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predpisovania, predaja či spotreby prípravkov. V rámci tém sa 
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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,
máme za sebou dlhé obdobie pandemických 

obmedzení, ktoré podľa odborníkov ukončila 

najchladnejšia jar za posledné dve desaťro-

čia. A mnohí sa už tešíme, že letná sezóna, 

ktorá je predo dvermi, bude dlho očakávanou 

a tiež potrebnou úľavou a vzpruhou. Najmä 

pre našu myseľ. A hoci sme nad pandémiou 

koronavírusu ešte zďaleka nevyhrali, vďaka 

očkovaniu a postupnému uvoľňovaniu opatre-

ní, nie len na Slovenku, ale aj v okolitých kraji-

nách a vo svete, sa ponúka priestor a otvárajú 

sa možnosti na cestovanie za slnkom a dovo-

lenkovaním. A to aj za hranice našej krajiny.

Napriek tejto krásnej predstave však musíme 

byť naďalej obozretní a zodpovední. A tak, 

ako by sme sa stále mali správať zodpovedne 

v kontexte neustále prítomného COVID-19, 

tak by sme mali v nadchádzajúcich letných 

mesiacoch myslieť aj na našu pokožku. V lete 

predsa trávime viac času na slnku.

A hoci je pobyt na slnku veľmi žiadaný a pre 

t elo prospešný, prináša aj isté riziká. Nechrá-

nená pokožka sa môže spáliť už za niekoľko 

minút. Preto je dobré dodržiavať pravidlá bez-

pečného opaľovania sa. A hoci sú to známe 

veci, ktoré odborníci opakujú každý rok, 

mnoho ľudí tieto jednoduché zásady vôbec 

nerešpektuje. Nezabúdajte preto na dosta-

točnú ochranu pred slnečným žiarením, ktoré 

nie je iba o natieraní sa vhodným krémom.

Ak by ste si v týchto mesiacoch neboli istí 

v otázkach starostlivosti o pleť, alebo ak by 

ste potrebovali poradiť pri vhodnom výbe-

re opaľovacieho krému či doplnkov výživy, 

neváhajte sa obrátiť na našich odborníkov 

v lekárňach. S radosťou Vám poskytnú kvali-

fi kované poradenstvo a cenné rady v rôznych 

oblastiach ochrany pokožky.

Prajem Vám príjemné čítanie aktuálneho 

vydania časopisu MAXimum, v ktorom sme 

pre Vás opäť nachystali veľa zaujímavých 

tém, rozhovor, zábavu, novinky ale i súťaž 

v krížovke o hodnotnú cenu.

Pekné leto.

Andrej Križan,

komerčný riaditeľ lekární Dr.Max

i n ze r c i a

S&D Pharma SK s.r.o.
Farebná 32, Bratislava
www.auridol.sk
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V kategórii Mastercard Lekáreň roka sme 

sa umiestnili na 1. mieste z 8 hodnote-

ných obchodníkov, pričom sme boli jed-

notkou vo svojej kategórii a dominovali 

sme vo všetkých sledovaných paramet-

roch. V porovnaní s ostatnými 185 hod-

notenými spoločnosťami zapojenými do 

prieskumu, sme nezávisle od kategórie 

obsadili úctyhodné 4. miesto.

„Naša práca, teda starostlivosť o to naj-

cennejšie, čo ľudia majú, ich zdravie, 

je postavená na dôvere a od-

bornom prístupe. Rovnakou 

prioritou je pre nás aj kvalita 

ponúkaného sortimentu. Tak 

pri vlastnej značke, ako aj pri 

spoluprácach s  obchodnými 

partnermi. Za prejavenú dôveru 

našim zákazníkom ďakujem. Úprimne si 

ich spätnú väzbu a lojalitu vážim. Rovna-

kou dôležitosťou však ďakujem aj svojim 

kolegyniam a kolegom za ich profesio-

nálny prístup v našich lekárňach, pretože 

bez ich pričinenia by bol výsledok iba 

čiastkový,“ uviedol Jan Žák, výkonný ria-

diteľ Dr.Max Slovensko.

Víťazi sortimentných kategórií boli vybraní 

na základe reprezentatívneho výskumu 

realizovaného nezávislou výskumnou 

agentúrou, ktorá oslovila 1 000 respon-

dentov vo veku 15 – 69 rokov. Pri vyhod-

notení výsledkov boli zohľadnené dve 

skupiny faktorov – faktory pozície na trhu 

(zapamätateľnosť fi rmy, lojalita zákazní-

kov) a faktory dôvery zákazníkov (ochota 

odporučiť prevádzku, ochota opakovane 

nakúpiť, naplnenie očakávaní od nákupu 

v prevádzke a odlišnosť od konkurencie).

„Sieť lekární Dr.Max zvíťazila v kategórii 

Mastercard Lekáreň roka predovšet-

kým vďaka tomu, že bodovala v para-

metri zapamätateľnosť – spontánne ju 

uviedlo 77 % respondentov nakupujú-

cich sortiment. Zákazníci lekární Dr.Max 

deklarovali tiež najvyššiu mieru lojality 

v kategórii. Podiel zákazníkov, pre kto-

rých je lekáreň Dr.Max hlavným 

nákupným miestom pre daný 

sortiment, je 74 %. Aj z hľadis-

ka súhrnného indexu dôvery 

zákazníkov je Dr.Max na prvom 

mieste,“ komentoval výsledky 

Michal Čarný, generálny ria-

diteľ Mastercard pre Českú republiku 

a Slovensko.

Prvýkrát bol vyberaný tiež obchodník, 

ktorý najlepšie reagoval na udalosti okolo 

pandémie, ako napríklad lepšie alebo 

rýchlejšie prispôsoboval sortiment či 

vzhľad priestoru, zlepšoval služby zá-

kazníkom v súvislosti s vládnymi naria-

deniami a podobne. Dr.Max je v tomto 

ohľade takisto najlepšie hodnoteným 

obchodníkom vo svojej kategórii.

5MAXimum
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Potreba dostať deti, ale aj ich rodičov späť 

k aktívnemu životnému štýlu a pohybu je stále 

silnejšia. Aj preto sa lekárne Dr.Max rozhodli 

pomôcť dosiahnuť tento cieľ a  ako hlavný part-

ner podujatia a titulárny partner detských pre-

tekov Dr.Max vstúpili do partnerstva projektu 

Behaj lesmi. „V podpore aktívneho životného 

štýlu pri budovaní pevného zdravia vidíme 

veľký zmysel. Jedným z našich cieľov je viesť 

ľudí k prevencii a šport je ideálnou cestou, ako 

to dosiahnuť. Napokon v tejto oblasti realizu-

jeme viacero aktivít, ako je napríklad odborná 

kampaň či profesionálne poradenstvo v našich 

lekárňach. Významnú pozornosť v starostlivosti 

venujeme aj rodinám. Som rád, že sa najbližšie 

roky budeme podieľať na projekte, ktorý spája 

starostlivosť o zdravie ľudí, aktívny pohyb celej 

rodiny a zároveň prírodu ako prirodzené pros-

tredie,“ hovorí Andrej Križan, komerčný riaditeľ 

Dr.Max Slovensko.

Behaj lesmi je séria 3 pretekov v prírode, kto-

rá láka bežcov na trasy z 80 % na mäkkom 

povrchu a zo 100 % na čerstvom vzduchu. 

Trasy sú starostlivo vybrané a svojou dĺžkou sú 

prispôsobené skúseným bežcom, ale aj začia-

točníkom a deťom. Za organizátora podujatia 

hovorí David Douša: „Máme veľkú radosť, že 

sme si podali ruky s Dr.Max už v prvej sezóne 

a že rovno pôjde o spoluprácu s horizontom 

niekoľkých rokov. Hlavným poslaním projektu 

Behaj lesmi aj Dr.Max je starostlivosť o zdravie 

a ako fyzická, tak aj duševná kondícia verej-

nosti. Veríme, že spoločne porastieme a že 

sa nám bude dariť rozbehnúť čo najviac ľudí, 

a prispieť tak k návratu rodín k pravidelnému 

športovaniu v prírode.“

PRÍRODA V DOBRÝCH 
RUKÁCH VĎAKA Dr.Max
Preteky sú v krásnych ničím nerušených loka-

