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Milí čitatelia časopisu MAXimum,

mali ste krásne leto, oddych, zážitky? Tiež nemôžete uveriť tomu, že leto už končí? 

S trochou nostalgie aj my dávame letu zbohom a pripravili sme aktuálne, jesenné 

číslo časopisu s množstvom nových informácií a zaujímavých článkov. Verím že 

vám prinesie inšpiráciu, motiváciu a možno aj oddych v období každodenných 

povinností, zabehaného poriadku, ale aj nových výziev, osobných či pracovných.

V lekárňach Dr.Max máme takéto veľké výzvy už v septembri. Rada by som vám 

dala do pozornosti kampaň Deň srdca, ktorá je pre vás pripravená symbolicky 

presne na deň Svetového dňa srdca vo štvrtok 29. septembra 2016. Počas tohto 

dňa ponúkneme vo všetkých našich lekárňach pacientom aktívne bezplatné meranie krvného tlaku, glukózy 

a cholesterolu, ako aj následné odborné poradenstvo. Čo robiť, aby nám v hrudi zvonil zdravý zvon? Hlavné 

slovo má prevencia! Ako predchádzať srdcovým ochoreniam? Aké signály by nás na prichádzajúci zdravotný 

problém mali upozorniť? Príďte a získajte od nás aj edukačné brožúry Sprievodca starostlivosťou pri diabete 

a Sprievodca starostlivosťou o zdravé srdce.

Ďalšia moja pozvánka je pre vás všetkých, ktorým sa už stalo, že nedostali svoj liek. A  to nielen v  lekárni, 

v mieste svojho bydliska, ale ani u distribútora. Pacienti často nedostanú lieky, ktoré im predpísal ich lekár. 

Často pritom ide o lieky vitálne. Na to, aby sa situácia s nedostupnosťou liekov na Slovensku posunula, vznikol 

pod vedením Slovenskej lekárnickej komory projekt Nedostupné lieky. Ako partneri projektu pomáham 

vytvárať databázu všetkých chýbajúcich liekov. Zozbierané údaje nám umožnia lepšie odpovedať na otázku, 

prečo tieto lieky chýbajú. Ako nahlásiť, že váš liek chýba? Jednoducho – keď sa v  lekárni dozviete, že váš 

liek nie je dostupný, s dôverou sa obráťte na vášho lekárnika, problém anonymne nahlási do lekárenského 

informačného systému. Po nahlásení dostanete potvrdenie s údajmi. Nie je to marginálny problém a my ho 

chceme riešiť. Príďte a pomôžte nám.

Skrotenie vetra pestrofarebným šarkanom, hody, vinobranie a mnoho ďalších jesenných radostí v zdraví vám 

želá, Jana Fritz
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3. vydanie, ročník V, štvrťročník
Evidenčné číslo pre periodickú tlač

s názvom „MAXimum” je EV 4712/12
Publikovanie alebo šírenie 

akéhokoľvek materiálu 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 

k danej téme, a to edukačnou formou 
(ostatné materiály sú označené 

ako komerčné).
Tento časopis nenahrádza 

poradenstvo lekárov ani lekárnikov.

Srdečne Vás pozdravujem a želám veľa zdravia 

a úspechov. Náhodou pri nákupe vo vašej 

lekárni sa mi dostal do rúk váš neuveriteľne 

skvelý časopis. Dá sa povedať, že cestou 

autobusom som ho čítala jedným dychom. 

Zaujal ma tak obálkou, ako aj skvelý editoriál 

a články. Želám vám množstvo spokojných 

čitateľov, kopec skvelých nápadov a tém do 

ďalších čísel časopisu Maximum.

Marianna, Trnava

K letnému vydaniu Vášho časopisu Maximum som sa dostala náhodou. V lekárni 

bolo veľa ľudí a tak som si ho zobrala a prelistovala. Na moje počudovanie som 

zistila, že je v ňom veľa zaujímavého čítania a tak som si ho zobrala zo sebou domov. 

Zaujal ma článok o nástrahách leta, a keďže obľubujem letné kúpanie v jazerách, 

tento článok bol pre mňa tak trochu aj výstrahou, na čo si mám dávať pozor. Veď 

predsa tu už ide o zdravie! Podobného rázu bol aj článok o slnku a opaľovaní, 

a keďže sa rada opaľujem, zoberiem si k srdcu niekoľko Vašich rád. A hnačka, kapitola 

sama o sebe. Tento problém trápi môjho manžela na dovolenke a tak som mu dala 

tento článok prečítať, aby sa jej vyhol. Ďakujem za poučné čítanie.

 Martina, Považská Bystrica



Zvyky sa budujú už odmalička
Čo by ste si pomysleli o rodičoch podvyživeného dieťaťa? 

Pravdepodobne nič pozitívne. Faktom je, že pre budúci život 

je nebezpečnejšia obezita, ako podvýživa. Ak si dieťa od 

malička navykne na sladké, slané a mastné jedlá, tieto chute si 

jeho telo zapamätá a v dospelosti si bude ťažko „odvykať“ od 

takejto nezdravej stravy. U detí s nadváhou je tiež oveľa vyššia 

pravdepodobnosť obezity v dospelosti.

Preto treba už od útleho veku kontrolovať, čo dieťa papá – 

strava by mala obsahovať čo najviac ovocia a zeleniny, chudého 

mäsa a rýb. Hranolky, údené či vyprážané jedlá a podobne by 

nemali jesť vôbec. Najväčším problémom pri strave najmenších 

bývajú sladkosti. Samozrejme, že sa im nedá vyhnúť úplne, ale 

ich konzumácia by mala mať mieru a nemali by tvoriť základ 

jedálnička. 

V zdravom tele zdravý duch
To nie je výmysel dnešných vedcov. Okrem toho, že pri športe sa 

vyplavujú „hormóny šťastia“ – endorfíny, rozprúdi sa krvný obeh, 

spaľuje sa tuk a posilňuje svalstvo.

Áno, dnes je niekedy ťažké dieťaťu vysvetliť, že behanie za loptou 

môže byť väčšia zábava ako hranie online hier na počítači. Ale 

skúsili ste to? Idete príkladom? Vidí vaše dieťa, ako športujete? 

Alebo vidí, ako si sadnete k televízoru či ťukáte do mobilu? 

Pre vaše srdce je najlepší aktívny pohyb na čerstvom vzduchu. 

A pamätajte – ak nenaučíte deti „hýbať sa“ v detstve, nečudujte 

sa, ak budú mať v tridsiatke vysoký tlak a nadváhu.

 „Moja mama povedala, aby som nefajčil...“ 
Počuli ste už, že prestať fajčiť je to najľahšie na svete? Mnohí 

prestávajú fajčiť takmer každý deň. Ale vážne, zbaviť sa závislosti 

na nikotíne nie je vôbec jednoduché. Ak už nie je strašiakom 

infarkt, mohli by zabrať varovania pred rakovinou pľúc. Pozitívne 

je, že po piatich rokoch klesne riziko infarktu na polovicu a po 

desiatich je rovnaké ako u nefajčiara.

Obmedziť solenie – je to také jednoduché, 
ako sa zdá?
Denná dávka by nemala presiahnuť 5-6 gramov. Aj keď prestaneme

prisáľať jedlá, nie je jednoduché dosiahnuť túto hranicu. Veď 

napríklad obsah soli v najznámejšom hamburgeri zodpovedá 

takmer polovici odporúčaného denného príjmu. Sodík (ten je 

zodpovedný za zlé vlastnosti kuchynskej soli) sa nachádza takmer 

vo všetkých potravinách – pečive, mäsových výrobkoch, syroch, 

ale aj v sladkostiach či minerálkach. Pozor treba dávať najmä na 

jedlá s jeho vysokým obsahom – vedú údeniny, konzervované 

jedlá, či fastfood strava. Naopak, pomôcť môže používanie 

špeciálnej diétnej soli alebo pitie minerálnych vôd s nižším 

obsahom sodíka, ktoré bývajú označené „srdiečkom“.

Všade počúvame o krvnom tlaku
Ideálny tlak je 120/80. Ak sú hodnoty vyššie ako 140/90, 

hovoríme o miernej hypertenzii, pri vyšších hodnotách ide už 

o stredne ťažkú až ťažkú hypertenziu. Akákoľvek opakovane 

nameraná hypertenzia je dôvod na návštevu lekára. 
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Zdravé srdce – 
základ dlhého života
O niektorých ľuďoch sa zvykne hovoriť, že „nemajú srdce“. 
Všetci vieme, že sa tým nemyslí neprítomnosť srdcového svalu 
v hrudníku. Už malé deti počúvajú, ako srdiečko bije a vedia, že fungujúce
srdiečko znamená život. Žiaľ, v dospelosti mnohí akoby na svoje srdce zabudli a správajú sa tak, 
ako keď by si v hypermarkete mohli kedykoľvek kúpiť nové. 



