
Jeseň 2019
Časopis pre zákazníkov lekárne ZADARMO

ADELA 
VINCZEOVÁ: 

MANŽELSTVO MI 
PRINIESLO DO 
ŽIVOTA POKOJ

STRAŠIAK RODIČOV: 
DETSKÝ DIABETES 

PRICHÁDZA BEZ 
OHLÁSENIA

LIEKY PO ZÁRUKE 
NEUŽIVAJTE! 

PATRIA SPÄŤ DO 
LEKÁRNE

SPUSTILI SME 
PRVÝ LEKÁRENSKÝ 

AUTOMAT NA 
SLOVENSKU

AKO SPRÁVNE 
SPORIŤ? MYSLITE 

NA ZLATÚ 
PRAVIDELNOSŤ



2 MAXimum

www.biopron.sk

deň 204
deň
293

deň 758

Vaša denná 
dávka Života

Prvých 1000 dní je zásadných 
pre zdravý vývoj dieťaťa a ovplyvňuje jeho celý život.

Pre Vás 
a Vaše dieťa.

Komplexná podpora 
črevnej mikrobioty 
a imunitného systému

Optimálna kondícia 
dieťaťa a matky 
počas tehotenstva

Správny vývoj 
črevnej mikrobioty 
a imunitného systému

(deň 0-270) (deň 271-635) (deň 636-1000)
Baby+Pregna+ Kids+

Výživové doplnky. S obsahom vitamínov D, B6, C alebo kyseliny listovej pre normálnu funkciu imunitného systému.

Biopron/8/2019/37SK

i n ze r c i a



3MAXimum

EDITORIÁL

OBSAH

Vydavateľ:
MIRAKL, a. s.

Einsteinova 23
841 01 Bratislava
IČO: 35 895 136

Šéfredaktor:
Ing. Andrej Križan

Redakcia:
MIRAKL, a. s.

Peter Sedláček 

Kolektív farmaceutov 

Zdroj foto TITULKA:
DANIELA MATUŠKOVÁ

Odborné články:
Tím lekárnikov z lekární Dr.Max

Námety, otázky, pripomienky:
redakciamaximum@drmax.sk

Inzercia: bindicsova.sona@drmax.sk

Grafi cká úprava a design:
Limitless Group, s. r. o.

Dunajská 8, 811 08 Bratislava

Foto: Depositphotos.com

novinky
SPUSTILI SME PRVÝ 

LEKÁRENSKÝ AUTOMAT 
NA SLOVENSKU.

4

zdravie
 LIEKY PO ZÁRUKE NIKDY 
NEUŽÍVAJTE A PRINESTE 

ICH DO LEKÁRNE.

12

novinky
LEKÁRNICI SA POZRELI 

NA ZÚBOK 23-TISÍC 
SLOVÁKOM.

5

rozhovor
ADELA VINCZEOVÁ: 

MANŽELSTVO MI 
PRINIESLO DO ŽIVOTA 

POKOJ.

14

zdravie
KÁVA: NÁPOJ, KTORÝ 

OHÚRIL A PIJE HO 
CELÝ SVET.

6

servis
AKO SPRÁVNE 

SPORIŤ? MYSLITE 
NA ZLATÚ 

PRAVIDELNOSŤ.

18

zdravie
NAŠTARTUJTE SVOJ 
IMUNITNÝ SYSTÉM.

8

recepty
ZÁSOBTE SA NA ZIMU 

UŽ POČAS JESENE.

20

zdravie
STRAŠIAK RODIČOV: 

DETSKÝ DIABETES PRÍDE 
BEZ OHLÁSENIA.

10

oddychovka
VYLÚŠTITE KRÍŽOVKU 

A VYHRAJTE 
KOZMETICKÝ BALÍČEK. 

22

MAXimum
Vydanie:
JESEŇ 2019

3. vydanie, ročník VIII, štvrťročník

Dátum vydania – 18. 9. 2019

Evidenčné číslo pre periodickú tlač s  názvom „MAXimum” 

je EV 4712/12. Medzinárodné štandardné číslo seriálu: ISSN: 

2585-7231. 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 na  danú tému, a  to edukačnou formou (ostatné 

materiály sú označené ako komerčné). Tento časopis 

nenahrádza poradenstvo lekárov ani lekárnikov.

ed i t o r i á l

Milí čitatelia,
byť lídrom prináša okrem iného aj mnohé 

povinnosti. My v  Dr.Max, ako jednotka na 

lekárenskom trhu na Slovensku, sme si toho 

vedomí. A preto okrem špičkovej zdravotnej 

starostlivosti, širokého portfólia sortimentu, 

služieb nad rámec štandardnej starostlivos-

ti, sa pre vás, našich zákazníkov snažíme 

neustále prinášať aj inovácie a  vylepšenia. 

Ostatnou významnou novinkou, ktorú sme 

pred časom priniesli, je výdajný lekárenský 

automat. Dnes už úspešne fungujú prístroje 

v  Bratislave a  v  Košiciach, ďalšie postupne 

pribudnú. Do konca tohto roka by ich malo 

byť na Slovensku v prevádzke päť. Od tejto 

novinky očakávame, že zákazníkom prinesie 

vyššiu dostupnosť liekov , a tým aj zlepší sta-

rostlivosť o ich zdravie. A to je naším hlavným 

cieľom, byť vám, našim zákazníkom, čo naj-

bližšie a počúvať vaše potreby, ktorým potom 

prispôsobujeme našu starostlivosť a odborné 

služby.

Okrem toho, že myslíme na vás, našich zá-

kazníkov, tak ako úspešná spoločnosť cítime 

aj zodpovednosť za tých, ktorým osud viac či 

menej skomplikoval život. Okrem množstva 

dobročinných aktivít, ktorým sa v  priebehu 

roka venujeme, sme aj dlhoročným hrdým 

partnerom a podporovateľom verejnej zbier-

ky Biela pastelka. Aj preto sme sa v  rámci 

jesenného vydania rozhodli, že vám prinesie-

me interview so známou osobnosťou, ktorá 

má k  tomuto projektu veľmi blízko. V  pravi-

delnej rubrike ROZHOVOR sme vyspovedali 

známu a  úspešnú moderátorku a  zároveň 

ambasádorku verejnej zbierky Biela pastelka 

Adelu Vinczeovú.

Atraktívneho obsahu sme však pripravili, sa-

mozrejme, oveľa viac. Na ďalších stranách 

jesenného vydania časopisu MAXimum opäť 

nechýbajú odborné rady od našich kolegov 

z lekární. Tentoraz sa venujú témam

ako detský diabetes či posilnenie imunity. 

V  rubrike ZDRAVIE si kladieme otázku, čo 

robiť s  nespotrebovanými liekmi, alebo aké 

radosti a starosti nám prináša jeden z najpo-

pulárnejších nápojov na svete – káva.

Prajem príjemné čítanie.

Andrej Križan
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Myšlienka uviesť leká rensky automat na 

Slovensku vznikla ako jeden z  výstupov 

inovačného laboratória Dr.Max Smart Lab. 

Inšpirovali sme sa zahraničnými trhmi, ale 

rozhodujúce boli najmä požiadavky vás, 

našich zákazníkov. Sú klienti, ktorí sa vo 

voľnom čase nedostanú do lekárne, alebo 

sa im jednoducho nechce v  lekárni čakať. 

Poznáme tiež skupinu ľudí, ktorí by uvítali 

riešenie svojho intímneho problému alebo 

požiadavky inak ako osobným stretnutím 

v  lekárni. Ide napríklad o  nákup inkon-

tinenčných vložiek, tehotenského testu 

a podobne.

ÚSTRETOVOSŤ VOČI
ZÁKAZNÍKOM
Výsledkom počúvania potrieb našich zá-

kazníkov a hľadaním spôsobov, ako im vy-

hovieť, je aj lekárensky automat, ktorý sme 

pred časom úspešne spustili ako prvý na 

Slovensku. Cieľom je tiež poskytnúť vám, 

našim zákazníkom, pridanú hodnotu vo 

forme dostupnosti produktov bez časovej 

obmedzenosti. Napríklad aj v  čase mimo 

otváracích hodín lekárne.

Výdajný lekárenský automat Dr.Max je 

dostupný nonstop a  má plniť doplnkovú 

úlohu pri poskytovaní služieb pacientom. 

„Špecializované poradenstvo a vysoká od-

bornosť budú vždy prvoradé. Sú to piliere, 

na ktorých je postavená aj naša každoden-

ná starostlivosť o  zákazníkov v  lekárňach 

a  ktorá je výsadou odborného personá-

lu. Zároveň však chceme ľuďom prinášať 

nadštandard v  starostlivosti o  ich zdravie. 

