je on sám, a to ak zľahčuje pretr-

vávajúce príznaky alebo sa rozhodne 

pre samoliečbu, ktorá nie je pri danom 

ochorení vhodná. Rizikom sú hlavne 

nosové kvapky, ktoré si môžu pacienti 

bežne kúpiť v  lekárni. Nosové kvapky 

potlačia príznaky alergickej nádchy, ale 

neliečia príčinu ochorenia. Uvoľňujú dý-

chanie a  zmierňujú tečúcu nádchu, ak 

sa však používajú dlhšie ako sedem dní, 

môže si pacient vytvoriť na ne návyk. 

Liečba prechladnutia 
a alergickej nádchy
Pri liečbe prechladnutia sa, naopak, 

nosové spreje odporúča používať na 

zmiernenie prejavov ochorenia, opäť 

však platí obmedzenie na dĺžku pou-

žívania, t. j. maximálne jeden týždeň. 

Odporúča sa oddych na lôžku, zvýšený 

prísun tekutín a  vitamínov. Pri vážnej-

ších komplikáciách môžu byť chorému 

nasadené antibiotiká, ak by sa potvrdila 

aj bakteriálna infekcia.

V prípade alergickej nádchy lekári od-

porúčajú výplachy nosa a prínosových 

dutín nosovými kanvičkami slanou vo-

dou alebo naparovanie nad slanou mi-

nerálnou vodou.  V lekárni si môžu aler-

gici zakúpiť nosové spreje s obsahom 

látok, ktoré potláčajú prejavy alergic-

kých reakcií takzvané antihistaminiká. 

Podľa potreby je možné dávku zvýšiť 

na dva vstreky tri až štyrikrát denne. Pri 

kvapkách alebo sprejoch s  obsahom 

antihistaminika nie je dĺžka liečby pres-

ne ohraničená, pacient má pokračovať 

s  používaním až do zlepšenia prízna-

kov. Okrem sprejov a  kvapiek môžu 

alergici posilniť a urýchliť nástup účinku 

aj perorálnymi tabletami, ktoré sú však 

bez lekárskeho predpisu dostupné ma-

ximálne v balení desať tabliet. Správ-

nym prístupom a dobrou liečbou si kvit-

núcu jar užijete s ľahkosťou. 

Autor: 

Mgr. Katarína Nagyová, 
farmaceutka z lekárne 

Dr.Max

Ak vaše komplikácie pretrvávajú dlhšie ako týždeň, odporúča sa navštíviť lekára. Nachladenie sa dá liečiť aj doma.
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ZA TRÁVIACE ŤAŽKOSTI 
SA NEHANBITE!

ZVERTE SA ODBORNÍKOM

ŤAŽKOSTI TÝKAJÚCE SA TRÁVIACEJ SÚSTAVY NÁS VEDIA OBČAS NEMILO 
POTRÁPIŤ. IDE O CHÚLOSTIVÝ PROBLÉM, O KTOROM NERADI ROZPRÁ-
VAME. MOŽNO VÁS TROCHU UPOKOJÍ SKUTOČNOSŤ, ŽE AŽ 50 % POPU-

LÁCIE TRÁPIA HEMOROIDY A V PODOBNEJ SITUÁCII NIE STE SAMI. V ZÁUJME 
ZACHOVANIA SKVELÉHO A DLHÉHO ZDRAVIA JE DOBRÉ VEDIEŤ POTREBNÉ 
INFORMÁCIE, AKO S TÝMITO ŤAŽKOSŤAMI ZATOČIŤ A KEDY JE LEPŠIE OBRÁTIŤ 
SA NA POMOC ODBORNÍKOV.

AKO NA NEPRÍJEMNÉ HEMOROIDY
Hemoroidy, ktoré ľudovo voláme aj 

zlatá žila, patria k veľmi častým zdra-

votným komplikáciám, ktoré počas 

života postihnú značnú časť dospelej 

populácie. Najčastejšie sa prejavujú 

drobným krvácaním. Krv je jasnočer-

venej farby a  často ju zbadáme po 

stolici na toaletnom papieri. Nieke-

dy sa môžeme stretnúť aj s pocitom 

svrbenia, prípadne pálenia či bolesti 

v  oblasti análneho otvoru. Príčinou 

ich vzniku môže byť dlhodobá zá-

pcha alebo naopak, časté dráždenie 

konečníka opakovanou alebo dlho-

trvajúcou hnačkou. K  hemoroidom 

si však môžeme ,,dopomôcť“ ne-

vedomky aj my sami, a  to napríklad 

dlhodobým sedením, nesprávnou 

životosprávou, zadržiavaním stolice 

alebo obezitou.

Hemoroidy môžu podstatne znížiť 

kvalitu života,   preto je dobré liečiť 

ich čo najskôr. Našťastie vám le-

kárnik môže poradiť hneď niekoľko 

prípravkov, ktoré vám v  boji s  he-

moroidmi účinne pomôžu. Na trhu 

sú dostupné prípravky s  obsahom 

liečiva, ktoré pomáha liečiť rozšírené 

a zapálené cievy a tiež s látkou, kto-

rá má miestne znecitlivujúci účinok. 

