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Venujte nám 2% z podielu Vašich daní
Prosím, nezabudnite na nás s podielom z dane z príjmov za rok 2021. Venovať  Váš podiel z 
daní nám môžete tak, že pri predkladaní vyhlásenia o ročnom zúčtovaní dane k 15. februáru 
2022 uvediete, že 2% z daní z príjmu PO a FO za účtovný rok 2021 poskytnete občianskemu 
združeniu Liga zdravia Slovensko. 

Bez vašej pomoci nebudeme môcť pripraviť rekondično-rehabilitačné pobyty, organizovať 
edukáciu a osvetu v prevencii a vydávať pripravované občasníky.   

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Liga zdravia Slovensko, občianske združenie, 
budete potrebovať nasledovné údaje

Názov: Liga zdravia Slovensko, o.z.
Adresa: Ferka Urbánka 3675/1, 91701 Trnava
IČO: 42293219
DIČ: 2023775061
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK5375000000004018046291, kód banky: 7500 (ČSOB, a.s.)

Všetky informácie a potvrdenia nájdete na www.ligazdravia.eu

Tento občasník bol vydaný aj vďaka 2 % z daní.

ČLENSTVO
Členstvo v Lige zdravia Slovensko, o.z. je dobrovoľné.

Podmienky členstva: členom sa môže stať každý plnoletý občan SR, ktorý prejaví o členstvo 
záujem. Členom sa môže stať i právnická osoba, ktorá prejaví o členstvo záujem. Podmienkou  
vzniku  členstva  je  riadne  vyplnená a  podpísaná  písomná  prihláška za člena, v ktorej  
záujemca  prejaví  súhlas  so stanovami  občianskeho  združenia  a  zaviaže  sa  plniť povinnosti 
vyplývajúce z členstva v združení. Členstvo vzniká na základe vyplnenej prihlášky a zaplatením 
členského poplatku. Dokladom o členstve je členský preukaz, ktorý je majetkom LZ SR, o.z.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte emailom na ligazdravia@gmail.com alebo navštívte 
www.ligazdravia.eu, facebook.com/ligazdravia.

Ďakujeme našim sponzorom za poskytnutú podporu a 
všetkým prispievateľom za pomoc pri vydaní občasníka.

Vydavateľ:  Liga zdravia Slovensko, o.z.
Adresa redakcie:  Liga zdravia Slovensko, o.z., Ferka Urbánka 3675/1, Trnava
  Tel. 0903 218 052, ligazdravia@gmail.com, www.ligazdravia.eu
Tlač:   ROTAP tlačiareň, s.r.o. Trnava Grafická úprava: FLITT, s.r.o., Bratislava
Fotografie:  Liga zdravia Slovensko, o.z. a fotografie s povolením autorov

Kopírovanie alebo rozširovanie akejkoľvek časti tohto časopisu sa povoľuje len s výslovným písomným súhlasom 
redakcie.
NEPREŠLO JAZYKOVOU ÚPRAVOU. NEPREDAJNÉ.
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vôbec zrealizovať. Nepriaznivá situácia ohľadom korona vírusu zmenila celý 
svet, celé zmýšľanie ľudí. Veľmi sme sa tešili opäť na spoločné rekondičné 
pobyty, na Športové hry a ďalšie akcie, ktoré pre vás každoročne pripravujeme. 
Vďaka tomu, že život prešiel viac do online priestoru, podarilo sa nám 
nadviazať nové kontakty a premýšľať nad novými projektami, ktoré pre vás 
neustále pripravujeme.

Nie je veľmi vhodné písať tu o tom, ako bude dobre, že všetko sa už ohľadom 
tejto choroby vyriešilo. Jediné čo môžem napísať je, že naučme sa s ňou žiť, 
žime každú minútku svojho života tak, ako keby mala byť posledná v našich 
životoch. V tomto období nikto nikdy nevie, čo bude zajtra. Ľúbme svojich 
blízkych, starajme sa o nich, venujme im to najcennejšie čo máme – ČAS. Čas, 
ktorý sa nedá vyčísliť a nikto ho v živote už nevráti.

Venujme sa svojmu zdraviu, veľa sa hýbme, zdravo sa stravujme, to je všetko 
čo môžme svojmu telu dať. Ono sa nám odmení silnou imunitou, ktorá je v 
tejto dobe veľmi dôležitá.

V ďalšom roku 2022 nám všetkým chcem zapriať VEĽA VEĽA VEĽA zdravia, 
ktoré má nevyčísliteľnú hodnotu, veľa úsmevu na perách a milých ľudí okolo 
seba. V neposlednom rade nám prajem konečne deň, kedy sa opäť budeme 
môcť všetci stretnúť na rekondičných pobytoch, prednáškach, športových 
hrách, prípadne len tak na káve.

Na záver by som chcela poďakovať všetkým našim sponzorom a darcom 2 %, 
ktorí nás podporili a vďaka ktorým môže naše OZ fungovať.

Prajem vám v novom roku pevná zdravie, veľa lásky a splnených snov. 

Stanka Zelenáková
Podpredsedníčka Ligy zdravia Slovensko o.z.

Vážené dámy, vážení páni, 
členovia nášho občianskeho združenia, milí priatelia

Opäť ubehol ďalší rok, a opäť držíte v rukách náš nový 
Ligáčik. Ani tento rok nebol pre nikoho jednoduchý, 
ani pre nás, ani pre spoločnosti, ani pre vás. Ligáčik 
nemá tiež typickú formu akú mával posledné roky. 
Prednáškové popoludnia, na ktoré ste sa vždy veľmi 
tešili a mávali sme bohatú účasť, sme tento rok nemohli
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NAŠE AKTIVITY
V priebehu leta uskutočnilo naše občianske združenie Liga zdravia Slovensko 2 liečebné 
pobyty v júli a septembri  a 1 edukačno – liečebný pobyt v auguste 2021.

Kúpele v Turčianskych Tepliciach sú pre nás balzamom.

Slnečné a teplé leto nám prinieslo možnosť opätovného stretnutia členov Ligy zdravia 
Slovensko v obľúbených kúpeľoch v meste Turčianske Teplice. Ja osobne som využila pobyt 
s rodinou a priateľmi z OZ v augustovom termíne. Počasie nám vyšlo na jednotku. Po dlhšej 
dobe, po dobe plnej opatrení, obmedzení, nám veľmi vhodne padla každá jedna napláno-
vaná liečebná procedúra ako aj pobyt počas slnečných dní v miestnom Aquaparku. Večerné 
posedenia, prechádzky kúpeľným parkom ako i hudobné zábavy vo vonkajších priestoroch 
kúpeľného hotela sme si všetci užili. 

Viacerí členovia sa aktívne zapojili do “Kúpeľnej olympiády”, ktorá sa konala v bazéne 
Olympic priamo v areáli hotela. Okrem výbornej zábavy, smiechu, ktorý spôsobil aj naše 
bojovné výkony, sa zástupcovia OZ Ligy zdravia Slovensko zhostili ocenených miest. Výhry 
sme si odniesli v ženskom plávaní, kde sa na 1. mieste umiestnila Alenka Šviriková, na 2. 
mieste Miroslava Tareková. V plávaní na nafukovačke sa na 2. mieste v konkurencii chlapov 
a žien umiestnil Alan Behanovský. V súťaži o najzaujimavejší skok do vody sa spolu so mnou 
zúčastnila Zuzka Adam. Veľmi dobre nás reprezentovali aj naši najmladší, ktorí zobrali ceny v 
každej kategórii (plávanie, potápanie, skoky do vody).  

