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Milí čitatelia časopisu Maximum,

tu na mieste, kde sa Vám pravidelne prihováram, dnes 
venujem myšlienky práve poslednému mesiacu roka, 
ktorý nám v jeho závere plynie. Koniec roka, zdá sa, 
prišiel opäť rýchlejšie, ako sme čakali a priznajme si, 
že prináša čas vypätia a stresu, ktorý práve v decembri 
narastá závratnou rýchlosťou. Je ale úžasné, že pre 
mnohých z nás vie nakoniec prísť jediný večer v roku 
a všetko opadne. Dni Vianoc, ktoré sú pre nás 
namiešané ako dokonalý liek na boľavé pocity a dušu. 
Z celého srdca Vám, milí čitatelia, prajem siahnuť po 
tomto pocite sviatočných dní. 

Posielame Vám všetkým z lekární Dr.Max pomyselnú hojivú mastičku v podobe 
nehou popretkávaných vzájomných stretnutí, pohľadov, neopakovateľných vôní 
a ľudskej pohody. 

S úctou, Jana Fritz
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(ostatné materiály sú označené  
ako komerčné).

Tento časopis nenahrádza  
poradenstvo lekárov ani lekárnikov.

V lekárni ma zaujal Váš časopis a odkráčal so mnou domov. 
V kľude som si ho prelistovala a zapáčil sa mi tak veľmi, že 
som sa rozhodla napísať Vám. Vybrali ste si veľmi zaujímavé 
témy, ktoré sa ma tak či onak dotýkajú. Či už o psíkoch, ktorí 
v posteli nemajú čo hľadať, alebo o boľavých kĺboch. Tiež 
vedieť ovládať svoj hnev nie je na škodu J. Na záver chcem 
pochváliť širokú škálu Dr.Max produktov, skvelých lekárnikov 
vo Vašich lekárňach ochotných vždy poradiť. V lete mi skvelo 
poradili pri výbere betakaroténu z vašej tvorby a bola som 
milo prekvapená, je super. 

Martina, Dubnica nad Váhom

Zaujalo ma jesenné vydanie časopisu, ktorá som si zobrala v lekárni 
Dr.Max. Keďže mám problémy s kĺbmi potešil ma článok Pre vaše 
kĺby, je zrozumiteľne a výstižne napísaný. Na poslednej strane 
časopisu ponúkate nový liek na vysoký cholesterol, ktorý mi práve 
zistil lekár, prišla mi vhod táto informácia. Tiež využijem možnosť 
dať sa vyšetriť na akcii Deň srdca – 29.10.2016 v lekárňach Dr.Max. 
Som veľmi rada, že propagujete akciu Biela pastelka, tak ako aj Matej 
Tóth, som z Nitry, tak ako aj on. Som i členkou únie nevidiacich. Ešte 
raz ďakujem za zaujímavé príspevky, určite si s radosťou prečítam 
i nasledujúce čísla časopisu, veľa úspechov a dobrých tém.

Edita, Nitra
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Čo je vlastne vitamín D?
Vitamín D patrí spolu s vitamínmi A, E a K medzi vitamíny 
rozpustné v tukoch. V skutočnosti je to prohormón, ktorý naše 
telo vyrába z cholesterolu. Následne sa premieňa v pečeni 
a obličkách na účinnú verziu vitamínu D – kalcitriol. 

Pod označením vitamín D sa v skutočnosti skrýva niekoľko 
v tukoch rozpustných látok, pričom má dve hlavné formy:

1. Vitamín D2 (ergokalciferol) – umelá forma, ktorá 
vzniká v potravinách pôsobením slnečného 
žiarenia. 

2. Vitamín D3 (cholekalciferol) – prirodzená forma, 
ktorá sa tvorí v pokožke po slnení účinkom UVB 
lúčov. Malé množstvo sa dá získať aj z potravy.

Ako vitamín D ovplyvňuje naše zdravie?
Vitamín D zohráva v ľudskom tele významnú funkciu, ktorá 
prekračuje úlohu vitamínu. Azda najznámejší je vplyv vitamínu D 
na hustotu kostí, pretože jeho dostatočný príjem je nevyhnutný 
pre vstrebateľnosť a využiteľnosť vápnika a fosforu. Tým 
prispieva k udržaniu zdravých kostí a zubov. Okrem toho má 
aj mnohé ďalšie pozitívne účinky. Posilňuje imunitný systém, 
udržuje správne fungovanie svalov, má protizápalový efekt 
a zohráva dôležitú úlohu v procese delenia buniek. Dopĺňanie 
vitamínu D počas tehotenstva zabezpečuje správny vývoj kostry 
plodu a predchádza nízkej pôrodnej váhe. V období dojčenia 
zvyšuje tvorbu mlieka. Dostatočný príjem vitamínu D v detstve 
a puberte sa tiež podieľa na správnom vývoji organizmu. 
Vitamín D je dôležitý pre naštartovanie a správne fungovanie 
imunitného systému. Aktivuje predovšetkým vrodenú imunitu, 
ktorá nám umožňuje brániť sa proti infekciám už od narodenia. 
Podieľa sa na tvorbe veľkého množstva látok, ktoré v našom 
tele rozpoznávajú a ničia širokú škálu škodlivín, vrátane baktérií 

a vírusov. Bez dostatočného prísunu vitamínu D nie sú tieto látky 
schopné reagovať a poraziť infekcie, ktoré nás napádajú. Zistilo 
sa, že pacienti s nízkou hladinou vitamínu D v krvi majú znížený 
počet buniek imunitného systému a bývajú častejšie chorí 
a unavení.

Mnohé štúdie preukázali súvis medzi nedostatkom tohto 
vitamínu a celým radom civilizačných chorôb ako osteoporóza, 
cukrovka, ochorenia obličiek, nádorové a duševné ochorenia 
(Alzheimerova a Parkinsonova choroba, depresie a starecká 
demencia) a iné. Je takisto jedným z rizikových faktorov vzniku 
srdcovocievnych ochorení ako je napr. vysoký krvný tlak 
a srdcový infarkt. 

Vitamín D ako prevencia chrípky a prechladnutia
V období chrípok a prechladnutí máme zaužívané zvýšiť 
dávky vitamínu C. Je to však práve vitamín D, po ktorom by 
sme mali v prvom rade siahnuť. Bola preukázaná súvislosť 
medzi nedostatkom vitamínu D v zime a zvýšeným výskytom 
ochorení dýchacích ciest, ako je prechladnutie a chrípka, ale aj 
tuberkulóza. Vitamín D má pred týmito chorobami významné 
preventívne účinky. Už dávka 800 IU denne výrazne znižuje 
pravdepodobnosť ochorenia sezónnou chrípkou. 
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SLNEČNÝ VITAMÍN D 
Získajte ho dostatok aj v zime 
Keď sa povie vitamín D, väčšine z nás sa vybaví ako jeho hlavný a neobmedzený zdroj slnko 
a jeho dostatok ako samozrejmosť. Nie je tomu celkom tak. Väčšina populácie trpí dlhodobým 
nedostatkom tohto vitamínu takmer po celý rok. Počas zimných mesiacov sa tento stav ešte viac 
prehlbuje. Práve táto skutočnosť je jednou z príčin zvýšenej chorobnosti a únavy v tomto období. 

Opaľovanie 
v soláriu je väčšinou 
neúčinné, nakoľko 

v dnešnej dobe väčšina 
solárií používa  

UVA lúče, ktoré nie  
sú schopné vytvoriť 

účinnú formu  
vitamínu D.



Aké sú najčastejšie príčiny nedostatku vitamínu D? 
• Nedostatok slnečného žiarenia typu UVB. V našej zemepisnej 

oblasti sa toto žiarenie od septembra do marca takmer 
nevyskytuje, preto sa v tomto období vitamín D prakticky 
netvorí.

• S pribúdajúcim vekom sa schopnosť tvoriť vitamín D znižuje.
• Materské a kravské mlieko obsahuje málo vitamínu D, preto 

sa musí najmä u malých detí dopĺňať.
• Tmavá pokožka a opálenie pôsobí ako filter, prepustí menej 

slnečných lúčov.
• Tzv. moderný spôsob života – väčšinu času trávime 

v uzatvorených miestnostiach.
• Poruchy vstrebávania vitamínov z čreva (napr. celiakia).
• Zvýšený prísun vlákniny v potrave.
• Niektoré lieky (napr. lieky proti epilepsii a tuberkulóze).
• Syntetické kozmetické výrobky, ktoré zabraňujú pôsobeniu 

UV lúčov na kožu, vrátane prípravkov na opaľovanie. 

5 tipov, ako si zabezpečiť 
dostatok vitamínu D
1. Užívanie výživových doplnkov. Nedostatkom tohto 

vitamínu sú najviac ohrození seniori, deti, chronicky chorí 
pacienti, ľudia s tmavšou pokožkou, tehotné a dojčiace 
ženy, diabetici a ľudia vyhýbajúci sa pobytu na slnku.