Pacient si môže vybrať medzi čapík-

mi alebo rektálnou masťou. Liečbu 

podporuje aj sedavý kúpeľ z  dubo-

vej kôry, ktorá má sťahujúci účinok 

a pomáha hojiť drobné ranky a  tým 

zabraňuje krvácaniu. 

Na liečbu hemoroidov sú možné aj 

iné cesty, ako sú prípravky z lekárne, 

napríklad možnosť chirurgickej lieč-

by. Pokiaľ si pacient nie je istý, ktorú 

cestu zvoliť, je lepšie, ak sa poradí so 

svojím ošetrujúcim lekárom a  spo-

ločne vyberú tú správnu liečbu.

Napriek všetkým dostupným liekom 

nemožno zabúdať ani na zmenu ži-

votného štýlu. Vhodné je do jedál-

nička zaradiť vlákninu, zvýšiť príjem 

tekutín a jesť veľa ovocia a zeleniny. 

Vlákninu nájdete aj v  celozrnnom 

pečive, strukovinách a veľmi dobrým 

pomocníkom pri ťažkostiach trávia-

ceho traktu sú ľanové semiačka. 

Vyvarovať by ste sa mali potravín, 

ktoré naopak ,,zapekajú“ alebo čre-

vo neprimerane dráždia – alkohol, 

káva, biele pečivo, čokoláda, fast 

food strava.

ivujúci účinok. 

ť medzi čapík-

masťou. Liečbu 

kúpeľ z  dubo-

ahujúci účinok 

Veroval®
DOMÁCI TEST

Je lepšie vedieť, ako na tom ste
Veroval® ponúka širokú škálu domácich testov, ktoré sú založené na moderných diagnostických postupoch.
Všetky testy sa ľahko používajú a poskytujú spoľahlivé výsledky počas niekoľkých minút.
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KRV V STOLICI, RAKOVINA HRUBÉHO ČREVA A JEJ PREVENCIA
Pri krvácaní z  konečníka však 

okrem hemoroidov môže ísť aj 

o vážnejšie ochorenie, ak ste spo-

zorovali krvavé kvapôčky častej-

šie a hemoroidy sú vylúčené. Jed-

nou z nich je aj rakovina hrubého 

čreva alebo konečníka. Tento typ 

rakoviny patrí medzi najčastejšie 

sa vyskytujúce nádorové ochore-

nia a  postihuje najmä osoby nad 

50 rokov, pričom častejší výskyt je 

u mužov ako u žien. Hlavné riziko-

vé faktory sú dedičnosť, chronické 

zápalové ochorenia, prítomnosť 

polypov a  výrastkov v  črevách 

a  nemožno zabúdať ani na ne-

správnu životosprávu. Príznakmi 

môžu byť náhly úbytok telesnej 

hmotnosti, únava a  tráviaci dis-

komfort – nadúvanie, nevoľnosť, 

kŕče, hnačka, zápcha a aj spomí-

naná krv v stolici. 

Do momentu, keď navštívite svoj-

ho lekára, si môžete spraviť aj do-

máci test na krv v stolici aj v po-

hodlí vášho domova. Stačí zájsť 

do najbližšej lekárne, kde vám 

lekárnik ochotne vysvetlí všetky 

podrobnosti a  pomôže vám vy-

brať test na skryté krvácanie. Po-

stup je potom veľmi jednoduchý 

a bezbolestný. Ide o jednokroko-

vé testy, ktoré po vložení vhod-

ného množstva tekutej stolice na 

podložku rýchlo zistia prítomnosť 

ľudského hemoglobínu čiže čer-

veného krvného farbiva. NEBOJ-

TE SA! Pozitívny výsledok nemusí 

vždy znamenať rakovinu. Je však 

potrebné, aby ste navštívili lekára 

a  povedali mu o  svojich ťažkos-

tiach. Po starostlivej diagnostike 

lekár navrhne ďalšie vyšetrenia 

a prípadnú liečbu. 

Mimoriadne dôležitá je najmä 

prevencia. Tá spočíva hlavne 

v  zdravej strave. Ďalším dôleži-

tým krokom v prevencii je pohyb 

a  cvičenie. Stačí zaradiť aspoň 

jednu dlhšiu prechádzku do svoj-

ho denného programu.

Nezabúdajte, že tráviaca sústava 

je prirodzenou súčasťou nášho 

tela a  nemusíme sa hanbiť roz-

právať o  tom, ak nás niečo trápi. 

Prevencia je veľmi dôležitá a  pri 

akomkoľvek podozrení sa nevá-

hajte zveriť odborníkovi.