Čerešničkou pobytu bola prítomnosť Doc. MUDr. Márie Belovičovej, PhD. mim, prof, ktorá 
nám veľmi pútavou a zaujímavou formou porozprávala o liečivých účinkoch zeleniny a ovo-
cia. Informácie nás natoľko zaujali, že od uvedeného času, každý poslucháč tejto prednášky 
obohatil svoj jedálny lístok práve o ovocie a zeleninu. Veľa civilizačných chorôb má svoj 
pôvod v nesprávnom stravovaní.  Správna výživa je výrazným preventívnym faktorom, 
prostredníctvom ktorého im môžeme predísť. Zelenina a ovocie sú veľmi užitočné pre ľudské 
telo, preto nezabúdajte na seba a obohaťte oň Váš jedálníček každý deň.

Nemôžem nespomenúť  milé stretnutie s našim členom, obyvateľom mesta Turčianske 
Teplice, spisovateľom, jedným z najplodnejším a najoriginálnejším slovenským básnikom, 
pánom Ondrejom Nagajom. Pán Ondrej Nagaj nás potešil svojou ďalšou knižkou, jeho epi-
gramatickou tvorbou s dobre nabrúseným a namiereným ostňom satiry, ktorá mu je blízka, 
ktorú vydal pod názvom “Posmešníky naradáš”. 

Teším sa na Vás na naše ďalšie spoločné 
stretnutia v roku 2022.

Mirka.
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DNI ZDRAVIA TRNAVA

Dňa 24.6.2021 sme sa aktívne zúčastnili akcie Dni zdravia, ktorého usporiadateľom bolo 
mesto Trnava. Bola to veľmi vydarená akcia. 

Pravidelne sa zúčastňujeme aj webinárov.
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DNI ZDRAVIA V BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOCH
V dňoch 23.07.2021 a 24.07.2021 sa v priestoroch kolonády v Bardejovských Kúpeľoch 
uskutočnilo podujatie s názvom „Dni zdravia 2021“. 

Podujatie v Bardejove organizovala Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie (SSPO - doc. 
MUDr.  Mária Belovičová, PhD. mim. prof., doc. PhDr. Liliana Belovičová, CSc. mim. prof.,  Zdena 
Marcinová, RNDr. Agáta Urbanová, PhD., Mgr. Valéria Skoncová, Mgr. Ivana Klobušovská, PhD. 
MPH) v spolupráci s Bardejovskými Kúpeľami, a.s. (Ing. Pavol Menšík - Generálny riaditeľ 
a.s.), Všeobecnou zdravotnou poisťovňou– VšZP (Ing. Oľga Pastiranová spolu s 5 kolegami 
z VšZP), zdravotnou poisťovňou Dôvera (Bc. Ivana Tiritová spolu s 5 kolegami z poisťovne 
Dôvera), lektorom hnutia Stop obezite (STOB) a predsedkyňou OZ SKLON RNDr. JUDr. Hanou 
Vrabcovou, občianskym združením Liga zdravia (Vilma Houbová), firmami Abbott, Axonlab, 
Topnatur, Herbex a mediálnym partnerom Bardejovskou televíziou.

Počas podujatia sa obyvatelia Bardejova a hostia Bardejovských Kúpeľov mohli dozvedieť: 
svoju hmotnosť, BMI (body mass index) ako aj komplexnú analýzu zloženia tela (percento 
svalovej hmoty, tukového tkaniva, viscerálneho (vnútorného) tuku, obsahu vody v tele, 
metabolický vek človeka) na váhe InBody (merania realizovala VšZP a OZ SKLON), na váhe 
Tanita (merania realizovala SSPO). O meranie na váhach bol veľký záujem - celkovo sme počas 
2 dní urobili 400 meraní (váhy Inbody a Tanita).

Návštevníci si mohli taktiež odmerať hodnotu krvného tlaku a pulzu (realizovala poisťovňa 
Dôvera) a hladinu glykémie (poisťovňa Dôvera a SSPO). Vďaka patrí aj firme Abbot, ktorá pre 
podujatie sponzorsky poskytla meracie prúžky na glykémiu a glukomery. A o tom, že o toto 
meranie bol tiež veľký záujem, svedčí údaj, že si počas 2 dní dalo hladinu glykémie vyšetriť 
379 účastníkov podujatia.

Pre účastníkov Dní Zdravia sme na prístroji firmy Axonlab realizovali merania CRP z kapilárnej 
krvi (C reaktívnyproteín - bielkovina, ktorá rozlíši medzi prítomnosťou bakteriálnej a vírusovej 
infekcie). Testy CRP nám firma Axonlab poskytla sponzorsky. Celkovo sme realizovali 95 
meraní. Záujemcom sme vyšetrovali aj protilátky proti hepatitíde C, keďže 28.07.2021 je 
svetový deň hepatitídy. Celkovo si dalo vyšetriť protilátky 276 ľudí.

VšZP sa na podujatí zúčastnila 23.07.2021. Pripravila pre účastníkov podujatia okrem merania 
na váhe InBody nácvik správnej techniky čistenia chrupu, oxymetriu, poradenstvo v oblasti 
zdravotného poistenia - informácie o elektronických službách (Peňaženka zdravia, mobilná 
aplikácia VšZP).

24.07.2021 sa na Dňoch zdravia zúčastnila poisťovňa Dôvera, ktorá okrem merania krvného 
tlaku a hladiny glykémie prezentovala program Dôvera pomáha diabetikom, robila individuálne 
edukácie pacientov s DM, prezentovala benefity poisťovne. Účastníkov podujatia zaujal aj 
analyzátor zdravotného stavu prostredníctvom magnetického kvantového rezonančného 
analyzátora, kde sa mohli účastníci podujatia napr. dozvedieť či majú v norme hodnoty 
vitamínov a stopových prvkov v tele.
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OZ SKLON pripravilo pre návštevníkov názornú výstavku s kalorickými hodnotami potravín so 
zameraním na cukry. RNDr. JUDr. Hanka Vrabcová realizovala aj edukáciu klientov ohľadne 
stravovania. 

Ďakujeme veľmi pekne aj firme Topnatur za poskytnutie vzoriek probiotických kaší, vzoriek 
Colonfitu a firme Herbex za vzorky bylinných čajov pre deti aj pre dospelých. Stánok so 
vzorkami kaší a čajov sa taktiež tešil veľkej obľube návštevníkov. 

K dispozícii boli viaceré informačné brožúrkypre pacientov, ktoré zabezpečila Liga zdravia 
Slovensko. 

Bardejovské Kúpele a.s. zabezpečili vďaka výbornej technickej príprave podujatia jeho 
nerušený priebeh, poskytli taktiež aj galóny s pitnou vodou, za čo impatrí vďaka. 