Príkladom tohto prístupu sú okrem iného 

aj odborno-preventívne kampane, na kto-

rých sa každoročne zúčastnia desiatky tisíc 

ľudí. Aktuálne je to technologická novinka 

v  podobe výdajného lekárenského auto-

matu, ktorý má zákazníkom priniesť zvýšený 

komfort a pridanú hodnotu lekární,“ vysvet-

ľuje Andrej Križan, komerčný riaditeľ lekární 

Dr.Max. Sortiment sme vyberali na základe 

požiadaviek klientov a  vychádzali sme aj 

z našich odborných skúseností. Lekárenský 

automat Dr.Max v  súčasnosti neobsahuje 

žiadne lieky, ktoré sú registrované Štátnym 

ústavom pre kontrolu liečiv. Patria sem aj 

voľnopredajné lieky, ako napríklad tabletky 

proti bolesti alebo proti horúčke. 

Napriek tomuto obmedzeniu sme sa snažili 

ponúknuť v automate taký sortiment, ktorý 

pomôže s riešením najčastejších drobných 

problémov a komplikácií. Doplnkovému cha-

rakteru automatu je prispôsobená aj skladba 

viac ako 60 produktov, ktoré sú rozdelené 

do šiestich regálov. Sú to najmä výživové 

doplnky, zdravotnícke pomôcky, niekoľko 

kozmetických výrobkov a potraviny.

Do konca roka 2019 by mali byť do pre-

vádzky uvedené ďalšie štyri lekárenské au-

tomaty. V čase vydania aktuálneho čísla ča-

sopisu MAXimum by mal byť už dostupný aj 

automat na Staničnom námestí v Košiciach. 

Tretí prístroj by sa mal nachádzať v  brati-

slavskej mestskej časti Dúbravka, na Ulici 

Mikuláša Schneidera-Trnavského. Zvyšné 

dve lokality budú známe už čoskoro.

nov inky

DR.MAX PRIŠIEL PRED ČASOM S ABSOLÚTNOU NOVINKOU V LEKÁRENSKOM SEGMENTE NA SLOVENSKU. 
OD INOVÁCIE V PODOBE VÝDAJNÉHO LEKÁRENSKÉHO AUTOMATU OČAKÁVA, ŽE PRINESIE ZÁKAZNÍKOM 
VYŠŠIU DOSTUPNOSŤ PRODUKTOV, A TÝM ZLEPŠÍ AJ STAROSTLIVOSŤ O ICH ZDRAVIE. PRVÉ ZARIADENIE 

PREVÁDZKOVANÉ AUTOMATIZOVANÝM VÝDAJNÝM SYSTÉMOM V LEKÁRNI NA SLOVENSKU BOLO V RÁMCI PI-
LOTNÉHO PROJEKTU SPUSTENÉ V PODCHODE NA TRNAVSKOM MÝTE V BRATISLAVE.

INOVÁCIA: SPUSTILI SME PRVÝ 
LEKÁRENSKÝ AUTOMAT

NA SLOVENSKU 

Kategórie a skladba
sortimentu v lekárenskom 
automate Dr.Max
1. Výživové doplnky a vitamíny

2.  Tráviace ťažkosti a problémy • pro-
biotiká

3.  Prechladnutie • očné prípravky

4. Zdravotnícke pomôcky • prvá pomoc

5.  Intímna hygiena • dezinfekcia • kĺby 
a svaly

6.  Potravinové doplnky pre deti a  pre 
dospelých

Autor: 

Peter Sedláček, 
PR manažér Dr.Max
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Garantom odborno-edukačnej kampa-

ne lekární Dr.Max spojenej s  dotazní-

kovým  prieskumom bola Slovenská ko-

mora zubných lekárov (SKZL). „Jedným 

zo zámerov SKZL je prevencia ústnych 

chorôb, využívajúc rôzne metódy eduká-

cie našej populácie. Zubný kaz je jedno 

z mála ochorení, ktorému je možné pred-

chádzať a  za jeho výskyt je zodpoved-

ný každý jedinec sám, respektíve rodič 

u svojich detí. Je preto nevyhnutné kaž-

dého naučiť o  jeho príčinách, o redukcii 

cukrov v  potrave a  o  tom, ako správne 

vykonávať ústnu hygienu,“ uviedla prof. 

MUDr. Neda Markovská, CSc., predsed-

níčka Výboru SKZL pre prevenciu a hlav-

ná odborníčka Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky pre zubné lekár-

stvo.

Medzi pozitívne zistenia kampane patrí 

to, že viac ako 90 percent opýtaných 

používa pri starostlivosti o ústnu hygienu 

zubnú kefk u. Menej uspokojivé už však 

je, že iba jedna tretina oslovených využí-

va medzizubnú kefk u alebo dentálnu niť.

Medzi tri najčastejšie dôvody návštevy 

zubného lekára za posledné dva roky 

zaradili účastníci kampane preventívnu 

prehliadku, dentálnu hygienu a  bolesť 

zuba. Alarmujúce však je, že až 3 percen-

tá opýtaných ľudí za posledné dva roky 

vôbec nenavštívili zubára.

VÝMENA ZUBNEJ 
KEFKY JE DÔLEŽITÁ
Ďalším nedostatkom, ktorý odhalila aj 

preventívna akcia v  lekárňach Dr.Max, 

je nepravidelná výmena zubnej kefk y. 

Podľa aktuálneho zistenia si mení zub-

nú kefk u každé 3 mesiace 63 percent 

opýtaných. Len 17 percent účastníkov 

prieskumu v lekárňach uviedlo, že si vy-

mieňajú zubnú kefk u pravidelne každé 

tri mesiace a vždy po prekonaní nejakej 

infekčnej choroby. Na otázku lekárni-

kov, či návštevníci poznajú najčastejšie 

uvedené dôvody vzniku zubného kazu, 

odpovedalo až 86 percent „áno“. Zvyš-

ných 13 percent opýtaných si nemyslí, 

alebo nevie o  tom, že dokonalá ústna 

hygiena, obmedzenie sladených nápo-

jov a jedál je ideálnou prevenciou proti 

zubnému kazu. Značne nepriaznivým 

ukazovateľom prieskumu je ďalšie zis-

tenie, že pre 13 percent opýtaných ľudí 

je krvácanie ďasien pri čistení zubov 

normálne a bežné.

Do edukačnej kampane lekární Dr.Max 

s názvom „Dni dentálnej hygieny“ sa cel-

kovo zapojilo 22 820 ľudí. Z  toho bolo 

73 percent žien a 27 percent mužov. „Vý-

sledky dentálnej kampane potvrdzujú, 

že prevencia a  poradenstvo majú zmy-

sel a  prinášajú pozitívne výsledky. Hoci 

Slováci nemajú podľa prieskumu ideálne 

vedomosti a dokonalé návyky v starostli-

vosti o zuby a o ústnu hygienu, v medzi-

ročnom porovnaní vybraných ukazovate-

ľov môžeme hovoriť o miernom zlepšení. 

V  starostlivosti a  v  edukácii ľudí vidíme 

zmysel, preto budeme v  aktivitách spo-

jených s  odbornými kampaňami pokra-

čovať aj ďalej,“ vysvetlila Jana Varsová, 

farmaceutka a  špecialistka na odborné 

kampane z Dr.Max.

Odborníci v  lekárňach počas kampa-

ne vysvetlili návštevníkom, ako sa majú 

správne starať o  zuby a o ústnu dutinu, 

prečo je dôležitá starostlivosť o  medzi-

zubné priestory, ale aj to, ako si majú 

správne vybrať zubnú kefk u. Objasnili im 

tiež, prečo je potrebná pravidelná náv-

števa u zubného lekára a u dentálneho 

hygienika.

LEKÁRNICI SA POZRELI NA ZÚBOK
23-TISÍC SLOVÁKOM

TÝŽDENNÁ EDUKAČNÁ KAMPAŇ VO VIAC AKO 300 LEKÁRŇACH DR.MAX 
UKÁZALA SILNÉ STRÁNKY, ALE  AJ ZNAČNÉ NEDOSTATKY SLOVÁKOV 
V STAROSTLIVOSTI O ZUBY A O ÚSTNU HYGIENU.

nov inky

Autor: 

Peter Sedláček, 
PR manažér Dr.Max
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KOFEÍN V ĽUDSKOM TELE
Účinok kofeínu nastupuje rýchlo, u niekto-

rých ľudí do niekoľkých minút, a  trvá do-

vtedy, kým ho telo úplne nespracuje. To 

však závisí od viacerých faktorov, od jeho 

množstva, od veku konzumenta, od jeho te-

lesnej hmotnosti a aj od citlivosti na kofeín. 

Každý človek môže pociťovať efekt kofeínu 

rôzne. Polčas eliminácie kofeínu je približne 

5 hodín, to znamená, že o 5 hodín sa z tela 

vylúči polovica prijatého kofeínu. Vrchol 

účinku nastupuje po 15 až 45 minútach, po 

konzumácii. Vtedy môžeme cítiť podrážde-

nosť, nutkanie na močenie a nával energie. 

Následne sa tieto symptómy strácajú a ko-

feín sa začína z tela vylučovať.