TIP Z LEKÁRNE:
Ak máte problém so zavedením 

potravín s  vysokým obsahom 

vlákniny do  bežnej stravy, v  le-

kárňach je možné zakúpiť vlák-

ninu v  kapsulovej forme alebo 

Psyllium – prášok zo skorocelu 

indického, ktorý je bohatý na 

vlákninu  a pridáva sa do nápo-

jov  či do jogurtu. Pri každej forme 

však treba mať na mysli, že vlák-

nina si pre svoj 

správny účinok 

vyžaduje aj veľ-

ké množstvo te-

kutiny. Preto po 

každom jedle 

s  vysokým ob-

sahom vlákniny 

vypite aspoň 

dva poháre čis-

tej vody.

Autor: 

Mgr. Viktor 
Čaniga , 
farmaceut 

z lekárne Dr.Max, 

Žiar nad Hronom
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REŠTARTUJTE
SI PO ZIME SVOJ 
ORGANIZMUS
ZIMNÉ OBDOBIE JE VŽDY SKÚŠKOU ODOLNOSTI PRE NÁŠ 

ORGANIZMUS. MÔŽE ZA TO MENŠÍ VÝBER A PRÍJEM 
ČERSTVÝCH POTRAVÍN, A TEDA AJ NIŽŠÍ PRÍSUN VI-

TAMÍNOV A MINERÁLOV. PODOBNE AJ POBYT NA SLNKU 
A ČERSTVOM VZDUCHU JE V TOMTO OBDOBÍ OBMEDZE-
NÝ. VÄČŠINE Z NÁS SA NEVYHNE ANI NEJAKÁ TÁ VIRÓZA, 
KTORÁ DOKÁŽE NAŠE TELO PORIADNE VYŠŤAVIŤ. 

V  zime sa zhoršujú aj existujúce 

ochorenia ako astma, diabetes, ar-

tritída, depresia či migréna a zvyšu-

je sa aj výskyt srdcových infarktov. 

Ako sa s  týmito nástrahami zimy 

dokážeme vysporiadať, je veľmi 

individuálne a  zväčša to závisí od 

celkového stavu organizmu, kon-

dície a  životného štýlu. Posilneniu 

odolnosti nášho organizmu vieme 

pomôcť viacerými jednoduchými 

spôsobmi. 

Jedným z receptov je zvýšená po-

hybová aktivita, ktorá dokáže naše 

telo posilniť a zmierni pocit únavy či 

vyčerpania organizmu. Nemusíme 

pritom podávať žiadne vrcholové 

výkony. Napríklad aj 30-minútová 

prechádzka na čerstvom vzduchu 

zlepší prekrvenie a okysličenie sva-

lov. Ďalším dôležitým faktorom je 

zloženie nášho jedálnička. V  zime 

nás to prirodzene ťahá skôr k sýtej-

ším a  ťažším jedlám, niekedy však 

na úkor ovocia a zeleniny, kto-

ré sú prirodzeným zdrojom 

viacerých vitamínov a  mine-

rálov. Ak nemáme k dispozícii 

dostatok kvalitných čerstvých 

produktov, alebo nám zelenina 

až tak nevonia, môžeme dôleži-

té látky doplniť aj formou výži-

vových doplnkov. 

Najlepšie je, samozrejme, 

vhod ne zvoliť kombináciu 

pri rodzených a  „umelých” 

zdrojov, aby sme zabezpeči-

li dostatočné množstvo, ale aj 

vstrebávanie účinných látok. Po-

núkame vám pár vhodných tipov, 

aké výživové doplnky si vybrať.

VITAMÍN C 
Má veľa rôznych účinkov v organizme, v zimnom 

období je dôležitý pre svoj významný vplyv na imu-

nitný systém, kde účinkuje na viacerých úrovniach. 

Taktiež je to silný antioxidant. Naše telo si vitamín C 

nedokáže vytvárať samo, musí ho prijímať len z von-

kajších zdrojov. Navyše vitamín C nedokážeme ani 

dobre uchovávať, keďže je vo vode rozpustný a  ľahko sa vyplavuje močom. Jeho 

nedostatok sa popisuje u ľudí, ktorí prekonali rôzne infekčné ochorenia alebo zá-

palové ochorenia, u fajčiarov a u ľudí žijúcich v znečistenom prostredí a v ďal-

ších prípadoch. Vitamín C má taktiež preukázaný účinok v prevencii a pri 

liečbe infekcií dýchacieho systému.

MULTIVITAMÍNY A MINERÁLY
Ide o prípravky, ktoré obsahujú 

celé spektrum vitamínov a mine-

rálov zastúpených v  nižších dáv-

kach. Sú vhodné na každodenné dlho-

dobé užívanie a dopĺňajú telu zá kladné 

látky. Na organizmus majú celkovo  po-

silňujúci a  povzbudzujúci účinok, zlep-

šujú pocit únavy a vyčerpania. V zime sú 

vhodné hlavne ako doplnok k  nevyvá-

ženej strave s nižším zastúpením ovocia 

a zeleniny. Zároveň platí, že spolu s nimi 

je možné užívať aj iné vitamíny alebo mi-

nerály, ak je to žiaduce (vitamín C, vitamín 

D, magnézium a podobne). 