litách, ktoré si zasluhujú špeciálny obdiv a pre-

dovšetkým starostlivosť. Preto popri veľkom 

dôraze a starostlivosti o bežcov, mimoriadnu 

pozornosť venujeme aj prostrediu, v ktorom 

sa podujatie koná. Bežcov a návštevníkov 

vedieme k zodpovednému triedeniu odpa-

du. V súlade s prostredím, kde sa podujatie 

koná, budú riešené možnosti občerstvenia, 

napríklad použitím vratných téglikov v zázemí, 

alebo možnosťou načerpať si vodu z veľko-

kapacitných nádrží. Na sérii Behaj lesmi sme 

dokonca úplne skoncovali s jednorazovými 

plastovými pohármi pre pretekárov. Nahradí 

ich takzvaný Speedcup. Praktický pohár vyro-

bený z termoplastického polyuretánu, ktorý je 

možné jednoducho zbaliť do vrecka, či vďaka 

praktickému pútku zavesiť na batoh. Speedcup 

v hodnote 8 eur dostane každý bežec. Behaj 

lesmi sa tak zaraďuje k prvým hromadným 

akciám, ktoré sa takto razantne zbavujú všet-

kých jednorazových plastových pohárov. A po-

kračujeme aj ďalšou revolučnou ekologickou 

vychytávkou. Každý z pretekárov totiž dostane 

úvodný balíček v taške z NEplastového mate-

riálu, ktorý je šetrný k prírode. Ideálny spôsob 

likvidácie je rozpustenie v horúcej vode, ktorá 

je netoxická a nepoškodzuje prírodu. A veľa 

ďalšieho. Spolu s organizátormi sa usilujeme 

 BEHAJ LESMI:
TO SÚ TRI KRÁSNE 

MIESTA, ŠPORT 
A ŠETRNÝ PRÍSTUP

K PRÍRODE

DR.MAX JE 
MASTERCARD 

LEKÁREŇ ROKA

FILOZOFIOU PROJEKTU BEHAJ LESMI JE VRÁTIŤ BEH DO PROSTREDIA, KAM 
PRIRODZENE PATRÍ – DO PRÍRODY. DLHODOBOU IDEOU LEKÁRNÍ DR.MAX 
JE ZASE PODPORA AKTÍVNEHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU. SPOJENÍM TÝCHTO 
DVOCH VZÁCNYCH MYŠLIENOK JE PARTNERSTVO NA JEDINEČNOM PRO-
JEKTE. A KEĎŽE IDE O PODUJATIE NA TÝCH NAJKRAJŠÍCH MIESTACH SLO-
VENSKA, VEĽKÝ DÔRAZ KLADIEME NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KU KTORÉMU 
SA SNAŽÍME BYŤ MAXIMÁLNE ŠETRNÍ. V ZÁZEMÍ PRETEKOV BUDÚ PRETO 
ELIMINOVANÉ PLASTY, ÚČASTNÍCI BUDÚ MÔCŤ TRIEDIŤ ODPAD A  ŠTAR-
TOVNÉ BALÍČKY DOSTANÚ V EKOLOGICKY ROZPUSTNÝCH TAŠKÁCH.

Autor: 

Peter Sedláček, 
PR manažér Dr.Max

Autor: 

Peter Sedláček, 
PR manažér Dr.Max

SILNÁ LOJALITA, VYSOKÁ ZAPAMÄTATEĽNOSŤ A CELKOVÁ DÔVERA ROZHODLI 
O TOM, ŽE DR.MAX SA STAL NAJLEPŠÍM OBCHODNÍKOM V KATEGÓRII LEKÁR-
NE. O ZISKU PRESTÍŽNEHO OCENENIA MASTERCARD OBCHODNÍK ROKA 2020 
ROZHODOL NEZÁVISLÝ REPREZENTATÍVNY PRIESKUM, NA KTOROM STE SA ZÚ-
ČASTNILI PRÁVE VY, NAŠI ZÁKAZNÍCI. PRÁVE  PRETO, ŽE VÝSLEDOK JE SPÄT-
NOU VÄZBOU OD VÁS, SI OCENENIE VEĽMI VÁŽIME.

o zníženie produkcie jednorazového odpadu 

na pretekoch. Informácie pretekári nebudú do-

stávať v obálke, ale budú vytlačené priamo na 

štartovnom čísle alebo budú dostupné online. 

Letáčikov, brožúrok a vytlačených lístkov do 

šatne sa na pretekoch nedočkáte, všetko si 

budete môcť odtrhnúť rovno zo štartovného 

čísla. Na preteky si dokonca nemusíte nič vy-

tlačiť, stačí prísť s QR kódom v telefóne.

Prvé podujatie bežeckej série Be-
haj lesmi sa konalo 19. júna 2021
v okolí bratislavského DEVÍNA. 
Pre záujemcov sú však ešte 
pripravené ďalšie dve. Pokra-
čujeme pretekmi 17. júla 2021 
v lesoch VEĽKEJ FATRY. Tretí 
a zároveň posledný tohtoročný 
beh je naplánovaný na 21. au-
gusta 2021 v nádhernom pro-
stredí ŠTAVNICKYCH VRCHOV.

ČAKAJÚ NÁS
VEĽKÉ VECI
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Najlepšou možnosťou podpory po-

kožky zvnútra je dostatočný prísun 

vitamínov a minerálov. Tie nemu-

síme užívať len vo forme tabliet či 

kapsúl. Najviac sú prospešné, ak 

ich prijímame každý deň zo svoj-

ho jedálnička. Pokožke prospie-

vajú vitamíny a minerály, ktoré ju 

ochraňujú, spomaľujú 

starnutie, hydratujú ju 

a  podporujú tvorbu 

kolagénu.

TAK AKO VŠETKO V NAŠOM ŽIVOTE MÁ SVOJ KOLOBEH, AJ NAŠA POKOŽKA NÁM ČASOM SIGNA-
LIZUJE ZMENY, KTORÉ SA DEJÚ V NAŠOM TELE. MÔŽE ÍSŤ O NEDOSTATOK VITAMÍNOV ČI MINE-
RÁLOV V STRAVE, O HORMONÁLNE ZMENY, OCHORENIE A S NÍM SPOJENÉ UŽÍVANIE LIEKOV. 

POKOŽKA SA JAVÍ AKO BLEDÁ, SUCHÁ, ZAČERVENANÁ A ŠUPINATÁ. OKREM VÝBERU VHODNEJ 
KOZMETIKY JE MIMORIADNE DÔLEŽITÝ, BA AŽ KĽÚČOVÝ, AJ SPRÁVNY PRÍSUN ŽIVÍN ZVNÚTRA.

O POKOŽKU SA TREBA STARAŤ, 
TO JE JASNÉ. VENUJETE JEJ VŠAK 

POZORNOSŤ AJ ZVNÚTRA?

KOLAGÉNOM NIELEN NA CELULITÍDU
Kolagén alebo bielkovina mladosti je súčasťou nášho tela 

a telo si ho vie vytvárať samo. Obsah kolagénu v pokožke 
tvorí 70 až 80 %. S narastajúcim vekom (približne od 25. 
roku života) ľudské telo postupne stráca schopnosť tvoriť 
kolagén. Neexistuje spôsob, ako zabrániť úbytku tejto 
bielkoviny. Jeho pokles v organizme môže následne viesť 

k zníženiu pružnosti a pevnosti pokožky. Pokožka je viac 
náchylná k tvorbe vrások a celulitídy. Celulitída je vo viace-

rých prípadoch spôsobená nedostatkom kolagénu. Podstatou 
je, že ak máme viac tuku v dermálnej vrstve pokožky a príliš málo 

kolagénu, zapríčiňuje to vznik celulitídy. Úbytok kolagénu si môžeme 
všimnúť vtedy, ak oblasť pod očami je vpadnutá a tmavšia. Všeobecne celá 
pokožka stráca vitalitu. Preto by sme si mali túto bielkovinu dopĺňať preventív-
ne, poprípade pri všimnutí si zmien na našej pokožke. Výsledky štúdií hovoria, 
že účinky kolagénu sú pozorovateľné na pokožke už od 4 do 8 týždňov od 
začiatku jeho užívania. Odporúča sa užívať pravidelne 2 až 3 mesiace, a to 
minimálne dvakrát ročne. Dávkovanie určuje výrobca a závisí od množstva 
kolagénu v tabletách. Trh ponúka veľké množstvo tohto výživového produktu, 
a to vo viacerých formách užívania (nápoj, tableta, prášok). Okrem pokožky 
tiež podporíme svoje nechty, vlasy a pohybový aparát.

OVOCÍM PROTI STARNUTIU
Za vitamíny krásy považujeme vitamín C, 
E, A a vitamíny skupiny B. Túto skupinu 
vitamínov si môžeme dopriať vo forme 
ovocia, zeleniny a cereálnych obilnín. 
Napríklad 100 gramov špenátu denne 
nám zvyšuje imunitu, priaznivo vplýva na 
elasticitu pokožky a spomaľuje starnutie. 
Špenát okrem vitamínov obsahuje tiež minerály 
ako zinok a selén, ktoré chránia bunky pokožky a pomáhajú 
jej pri regenerácii.

ZELENINA OCHRÁNI PRED SPÁLENÍM
Každá žena túži po príťažlivej pokožke, ktorá je krásna nielen na pohľad, ale aj 
na dotyk. Dopriať by sme si tiež mali sladkú chrumkavú mrkvu, paradajky a čer-
venú papriku. Červená zelenina obsahuje betakarotén, ktorý sa 
v  ľudskom tele premieňa na vitamín A. Ten nás chráni pred 
škodlivými UV  lúčmi a pred spálením pokožky od slnka. 

Taktiež podporuje produkciu kolagénu v tele. Kolagén 
zabraňuje vzniku vrások, a tým spomaľuje proces 

starnutia pokožky. Už pri dvoch kúskoch mrkvy 
denne, alebo po jednom pohári mrkvovej 

šťavy, vyživujeme našu pokožku. Dôležité 
je teda prijímať vitamín C, ktorý pomáha 
pri regenerácii buniek a zvyšuje už spo-
mínanú tvorbu kolagénu.