2. Vitamín D sa nachádza aj v potrave. Najvyššie množstvo 
je v morských rybách ako losos, tuniak, makrela 
a sardinka, menej je vo vaječnom žĺtku, treščej pečeni, 
tukoch, mlieku a mliečnych výrobkoch. Určité množstvo 
obsahujú aj rastlinné zdroje – kokos, ďatle, kvasnice, hríby 
sušené na slnku, lucerna siata a avokádo. Potraviny však 
dokážu zabezpečiť iba 5 – 10 % potrebného množstva.

3. Najlepším a hlavným zdrojom vitamínu D je priame 
slnečné žiarenie. Odporúča sa stráviť každý deň počas 
jarných a letných mesiacov vonku minimálne 30 minút 
a slniť odhalenú tvár, ruky a plecia. Pri opaľovaní sa 
nemôžete vitamínom D predávkovať, pretože telo si ho 
vytvorí len toľko, koľko potrebuje. Výhodou je, že si ho 
vie naše telo uložiť do zásoby, ktorá nám vydrží 2 – 4 
mesiace.

4. Dôležité je, že nesmiete byť natretí krémom s vyšším 
ochranným faktorom, inak sa žiadny vitamín D nevytvorí.

5. Po opaľovaní by sa nemali nepoužívať mydlá ani sprchové 
gély, iba sa umyť čistou vodou. Mydlá totižto vitamín D 
vytvorený v povrchovej vrstve pokožky odstránia. 

Opaľovanie v soláriu je väčšinou neúčinné, nakoľko 
v dnešnej dobe väčšina solárií používa UVA lúče, ktoré 
nie sú schopné vytvoriť účinnú formu vitamínu D.

Ako si správne vybrať a užívať výživový doplnok?
V období, kedy nemáme prístup k slnečným lúčom, sme 
odkázaní na príjem vitamínu D vo forme výživových doplnkov. 
Vhodnou formou je vitamín D3, ktorý je pre naše telo prirodzený. 
Vitamín D získaný prírodnou cestou je pre naše telo ľahšie 
využiteľný a stráviteľný. Odporúča sa ho užívať s jedlom, 
ktoré obsahuje zdravé tuky (podporujú jeho vstrebávanie). Je 
dostupný nielen v tabletovej, ale aj v tekutej forme, ktorú si 
môžeme nakvapkať do jedla alebo nápoja. Podanie priamo do 
úst alebo na prázdnu lyžičku sa neodporúča. Takáto verzia je 
vhodná nielen pre deti, ale aj pre pacientov, ktorí majú problémy 
s prehĺtaním tabliet. Výživové doplnky s najvyššou dávkou 
vitamínu D na trhu - majú 1500 IU v jednej dávke. 
Neexistuje presný spôsob, ako určiť vhodnú dávku 
vitamínu D. Jediným spôsobom je stanovenie množstva 
vitamínu D v organizme na základe odberu krvi. Pri použití 
vyšších dávok je potrebná pravidelná kontrola, aby nedošlo 
k predávkovaniu. V prípade správneho užívania výživových 
doplnkov by však k predávkovaniu nemalo dôjsť. Predávkovanie 
vitamínom D je veľmi zriedkavé a môže byť sprevádzané 
nevoľnosťou, vracaním, stratou chuti do jedla, zvýšenou 
hladinou vápnika v krvi a neustálym smädom. 

Aká je skutočne potrebná dávka pre náš organizmus?
V súčasnosti medzi odborníkmi platí všeobecný konsenzus 
odporúčaných minimálnych denných dávok vitamínu D z roku 
1989. Najnovšie výskumy však preukázali, že takáto dávka je 
značne podhodnotená a neodráža našu skutočnú potrebu. 
Preto Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) na základe 
nových informácií a najmä nedostatku vitamínu D v celej 
populácii zverejnil v roku 2012 nové bezpečné príjmy vitamínu D 
a to nasledovne:
• deti (0 – 12 mesiacov) – 1000IU
• deti (1 – 10 rokov) – 2000IU
• deti (11 – 17 rokov) – 4000IU
• dospelí nad 18 rokov (zahŕňajúc aj tehotné a dojčiace ženy) 

– 4000IU
Už dávno neplatí, že vitamín D je iba na kosti. Ak sa v zime cítite 
unavení a bývate častejšie chorí, ako vhodná prevencia môže 
slúžiť práve pravidelné dopĺňanie vitamínu D. 

PharmDr. Lenka Hazlingerová, farmaceutka z lekárne Dr.Max 
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Samozrejme, väčšine hneď napadne dať si tabletku proti 
bolesti. To by však mala byť až posledná možnosť a aj tu 
treba opatrnosť. Ale pekne poporiadku.

Prečo býva po alkohole vlastne tak zle? 
Pravdu povediac – nevieme. Teda, nevieme to úplne presne. 
Pravdepodobne ide o kombináciu viacerých dôsledkov 
nadmerného pitia alkoholu. Ako prvá príčina sa uvádza 
nahromadenie acetaldehydu v organizme – to je látka, 
ktorá vzniká v tele z etanolu. 

Pokiaľ to s množstvom alkoholu nepreženieme, acetaldehyd 
sa stihne premeniť na neškodný acetát, ktorý sa v tele odbúra. 
Enzýmu, ktorý za túto premenu zodpovedá, však máme v tele 
iba obmedzené množstvo. A tak, ak vypijeme viac alkoholu, 
nestíha sa všetok acetaldehyd odbúrať. Jeho zvýšené množstvo 
vyvoláva obranný reflex organizmu – zvracanie. Druhý dôvod 

„opice“ môže byť dehydratácia. Pri odbúravaní alkoholu sa snažia 
totiž pomáhať aj obličky a tak pracujú „na plné obrátky“. Následná 
zvýšená tvorba moču a strata tekutín znamená iba jedno – únavu, 
bolesť hlavy a „suchoty“. No a stav ešte zhoršujú nahromadené 
voľné radikály, nedostatok minerálov, pokles hladiny cukru 
a niektorých vitamínov. 

Ako na alkohol s rozumom? 
Piť na prázdny žalúdok nie je najlepší nápad. Ideálne 

je zjesť niečo mastnejšie – to zabezpečí, že alkohol 
sa bude vstrebávať pomalšie. Jesť by sa malo aj 
počas konzumácie alkoholu. Niežeby to znížilo 
celkové množstvo vstrebaného alkoholu. Plný 

žalúdok však toto vstrebávanie spomalí a tým je 
šanca, že sa stihne odbúrať skôr, ako sa vyčerpajú 

zásoby enzýmu, ktorý ho dokáže odbúrať.
Môžu muži vypiť viac ako ženy? Spravidla áno – môže za 

to v priemere vyššia hmotnosť, rozdielny pomer svalov a tuku 
a pomalšie odbúravanie alkoholu u žien. U 100 kg muža bude 
po vypití rovnakej dávky alkoholu 2-3x nižšia hladina v krvi ako 
u 60 kg ženy. 
Nemenej dôležitý je pitný režim nealkoholických nápojov. 
Počas konzumácie je treba stále dopĺňať tekutiny. Alkohol totiž 
spôsobuje dehydratáciu, ktorej je vhodné predísť. Ideálna je 
minerálka alebo džús. Zmysel má aj vypitie väčšieho množstva 
tekutín pred spaním.

Ako na Nový rok, tak po celý rok. Toto porekadlo 
určite nechcú počuť tí, ktorí to s alkoholom počas 
silvestrovskej oslavy prehnali a prvý deň v roku  
trávia v posteli s bolesťou hlavy či nevoľnosťou.  
Ako takémuto „utrpeniu“ predísť, alebo ho  
aspoň zmierniť? 
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Ako prežiť 
silvestrovské 
oslavy 
bez ujmy?

Piť na prázdny 
žalúdok nie je najlepší 
nápad. Ideálne je zjesť 
niečo mastnejšie – to 
zabezpečí, že alkohol 

sa bude vstrebávať 
pomalšie. 



Aj psychický stav môže značne ovplyvniť, ako sa budeme cítiť 
ráno. Ak ste v strese, unavený či nevyspatý, je pravdepodobné, 
že účinky alkoholu budú silnejšie.

A čo ak je už neskoro na prevenciu?
V tom lepšom prípade ležíte v posteli a stonáte. V tom horšom  
si tento „luxus“ nemôžete dovoliť a musíte fungovať aj tak.  
Čo s tým? 

Tekutiny, minerály a cukor – to je základ liečby. Tekutiny 
pomôžu vyrovnať sa s dehydratáciou. Minerály ako magnézium 
(horčík), nátrium (sodík), prípadne kálium (draslík) na ich 
doplnenie a cukor ako zdroj energie. Regeneráciu urýchlia aj 
vyššie dávky vitamínu C, vitamínu E alebo vitamínu B1 (tiamín). 
Ideálne potraviny na takéto ráno sú napríklad banány, ktoré 
obsahujú vysoké dávky draslíka a cukru. Taktiež nezaťažujú 
žalúdok, čo je výhoda, ak sa dostaví aj nevoľnosť.