Kofeín v  primeraných dávkach, 3 mg na 

kilogram telesnej hmotnosti, zvyšuje 

ostražitosť, znižuje únavu a môže vyvolať 

eufóriu tým, že stimuluje centrálny nervo-

vý systém. Je užitočný, ak si potrebujeme 

udržať bdelosť a sústredenie. Povzbudzu-

je aj činnosť srdca, zvyšuje sekréciu ža-

lúdočných štiav a  senzibilizuje dýchacie 

centrum, rozširuje tepny. Pri niektorých 

športoch zvyšuje aj telesný výkon. 

Po požití kofeínu dochádza k  do-

časnému zvýšeniu metabolizmu 

a k odbúravaniu tukov. Navyše 

zvyšuje účinok liečiv proti bo-

lesti, a preto sa pridáva aj do 

niektorých liečiv. Bolo doká-

zané, že káva znižuje pravde-

podobnosť rakoviny prsníkov, 

hrubého čreva, konečníka, 

najvnútornejšej vrstvy materni-

ce a prostaty. Taktiež znižuje ri-

ziko vzniku Parkinsonovej cho-

roby a cukrovky 2. typu.

ČO AK SME TO
S KÁVOU PREHNALI
V  neprimeraných dávkach, 400 až 

800 mg denne, alebo u  ľudí citlivých na 

kofeín môže spôsobiť nesústredenosť, 

podráždenosť, trasenie rúk, potenie, 

zhoršenie spánku a  zvýšenie tepu. Do-

konca môže spôsobiť aj arytmiu, zrýchliť 

dýchanie a  u  niektorých jedincov môže 

krátkodobo spôsobiť psychické problémy, 

úzkosť či depresiu. Navyše môže zaťažiť 

žalúdok a občas privolať hnačku. Rýchle 

nárasty a poklesy hladiny cukru v krvi po 

konzumácii kofeínu môžu viesť k výkyvom 

psychickej rovnováhy a k bolestiam hlavy. 

Existujú dôkazy o  tom, že kofeín môže 

zhoršiť jemnú motoriku.

KEDY ÁNO A KEDY
RADŠEJ NIE
Kofeín môže znižovať účinnosť množstva 

liekov, napríklad tých na krvný tlak, na 

spanie alebo na úzkosť. Niektoré antibio-

tiká, ako je ciprofl oxacín alebo echinacea, 

môžu spomaľovať jeho vylučovanie, a teda 

predlžovať účinok kofeínu. Naopak, ľu-

bovník znižuje hladinu kofeínu tým, že 

stimuluje jeho odbúravanie.

KÁVA: NÁPOJ,
KTORÝ OHÚRIL 

A PIJE HO CELÝ SVET
NÁPOJ, KTORÝ SA TEŠÍ NESMIERNEJ OBĽUBE, A TO VO VŠETKÝCH KÚTOCH SVETA. KÁVA A V NEJ OBSIAHNUTÝ 

KOFEÍN JE DOSTUPNÝM A ZÁROVEŇ PRÍJEMNÝM „ŽIVOTABUDIČOM“ PRE MNOHÝCH Z NÁS. EXISTUJE VEĽA 
RÔZNYCH HISTORIEK O JEHO OBJAVENÍ A AJ VY SAMI DOZAISTA POZNÁTE MNOŽSTVO DÔVODOV A PRÍLEŽI-

TOSTÍ, PRI KTORÝCH TENTO LAHODNÝ NÁPOJ ĽUDIA PIJÚ. VIETE, ČO VOŇAVÝ A PRE MNOHÝCH ĽUDÍ NEODMYSLITEĽ-
NÝ NÁPOJ NIE LEN RANNÉHO RITUÁLU V SEBE UKRÝVA A AKO VLASTNE KÁVA PÔSOBÍ NA NÁŠ ORGANIZMUS?
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NOVINKA

SIRUP NA VŠETKY DRUHY KAŠĽA
spojené s prechladnutím

Zmierňuje suchý dráždivý 
+ prieduškový kašeľ

RÝCHLA ÚĽAVA

Zdravotnícké pomôckyt í ké ô kZd t í ké ô

NOVINKA

SIRUP NA VŠETKY DRUHY KAŠĽA

Koľko kofeínu sa nachádza v...
Káve:  70 až 120 mg (odroda robusta ob-

sahuje 2 až 3x viac kofeínu ako ara-
bica)

Energetickom nápoji: 80 až 180 mg

Horúcej čokoláde, kakau (180 ml): 9 mg

Coca Cole (330 ml): 30,8 mg

Coca Cole Light (330 ml): 41,25 mg

Kofole (330 ml): 49,5 mg

Čiernom čaji (200 ml): 23 až 110 mg

Oolong čaji: 12 až 55 mg

Zelenom čaji (200 ml): 8 až 36 mg

Bielom čaji: 6 až 25 mg

PREČO JE KÁVA
OBČAS DROGOU
Ako aj pri iných drogách, aj pri kofeíne 

môže vzniknúť závislosť a pri jeho náhlom 

vysadení sa môžu objaviť abstinenčné 

symptómy ako únava, podráždenosť, bo-

lesť hlavy, zhoršená sústredenosť, nevoľ-

nosť a  bolesť svalov. Symptómy sa spra-

vidla vytratia, ak si opäť kofeín v  nejakej 

forme doprajeme, alebo ak nie, po nie-

koľkých dňoch samy zmiznú. Abstinenčné 

symptómy sú horšie v prípadoch, ak pre-

stanete prijímať kofeín nárazovo, preto 

je lepšie dávku postupne znižovať.

ENERGIA BEZ KOFEÍNU
Doprajte si 10 minút slnka, vybehnite 

po schodoch alebo na prechádzku. 

Ponaťahujte sa, urobte si smoothie z čer-

stvého ovocia, dajte si studenú sprchu, 

počúvajte hudbu, smejte sa a vypite pohár 

vody. Vyskúšať môžete aj povzbudzujú-

ce výživové doplnky z  lekárne, napríklad 

s  obsahom ženšenu, ginka, koenzýmu 

Q10. Deň správne naštartujete výdatnými 

raňajkami, vyhnúť by ste sa mali nezdravým 

sladkostiam a v noci dodržiavajte správnu 

spánkovú hygienu. Odporúča sa pred spa-

ním vypnúť všetku elektroniku, lebo práve 

tá môže narúšať zdravý a  plnohodnotný 

spánok. Na otázku, či si kofeín dopriať, ale-

bo sa mu vyhýbať, si každý musí odpove-

dať sám, alebo – ako povedal Paracelsus: 

„Dosis facit venenum.“ – Dávka robí jed, 

teda čo je v  malých množstvách liečivé, 

môže byť vo veľkých dávkach jedom.

  Čaje a kofeín
Pri čajoch obsah kofeínu závisí od druhu 

čaju a od jeho prípravy. Biely čaj obsahuje 
najmenej kofeínu a najviac pre telo pro-
spešných látok. V čaji je kofeín viazaný na 
triesloviny, preto sa do krvi dostáva postupne, 

a  tým je jeho účinok pozvoľnejší a často  poc itovo 
príjemnejší.

Autor: 

PharmDr. Alena 
Matulová, 
Lekáreň Dr.Max Sereď
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ČO JE TO IMUNITNÝ SYSTÉM
Základnou funkciou imunitného systé-

mu je obrana proti cudzorodým látkam 

a proti infekcii. Schopnosť odolávať naj-

mä vonkajším faktorom sa vyjadruje mie-

rou imunity, ktorú človek môže zdediť. 

Vtedy je reč o  prirodzenej, čiže o  vro-

denej imunite, za ktorú vďačíme našej 

genetike. Na druhej strane hovoríme 

o imunite získanej, čiže adaptívnej. Je to 

schopnosť organizmu adaptovať sa v no-

vých podmienkach. Imunitný systém sa 

vekom vyvíja a je úzko spätý s nervovým 

systémom. Novorodenci a dojčatá majú 

ešte nezrelý imunitný systém a  nemajú 

vybudovanú takzvanú špecifi ckú pamäť. 

Prvý polrok dieťa chránia hlavne proti-

látky, ktoré získalo od matky. Druhý pol-

rok postupne dozrievajú zložky imunity 

a budujú sa až do puberty. Nezastupiteľ-

nú úlohu vo vývoji imunitného systému 

má dojčenie. Materské mlieko obsahuje 

celý rad zložiek potrebných pre vývoj 

dieťaťa a pre budovanie jeho imunity.

Predškoláci a školáci majú imunitný sys-

tém dokonalejší. V  tomto veku je úzko 

prepojený s nervovým systémom. Veľmi 

ho ovplyvňuje myslenie a  stres dieťaťa, 

preto je dôležité, aby bolo dieťa priprave-

né na zmenu prostredia, či už ide o škôl-

ku, alebo o  školu. V  puberte dosahuje 

imunitný systém vrchol a  je úplne vyvi-

nutý. Vekom jeho účinnosť klesá a u star-

ších ľudí sa môže javiť aj ako „opotrebo-

vaný“. Preto má veľký význam starať sa 

o svoje zdravie, budovať si imunitný sys-

tém už od malička a počas celého života.