REVALID® – ŠVAJČIARSKY SYSTÉM  
STAROSTLIVOSTI O VLASY.  

Padajú Vám vlasy? Dajte svojim vlasom presne 

to, čo potrebujú. Liek Revalid® kapsule, obsahuje 

aktívne zložky a vitamíny, minerály a stopové 

prvky vyživujúce vlasy a nechty od korienkov, 

podporuje ich rast, zlepšuje ich kvalitu, zvyšuje 

ich pružnosť, pevnosť a celkový zdravotný stav.  

www.revalid.sk

KÚPITE LEN V LEKÁRŇACH.

BUĎTE HRDÁ 
NA SVOJE VLASY 

Ewopharma spol. s r.o., Hlavná 13, 831 01 Bratislava

V lekárni mi na srdce isto niečo poradia
Áno, existujú viaceré prípravky, ktoré môžu vášmu srdcu pomôcť 

a posilniť ho. Na prvom mieste je koenzým Q10. Táto látka má 

vysokú antioxidačnú schopnosť a vychytáva škodlivé voľné 

radikály. Pomáha pri regenerácii srdcového svalu a chráni ho 

pred poškodením. Môže sa užívať dlhodobo, ale aj ako prevencia 

pred srdcovo-cievnymi ochoreniami. 

Priaznivý vplyv na hladinu cholesterolu, a tým aj na krvný obeh, 

majú omega-3-mastné kyseliny – DHA a EPA. Prirodzene sa 

nachádzajú napríklad v orechoch či v morských rybách. 

Keďže však v našich končinách nie je dostatočná konzumácia 

týchto potravín, odporúčanú dennú dávku 2-4 gramy je vhodné 

doplniť. Ak je už krvný tlak zvýšený, pomôcť môže výťažok 

z cesnaku, čajová zmes na zníženie krvného tlaku, či prípravok 

s výťažkami z olív.

Ak však budete užívať akékoľvek výživové doplnky bez toho, aby 

ste sa snažili žiť zdravo, vaše srdce spokojné nebude. Možno nie 

dnes, ani zajtra, ale raz vám isto dá vedieť, že ste naňho zabudli. 

Stojí za to spraviť niečo pre seba a snažiť sa žiť tak, aby bolo 

spokojné a šťastné. Isto sa vám odvďačí spoľahlivou službou do 

vysokého veku.

PharmDr. Peter Hnáth,

farmaceut z lekárne Dr.Max

AK SA VYSOKÝ TLAK DLHODOBO NELIEČI, 
MÔŽU NASTAŤ VIACERÉ KOMPLIKÁCIE:

• cievna mozgová príhoda,
• srdcový infarkt,
• ateroskleróza,
• zlyhanie obličiek,
• poruchy pamäti a demencia.

Ak už trpíte hypertenziou, užívajte pravidelne lieky, ktoré 
máte predpísané, aby vaše srdiečko netrpelo.
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Antropozoonózy
sú infekčné ochorenia zvierat, u ktorých je možný prenos zo 

zvieraťa na človeka. V súčasnosti existuje približne 200 druhov 

antropozoonóz, ale toto číslo sa neustále zvyšuje. Zisťuje sa 

totiž možný prenos na človeka aj u známych ochorení a tiež sa 

objavujú nové.

V našich domácnostiach býva najčastejšie štvornohým 

miláčikom pes alebo mačka. A preto sa zameriame práve na nich, 

hoci rôzne infekčné ochorenia prenáša celá rada živočíchov.

Toxokaróza
Často sa môžeme stretnúť s parazitárnym ochorením 

toxokarózou, ktoré je spôsobené oblými červami. U psov je 

pôvodcom Toxocara canis – psia škrkavka a u mačiek Toxocara 

cati – mačacia škrkavka. 

Po preniknutí ich infekčného vajíčka do tráviaceho traktu psa 

(alebo mačky) dochádza k vyliahnutiu larvy, ktorá prechádza 

z čreva cez krvné riečisko do pečene a následne do ďalších 

orgánov (najmä do pľúc, ale aj do svalov, očí či mozgu). 

U mladých zvierat dochádza k vykašliavaniu a následnému 

prehltnutiu lariev späť do čreva. Počas tejto cesty telom zvieraťa 

larvy prejdú premenami. Premena u tých, ktoré sa vrátili do čreva 

je zavŕšená zmenou na dospelé jedince schopné produkovať 

obrovské množstvo vajíčok. Tieto vajíčka sa potom spolu 

s trusom dostávajú do vonkajšieho prostredia. Vajíčka v závislosti 

od vonkajšieho prostredia „dozrejú“ a stanú sa po niekoľkých 

týždňoch infekčnými.

Na zvieratku sa ochorenie prejavuje celkovou vychudnutosťou 

s nafúknutým bruškom, hnačkami, zvracaním. Kašeľ a dušnosť je 

spôsobená larvami. Pri silnej infekcii bývajú aj kŕčové stavy, ktoré 

spôsobuje askaradín – je to neurotoxín produkovaný škrkavkami, 

pričom môže dôjsť až k úhynu mláďaťa.

U ľudí prebieha najčastejšie toto ochorenie bez príznakov, 

tzv. skrytou formou. Orgánová forma postihuje najmä deti. 

Príznaky môžu byť podobné chrípke: horúčka, unavenosť až 

slabosť, nechutenstvo. Pridružené môžu byť bolesti brucha 

a v neskorších štádiách kašeľ až astmatické problémy, vyrážky, 

svrbenie. V niektorých prípadoch, po masívnej infekcii, môže 

dôjsť k zápalu pľúc či zápalu mozgových blán. Pri nákaze menším 

množstvom infekčných vajíčok sa u starších detí vyskytuje najmä 

očná forma, pri ktorej larvy môžu poškodiť sietnicu. Postihnuté 

býva zväčša len jedno oko.
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Traduje sa, že iba pes vás má rád preto, 
že ste a nie preto, čím ste. Možno práve pre tú 
nezištnú lásku majú v dnešnej dobe domáci 
miláčikovia stále väčší priestor v našich 
domácnostiach. Je ale vhodné, aby s nami 
spávali aj v posteli? Na čo si treba dať pozor, 
ak nechceme riskovať svoje či ich zdravie, 
sa dočítate v našom článku.

Štvornohý miláčik 

v posteli – 

áno či nie?

U antropozoonóz je najdôležitejšia prevencia, 
nakoľko niektoré ochorenia sú pri neliečení smrteľné 

(napr. besnota).

Liečba toxokarózy sa u ľudí odporúča, ale len pacientom 
s vážnymi prejavmi, nakoľko môže dôjsť k vážnym 
alergickým reakciám. Tie spôsobujú mŕtve larvy, 

ktoré môžu ľudský organizmus poškodiť viac, 
ako živé larvy škrkaviek.



Giardióza
je ochorenie tráviaceho traktu, ktoré spôsobuje jednobunkový 

bičíkovec Giardia intestinalis (syn. Giardia lamblia). Najčastejšie 

bývajú postihnuté mláďatá a deti. Prejavuje sa hnačkami so 

zvýšeným obsahom tuku v stolici, nevoľnosťou, zvýšenou 

plynatosťou, zvracaním. Pri chronickom priebehu u zvierat sa 

môže striedať s obdobím zápchy. 

Ľudia sa nakazia infekčnými cystami pri požívaní znečistenej 

potravy alebo vodou. Tieto cysty sú odolné voči našej žalúdočnej 

kyseline. V čreve sa cysta aktivuje a dochádza k rozmnoženiu 

parazita. Nakazený pacient vylučuje cysty tiež stolicou, a je preto 

nutné, aby sa prísne dodržiavali hygienické pravidlá. Ochorenie 

sa vyskytuje najmä v prostredí so zníženými hygienickými 

štandardami. Základom je opäť prevencia a zabránenie kontaktu 

so znečistenou vodou či potravou. Liečba sa robí pod dohľadom 

lekára, pričom zvoleným liekom je najčastejšie metronidazol. 

Toxoplazmóza
Pri tomto ochorení je pôvodcom vnútrobunkový parazit 

Toxoplasma gondii, ktorého konečným hostiteľom sú mačky. 

Zdrojom infekcie sú infekčné vajíčka, ktoré sa premenia 

vo vhodnom prostredí (vlhká pôda, piesok atď.) na odolné 

sporocysty. Sporocysty sú odolné voči mrazu, vysušeniu a dokážu 

prežiť až jeden rok. Toxoplazmóza je nebezpečná najmä pre 

tehotné ženy, ľudí s oslabenou imunitou a malé deti. Pri ich liečbe 

sa zväčša využíva kombinácia sulfadiazinu a pyrimetaminu. 