BOBUľ OVÉ OVOCIE A AVOKÁDO
PLNÉ ANTIOXIDANTOV
Malé sladké bobuľovité ovocie, ako sú maliny, čer-
nice, čučoriedky, ríbezle a brusnice, obsahujú veľké 
množstvo antioxidantov. Ak si doprajeme tieto anti-
oxidanty v našom jedálničku v dávke aspoň 1/2 šálky 
na deň, omladzujeme sa. Silným antioxidantom je aj 
avokádo. Prospešná pre pokožku je avokádová maska zlo-
žená z avokáda, medu, jogurtu a olivového oleja. Stačí ju nechať 
pôsobiť 20 minút. Pokožka do seba vsiakne všetky cenné živiny. Deň by sme 
mali začať chutnými raňajkami. Raňajky vo forme cereálnych obilnín vrátane 
celozrnnej pšenice prispievajú ku krásnemu a zdravému vzhľadu. Selén 
prítomný v obilninách prináša našej pokožke hĺbkovú výživu. Vitamín E 
a zinok dodajú našej pleti zdravie a žiarivý lesk. Vysoký obsah vlák-
niny pomáha čistiť naše telo 
od škodlivých toxínov. Keď sa 
tieto toxíny z tela odstránia, 
pokožka bude menej náchyl-
ná na vznik vyrážok či akné.

PESTRÁ STRAVA A ŠIROKÉ 
MOŽNOSTI
V dnešnej dobe máme veľa možností pri výbere 
potravín, ktoré nás nielen nasýtia, ale sú prospešné 
pre telo. Treba si len vedieť správne vybrať a vy-
skladať jedálny lístok tak, aby sme mali čo najviac 
prospešných zložiek. Leto je za dverami a rovnako 
aj nosenie letných šiat, sukieň či plaviek. S  letom sa 
rovnako spája dostatok čerstvého ovocia a zeleniny. Kom-
bináciu toho, čo nám chutí, si môžeme dopriať vo forme smoothie nápoja. 
A fantázii sa naozaj medze nekladú. Okrem nízkej náročnosti na prípravu je 
smoothie nabité vitamínmi, minerálmi a vlákninou. Začnite jedným nápojom 

denne zloženým z jedného alebo z dvoch kúskov ovocia a zeleniny. 
Po týždni môžete zvýšiť dávku na dva nápoje smoothie – na de-

siatu a na olovrant. Odporúča sa začať pomaly, pretože vysoký 
obsah vlákniny, najmä tým, ktorí nekonzumujú čerstvé ovocie 

a zeleninu pravidelne, by mohol spôsobiť bolesti žalúdka.

TIP:
Začnite napríklad kombináciou 
20 listov špenátu, 2 jabĺk, 2,5 dcl 
vody a jednej polievkovej lyžice 
citrónovej šťavy. Cesta k zdra-
vo vyzerajúcej pokožke vedie 
cez tie správne potraviny, kto-
ré máme každý deň na dosah. 
Vyhýbajme sa tomu, čo našu 
pokožku zaťažuje a nevyživuje. 
Radšej jej doprajme to, čo jej 
pomôže, omladí ju a naštartuje 
zvnútra.

Autor: 

Mgr. Daniela Tomčíková, 
Lekáreň Dr.Max

Kežmarok
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Už novorodenci môžu začať so športom. A to 

konkrétne plávaním. Voda je pre tie najmen-

šie bábätká úplne prirodzeným prostredím, 

v ktorom sa vyvíjali v predchádzajúcom ob-

dobí, keď boli ešte v brušku matky. Dieťa mô-

žete postupne privykať na vodu takzvaným 

vaničkovaním v pohodlí domova a približne 

od veku pol roka prejsť na skupinové cvičenia 

v bazéne. Plávanie je veľmi dobrá pohybová 

aktivita, kde je dieťatko nadľahčované, ale 

zároveň cíti odpor vody, a tým sa niektoré 

pohyby pre neho stávajú ťažšími. Dieťa si 

touto aktivitou zlepšuje koordináciu pohybov 

a trénuje centrálny nervový systém, spevňuje 

svaly, zlepšuje vytrvalosť, sebadôveru, so-

cializáciu a v neposlednom rade aj imunitu. 

Manipulácii s dieťaťom treba venovať zvýše-

nú pozornosť. Ak je manipulácia zo strany 

rodičov v súlade s jeho vývojom, tak ono si 

vo svojom psychomotorickom vývoji vytvára 

prirodzene silný svalový korzet (core alebo 

stred tela). Silný svalový korzet chráni telo 

pred zraneniami pohybového ústrojenstva, 

uľahčuje šport a pohyb.

PRVÉ KROKY – PRVÝ ŠPORT
Po vykročení dieťatka do priestoru sa z bato-

ľaťa stáva chodec. Chôdza je pre dieťa tým 

najlepším a najprirodzenejším športom. Pre 

začínajúceho chodca je chôdza veľmi nároč-

ná, najmä z pohľadu koordinácie celého tela 

a sebadôvery vykročiť vpred. Je dôležité die-

ťa v chôdzi podporiť. Nechať dieťa vyjsť aj zísť 

po schodoch, samozrejme, pod dohľadom. 

Každodenný pohyb napomáha prirodzenému 

spevneniu tela. Odporúča sa dieťa vyzúvať, 

aby si mohlo chodidlami preskúmať terén, 

a tak ešte viac spevnieť. Chodidlá by mali 

dostať možnosť skúsiť 

rôzne povrchy, trávu, 

kamene, korene a po-

dobne. Bosou chôdzou 

si dieťa stimuluje centrálny ner-

vový systém, rozvíja receptory, mozog, 

a tým posilňuje celé telo.

KEĎ CHÔDZA NESTAČÍ
Lezenie je ďalšia výborná aktivita. Nechať 

svoje dieťa samo vojsť do pieskoviska 

a vyjsť z neho, sa na prvý pohľad nezdá ako 

športová aktivita. Pre malého človiečika je 

však opak pravdou. Dieťa sa učí spoznávať 

svoje okolie a pritom zapája svaly a rozvíja 

svoju šikovnosť. Lezenie a vešanie sa je 

výborným cvikom pre celé telo, keď pracu-

je najmä brušné svalstvo. Pre aktívnejších 

sú dostupné hrazdy, gymnastické kruhy či 

lanový rebrík, ktoré sú a vhodné aj na domá-

ce cvičenie. Vyhľadajte vo svojom okolí 

umelú lezeckú stenu, na prechádzkach 

v lese nechajte dieťa skúšať loziť po 

stromoch, kameňoch či do strmých 

kopcov.

Tieto pohyby prepájajú pra-

vú a ľavú hemisféru moz-

gu, a tým prospievajú jeho 

rozvoju. Čím viac deti lo-

zia, tým viac posilňujú 

brucho, panvové dno, 

chrbát, nohy a tiež aj 

chodidlá. To všet-

ko hravou formou. 

A to je práve najdô-

ležitejšie.

NEZABÚDAJTE NA RELAX A REGENERÁCIU
Výber športových aktivít 
vhodných pre deti v  tom-
to veku je už veľmi pestrý. 

Dôležité je však myslieť aj na 
to, že športy deti zaťažujú, 
a preto je veľmi dôležité, 

ba až nevyhnutné, myslieť 
na dostatočný oddych. Tre-

ba si dať pozor najmä na 
športy, ktoré zaťažujú 
dieťa jednostranne. 
V  takýchto prípadoch 

je dôležitá kompenzácia. Na-
príklad pri hokeji je vhodné 
trénovať obe ruky, pridať prvky 
z krasokorčuľovania a následne 
aktivitu kompenzovať strečin-
gom alebo jogou. Pri športe je 
dôležitá všestrannosť. Netreba 
zabúdať ani na kvalitnú stravu, 
dostatočný pitný režim, rege-
neráciu a na hru s rovesníkmi. 
Dieťa potrebuje rovnako ako 
dospelý jedinec, aj psychický 

relax a čas načerpať nové sily. 
Do výberu vhodného športu 
je dobré zapojiť samotné die-
ťa a správne ho usmerniť. Po 
rozhodnutí je dôležitá motivácia 
malého športovca a je vítané, ak 
mu v pohybe a pri športe ide 
rodič príkladom. Veľmi dôležité 
odporúčanie, ktoré je mnoho-
krát opakované, je to, aby na 
dieťa nebol vyvíjaný neprime-
raný tlak.

RODIČIA, VEĎTE
DETI K ŠPORTU

UŽ OD ÚTLEHO VEKU
ŠPORT ZVYŠUJE OBRANYSCHOPNOSŤ, OTUŽILOSŤ, VYTRVALOSŤ, 

BUDUJE PRIRODZENÚ DISCIPLÍNU A  PRIAZNIVO PÔSOBÍ NA PSY-
CHIKU. AKO RODIČIA VŠAK MOŽNO NIEKEDY VÁHATE A PREMÝŠĽA-

TE, KTORÝ ŠPORT JE VHODNÝ PRE VAŠE DIEŤA, A ČI UŽ JE DOSTATOČNE 
STARÉ NA TO, ABY UŽ DANÝ ŠPORT MOHLO VYKONÁVAŤ A NEUBLÍŽILO 
SI. AKO JE TO TEDA S DEŤMI A SO ŠPORTOVANÍM?

KEDY JE TEN SPRÁVNY ČAS

1,5 – 2 
roky

2,5 – 3 
roky

3 – 4 
roky

5 – 6 
rokov

V tomto období je výbornou športovou aktivitou napríklad jazda na dvojkole-
sovom odrážadle. Samozrejme, k tomu odporúčame pristúpiť až vtedy, keď 
má dieťa pevnú a dobrú chôdzu. Dbajte tiež na výber vhodného športového 
náčinia. Zle zvolený typ odrážadla, prípadne včasné pokusy o jazdu na ňom, 
môžu u dieťaťa spôsobiť svalovú nerovnováhu – tzv. špičkovanie, padnuté 
členky alebo môžu byť príčinou nôh do tvaru X.