NEGATÍVNE VPLYVY
Na imunitný systém vplýva mnoho fak-

torov, ktoré ho narúšajú. Medzi hlavné 

faktory patrí stres, znečistené životné 

prostredie, jednotvárna strava, nedosta-

tok spánku, časté užívanie antibiotík, faj-

čenie a alkohol. Oslabený organizmus sa 

môže prejaviť celkovým pocitom únavy, 

zníženou obranyschopnosťou, častými 

vírusovými, bakteriálnymi a  plesňovými 

infekciami alebo zhoršeným hojením rán.

POSILNITE SI IMUNITU 
PRIRODZENE
Dôležitá je prevencia! V súčasnosti trpí 

oslabenou imunitou každý tretí človek. 

NAŠTARTUJTE SVOJ 
IMUNITNÝ SYSTÉM

JESEŇ PRINÁŠA CHLADNEJŠIE A DAŽDIVEJŠIE DNI, POČAS KTO-
RÝCH JE NAŠA OBRANYSCHOPNOSŤ VYSTAVENÁ NADMERNEJ ZÁ-
ŤAŽI. JE ČAS, ABY SME NAŠE TELO PRIPRAVILI NA SYCHRAVÉ PO-

ČASIE A DOPLNILI SI ZÁSOBY VITAMÍNOV A MINERÁLOV. PREZRADÍME 
VÁM A PORADÍME, PREČO JE DÔLEŽITÉ V TOMTO OBDOBÍ POSILŇOVAŤ 
IMUNITNÝ SYSTÉM A NAJMÄ AKO NA TO.
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VITAMÍN C je dôležitý vita-
mín a antioxidant na posilne-
nie organizmu a pre správne 
fungovanie imunitného systé-
mu. Podporuje odolnosť orga-

nizmu proti infekciám a slúži ako prevencia 
chrípky a nachladnutia. Vyššie dávky sa uží-
vajú hlavne v jesenných a v zimných mesia-
coch, keď je chrípkové obdobie. Céčko je 
bohato zastúpené v  citrusových plodoch, 
v šípkach, v petržlene, v slivkách, v čiernych 
ríbezliach a v paprike.

VITAMÍN D3 je nielen po-
trebný na správne vstrebáva-
nie vápnika a fosforu a na za-
chovanie zdravých kostí 
a zubov, ale pozitívne ovplyv-

ňuje aj imunitný systém a zohráva dôležitú 
úlohu v delení buniek. Posilňuje organizmus 
a znižuje únavu a vyčerpanosť. Je vhodný 
pre deti od narodenia. Tvorí sa pôsobením 
slnečného žiarenia na pokožku, ale v jesen-
ných a v zimných mesiacoch je vhodné ho 
dopĺňať. Najviac je obsiahnutý v tučných ry-
bách, ako je losos a makrela.

SELÉN A  ZINOK chránia 
telo pred škodlivými vplyvmi, 
bojujú proti infekciám, posil-
ňujú imunitu a obnovujú tka-
nivá v tele. Bohatým zdrojom 

selénu sú orechy, ryby a vnútornosti. Zinok 
nájdeme v tekvicových semiačkach, v stru-
kovinách, v  červenom mäse, v  mlieku 
a v mliečnych výrobkoch.

VITAMÍNY SKUPINY B
všeobecne pomáhajú udržia-
vať predovšetkým správne 
fun govanie metabolizmu, te da 
proces látkovej premeny 

v tele. Nachádzajú sa v kvasniciach, v obilni-
nách a v strukovinách.

VITAMÍN A je silný antioxi-
dant, ktorý lieči zápaly v tele, 
podporuje funkcie imunitné-
ho systému a obnovuje tkani-
vá. Nachádza sa v mrkve, vo 

vajíčkach, v rybách a v pečeni.

HLIVA USTRICOVÁ, pres-
nejšie jej výťažok betaglukán, 
je látka, ktorá zvyšuje odolnosť 
proti baktériám a vírusom. Po-
máha telu bojovať proti chríp-

ke a nachladnutiu, regeneruje tkanivá a cel-
kovo posilňuje organizmus. Betaglukán je 
vhodný pre deti od troch rokov a pre dospe-
lých. Vhodný je aj na dlhodobé užívanie hlav-
ne v jesenných a v zimných mesiacoch.

PROBIOTIKÁ majú veľký 
význam pre správne fungova-
nie imunitného systému a pre 
stav nášho tráviaceho traktu. 
Prvoradý krok spočíva v  ná-

prave mikrobiálneho prostredia a práve na 
to slúžia probiotiká. Obsahujú takzvané lak-
togénne baktérie, ktoré kolonizujú tráviaci 
trakt a  pôsobia na zlepšenie imunity, na 
správne fungovanie trávenia, pri zápchach 
a pri hnačkách. Môžu sa podávať deťom od 
narodenia, sú aj na dlhodobé užívanie.

ECHINACEA, presnejšie 
extrakt z  tejto rastliny. Hlav-
ným účinkom je podpora pro-
dukcie buniek imunitného 
systému. Posilňuje obra-

nyschopnosť, pôsobí preventívne, ale mož-
no ju použiť aj pri chrípke a nachladnutí. Je 
vhodná pre deti od jedného roka.

RAKYTNÍK, rakytníkový 
olej prispieva k  prirodzenej 
obranyschopnosti organiz-
mu, podporuje metaboliz-
mus, znižuje únavu. Je vhod-

ný pre deti od troch rokov.

KOLOSTRUM, alebo mle-
dzivo, je tekutina, ktorú pro-
dukujú mliečne žľazy cicav-
cov krátko pred pôrodom 
a počas prvých dní po pôro-

de. Najčastejšie sa používa kravské kolos-
trum, ktoré je bohaté na imunoglobulíny, 
vitamíny, minerály a  aminokyseliny. Naj-
dôležitejšou zložkou sú práve imunoglobulí-
ny, ktoré sú zodpovedné za rýchlu obrannú 
reakciu organizmu proti vírusom a baktéri-
ám a na posilnenie imunitného systému. 
V lekárňach sú dostupné vo forme kapsúl 
a pre malé deti vo forme sirupu. Sú vhodné 
pre deti od šiesteho mesiaca.

Na posilnenie imunity pozitívne vplýva 

napríklad otužovanie. Ideálne je s ním 

začať už od malička, pomáha aj sprcho-

vanie sa vlažnou vodou a  časté pre-

chádzky v zimných mesiacoch.

Asi 60 až 80 percent imunitných bu-

niek sa nachádza v  črevách, preto je 

dôležitá vyvážená a  zdravá strava. 

Črevná mikrofl óra spolu s  črevnými 

povlakmi vytvára takzvanú prvú imu-

nitnú ba riéru, preto by strava mala byť 

vyvážená, s  vysokým podielom ovo-

cia, zeleniny, celozrnných produktov 

a  bielkovín. Dôležitý je aj pitný režim, 

vyhýbajte sa sladeným nápojom a rad-

šej siahnite po čistej vode, po ovoc-

ných alebo po zeleninových šťavách. 

Odporúča sa piť aj bylinné čaje, hlavne 

zo šípok, z bazy, z rakytníka, zo zázvo-

ru a z echinacey. 

Veľmi dôležitý je aj spánok, ktorého si 

treba dopriať čo možno najviac. Bez 

kvalitného spánku nie je možné zabez-

pečiť dostatočnú regeneráciu celého 

organizmu vrátane imunity. Snažte sa 

vo svojom živote eliminovať stres. Dl-

hodobý stres a  negatívne emócie pri-

spievajú k  oslabeniu imunity. Skúste 

spomaliť, meditujte, hrajte sa s  deťmi 

a viac sa smejte. V neposlednom rade 

je to aj aktívny pohyb. Stačí denne 30 

minút aktívneho pohybu, najlepšie na 

čerstvom vzduchu. Pohyb a  cvičenie 

zvyšujú počet prirodzených protilátok 

u detí a  aj u dospelých.

Nie zbytočne sa hovorí, že lepšia je 

prevencia ako liečba, preto priprav-

te svoje telo na náročnejšie chladné 

obdobie a  vychutnajte si každý deň 

v zdraví a plní energie. V každej lekár-

ni vám odborný personál rád poradí 

a vyberie pre vás ten najvhodnejší prí-

pravok.