Toxoplazmóza je celosvetovo rozšírené ochorenie a premorenosť 

obyvateľstva u nás sa odhaduje na 20-30%. Ochoreniu sa venujú 

mnohé výskumy a objavujú sa dohady, že toto ochorenie 

ovplyvňuje našu psychiku a robí naše správanie rizikovejším 

a agresívnejším. Základom ochrany nášho zdravia ostáva naďalej 

prevencia, ktorá by mala zahŕňať umývanie zeleniny a rúk. 

V prípade chovateľov mačiek pravidelné čistenie mačacích 

toaliet, pretože vylúčené vajíčko potrebuje niekoľko dní, aby sa 

stalo infekčným. Pravidelné čistenie toaliet tomuto javu zabráni.

Kožné ochorenia
Nesmieme ale zabúdať na kožné prenosné ochorenia. Naši 

maznáčikovia trpievajú na plesňové ochorenia, svrab a rôzne 

bakteriálne infekcie kože. V prípade, že zbadáme časté šúchanie 

určitého miesta, vypadávanie srsti, fľaky alebo vyrážky, treba 

kontaktovať veterinára. A samozrejme skontrolovať aj seba!

Alergia
Veľmi častým problémom bývajú aj alergie. Mačacie alergény 

patria k najmenším a najproblémovejším. Hlavným alergénom je 

bielkovina, ktorá sa nachádza v pote a slinách mačiek. Najviac ju 

produkujú kocúri, preto pomáha prípadná kastrácia miláčika pre 

zníženie alergénov. Psie alergény sú najviac prítomné v šupinách 

a menej v chlpoch. Existujú rozdiely medzi rasami psov, medzi 

rasy s väčším množstvom alergénov patria napr. boxer, jazvečík, 

yorkshir.

Ochorení, na ktoré by sme sa mali zamerať, je oveľa viacej. 

Dôležité však v každom prípade je uvedomiť si, ako správne 

nažívať v domácnosti so zvieracím kamarátom. Netreba 

zabúdať na prevenciu v podobe umývania rúk po kontakte so 

zvieratkom, pravidelné čistenie mačacích toaliet či zber psích 

výkalov pri venčení a otieranie labiek po príchode domov. 

Myslieť by ste mali na nutnosť umývať ovocie a zeleninu pred 

konzumáciou či zviera pravidelne odčervovať a sledovať jeho 

zdravotný stav. Aplikujte prípravky proti kliešťom, blchám, 

komárom. Veď blcha rada poštípe aj vás a aj kliešť môže na vás 

pri spánku preliezť.

Tešte sa zo spoločnosti svojich miláčikov, ale nechajte si aj svoj 

priestor. Priestor, ktorý bude pre ne tabu a tým je vaša posteľ.

Mgr. Jarka Zlatušková,

farmaceut z lekárne Dr.Max
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Treba si uvedomiť, že alergia sa môže prejaviť 
kedykoľvek počas života. Pokiaľ sa nedokážete svojho 

miláčika vzdať, je potreba zaviesť prísny poriadok, vyčleniť 
priestor pre zvieratko a nedovoliť mu vstup na pohovky, 

posteľ. Zvieratko treba pravidelne kúpať. 
Nutnosťou zrejme bude liečba antihistaminikami – 

liekmi potláčajúcimi prejavy alergie.

Parazitov, ktorými nás môžu naši miláčikovia nechtiac 
nakaziť, je naozaj veľmi veľa. Preto je dôležité, aby sme 
vykonali preventívne odčervenie každého štvrť roka. 
Preparáty na odčervenie, či už vo forme tabliet alebo 

pást (už aj ochutených), je možné zakúpiť buď priamo 
u veterinára alebo vo väčšine lekární. 



www.drmax.sk

krvný tlak + cholesterol + glukóza + BMI index 

= KÓD ZDRAVÉHO ŽIVOTA

Navštívte nás 29. septembra v každej lekárni 
Dr.Max. Poraďte sa s odborníkmi  a nechajte si 

bezplatne zmerať kód zdravého života.

Pevné zdravie 
je prvoradé!

Den-srdca-185x235mm.indd   1 02.09.16   13:16



Projekt vytvára databázu všetkých nedostupných liekov na 

Slovensku. Zozbierané údaje umožnia presne informovať 

odbornú verejnosť, vrátane Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré 

lieky a kde chýbajú. Jedným z partnerov projektu sú aj lekárne 

Dr.Max, v ktorých môžu pacienti na viac ako 230 miestach po 

Slovensku nedostupnosť liekov nahlasovať.

Ako nahlásiť, že váš liek chýba?
Proces je jednoduchý – keď sa v lekárni dozviete, že váš liek nie 

je dostupný, požiadajte lekárnika, aby tento problém nahlásil do 

lekárenského informačného systému. Tento údaj je automaticky 

zaznamenaný a anonymne spracovaný. Po nahlásení vám lekárnik 

vystaví potvrdenie s údajmi o lieku, ktorý v lekárni nenašiel. 
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Nedostupné lieky? Nahlásiť ich 
môžete aj v lekárňach Dr.Max
Mnohí pacienti sa v poslednom období stretli s tým, že sa nemohli dostať k svojmu lieku 
a to nielen v lekárni v mieste svojho bydliska, ale ani u distribútora. Nemohli tak pokračovať 
v liečbe, čo malo zásadné dôsledky pre ich zdravotný stav a psychické pohodlie. 
Na to, aby sa situácia s nedostupnosťou liekov na Slovensku posunula v prospech pacientov, 
vznikol pod vedením Slovenskej lekárnickej komory a Asociácie na ochranu práv 
pacientov SR projekt s názvom Nedostupné lieky.

Nedostali
ste váš liek?
Pomôžte nám zistiť prečo.

Projekt Nedostupné lieky vytvára databázu informácií o všetkých nedostupných liekoch na Slovensku. Iba 
dostatok zozbieraných údajov nám umožní zistiť prečo niektoré lieky nie sú na Slovensku dostupné pre 
pacientov. Nahláste nedostupný liek spolu s vašim lekárnikom a pomôžte tak sebe aj ďalším pacientom.

Nahláste nedostupný liek u vášho lekárnika.
Viac informácií na www.slek.sk/nedostupnelieky

PARTNERI PROJEKTU: Hlavný koordinátor projektu: Slovenská lekárnická komora (SLeK) Partneri: Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP), 
Sieť lekární Dr. Max, PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. Projekt finančne podporila: Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) 



Kolagén 2000 Aktiv

Obsahuje 100% prírodný 

hydrolyzovaný kolagén typu I 

Peptan® F 2000 HD (High density)  

v maximálnej čistote 

viac než 97 %.

Complex 6 Aktiv

Tablety prípravku 

Complex 6 Aktiv obsahujú 

kombináciu glukozamínu, 

chondroitínu, MSM, 

hyaluronátu sodného, 

kolagénu typu II a vitamínu C.

Pre vaše kĺby



Ako na bolesť kĺbov? 

Zistite jej pôvod!
Kostra predstavuje nosnú konštrukciu, ktorá udržiava tvar tela a chráni citlivé orgány, 
ako je napríklad mozog či srdce. Ani zďaleka však nie je neohybná. Medzi kosťami sa nachádzajú 
kĺby umožňujúce vykonávať široký rozsah pohybov. Či už bežíte na električku, píšete správu 
alebo len tak nečinne stojíte, vedzte, že vaše svaly aj kĺby neustále pracujú.

Prečo bolia? 
Bolesť kĺbov trápi stále viac ľudí. Vyskytuje sa buď pri preťažení 

(nadmerná záťaž, šport) alebo v zimných aj letných mesiacoch 

ako jeden z príznakov chrípky a prechladnutia. Medzi najčastejší 

spúšťač bolesti patrí zápal – reumatoidná artritída. Na druhé 

miesto sa radí nezápalové ochorenie podmienené zmenami 

v štruktúre kĺbu – osteoartróza alebo úraz. Je ťažké ich od seba 

rozlíšiť, lebo zdieľajú mnoho rovnakých príznakov, no v niečom 

sú predsa odlišné: 

Spúšťač:
zápal – reumatoidná 
artritída

zmena v štruktúre 
kĺbu – osteoartróza

Kedy začína
vekovo 
neobmedzená 

začína zväčša vo 
vyššom veku

Nástup bolesti
rýchly 
(týždne, mesiace)

pomalší (často aj 
niekoľko rokov)

Príznaky
kĺby sú tuhé, 
opuchnuté, začerve-
nané a bolestivé

kĺby sú bolestivé, ale 
málokedy nachádza-
me začervenanie či 
opuch

Kde býva 
bolesť 
lokalizovaná 

symetricky na oboch 
kolenách, lakťoch, 
rukách

začína na jednej stra-
ne tela a až neskôr 
sa presúva na druhú 
stranu

Ranná tuhosť 
je prítomná viac 
ako hodinu

väčšinou mizne do 
hodiny, no vracia sa 
koncom dňa alebo 
po zvýšenej aktivite

Iné príznaky 
únava, slabosť, 
pocit ako pri nástupe 
choroby

nebývajú

Prevencia 

Najúčinnejším liekom na bolesť kĺbov je prevencia a to už 

od skorého detského veku. Správna životospráva a ideálna 

hmotnosť zaistia, že kĺby nebudú preťažované viac ako je nutné. 