Na rad prichádza bicykel. V tomto veku už deti tiež skúšajú stabilitu a státie na 
jednej nohe. Podporiť ich viete napríklad pesničkou „Medveďku, daj labku“. 
Hravou formou dieťa týmto spôsobom vediete k pomalej chôdzi naširoko, 
k striedavému dvíhaniu nôh do výšky, čím trénuje stabilitu. Ide o veľmi obľú-
benú činnosť, ktorú odporúčajú mnohí odborníci. Výsledkom je spevnenie 
svalov a lepšie zacentrovanie kĺbov na dolných končatinách. V tomto období 
možno dieťa podporiť v pohybe aj spoločnými aktivitami v materských cen-
trách, v centrách voľného času alebo na rôznych krúžkoch. V súčasnosti sú 
už úplnou samozrejmosťou tanečné krúžky pre najmenších. Vyskúšať určite 
treba aj cvičenie s loptou, ktoré je jednoduchou aktivitou. Hádzanie, chytanie, 
naháňanie lopty je bezpochyby činnosť, ktorá baví každé dieťa. Rozvíja si pritom 
motoriku a orientáciu v priestore.

Nastáva obdobie športovej všestrannosti. Je dôležité, aby si dieťa vyskúšalo 
rôzne športy a aby malo možnosť samo si vybrať a rozhodnúť sa, ktorá aktivita 
mu najviac vyhovuje. V tomto veku je neoddeliteľnou súčasťou dieťaťa bicyk-
el, pri ktorom posilňuje svalstvo celého tela. Bicyklovanie je vhodné doplniť 
napríklad o plávanie, ktoré priaznivo pôsobí na imunitný systém. V zime je 
zase vhodné lyžovanie, pri ktorom dieťa trénuje rovnováhu, zapája celé telo 
a dýcha čerstvý vzduch. Skákanie cez švihadlo je rovnako výborná aktivita, pri 
ktorej sa posilňuje celé telo od chodidiel, lýtok, cez spevnenie svalov v okolí 
panvového dna, ktoré nám asistuje v „core systéme“. Alebo tiež skákanie na 
jednej nohe, keď sa deti chytia za ruky a skáču striedavo na jednej a na druhej 
nohe, dokola, dopredu, dozadu, so zavretými očami. Možno robiť rôzne obmeny 
a variácie. Zábavné je aj skákanie cez gumu. Spomedzi skákavých aktivít je 
však dôležité upozorniť na veľmi obľúbené trampolíny. Ak má dieťa zlé držania 
tela, nesprávnym skákaním si môže ešte priťažiť, prípadne až privodiť úraz.

V tomto veku je možné uvažovať napríklad nad bojovým umením. Prípadne 
sa obľúbeným športom začať zaoberať serióznejšie, a tým vytvoriť dieťaťu 
priestor robiť to, čo ho baví a v čom bude chcieť zotrvať dlhšie obdobie. Rozvoj 
pohybových aktivít zvýši dieťaťu sebadôveru, sebaúctu, disciplínu, trpezlivosť, 
trénovanie mozgu na nové pohyby a priestorové vnímanie. Naučí sa napríklad 
padať, a tým bude predchádzať prípadným úrazom.

Autor: 

Mgr. Ivana Veselovská, 
fyzioterapeutka
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Medzinárodná spoločnosť pre inkontinenciu 

defi nuje únik moču (inkontinenciu) ako stav 

akéhokoľvek nedobrovoľného, spontánne-

ho odchodu moču. Nejde o chorobu, ale 

o symptóm najrôznejších patologických sta-

vov. Inkontinencia moču u staršej generá-

cie pacientov patrí k najfrekventovanejším 

medicínskym problémom. Postihuje všetky 

vekové skupiny obyvateľstva, od detí až 

po seniorov. Ovplyvňuje život pacienta 

v mnohých aspektoch, zásadne znižuje 

kvalitu života, zhoršuje celkový zdravotný 

stav, spôsobuje stratu spoločenskej roly je-

dinca a vytvára jeho izoláciu od spoločnosti.

Mnoho ľudí žije v omyle, že inkontinenciou 

trpia len seniori a ženy. Ako už je vyššie 

spomínané, únik moču môže postihnúť 

ženy aj mužov bez ohľadu na vek. Je však 

nutné dodať, že ženy po pôrode a seniori 

sú na močovú inkontinenciu náchylnejší 

s ohľadom na fyziologické zmeny v orga-

nizme.

PRÍČINY A RIZIKOVÉ
FAKTORY
Na vzniku inkontinencie sa podieľa via-

cero vplyvov. Najčastejšie faktory sú psy-

chosociálne, vedľajšie účinky niektorých 

liekov, zvýšený či znížený svalový tonus, 

tehotenstvo, následky po chirurgických zá-

sahoch, hyperaktívny močový mechúr, ne-

urologické ochorenia (Skleróza multiplex, 

Parkinsonová choroba, cievna mozgová 

príhoda, a podobne), demencia, poruchy 

metabolizmu (Diabetes mellitus), a  iné. 

Príčiny vzniku u mužov a u žien sa líšia.

Únik moču u žien je multifaktoriálny a je 

spôsobený najmä ochabnutím svalov pan-

vového dna, čo nastáva zväčša vplyvom 

tehotenstva alebo zvyšujúcim sa vekom 

pacientky a hormonálnymi zmenami. Počet 

pôrodov, ich dĺžka, ako aj hmotnosť plo-

du, má vplyv na možnú čiastočnú či úplnú 

inkontinenciu. Ohrozené sú tiež ženy po 

chirurgickom odstránení maternice i pri 

opakovaných zápaloch močovo-pohlav-

ných orgánov. Na vzniku stresovej inkon-

tinencie sa priamo podieľa obezita, pri 

ktorej zásoby tukového tkaniva tlačia, na-

ťahujú a oslabujú štruktúry panvového dna.

Zvyšujúci sa priemerný vek ľudského 

života a nesprávny životný štýl (sedavé 

zamestnanie) sú v posledných rokoch 

príčinami nárastu inkontinencie aj v muž-

skej populácii. Problémy s prostatou a jej 

liečba predstavujú najčastejšie príčiny 

úniku moču mužov. U väčšiny mužov ide 

o inkontinenciu dočasnú, ako následok 

operácie prostaty.

TYPY INKONTINENCIE
Stresová (záťažová) inkontinencia je naj-

rozšírenejším druhom. K úniku moču do-

chádza len pri fyzických aktivitách vyža-

dujúcich si zvýšený tlak (stres) v spodnej 

časti brucha, teda pri zdvíhaní ťažkých 

predmetov, pri smiechu, kašli alebo pri 

cvičení. Pri ťažších formách stresovej 

inkontinencie sa stáva problémom i po-

staviť sa z hlbšieho kresla alebo vstať 

z lôžka.

Príčinou je oslabené svalstvo panvového 

dna (po pôrodoch, v súvislosti s narasta-

júcim vekom), porucha závesu močovej 

trubice alebo nedostatočná funkcia jej 

zvierača po operačných zásahoch v oblasti 

panvy, po úrazoch a podobne. Niekedy je 

mechanizmus vzniku len jeden, častejšie 

sú ale v rôznej miere zastúpené dva a viac.

Urgentná inkontinencia sa prejavuje 

náhlym pocitom nutkania na močenie, 

ktoré nevieme ovládať vôľou. Dochádza 

k náhlemu a nekontrolovateľnému sťahu 

svaloviny močového mechúra a k  jeho 

vyprázdneniu. Spúšťacím stimulom často 

býva zvuk tečúcej vody alebo umývanie 

rúk. U pacientiek dochádza k vlastnému 

úniku moču len zriedka, ale 

i tak je žena obťažovaná čas-

tým nútením na toaletu a  len 

obťažne dokáže malú potrebu 

odložiť na vhodnejšiu chvíľu. 

V týchto prípadoch hovorí-

me o „syndróme hyperak-

tívneho mechúra“. Medzi 

jeho symptómy spadá 

i opakované prerušo-

vanie spánku nočným 

močením. Urgentná 

inkontinencia je často 

spojená s infekciami 

močových ciest, 

kameňmi alebo ná-

dormi močového 

mechúra.

Zmiešaná inkon-

tinencia je kom-

bináciou rôznych 

typov inkontinen-

cie, najčastejšie 

stresovej a urgentnej.

LIEČBA A ŠPECIÁLNE 
CVIČENIA
Zásadný problém tejto diagnózy býva, 

bohužiaľ, hneď na začiatku – pocit za-

hanbenia, ktorý pacienti prežívajú, a preto 

odbornú pomoc vyhľadá len malé percen-

to z nich. Najväčšiu šancu na vyliečenie, 

samozrejme, máte, keď budete problém 

riešiť už v začiatkoch.

Riešeniu nekontrolovaného úniku moču 

predchádza presná diagnostika a ur-

čenie typu inkontinencie, na základe 

čoho sa stanoví vhodná liečba. Základ-

nú diagnostiku inkontinencie väčšinou 

vykonáva praktický lekár, gynekológ 

alebo urológ, následné špecializované 

vyšetrenie patrí do rúk urológa alebo 

urogynekológa.