Autor: 

Tatiana Kocúrková, 
Lekáreň Dr.Max Žilina

KEĎ POTREBUJE 
IMUNITA
POMÔCŤ
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STRAŠIAK RODIČOV:
DETSKÝ DIABETES 

PRÍDE BEZ OHLÁSENIA
DIABETES VTRHNE DO ŽIVOTA DIEŤAŤA A JEHO RODIČOV BEZ VAROVANIA A NARUŠÍ VŠETKY ZAUŽÍVANÉ 

STEREOTYPY. OVPLYVNÍ DOSLOVA KAŽDÚ MINÚTU BEŽNÉHO ŽIVOTA. NEDÁ SA ODLOŽIŤ A ANI VYLIEČIŤ. 
JE TO NAOZAJ VÁŽNY PROBLÉM, PRETOŽE CELOSVETOVO ZAZNAMENÁVAME ALARMUJÚCI NÁRAST DET-

SKÝCH DIABETIKOV UŽ V PREDŠKOLSKOM VEKU. V PRINCÍPE ROZOZNÁVAME DVA ZÁKLADNÉ, NAJČASTEJŠIE 
SA VYSKYTUJÚCE TYPY CUKROVKY.
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DIABETES MELLITUS 1. TYPU
Patrí medzi autoimunitné ochorenia 

a u  niektorých pacientov je pôvod 

ochorenia nezistiteľný. Je najčastej-

šou endokrinnou chorobou v  det-

skom veku a nazýva sa aj juvenilný 

diabetes. Lekári udávajú vo výskyte 

diabetu 1. typu dva vekové vrcholy. 

Prvým je skoré detstvo, od 0 do 5 ro-

kov, druhý je v období puberty. Výskyt 

diabetu 1. typu vykazuje celosvetovo 

stúpajúcu tendenciu. V  slovenskej 

detskej populácii ročne pribudne pri-

bližne 120 až 130 nových pacientov 

s týmto typom ochorenia. Alarmujúce 

je, že každoročne sa tieto čísla zvyšu-

jú. Najväčší nárast pritom pozorujeme 

práve u detí v predškolskom veku.

AKÉ SÚ PRÍZNAKY
Klinickým prejavom cukrovky 1. typu 

je hyperglykémia, teda zvýšená hladi-

na cukru v  krvi. Predchádza jej bez-

príznakové obdobie s rôznou dĺžkou 

trvania, od niekoľkých mesiacov 

až do niekoľkých rokov. Rodič 

by mal spozornieť, ak si všim-

ne, že dieťa zdravotne nepro-

spieva. Medzi známe príznaky 

patrí časté močenie, časté pitie, 

chudnutie, rozvrat rovnováhy or-

ganizmu až ketoacidóza. Ide o zá-

pach v  podobe vône acetónu, ktorú 

cítiť z úst.

Medzi ďalšie príznaky patrí prudký 

hlad, svrbenie a náchylnosť na infek-

cie. Zvlášť u starších detí býva až v 75 

percentách prítomné chudnutie, skles-

losť dieťaťa a znížené napätie kože. Pri 

30 až 40 percentách detí v ketoacidó-

ze býva prítomné zvracanie a  bolesť 

brucha. Ďalším častým znakom môže 

byť prítomnosť kvasinkovej infekcie 

na genitáliách alebo zápal močových 

ciest.

NEUSTÁLY DOHĽAD
Cukrovka 1. typu je diagnóza veľmi 

špecifi cká tým, že si vyžaduje úplnú 

spoluprácu pacienta. V prípade diabe-

tického dieťaťa aj neustálu starostlivosť 

a dohľad nad stravovaním zo strany 

rodičov. Rovnako aj pomoc pri apli-

kácii inzulínu. Toto ochorenie sa však 

nedá odložiť a ani vyliečiť jedným po-

daním tabletky. Liečba cukrovky 1. typu 

zahŕňa liečbu pomocou inzulínových 

injekcií. Ak by sa totiž inzulín podával 

v podobe tabliet či kvapiek, nemal by 

požadovaný účinok. Pri trávení by sa 

rozložil a do krvi by sa dostal iba v mi-

nimálnom množstve.

MALÍ ŠKOLÁCI
Rodičia malých diabetikov musia byť 

vo veľkej miere nielen rodičmi, ale aj 

psychológmi. Platí to najmä pri vysvet-

ľovaní, čo to je cukrovka.  Malého ško-

láka musia rodičia pripraviť a  naučiť, 

ako si zmerať glykémiu a ako si pichnúť 

inzulín. Menšie detičky väčšinou po-

trebujú pomoc učiteľky alebo v  čase 

aplikácie prichádzajú za nimi do školy 

rodičia. Malí pacienti si do školy nosia 

balíček určený na prípadnú hypoglyké-

miu, ako napríklad sladený džús alebo 

hroznový cukor.

Dôležité je tiež dieťa pripraviť aj na 

zvedavé otázky spolužiakov. Dobré je, 

ak rodičia po dohode s učiteľmi prídu 

do školy a  spolužiakom vysvetlia, čo je 

to cukrovka a že diabetické dieťa musí 

dodržiavať presné pravidlá a  režim. 

Detský kolektív vie byť z nevedomosti 

krutý, ale vysvetlením sa zo spolužia-

kov môžu stať aj pomocníci. Odborníci 

odporúčajú, aby dieťa navštevovalo 

krúžky a mimoškolské aktivity, aby sa 

čo najlepšie cítilo v detskom kolektíve.

DIABETES MELLITUS 2. TYPU 
Je označovaný ako diabetes dospe-

lých, v  minulosti bol tento typ u  detí 

veľmi vzácny, teraz to už tak nie je. 

Zodpovedná je za to hlavne zlá živo-

tospráva a  nedostatok fyzickej aktivi-

ty. Rizikové sú najmä deti, ktoré trpia 

nadváhou alebo obezitou. Tieto formy 

diabetu môžu byť zmiernené, alebo 

dokonca potlačené, zmenou životného 

štýlu alebo pomocou liekov. Symptómy 

tohto typu ochorenia môžu chýbať.

Medzi život ohrozujúce situácie patrí 

diabetická kóma, ktorá vzniká v  dô-

sledku extrémne nízkych hodnôt cukru 

v  krvi, ale aj hypoglykemický šok, pri 

ktorom príliš klesnú hodnoty glukózy 

v  krvi. Diabetes je ochorenie, ktoré 

sa nedá úplne vyliečiť, avšak dodr-

žiavaním stanoveného režimu sa dá 

dosiahnuť  veľmi dobrá kvalita života 

diabetika.

Autor: 

PharmDr. Júlia Kollárová, 
Lekáreň Dr.Max Lipany
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Vo všeobecnosti platí, že s  liekmi na 

predpis by sme nikdy nemali experi-

mentovať, najmä po uplynutí ich doby 

exspirácie. Užívanie takýchto liekov 

môže byť nebezpečné a navyše môžu 

aj nepriaznivo ohroziť zdravie pacien-

tov. Ľudia si často myslia, že lieky do-

stupné bez lekárskeho predpisu by 

nemali mať nepriaznivý vplyv na zdra-

vie človeka, lenže opak je pravdou! 

Napriek týmto poznatkom môžu takéto 

lieky veľmi uškodiť a dokonca až ohro-

ziť život človeka. Dôvodom je, že lieky 

po dátume spotreby strácajú účinok. 

Okrem toho sa môže zmeniť aj ich von-

kajší vzhľad a nie je možné garantovať 

ani správny účinok lieku.

SPRÁVNA DÁVKA
PO EXSPIRÁCII
Účinok takýchto liekov je znížený ale-

bo liek svoj účinok stráca. Pacient, 

ktorý tento liek užije, nevie odhadnúť, 

ako zaúčinkuje. Opatrnosť je namieste, 

najmä ak ide o lieky súvisiace so srdco-

vými ochoreniami, pri diabete alebo pri 

horúčkach. Stále však platí, že lieky po 

uplynutí doby spotreby by sa v žiadnom 

prípade nemali užívať.

ČO ROBIŤ 
S NESPOT-
REBOVANÝ-
MI LIEKMI
Preexspirované 

alebo nepoužité 

lieky je potreb-

né vždy odovzdať 

do lekárne. Je to 

nebezpečný odpad, 

ktorý by sme nemali 

svojvoľne likvidovať. Ľu-

dia často netušia, čo majú 

s takýmito liekmi urobiť a kam 

ich majú odovzdať. Vyhodenie do 

koša alebo splachovanie v toalete ur-

čite nepatrí medzi správne riešenia.

Pri vrátení liekov do lekárne je potreb-

né vedieť aj to, ako tieto lieky odovzdať. 

Často sa stáva, že ľudia odovzdávajú lie-

ky tak, ako ich nájdu doma, to znamená, 

že sú zabalené v  papierových obaloch. 

Papierový obal však nie je nebezpečný 

odpad, a preto je možné vyhodiť ho do 

koša a  lieky odovzdať bez neho. Lieky 

do lekárne treba odovzdávať vždy bez 

obalov. Teda tablety, kapsuly a  čapíky 

vybrané z papierovej škatuľky a z obalu 

PRE MNOHÝCH ĽUDÍ PREDSTAVUJE JESEŇ VHODNÚ PRÍLEŽITOSŤ 
NA VEĽKÉ UPRATOVANIE A NA VYTRIEDENIE NEPOTREB-
NÝCH VECÍ. NEZABÚDAJTE ANI NA TO, ŽE AJ DOMÁCA 

LEKÁRNIČKA POTREBUJE Z ČASU NA ČAS SKONTROLOVAŤ, 
ABY STE ZISTILI, ČI JE JEJ OBSAH EŠTE POUŽITEĽNÝ A BEZ-
PEČNÝ. ODBORNÍCI OPAKOVANE VARUJÚ PRED RIZIKA-
MI, KTORÉ SÚVISIA S UŽÍVANÍM LIEKOV PO EXSPIRÁCII 
A VYZÝVAJÚ PACIENTOV, ABY NESPOTREBOVANÉ LIE-
KY ODNIESLI NASPÄŤ DO LEKÁRNE.