VITAMÍN D 
Ďalší z radu dôležitých prvkov pre náš organizmus. Vitamín 

D sa dokáže v tele tvoriť pomocou slnečného žiarenia ale-

bo ho prijímame stravou vo forme provitamínov, ktoré sa 

v  pečeni a  obličkách premieňajú postupne na aktívnu 

formu kalcitriol. V zimnom období sme viac odkázaní na 

jeho príjem zvonku. V populácii sa celkom bežne stre-

távame s nedostatkom vitamínu D. Ten pritom podpo-

ruje imunitný systém a aktivuje najmä vrodenú imu-

nitu. Rovnako pomáha vstrebávať vápnik z  potravy, 

a tým zabezpečuje zdravie kostí a zubov. S jeho ne-

dostatkom sa 

spájajú ochore-

nia dýchacieho 

systému, nie-

ktoré autoimu-

nitné ochorenia 

či srdcovo-ciev-

ne ochorenia.

Autor: 

PharmDr. Adriana 
Ondirová, z lekárne 

Dr.Max v Košiciach

zd rai e

Š 

ktoo-

mm

e-

ciii

ýccchhhh

niinnnna 

leežežežeži-

výžýžžžži-

-

e aj 

. Po-

h tipov, 

rať.

VITAMÍN C 
Má veľa rôznych účinkov v org

období je dôležitý pre svoj význ

nitný systém, kde účinkuje na v

Taktiež je to silný antioxidant. Na

nenedodokáže vytvárať samo, musí h

kakajšjššjššících h zdrojoov.v NNavavyšyše e vivitat mín

dodod brbbre e uccuchohovávávavať,ť, keďeďžž

nedostattokok ssa a popopopp

papalolovév  ochchororee

šíšíchch príípapadd

liiečbebe iinn

Ide

cec lé

ráráálolov za

kakkaaachhh.. . SúS  vh

dodobébébé uuužíž van

lálááátkky.y.y.y NNaa org

sisisis lňlňlňňujujujúccú i i a  p

šušušušujúú pococitit ún

vvhv odnéé hhlav

žežeenej ststrarave

aa zelenininyn . Z

jejejj  možnéné uží

nenerály, akak je t

D,D,D mmaga nénéziz u

ana
kárne 

iach



16 MAXimum 17MAXimum
r o zhovo r

HEREC JURAJ HRČKA: 
CHCEM SI ZALOŽIŤ RODINU 
A TEŠÍM SA NA ROLU OTCA

r o zhovo r

Aké fi lmové, divadelné a  herecké úlohy 
Vás čakajú v najbližšom období a v prie-
behu celého roka? 
Rád by som spomenul celoslovenskú pre-

miéru Švejka od Jaroslava Haška, v  réžii 

Jakuba Nvotu, ktorú uvidia diváci v Divadle 

Aréna. V  hlavnej úlohe sa predstaví Majo 

Labuda, ktorý hrá Švejka a my ostatní tam 

hráme všetky zvyšné postavičky. V  Mest-

skom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratisla-

ve pripravujeme jednu z najlepších hier od 

A. P. Čechova – Ujo Váňa, v hlavnej úlohe 

s Alexandrom Bártom. Predstavenie bude 

režírovať vynikajúci režisér Marián Pecko. 

Ďalej pripravujem nový projekt s kolegom 

Marošom Kramárom a taktiež úspešne re-

prízujeme komornú inscenáciu s Kamilom 

Mikulčíkom. Okrem toho som aj pedagóg 

na Štátnom konzervatóriu v Bratislave, kde 

pripravujeme spolu s Erikom Peťovským 

absolventské predstavenie na motívy sláv-

neho muzikálu – Chorus Line.

Zahráte si na jednom pódiu spoločne so 
svojimi študentmi alebo budete na pred-
stavenie len dozerať? 
Špeciálne v  tomto predstavení si so štu-

dentmi aj zahráme, pretože vychádzame 

z fi lmovej verzie Chorus Line, kde hrá Mi-

chael Douglas s  choreografom, a  to sme 

práve my dvaja pedagógovia. Zahráme si 

s nimi aj preto, aby sme ich mali stále pod 

kontrolou. Okrem toho sa v priebehu roka 

určite vyskytnú aj ďalšie účinkovania v roz-

hlase, rôzne natáčania alebo dabingové 

úlohy. 

Ktoré sny a predsavzatia by ste si v osob-
nom živote chceli v  najbližšom období 
splniť? 
Keď v  nemocniciach rozveseľujem deti, 

uvedomil som si, že aj ja sám by som sa 

chcel stať otcom. Myslím si, že som na to 

pripravený a  je na to aj správny čas. Mo-

mentálne som slobodný a  hľadám si par-

tnerku, ktorá by dobre znášala aj veľakrát 

náročný herecký spôsob života. Dôležité je 

aj to, aby sme boli zdraví, aby sa nám na 

Slovensku dobre žilo a aby krajina morálne 

napredovala. Ja osobne by som chcel viac 

pomáhať ľuďom ako doteraz a  vychádzať 

im v ústrety. Čo sa týka pracovnej oblasti, 

raz by som chcel šéfovať divadlu alebo mať 

jedno vlastné, aby som sa mohol naplno 

venovať veciam, ktoré ma naozaj zaujímajú. 