Podujatie sa opäť tešilo velkému záujmu návštevníkov. Tento rok sa na Dňoch zdravia 
zúčastnilo vyše 400 účastníkov. Domnievame sa, že je „hlad“ po podobných podujatiach zo 
strany laickej verejnosti a že zdravotníci (lekári, sestry, verejní zdravotníci) majú široké pole 
pôsobnosti pre realizáciu rôznych edukačných a vzdelávacích osvetových aktivit. Vždy je lepšie 
pôsobiť preventívne ako už liečiť následky chronických chorôb.

Ešte raz sa chcempoďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby Dni Zdravia v Bardejovských 
Kúpeľoch prebehli úspešne a prispeli k zvýšeniu zdravotného uvedomenia našich obyvateľov.

Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. mim. prof.

 

 



To, čo je Strollering® a aj môj projekt 
sta&mi&na Veselá mamina, sme si povedali 
už v minulom Ligáčiku. Teraz by som 
vám chcela priblížiť, čo sme robili v čase 
lockdownu, ktorý trval príliš dlho, keď sme sa 
nesmeli stretávať ani nikde cvičiť. Keďže ja 
osobne sa potrebujem hýbať nonstop, pripravila 
som pre moje mamičky a ich rodiny ONLINE 
cvičenie. Nebolo to len o cvičení, ale najmä 
o socializácii v tejto ťažkej dobe. Zapájali sa 
celé rodiny, mamičky, občas aj oteckovia ale 
veľmi často deti, ktorým bol pohyb  z dôvodu 
lockdownu zakázaný a veľmi im chýbal. Tieto cvičenia sme mávali tri krát do týždňa. 

Okrem toho som ešte ďalší deň v týždni 
vyhradila hodinu aj pre synových spolužiakov, 
vtedy druhákov na ZŠ, s ktorými sme tak isto 
cvičili online  a boli veľmi šťastní a spokojní. 
Tiež sa občas pridali aj rodičia. Naše 
spoločné chvíle trvali od jesene, bohužiaľ 
ale len do februára, kedy sme z dôvodu 
mojich zdravotných problémov museli takéto 
cvičenie pozastaviť. Ale vždy je niečo zlé na 
niečo dobré.

Verím, že už bude len dobre a preto sme naše online 
cvičenia práve teraz pred Vianocami opäť obnovili a 
znova ich v tejto dobe rozbieham, aby aj tento ďalším 
lockdown, ktorý práve máme nebol pre nás taký 
náročný a spríjemnili si spoločné chvíle aspoň takto, 
keďže sa nemôžeme fyzicky vidieť. Počas septembra 
sme sa zúčastnili aj akcie v rámci týždňa mobility, 
ktorú usporiadalo Mesto Trnava, kde sme sa dozvedeli 
ako sa má správať na cestách a chodníkoch kočíkujúca 
mama, prípadne rodičia s deťmi.

V dobe keď sme nemohli spolu vonku cvičiť, som 
vymyslela aj aktivitu s názvom STROLLIGA, určenú 
pre mamičky a oteckov a LIGUZDRAVIA, určenú 
pre členov Ligy zdravia. V oboch prípadoch išlo o 
každodenné meranie nakráčaných kilometrov a vždy 
na konci mesiaca bola vyhodnotené osoba, ktoré 
prešla najviac kilometrov (vonku) za celý mesiac. 
Čísla boli veľmi tesné. Všetkým ešte raz gratulujem 
a ďakujem sponzorom, ktorí mi venovali ceny pre 
víťazov. Už sa teším opäť na ďalšie výzvy.



V minulom Ligáčiku som začala s predstavovaním ľudí, ktorí sa dostali do môjho života počas 
cvičenia a vzdelávania sa. Keďže počas môjho niekoľkoročného „strolleringovania“ detičky 
čo bývali v kočíkoch už trošku výrastli, a cvičievali priamo so mnou a mamičkami, bolo na 
čase aby sa časom mamičky začali zameriavať aj na rozvoj svojich už veľkých drobčekov a 
smerovali ich k všeobecnému rozvoju. To isté som urobila aj ja a zverila som moje dieťa do rúk 
trénerov z Youth Training Academy (zo začiatku pôsobili ako Fitkids). Tým pádom detičky, 
ktoré sa odkočíkovali  a pri kočíku odcvičili určité obdobie, sa len presunuli troška inam. Tým 
pádom prišlo k môjmu spoznaniu úžasných trénerov, chalanov, dievčat, jednoducho mladých 
ľudí, ktorí dokážu z cvičenia urobiť neskutočnú zábavu a veľmi veľa deti naučiť, či už ide 
o šport alebo aj o sebaúctu, rešpekt, správanie sa v kolektíve. Som veľmi rada, že v Trnave 
máme partiu „správne uletených“ ☺ ľudí, ktorí vlastne nahrádzajú šport, ktorý by mal byť 
základom aj na školách. Deti sa musia hýbať, lebo už nemajú toľko prirodzeného pohybu 
ako mala naša generácia. Ak svoje dieťa chcete rozvíjať, nechajte ho týmto trénerom, ktorí 
sú z rôznych športových oblastí  a dajú dieťaťu všeobecný pohybový základ na akýkoľvek 
šport a počas táborov zažijú kopu srandy a nezabudnuteľných zážitkov. Som veľmi rada, že 
sme nadviazali spoluprácu a ak všetko priaznivo vyjde verím, že spolu usporiadame aj nejaké 
spoločné športové hry pre všetky vekové kategórie.

Organizácia YTA ponúka účastníkom veľa fyzických výhod spojených s účasťou v športových 
hrách vrátane zlepšenia koordinácie celého tela, rovnováhy, aeróbnej kapacity a uvedomenie 
si vlastného tela. Ďalej dúfame, že účasť v našom programe tiež prináša rad emocionálnych 
zdravotných výhod, ako je zvýšenie spoľahlivosti, nezávislosti a odolnosti.
Všetky tieto výhody sú obzvlášť dôležité, pretože prispievajú k lepšiemu sebahodnoteniu a 
pocitu vlastnej hodnoty, ktoré sú dôležité pre zdravý vývoj dieťaťa.
Naši vyškolení a profesionálni tréneri budú mať rad zábavných aktivít. Ich cieľom je predviesť 
prirodzené sily každého dieťaťa.

vs.    



Naše projekty

Škôlka v pohybe 

Cieľom projektu je otvoriť brány športu pre najmenších, predstaviť im formy športu, ktoré 
doposiaľ nepoznajú, predovšetkým im ukázať, že šport je zábava.Na projekte sa podieľajú 
tréneri džuda, karate, gymnastiky, tenisu, futbalu, baseballu a tanca. Každá materská škola, 
podľa záujmu o jednotlivé športy bude mať k dispozícii výber z jednotlivých zameraní.V 
materských školách sú i deti s obmedzeniami pohybového aparátu, poruchami pozornosti 
správania a podobne. Projekt podporuje integráciu takýchto detí a predovšetkým sú obsahom 
tréningových jednotiek cvičenia, ktoré napomáhajú správnemu držaniu tela a pohybové hry, 
kde sa deti veľmi rýchlo integrujú a spolupracujú.