Ú PRÍLEŽITOSŤ
EPOTREB-
OMÁCA 
OVAŤ,
BEZ-
A-
I

d, 

mali

ť. Ľu-

o majú 

obiť a kam 

Vyhodenie do

vanie v toalete ur-

právne riešenia

LIEKY PO 
ZÁRUKE NIKDY 

NEUŽÍVAJTE 
Ť 
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z  umelej 

hmoty. Lieky 

v  tekutej forme zase 

vo fľaškách. Lieky pri odovzdávaní netre-

ba triediť podľa toho, na čo boli určené.

Injekčné formy liekov je potrebné 

uskladniť napríklad do prázdnej plas-

tovej fľaše, prípadne nespotrebované 

injekcie uchovať v  pôvodnom obale. 

Do lekárne nepatrí odpad z výživových 

doplnkov, z  kozmetických prípravkov, 

zo zdravotníckych pomôcok alebo z ho-

meopatických liekov.

Všetky preexspirované alebo ne-

spotrebované lieky možno bez-

platne vrátiť do ktorejkoľvek 

verejnej lekárne. Lekáreň 

je zo zákona povinná takéto 

lieky prevziať a mať vytvorené 

miesto na zhromažďovanie lie-

kov vyzbieraných od obyvateľ-

stva.

Nespotrebované lieky sú v lekár-

ňach uchovávané v označených 

nádobách chránených proti 

zneužitiu až do odovzdania 

špecializovaným spoločnos-

tiam, ktoré vykonávajú zber 

dvakrát za rok. Tie potom ne-

použité lieky zlikvidujú tak, aby 

nedošlo ku kontaminácii pôdy ani 

podzemných vôd. Približné množ-

stvo, ktoré ľudia odovzdajú, sa po-

hybuje okolo 100 a viac kilogramov.

Je veľmi dôležité v  záujme bezpeč-

nosti, čistoty životného prostredia 

a  zdravia odovzdávať nespotrebova-

né alebo preexspirované lieky do le-

kárne, čo predstavuje najefektívnejší 

a  najbezpečnejší spôsob ich likvidá-

cie. Za odovzdanie nespotrebova-

ných liekov sa nič neplatí, zaberie to 

minimum času, ale výrazne to vplýva 

na zachovanie zdravia našej planéty.

z  umelej 

hmoty Lieky

š

t

d

p

ne

pod

stvo,

hybuje

Je veľm

nosti, č

a  zdrav

né aleb

kárne č

ky p

trebo

pla

ver

je zo

lieky 

miesto

kov vyz

va.

Nespotre

ňach uch

nádobác

zneužitiu

liz

Všetk

spot

k

stv

N

ň

Pred každým užívaním 
lieku skontrolujte 
dátum exspirácie.

Lieky viazané na 
lekársky predpis 

po exspirácii nikdy 
neužívajte.

Nevyhadzujte 
krabičky a príbalové 

letáky, ktoré 
obsahujú 

dôležité informácie.

 Pravidelne kontrolujte 
svoje lieky aj lekárničku 

a oddeľte lieky po 
exspirácii, prípadne 

tesne pred ňou.

ZÁSADY KONTROLY LIEKOV PRED UŽÍVAANÍMZÁSADY KONTROLY LIEKOV PRED UŽÍVAANÍM

Autor: 

Bc. Jakub Smieško, 
Lekáreň Dr.Max Bratislava
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ADELA VINCZEOVÁ: 

MANŽELSTVO
MI PRINIESLO

DO ŽIVOTA POKOJ   
Foto: Daniela Matušková
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Kde a akým spôsobom ste strávili leto?
Leto sme strávili na rôznych miestach. 

V Singapure sme zisťovali, ako ekologic-

ky môže fungovať jedno mesto a zároveň 

sme si uvedomovali aj vlastnú uhlíkovú 

stopu týmto ázijským preletom. Opäť sme 

robili vedúcich v tábore Detský Babylon, 

kde nám bolo úplne najlepšie. Užili sme 

si niekoľko dní v Alpách a  tiež sme ab-

solvovali zopár kratších výletov v Tatrách. 

Navštívili sme Bielovodskú dolinu a miest-

ni obyvatelia nám ukázali, ako to tam vy-

zerá s lesmi.

Ako prebiehali Vaše spoločné dni s man-
želom v detskom tábore?
S  manželom sme sa v  tábore stretávali 

a kontaktovali asi tak, ako s ostatnými ve-

dúcimi. Bolo tam toľko práce a zodpoved-

nosti, že na manželské trávenie času nebol 

priestor. Vždy som sa potešila, keď sme 

tam na seba natrafi li, alebo sme aspoň 

spolu stáli v rade na dukátové buchtičky. 

Mali sme spoločnú dielňu detí, takže sme 

trávili čas s tým istým kolektívom. Naše sa-

mostatné spoločné dni s manželom pre-

biehali pohodovo, oddychovo, športovo, 

golfovo, slnečne a horúco. Okrem iného aj 

spoteno, pri pive, na rôznych grilovačkách, 

s rodičmi, s kamarátmi a so psom.

Mali ste čas dostatočne si oddýchnuť 
a zregenerovať sa?

Určite áno. Neviem, či sme nemali až pri-

veľa voľna. Začala som byť akási nervóz-

na z blížiaceho sa septembra a z toho, že 

sa na nič nepripravujem. V druhej polo-

vici augusta sa už s voľnom prelínala aj 

práca.

Jeseň býva v  televíznej a  v  mediálnej 
produkcii vždy plná noviniek. Kde všade 
Vás fanúšikovia uvidia?
Je to taká každoročná klasika. Systém 

striedania nás opäť privedie s  Danom 

Danglom do Milujem Slovensko. Začíname 

nakrúcať ďalšie časti Chart Show, rozbie-

hame prípravy na 2na1. Okrem toho klasic-

ky ostáva talkshow Trochu inak a Spojky, 

obe pre RTVS, raz do mesiaca. Takže vy-

slovene žiadne novinky.

Ste ambasádorkou verejnej zbierky Biela 
pastelka. Aká je Vaša úloha v tomto dob-
ročinnom projekte a v rámci celej Únie 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska?
Byť ambasádorom je vždy zaujímavá úlo-

ha. Ste akýmsi nositeľom myšlienky. Som 

tvárou kampane a pokiaľ sa dá, otváram 

tému nevidiacich v mojich reláciách. Tiež 

moderujem zbierkový deň, podporujem 

r o zhovo r

OBĽÚBENÁ MODERÁTORKA 
ADELA VINCZEOVÁ STRÁVI-
LA S MANŽELOM LETO V SIN-

GAPURE, V TATRÁCH, V ALPÁCH AJ 
V DETSKOM TÁBORE. VO VIKTORO-
VI NAŠLA SPRIAZNENÚ DUŠU, KTO-
RÁ JEJ DO ŽIVOTA VNIESLA POKOJ 
A  HARMÓNIU. NAPRIEK TOMU, ŽE 
ADELU ČAKÁ NÁROČNÁ JESEŇ, 
POČAS KTOREJ SA PREDSTAVÍ 
V PROGRAMOCH MILUJEM SLOVEN-
SKO, CHART SHOW, 2NA1, TROCHU 
INAK A SPOJKY, VŽDY SI NÁJDE ČAS 
AJ NA CHARITU. TO, ŽE MÁ SRDCE NA 
PRAVOM MIESTE, POTVRDZUJE UŽ 
NIEKOĽKO ROKOV. JE TOTIŽ AMBA-
SÁDORKOU VEREJNEJ ZBIERKY BIE-
LA PASTELKA, KTORÁ POMÁHA NE-
VIDIACIM A SLABOZRAKÝM ĽUĎOM.

Foto: Eva Amzler

Foto: Daniela Matušková
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mediálne výstupy na tlačovej konferencii 

a šírim túto tému v rozhovoroch. 

Čo všetko Vám dala a prípadne stále pri-
náša táto spolupráca?
Otvorila mi nový svet, o ktorom sa vie dosť 

málo. Ľudia sa v  záujme pomáhať často 

orientujú na jeden typ životných osudov 

a  nevšímajú si iné. Nevidiaci potrebujú 

pre svoj život množstvo praktickej, ale aj 

psychickej podpory. Ide nielen o asisten-

ciu či o rôzne pomôcky, ale aj o školenia 

a o tréningy, napríklad pre tých, ktorí o zrak 

prichádzajú. Nehovoriac o  vyšetreniach 

a o potrebe osvety, ktorá je u nás stále 

nedostatočná. O svete nevidiacich sa vie 

veľmi málo.