Prvým odporučením od lekára budú takzva-

né Kegelové cviky. Tréningom svalov panvo-

vého dna svalstvo spevníte, a tým zmiernite 

prejavy stresovej i urgentnej inkontinencie. 

Najlepšie výsledky dosiahnete so skúse-

ným fyzioterapeutom. Cviky sú jednoduché 

a môžete ich vykonávať v pohodlí domova.

Žena v období menopauzy môže byť ohro-

zená únikom moču v dôsledku poklesu 

hladiny ženského hormónu estrogénu 

a vzhľadom na zníženie elasticity svalov 

v oblasti panvy. V tomto prípade sa volí 

hormonálna terapia a estrogén sa do tela 

dodáva vo forme čapíkov, krému alebo tab-

liet. Pokiaľ v prípade stresovej inkontinen-

cie nepomôže fyzioterapia, sú k dispozícii 

účinné operačné metódy.

V prípade urgentnej inkontinencie sú veľ-

mi účinné lieky (napríklad anitcholinergi-

ká), viazané na lekársky predpis, tlmiace 

sťahy precitliveného mechúra a znižujú 

počet močenia v priebehu celého dňa. 

Ak váš mechúr nereaguje na lieky ani na 

fyzioterapiu, môže vám pomôcť aplikácia 

botulotoxínu. Užitočným pomocníkom pri 

inkontinencii sú inkontinenčné pomôcky, 

od vložiek cez plienky a plienkové nohavič-

ky. Tieto výrobky absorbujú moč a pohlcujú 

zápach, preto sa môžete bez problémov 

pohybovať v spoločnosti, cestovať alebo 

navštíviť priateľov. Lekár vám môže pred-

písať pomôcky v hodnote až 14,77 EUR 

mesačne pri ľahkom úniku moču a  až 

51,94 EUR mesačne pri ťažkej inkontinecii. 

Výška príspevku záleží na stupni a druhu 

inkontinencie.

AJ KVAPKA
MOŽE OVPLYVNIŤ
KVALITU ŽIVOTA

S ĽAHKÝM ÚNIKOM MOČU SA VO SVOJOM ŽIVOTE STRETLO AŽ 50 % 
ŽIEN A PRIBLIŽNE TRETINA MUŽOV. K SLABÉMU ÚNIKU MOČU MÔŽE 
DÔJSŤ PRI BEŽNÝCH AKTIVITÁCH, AKO JE KAŠĽANIE, SMIECH, 

ŠPORT, MIERNA ZÁŤAŽ – JEDNODUCHO KEDYKOĽVEK A KDEKOĽVEK.

ZÍSKAJTE OPÄŤ KONTROLU NAD   SVOJÍM MOČOVÝM MECHÚROM
Bez ohľadu na 
to, čo únik moču 
spôsobuje, vyskú-
šajte aspoň zopár 
trikov, ktoré vám 
môžu pomôcť:

Zásadný krok pred-
stavuje správna živo-
tospráva – vyhýbajte 
sa stresu, alkoholu, 
fajčeniu a  nepravi-
delnej strave.

Dávajte si pozor na stravu 
a udržiavajte si správnu 
telesnú hmotnosť – ženy 
s obezitou a nadváhou 
po redukcii hmotnosti 
hlásia zlepšenie stavu.

Únik moču môžete obmedziť aj vyne-
chaním niektorých potravín, nápojov 
alebo prísad, medzi ktoré patria alkohol, 
umelé sladidlá, kofeín, sýtené nápoje, 
čokoláda, citrusové ovocie a paradajky, 
kukuričný sirup, med, štipľavé jedlá.

Vyhýbajte sa zápche 
(napríklad zvýšeným príj-
mom vlákniny) a netlačte, 
keď močíte – zbytočne sa 
tak vyvíja tlak na zvierač 
močovej trubice.

Neponáhľajte sa 
– na toalete zo-
staňte až dovtedy, 
kým svoj mechúr 
nevyprázdnite 
úplne.

Posilnite si svaly panvové-
ho dna pravidelným cviče-
ním – v dobrej kondícii ich 
udržíte vďaka špeciálnym 
Kegelovým cvikom alebo 
pilatesu.

Zahoďte zábrany a nebojte sa vyskúšať niečo nekonvenč-
né – Venušine guľôčky. Väčšina ľudí ich vníma hlavne 
ako erotickú pomôcku, ale ich úlohou je predovšetkým 
spevnenie svalov panvového dna, vďaka čomu môžete 
odstrániť ťažkosti s inkontinenciou a navyše môžete do-
siahnuť intenzívnejšie sexuálne zážitky.

Myslite na svoje zdravie a v prí-
pade inkontinencie neváhajte 
navštíviť odborníka, aby ste sa 
mohli cítiť príjemne a robiť to, 
čo vás baví, bez akýchkoľvek 
obmedzení.

Autor: 

Mgr. Soňa Štefániková, 
Lekáreň Dr.Max

Žilina
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Aký je Váš tip na celkového víťaza 
Majstrovstiev sveta v ľadovom hoke-
ji a ako si podľa Vás bude na turnaji 
počínať Slovenská reprezentácia?
Pre Slovensko a pre náš mladý tím 

bude veľkým úspechom postup do 

štvrťfi nále. Kandidátov na titul je viac, 

v mimoriadne vyrovnanom turnaji roz-

hodnú detaily. Môj tajný tip je USA.

Mnohí Vás považujú za žijúcu ko-
mentátorskú legendu. Prezraďte 
nám, vďaka čomu si dokážete zapa-
mätať stále nové športové výsledky, 
údaje a fakty?
Nemám na to univerzálnu odpoveď, 

ale predpokladám, že je za tým záujem 

o konkrétne udalosti, ich protagonistov 

a o to, čo sa v športe deje. Mám zrejme 

aj solídnu obrazovú pamäť, pretože sa 

snažím vedieť nielen to, kto góly dával, 

ale aj to, akým spôsobom padali. Zá-

roveň však platí, že po štyridsiatke sa 

kapacita pamäte začína obmedzovať.

Máte spočítané, koľko prenosov ste 
už v  živote komentovali? Prípadne 

disponujete nejakými údajmi, ktoré 
vystihujú Vašu prácu komentátora?
Nemám. Predpokladám, že je ich vyše 

1 500, ale presné komentátorské štatis-

tiky si nerobím.

Tento rok bude nabitý športom, od 
mája do augusta nás čakajú Maj-
strovstvá sveta v  ľadovom hokeji, 
Majstrovstvá Európy vo futbale, cyk-
listická Tour de France, ale aj Letné 
olympijské hry v  Tokiu. Na ktoré 
z  týchto podujatí sa najviac tešíte 
a prečo?
Vždy sa teším najmä na futbalové šam-

pionáty, bez ohľadu na to, či je to sve-

tový, alebo európsky. A, samozrejme, 

olympiáda je vrcholom nielen pre špor-

tovcov, ale aj pre ľudí z  médií, takže 

rozdiel v radostnom očakávaní medzi 

futbalovými šampionátmi a olympiáda-

mi nerobím.

Ktoré druhy športov preferujete 
a ktorým sa venujete aktívne?
Nevenujem sa aktívne žiadnemu špor-

tu, ale preferujem futbal.

Myslíte si, že z Vášho syna Damiána 
a z dcéry Mie môžu vyrásť športové 
talenty alebo im odporučíte vydať sa 
inou cestou?
Musia robiť to, čo ich baví. Do ničoho 

ich nebudeme nútiť, to je s manželkou 

naša zásada. Bol by som rád, keby sa 

venovali nejakému športu. V dnešnej 

dobe je členstvo v akomkoľvek kolek-

tíve pre malých a mladých ľudí veľmi 

dôležité.

Uprednostňujete s rodinou letnú do-
volenku na horách a v prírode, alebo 
obľubujete relax, pláž a more?

MARCEL MERČIAK: 
ŠTATISTIKY SI NEVEDIEM, 

ALE KOMENTOVAL SOM
UŽ VYŠE 1 500 PRENOSOV
MIMORIADNE OBĽÚBENÝ ŠPORTOVÝ KOMENTÁTOR RTVS MARCEL MERČIAK NÁM POSKYTOL ROZHOVOR 

V PLNOM PRACOVNOM NASADENÍ, POČAS KONANIA MAJSTROVSTIEV SVETA V ĽADOVOM HOKEJI. 
INTERVIEW SME ROBILI V ČASE, KEĎ SLOVÁCI HRALI EŠTE LEN V ZÁKLADNEJ SKUPINE A NIKTO NE-

VEDEL, NA KTOROM MIESTE SKONČIA. OKREM TIPU NA VÍŤAZA NÁM BEZ VÁHANIA PREZRADIL, ČO PRE NEHO 
ZNAMENÁ OBROVSKÁ DIVÁCKA PRIAZEŇ, KTORÁ JE ZHMOTNENÁ V PODOBE 14 VÍŤAZSTIEV V TELEVÍZNEJ 
ANKETE OTO. PRIZNAL, ŽE VEĽMI RÁD DOVOLENKUJE NIELEN V SLOVENSKÝCH HORÁCH, ALE TIEŽ PRI MORI. 
V ROZHOVORE PRE ČASOPIS MAXIMUM MODERÁTOR RTVS ODHALIL, VĎAKA ČOMU SI DOKÁŽE ZAPAMÄTAŤ 
TISÍCKY FAKTOV A ŠPORTOVÝCH VÝSLEDKOV. S ÚSMEVOM POZNAMENAL, ŽE AJ KEĎ SI ŽIADNE ŠTATISTIKY 
NEVEDIE, KOMENTOVAL SPOLU UŽ VIAC AKO 1 500 PRENOSOV. TENTO ROK K NIM ROZHODNE PRIDÁ ĎALŠIE, 
PRETOŽE SA BUDÚ KONAŤ MAJSTROVSTVÁ EURÓPY VO FUTBALE, CYKLISTICKÁ TOUR DE FRANCE A LETNÉ 
OLYMPIJSKÉ HRY V TOKIU, KTORÉ SÚ VRCHOLOM PRE KAŽDÉHO ŠPORTOVCA, ALE AJ PRE ĽUDÍ Z MÉDIÍ.