YTA na Vašej škole + YTA – pohybová príprava

Pre športovcov na základných školách. V prípade, že športovec 
nevie, v čom bude dominovať, radi pomôžeme. Športový cyklus 
zložený z pohybových hier gymnastiky, džuda, tenisu, futbalu, 
karate, baseballu a iných športových zameraní prebudí každého 
športového ducha. veľmi rýchlo integrujú a spolupracujú.

Mačkovité šelmy

Športové skupiny pre najmenších športovcov od 4 rokov. Ideálny spôsob ako otvoriť brány 
športu. Deti sa hravou formou zoznamujú s rôznymi pohybovými hrami, základnými prvkami 
z gymnastiky, džuda, kolektívnych športov, spoznávajú lopty, loptičky a hudbu.
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PREVENTíVNA KOLONOSKOPIA
- DOSTUPNá ŠANCA PRE ROZUMNÝCH

Vo výskyte rakoviny hrubého čreva je Slovensko bohužiaľ neustále na popredných 
miestach vo svetových rebríčkoch. Každopádne na úspešné zníženie úmrtnosti na túto 
rakovinu máme spôsob, ktorý potvrdil svoju úspešnosť v posledných desaťročiach 
napr. v Spojených štátoch amerických, ale osvedčuje sa aj napríklad v susedných 
Čechách a cca posledných 20 rokov sa pomaly rozbieha aj u nás. Ide o skríning 
rakoviny hrubého čreva a konečníka, ktorý sa u nás vykonáva buď vyšetrením stolice 
na skryté krvácanie alebo kolonoskopiou. 

Vyšetrenie stolice na skryté krvácanie nie je zďaleka také presné ako kolonoskopia, 
keďže môže prehliadnuť až takmer 20% prípadov rakoviny hrubého čreva a ešte 
oveľa častejšie nezachytáva polypy, ktoré sú predštádiom rakoviny v hrubom čreve 
a konečníku. Toto jednoduché vyšetrenie stolice je uprednostňované ľuďmi, ktorí sa 
boja kolonoskopie. Aj keď má značne nižšiu záchytnosť rakoviny ako kolonoskopia, 
je lepším testom ako žiadnym a preto je ponúkané  širokej populácii. Na Slovensku 
máme, okrem vyšetrenia stolice, možnosť ísť po dosiahnutí 50-teho roku života 
aj priamo na preventívnu kolonoskopiu, ktorá je hradená zdravotným poistením. 
Kolonoskopia má takmer 100% záchytnosť rakoviny hrubého čreva a konečníka a 
zároveň pri nej dokážeme nájsť s vysokou pravdepodobnosťou polypy, ktoré môžu 
neskôr viesť k rakovine. Tieto polypy zväčša súčasne pri kolonoskopii aj odstránime, 
čím znižujeme pravdepodobnosť výskytu rakoviny u vyšetrovaného pacienta v 
budúcnosti. Pokiaľ sa pri preventívnej kolonoskopii nič nenájde, pacient nemusí 10 
rokov absolvovať ďalšie vyšetrenia či kontroly, keďže pokročilá rakovina sa z polypov 
vyvíja väčšinou dlhší čas ako je 10 rokov. Naproti tomu vyšetrenie stolice na okultné 
(skryté) krvácanie je potrebné opakovať aspoň 1x za 2 roky.

Kolonoskopia nie je síce príjemným vyšetrením, ale je tu možnosť takzvanej 
analgosedácie teda utlmenia pacienta a zároveň odstránenia bolesti podaním 
liekov pred či počas vyšetrenia. Jedinou podmienkou je prísť na vyšetrenie s 
doprovodom, ktorý pacienta odprevadí domov. Vaša pozornosť môže byť znížená 
a reakcie spomalené, preto si urobte čas na odsledovanie v priestoroch pracoviska 
po výkone a v deň vyšetrenia si neplánujte šoférovanie auta či dôležité schôdzky. 
Keďže analgosedácia nie je zatiaľ na Slovensku hradená so zdravotného poistenia, 
je pravdepodobné, že v niektorých ambulanciách bude potrebné si za jej podanie 
doplatiť. U určitých pacientov, ktorí majú veľmi neštandardné anatomické pomery 
hrubého čreva napr. po operáciách, môže byť zriedka potrebné aj úplné uspatie s 
pomocou anesteziológa.
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Pred kolonoskopiou je potrebné pripraviť sa podľa požiadaviek pracoviska, kde 
bude pacient vyšetrovaný. Väčšina pracovísk Vám odporučí piť posledný deň pred 
vyšetrením len tekutiny a večer pred vyšetrením a ráno (3-6 hodín pred plánovaným 
časom vyšetrenia) vypiť roztok na vyčistenie čreva. Roztok zväčša pôsobí približne 2 
hodiny po jeho vypití. Pomerne často je zvykom 2-5 dní pred vyšetrením vylúčiť šupky 
(ovocie i zeleninu), semienka, mak a orechy, ktoré môžu znemožňovať odsávanie 
počas vyšetrenia. Pokiaľ trpíte zápchou, upozornite lekára, môže Vám predpísať 
intenzívnejšiu prípravu, ktorú použijete pokiaľ by štandardná nefungovala optimálne.

Pred vyšetrením Vás sestra uvedie do miestnosti, kde sa prezlečiete. Je vhodné mať 
tričko alebo košeľu s krátkym rukávom, aby Vám mohla byť zavedená do žily mäkká 
ohybná ihla, ktorou Vám môžu byť pridávané lieky na utlmenie bolesti či strachu. Na 
väčšine ambulancií sú ponúkané aj krátke nohavice s otvorom pri konečníku, cez ktorý 
sa zavádza kolonoskop, teda pacient neleží na vyšetrovacom stole nahý. Na prst ev. na 
hrudník Vám môžu byť pred vyšetrením pripnuté snímače pulzu a saturácie kyslíku v 
krvi. V prípade, že by prišlo k príliš silnému účinku utlmujúcich liekov počas vyšetrenia, 
máme na vyšetrovni k dispozícii lieky, ktoré zrušia účinok utlmujúcich liekov, čím je 
zachovaná vysoká bezpečnosť. Bezpečnosť samotnej preventívnej kolonoskopie je 
tak veľká, že závažné komplikácie sa vyskytujú v promilových hodnotách a každá 
ambulancia je pripravená na ich riešenie počas vyšetrenia.

MUDr. Boris Pekárek, PhD.
primár gastroenterologického oddelenia 
Národný onkologický ústavu v Bratislave
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AOPP - OCENENIE „MôJ LEKáR“ A „MOJA SESTRA“ 
5. celoslovenská pacientská konferencia, ktorá sauskutočnila dňa 19.11.2021 v Bratislave bola 
aj tento rok spojená s udeľovaním ocenení AOPP – „Môj LEKÁR“ A „Moja SESTRA“. Pacientské 
organizácie tým vzdávajú hold výnimočným lekárom a sestrám, ktorí sú vďaka svojej empatii, 
obetavosti a vysokému nasadeniu mimoriadnym prínosom pre pacientov. Sú tu pre nich aj 
nad rámec svojin pracovných povinností, pretože svoje povolanie nevnímajú ako prácu, ale 
predovšetkým ako poslanie. 