Vyššia hmotnosť spôsobuje zbytočné zaťažovanie nosných kĺbov 

– kolien a bedrovej časti chrbtice. 

Pravidelný pohyb kĺby a svaly primerane potrénuje, aby boli 

schopné dennodenne fungovať správne. Ideálne športy sú 

cyklistika a plávanie. Naopak športy, ktoré chrupavky najviac 

ničia, sú bedminton, squash alebo futsal. Je to z dôvodu rýchlych 

otáčok a prudkých pohybov, kedy je riziko zranenia najvyššie. 

Kĺbom neprospieva dlhé sedenie za počítačom, ani nesprávne 

držanie tela. Okrem bolesti a možnej deformácie chrbtice to 

časom môže spôsobiť aj obmedzenú pohyblivosť v kĺboch. 

Výživa kĺbov – kedy áno, kedy nie? 
Osteoartróza vzniká redukciou kĺbovej hmoty. Práve pri tomto 

ochorení je vhodné a potrebné pravidelne dopĺňať látky, 

ktoré chrupavku tvoria. Takouto látkou je napríklad kolagén 

– bielkovina, ktorá tvorí až 40 % chrupavky a je kľúčová pre 

obnovenie kĺbov i kostí. Ďalšími látkami sú glukózamín a kyselina 

hyalurónová. Glukozamín priamo podporuje tvorbu látok 

nevyhnutných pre obnovu chrupavky. Kyselina hyalurónová 

zabraňuje chrupavkám, aby sa o seba treli a tým vyvolávali bolesti.

Reumatoidná artritída, čiže dlhotrvajúci zápal, má autoimunitný 

pôvod. Znamená to, že imunitný systém organizmu napáda 

bunky kĺbov a telo reaguje vznikom zápalu. Liečba v tomto 

prípade zahŕňa režim so zníženou námahou, rehabilitácie a lieky 

proti bolesti.

Prehľadné zhrnutie, ako čo najlepšie predísť 
bolestiam kĺbov:
• V zime sa vyhýbajte prechladnutiu a virózam, môžu byť 

príčinou bolestí.

• V prípade vyššej hmotnosti sa pokúste schudnúť, každé 

stratené kilo vašim kĺbom uľaví.

• Nezabúdajte na pohyb – ideálne sú prechádzky, plávanie 

alebo jazda na bicykli.

• K opotrebovávaniu kĺbov významne prispieva zlé držanie 

tela ako pri chôdzi, tak aj pri sedení.

• V prípade že športujete, nezabudnite svojim kĺbom dopriať 

dostatočnú výživu.
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Podľa Národného toxikologického informačného centra (NTIC) 

Univerzitnej nemocnice v Bratislave tvoria u nás otravy detí 

polovicu všetkých intoxikácií. Najohrozenejšou skupinou sú deti 

v batoľacom a predškolskom veku, keďže nedokážu správne 

vyhodnotiť nebezpečné situácie.

V prvom polroku života sa stretávame predovšetkým 

s liečebnými omylmi dospelých, ako napríklad nesprávne 

alebo opakované dávkovanie viacerými osobami, vyliatie 

tekutých prípravkov do úst, očí alebo na kožu.

Od druhého polroku do tretieho roku života sa dieťa 

stáva pohyblivejším a samostanejším. Častejšie dochádza 

k otravám, kde hlavnú úlohu hrajú izbové rastliny, veci 

z odpadkových košov, saponáty, pracie prostriedky umiestnené 

v dosahu dieťaťa a podobne. Čím sú deti staršie, tým viac 

pribúda prípadov intoxikácií liekmi. Otravy liekmi sú najčastejším 

dôvodom konzultácií NTIC.

Čo robiť, ak máte podozrenie, že sa vaše 
dieťa otrávilo?
Najdôležitejšie je zachovať pokoj, nejednať bez rozmýšľania 

a násilne. Veľmi dôležité je získať čo najviac informácií o príčine 

otravy a zistiť čo najpresnejšie množstvo látky, ktorú dieťa požilo, 

t.j. počet tabliet, bobúľ, listov, mililitrov tekutiny a podobne. Pre 

ďalší postup odborníkov má veľký význam určiť približne dobu, 

ktorá uplynula od požitia látky a tiež uviesť poslednú váhu dieťaťa.

Pri telefonických konzultáciách zdravotnícky personál zisťuje:

1. kto je postihnutý: vek, váha, meno, rodné číslo

2. kto volá

3. kedy došlo k nehode

4. čo je príčina nehody – lieky, chemikálie, rastliny, huby, atď.

5. v akom stave sa postihnutý nachádza: čo najpodrobnejšie 

popísať príznaky otravy

6. aká už bola poskytnutá prvá pomoc

Aké sú najčastejšie príčiny intoxikácií u detí 
a aká je prvá pomoc?
Lieky

V prvom rade treba zistiť, aké množstvo dieťa skonzumovalo, 

kedy k tomu došlo, koľko má dieťa kíl. Pri podozrení na otravu 

liekmi by sme sa mali čo najskôr obrátiť na linku prvej pomoci 

alebo na NTIC.

Na základe konzultácie odborný personál navrhne vhodnú 

prvú pomoc a terapiu. Bez porady s odborníkom by sme nemali 

vyvolávať vracanie. V niektorých prípadoch je zbytočné a môže 

byť nebezpečnejšie, ako samotný liek. Poskytnutie prvej pomoci 

spočíva v zachovaní základných životných funkcií a v zabráneniu 

vzniku komplikácií, ktoré by mohli vzniknúť ako následok otravy, 

t.j. vdýchnutie zvratkov, zranenie pádom.

Detstvo je plné objavovania, skúmania a poznávania. Každý rodič vie dozaista potvrdiť, aké 
zvedavé a neposedné dokážu deti byť. Niekedy aj päť minút nepozornosti môže znamenať problém.
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Pozor na lieky a chemikálie 
v domácnosti, deťom stačí okamih

O odborné poradenstvo a pomoc môžeme požiadať na 
linke prvej pomoci, alebo na linke NTIC +421 2 54 774 166. 

Národné toxikologické informačné centrum poskytuje 
24-hodinové konzultačné poradenstvo pri akútnych otravách.

Najohrozenejšou 
skupinou sú 

deti v batoľacom 
a predškolskom veku, 

keďže nedokážu 
správne vyhodnotiť 

nebezpečné 
situácie.



Saponát na umývanie riadu

Dôležité je nevyvolávať vracanie, keďže môže dôjsť k vdýchnutiu 

peny, ktorá sa tvorí v tráviacom trakte po jeho vypití. Dieťaťu 

môžeme podávať po dúškoch alebo lyžičkách malé množstvo 

vody, čaju alebo mlieka. Nevhodné sú šumivé nápoje. Ako 

prvú pomoc môžeme podať lieky proti nafukovaniu s účinnou 

zložkou simetikon, ktoré bránia tvorbe peny v žalúdku. 

Ak sa dieťa spontánne vyvracia a pretrváva uňho kašeľ, je 

nutné vyhľadať lekársku pomoc. Kašeľ môže byť spôsobený 

vdýchnutím peny do pľúc.

Prípravky s obsahom organických zlúčenín

Ak dieťa vypije benzín, naftu, riedidlo, či leštidlo na nábtyok, nie 

je vhodné vyvolávať vracanie, keďže je vysoké riziko vdýchnutia 

kvapaliny do pľúc. Tiež sa neodporúča podávať dieťaťu mlieko, 

ktoré urýchľuje vstrebávane škodlivých látok. Pre urýchlenie 

práce zdravotníkov je vhodné zaistiť tekutinu a originálnu 

nádobu aj s etiketou.