Ak necítite žalúdočnú nevoľnosť, vhodné raňajky predstavujú 
vajíčka. S poriadnou porciou zeleniny prebudia metabolizmus 
a poskytnú organizmu bielkoviny, vitamíny a minerály. 
Na doplnenie tekutín sú vhodné minerálky s vyšším obsahom 
nátria a magnézia. Ideálna je kombinácia ovocného džúsu 
s minerálkou a šťavou z citróna. 
Pridanie medu môže mať zázračné účinky. Je to rýchly zdroj 
energie a nezaťažuje žalúdok.
V prípade, že máte po konzumácii alkoholu pálenie záhy, 
pomôžu antacidá.

Keď je mi zle, dám si tabletku
Takto asi uvažuje väčšina z nás. Treba však myslieť na to, že 
ráno je v tele ešte zostatkový alkohol a treba s tým počítať aj pri 
výbere liekov proti bolesti. Tiež treba zohľadniť vplyv alkoholu na 
pečeň a stav podráždenia žalúdka. Tu je niekoľko rád:
• Ak máte, alebo ste v minulosti mali problémy so 

žalúdočnými vredmi, užite paracetamol. Lieky s obsahom 
ibuprofénu alebo kyseliny acetylsalicylovej nie sú vhodné. 

• Paracetamol je vhodný aj pre pacientov s vysokým tlakom.
• V prípade ochorenia pečene je vhodné použitie liekov 

s obsahom kyseliny acetylsalicylovej.
V každom prípade by lieky proti bolesti mali byť až poslednou 
možnosťou a je treba voliť čo najnižšie dávky. Radšej môžete 
skúsiť vrecko s ľadom alebo prechádzku.
Na záver nám neostáva iné, ako popriať vám všetko dobré 
v Novom roku a veriť, že tieto rady nebudete potrebovať. 
Aby ste si mohli spokojne povedať: „Ako na Nový rok, tak po 
celý rok“. 

PharmDr. Peter Hnáth, 
farmaceut z lekárne Dr.Max
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Taká „klasika“ v podobe dobrého slepačieho alebo 
hovädzieho vývaru slúži najmä na doplnenie soli a tekutín, 

avšak tuk poskytne telu tiež potrebnú energiu. 

Svoj pitný režim by malo mať aj alko. Najmä by sa nemali 
kombinovať viaceré druhy ako napríklad pivo a destiláty, 
prípadne destiláty a víno a podobne. Ide najmä o cukor 
v týchto nápojoch, ktorý urýchľuje vstrebanie alkoholu. 

Bublinky v nápoji majú podobný účinok. 

Pozor na kávu – krátkodobo môže pre povzbudzujúce 
účinky pomôcť, avšak má tiež močopudné účinky, preto je 
treba ešte viac zvýšiť príjem tekutín, aby sa stav paradoxne 

ešte nezhoršil. To platí aj pre rôzne energetické nápoje 
s obsahom kofeínu, taurínu a cukru. U týchto nápojov 
by mal platiť aj striktný zákaz pitia počas konzumácie 

alkoholu. Spomenutá kombinácia látok zabezpečí 
extrémne rýchle vstrebanie alkoholu a zosilnenie jeho 

účinkov. Aj tých bolestivých.
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Čerpajte výhody Dr.Max CLUB 
a získajte službu Rodinný asistent  
od Telekomu výhodnejšie!
Nenadarmo sa hovorí, že základom dobrého zdravia je prevencia. Týka sa to nielen toho nášho,  
ale aj zdravia našich blízkych, seniorov. Nie vždy je však v našich silách byť neustále prítomní  
a mať všetko pod dohľadom.

rodinnÝ asistent
zÁležÍ nÁm na vÁs

kto sa starÁ o vašu 
babičku, kÝm čakÁte 
v lekÁrni?

UŽ OD

0,50 €
NA DEŇ

Ás
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rodinnÝ asistent
pomoc, ak ke ď nie ste nablÍzku
Darujte svojim blízkym istotu a sebavedomie pre aktívny 
život nielen doma. S pomocou Rodinného Asistenta sa 
o nich už nemusíte báť. Navštívte ktorékoľvek Telekom 
Centrum, kde je pre členov klubu Dr.Max pripravená 
exkluzívna 30 % zľava na hodinky Navigil S1.

www.rodinnyasistent.sk
Akciová cena služby na deň je iba informatívna, vypočítaná z mesačného poplatku 
za cenu služby pri 24-mesačnej viazanosti. Akciová cena zariadenia Navigil S1 je 
uvedená po odpočítaní 30 % zľavy, ktorú môžu členovia Dr.Max CLUBU získať výlučne 
pri 24-mesačnej viazanosti. Služba nenahrádza poskytnutie zdravotnej starostlivosti. 
Podrobnejšie podmienky Služby sú uvedené v Cenníku dostupnom na www.telekom.sk

SOS TLAČIDLO SPOĽAHLIVO OKAMŽITE PRIVOLÁ POMOC

DETEKTOR PÁDU A INAKTIVITY UPOZORNÍ NA INCIDENT 

UPOZORNENIA O VSTUPE A OPUSTENÍ URČENÉHO ÚZEMIA 

LOKALIZÁCIA POUŽÍVATEĽA AJ INCIDENTU S GPS A GSM
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O bezpečnosť svojich najbližších sa teraz na diaľku môžete 
postarať aj vďaka novej službe Rodinný asistent, ktorú len 
nedávno predstavil Telekom. Jej cieľom je monitorovať stav
starších či chronicky chorých ľudí a v prípade potreby dokázať 
privolať profesionálnu pomoc.

Stačí, aby takýto starší alebo chronicky chorý 
človek nosil pri sebe jedno diskrétne zariadenie. 
Praktickou možnosťou sú inteligentné hodinky 
Navigil S1, ktorými si veľmi jednoducho privolá záchrannú 
zdravotnú službu. V prípade potreby toto zariadenie dokáže 
aj samo rozpoznať niektoré rizikové situácie a pomoc privolá 
automaticky bez potreby zásahu ďalších osôb. Z hodiniek je 
navyše možné prijímať hovory a telefonovať.

Keďže v lekárňach Dr.Max vieme, že starostlivosť o vašich 
najbližších je pre vás častokrát aspoň takou prioritou, ako 
starostlivosť o seba samého, rozšírili sme aj výhody vernostného 
programu Dr.Max CLUB. Spojili sme sily s operátorom Telekom 
a inteligentné hodinky Navigil S1 prinášame členom Dr.Max 

CLUB s exkluzívnou zľavou za 69 €, oproti bežnej akciovej  
cene 99 €.

Hodinky sú napojené na dohľadové centrum, kde je nepretržite 
prítomný profesionálne vyškolený, ústretový personál. 
Kedykoľvek v prípade potreby pomoci alebo rady je možné 
sa s nimi veľmi jednoducho a rýchlo spojiť stlačením jediného 
tlačidla SOS.

 Hlavné parametre hodiniek
 Navigil S1
	n SOS volanie
	n Detekcia pádu
	n Vhodné aj pri kardiostimulátore
	n Vodeodolnosť
	n Výdrž batérie až 3 dni
	n Bežná akciová cena 99€

Zľava 30 % sa vzťahuje na jednorazový poplatok za 
hodinky Navigil S1 a je určená pre všetkých držiteľov 
novej vernostnej karty Dr.Max CLUB. Ak ešte nemáte 
novú vernostnú kartu, zastavte sa v ktorejkoľvek 

lekárni Dr.Max a spýtajte sa na ňu personálu. 

EXKLUZÍVNU 30 % ZĽAVU NA POPLATOK ZA 
HODINKY SI MÔŽETE S VERNOSTNOU KARTOU 

DR.MAX CLUB UPLATNIŤ V KTOROMKOĽVEK 
TELEKOM CENTRE, KDE VÁM PERSONÁL 

POSKYTNE AJ ĎALŠIE INFORMÁCIE 
O PODMIENKACH POUŽÍVANIA SLUŽBY 

RODINNÝ ASISTENT.



Chrípka, alebo prechladnutie?
Mnohí z nás si stále myslia, že prechladnutie a chrípka sú jedno a to isté. Napriek tomu, že sa môžu 
svojimi príznakmi čiastočne podobať, ide o dve rôzne infekčné ochorenia.
Prechladnutie postihuje horné cesty dýchacie a  jeho hlavnými prejavmi sú kýchanie, kašeľ, nádcha, 
bolesť v hrdle a teplota. Ide o najčastejšie sa vyskytujúce infekčné ochorenie horných ciest dýchacích. 
Dospelý sa v priemere nakazí 2 x až 3 x ročne, dieťa 6 x až 12 x ročne. Oproti tomu chrípka sa prejavuje 
niekedy až extrémnou únavou, bolesťou hlavy a ďalších častí tela, suchým kašľom, teplotou, zimnicou 
a môže viesť až k veľmi závažným komplikáciám, napríklad k zápalu stredného ucha, zápalu pľúc).*

*Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nachlazen%C3%AD, http://vedelijsteze.cz/ 
Isla medic hydro+ a Nisita nosový sprej/masť sú zdravotnícke pomôcky. Pred použitím prípravku si starostlivo prečítajte príbalový leták.
Dostanete bez receptu v lekárni.