Liga zdravia Slovensko o.z. nominovalo do kategórie „Môj LEKÁR“ pána doktora MUDr.Borisa 
Pekárka, PhD. Je primárom gastroenterologického oddelenia Národného onkologického 
ústavu v Bratislave. Zároveň je od roku 2018 predsedom Onkologickej sekcie Slov. 
Gastroenterologickej spoločnosti. Organizuje a vedie bezplatné endoskopické tréningy 
základnej i pokročilej endoskopie pre slovenských lekárov. Zaviedol ESD/ endoskopická 
submukózna disekcia/na Slovensku, pričom gastroenterologické oddelenie NOÚ je zatiaľ 
jediným centrum na Slovensku, kde sa ESD vykonáva v počtoch vyhovujúcim aj prísným 
medzinárodným štandartom a súčasne aj centrum, ktoré sa radí k špičke v strednej Európe v 
tejto metóde.

Za svoje nasadenie a celoživotnú prácu dostal ocenenie v kategórii „Môj LEKÁR“.  

Gratulujeme.
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MYSLÍME NA PREVENCIU PRE VŠETKY ŽENY, UPOZORŇUJEME NA PRÁVO 
PACIENTOK S KARCINÓMOM PRSNÍKA NA MODERNÚ LIEČBU! 

 

Pravidelné samovyšetrovanie prsníkov a mamografický skríning  

môže u nás ročne zachrániť až 300 žien, aby nezomierali zbytočne!  

Využime šancu mať zdravé prsia! Buďme informované o liečbe, ktorú podstupujeme! 

Povedzte aj vy NIE RAKOVINE prsníka a zachráňte svoje prsia! 

Aliancia NIE RAKOVINE UPOZORŇUJE:  PACIENTOK S RAKOVINOU PRSNÍKA JE NA SLOVENSKU VIAC AKO      
30 000. Potrebujú viac kvalitnej diagnostiky - mamografov, viac mamologických centier, viac odborníkov, viac 

osvety, edukácie a sociálnej pomoci, ale tiež -  viac dostupnej liečby a moderných onkologických liekov - 
prístup k modernej liečbe, ktorá je v iných krajinách bežne dostupná.  

FAKTY O RAKOVINE PRSNÍKA:  

• Výskyt rakoviny prsníka u nás stále rastie. Kým v roku 2011 lekári zaznamenali 2803 nových prípadov 

rakoviny prsníka,1 v roku 2018 už bolo u nás zaznamenaných 2999 novodiagnostikovaných prípadov 
rakoviny prsníka,2 čo je takmer o 200 viac.  

• Na Slovensku žije s rakovinou prsníka 30 000 žien. Odhaduje sa, že ročne zomrie na rakovinu prsníka 

okolo 900  z nich.3 

• Žiaľ, stále platí, že približne 30 percent žien s touto diagnózou na Slovensku je diagnostikovaných už v 

pokročilých štádiách rakoviny prsníka!4 

• V priemere až 300 žien ročne zomrie úplne zbytočne, pretože pravidelne neabsolvujú skríningové 

mamografické vyšetrenie, ktoré je schopné odhaliť toto ochorenie včas, keď sa ešte dá liečiť!5 

• Plošný štátom garantovaný skríning môže zachrániť mnoho životov, ak ho ženy využijú a absolvujú 

skríningovú mamografiu na preverených skríningových mamografických pracoviskách.  

• Zdravotné poisťovne pozývajú ženy vo veku 50-69 rokov na skríningové vyšetrenie mamografom.  Ide o 

veľmi dôležitú aktívnu prevenciu zo strany štátu a zdravotných poisťovní.  

• Povedomie o tomto ochorení je napriek alarmujúcej situácii v našej krajine stále nízke.Nárok na 

preventívne mamografické vyšetrenie, ktoré je účinnou metódou prevencie rakoviny prsníka, má 1,33 
milióna žien, ročne je to 650 000 žien. Na preventívnom mamografickom vyšetrení sa však zúčastňuje 

menej ako 30 percent žien. Ideálne by to malo byť aspoň 70 percent. 

Mamografia je v súčasnosti jediná metóda, vďaka ktorej možno zachytiť aj včasné štádium tejto rakoviny. 

Skríningovým mamografickým vyšetrením prsníkov sa kontrolujú ženy, ktoré nepociťujú žiadne priame známky 

prítomnosti nádorového ochorenia prsníka. Skríning znamená, že sa ženy určitej vekovej kategórie môžu 

zúčastniť na tomto masovom vyšetrení bezplatne. Mamografický skríning na kvalitných mamografických 

prístrojoch, s ďalšou kvalitnou dodatočnou diagnostikou znižuje mieru úmrtnosti na rakovinu prsníka u žien vo 

veku medzi 50 a 69 rokmi, ktoré sú najviac ohrozenou skupinou,  až o jednu tretinu!  

Zároveň by každá žena nad 20 rokov raz do mesiaca mala robiť samovyšetrovanie svojich prsníkov. Len vďaka 

ich dokonalému poznaniu vie zaznamenať nebezpečné zmeny ako sú napríklad hrčky, zhrubnutia, zmeny na 

koži prsníkov, či výtok z bradavky.  
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Myslíme na PREVENCIU, no zároveň BOJUJEME ZA DOSTUPNÚ MODERNÚ LIEČBU ako majú pacientky v 

okolitých európskych krajinách. Nechceme, aby ťažko choré ženy s metastatickým karcinómom prsníka na 

Slovensku museli míňať svoju energiu a čas na vyčerpávajúci boj o liečbu, na ktorú majú právo. Nechceme, 

aby na záchranu svojho života museli predávať svoj majetok či zadlžovať svoje rodiny. Nechceme sa už 

dozvedať o srdcervúcich osudoch žien ako je Denisa Takácsová, (jej príbeh je priložený k tlačovej správe) 

,ktorým opakovane odmietajú liečbu a ktoré túžia žiť!   
 

„Aliancia NIE RAKOVINE chce upriamiť pozornosť verejnosti aj na nízku dostupnosť inovatívnej liečby tzv. 

„ciklibmi“ pre pacientky s metastatickým karcinómom prsníka. Ide o cielenú molekulárnu liečbu zameranú na 

zastavenie rozmnožovania sa karcinogénnych buniek a poskytuje sa onkologickým pacientkam od roku 2016 

napríklad v Maďarsku, Poľsku, Rakúsku či dokonca v Rumunsku a Kazachstane. U nás nie je stále 

kategorizovaná a poskytuje sa pacientkam len na výnimku odsúhlasenú zdravotnými poisťovňami. Dokonca 

jedna zo súkromných poisťovní ju schváli sotva na apel médií len konkrétnym jednotlivým ženám!“ uvádza 

spoluzakladateľ NIE RAKOVINE Patrik Hermanvy 
 

Naše aktivity prinesú viac PODPORY i INFORMÁCIÍ, napríklad o aktuálne dostupnej modernej LIEČBE, 

medicínskych postupoch a metódach. „Chceme, aby aj slovenskí pacienti dostávali túto liečbu v 

porovnateľnom čase ako v okolitých krajinách. SKRÁTENIE ČASU - ČAKANIA  ZNAMENÁ VIAC  ŠANCÍ NA 

ŽIVOT,“ hovorí prezidentka NIE RAKOVINE Jana Španková.  Podľa OZ NIE RAKOVINE je potrebné urobiť viac aj 

pre pacientky s HER2-pozitívnym včasným nádorom prsníka, ktoré sú vystavené vysokému riziku návratu 

ochorenia. „Je potrebné, aby im pred samotným operačným zákrokom bola čo najskôr poskytnutá najlepšia 

dostupná liečba pre zlepšenie ich šance na vyliečenie. Sme tiež presvedčené, že slovenským ženám by mal 

byť poskytnutý pohodlnejší prístup k liečebnej starostlivosti. Vždy, keď je to možné, mali by mať možnosť  

zvoliť si orálnu či podkožnú (subkutánnu) formu podávania liečby namiesto vnútrolžilovej (intravenóznej) 

liečby,“ hovorí prezidentka OZ NIE RAKOVINE Jana Pifflová Španková. 