Ako každý herec, aj ja čakám na nejakú veľ-

kú rolu v slovenskom alebo v zahraničnom 

fi lme.

Prezraďte nám, akým spôsobom sa naj-
radšej udržiavate vo fyzickej kondícii. 
Máte nejaké obľúbené sezónne športy, 
ktorým sa venujete? 
Keď si potrebujem vyvetrať hlavu, rád čítam 

knihy, ktoré ma obohacujú. Posledných päť 

rokov, minimálne raz do týždňa, hrávam 

halový bedminton. Je to taký môj adrena-

línový šport. Okrem toho rád behám, ale 

najradšej mám beh vonku v prírode. V zime 

na bežiacom páse ma behať veľmi nebaví 

a niekedy sa do toho musím nútiť.

Máte radi aj zimné športy, napríklad lyže 
alebo bežky? 
Obdivujem tieto športy, ale veľmi aktívne 

sa im nevenujem. Keď lyžujem, tak maxi-

málne jeden až dva dni. Tento rok som bol 

na jeden deň v Tatrách. Úplne mi to stači-

lo, bol som so sebou spokojný a môžem si 

povedať, že tohtoročnú lyžovačku som už 

absolvoval.

Získali ste už v  nejakej obľúbenej špor-
tovej disciplíne medailu alebo ocenenie? 
Priznám sa, že som ešte nikdy nezískal 

žiadnu medailu. Pri hraní plážového volej-

balu som skôr len do počtu a v bedminto-

ne som nikdy nesúťažil. Jediný šport, kde 

sa mi podarilo niečo získať, je pétanque. 

Dvakrát som vyhral nejaký turnaj a získal 

som aj cenu pre nováčika sezóny, ale to 

už bolo dávno. 

Dokážete efektívne bojovať s lenivosťou 
a s jarnou únavou?
Overený spôsob na lenivosť je podľa mňa 

zaobstarať si psíka. Ten majiteľa prinúti, 

aby s ním chodil na prechádzky a venčil ho. 

V živote som mal viacero psíkov, menších 

aj väčších. Momentálne mám fenku breviar 

teriéra, ktorá sa volá Miška. Veľa času však 

trávi u mojich rodičov alebo u starej mamy. 

Okrem psíka sa mi na jarnú únavu osved-

čil ľahký beh alebo bicyklovanie, ktoré nič 

iné nenahradí. Dôležité je mať pevnú vôľu 

a  prinútiť sa. Treba si uvedomiť, že keď 

má človek povinnosti, musí sa im venovať, 

veci sa totiž samy nespravia. 

16 MAXimum

SYMPATICKÝ HEREC JURAJ HRČKA RIE-
ŠI VŠETKY PROBLÉMY S  NADHĽADOM 
A SNAŽÍ SA BYŤ VŽDY POZITÍVNE NALA-

DENÝ. TENTO ROK HO ČAKAJÚ VIACERÉ NOVÉ 
DIVADELNÉ A FILMOVÉ PROJEKTY. POPRI PRA-
COVNÝCH POVINNOSTIACH A  ROZVESEĽOVA-
NÍ CHORÝCH DETÍ V  NEMOCNICIACH SI CHCE 
NÁJSŤ VIAC ČASU NA SVOJICH BLÍZKYCH. UŽ 
NIEKOĽKO ROKOV SNÍVA SEN O VLASTNOM DI-
VADLE. OVEĽA VIAC VŠAK TÚŽI PO TOM, ABY 
STRETOL SVOJU VYSNÍVANÚ ŽIVOTNÚ LÁSKU, 
S KTOROU SI ZALOŽÍ RODINU. 

Fotografi a vznikla v uliciach Bratislavy ako promo pre združenie Červený nos. 
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Už viac ako šesť rokov pomáhate chorým 
deťom v  nemocniciach prostredníctvom 
občianskeho združenia Červený nos. 
Ako vznikla Vaša prezývka Dr. HUGO 
HUSPENINA? 
Združenie Červený nos má už pätnásťroč-

nú tradíciu. V nemocniciach a rôznych za-

riadeniach sa snažíme vyčarovať úsmev na 

tvárach detí, rodičov, ale aj starších pacien-

tov na geriatrii. Na spoluprácu ma vyberal 

jeden zo zakladateľov združenia Červený 

nos Gary Edwards. Už na konkurze sme 

hľadali typ klauna a po niekoľkých work-

shopoch, keďže som ohybný a vytrasený, 

vznikol Dr. HUGO HUSPENINA. 