Antibiotiká sú určené proti bakteriálnym, nie 
vírusovým infekciám, takže prechladnutie vyliečiť 
nemôžu.
Isla® medic hydro+ obsahuje unikátny 
hydrogélový komplex s kyselinou hyalurónovou 
a extraktom z islandského lišajníka.
3-násobná sila na rýchlu a  účinnú úľavu od 
príznakov prechladnutia:
- Odstraňuje bolesť v hrdle
- Upokojuje podráždené hlasivky

Najbežnejší typ vírusov spôsobujúcich 
prechladnutie (tzv. rhinovírusy) môžu na koži 
či na predmetoch (napr. telefóny, počítačové 
klávesnice) prežiť až tri hodiny.

Pri prechladnutí je dôležité zachovať dostatočný 
príjem tekutín. Dbajte na jedlo bohaté na 
vitamíny a dostatok spánku. Vyhýbajte sa stresu, 
ktorý len ďalej oslabuje imunitný systém.

Kýchať a kašľať  by ste mali do ruky alebo  
do papierovej vreckovky, ktorú po použití  
vyhodíte. Dbajte na pravidelné umývanie rúk.

Vetrajte: na vyhnanie bacilov je potrebný  
čerstvý, prúdiaci vzduch. Nepúšťajte kúrenie  
naplno, je dôležité, aby ste nevysušovali sliznicu 
v nose a v ústach.

Nisita® nosová masť a sprej s obsahom 
prírodných solí zvlhčuje nosovú 
sliznicu. Chráni a ošetruje 
nos – pri nádche, pri suchom 
zápale nosovej sliznice, pred 
usadzovaním alergénov 
– a používajú sa tiež ako 
následná starostlivosť  
(i po operačných zákrokoch). 
Masť je vhodná  
aj pre dojčatá.

Vedeli ste, že…

Priebeh prechladnutia

KašeľKýchanie/nádcha

Bolesť 
v hrdle

In
te

nz
it

a

1. deň 3. deň 5. deň 7. deň 9. deň

NOVINKA  

3v1

Bolesť v hrdle nie je ochorenie, 
ale príznak ochorenia. Pocit 
škriabania a  pálenia je vyvo-
lávaný zápalom. Ak je sliznica 
v  hrdle  podráždená alebo na-
padnutá infekciou, organizmus 
odpovie tým, že vyšle do po-
stihnutej oblasti obranné pro-
striedky, následkom je začerve-
nanie, zdurenie a bolesť v hrdle. 
Najčastejšie sa bolesť v  hrdle 

vyskytuje ako sprievodný jav 
vírusovej infekcie, zápalu hltana 
či zápalu krčných mandlí (tzv. 
angíny). Nepodceňujte preto 
bolesť ani pálenie v hrdle!

Kýchnutie je reflex vyvolaný 
dráždením receptorov nosovej 
sliznice na udržanie priechod-
nosti nosovej dutiny.
Nádcha (latinsky rhinitis) je 

zápalové ochorenie sliznice no-
sovej dutiny. POZOR, mnoho 
liekov na nádchu je návykových, 
preto sa o používaní poraďte so 
svojím lekárom!

Kašeľ je obranný mechanizmus, 
ktorý slúži na ochranu dýcha-
cích ciest. Pri tomto procese sa 
explozívne vypudí vzduch, aby 
sa vyčistili dýchacie cesty. Jed-
ným z  najčastejších dôvodov 
kašľa je vírusová infekcia, teda 
prechladnutie alebo bronchití-
da. Rozlišuje sa kašeľ suchý (ne-
produktívny) a  vlhký (produk-
tívny), a akútny alebo chronický.

liek na kašeľ

PROSPAN a znovu voľne dýchajte.

Dostanete bez receptu v lekárni.
PROSPAN Sirup 100 ml / 200 ml a PROSPAN akutšumivé 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 farbív

č.1Na
jpr

edávanejší prírodný

liek na kašeľ  v
 ČR

**
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Kúzlo jedinečnosti sa ukrýva v jemných rozdieloch. A NUANCE je 
jedinečná kozmetika pre jedinečné ženy. Spája vysokú účinnosť a luxus 
vo forme množstva unikátnych ingrediencií a individuálneho prístupu. 

NUANCE vie, že každý typ pleti a každá chvíľa, kedy sa o pleť staráme, 
vyžadujú špecifi cký prístup. 

Jedinečnosť NUANCE spočíva v tom, že každý jeden produkt je pripravený 
individuálne. Obsahuje práve tie aktívne látky, ktoré pleť ženy daného 

typu a veku skutočne potrebuje pre rozvinutie svojej prirodzenej krásy. 

Kúzlo NUANCE spočíva aj v jej čistote. Všetky aktívne zložky sú výhradne 
prírodného pôvodu a získavané šetrným spracovaním, tak aby bola 

zachovaná ich vysoká čistota a účinnosť. Jedinečnú ľahkosť na vašej pleti 
pocítite aj vďaka tomu, že NUANCE neobsahuje žiadne zaťažujúce látky. 

Sú to možno jemné rozdiely. Ale práve tie tvoria kúzlo jedinečnej 
starostlivosti o pleť jedinečnej ženy.

ROZVIŇTE 
SVOJU KRÁSU 

20 rokov 30 rokov 40 rokov 50 rokov 60 rokov 20 rokov 30 rokov 40 rokov 50 rokov 60 rokov 20 rokov 30 rokov 40 rokov 50 rokov 60 rokov 20 rokov 30 rokov 40 rokov 50 rokov 60 rokov

ROZJASNENIE
ANTI-STRESS
VITALITA

HYDRATÁCIA
ROVNOVÁHA

REGENERÁCIA
ANTI-AGEING

VYPNUTIE

VYPLNENIE

OBJAVTE KÚZLO 
JEDNOTLIVÝCH RADOV NUANCE
MAGICAL HYDROBALANCE 
CONTROL

MAGICAL RADIANCE 
CONTROL

MAGICAL ANTI-AGEING 
COMPLEX

MAGICAL SUPREME 
LIFTING

V NUANCE
MAGICALL RADIANCE MA

 DRUHÝ KUS 
LEN ZA 

POLOVICU*

* Platí na ľubovoľnú kombináciu produktov NUANCE. Pri rôznych cenách produktov získate zľavu 50 % na lacnejší z nich.

denný a nočný krém 50 ml za 16,99 € (339,80 €/l)
očný krém 15 ml za 13,99 €
sérum 30 ml za 19,99 €

denný a nočný krém 50 ml za 19,99 € (399,80 €/l)
očný krém 15 ml za 15,99 €
sérum 30 ml za 22,99 €

denný a nočný krém 50 ml za 20,99 € (419,80 €/l)
očný krém 15 ml za 16,99 €
sérum 30 ml za 24,99 €

denný a nočný krém 50 ml za 22,99 € (459,80 €/l)
očný krém 15 ml za 17,99 €
sérum 30 ml za 26,99 €

Nuance_370x235.indd   Všechny stránky 08.11.16   12:13



Kúzlo jedinečnosti sa ukrýva v jemných rozdieloch. A NUANCE je 
jedinečná kozmetika pre jedinečné ženy. Spája vysokú účinnosť a luxus 
vo forme množstva unikátnych ingrediencií a individuálneho prístupu. 

NUANCE vie, že každý typ pleti a každá chvíľa, kedy sa o pleť staráme, 
vyžadujú špecifi cký prístup. 

Jedinečnosť NUANCE spočíva v tom, že každý jeden produkt je pripravený 
individuálne. Obsahuje práve tie aktívne látky, ktoré pleť ženy daného 

typu a veku skutočne potrebuje pre rozvinutie svojej prirodzenej krásy. 

Kúzlo NUANCE spočíva aj v jej čistote. Všetky aktívne zložky sú výhradne 
prírodného pôvodu a získavané šetrným spracovaním, tak aby bola 

zachovaná ich vysoká čistota a účinnosť. Jedinečnú ľahkosť na vašej pleti 
pocítite aj vďaka tomu, že NUANCE neobsahuje žiadne zaťažujúce látky. 

Sú to možno jemné rozdiely. Ale práve tie tvoria kúzlo jedinečnej 
starostlivosti o pleť jedinečnej ženy.