 

Ďakujeme za Vašu podporu.  Vážime si, že s nami hovoríte NIE RAKOVINE.   

 
Jana Pifflová Španková, Bibiana Ondrejková,  Patrik Herman, zakladatelia aliancie  NIE RAKOVINE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Anatomicky tvarované nohavičky 
MoliCare® Lady a Men Pants ponúkajú 
spoľahlivú ochranu pri strednej 
a ťažkej inkontinencii a plne 
nahradia spodnú bielizeň

Spoľahlivá ochrana

Ďalšie informácie získate na 
bezplatnej linke 0800 100 150, 
na www.hartmann.sk alebo 
u svojho obchodného zástupcu 
HARTMANN-RICO.

Majú tvar dámskej 
spodnej bielizne, 
sú pod oblečením 
absolútne diskrétne
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Zvýšená ochrana na 
prednej strane, kde ju 
muži potrebujú najviac 

Jemný povrch pre 
zdravú pokožku 
s Aloe Vera 
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pánskej spodnej bielizne 
a sú pod oblečením 
úplne diskrétne 

MoliCare® Premium Men Pants
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ŠPIČKOVÉ
VYBAVENIE
pre Vašu ambulanciu

Exdia TRF Analyzer Plus
· Presné prístrojové meranie protilátok COVID 19 IgG/IgM z kvapky krvi

· Prístrojové vyšetrenie prítomnosti vírusu COVID 19 z výteru z nosa

· Prístrojové vyšetrenie prítomnosti vírusu INFLUENZA A/B z výteru z nosa 

Malý, ľahký, prenosný, kompaktný
spoľahlivý prístroj s veľkým portfóliom testov.

· Jednoduchá obsluha

· Výsledky z plnej krvi bez 
predošlej úpravy vzorky

· Interná tlačiareň

· Pamäť až 10000 výsledkov

· Zabudovaná batéria 
s výdržou až 90 minút

· 7“ farebný dotykový displej

· USB, Ethernet, Wifi 

Ďalšie dostupné testy na prístroj Exdia: 

CRP Troponin I PCT

D-Dimer iFOB  Strep A

NT – proBNP β – hCG
Covid-19 IgG/IgM 
semikvantitatívne

Pripravované testy:

PSA

SOB (D-Dimer, 
Troponin I, NT – proBNP)

a ďalšie…



Axon Lab spol. s r.o.
Lednická 1533, CZ-198 00 Praha 9
Tel.:+420 326 921 318 •info@axonlab.cz

Kontakt pre Slovensko: MVDr. Petra Hudáková
Tel.: +421 905 845 076 • petra.hudakova@axonlab.cz

Ďalšie portfólio 
spoločnosti AxonLab

MicroINR prístroj
· Malý prenosný analyzátor k monitorovaniu 

perorálnej antikoagulačnej terapie 
antagonistami vitamínu K. 

· Výsledok za menej ako 2 minúty.

Urilyzer 100 Pro
· Plne automatický močový analyzátor. 

· Výsledky 11 parametrov moču do 1 minúty.

Spinit
· Jeden prístroj na hematológiu, 

imunoanalýzu a klinickú biochémiu.

· Najpresnejšie meranie glykovaného hemo-
globínu pomocou POCT prístroja na trhu.

· Dostupné testy: CRP, glykovaný
hemoglobín, biely krvný obraz (5 diff.)
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POHYBOM KU ZDRAVIU 
... POČAS CELÉHO ROKU 2021...

Členovia nášho občianskeho združenia Liga zdravia Slovensko v priebehu
celého roku 2021 individuálne športovali a venovali sa svojmu zdraviu.

Tak ako je dôležitá pre naše zdravie strava, rovnako je dôležitý pre naše zdravie pravidelný 
pohyt. Pohyb je nenahraditeľným prostriedkom pre každého človeka v rámci prevencie 
chronických civilizačních ochorení a pre spoločnosť predstavuje najmenej nákladný 
preventivný prostriedok na predchádzanie ochoreniam a zlepšenie zdravia našich členov. 
Pohybom ku zdraviu poukazuje na problém pohodlného sedavého spôsobu života a z toho 
plynúceho vzrastajúceho počtu chronických ochorení spôsobených nezdravou výživou a 
nedostatkom pohybu. 

Zdravý životný štýl udržiava formu aj v staršom veku. Cieľom pohybu je zvýšenie verejného 
povedomia o zdravom životnom štýle založeného na dostatku primeraného pohybu.

LIGA ZDRAVIA je liga pre všetkých chôdze chtivých usmiatych ľudí plných elánu s chuťou hýbať 
sa.

Vilma Houbová
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Slovenský

výrobok

Slovenské výživové doplnky najvyššej kvality

Výrobca: BIOMIN, a.s., Potočná 1/1, 919 43 Cífer, Slovenská republika
Tel.: +421 33 559 96 60, info@bio-min.sk, www.bio-min.sk

RESTART Covital DAY
Vitamínový a minerálny doplnok stravy s obsahom 
baikalinu, aescinu, vitamínov C, B6, B12, D3, zinku 

a horčíka, ktoré prispievajú k zlepšeniu širokého spektra 
symptómov vyskytujúcich sa po prekonaní vírusových 
infekcií (vrátane infekcie Covid-19) a sú často spojené 

s poškodením ciev a chronickou únavou.

RESTART Covital NIGHT
Vitamínový a minerálny doplnok  stravy s obsahom 

baikalinu, vitamínu D3, zinku, horčíka, 5-HTP 
a extraktu valeriány lekárskej, ktoré prispievajú 

k zlepšeniu širokého spektra symptómov vyskytujúcich 
sa po prekonaní vírusových infekcií (vrátane infekcie 

Covid-19) a sú často spojené s chronickou únavou, 
problémami so spánkom a uvoľnením. 

Prekonali ste nedávno vírusové ochorenie? Trpíte dlhodobými následkami? Extrémnou únavou? 
Depresiami alebo úzkosťou? Chýba Vám energia na bežné činnosti? Máte ťažkosti so spánkom 

a uvoľnením sa?  Bolesťami kĺbov? 

Potrebujete reštart?