Mám zrejme 
aj solídnu 

obrazovú pamäť, 
pretože sa snažím 
vedieť nielen to, kto 
góly dával, ale aj 
to, akým spôsobom 
padali. 
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Známy moderátor a komentátor RTVS Marcel Merčiak.
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Striedame oboje. Každý rok v  lete je 

časť dovolenky venovaná Slovensku 

a časť snahe dostať sa niekam k moru.

Plánujete tento rok oddychovať na 
Slovensku alebo sa chystáte do za-
hraničia?
V tomto roku v súvislosti s pracovným 

letom radšej nič neplánujem.

Je o Vás známe, že koncom minulého 
roka ste prekonali koronavírus s ľah-
kým priebehom. Boli ste sa už dať 
odvtedy zaočkovať? 
Áno, dal som sa zaočkovať. Nikomu 

nič neodporúčam, je to slobodné roz-

hodnutie každého z nás. Bol by som 

najradšej, keby táto doba čo najskôr 

pominula. Túžim sa vrátiť k normálne-

mu životu.

V televíznej ankete OTO ste dosiah-
li neuveriteľných jedenásť výhier 
v hlavných kategóriách. Keď počíta-
me aj špeciálne ceny, celkovo vlastní-
te 14 sošiek OTO. Čo pre Vás zname-

najú tieto ocenenia a takáto divácka 
priazeň?
Znamenajú príjemné zadosťučinenie, 

ale vždy som hovoril, že naša práca 

nie je o  soškách. Žiadny komentátor 

nemôže vyhovieť každému divákovi, 

týmto sa už nezaťažujem. Priazeň di-

vákov ma teší, túžba sprostredkovávať 

im veľké športové udalosti, najlepšie aj 

s úspechmi našich reprezentantov, je 

stále veľká, a  to sa zrejme nikdy ne-

zmení.

Autor: 

PhDr. Erik Mihalko, 
externý spolupracovník 

časopisu MAXimum

Žiadny 
komentátor 

nemôže vyhovieť 
každému divákovi, 
týmto sa už 
nezaťažujem. Priazeň 
divákov ma teší.

Foto:  archiv RTVSFoto:  archiv RTVS

Foto:  archiv RTVSMerčiak moderuje aj zábavnú šou RTVS s názvom Čo ja viem.
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Rozpaky, strach či domnienky, že ide 

o vážnejšie ochorenie, sú často faktor-

mi, pre ktoré muži odkladajú návštevu 

u odborníka. Často sa cítia menejcenní, 

väčšina z nich sa len málokedy zdôverí 

niekomu blízkemu. Erektilná dysfunkcia, 

alebo laicky impotencia, je neschopnosť 

dosiahnuť a udržať stoporenie pohlav-

ného údu muža (erekciu) dostatočne 

dlhý čas, na realizáciu uspokojivého po-

hlavného styku. Hoci ide o jeden z naj-

rozšírenejších sexuálnych problémov 

mužov, aj v súčasnej modernej dobe je 

pre mnohých z nich táto téma stále tabu.

NAJČASTEJŠIE 
ZNÁME PRÍČINY
Nedostatočná cirkulácia krvi do rozmno-

žovacích orgánov, ktorú môže spôsobovať 

napríklad ateroskleróza vznikajúca v dô-

sledku ukladania tukových látok do steny 

tepny. Čo môže byť zase následkom dlho-

dobo neliečeného vysokého cholesterolu.

Psychologické faktory ako stres, ner-

vozita, strach, depresia a podobné úz-

kostné poruchy, môžu viesť k rozvoju 

erektilnej dysfunkcie.

Chronické kardiovaskulárne ochore-
nia ako vysoký krvný tlak, ateroskleró-

za, ochorenia srdca spôsobujúce ne-

dostatočné pumpovanie krvi, vysoký 

cholesterol či cukrovka, sú častou prí-

činou poruchy erekcie.

Ochorenia neurologického charakteru, 

akým je Parkinsonova choroba alebo 

roztrúsená skleróza, sú ochorenia, ktoré 

môžu vyvolať ťažkosti u mužov.

Urologické choroby, ako napríklad 

chronický zápal prostaty, benígne zväč-

šenie prostaty, sú rizikové ochorenia, 

ktoré môžu vyústiť do neschopnosti 

erekcie alebo jej udržania.

Životospráva, nadmerná konzumácia 

alkoholu, cigariet či zakázaných látok, 

je veľkým rizikovým faktorom, rovnako 

tak vyčerpanie a únava.

Mať problémy s erekciou nie je pre väčši-

nu mužov nič príjemné, a tak sa odhaduje, 

že k lekárovi sa odhodlá ísť len zlomok pa-

cientov trpiacich touto poruchou. Z toho 

vyplýva aj absencia farmakologickej lieč-

by, pretože bez odborného posúdenia nie 

je možné správne zhodnotiť, čo všetko je 

príčinou zdravotného stavu muža.

Prevencia je jednoduchšia než liečba a to 

platí aj v tomto prípade. Predchádzanie 

vzniku porúch erekcie je veľmi dôležitou 

témou, ktorej je dôležité venovať pozor-

nosť. Čím skôr sa začnete prevenciou 

zaoberať, tým lepšie. Vymeňte alkohol 

a nikotín za pohyb na čerstvom vzduchu. 

Prispôsobte svoje stravovanie aktuálnym 

energetickým požiadavkám. Ľudia so 

sedavým zamestnaním potrebujú menší 

príjem energie ako manuálne pracujúci.

Prvé písomné zmienky o „liečbe“ erektil-

nej dysfunkcie sú známe už zo starej Indie 

(1 000 rokov pred naším letopočtom), ale 

až 20. storočie predstavuje serióznejšiu 

éru terapie. V minulosti bola najviac využí-

vaným spôsobom liečby fytoterapia, čiže 

liečba pomocou bylinných a rastlinných 

zložiek. Išlo o rôzne odvary, čaje alebo 

sušené časti rastlín.

V súčasnosti sú dostupné lieky na predpis 

napríklad s obsahom sildenafi lu, ale aj 

široká škála voľnopredajných výživových 

doplnkov, ktorých je na trhu pomerne veľ-

ké množstvo. Pri výbere treba byť však 

opatrný. Nakupujte v lekárňach a tam, kde 

nájdete presné zloženie a kde vám lekár-

nik môže pri výbere poradiť s ohľadom na 

iné vaše zdravotné ťažkosti.

Veľa neautorizovaných predajcov 

a e-shopov ponúka zázračné preparáty 

HOCI IDE O NAJROZŠÍRENEJŠÍ 
SEXUÁLNY PROBLÉM MUŽOV,
JE TO STÁLE OBROVSKÉ TABU

NEOHROZUJE ŽIVOT A NESPÔSOBUJE BOLESŤ. NAPRIEK TOMU MÔŽE 
MAŤ ZA NÁSLEDOK VÁŽNE, NAJMÄ PSYCHICKÉ ŤAŽKOSTI A PROB-
LÉMY. MANŽELSKÉ NEZHODY, NEMOŽNOSŤ ZALOŽIŤ SI RODINU, 

STRATA SEBADÔVERY ČI DEPRESIA. EREKTILNÁ DYSFUNKCIA. ZDRAVOTNÝ 
PROBLÉM, KTORÝ VÝRAZNE ZNIŽUJE KVALITU MUŽSKÉHO ŽIVOTA.

      POMOC Z PRÍRODY
KOTVIČNÍK ZEMNÝ pochádza z Ázie. Zvyšuje hladinu testosterónu 
v organizme, chuť na sex, zlepšuje potenciu a spermatogenézu.
MACA PERUÁNSKA – VIAGRA – výťažok z rastliny Lepidium 
Meyenii – pomáha pri tvorbe a pohyblivosti spermií, a zároveň je 
skvelým afrodiziakom.
SERENOA PLAZIVÁ sa už niekoľko storočí používa pri problémoch 
s prostatou.
L-ARGINÍN je aminokyselina, ktorá podporuje syntézu bielkovín, 
vytváranie oxidu dusnatého a zlepšovanie prietoku krvi. Pozitívne 
ovplyvňuje aterosklerózu a hypertenziu.