Ako otravám zabrániť?
Mnohí ľudia považujú svoje domácnosti za bezpečné 

a neuvedomujú si, koľko nástrah tam na deti číha. Väčšina zo 

všetkých intoxikácií hlásených na NTIC sa stane práve doma. 

Najlepšou radou, ako otrave predisť, je prevencia.

Všetky druhy chemikálií, ktoré v domácnosti používame, by sme 

mali uskladniť mimo dosahu dieťaťa. Nie je tiež vhodné prelievať 

obsah nádob do priehľadných fl iaš, keďže deti môže lákať ich 

farba alebo vôňa.

Podceniť netreba ani lieky, ktoré dospelí nepovažujú za 

atraktívne pre deti kvôli ich bielej farbe a nepríjemnej chuti. 

Z dlhodobého hľadiska sa preukázali za najbezpečnejšie lieky 

v obaloch s bezpečnostnými uzávermi pre deti a tablety balené 

v nepriehľadných blistroch.

Počet intoxikácií detí na Slovensku je oveľa vyšší v porovnaní 

s inými vyspelejšími štátmi Európskej únie. Na prvom mieste by 

mala byť predovšetkým prevencia. Skúsme sa pozrieť na svet 

detskými očami a pokúsme sa zvýšiť bezpečnosť našich detí.

Mgr. Katarína Naďová,

farmaceut z lekárne Dr.Max
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Prostriedok na pranie alebo do umývačiek riadu
Postup je veľmi podobný ako pri požití saponátu na riad. 
Pri prípravkoch do umývačiek je ale odporúčané navštíviť 

doktora ORL.

Rastliny
Urýchlene vyberte dieťaťu zvyšky neskonzumovanej rastliny 

z úst a dajte mu napiť vody, čaju alebo mlieka. 
Ak sa jedná o neznámu rastlinu, zoberte so sebou k lekárovi 

vzorku – kvôli lepšej identifi kácii.

Jedovaté hríby
Okamžite vyhľadajte prvú pomoc alebo kontaktujte NTIC. 

Ak vám zdravotnícky pracovník odporučí, vyvolajte čo 
najšetrnejšie vracanie. Pokiaľ to nie je možné, podajte väčšie 

množstvo čierneho uhlia (8-10 tabliet). Pre urýchlenie 
identifi kácie, o akú hubu šlo, zaistite nepožité časti alebo jej 

časti zo zvratkov a dostavte sa s nimi k lekárovi.



Vďaka komu ste sa dostali k tenisu? Kto bol najdôležitejšou 

postavou na vašej tenisovej dráhe? 

K tenisu nás priviedol otec, ktorý je veľký športový nadšenec, 

či už aktívne alebo ako fanúšik.

Kedy sa to celé začalo? Aké boli vaše prvé 

tenisové úspechy?

Začali sme hrávať vo veku okolo 9 rokov najprv 

v Čadci, ale keďže tu nebol dostatok kvalitných 

trénerov a „sparingov“, po pár rokoch nás otec 

začal voziť niekoľkokrát do týždňa na tenisové 

a kondičné tréningy do Žiliny. Za Žilinu sme 

aj niekoľko rokov hrávali súťaže družstiev, 

najlepšie prvú ligu mužov.

Prečo ste sa rozhodli pre štúdium farmácie? 

Je to dosť netypická kombinácia – tenis a farmácia, 

nemyslíte?

Farmáciu sme si vybrali po vzore mamy, ktorá má lekáreň 

v Čadci. Sme celá rodina zdravotníkov, otec je doktor. Netypické 

to možno je, ale zase obidve odvetvia majú aj niečo spoločné: 

veľa bielej v oblečení. Málokto vie, že mama jedného z najlepších 

slovenských tenistov Martina Kližana učí na farmácii angličtinu.

Ako sa dalo skĺbiť náročné štúdium na Farmaceutickej 

fakulte v Bratislave s aktívnym hraním tenisu?

Popri štúdiu na VŠ nebolo až toľko času, koľko by sme potrebovali 

na tréning sami pre seba, ale čas na tenis sme si našli. Privyrábali 

sme si ako tréneri rekreačných hráčov v Dúbravke.

Ako je to dnes? Aké sú vaše posledné úspechy? 

Hrávate aj spolu?

Z tímových súťaží ako úspech berieme postup za Čadcu, 

kde sme začali hrávať od najnižšej súťaže. Momentálne 

hráme 1. triedu, pričom sme tento rok mali postúpiť 

do druhej ligy. Za „zeleným stolom“ sa však po 

diskutabilnom porušení pravidla (za jedno družstvo 

nemôže na zápas nastúpiť viac ako jeden zahraničný 

hráč, my sme mali dvoch Čechov) a následnom skreči 

dvoch zápasov rozhodlo o postupe iného mužstva, nad 

ktorým sme regulérne zvíťazili. A z individuálnych súťaží sa nám 

v posledných rokoch najviac darilo na MSR zdravotníkov v tenise, 

ktoré sa konajú každoročne vo výbornej atmosfére so super 

organizáciou vo Zvolene v areáli Hotela Tenis.

Martin: Mne bohužiaľ tento rok pracovno-rodinné dôvody 

nedovolili zúčastniť sa, takže sme zatiaľ dvojnásobní víťazi 

štvorhry. 
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Mnohým z vás určite neunikla známa 
tenisová súťaž Davis Cup, ktorej fi nále sa 
uskutoční koncom novembra. V jesennom 
čísle časopisu Maximum by sme vám chceli 
predstaviť hneď dvoch farmaceutov z lekární 
Dr.Max, ktorí sa vo voľnom čase venujú práve 
tenisu. O tomto síce krásnom, ale fyzicky 
náročnom športe nám porozpráva úspešný 
tenista Peter Pištek, ktorý pracuje 
ako farmaceut v lekárni Dr.Max v Čadci. 
Rozprávať sa budeme nielen s Petrom, ale aj 
s jeho nemenej úspešným bratom Martinom 
Pištekom, ktorý je tiež farmaceut a pracuje 
v lekárni v Turzovke.

V bielom nielen 

v lekárni

Farmáciu sme 
si vybrali po vzore 

mamy, ktorá má 
lekáreň v Čadci. 
Sme celá rodina 

zdravotníkov, otec 
je doktor.

 BRATIA PO SPOLOČNOM VÍŤAZSTVE VO ŠTVORHRE NA 
MSR ZDRAVOTNÍKOV V TENISE 2013 VO ZVOLENE.



Peter: Ja som sa zúčastnil zatiaľ trikrát a z toho sa 

mi, ako už Martin spomínal, podarilo dvakrát zvíťaziť 

vo štvorhre spolu s bratom. V dvojhre som ešte nenašiel 

premožiteľa a tento rok som si pripísal tretie víťazstvo.

Na ktorý turnaj, resp. zápas spomínate najradšej?

Peter: Určite si obidvaja pamätáme na náš prvý vzájomný zápas, 

zvíťazil Maťo (mladší brat).

Martin: Peťo sa rozplakal. Mali sme vtedy asi 12 rokov. Celkovo 

sme proti sebe na turnajoch hrali päťkrát.

Mali ste nejaké vážne zranenie?

Obidvaja sme mali asi najtypickejšie tenisové zranenie – 

podvrtnutie členka. Ináč sa nám našťastie zranenia vyhýbajú.

Ako sa vám darí zladiť prácu v lekárni s tenisom? Máte čas aj 

na relax?

Teraz si popri práci vážime každú chvíľu voľného času, ktorú 

máme, preto nás tenis baví ešte viac, ako keď sme pravidelne 

trénovali. Regenerácia je veľmi dôležitá súčasť prípravy každého 

športovca, preto voľnom čase radi chodíme zrelaxovať do 

wellnessu. Takisto si radi pozrieme dobrý fi lm v kine, navštívime 

kvalitnú reštauráciu a dáme si nejakú chutnú špecialitu.

Aký je váš tenisový vzor? S kým by ste si radi zahrali, ak by 

ste mali tú možnosť?

Martin: Mne sa páči všestranný Srb Djokovič.

Peter: Mne zasa silové prevedenie a bojovnosť Španiela 

Nadala. Ale obidvaja by sme si asi najradšej ťukli 

aspoň pár lôpt s najlepším tenistom všetkých čias 

– Švajčiarom Federerom.

Keby ste sa nevenovali tenisu, ktorému inému športu 

by ste prepadli?

Tenis je pre organizmus jednostranná záťaž, preto ho 

treba kombinovať s inými aktivitami, čo aj robíme. 

Okrem tenisu hrávame ešte futbal a ostatné raketové 

športy ako ricochet, squash, stolný tenis, bedminton, 

bicyklujeme, plávame a v zime lyžujeme.

A na záver, ako ste trávili letnú dovolenku?