Ako sa Vám darí odosobniť sa od ťažkých 
životných osudov detských pacientov, 
ktorých stretávate v nemocniciach?
Nie je to jednoduché, ale rovnako ako 

prekonávanie lenivosti a  dochvíľnosť je 

určitou črtou profesionality, tak to musí byť 

aj v tomto prípade. Detských pacientov be-

rieme ako našich kamarátov a snažíme sa 

zbaviť ich smútku, spraviť ich šťastnými a to 

ostatné si ani nepripúšťame. Ja skôr ob-

divujem personál, ľudí, ktorí pracujú v ne-

mocniciach každý deň. Deti nás majú rady, 

často nám píšu odkazy na webovú stránku 

a pýtajú sa, kedy znova prídeme. Je veľmi 

milé, keď nás na ulici, v civile spoznajú ro-

dičia alebo deti a poďakujú sa nám. Ja som 

za takmer 6 rokov absolvoval okolo 250 

návštev, ale mám aj kolegov, ktorí majú za 

sebou viac ako 1 000 takýchto klauniád 

a vystúpení pred chorými deťmi, za čo ich 

úprimne obdivujem. 

Akým spôsobom načerpávate energiu 
po náročných divadelných predstave-
niach alebo po fyzickej námahe?
Mám rád dobré jedlo, rád si dám zelený 

čaj alebo dobrú kávu. Vždy ma naštartuje 

stretnutie s priateľmi. Energiu načerpávam 

aj tým, že sa chodím pozerať do divadla 

na predstavenia, v ktorých nehrám. Rád sa 

zúčastňujem aj fi lmových premiér. Motivuje 

ma, keď vidím, ako ostatní kolegovia hrajú, 

a snažím sa z toho niečo nové naučiť. Som 

naozaj rád, keď sa môžem z  javiska pre-

sunúť do hľadiska a sledovať predstavenia 

ako divák. Mám rád aj dobré jedlo, najmä 

polievky. Moja najobľúbenejšia je slepačí 

alebo hovädzí vývar. Nikdy však neodmiet-

nem ani japonskú polievku ramen či viet-

namskú polievku PHO BO.

Čo je podľa Vášho názoru kľúčom 
k šťastnému životu?
Všetci ľudia, nielen herci, ale aj samotní 

lekári sa snažia, aby neboli chorí. Chceme 

sa mať lepšie a  k  dosiahnutiu tohto cieľa 

by nám malo pomôcť nielen telesné, ale 

aj duchovné zdravie. Mali by sme sa viac 

zaoberať sebou a  svojimi záujmami, viac 

čítať a všímať si veci okolo nás. Dôležité je 

rozlišovať aj to, čo je dobré a správne. Nie 

vždy sa to dá, ale človek by sa mal sna-

žiť vyvarovať nevhodným a neprimeraným 

 rozhodnutiam. 

Autor: 

PhDr. Erik Mihalko, 
externý spolupracovník 

časopisu MAXimum
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Juraj v nemocnici vystupuje aj s Editou Borsovou. Talentovaný herec účinkuje aj v divadelnom predstavení Vytrvalý dážď. 

Juraj Hrčka s Marošom Kramárom.
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VEDIERKO PLNÉ VAJÍČOK S MENOM DIEŤAŤA

KAŽDÉ DIEŤA SA URČITE POTEŠÍ, KEĎ MU BUDE IZBU ZDOBIŤ VEDIERKO 
S  JEHO MENOM PLNÉ VEĽKONOČNÝCH VAJÍČOK. JE TO JEDNODUCHÉ, 
VYROBIŤ SI HO MÔŽETE ZA PÁR MINÚT.

Čo potrebujeme:
Vedierko s  uškom od väčšieho jogurtu, 

4  ks vajíčok, ihlu, vodové farby, štetec, 

rôzne druhy farebného papiera, nožnice, 

ceruzku, fl itre, vatu, lepidlo a stužky.

Postup výroby: 
Ihlou urobíme do vajíčok dierky a vajíčka 

opatrne vyfúkneme. Pomocou vodových 

farieb a  fl itrov ich ozdobíme. Farebným 

papierom oblepíme celé vedierko od 

jogurtu. Na odlišný farebný papier napí-

šeme pomocou ceruzky a pravítka tlače-

nými písmenami meno dieťaťa. Jednotlivé 

písmená vystrihneme a  nalepíme na ve-

dierko od jogurtu. Stužky si nastriháme 

približne na 7 centimetrov. Do vedierka 

vložíme väčšie množstvo vaty, aby sme 

vystlali jeho dno. Na vatu naukladáme 

pripravené veľkonočné vajíčka a uško na 

vedierku ozdobíme pomocou priprave-

ných farebných stužiek.  

PO ZIME ROZKVITÁ PRÍRODA AJ 
SVET OKOLO NÁS. ŽIARIVÉ FAR-
BY LÁKAJÚ ĽUDÍ NA PRECHÁDZ-

KY. SPRÍJEMNITE SVOJIM RATOLES-
TIAM BEHANIE PO LÚKE S VETERNÝM 
MLYNOM. 

Čo potrebujeme:
farebný papier, nožnice, lepidlo, malú ko-

rálku, špendlík, slamku, špajdle, ceruzku 

a pravítko.

Postup výroby: 
Farebný papier skrátime tak, aby sme do-

stali štvorec. Spojíme dva protiľahlé rohy. 