EXTRAKT GINKGA dvojlaločného posilňuje centrálny nervový 
systém a zároveň rozširuje cievy.
L-CITRULÍN zmierňuje únavu organizmu a zlepšuje celkové prekr-
venie mužských pohlavných orgánov. Zlepšovanie prietoku krvi 
a rozširovanie ciev je možné dosiahnuť aj užívaním extraktu z čili 
papričiek. Podobne pôsobí aj kajenské korenie.
VITAMÍNY C, A, D – prírodné antioxidanty – spomaľujú starnutie 
buniek a zlepšujú kvalitu a pohyblivosť spermií. Selén a zinok pri-
spievajú k normálnej funkcii imunitného systému a chránia bunky 
pred oxidačným stresom.

s neznámym zložením, ktoré sľubujú účin-

ky za hranicou lekárskej vedy. Ak navyše 

užívate iné lieky, je dôležité poradiť sa 

s lekárnikom o prípadných kontraindikáci-

ách. Slúžia ako podpora, nie ako náhrada 

odbornej medicínskej liečby. Obsahujú 

zmes prírodných zložiek (Kotvičník zemný, 

Maca, Serenoa plazivá, Ginkgo dvojla-

ločné) v rôznom pomere, aminokyseliny 

(L-arginín, L-citrulín), vitamíny (C, D), anti-

oxidanty (zinok, selén).

Hoci to nie je téma, ktorú muži bežne 

rozoberajú, erektilná dysfunkcia je v sku-

točnosti najrozšírenejším sexuálnym prob-

lémom mužov. Neverte všetkým mýtom 

na internete, dobrým radám od kamarátov 

a expresným riešeniam v reklame. Pok-

roky v základnom a klinickom výskume 

za posledné dve desaťročia povzbudili 

veľké množstvo mužov vyhľadať odbornú 

pomoc a postupne tak detabuizovať túto 

tému. Na záver ešte jedna zaujímavosť. 

Jediné uhryznutie od Brazílskeho túlavé-

ho pavúka môže u mužov vyvolať až štyri 

hodiny trvajúcu erekciu. Jed obsahuje 

zmes molekúl, ktoré pozitívne ovplyvňujú 

výkonnosť muža. Na vývoji prípravkov na 

tejto báze sa už intenzívne pracuje. Ak 

náhodou niekomu napadlo držať túlavého 

pavúka v nočnom stolíku pre každý prí-

pad, ihneď na to zabudnite. Okrem erek-

cie spôsobuje veľké bolesti, problémy 

s dýchaním a v najhoršom prípade aj smrť.

ČO BY NEMALO
CHÝBAŤ NA TANIERI
•  ryby a morské plody obsahujúce mastné 

kyseliny
•  orechy, ktoré sú zdrojom aminokyselín, pod-

porujúce libido
•  čokoláda s obsahom minimálne 

70 %, obsahuje látky prospešné 
pre cievy

•  cesnak a  cibuľa majú 
pozitívny vplyv na krvný 

obeh

Autor: 

PharmDr. Jana Dubajová, 
Lekáreň Dr.Max

Žilina
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KÚPELE PO COVIDE.
KTO A KEDY MÁ NA NE NÁROK?

AKO SA UKAZUJE, VRÁTIŤ 
SA PO PREKONANÍ OCHO-
RENIA COVID-19 DO PÔ-

VODNÉHO TEMPA JE PRE MNO-
HÝCH ĽUDÍ BEH NA DLHÚ TRAŤ. 
V  NIEKTORÝCH PRÍPADOCH TO 
MÔŽE TRVAŤ TÝŽDNE, BA AŽ ME-
SIACE. PROSPIEŤ VŠAK MÔŽE PO-
BYT V KÚPEĽOCH.

U mnohých pacientov po prekonaní ťažkej 

formy Covid-19 pretrvávajú najmä problémy 

s dýchaním a neustupujúci kašeľ. Takzvaný 

postcovidový syndróm sa však prejavuje 

rôzne. Môže to byť nekonečná únava aj 

bolesti svalov a kĺbov. Mnohí pacienti si 

sťažujú na poruchy spánku. Kým problémy 

úplne odznejú, trvá týždne, u niekoho aj 

dlhšie.

Pacienti, ktorí ležali s ťažkým priebehom 

tejto infekcie v nemocnici, majú nárok na 

kúpeľnú liečbu. Stavy po prekonaní covidu 

sú už od polovice apríla tohto roka zahr-

nuté v takzvanom indikačnom zozname 

pre kúpeľnú starostlivosť. Tento dokument 

vypočítava diagnózy, pri ktorých môže lekár 

navrhnúť liečenie, ktoré pacientovi čiastoč-

ne alebo úplne uhradí zdravotná poisťovňa.

NAJPRV NEMOCNICA, POTOM 
KÚPELE
V indikačnom zozname je po prekonaní 

ochorenia Covid-19 nárok na kúpeľné lie-

čenie najmä pri infekciách s ťažkým prie-

behom, keď pacient skončil v nemocnici, 

ďalej pri orgánovom poškodení, alebo 

ak človek trpí stavmi úzkosti a depresie, 

ktoré obmedzujú jeho denné aktivity. 

V každom prípade odporúčame 

kontaktovať lekára špecialistu 

a dohodnúť si s ním ďalší 

liečebný postup.

Liečenie môže paciento-

vi po covide predpísať 

pneu moftizeológ, internis-

ta, rehabilitačný lekár, neurológ, reumato-

lóg, ortopéd, ale aj praktický lekár. Kúpeľnú 

starostlivosť možno čerpať pri pretrvávaní 

neurologických, nervovo-svalových či pri 

kardiovaskulárnych ťažkostiach. Majú na ňu 

nárok tiež ľudia, u ktorých po covide pretr-

váva postihnutie pohybového aparátu, ťaž-

ká únava, kognitívne poruchy. Do kúpeľov 

sa môžu s úhradou zdravotnej poisťovne 

dostať aj ľudia so stavmi úzkosti a depresie, 

ktoré obmedzujú ich denné aktivity.

Pozor, návrh na kúpeľnú liečbu zdravotné 

poisťovne podľa predpisov neschvaľujú 

postcovidovým pacientom s postihnutím 

dýchacích ciest, ktorí sa napriek prekonaniu 

ochorenia nevzdali fajčenia.

POSTRÁŽTE SI TERMÍNY 
Ak ste prekonali Covid-19 a zvažujete kú-

peľnú liečbu, dobre si postrážte termíny. 

Liečenie je potrebné absolvovať do jed-

ného roka od prekonania infekcie, pri nie-

ktorých diagnózach do pol roka.

Zdravotná poisťovňa Dôvera schvaľuje 

kúpeľné návrhy už do piatich pracovných 

dní. Platí to pre návrhy, ktoré sú podané 

elektronicky. Kúpeľné návrhy, ktoré dostane 

poisťovňa poštou, posudzuje Dôvera do 

desiatich pracovných dní.

Pacientov čaká v kúpeľoch okrem inhalácií 

a klimatoterapie aj liečebný telocvik, ktorý 

prebieha individuálne alebo v skupinách. 

Súčasťou liečby je nácvik správneho dý-

chania a zvyšovania kapacity pľúc či pre-

chádzky v štýle nordic-walking. Alternatívou 

k liečeniu v kúpeľnom zariadení je doliečo-

vanie v odborných liečebných ústavoch vo 

Vysokých Tatrách. Pacientom po covide je 

k dispozícii zariadenie v Tatranskej Kotline, 

v Tatranskej Polianke alebo v liečebni Kú-

peľov Štós, kam ich odošle odborný lekár 

– pneumológ.

Pri tomto druhu pobytov, na rozdiel od kú-

peľnej liečby, nie je potrebné podávať žia-

dosti o úhradu. Ak však pacient absolvoval 

liečenie v odbornom ústave, nemá už nárok 

na úhradu liečenia v kúpeľoch.

Autor: 

Matej Štepiansky
PR špecialista, Zdravotná 

poisťovňa Dôvera

ak človek trpí stavmi úzkosti a depres

ktoré obmedzujú jeho denné aktiv

V každom prípade odporúčam

kontaktovať lekára špecialis

a dohodnúť si s ním ďa

liečebný postup.

Liečenie môže pacien

vi po covide predpís

pneu moftizeológ, intern

PRAVIDLÁ:
hra je určená pre 2 až 3 hráčov 
vo veku od 2 rokov
1. variant – MÔJ HADÍK
● každý hráč si vezme jednu hlavu 
hada a 6 paličiek (rôzne vzory)
● hráči sa striedajú v hádzaní kocky
●  najmladší hráč hodí kocku a pripne k svojej hlave paličku s rovnakým 

vzorom, aký ukazuje kocka
●  ak hráčovi padne vzor, ktorý už má pripnutý, je na rade ďalší hráč
●  hráč, ktorému sa podarí poskladať hadíka zo všetkých šiestich 

paličiek, je víťazom

2. variant – ROVNAKÝ HADÍK
●  hráči sa vopred dohodnú, v akom poradí musí byť hadík postavený
●  hráč môže pridať novú paličku, keď kocka, ktorú hodil, ukáže 

správny vzor
● hráči môžu mať možnosť v každom ťahu hodiť kocku trikrát

 

svojej hlave paličku s rovnakým

SPOLOČENSKÁ HRA

        HADÍKY

3. variant – NAJDLHŠÍ HADÍK
●  každý hráč si vezme hlavu hada a všetky paličky ostanú 

na hracej ploche
● hráči sa striedajú v hádzaní kocky
●  najmladší hráč hodí kocku a pripne k svojej hlave paličku 

s rovnakým vzorom, aký ukazuje kocka
●  ak hráčovi padne vzor, ktorý už nie je k dispozícii v strede 

hracej plochy, je na rade ďalší hráč
● hra pokračuje, kým sa neminú všetky paličky
●  hráč, ktorému sa podarí poskladať z paličiek najdlhšieho 

hadíka, vyhráva

POTREBUJEME:
●  21 kusov lekárskych paličiek

●  drevenú kocku

●  lepiace pásky s potlačou 

(9 rôznych vzorov)

●  pohyblivé oči (6 kusov)

●  červený papier

●  čiernu fi xku, ceruzku

●  pravítko, nožnice,

●  lepidlo, kartón

●  brúsny papier 

●  suchý zips /nálepky/

RADA: Suché zipsy môžeme vynechať, prípadne ich 
môžeme nahradiť kovovými cvokmi alebo magnetkami. Tie 
sa dajú na paličky prilepiť pomocou tavnej pištole.