ROZVIŇTE 
SVOJU KRÁSU 

20 rokov 30 rokov 40 rokov 50 rokov 60 rokov 20 rokov 30 rokov 40 rokov 50 rokov 60 rokov 20 rokov 30 rokov 40 rokov 50 rokov 60 rokov 20 rokov 30 rokov 40 rokov 50 rokov 60 rokov

ROZJASNENIE
ANTI-STRESS
VITALITA

HYDRATÁCIA
ROVNOVÁHA

REGENERÁCIA
ANTI-AGEING

VYPNUTIE

VYPLNENIE

OBJAVTE KÚZLO 
JEDNOTLIVÝCH RADOV NUANCE
MAGICAL HYDROBALANCE 
CONTROL

MAGICAL RADIANCE 
CONTROL

MAGICAL ANTI-AGEING 
COMPLEX

MAGICAL SUPREME 
LIFTING

V NUANCE
MAGICALL RADIANCE MA

 DRUHÝ KUS 
LEN ZA 

POLOVICU*

* Platí na ľubovoľnú kombináciu produktov NUANCE. Pri rôznych cenách produktov získate zľavu 50 % na lacnejší z nich.

denný a nočný krém 50 ml za 16,99 € (339,80 €/l)
očný krém 15 ml za 13,99 €
sérum 30 ml za 19,99 €

denný a nočný krém 50 ml za 19,99 € (399,80 €/l)
očný krém 15 ml za 15,99 €
sérum 30 ml za 22,99 €

denný a nočný krém 50 ml za 20,99 € (419,80 €/l)
očný krém 15 ml za 16,99 €
sérum 30 ml za 24,99 €

denný a nočný krém 50 ml za 22,99 € (459,80 €/l)
očný krém 15 ml za 17,99 €
sérum 30 ml za 26,99 €

Nuance_370x235.indd   Všechny stránky 08.11.16   12:13



Najčastejšie sa stretávame s poranením horných končatín, 
keďže sa pri páde snažíme chrániť rukami. Z lyžovačiek sú časté 
podvrtnutia kolien či členkov. Bežné sú podliatiny v rôznych 
oblastiach tela, najčastejšie je to sedacia časť, stehná, lakte 
a ruky. 

Je dôležité vedieť rozlíšiť závažnosť úrazu. Vďaka správne 
poskytnutej prvej pomoci možno skrátiť dobu liečenia až 
o niekoľko týždňov a tiež zabrániť trvalým následkom. 
Najmenej závažné sú odreniny. Dajú sa ľahko preliečiť použitím 
hojivých krémov a mastí s obsahom pantenolu. Podliatiny, čiže 
modriny, ktoré vzniknú po ľahších pádoch rýchlejšie zmiznú 
po použití gélu alebo masti s obsahom heparínu. Na úľavu 
od bolesti sú osvedčené prípravky s obsahom diklofenaku, 
ibuprofénu alebo z prírodnej lekárne s obsahom kostihoja vo 
forme gélu, krému alebo masti, ktorými potrieme udreté miesto 
na tele.

Ako rozlíšiť závažnejšie poranenie a podať 
prvú pomoc?
PODVRTNUTIE (distorzia) vzniká poranením kĺbových väzov 
alebo kĺbového puzdra ako dôsledok prudkého pohybu kĺbu pri 
páde. Prejaví sa to nemožnosťou ohýbať končatinu a bolesťou. 
Čoskoro sa v mieste zranenia vytvorí opuch, prípadne krvný 
výron. Prvou pomocou v takomto prípade je končatinu 
nezaťažovať a ak je to možné, priložiť na zranené miesto 
chladivý obklad (napríklad vrecko s ľadom). Pre utíšenie bolesti 
môžeme použiť krém, resp. gél s obsahom diklofenaku alebo 
ibuprofénu v kombinácii s heparínom, ktorý tiež zmierni opuch. 

VYKĹBENIE (luxácia) nastane pri väčšom náraze a vznikne 
tak, že sa plochy kĺbu nedotýkajú. Vykĺbenie postihuje 
najčastejšie rameno, palec ruky, prsty. Prejavuje sa bolestivosťou, 
postihnutým kĺbom nemožno hýbať a vykĺbená končatina 
je neprirodzene vytočená. Postupne nastane v kĺbe opuch 
a krvný výron. Prvú pomoc poskytneme tak, že zranený kĺb 
zafixujeme kúskom textílie (šál, šatka, obväz) v polohe, ktorá 
je pre zraneného najmenej bolestivá, aby nedochádzalo 
k zbytočnému pohybu. Končatinu nikdy nenaprávame. Na 
zmiernenie bolesti môžeme priložiť igelitové vrecko s ľadom. Čo 
najskôr zavoláme rýchlu zdravotnícku pomoc alebo dopravíme 
zraneného k lekárovi. Niekedy môže byť vykĺbenie sprevádzané 
aj zlomeninou. 
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Blíži sa zima a k nej patrí nielen sneh a zasnežené svahy hôr. Čistý sneh, chladný vzduch 
a primeraný mráz nezaškodí. Hneď, ako sa zjazdovky zabelejú snehom, naplnia sa nadšencami 
zimných športov. Lyžovanie, snowboarding, sánkovanie či korčuľovanie prinášajú potešenie 
z pohybu, ale aj veľké riziko úrazu. Nebezpečenstvo úrazu v zimnom období však hrozí aj 
chodcom pri chôdzi po zľadovatenom povrchu. Nielen starší ľudia sa na klzkých chodníkoch 
často porania. Hrozia odreniny, podvrtnutia, vyvrtnutia kĺbov rúk a nôh. V horších prípadoch 
zlomeniny, no aj poranenia chrbtice alebo hlavy. 

Pozor na zimné úrazy! 
Ako ich rozoznať a ošetriť?

Ak sa stav nezlepší v priebehu dňa, je potrebné vyhľadať 
lekársku pomoc a dopraviť zraneného k lekárovi,  

aby sa vylúčila prípadná zlomenina alebo poškodenie 
mäkkých tkanív okolo kĺbu. 



ZLOMENINA (fraktúra) vznikne narušením celistvosti kosti. 
Zlomená kosť môže závažne poraniť cievy, mäkké tkanivá 
a nervy. Príznačné pre zlomeninu je, že už pri miernom pohybe 
spôsobuje zranenému silnú bolesť a citlivosť pri dotyku. 
Končatina má zmenený tvar - je zohnutá, skrátená alebo 
pokrivená. Ak je kosť prasknutá, navonok nie sú viditeľné jej 
deformity, ale bolesť je zjavná. Krvný výron sa vyvíja postupne 
a končatinou zranený nemôže vôbec hýbať. Pri zlomeninách 
dlhých kostí na dolných končatinách môže dôjsť k šoku. 
Vtedy poraneného udržiavame v teple a NIKDY nepodávame 
tekutiny (môžeme ovlažiť ústa vlhkou vreckovkou) ani lieky 
na tíšenie bolesti! Sledujeme dýchanie a zavoláme lekársku 
pomoc. Pri otvorených zlomeninách, kedy rana krváca a sú 
v nej viditeľné úlomky kostí, ranu prikryjeme čistou textíliou 
(najlepšie sterilným obväzom). Z rany nikdy úlomky kostí 
nevyberáme a ani sa jej rukami nedotýkame, aby sa do rany 
nedostala infekcia. Pri zlomenine prvú pomoc poskytneme do 
príchodu lekárskej služby tak, že poranenú končatinu zafixujeme 
vždy celú pomocou kusu textílie. Na fixáciu možno použiť telo 
poraneného. Ruku fixujeme k trupu a u dolných končatín nám 
zdravá končatina slúži ako dlaha pre poranenú. 
Zraneného vždy tíšime a upokojujeme. Snažíme sa ho udržať 
v teple a nikdy s poranenou končatinou nehýbeme.

Pri vážnejších pádoch môže dôjsť k poraneniu hlavy alebo 
chrbtice. Znakom poranenia hlavy alebo chrbtice je porucha 
vedomia. Môže sa objaviť vracanie, porucha dýchania, 
nerovnaké zrenice, poruchy hybnosti a citlivosti, kŕče alebo 
ochrnutie končatín. Prvá pomoc u pacienta pri vedomí je poloha 
na boku so zvýšenou hornou polovicou tela, sledovanie dychu, 
tepu srdca a zabezpečenie rýchlej zdravotníckej pomoci (112). 
U zraneného v bezvedomí zastavíme prípadné krvácanie, 
sledujeme dýchanie a tep srdca a čo najskôr zavoláme rýchlu 
zdravotnícku pomoc.

Pádom na tvár môže dôjsť k roztriešteniu tvárových kostí 
s následným krvácaním z nosa alebo z úst. Poranený je ohrozený 
vdýchnutím krvi alebo kúskom zlomenej kosti. Viditeľné sú 
deformity na tvári, masívne krvácanie, výrazný opuch, sťažené 
dýchanie. Krvácanie zastavíme priložením čistej textílie. Pri 
krvácaní z nosa zranenému dáme hlavu do predklonu, aby krv 
vytekala z nosa. Na udretú časť tváre, ktorá nekrváca môžeme 
priložiť vrecko s ľadom na zmiernenie opuchu a neskoršie 
podliatiny opatrne natrieť krémom alebo gélom s obsahom 
heparínu. Treba sa však vyvarovať okoliu očí.
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Dôležitá je prevencia 
úrazov a pádov!

Určite najlepšie je zraneniam a pádom predchádzať. 
V zime sú svaly a šľachy pod vplyvom nízkych teplôt 

náchylnejšie na zranenia, preto je malá rozcvička 
a zahriatie jednoduchým krokom prevencie úrazov. Ľudia, 

ktorí používajú pomôcky na uľahčenie pohybu (palice, 
barly), si môžu zabezpečiť protišmykové nadstavce. 