KOMPLEX VITALITY PRE 
ŽIVOTNÝ REŠTART



27občianske združenie

SENIOR A MALNUTRíCIA
Malnutrícia je stav zhoršenej výživy, ktorý zahŕňa akúkoľvek odchýlku od stavu dobrej výživy: 
vzniká ako dôsledok nedostatočného príjmu energie alebo bielkovín vzhľadom na potreby 
organizmu, ale aj ako dôsledok nedostatočného príjmu vitamínov a stopových prvkov. 
Akútne aj chronické ochorenie indukuje stresový (mobilizačný) metabolizmus so zvýšeným 
energetickým výdajom a mobilizáciou energetických a stavebných molekúl z vlastných 
štruktúr. 

Malnutrícia je spojená s vyšším rizikom komplikácií počas liečby chorôb, s horším hojením 
rán, so zvýšeným výskytom infekcií, väčšími komplikáciami chirurgických výkonov a ďalších 
terapeutických  intervencií. Je spojená s dlhšou dobou hospitalizácie a so zvýšenou mortalitou.

Podvýživa je závažný celosvetový zdravotnícky problém, ktorý sa zďaleka netýka len 
rozvojových krajín. Vo vyspelých európskych krajinách trpí rôznou formou podvýživy až tretina 
pacientov. Celkovo v Európe postihuje podvýživa viac ako 30 miliónov ľudí. Nedostatočná 
výživa pacienta vedie k úbytku svalovej hmoty, čo znemožňuje účinnú rehabilitáciu pacientov, 
zhoršuje telesnú zdatnosť a kvalitu života. Dochádza pritom k znehodnoteniu účinnosti 
mnohokrát i nákladnej liečby, s čím úzko súvisí aj predĺženie doby hospitalizácie a nárokov 
na nemocničnú, ako aj ambulantnú zdravotnú starostlivosť. Náklady na liečbu zdravotných 
komplikácií spojených s podvýživou sa v krajinách EÚ odhadujú až na 170 miliárd Eur.  

K rizikovým skupinám pacientov z hľadiska výskytu alebo prehĺbenia malnutrície patria:

• pacienti s onkologickým ochorením - 85 %,
• pacienti s črevnými zápalovými ochoreniami - 80 %,
• pacienti v kritickom stave - 65 %,
• pacienti s chronickými chorobami respiračného systému - 45 %,
• geriatrickí pacienti - 50 %.

Hoci samotný vek nad 70 rokov je rizikovým faktorom rozvoja podvýživy, starobné zmeny 
malnutríciu priamo nespôsobujú. Pomáhajú však jej rozvoju najmä pri kumulácii s inými 
nepriaznivými faktormi. Kombinácia podvýživy s narastajúcim vekom zvyšuje mortalitu. 
Hodnoty BMI sú vo vzťahu k poruchám výživy a riziku mortality posudzované u starších ináč 
ako v mladšom dospelom veku. Vyhovujúce BMI, ktoré odráža dobrý stav výživy seniora 
nad 70 rokov a je spojené s menšou mierou mortality, je v rozmedzí 24 - 29 kg/m², BMI pod 
22 kg/m2 u žien a pod 23,5 kg/m2  u mužov je spojené s vyššou mortalitou. U seniorov tak 
nadváha nie je striktne považovaná za nepriaznivý faktor, v situácii ochorenia so zvýšenými 
metabolickými nárokmi, stratou hmotnosti a nedostatočným príjmom stravy môže byť jej 
prítomnosť skôr výhodou.

Predispozícia staršieho organizmu na rozvoj podvýživy je daná redukciou bunkovej a inej 
netukovej masy, ako aj jeho obmedzenou schopnosťou adaptácie a obnovy poškodených 
štruktúr, častou polymorbiditou a nepriaznivým sociálnym postavením populácie starších. V 
priebehu starnutia klesá príjem energie a stravy a paralelne s tým sa zvyšuje riziko nedostatok 
niektorých nutrientov, najmä kvalitných bielkovín, kalcia, železa, zinku, vitamínov E a skupiny 
B, častý je nedostatok vitamínu D a folátov. Seniori sú vo všeobecnosti ohrození deficitom 
vitamínov pre nedostatok čerstvej zeleniny a ovocia v strave, na deficit vitamínu D má vplyv aj 
nedostatočná expozícia slnečným svetlom. 
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Všeobecné odporučenia zdravého stravovania a životného štýlu pre seniorov sú podobné 
ako pre dospelých v neseniorskom veku (strava pestrá, nutrične bohatá a energeticky 
vyvážená, viackrát denne v primeraných porciách, dostatok kvalitných bielkovín, základom 
sú obilniny, čerstvá zelenina a ovocie, chudé mäso a ryby, nízky obsah nasýtených tukov a 
transmastných kyselín, striedmy príjem rafinovaného cukru, soli a alkoholu).

Nutričná podpora je indikovaná u seniora vtedy, keď perorálny príjem seniora je počas viac 
ako 3 dní nedostatočný alebo zle tolerovaný. Ak enterálna výživa je len čiastočne tolerovaná 
a pacientovi nie je podaný dostatok kalórií, je potrebné začať parenterálnu výživu buď v 
kombinácii s enterálnou výživou, alebo aj totálnu parenterálnu výživu.

Umelá výživa je schopná udržať či zlepšiť nutričný stav seniora v rovnakom rozsahu ako u 
mladších vekových kategórií, ale aktívna fyzická rehabilitácia je jednoznačnou podmienkou 
pre prírastok svalovej hmoty.

Pre komplexnosť liečby a prevencie malnutrície musíme dodať, že dôležitá je aj motivácia 
seniora, sociálny rozmer stravovania a jednoduché nemedicínske úkony – stolovanie 
prispôsobiť mentálnym a fyzickým postihom seniora, používať vhodné kompenzačné 
pomôcky (napríklad špeciálne príbory a poháre, slamky), zabezpečiť potrebnú asistenciu 
pri jedení, dbať na pestrosť a príjemnú (poprípade výraznejšiu) chuť stravy, brať do úvahy aj 
etnické či náboženské zvyklosti, poučiť opatrovateľa aj pacienta. Tieto špecifiká starostlivosti 
je potrebné zachovávať aj mimo domácej starostlivosti.

prof. MUDr. Mária Belovičova, PhD
SK–N/A-2100016

Rýchle zhodnotenie rizika sarkopénie – úbytku svalovej hmoty a sily, podľa dotazníka 
SARC-F:



Zotavujete sa 
po chorobe?

Máte 
problém

zdvihnúť sa
zo stoličky
alebo vyjsť 

po schodoch?

Cítite sa 
slabý?

ENSURE® PLUS ADVANCE
Unikátna výživa s vysokým obsahom bielkovín, 

vlákniny a vitamínu D.
Dietetická potravina na osobitné medicínske účely.
Pre diétny režim pacientov s podvýživou alebo s rizikom vzniku podvýživy. 
Dôležité upozornenie: Tento produkt je doplnkový zdroj výživy. Môže sa používať len 
pod lekárskym dohľadom. Nie je určený pre deti, pokiaľ ho neodporučí lekár alebo 
kvalifikovaný zdravotnícky pracovník. Nepoužívať pri galaktosémii. Nepodávať 
parenterálne. Bezgluténový. Materiál je určený pre laickú verejnosť.