Pár rokov dozadu sme zvykli tráviť dovolenku v Umagu, vždy 

v čase konania tenisového turnaja ATP 250, kde bola výborná 

atmosféra aj večerné programy. Hrávajú tam aj top svetoví 

hráči ako Djokovič, Nadal, Roberdo, Čilič, Fognini, Monfi ls. Mám 

2 ročnú dcérku a Martin tiež očakáva prírastok (obidve naše 

priateľky tiež pracujú pre Dr.Maxa), takže sme letným program 

prispôsobili im a ostali doma na Slovensku.

Ďakujem za rozhovor a prajem ešte veľa tenisových 

úspechov!

Anna Janošková
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Tenis je pre 
organizmus 

jednostranná 
záťaž, preto ho treba 
kombinovať s inými 

aktivitami, čo aj 
robíme.

Peter počas fi nálového zápasu v dvojhre 
na MSR zdravotníkov v tenise vo Zvolene 2014.

 Petrove 1. miesto v dvojhre MSR zdravotníkov v tenise 
2014 vo Zvolene a Martinove 3. miesto.
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V každodennej realite zažívame aj okamihy, ktoré nás dokážu poriadne nahnevať a tak 
negatívne ovplyvniť naše správanie či prežívanie. Niekto môže pociťovať sklamanie či hnev 
preto, že sa skončili príjemné pohodové letné dni, iného vyvedú z miery osobné vzťahy doma 
či na pracovisku, ďalší prežíva hnev či „naštvanosť“ kvôli dlhej rade v potravinách alebo 
bezohľadnej jazde okoloidúceho vodiča. Nie každý je schopný reagovať na tieto okolnosti bez 
povšimnutia a s úsmevom na tvári. 

Prečo sa hneváme?
Psychológovia poukazujú na to, že asi polovica našej osobnosti 

je geneticky zakotvená. To znamená, že sa rodíme s rôznymi 

predispozíciami k určitému správaniu. Počas prežívania hnevu je 

tak do istej miery ovplyvnené dedičnosťou. 

Do vysokej miery nás formuje aj okolie, ktoré ovplyvňuje 

naše reakcie na situácie, ktoré v nás hnev evokujú. Taktiež je 

to zdravotný stav, sociálny status, pracovné postavenie alebo 

fi nančné zakotvenie v spoločnosti, ktoré na nás pri pocitoch 

hnevu vplývajú. Pokiaľ máme harmonické rodinné vzťahy 

a uspokojujúcu prácu, pociťujeme menšiu frustráciu v živote ako 

ľudia, ktorí žijú osamote a u ktorých je aj výskyt „nahnevaných 

situácií“ pravdepodobnejší.

Čo vieme o hneve?
Hnev je normálna a prirodzená ľudská emócia, ktorú nemožno 

zamieňať za správanie. Mierny stupeň nabudenia hnevu je pre 

náš organizmus žiadúci až zdravý, nakoľko predstavuje signál, 

že sa vyskytol určitý problém, ktorý je treba riešiť. Pokiaľ sa však 

niekto „hnevá“ príliš často, môže tento stav pre organizmus 

predstavovať dokonca zdravotné riziko. Štúdie potvrdzujú 

častejší výskyt srdcových porúch v dôsledku zúženia ciev 

a zníženia prietoku krvi u chronicky nahnevaných ľudí, ako aj 

častejší výskyt srdcových záchvatov u tých, ktorých často ovláda 

hnev. Keď musíme hnev vyjadriť, mali by sme sa to naučiť robiť 

efektívne – smerom k riešeniu problému, ktorý hnev spôsobil. 

Najdôležitejšie však je, aby sme sa naučili náš hnev, alebo aspoň 

Naučte sa 
ovládať 
svoj hnev

 KEĎ MUSÍME HNEV VYJADRIŤ, MALI BY SME SA TO NAUČIŤ 
ROBIŤ EFEKTÍVNE  SMEROM K RIEŠENIU PROBLÉMU.



MAXimum | Relax | 17

jeho väčšiu časť, zmierniť ešte predtým, ako vôbec vznikne.

Niektorí ľudia tvrdia, že sa nikdy nehnevajú, čo však 

v skutočnosti nie je možné. Títo ľudia sa len naučili natoľko 

kontrolovať samých seba, že hnev otvorene neukazujú. Rozhodli 

sa svoj hnev nevyjadriť. Pre mnohých ľudí to totiž predstavuje 

veľmi náročnú situáciu, pretože sa spája s obavou, že tak 

niekomu ublížia. Práve preto, že svoj hnev neukážu a nevyriešia 

ho, vzniká mnoho medziľudských konfl iktov. Odpoveďou 

na otázku, čo robiť s dlhodobo potláčaným hnevom však 

nie je o búšení do vankúša či kričaní na prázdnu stoličku, ale 

predovšetkým o hľadaní spôsobov, ako sám v sebe vyriešiť 

problém, ktorý hnev spôsobil. 

Máme hnev prejavovať alebo nie? 
Ľudské emócie sú neuveriteľne komplexné a neexistujú riešenia, 

ktoré „sadnú“ všetkým. Pre každého by však malo platiť, že 

pokiaľ sa začneme cítiť nahnevaní, mali by sme chvíľu zvažovať, 

či ide o naozaj vážnu vec. Ak uznáte za vhodné, že svoje pocity 

hnevu musíte vyjadriť, urobte to nie agresívnym, ale asertívnym 

spôsobom a to tak, aby ste druhého človeka nezranili – či už 

emocionálne alebo fyzicky. 

Jedným z najkonštruktívnejších riešení je prevziať zodpovednosť 

za svoje vlastné pocity. Vy ste ten, kto hnev cíti. To v praxi 

napríklad znamená, že ten, kto vás predbehol v rade na lístky 

do kina, nie je v skutočnosti hulvát. Nasledujúci dôležitý 

krok je vyriešenie situácie, ktorá povedie k zmene, napríklad 

prostredníctvom relaxácie, odpustenia, zmeny postoja, 

vyjednávania či konfrontácie – „Som strašne nahnevaný...!“ 

s pokračovaním: „...a myslím, že by sme s tým mali niečo urobiť“.

Mgr. Barbara Castagnola, psychológ

TRI ÚČINNÉ KROKY, 
AKO SI S HNEVOM 
PORADIŤ
1. Minimalizujte svoj hnev
• Zlepšite vzťahy vo svojom okolí a buďte viac tolerantní 

voči ostatným – naučte sa to.

• Osvojte si pozitívne postoje k životu cez humor 

a pozitívne myslenie.

• Vyhýbajte sa stresu, alkoholu, drogám, nadmernému 

hluku či prílišnej zime alebo teplu.

• Obklopte sa priateľmi, rozprávajte sa s nimi, viac ich 

počúvajte a naučte sa druhým ľuďom dôverovať.

• Veľa sa smejte, pokiaľ možno aj na sebe.

• Relaxujte, meditujte, venujte sa aktivitám, ktoré vás 

bavia a prinášajú vám radosť.

• Pracujte s druhými ľuďmi na riešení problémov 

a konfl iktov, nie na „víťazstve“.

• Vneste do vášho života poriadok a systém.

2. Vyrovnajte sa so situáciou ešte predtým, 
ako sa nahneváte

• Vy ste zodpovedný za svoje pocity a je na vás ako 

sa cítite – spoznajte sami seba, uvedomujte si svoje 

postoje a správanie, ktoré u vás spúšťa hnev.

• Neposilňujte svoj hnev rozprávaním o ňom alebo 

jeho stupňovaním.

• Naučte sa oddychovať a aplikovať relaxácie aj 

v situáciách, pri ktorých sa vo vás hnev objaví.

• „Zaočkujte“ sa proti stresu či hnevu príjemnou aktivitou 

alebo fyzickým cvičením.

• Nedovoľte, aby sa vo vás usídlila nenávisť či chuť 

druhého uraziť.

• Vyhnite sa nadávkam, fyzickým útokom či nepriateľstvu.

• Aplikujte asertívne riešenia zvládania hnevu, nie tie 

agresívne.

3. Keď sa už nahneváte, reagujte asertívne, 
nie agresívne

• Zamyslite sa na chvíľu, či daná situácia stojí za váš čas 

a energiu. 

• Doprajte si nejaký čas na rozhodnutie, či danú situáciu 

chcete riešiť s druhou osobou alebo sám so sebou.

• Ak sa rozhodnete konať, vyjadrite váš pocit slovne – 

asertívne napr.: „som veľmi nahnevaný“, „nesúhlasím 

s tebou“, „nerob to“, „tvoje správanie ma naozaj štve“, 

„to čo navrhuješ, sa mi naozaj nepáči“.