Treba sa vyhýbať primrznutým plochám, zľadovateným 
chodníkom a zľadovatenému snehu. Pri zimných športoch 

je nevyhnutná prilba, spoľahlivá a pravidelne kontrolovaná 
výstroj a dobré oblečenie, ktoré chráni pred vlhkom 

a chladom. Pri pocite únavy si treba oddýchnuť a až potom 
pokračovať v športe. Nezabudnime na ohľaduplnosť, či 
už na chodníku, alebo na lyžiarskom svahu, aby sme sa 
vyhli zbytočným zrážkam a pádom. Nezanedbajme ani 

opatrnosť, aby sme sa z pohybu na čerstvom vzduchu vrátili 
oddýchnutí a zdraví. 

Mgr. Daniela Haľková, farmaceutka z lekárne Dr.Max

Pri zimných 
športoch je 

nevyhnutná prilba, 
spoľahlivá a pravidelne 

kontrolovaná výstroj 
a dobré oblečenie, ktoré 

chráni pred vlhkom 
a chladom. 



Prelom medzi starým a novým rokom predstavuje 
z psychologického hľadiska akúsi novú nádej, nový začiatok či 
zmenu k lepšiemu. V minulosti sa ľudia práve preto na Nový rok 
obdarúvali rôznymi talizmanmi, ktoré pomyselne predstavovali 
krok k vytúženej zmene. Z tejto tradície sa postupne rokmi 
vybudoval zvyk dávať si na Nový rok predsavzatia, ktoré 
práve danú zmenu oficiálne odštartujú.

Medzi najčastejšie novoročné predsavzatia patria jednoznačne 
tie, ktoré sa týkajú zdravia, životného štýlu, pracovnej oblasti 
či našich vzťahov a spájajú sa často aj s našimi neresťami či 
zlozvykmi. „Začnem cvičiť“, „konečne už schudnem“, „prestanem 
fajčiť“ či „začnem sa učiť nový jazyk“. To sú len niektoré z tých 
najčastejšie znejúcich, no zároveň najkratšie „prežívajúcich“. 
Prečo?

Predsavzatia často nefungujú z viacerých dôvodov. Tým hlavným 
je, že pri ich stanovovaní s nimi nie sme vnútorne stotožnení. 
Takmer s istotou sú odsúdené na zánik. Obrovský problém 
máme s dodržiavaním takých predsavzatí, ktoré plynú najmä 
z otázok:

• Čo robím v súčasnosti zle?
• Ktorú vec robia ostatní lepšie ako ja?
• Do čoho sa mi v skutočnosti nechce, ale mal/a by som 

to urobiť?

Nie je nutné vedome sa vystavovať zlyhaniam, ak 
by sme pri našich očakávaniach či predsavzatiach 

vychádzali jednak z našich skutočných túžob a zároveň 
si kládli reálne a dosiahnuteľné ciele. Častokrát chceme 

úspech dosiahnuť okamžite, preskočiť dôležité kroky, ktoré 
k nemu vedú, pričom sme následne sklamaní, ak sa nám to 
nedarí a nemôžeme mať všetko ihneď. Je dôležité zamerať sa 
nielen na cieľ a výsledok samotný, ale sústrediť sa na cestu, ktorá 
k úspechu smeruje.
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Pomaly sa blíži obdobie vianočných a novoročných sviatkov, ktoré sú plné rôznych rituálov 
a tradícií. Koniec roka je typický tým, že sa uzatvára určitý cyklus – niečo staré sa končí a to nás 
núti bilancovať. Pri bilancovaní nás napadajú otázky, do akej miery sme so sebou spokojní. 
Často sa pri tom porovnávame s kolegami a priateľmi. Začneme preto uvažovať nad tým, že by 
sme si aj my mali naplánovať niečo, aby sme boli rovnako „úspešní“ ako tí druhí. Sú to však naše, 
reálne ciele alebo ich iba kopírujeme bez uváženia? 

NOVOROČNÉ PREDSAVZATIA 
Prečo si ich dávame a čo urobiť preto, 
aby nám už tento rok konečne vyšli?

Ak skutočne chceme, aby sa nám predsavzatia tento rok 
podarilo dodržať a vytvorili sme si pozitívny návyk vedúci 
k vytúženej zmene, mali by sme sa zamýšľať nad otázkami:

1. Ako môžem obohatiť svoj život?
2. Kde sú moje kvality a v čom môžem vynikať?
3. Čo by som si prial, aby sa stalo súčasťou môjho života?
4. Ako to viem dosiahnuť a ako môj prínos zužitkujem?

„Začnem cvičiť“, 
„konečne už 

schudnem“, „prestanem 
fajčiť“ či „začnem sa 

učiť nový jazyk“. To sú 
len niektoré z tých 

najčastejšie znejúcich 
predsavzatí.



Častokrát je zdrojom našej motivácie prvý viditeľný úspech, prvá 
pochvala od priateľa, prvé zhodené kilo alebo náš pocit, že sa na 
nás nový „životný štýl“ už odzrkadľuje. Robte preto čokoľvek, čo 
vás motivuje a vedie k úspechu, len nečakajte, že zmena nastane 
pri pasívnom vyčkávaní a odsúvaní vašich predsavzatí na zajtra, 
pozajtra či Nový rok. 
Ak máte skutočnú potrebu zmeny, nečakajte a urobte tak 
ihneď. Ak patríte k ľuďom, ktorí sú poverčiví, majú radi 
tradície či rituály, urobte tak na Nový rok – nie nadarmo sa 
hovorí: ako na Nový rok, tak po celý rok.

Mgr. Barbara Castagnola, psychológ
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1. BUĎME REALISTI
Ak vieme, že máme dlhodobý problém s nadváhou, mali 
by sme si stanoviť reálny a dosiahnuteľný cieľ, pri ktorom 
si špecifikujeme presný termín, kedy začneme, aký druh 
zdravej stravy do jedálnička zaradíme a ako často, koľko kíl 
plánujeme schudnúť, za aké obdobie a pod. Ak by sme mali 
nereálne očakávania, ako napríklad schudnúť 10 kíl za  
2 týždne, zbytočne by sme sa frustrovali a strácali motiváciu, 
ktorú potrebujeme udržať v strehu, aby sme k cieľu smerovali 
a nie od neho cúvali. 

2. MENEJ JE NIEKEDY VIAC
Na to, aby sme si vybudovali v rámci nášho správania 
určitý návyk, mali by sme si nové spôsoby myslenia 
a správania osvojovať pravidelne, ideálne v menších 
časových intervaloch. Veľakrát sa nám tiež naše predsavzatia 
nedarí plniť, pretože si ich dávame naraz veľa a následne 
vynakladáme veľa energie na to, aby sme všetko stíhali. 
Situáciu tak iba zhoršujeme – stane sa totiž to, že veci 
nestíhame, vnútorne sa tým znepokojujeme, strácame 
motiváciu, kontrolu a pozornosť. Tým sa v dosahovaní 
cieľa opäť len oslabujeme. Pre maximalizáciu úspechu 
si vyberajme len 1 cieľ alebo najskôr ten jednoduchší 
a smerujme k nemu krok po kroku. 

3. KONTROLA A ODMENA
Na to, aby sme boli v plnení našich predsavzatí úspešní, 
potrebujeme nielen pevnú vôľu a sebadisciplínu. Častokrát 
je dôležité mať aj určitú kontrolu alebo odmenu, vďaka 
ktorej zostávame motivovaní aj vtedy, keď sme frustrovaní 
a chceme prestať. Niektorým ľudom vyhovuje, ak si 
zaznamenávajú dni bez cigarety do denníka či diára, 
iných povzbudzuje motivačný visiaci kalendár, ďalší si 
svoje odbehnuté kilometre vedúce k vysnívanej postave 
zaznamenávajú do aplikácie, kde ich môžu okrem seba 
pochváliť zároveň aj ich priatelia. Dôležité je motiváciu udržať 
za každú cenu.

Ako čo najefektívnejšie dosiahnuť to, 
aby nám predsavzatia vydržali  
po celý rok:



Ako dlho sa háčkovaniu venujete a prečo práve toto hobby? 
Čo bol váš prvý výtvor, máte ho ešte?
Práca s ľuďmi býva niekedy náročná. Vymyslela som si preto 
niečo kreatívne – háčkovaniu sa venujem 2,5 roka. Kúpila som si 
háčik, klbko vĺn a pustila si video na YouTube s názovm 
„Ako uháčkovať čiapku“. Takže môj prvý výtvor 
bola čiapka, mám ju dodnes a aj ju nosím J. Po 
pár čiapkach, šáloch a rukaviciach som objavila 
amigurumi – sú to vypchaté háčkované alebo 
pletené zvieratká, alebo iné antropomorfné stvorenia. 
Najprv som ich vyrábala podľa návodov na internete, 
neskôr som začala skúšať vlastné. 

Čo vás na háčkovaní baví, koľko mu venujete 
času?
Vymýšľanie nových zvieratiek, tvarov, rôzne farebné 
kombinácie. Venujem mu naozaj veľa času J. Niekedy 
si musím pripomínať, že by bolo dobré aj upratať, 
požehliť alebo napiecť.