HLAVA
Najprv si musíme ozna-
čiť ceruzkou stred paličky. 
Potom treba paličku prestrihnúť, 
obrúsiť brúsnym papierom, podlepiť 
kartónom, nalepiť pásku, oči, jazyk 
a dokresliť fi xkou nozdry.

TELO
Nalepíme naň 
pásky a  suché 
zipsy

KOCKA
Nalepíme na ňu 
pásky

POSTUP 
VÝROBY
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NA SVETE MÁME SPOLU SEDEM KONTINENTOV A VIAC AKO 196 NÁRODOV. ČI UŽ HO-
VORÍME O SEVERNEJ A JUŽNEJ AMERIKE, O ÁZII, AFRIKE, EURÓPE, ALEBO O AUSTRÁ-
LII, KAŽDÝ Z TÝCHTO KONTINENTOV MÁ NEZAMENITEĽNÚ KUCHYŇU. POČAS CELÉ-

HO ROKA VÁM V  ČASOPISE MAXIMUM BUDEME PREDSTAVOVAŤ DELIKATESY Z  RÔZNYCH 
ŠTÁTOV, KTORÉ LEŽIA NA ROVNAKOM KONTINENTE. V JARNOM VYDANÍ ČASOPISU SME VÁM SPROSTREDKOVALI RE-
CEPTY Z EURÓPY. TERAZ POKRAČUJEME KONTINENTOM ÁZIE A JEHO TROMI NAJSLÁVNEJŠÍMI KUCHYŇAMI. NAVARTE 
SI V LETE ĽAHKÉ A CHUTNÉ JEDLÁ Z INDIE, Z ČÍNY A Z THAJSKA.

OCHUTNAJTE ĽAHKÉ 
DELIKATESY A ŠPECIALITY 

ÁZIJSKEJ KUCHYNE

Postup:
Špenátové listy umyjeme a na minútku 
vložíme do mierne vriacej vody. Scedí-
me ich a vymixujeme na pastu. Zemiaky 
očistíme a nakrájame na rovnako veľké 
kocky. V hlbšom hrnci zohrejeme ghee 
a restujeme na ňom Rímsku rascu. Pri-
dáme čili papričku s nakrájanou cibuľou 
a restujeme, kým cibuľa nemá sklovitú 

farbu. Neskôr pridáme cesnak, zázvor, 
mletý koriander, nakrájané zemiaky, 
špenátovú pastu a  všetko spolu pre-
miešame. Jedlo osolíme a  podlejeme 
trochou vody. Na miernom ohni varíme 
zakryté približne 10 až 15 minút, kým 
zemiaky nezmäknú. Potom pridáme 
Garam masalu a  Senovku grécku, na-
koniec primiešame smotanu a  zmes 
necháme približne jednu minútu vrieť. 

Po dovarení necháme pokrm postáť 
prikrytý ešte asi 10 minút.

Aloo palak - korenisté zemiaky so špenátom z Indie

Suroviny:
300 g čerstvých špenátových listov bez sto-
niek  voda podľa potreby  2 lyžice ghee 
alebo masla s  olejom  ½ lyžičky Rímskej 
rasce  2 stredné veľké červené cibule 
1  zelená čili paprička  Senovka grécka 
½ lyžičky čerstvo nastrúhaného cesnaku 
½ lyžičky strúhaného zázvoru  ½ lyžičky 
mletého koriandru  4 stredne veľké zemia-
ky nakrájané na kocky  soľ  ½ lyžičky Ga-
ram masaly  2 lyžice sladkej smotany

Osem pokladov z Číny

Suroviny:
2 polievkové lyžice oleja, odporúčame používať wok alebo 

arašidový  1 pohár zeleninového mixu Chop suey. Môžeme 
ho nahradiť nastrúhanou kapustou, zelerom, mrkvou alebo 
bambusovými klíčkami.  300 g kuracieho alebo bravčového 
mäsa  1 až 2 strúčiky cesnaku  2 jarné cibuľky  100 g húb
 1 čajová lyžička zázvoru  soľ  korenie  50 ml vody  1 po-
lievková lyžica kukuričného alebo zemiakového škrobu 
4  polievkové lyžice Teriyaki omáčky  4 polievkové lyžice 

Sójovej omáčky  1 až 2 polievkové lyžice Sezamového oleja

Postup:
Mäso umyjeme, usušíme si ho a  nakrájame na tenké pásiky. 

Ošúpaný cesnak nakrájame na jemno. Jarnú cibuľku a  huby 
umyjeme a  tiež ich nakrájame na tenké plátky. Zeleninu Chop 

suey alebo nastrúhanú zmes bambusových klíčkov, kapusty, ze-
leru a mrkvy dáme do sitka a opláchneme pod studenou vodou. 

V panvici alebo vo woku rozpálime olej a do chrumkava osmažíme 
mäso, cesnak a zázvor. Pridáme jarnú cibuľku, huby a Chop suey ale-

bo čerstvú nakrájanú zeleninu. Celú zmes ešte krátko osmažíme. Do-
chutíme teriyaki a sójovou omáčkou. Podľa chuti pridáme soľ a korenie. 

Škrob rozmiešame v studenej vode, pridáme ho k jedlu a varíme dovtedy, 
kým sa nevytvorí hustá omáčka. Jedlo na záver dochutíme sezamovým 
olejom a posypeme praženým sezamom.

Suroviny:
Pasta laksa  400 ml kokosového mlieka  1 mrkva  150 g šampiňó-
nov  1 kus tofu  200 g ryžových rezancov  1 jarná cibuľka  1 limet-
ka  vňať z koriandra  čili papričky podľa chuti

Suroviny na Laksa pastu:
2 centimetre zázvoru  citrónová tráva  1 kávová lyžička Curry 
korenia  1 kávová lyžička kurkumy  1 kávová lyžička Tamarind 
pasty  ½ kávovej lyžičky semiačok zo suchého koriandra  ½ 
kávovej lyžičky Rímskej rasce  2 strúčiky cesnaku  1 kus čili 
papričky  1 kus cibule  2 polievkové lyžice sezamového oleja

Postup:
Všetky ingrediencie na Laksa pastu dáme do mixéra a nahrubo 
ich rozmixujeme. Koriander, Rímsku rascu s troškou soli rozdr-
víme v mažiari. Na oleji si osmažíme koreniny a pastu, kým sa 
neuvoľnia vône. Pridáme nakrájanú mrkvu, nakrájané huby, jarnú 
cibuľku. Potom prípadne ďalšie suroviny podľa chuti a všetko spolu 
osmažíme. Jedlo podlejeme vodou a po chvíľke dolejeme aj kokosové 
mlieko. Tofu nakrájame na kocky, jemne opražíme na oleji a pridáme do 
polievky. Cestoviny uvaríme podľa návodu. Pokrm servírujeme v miskách, 
na dno misiek dáme najprv uvarené rezance, ktoré zalejeme polievkou, 
navrch pridáme čerstvý koriander, jarnú cibuľku a čili papričky podľa 
chuti. Svieže jedlo môžeme nakoniec dochutiť ešte aj limetkovou šťavou.

Thajská polievka Laksa

Svetová 
kuchyňa

ÁZIA

4 osoby4 osoby25 min.25 min.

4 osoby4 osoby

4 osoby4 osoby

35 min.35 min.

30 min.30 min.
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oddychovka

inzin ze r ce r c i ai a

V rámci oddychovky sme pre vás opäť pripravili obľúbenú krížovku. Za správne riešenie z krížovky a za odpoveď na otázku: Akú novinku 

priniesla BioGaia?, získa výherca balíček prípravkov BioGaia v hodnote 50 EUR. Riešenie zašlite najneskôr do 1. 9. 2021 e-mailom na: redak-

ciamaximum@drmax.sk alebo na adresu: Limitless Group s. r. o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava. Správna odpoveď z predchádzajúceho 

(jarného) vydania 2021 je: Dr.Max už pätnásť rokov s vami. Úspešným riešiteľom krížovky a zároveň výherkyňou, ktorej zasielame balíček 

vitamínov a výživových doplnkov značky Dr.Max v hodnote 50 eur, sa stala Zuzana Šupová zo Sliača. 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

Prípravky BioGaia s vitamínom D a s patentovanou baktériou mliečneho kvasenia L. reuteri Protectis, ktorá bola testovaná 
v 150 klinických štúdiách. Vitamín D prispieva k normálnej funkcii imunitného systému, je potrebný na normálny rast a vývoj kostí.
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