• Vyhraďte si čas na riešenie problému – pokojne aj na 

neskôr.

• Vyjadrite svoj pocit priamo a otvorene.

• Urobte všetko, čo je vo vašich silách, aby ste vyriešili 

situáciu, ktorá problém zapríčinila.

Odpoveďou 
na otázku, čo 

robiť s dlhodobo 
potláčaným hnevom

nie je o búšení 
do vankúša či 

kričaní na prázdnu 
stoličku.
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Skroťte vietor 
pestrofarebným 
šarkanom
S postupným sfarbovaním listov stromov sa aj najväčší milovníci horúcich letných dní 
musia rozlúčiť so šortkami a priznať si, že obdobie bezstarostného kúpania sa v jazerách či 
nekonečného pojedania zmrzliny, je nenávratne preč. Škola znova otvára svoje brány a deti si 
neochotne naťahujú ponožky či prvé bundičky. Ako im jesenné dni spríjemniť a ukázať, že aj 
v chladnejšom počasí sa dá zažiť množstvo zábavy? Tým správnym riešením je zasvätiť ich do 
skrytých tajov krotenia vetra – do púšťania šarkanov. 

V obchodných centrách a supermarketoch má každý možnosť nájsť veľké množstvo šarkanov mnohých farieb, tvarov a veľkostí. Oveľa viac 

si však deti užijú púšťanie veterných drakov vlastnej výroby. Samotná tvorba je náročná na zručnosť a vyžaduje istú dávku trpezlivosti nielen 

od najmenších, ale aj od ich rodičov. Že neviete, ako na to? Prinášame vám návod, ako sa stať tým najlepším krotiteľom vetra všetkých čias 

v jednoduchých piatich krokoch. Vaše ratolesti snahu určite ocenia a odmenou za ňu vám budú chvíľky strávené na čerstvom vzduchu s najbližšími. 

1. Nahromaďte potrebný materiál 
Okrem malých pomocníkov a fantázie potrebujete na výrobu šarkana papier (veľkosť záleží na vás, 

ale uplatnite skôr pravidlo „čím väčší, tým lepší“), vodové farby či pastelky, krepový papier, nožnice, 

lepiacu pásku a lepidlo, špagát, dve bambusové tyčky (jednu väčšiu, druhú proporčne menšiu). 

Samozrejme, 

papierový šarkan nie je 

tým jediným, ktorého by ste si 

mohli doma vytvoriť. Pokiaľ máte 

radi iné materiály, pustite sa do 

výroby šarkana napríklad z plastovej 

tašky. Postup je približne rovnaký, 

avšak namiesto papiera 

použijete skutočne pevný 

plastový sáčok či 

plastikový vak.
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2. Pripravte si papier 
a povoľte uzdu fantázii
Zložte tyčky do kríža a podľa ich veľkosti 

odmerajte približne potrebnú plochu 

papiera. Preložte papier diagonálne na dve 

polovice a opäť ho vystrite. Teraz môžete 

na papier načrtnúť kosoštvorec a podľa 

neho list ostrihať do podoby šarkana. 

Dovoľte, aby sa pri tomto kroku pobavili 

hlavne deti. Šarkanovi môžu namaľovať 

veľké guľaté oči, zelené vlasy či strašidelné 

farebné zubiská. Nechajte ich pracovať 

s vlastnou predstavivosťou a výsledok vás 

určite prekvapí.

3. Kostra ako bambusový 
základ
Po „grafi ckej“ úprave nadišiel čas na 

najdôležitejší úkon – vytvorenie kvalitnej 

a dobre uchytenej kostry tela šarkana. Dve 

bambusové palice zviažte špagátom tak, 

aby pripomínali kríž a rozmermi sedeli 

k pripravenému papieru. Dlhší bambus 

upevnite v tomto spoji k papieru pomocou 

lepidla či lepiacej pásky. Značka lepidla 

nie je podstatná, to hlavné je, aby materiál 

držal pohromade. Využiť môžete čokoľvek 

a pokiaľ k papieru neprilepíte seba či 

svojich najmenších, budete úspešní. 

Kostru ešte na každom konci pripevníme 

k papieru aj špagátom, ktorý prevlečieme 

cez dve predpripravené malé dierky. 

4. Pripnite šarkana na 
vodítko
Oba konce kratšej bambusovej tyčky 

zviažeme jedným kusom motúza. 

Jeho dĺžka by mala presahovať dĺžku 

bambusového prúta, aby motúz nebol 

napnutý, ale skôr visel voľne a tvoril 

polooblúk pod vertikálnou paličkou. 

K prostriedku visiaceho lanka uviažeme 

ďalší, tentokrát mnohonásobne dlhší 

diel špagátu. Jeho dĺžka by mala byť 

postačujúca na to, aby šarkan lietal 

a mohol ho od vás ľahko a bezpečne 

unášať vietor. 

5. Posledná úprava 
a pohodový let
Šarkan si zaslúži splynúť s vetrom a využívať 

všetky jeho výhody. Nechajte ho viať! Na 

jeho chvost a bočné ramená pripravnite 

lepidlom tenké farebné pásy krepového 

papiera. Počas letu vytvoria vo vzduchu 

nádherné vizuálne kreácie. Vybehnite si 

na blízky kopec alebo na miesto, ktoré je 

dostatočne veterné. Nasmerujte sa tak, 

aby vietor fúkal oproti vám a nie spoza 

vášho chrbta. Potom je už rada na deťoch, 

aby sa z celej sily rozbehli a postupne 

šarkanovi uvoľňovali oprátky. Nebojte sa 

začiatočníckych nedostatkov. Vezmite si so 

sebou na kopec lepiacu pásku a prípadné 

nedokonalosti s prehľadom vyriešite. 

Divoký jesenný vietor však môžete skrotiť 

aj bez náročnej výroby klasického šarkana.

 Je pomerne jednoduché vytvoriť si 

farebné lietadielko aj bez bambusových 

tyčiek, len s použitím tvrdého papiera, 

pravítka, a ceruzky. Návod vám v troch 

krokoch predstavíme v nasledujúcich 

riadkoch.

1. Na začiatok vám toho netreba veľa

Pre výrobu draka nám úplne postačuje 

farebný tvrdý výkres veľkosti A4, motúz, 

zošívačka a dierovačka, papier, ceruzka 

a pravítko. 

2. Dvakrát merajte, než začnete 

používať zošívačku

Papier dôkladne prehneme na polovicu 

tak, aby ste cez seba prekryli jeho kratšie 

časti. Od ľavého okraja odmerajte 

šesť centimetrov a ceruzkou si miesto 

z vonkajšej strany záhybu označte. Od 

značky odmerajte opäť ďalších šesť 

centimetrov a postup zopakujte. Vezmite 

si ľavý okraj papiera a jeho roh priložte na 

prvú značku. Rovnako postupujte aj pri 

pravom okraji. Papier neprekladajte, týmto 

spôsobom sa iba vytvorí tvar lietadla. Rohy 

papiera, ktorý ste ohli, zopnite uprostred 

zošívačkou.

3. Uviažte lietadlo a leťte

Na ďalšiu značku na prehnutom papieri 

priložte dierkovač a urobte pri prostriedku 

dieru. Do nej jednoducho zaviažete kus 

motúza, aby ste lietadlo upevnili. V tomto 

momente ste pripravení na nekonečný let 

ševeliacim vetrom. 

Nenechajte si utiecť veterné jesenné dni 

a využite ich čaro spoločne s rodinou 

naplno. Určite si užijete mnoho zábavy 

a pribudnú vám príjemné spomienky.
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V dnešnej dobe je trendy viesť život v zdravom štýle. Športovať. Starať sa o seba. A hlavne 
sa zdravo stravovať. Mnohým sa ale zdá, že je príliš náročné odopierať si sladké pokušenia 
a dobroty. Dnes vám ukážeme, ako vytvoriť skvelé maškrty bez použitia múky, cukru, 
či dokonca bez varenia a pečenia. Pochutnajte si s nami zdravo a bez výčitiek.

Zdá sa, že typickej kuchyni už odzvonilo nielen čo sa týka mastných či vyprážaných pokrmov, ale aj tradičných sladkých pokušení. 

Mamy, ktoré stoja ušpinené od múky pri rozpálenej trúbe dnes už jednoducho nie sú v kurze. Viac ako cukor či múka sa začali používať 

kvalitné prírodné potraviny vo svojom najprirodzenejšom, doslova surovom (angl. raw) stave. Na ich spracovanie potrebujete len odvahu 

a výkonný mixér. 

Takzvaná raw kuchyňa sa zaoberá prípravou jedál, ktoré sú upravované maximálne do teplotoy 48 stupňov, teda pokrmov v surovom stave. 