Čo najradšej háčkujete a kde čerpáte inšpiráciu?
Hocičo, na čo mám práve náladu. Keď mám náladu, 
vymýšľam nové zvieratká, keď som unavená, tak 
tvorím podľa už vymyslených návodov. 

Je ťažké naučiť sa háčkovať? S čím možno začať a čo je 
naopak najťažšie uháčkovať?
Háčkovanie nie je vôbec ťažké, skôr si myslím, že záleží od typu 
človeka. Ak ste precízny, zameraný na detail a trpezlivý, ste 
vhodným kandidátom. Naozaj nie som žiaden špecialista na 

háčkovanie. Napríklad vôbec neviem uháčkovať rôzne 
ozdobné vzory ako sú napríklad na dečkách. To ide 
úplne mimo mňa.

Na ktorý z vašich výtvorov ste hrdá?
Vždy som hrdá na najnovší prírastok alebo na nejakú 

vychytávku, ktorá sa mi podarí. Napríklad na veveričke 
sa mi páči, ako som vymyslela, aby sama stála 
a nepadala, na slonovi uši a chobot. 

Háčkovanie je opäť v móde. Čím sa snažíte odlíšiť, 
máte nejaký „rukopis“?

Pamprlákov háčkujem iba z jedného druhu vlny, vďaka 
ktorej sú mäkkučkí, úplne ako plyšáci. Na fotkách to 
nie je veľmi vidieť a väčšina ľudí býva potom príjemne 

prekvapená.

Aké sú trendy v háčkovaní? Máte nejaký vzor?
Trendy nesledujem, ale mojím veľkým vzorom je 
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Hovorí sa, že neexistuje vec, ktorá sa nedá uháčkovať. Ale ruku na srdce, trúfli by ste si len tak  
na nejaký odvážny kúsok do šatníka alebo nebodaj netradičnú trojrozmernú figúrku? 
Háčkovanie sa v posledných rokoch stalo opäť trendy a ozajstná ručná práca nadobúda na 
hodnote. O tom, že háčkovanie nie je len o šikovných rukách, ale i o tom, že úsilie a trpezlivosť 
prináša mnohonásobnú odmenu, nám porozprávala Jana Hnát Krempaská, zodpovedná 
farmaceutka z lekárne Dr.Max na Šustekovej ulici v Bratislave, ktorá toto hobby popri  
náročnej práci v lekárni pestuje.

Čaro háčika 
ako relax  
a potešenie

Zajko Donnie 
meria 27cm,  
od nápadu  

po výsledok zabrala 
výroba takmer  

10 hodín.
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Japonka Mei, ktorá tvorí pod menom AMIGURUMEI. Robí 
workshopy po celom svete, vydala viacero kníh, je hosťom 
rôznych podujatí, no má to skrátka skvele rozbehnuté.

Je to drahé hobby?
Ako sa to vezme, ale úprimne, bola som šokovaná, koľko stojí 
jedno klbko trošku zaujímavejšej vlny a ako rýchlo zmizlo.

Venujete sa aj iným ručným prácam – napríklad šitiu, 
štrikovaniu alebo paličkovaniu? 
Už nie, lebo nie je čas. Keď som bola na základnej škole, naučila 
ma mamka šiť na šijacom stroji. Aj som si pred tromi rokmi kúpila 
vlastný, ale veľmi som sa k nemu nedostala.

Háčkujete iba pre rodinu a známych, alebo môžeme vaše  
výtvory vidieť aj inde?
Najprv som háčkovala len pre kolegyne a známych. Keď sa mi 
však pamprláci, ako ich nazval môj manžel a už im to zostalo, 
nakopili, rozhodla som sa ich dať na portál Sashe.sk. Pamprláci 
sú ešte k videniu v Košiciach v kvetinárstve na rohu Hlavnej 
a Bačíkovej.

Jana Hnát Krempaská, zodpovedná farmaceutka z lekárne 
Dr.Max na Šustekovej ulici v Bratislave

Na rozkošnom 
slonovi Ingemarovi 

boli zas najťažšie  
uši a chobot.

Prečo ste sa na Sashe.sk rozhodli práve pre zvieratká a ako 
chodíte na ich mená? O ktoré je najväčší záujem?
Zvieratká nejak prišli samé. Najprv macko, potom mačka a zajko. 
Skúšala som rôzne veľkosti, tvary. A potom sa ma ľudia z okolia 
pýtali, či by som vedela spraviť ježka, žabu, korytnačku...  
Tak som skúšala a väčšinou sa podarilo. Mala som aj požiadavku 
uháčkovať jahodu, ale háčkovaná jahoda s očami... nejako sa mi 
to nepozdávalo. Vždy, keď je zvieratko hotové, tak sa pozriem  
do kalendára s komplet všetkými povolenými menami na 
Slovensku a zrazu je to jasné – tento zajko je čistý Miloň.

Máte nejaké plány v súvislosti s „Krempi“ značkou do 
budúcna?
Pamprlákov háčkujem pre radosť, takže plány sú veľmi voľné, 
neurčité a ponechané na náhode, šťastí či osude. Zatiaľ sa mi 
vždy osvedčilo nechať veciam voľný priebeh...  
a aha už o mne aj píšu.

Ďakujem za rozhovor.  
Zdenka Krížová

Dôležité 
je uháčkovať 

postavičku tak, aby 
nepadala. Veverička 

Alexia vie o tom 
svoje. 
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Posledná noc v roku  
plná farieb a doplnkov
Ohňostroje, prskavky, odhodlané predsavzatia a kopa smiechu naokolo. Pri týchto slovách 
si určite aj vy vybavujete oslavy odchodu starého a príchodu nového roka. Silvestrovskú noc 
prežívame iba raz ročne a tak by mala byť výnimočná. Dolaďte s nami svoj interiér originálnymi 
doplnkami! Ako na oslavu pripraviť konfetový dážď, farebné lampióny či tie najligotavejšie 
silvestrovské klobúčiky rýchlo a jednoducho? Ukážeme, ako na to!

Vstúpte s nami do roku 2017 s nádychom fantázie, nových nápadov, farieb a lesku. Nechajte sa inšpirovať jednoduchými tipmi a trikmi,  
ako vytvoriť pre svojich najbližších kúzelnú novoročnú atmosféru. Nasledujúce návody sú vhodné pre domácu výrobu, takže v nich 
môžete nechať vyniknúť aj najmladších členov vašej rodiny. Spoločne sa pobavíte a vytvoríte osobité doplnky, ktoré skvelo okorenia  
váš novoročný večierok.

Novoročné klobúčiky
Napadlo vás, že by vaše deti mohli na privítanie rozdávať hosťom vašej novoročnej oslavy roztomilé ligotavé klobúčiky? Pokiaľ vaša 
odpoveď znie áno, prinášame vám jednoduchý návod, ako si podobné doplnky vytvoriť za pár okamihov za použitia napríklad už 
nepotrebnej girlandy z vianočného stromčeka. 

BUDEME
POTREBOVAŤ: 

voľne predajné papierové 
klobúky 
lepidlo

girlanda
nožnice

Užite 
si s našimi 

doplnkami veľa 
zábavy a radosti v kruhu 

najbližších, vykročte  
do nového roka 

 šťastnou  
a originálnou  

nohou!

Ako na to: Na začiatok si odmeriame dĺžku obvodu špicatých papierových klobúkov. Podľa tejto dĺžky 

nastriháme rovnako dlhé kusy girlandy. Spodok každej čiapky oblepíme lepidlom a pevne uchytíme 

girlandu. Pokiaľ by na klobúku nedržala, nezúfajte! Na pripnutie je možné použiť na taktiež 

zošívačku. Následne použijeme nožnice a z každého klobúka odstihneme jeho špicu v dĺžke asi 

päť centimertov. Do vzniknutého otvoru vložíme tri kusy girlandy dlhé asi desať centimetrov. 

Zopneme zošívačkou. Ligotavé klobúky vytvoria zaujímavé efekty na vačich silvestrovských 

fotografiách a potešia všetkých vašich hostí.

. 



Konfetové prekvapenie

Lampáše šťastia
Lietajúce lampáše šťastia sa stali obľúbeným doplnkom narodeninových osláv, vianočných 
večierkov či svadieb. Pokiaľ sa však nechcete trápiť s ich pomerne nákladným nakupovaním 
a následným vypúšťaním do vzduchu, pripravte si s nami ich zjednodučenú formu určenú 
na výzdobu interiéru. Príprava je jednoduchá, takže ju pokojne môžete prenechať svojim 
ratolestiam. Iste sa potešia a vytvoria prekrásne novoročné kreácie.

BUDEME
POTREBOVAŤ: 

tvrdý farebný papier A4
zošívačka
nožnice
lepidlo
špagát 

flitre

Rôznofarebné 
lampióny 

pripevníme  
špagátom do 

priestoru!

Ako na to:
Z kratšieho konca farebného papiera A4 

odstihneme pás o šírke asi tri centimetre 

a odložíme ho stranou. Papier si potom 

preložíme na polovicu a kolmo na 

preloženú časť nastrihávame rovnako 

široké pásy (asi tri až päť centimertov). 