Do vrchnej časti zohnutého papiera v tva-

re trojuholníka zastrihneme 8 centimetrov. 

To isté zopakujeme aj na druhej strane. Do 

prostriedku papiera a na jeho rohoch uro-

bíme pomocou špendlíka dierky. Na špen-

dlík navlečieme malú korálku, prepich-

neme stredovú dierku a  navlečieme naň 

rohy, aby nám vznikla vrtuľa. Do slamky 

vložíme dve špajdle, špendlík zapichne-

me tak, aby sa nachádzal v strede medzi 

oboma špajdľami. S vlastnoručne vyrobe-

ným veterným mlynom si deti budú užívať 

behanie po lúke oveľa viac ako predtým. 

VYROBTE SI PESTROFAREBNÝ
VETERNÝ MLYN



20 MAXimum 21MAXimum20 MAXimum 222111MAXimum

Kiš (guiche) s bylinkovým 
tvarohom
Ingrediencie
Na cesto:
150 g hladkej múky  120 g vychladeného masla nakrája-
ného na kocky  6 PL ľadovo vychladenej vody  štipka soli

Na náplň:
200 g čerstvých byliniek (kôpor, pažitka, medvedí cesnak, 
žerucha, petržlenová vňať)  4 vajcia  250 ml sladkej smo-
tany  250 g tvarohu  štipka soli podľa chuti, mletý mušká-
tový oriešok podľa chuti  štipka čierneho korenia

Postup:
Zo studenej vody, studeného masla a múky rýchlo vypracu-
jeme hladké cesto, ktoré zabalíme do potravinárskej fólie 
a  dáme na hodinu do chladničky. Rúru zohrejeme na 180 
stupňov Celzia. Bylinky umyjeme, osušíme, nakrájame na 
jemno a zmiešame so surovinami. Zmes dochutíme soľou, 
mletým čiernym korením a muškátovým orieškom. Cesto 
po hodine odpočinku vyvaľkáme do okrúhlej tortovej formy 
alebo do formy na piškótovú tortu či na pizzu tak, aby cesto 
prekrylo okraje formy a náplň nevytiekla. Bylinkový tvaroh 
s vajcami a smotanou nalejeme na cesto. V rúre pečieme do 
zlatista približne 35 až 40 min. Podávame s čerstvým šalátom.

r e cep ty r e cep ty

PO ZIME SA POMALY PREBÚDZA NIELEN PRÍRODA, ALE AJ UNAVENÝ ĽUDSKÝ ORGANIZMUS, LEBO JAR JE ČAS 
OBNOVY. TELO POTREBUJE VIAC KYSLÍKA, SLNKA A MNOŽSTVO VITAMÍNOV, ABY SME POVZBUDZOVALI 
NÁŠ METABOLIZMUS A PREČISTILI SI ORGANIZMUS. PRÍRODA ŽIARI PESTRÝMI FARBAMI A MNOHÉ RASTLINY 

A BYLINKY, KTORÉ ZAČÍNAJÚ NA JAR RÁSŤ, MÔŽU BYŤ DOBRÝM ZDROJOM V NAŠOM JEDÁLNIČKU. OKREM TOHO 
NÁM DOKÁŽU PRINAVRÁTIŤ AJ STRATENÚ ENERGIU. 

JARNÉ 
PREBUDENIE
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Postup:
Listy medvedieho cesnaku poriadne prepláchne-
me a usušíme v utierke. Do mixéra nalejeme oli-
vový olej, pridáme medvedí cesnak, orechy, soľ 
a  ingrediencie rozmixujeme do hladkej konzis-
tencie. Parmezán nastrúhame na jemno a strúči-
ky cesnaku pretlačíme cez lis. Do krémového 
pesta všetko vmiešame a podľa potreby 
pridáme olej, aby sme dosiahli jemnejšiu 
a hladkú textúru. Čerstvé pesto vmieša-
me do ešte horúcich cestovín, ktoré 
sme uvarili na skus (al dente).

Cestoviny s pestom z medvedieho cesnaku
Ingrediencie: 
Na pesto:
100 g medvedieho cesnaku (umytý, 
osušený)  70 – 100 g orechov (vlašské 
alebo píniové orechy, kešu, či slnečni-
cové jadierka)  soľ podľa chuti  100 – 
150 ml olivového oleja  2 strúčiky ces-
naku  50 g strúhaného parmezánu

Cestoviny podľa chuti, z  tvrdej 
pšenice, bezlepkové, kukuričné 
alebo celozrnné. Ich tvar môže 
pripomínať špagety, mašličky 
(farfalle), mušličky (Conchiglie), 
ploské slíže (fettuccine), tenké 
špirálky (fusilli) a podobne.