Takéto potraviny dodávajú telu varom neporušené enzýmy, vitamíny a minerály, vodu, kyslík a teda hlavne životnú silu. Úprimné pokrmy, 

ako ich mnohí priaznivci nazývajú, neskrývajú žiadne jedovaté prísady a sú tvorené na základe hesla „živé jedlo pre živý organizmus“. 

Nemusíte sa však báť, nie je to iba o chrúmaní šalátu jabĺk a orechov. Existuje už mnoho receptov, ktoré sú nielen zdravé a chutné, ale aj 

fantasticky vyzerajú. A keďže jedným skvelým príkladom výživnej a ľahko dostupnej sladkej zeleniny je u nás napríklad mrkva, dnešné 

maškrtné okienko venujeme práve jej. 

Čo potrebujeme:

Základ:

Hrnček lieskových orechov

Hrnček ďatlí

Štvrť hrnčeku sušených hrozienok

Dva hrnčeky strúhanej mrkvy

Lyžička škorice

Polovica lyžičky zázvoru

Drvený muškátový oriešok

Poleva: 

Hrnček kešu orechov (hodinu namáčaných vo vode)

Šesť ďatlí bez kôstky (namáčaných spoločne s kešu orechmi)

Lyžička citrónovej šťavy

Voda

Príprava:

Poleva: Ďatle a orechy prelejeme a odstránime prebytočnú vodu, 

umiestnime do mixéra spoločne so štipkou soli a citrónovou 

šťavou. Popri spracovaní prilejeme toľko vody, aby sa textúra 

zjemnila a bola vhodná na zdobenie. 

Koláč: Na začiatok si v mixéri s „S“ nástavcom rozmixujeme 

lieskové orechy a ďatle kým sa z nich nestane lepkavá hmota. 

Pridáme mrkvu a koreniny. Naďalej mixujeme, až kým zmes 

nenaberie podobu hladkého „cesta“. Pridáme sušené hrozienka 

a opäť zľahka spracujeme. Hmotu vtlačíme do foriem na muffi  ny 

či do malých papierových foriem a dáme na hodinu zamraziť. 

Vyberieme, ozdobíme polevou a servírujeme.

Raw maškrty 
pre mlsné jazýčky 
a pevné zdravie

MRKVÁNKOVÝ CUPCAKE

TIP: 
Hmotu vtlačíme 

do foriem na muffi  ny 
či do malých 

papierových foriem 
a dáme na hodinu 

zamraziť. 
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Čo potrebujeme:

Základ:

Dve veľké očistené mrkvy

Hrnček pomletých ovsených vločiek

Hrnček sušeného ananásu 

Pol hrnčeka sušeného kokosu

Pol lyžičky škorice

Poleva:

Dva hrnčeky kešu orechov 

(namáčaných niekoľko hodín vo vode)

Jedna lyžička citrónovej šťavy

Dve lyžičky tekutého kokosového oleja

Tretina hrnčeku javorového sirupu

Malé množstvo vody

Príprava:

Poleva: Všetky prísady vložíme do mixéru a spracovávame 

pri vysokej rýchlosti, až kým nie je poleva jemná. Pokiaľ je to 

nevyhnutné, pridáme veľmi malé množstvo vody. Spracovanú 

polevu odložíme bokom. 

Koláč: Mrkvu nakrájame na malé kúsky a spolu s ostatnými 

surovinami ju vložíme do mixéru. Spracovávame, až kým nie sú 

všetky ingrediencie spojené do jednoliatej masy. Polovicu zmesi 

vtlačíme do tortovej formy a zalejeme približne tretinou polevy. 

Uložíme do mrazničky, až kým poleva nevymrzne, potom navrch 

vyklopíme zvyšok namletej zmesi, dotvarujeme a pokryjeme 

polevou. Koláč uložíme do chladničky a ponecháme ustáť 

počas noci. Pred servírovaním môžeme dozdobiť nasekanými 

pistáciami a mandľami či sušeným ovocím. 

Čo potrebujeme:

Dva hrnčeky mrkvovej šťavy

Dve očistené a pokrájané avokáda

Dva hrnčeky čerstvého ananásu

Hrnček kešu orechov

Štyri lieskové orechy

Pol hrnčeku ďatlí (bez kôstky)

Lyžičku muškátového oriešku

Dve lyžičky škorice

Dve lyžičky vanilkového extraktu

Príprava:

Všetky prísady vložíme do mixéru 

a spracovávame po dobu jednej 

minúty, alebo až kým nie je 

konzistencia jemná a krémová. 

Servírujeme vychladené s hrozienkami 

alebo s vyššie popísanou kešu polevou.

Dobrú zdravú chuť.

MRKVOVÁ MAŠKRTA S KEŠU POLEVOU

TIP: 
Servírujeme 
vychladené 

s hrozienkami alebo 
vyššie popísanou 

kešu polevou. 

TIP: 
Pred servírovaním 
môžeme dozdobiť 

nasekanými pistáciami 
a mandľami 
či sušeným 

ovocím. 

ČERSTVÝ MRKVOVÝ PUDING
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Krížovka
V rámci Oddychovky sme pre vás pripravili tradičnú krížovku, aby ste si potrápili mozgové závity 
aj počas prvých jesenných dní. Za správnu odpoveď máte možnosť získať 2x Isla® medic hydro+. 
Riešenie zašlite e-mailom na: info@knm.cz alebo na adresu: 
KNM Agency s.r.o., Krnovská 63, 746 01 Opava, Česká republika.
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Isla® medic hydro+
3násobná sila pre rýchlu a účinnú úľavu od príznakov prechladnutia. 
• odstraňuje bolesť v hrdle, 
• upokojuje podráždené hlasivky. 
Vhodné pre dospelých a deti od 6 rokov.

Unikátny hydrogélový komplex s kyselinou hyalurónovou a extraktom 
z islandského lišajníka. Zdravotnícka pomôcka. Čítajte pozorne príbalový leták.

NOVINKA 3v1

Úspešnej riešiteľke krížovky z minulého čísla K. Vlčekové z Revúca srdečne blahoželáme a posielame FEMARELLE. Riešenie tajničky bolo: 
Ľanové semienko a sójový extrakt. 



Novinka vo vasej lekárni
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Výživový doplnok

balenie na 2 alebo 4 mesiace

 Je preukázané, že denný príjem 
10 mg prírodného monacolinu-K 
prispieva k udržaniu normálnej 
hladiny cholesterolu v krvi.

Schválené zdravotné tvrdenie:

Určené pre dospelých, teda pre osoby staršie ako 
18 rokov. Prečítajte si pozorne príbalovú informáciu. 
Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

www.arterin.sk

Dobre tolerovaný výživový 
doplnok pre manažment 
cholesterolu

liek na kašeľ

PROSPAN a znovu voľne dýchajte.
Dostanete bez receptu v lekárni.
PROSPAN Sirup 100 ml / 200 ml a PROSPAN akut šumivé tablety sú lieky na vnútorné použitie.  
Pred použitím čítajte pozorne písomnú informáciu. O správnom použití lieku a prípadných 
nežiaducich účinkoch sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.  
Liečivo: Suchý extrakt z brečtanových listov.
* Dojčatám do 12 mesiacov je možné Prospan Sirup podávať len po konzultácii s lekárom.  
Liek PROSPAN akut šumivé tablety nie je určený pre deti do 6 rokov.

**v roku 2015 v Českej republike, zdroj IMS Health CZ expectorans MAT 12/2015 

www.prospan.sk     

  uvoľňuje hlieny v dýchacích cestách

  uľahčuje vykašliavanie

  uľavuje od kašľa

  vhodný už od narodenia*

  bez alkoholu, cukru a farbívv
bez alkoholu, cukru a farbív

č.1Na
jpr

edávanejší prírodný

liek na kašeľ  v
 ČR

**



Liek Wobenzym®

urých uje hojenie, výrazne skracuje dobu 
lie by po úrazoch a operáciách

Wobenzym je tradičným liekom z prírodných zdrojov na vnútorné použitie. Starostlivo čítajte príbalovú informáciu. 
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

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

Po operácii a úrazoch
chce by  každý v poriadku o najskôr

Pomáha už 50 rokovPomáha už 50 rokov
Tento rok je to už 50 rokov, kedy bol Wobenzym po prvýkrát uvedený na trh vo 
vtedajšom západnom Nemecku a 25 rokov u nás. Iba na Slovensku si udia za rok 
kúpia takmer 100.000 balení tohto lieku, mnohí z nich opakovane. Potvrdzuje 
to, že sú spokojní, a že pomáha. 

Inzercia