Určite nie je jednoduché stretávať ľudí 
s  ťažkým životným osudom. Ako sa 
s tým dokážete vysporiadať?
Nedovolím si hodnotiť ťažkosť osudov 

iných a ani si nemyslím, že ja by som sa 

s tým mala nejako vysporiadať. Už len to, 

že sa s niekoho životom musíme vyspo-

riadať, znamená, že jeho život hodnotíme 

negatívne. Rešpektujem individuálne prí-

behy a skúšky, ktorými si jednotlivci majú 

prejsť. Aj ja mám tie svoje. Priznám sa, že 

najčastejšie tí, ktorí nemajú objektívny 

problém, sa tvária, ako keby ich postihol 

najťažší osud. Tú ťarchu života si často ur-

čujeme sami.

Sú podľa Vás Slováci dostatočne ohľa-
duplní a empatickí voči chorým, starším 
a  znevýhodneným ľuďom, alebo v  ich 
správaní prevláda arogancia a nezáujem?
Nemyslím si, že ľudia sú arogantní. Nieke-

dy môže ísť skôr o nezáujem alebo o ľú-

tosť, ktorú si zamieňame so súcitom. Súcit 

je rovnocenný partnerský prístup v precí-

tení stavu druhého človeka. Ľutovanie je 

povýšenecké a dokonca ho máloktorý ad-

resát má rád. Takže si občas všímam skôr 

toto ľutovanie. Raz sa mi s úsmevom jedna 

nevidiaca pani sťažovala, že sa ju „ochotní” 

ľudia vždy snažia natlačiť do nejakej elek-

tričky. Prípadne ju chcú niekam odprevadiť, 

aj keď tam možno sama ani nechce ísť.

Skúste zhodnotiť dva roky manželstva 
s Viktorom. Zmenil Vás v niečom tento 
záväzok?
Človek si to asi až tak radikálne zo dňa na 

deň neuvedomí, ale v mojom živote nastal 

pokoj. Pretože som s niekým, kto ma ne-

unavuje, ale podporuje, kto ma upokojuje, 

ale vždy baví. S Viktorom mám istotu, ale 

zároveň ma stále niečím prekvapí. Vedie-

me tajný život dvoch detí, ktoré sa navo-

nok tvária dospelo.

Akým spôsobom sa udržiavate v kondícii 
a zachovávate si zdravý životný štýl?
S manželom chodíme približne trikrát do 

týždňa cvičiť a občas pridáme aj výdatnú 

celodennú prechádzku na čerstvom vzdu-

chu. Snažíme sa zdravo stravovať a cho-

díme pešo, koľko sa len dá. Okrem toho 

hráme golf a sezónne sa saunujeme.

Autor: 

PhDr. Erik Mihalko, 
externý spolupracovník 

časopisu MAXimum

Foto: Daniela Matušková

Foto: Daniela Matušková
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AKO SPRÁVNE SPORIŤ?
MYSLITE NA ZLATÚ 

PRAVIDELNOSŤ

Základná rada teda znie: naučte sa 

sporiť pravidelne. Pravidelné spore-

nie je ideálny spôsob, ako si ľudia 

môžu popri bežných výdavkoch vy-

tvoriť železnú rezervu a  tú zároveň 

aj výhodne zhodnotiť. Či si už šetria 

na konkrétny cieľ, alebo iba pre prí-

pad núdze, základom je pravidel-

né odkladanie peňazí každý mesiac.

Dôležitá je pravidelnosť
Aby ľudia na sporenie nezabúdali 

a  odkladali si peniaze naozaj poc-

tivo každý mesiac, väčšina 

bánk dnes poskytuje 

sporenie k účtu. Jeho 

výhodou je to, že 

zvolená suma vám 

odchádza z  bež-

ného bankového 

účtu priamo na 

účet sporenia vo 

vybraný deň, na-

príklad 5-teho, ale-

bo 10-teho, jedno-

ducho podľa toho, 

ktorý deň sporenia si zvolíte. Ideálne 

je, ak si na sporenie každý mesiac 

odložíte zopár eur hneď po výpla-

te. Nečakajte na koniec mesiaca, či 

vám niečo zvýši, to je naozaj zradné.

Sporiť sa dá aj z mála
Určite to poznáte aj vy, euro k euru, 

a  zrazu máte našetrené na nové 

zimné pneumatiky alebo na nový 

telefón. Verte tomu, že sporiť sa dá 

naozaj aj z  mála. Pravidelne spo-

riť s  výhodným úrokom sa dá už od 

nízkej sumy, stačí aj 10 eur me-

sačne. Ak si chcete zalo-

žiť pravidelné sporenie 

k svojmu účtu, nemu-

síte dokonca cho-

diť ani na pobočku 

banky. Môžete tak 

urobiť kedykoľvek 

a  pohodne cez 

svoj internet ban-

king alebo cez mo-

bilnú apli-

ká ciu banky.

SPORIŤ NA HORŠIE ČASY SA URČITE OPLATÍ. ALE AKO, A HLAVNE 
Z ČOHO? TO JE OTÁZKA, KTORÚ SI KLADÚ MNOHÍ Z NÁS. OD-
BORNÍCI RADIA, ŽE AK BY SME SI KAŽDÝ MESIAC ODKLADALI 

ASPOŇ MALÚ ČIASTKU PEŇAZÍ BOKOM, POSTUPNE BY SME SI DOKÁ-
ZALI NASPORIŤ PEKNÚ FINANČNÚ REZERVU.

7 rád, ako si sporiť 
pravidelne a výhodne

PRAVIDELNÉ SPORENIE je ideálny spô-

sob, ako si môžete postupne popri bež-

ných výdavkoch vytvoriť „železnú rezervu“.

AK PENIAZE NECHÁTE ležať na bežnom 

účte, veľmi ľahko sa môže stať, že ich mi-

niete, aj keď ich v daný mesiac nevyhnut-

ne nepotrebujete.

DÔLEŽITÉ JE NAUČIŤ SA odkladať pe-

niaze na sporenie, respektíve na sporiaci 

účet pravidelne, hoci aj menšie čiastky.

SPORIŤ S VÝHODNÝM ÚROKOM sa dá 

v b anke už od nízkej sumy, napríklad aj 

od 10 eur mesačne. Ani nižšia výplata by 

vás preto nemala odradiť.

IDEÁLNE JE POSIELAŤ SI PENIAZE na 

sporenie hneď po výplate a nečakať na 

koniec mesiaca, či a koľko vám zvýši. Je 

to veľmi zradné.

DNES DOKÁŽE pravidelné sporenie 

ponúknuť aj výrazne lepší úrok ako na 

klasickom termínovanom vklade. Atrak-

tívny úrok vám banka garantuje na celé 

obdobie sporenia.

ZALOŽIŤ SPORENIE sa dnes dá 

už aj cez internet banking alebo 

cez mobilnú aplikáciu banky. Je to 

naozaj veľmi rýchle a jednoduché, 

stačí sa len konečne odhodlať!

Praktické 

rady Vám 

priniesla 

vybraný deň, na-a-

príklad 5-teho, ale-e-

bo 10-teho, jedno--

ducho podľa tohooooo,  ,

svoj interneett babab n-n--

king alebo ceeezezzzz mmmo-o-o

bilnú apli-

ká ciu banky.

klasickomm te

tívny úrookk v

obdobbbie

ZALO
už aaaj 

cececcez z z mm

nnaan oozooozaaa

ssssttss aaačačččí

PPPPPraktické 

rady Vám 

priniesla
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JESEŇ JE NAJBOHATŠIE OBDOBIE NA ZBER A NA SPRACOVANIE PLODOV NA ZIMU. V POSLEDNÝCH ROKOCH 
SÚ V MÓDE ZAVÁRANINY, RÔZNE DRUHY DŽEMOV, ČATNÍ Z ČERSTVÉHO OVOCIA A USKLADŇOVANIE ZELENI-
NY BEZ CHEMICKÝCH PRÍSAD. MNOHÉ PLODY SA VŠAK DAJÚ KONZERVOVAŤ AJ TAK, ŽE ICH LEN ZAMRAZÍTE. 

PRI POUŽITÍ SI POTOM VYŽADUJÚ MINIMÁLNU TEPELNÚ ÚPRAVU, VĎAKA ČOMU SÚ ZDRAVŠIE A ZACHOVÁVAJÚ SI 
SVOJU ČERSTVOSŤ. PRINÁŠAME VÁM NIEKOĽKO RÁD, VĎAKA KTORÝM PREMENÍTE TRADIČNÉ RECEPTY NA CHUT-
NEJŠIE A ZDRAVŠIE JEDLO.

ZÁSOBTE SA NA ZIMU 
UŽ POČAS JESENE

Postup:
Hlavné jedlo: Kačacie prsia narežeme na koži priečne a aj pozdĺžne tak, aby 
vznikli menšie štvorčeky. Prsia osolíme a okoreníme čerstvo namletým kore-
ním. Olej spolu s maslom rozpálime na panvici a opekáme kačacie prsia naj-
skôr kožou dolu asi 5 minút. Potom ich otočíme a opečieme ďalších 5 minút aj 
z druhej strany. Do zapekacej misy naložíme kačacie prsia, vložíme ich do vy-
hriatej rúry na 200 stupňov Celzia a pečieme ich asi 15 minút. Prsia po vybratí 
z rúry necháme približne 5 minút odpočívať a potom ich nakrájame na plátky.