Žeruchový zelený 
šalát s jahodami
Ingrediencie:
500 g čerstvých jahôd  300 g zelených ša-
látových listov (rukola, baby špenát, polnička, 
listy mladej červenej repy či ľadový šalát) 
1 hrsť čerstvej žeruchy  2 PL za studena li-
sovaného oleja (repkový, mandľový, olivový, 
sezamový)  soľ podľa chuti, čerstvo namleté 
čierne korenie  čerstvá citrónová šťava z 1 ks 
citróna  1 PL balzamikovej redukcie  podľa 
chuti troška medu

Postup: 
Jahody a šalátové listy očistíme, prepláchne-
me a usušíme na papierovej utierke. Ľadový 
šalát natrháme na menšie kúsky, zmiešame 
s ostatnými zelenými listami vo väčšej šaláto-
vej mise. Jahody nakrájame na štvrtinky a na-
vrstvíme na šalátové listy. Dressing pripraví-
me tak, že do zaváraninovej fľaše nalejeme 
olej, citrónovú šťavu, balzamikovú redukciu, 
soľ, korenie a med. Nádobu uzavrieme vieč-
kom a ako v šejkri všetko premiešame. Touto 
zálievkou zalejeme šalát, jemne ho premie-
šame a  nakoniec pri podávaní posypeme 
čerstvou žeruchou. Je vhodný na servírova-
nie k syrom, k varenému hydinovému mäsu 
alebo bez prílohy.
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oddychovka

Autor      

krížovky:    

Juraj       

Mitošinka

rozkro-     

čenie

pohybovo  

zručný

4. časť     
tajničky

staro-      

slovanská   

bohyňa

bylina      

s drobný-   

mi žltými    

kvetmi

skratka     

pre a iné

maškrtiť    

(expr.)

Pomôcky:  
glorieta,    

obľavia,    

kava, lár

trením   

vtlačí

sťahovalo   

sa

skratka    

ročníka

značka    

argónu

opije sa    

(expr.)

druh      

tyčovej     

ocele

vyjadrenie  

rovnosti    

dvoch      

pomerov

ponalieval zväčšia sa

zmiernia    

(zried.)

2. časť     
tajničky    

vitím       

zhotoviť

viero-      

lomnosť

kto má     

na starosti  

kúrenie    

ponaliepa

plošné     

miery      

dá         

do stávky

opojný     

nápoj

vyjadrí   

slovami     

pivotman

konflikt,    

nezhoda    

Zlatica    

(dom.)

pery       

(bás.)

natierate   

sa         

meniť      

(hovor.)

osobné    

zámeno

robiť    

(arch.)      

tečúc      

vnikol

nástenný   

gobelín     

pohládzal

trilkovanie  

(bás.)

liatím   

odobrala

často      

kývať

tvrdohlavo  

citoslovce  

zvuku pri   

zvonení

Pomôcky:  
aras,       

toros,      

trol

výzva      

na ticho

severský   

škriatok    

horský     

potok

zacláňa     

poľovačka

roľnícke    

družstvo    

1. časť      
tajničky

kamará-    

tia sa

trestal      

bitkou     

niečo,      

dačo

pletivo     

s okami

Leopoldína  

(dom.)      

krík

počuli      

rímsky     

domáci     

bôžik      

sieť        

na chyta-   

nie rýb

nočný vták  

citoslovce  

povzdychu

malé       

plavidlo    

rozpočtové 

opatrenie   

3. časť     
tajničky vyrástol

ceremo-    

niálne      

rúcha      

sudcov

záhradná   

besiedka   

(zastar.)

V rámci oddychovky sme pre Vás pripravili obľúbenú krížovku. Za správnu odpoveď získa víťaz balíček vitamínov a minerálov od 

značky Dr.Max. Riešenie zašlite najneskôr do 30. 5. 2019 e-mailom na: redakciamaximum@drmax.sk alebo na adresu: Limitless 
Group s. r. o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava. Úspešnej riešiteľke krížovky z minulého čísla, pani Soni Bielčíkovej zo Šamorína,  
srdečne blahoželáme a posielame jej balíček unikátnej francúzskej kozmetiky URIAGE.

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

SACS.PROB.18.11.0896a
sanofi–aventis 
Pharma Slovakia, s.r.o.

Aupark Tower 
Einsteinova 24, 851 01 
Bratislava, Slovenská republika

Tel.: (+421) 233 100 100 
Fax: (+421) 233  100 199 
E-mail: recepcia@sanofi.com

www.sanofi.sk

Výživový doplnok

Na doplnenie normálnej črevnej 
mikrofl óry doma aj na cestách

6 MILIÁRD mikroorganizmov 
Saccharomyces boulardii

FRUKTOOLIGOSACHARIDY

Vitamíny A, B6, B9, B12 a D na podporu 
správneho fungovania imunitného systému
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ČISTIACA SILA MICIEL V KOMBINÁCIÍ SO ZVLÁČŇUJÚCIM ÚČINKOM TERMÁLNEJ VODY 
URIAGE. MICELÁRNE TERMÁLNE VODY VYVINUTÉ PRE POTREBY VŠETKÝCH TYPOV PLETI, 
VRÁTANE TEJ NAJCITLIVEJŠEJ.

ŠETRNÉ ODLIČOVANIE 
PRE VŠETKY TYPY PLETI! 

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

MICELÁRNA 
TERMÁLNA VODA

E 
LETI!