Nestriháme pritom až po koniec papiera, 

ale iba do vzdialenosti dva centimetre 

od okraja. Takto prestrihaný hárok najprv 

vystrieme a následne zrolujeme do 

širokého valca. Oba konce papiera pritom 

zopneme na oboch krajoch zošívačkou. 

Na lampióny napojíme pás na prichytenie 

pomocou zośívačky. Spodnú časť 

lampiónu potiahneme vrstvou lepidla 

a prilepíme naň flitre a iné ozdoby 

podľa fantázie. Rôznofarebné lampióny 

pripevníme špagátom do priestoru a hravý 

doplnok na silvestrovskú oslavu je na svete. 

Ako na to: Rolku toaletného papiera pokryjeme lepidlom a zabalíme do 

krepového papiera tak, aby nám na oboch stranách ostalo asi 10 – 15 

centimetrov prečnievajúceho papiera. Na jednej strane papier ihlou a niťou 

zašijeme. Vytvoríme tak pevné dno obalu na konfety z toaletnej rolky. Na 

tomto mieste je potreba dbať na dostatočnú dĺžku zostávajúcej nite, aby 

ju bolo možné potiahnuť a konfety tak nechať z obalu vypadnúť. Pokiaľ je 

dno riadne upevnené, naplníme rolky toaletného papiera z druhej strany 

farebnými konfetami či pozlátkom. Vrchnú stranu krepového papiera zabalíme 

na spôsob vianočnej salónky, stiahneme nylonovým vláknom a pripevníme na 

strop. Hotové prekvapenia dozdobíme prilepením trblietok, farebného papiera 

alebo vlastnoručne namaľovanými vzormi. Pokiaľ máte radi súlad materiálov, 

dolaďte si ich s interiérom alebo s ostatnou silvestrovkou výzdobou.

Pozor! Tieto doplnky sa ľahko môžu stať zlatým klincom silvestrovskej oslavy. Predstavte si, že zatiahnete za šnúrku a zo stropu sa na vás 
vysype pozlátko presne pri vykríknutí hesla „šťastný nový rok“. Že si budete pripadať ako filmová hviezda, ktorá na javisku práve preberá 
ocenenie? Možné je všetko! Dnes vám poradíme, ako takýto jednoduchý doplnok vytvoriť doslova za pár minút a bez zbytočnej námahy.

BUDEME
POTREBOVAŤ: 
papierové rolky 
z toaletného papiera, 
konfety či pozlátko, 
nylonové vlákno, 
krepový ppaier, 
lepidlo, nožnice, 
trblietky, ihlu a niť.
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Starým dobrým zemiakovým šalátom s  údeným asi nikoho neurazíte, ale skutočne chcete ostať ďalší kalendárny 
rok v  kategórii šedého hostiteľského priemeru? V  novom roku sa už nemusíte rozhodovať iba medzi klobásovými 
jednohubkami či šunkovými obloženými chlebíčkami. Odhaľte s nami tajomstvá šmrncovej párty kuchyne ako stvorenej 
pre novoročnú oslavu. Tentokrát sme pre vás pripravili pochutiny, ktorým vaša návšteva jednoducho neodolá. Sú šťavnaté, 
voňavé a neuveriteľne lahodné. Dobrú chuť! 

Čo potrebujeme:
30 šampiňónov
2 veľké cibule
2 lyžice masla
2 lyžičky worčestrovej omáčky
Pol hrnčeka švajčiarskeho syra
Štvrť hrnčeka hovädzieho vývaru
Deci červeného vína
Štipka petržlenu, soľ

Príprava:
V stredne veľkej panvici rozpustíme lyžicu masla a pridáme na 
kolieska nakrájanú cibuľu. Opekáme postupne 15 až 20 minút, 
kým cibuľka nie je mäkká a zlatistá. Pridáme červené víno, vývar 
a worčestrovú omáčku. Varíme ďalších päť minút. Keď sa prísady 
spoja, odložíme zmes nachvíľu bokom.

Ďalšiu lyžicu masla rozpustíme na veľkej panvici, prihodíme hríby 
zbavené stopky a výplne, posolíme a opekáme dve minúty, len aby 
sme započali proces varenia. Šampiňóny potom poukladáme na 
pekáč otvorom navrch, naplníme ich cibuľovou zmesou a hojne 
posypeme nastrúhaným syrom. Pečieme v rúre vyhriatej na 180 
stupňov asi desať minút – kým syr nenaberie jemne hnedastý 
odtieň. Na záver posypeme troškou petržlenu a podávame teplé. 
Prvotriedna silvestrovská pochúťka je na stole. 

Ako ohúriť silvestrovskou 
hostinou? 

ŠAMPIŇÓNY PLNENÉ FRANCÚZSKOU CIBUĽAČKOU

TIP: 
Na záver posypeme 
troškou petržlenu 
a podávame teplé. 

Prvotriedna silvestrovská 
pochúťka je  

na stole. 

Aj vy premýšľate nad tým, čo prichystať na silvestrovský stôl, aby sa o vašich 
kulinárskych schopnostiach hovorilo ešte aj na Troch kráľov? Musíte na to ísť 
originálne. Skúšať nové kombinácie. Nasledovať trendy. 



Čo potrebujeme:
25 vykôstkovaných sušených ďatlí
25 opražených mandlí
120 gramov kozieho alebo modrého syra
400 gramov slaniny

Príprava:
Sušené ďatle bez kôstky nakrojíme tak, aby jedna 
ich strana zostala v celku a dovnútra vtlačíme 
vopred pripravený postrúhaný syr. Do každej ďatle 
potom opatrne vsunieme ešte po jednej opraženej 
mandli. Ďaltle uzavrieme ich zatlačením a každú 
obalíme v polovici pásiku kvalitnej slaniny. Aby sa 
slanina neodmotávala, zaistíme ju špáradlami. 

Takto pripravené ďatle poukladáme na plech 
vyložený papierom na pečenie a vložíme do rúry 
vyhriatej na 200 stupňov. Pečieme 15 minút, ďatle 
otočíme na druhú stranu a opäť opekáme 15 až 
20 minút. V momente, keď je slaninka prepečená 
presne podľa predstáv, vyberieme plech a ďatle 
presunieme na kus papierového obrúska, aby 
sme odstránili prebytočnú mastnotu. Servírujeme 
teplé, (prípadne vychladené na izbovú teplotu) 
doplnené o ozdobné špáradlá. 

Čo potrebujeme:
2 balenia nasekaného mrazeného špenátu 

6 vajec
10 gramov múky 

Hrnček strúhaného parmezánu
Pol hrnčeka rozpusteného masla

Soľ a korenie
Príprava:
Špenát varíme v uzavretom hrnci podľa inštrukcií na obale. Po 
uvarení odstránime prebytočnú vlhkosť precedením špenátu cez 
sieťku. V mise ho následne zmiešame s múkou, vajciami, maslom, 
syrom, soľou a korením. Prísady rozpracujeme do hmoty, 
z ktorej budeme tvarovať guľky s priemerom približne dva až 
tri centimetre. Guľky potom umiestime na papier na pečenie 
a vložíme do mrazničky. Po zmrazení a odstátí pečieme v rúre na 
180 stupňov desať minút – kým zľahka nezhnednú. Servírujeme 
teplé, posypané syrom či sezamom.

SLANINOVÉ ĎATLE S PREKVAPENÍM

TIP: 
Servírujeme  

teplé, posypané 
syrom či  

sezamom.

TIP: 
Servírujeme teplé 

(prípadne vychladené  
na izbovú teplotu),  

doplnené o ozdobné 
špáradlá. 

 SILVESTROVSKÉ ŠPENÁTOVÉ GUĽKY
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SUDOKU A OSEMSMEROVKA
V rámci Oddychovky sme pre vás tento raz pripravili sudoku a osemsmerovku, 
aby ste počas pomalých zimných dní nevyšli z cviku. Za správnu odpoveď 
máte možnosť získať: vyfarbovaciu mapu -  plagát 140 x 100 cm od  
www.pin-deco.cz. Riešenie osemsmerovky a čísla v označených poliach - 
sudoku (a=..., b=..., ...) 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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Úspešnej riešiteľke krížovky z minulého čísla: Dominike Beňadikovej z Valašskej Belej srdečne blahoželáme a posielame jej 2x Isla medic 
hydro+.

A

F

D

B C

E

G

Na Vianoce pokoj v duši, šťastie ktoré nič neruší, v novom roku veľa sily, by ste (tajnička 14 písmen). 

Z P D T E P L O T A N A N U K ANTIKA, ASTMA, BRÁZDA, 
ETIKA, KARAMEL, KRIEDA, 

LITERÁT, LOTOS, 
MÁRNICA, MELÓN, NANUK, 

NÁRUČ, OBEZITA, 
PERISKOP, POVRAZY, 
PRAVÁK, SMOTANA, 
ŠILTOVKA, TEPLOTA, 

ÚŽINA, VLOČKA, ŽALÁR, 
ŽALOBCA. 
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  Rašelinový balzam s bylinnými extraktmi
  Niektoré zo zložiek obsahujú látky, o ktorých 

je známe, že prinášajú úľavu pri svalovom 
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