Šalát: Šalát si pripravíme z nachystaných surovín. Ľadový šalát, rukolu a na-
krájanú kapustu pomiešame spolu s umytými a rozkrojenými bobuľami hroz-
na. Zmes zalejeme zálievkou, ktorú si vyrobíme z octu, z medu, zo soli, z kore-
nia a z oleja. Narezané kačacie prsia navrstvíme na šalát a podávame.

Pečené kačacie prsia s listovým šalátom a s hroznom
Suroviny pre 4 osoby: 
Hlavné jedlo:
4 vykostené kačacie prsia s kožou  maslo  olej
 soľ  čierne korenie 

Šalát: 
500 g listovej zeleniny (ľadový šalát, rukola, čer-
stvá červená alebo biela kapusta)  250 g bobúľ 
z bieleho a červeného hrozna  4 polievkové lyži-
ce balzamikového alebo vínneho octu  2  poliev-
kové lyžice hroznového alebo iného neutrálneho 
oleja  1 polievková lyžica medu  soľ a  čierne 
korenie

r e cep ty
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Cuketovo-baklažánová vegetariánska musaka
Suroviny pre 4 osoby:
400 g zemiakov (použijeme 4 kusy stredne veľkých zemiakov varného typu B až C)  200 g syra Feta  50 g najemno nasekaných 
kešu orechov  500 g pasírovaných paradajok  1 veľký baklažán  1 cuketa  1 väčšia cibuľa  olivový olej  trošku červeného vína
 2 strúčiky cesnaku  100 až 150 g nastrúhaného syra  zapekacia forma

Postup: 
Rúru si rozohrejeme na 200 stupňov Celzia. Baklažán a cuketu nakrájame približne na 
pol centimetra hrubé plátky. Naukladáme ich na tanier, dobre ich osolíme a necháme 
asi 10 minút odpočívať, aby pustili šťavu. Vodu z baklažánu a z cukiet utrieme kuchyn-
skými servítkami. Plátky nakrájanej zeleniny rozložíme na plech, potrieme olivovým 
olejom, osolíme a okoreníme.

Dáme ich piecť na 15 minút, kým nie je baklažán a cuketa takmer hotová. V polovici 
pečenia plátky otočíme a ešte raz ich potrieme olivovým olejom, aby nám nevyschli.

Medzitým si pripravíme paradajkovú omáčku. Cibuľu nasekáme na malé kocky 
a opražíme ju dozlatista na olivovom oleji. Pridáme k nej trošku červeného vína a po 
niekoľkých sekundách aj pasírované paradajky. Zmes jemne osolíme, okoreníme a na 
miernom ohni varíme približne 7 minút. Miešame ju až dovtedy, kým sa nevyparí časť 
vody a kým sa všetky chute nepremiešajú. Strúčiky cesnaku roztlačíme, premiešame 
s  tromi polievkovými lyžicami olivového oleja a  potrieme ním zapekaciu formu. Ze-
miaky nakrájame na tenké, približne tri milimetre široké plátky. Potom na striedačku 
poukladáme do formy rôzne vrstvy pripravených ingrediencií.

Začneme zemiakmi, ktoré polejeme rajčinovou omáčkou a tento krok opäť zopaku-
jeme – zemiaky, omáčka. Potom pridáme nasekané kešu oriešky, ktoré môžeme zmie-
šať aj s troškou vody, aby sa vytvorila konzistencia pasty. Ďalej nasleduje syr Feta, kto-
rý prstami rozdrobíme a rovnomerne rozložíme. Na syr naukladáme opečený baklažán 
a cuketu, navrch znova uložíme ešte jednu vrstvu zemiakov.

Takto naplnenú zapekaciu formu dáme na približne 50 minút piecť do rúry, na tep-
lotu 180 stupňov. To, či je musaka hotová, zistíme podľa toho, že do nej pichneme 
vidličkou a skontrolujeme, či sú zemiaky mäkké. Asi 10 minút pred dopečením, keď sú 
už zemiaky takmer hotové, pridáme navrch nastrúhaný syr.

r e cep ty

Hruškový koláč 
s Gorgonzolou
Suroviny na cesto: 170 g hladkej múky  100 g masla  1 vajce  50 g 
Parmezánu  2 polievkové lyžice studenej vody  soľ
Suroviny na plnku: 250 g Mascarpone  syr Philadelphia alebo kré-
mový syrový tvaroh  50 g strúhaného Parmezánu  125 g Gorgonzoly 
alebo syru Niva  40 g vlašských orechov  2 až 3 hrušky  soľ  čierne 
korenie

Postup prípravy cesta: 
Z pripravených surovín vytvoríme krehké cesto, ktoré necháme odležať 
v chladničke minimálne 30 minút. Potom vyvaľkáme cesto do pizzovej 
formy alebo do formy na ovocný koláč. Dôležité je, aby cesto prečnieva-
lo aj na okraje formy, potom ho prepichujeme vidličkou a predpečieme 
v rúre približne 10 minút.

Postup prípravy plnky: 
Mascarpone vymiešame so soľou, s čiernym korením a s Gorgonzolou 
na krém a zmes natrieme na predpečené cesto. Hrušky umyjeme, zba-
víme ich jadierok a rozkrojíme na osminky. Potom ich poukladáme na 
krém a posypeme nahrubo nasekanými orechmi. Nakoniec celý plech 
posypeme parmezánom. Koláč pečieme v rúre pri teplote 180 stupňov 
približne 15 až 20 minút. Podávať ho môžeme za tepla, ale aj za studena. 
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V rámci oddychovky sme pre vás pripravili opäť obľúbenú krížovku. Za správnu odpoveď získa víťaz balíček francúzskej kozmetiky 

NUANCE s novinkou určenou špeciálne pre mužov. Riešenie zašlite najneskôr  do 1. 12. 2019  e-mailom na: redakciamaximum@drmax.sk 
alebo na adresu: Limitless Group, s. r. o., Dunajská 8, 811 08 Bratis lava. Úspešnou riešiteľkou krížovky z  letného čísla časopisu a výher-

kyňou produktov od kozmetiky URIAGE sa stala pani Eva Konečná z Bratislavy, ktorej touto cestou srdečne blahoželáme.

KRÍŽOVKA 

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

  – Lekáreň Dr.Max  – lekaren_drmax  – Lekáreň Dr.Max



Zmena pohľadu na vitamín
Vitamín D, stretnete sa aj s výrazom cholekalciferol, 
vlastne ani tak nie je vitamín, ako hormón. Je to ste-
roidný hormón, štruktúrou podobný cholesterolu, 

 viac ako 2000 génov. Recep-

-
nejších procesov bude spustených. Nie nadarmo sa vo 
vyspelých krajinách robia výskumy vplyvu vitamínu D 
na všetky , ako sú napr. nádor-

na autoimunitné, vírusové a bakteriálne ochorenia a 

Dôležitý krok v rozvoji terapie
 v týchto výsku-

moch? Vysoká hladina vitamínu D. Viac ako tri št-
vrtiny  Slovenska trpí 

meraní na slovenských pacientoch. 
boli zaznamenané u 
u . Na dosiahnutie vyššej ako optimálnej 

Zranenia, operácie, zotavovanie
Výskumy, ktoré predchádzali -
vaniu
na Slovensku, preukázali jasné  priebehu 
rôznych . Týka sa to pacientov so sklerózou 

pankreasu, ale aj ochorení z oblasti ortopédie a trau-
s nízkou 

, 
-

 po operácii. 

za jednu ortopedickú operáciu 
 v tele! Naopak pacienti s optimál-

nymi hladinami mali po operáciách 

-
-

bového aparátu, sa 
-

ky priniesol výskum z Británie a Nemecka. Optimálna 
hladina dokázala pacientom -

40%
-
-
.

PharmDr. Filip Max

Imunita? Kosti? Revolučné prístupy k populárnemu 

vitamínu prinášajú ďalšie úžasné výsledky!

i n ze r c i a



www.drmax.sk/genericka-substitucia
Poradíme vám možnosť náhrady predpísaného lieku za iný liek (s tou istou účinnou látkou, liekovou 
formou a silou), avšak s nižším doplatkom. Vy sami sa teda môžete rozhodnúť, ktorý liek si vezmete 
a koľko zaň zaplatíte.  Generická substitúcia sa neuplatňuje v prípade, ak váš lekár záznamom na 
recepte zakáže z medicínskeho dôvodu výdaj náhradného generického lieku.

Neplaťte viac
za to isté
Poradíme vám liek na predpis s najnižším 
doplatkom, aby ste si mohli vybrať a ušetriť.

Na doplatkoch za lieky na predpis ste 

u nás minulý rok ušetrili takmer 3,5 mil. €.

i n ze r c i a