SK-ENSPA-2000008
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MOTTO:“CyKLIStIKA je SpôSOB teRApeutICKej dOpRAvy, v 
KtORej SA pRIpOjÍte K StROju, KtORÝ SA StANe SúČASťOu váS“ 
taylor phinney

Cyklistický tím Young Talent Cycling Team (YTCT) vznikol začiatkom roku 2018, ktorý hľadá, 
podporuje, starása o mladé talenty. Jeden zo zakladateľov uvedeného dobrovoľného 
združenia amatérskych cyklistov je člen OZ Liga zdravia Slovensko - Maroš Lacko, ktorý bol 
v minulosti aktívnym profesionálnym cyklistom a členom viacerých zvučných slovenských 
cyklistických klubov. V roku 2021 začal svoju 23. sezónu v kategórii Masters a i tento rok 
výbornými dosiahnutými výsledkami ukázal svoju bojovnosť, súťaživosť, závideniahodnú 
kondičku, obratnosť i vytrvalosť. S klubom mu pomáha aj jeho manželka, v minulosti aktívna 
cyklistka a úspešná pretekárka Evka Lacková.

Na nových dresoch YTCT svieti reklama nášho OZ Liga zdravia Slovensko. Možno ste si teraz 
viacerí dali otázku, prečo? V členskej základni YTCT je už niekoľko členov nášho OZ Liga 
zdravia Slovensko, ktoré okrem cyklistického klubu YTCT reprezentovali tento rok aj naše OZ 
na niekoľkých pretekov.  7. augusta 2021 sa 5 členovia zúčastnili “na domácej pôde” preteku 
Donovalský drapák, kde krásne 8. miesto vo svojej kategórii Juniori na 25 km trati vybojoval 
Matej Parobek. Výborné umiestnenie vo svojej kategórii si odniesol predseda klubu YTCT 
Maroš Lacko. V detskýchkategóriach sa výborne predviedli naši najmladší Allan Behanovský, 
Elly Ann  Behanovská a Milanko Fiľo. Medzi divákmi bolo silné zastúpenie členov Ligy zdravia, 
ktorí pretekárov prišli povzbudiť aj zo západného Slovenska.

1.septembra 2021 sa uskutočnil pretek Merida – Zelená stopa Selce 2021. Najlepšie 
umiestnenie dosiahli vo svojej kategórii naši najmladší členovia. Na “bedňu” sa postavil náš 
najmladší pretekár Milanko Fiľo, ktorý si vo svojej kategórii vybicykloval 2. miesto. “Zemiakové”, 
čiže 4. miesto vybojoval Allanko Behanovský. 14. septembra sa dvaja naši členovia Maroš 
Lacko a Matej Parobek s obrovskou podporou manželky, maminy a najmladšieho z rodiny 
1. ročného Maroška zúčastnili nultého ročníka preteku Nemčianska cyklomotanica 2021  so 
štartom v obci Nemce. Trať s dĺžkou 20 km s nastúpanou výškou 550 metrov bola náročná, ale 
naši pretekári sa s ňou statočne popasovali.

Klub YTCT pravidelne organizuje Klubové výjazdy, na ktoré Vás srdečne pozývame. Informácie 
nájdete na našej stránke ytct.sk. Budeme veľmi radi, ak sa k nám pridáte. 

Začali sme citátom a citátom končíme :

“Keď nemáte náladu, nevydarí sa vám deň, práca sa stane monotónnou a zdá sa, 
že miznú aj posledné nádeje, stačí vziať bicykel a previezť sa po ceste, bez myslenia 
na čokoľvek iné ako na svoju jazdu.“   Arthur Conan Doyle
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Telefón: +421 907 20 22 33

info@emtbservis.sk • www.emtbservis.sk

Špecialista na elektrobicykle

Dlhoročné skúsenosti v oblasti
cyklistiky a poradenstvo zákazníkom

na jednom mieste.

SERVIS - PREDAJ



Vitamín C s lipozomálnym vstrebávaním 
v kapsulovej forme s výnimočnou silou 520 mg,  

s extraktom zo šípok a citrusových plodov

POKIAĽ MÁTE NÍZKU HLADINU   
VITAMÍNU C, MÔŽE VÁS TRÁPIŤ:

Oslabený imunitný systém (časté prechlad-
nutia, infekcie)
Únava, nesústredenosť, skľúčenosť
Znížená ochrana buniek pre oxidačným 
stresom (alergické prejavy, zápaly)
Znížené vstrebávanie železa
Znížená tvorba kolagénu (dôležitý pre kožu, 
kĺby, zuby, cievy a krvácajúce ďasná)

OTESTUJTE SA 
na vitamín C!

Unikátne  
testovacie prúžky 
v každom balení.

Informačný servis: inPHARM s. r. o., tel.:+421244630402, 
e-mail: inpharm@inpharm.sk, www.inpharm.sk, www.lipocaskor.sk

Výživový doplnok sa nesmie používať ako 
náhrada rozmanitej stravy a odporúčaná denná 
dávka sa nesmie presiahnuť. Uskladňujte v suchu 
a  mimo dosahu malých detí.

DÁVKOVANIE:
• dospelí 1–2 kapsule 2x denne 

(ráno nalačno a večer), 
• deti od  6 rokov 1 kps. denne.

Lipozomálne vstrebávanie prináša 
niekoľkonásobne vyššiu vstrebateľnosť vitamínu C 
do krvi oproti jeho bežným formám, vrátane 
tých s postupným vstrebávaním.

Výživový doplnok, 520 mg/1 kps
60 kps (31,2 g), 120 kps (62,4 g) 

sk forte leták a5_2.indd   5 13.01.2020   14:47



Viem, 
čo potrebujem

 Vitamín C, E – antioxidanty, ktoré prispievajú  
k ochrane buniek pred oxidačným stresom

 Komplexná škála vitamínov skupiny B

 Zinok – pre správnu funkciu imunitného systému

 Chróm – potrebný pre správne udržanie  
normálnej hladiny glukózy v krvi

www.diabetik.sk
Wörwag Pharma Slovensko s.r.o., Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava,  
tel. 02/44 88 99 20, info@woerwagpharma.sk, www.woerwagpharma.sk

GVINZ1021  

Kúpite vo svojej lekárni.
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NUTRIČNá AKADÉMIA 
V treťom tisícročí, kedy dokážeme veľa rizikových faktorov vzniku infekčných a neinfekčných 
pandémií vedome ovplyvňovať je úplne na mieste prehodnotiť zaužívané stravovacie zvyklosti 
a životný štýl, hlavne ak vieme, že vytrvalosťou pri troške snahy vedú i pomalé kroky k veľkým 
pozitívnym zmenám. 

Už školáčikom počas zážitkových hodín roky odovzdáva naša Nutričná akadémia informáciu o 
tom, že tráviace ústrojenstvo predstavuje 70-80% imunitného systému, že stabilný imunitný 
systém zabezpečuje obranyschopnosť organizmu a je do veľkej miery formovaný práve 
stravovaním. Inak povedané – stravovaním si vieme veľmi pomôcť, ale naopak aj ublížiť. 
Pokiaľ sa zameriame na racionálne stravovanie z pohľadu prevencie, nepochybne dokážeme 
„iba úpravou taniera“ zamedziť vzniku mnohých civilizačných chorôb a tie ktoré už máme 
rozvinuté, vieme liečiť najprirodzenejším spôsobom - liečebnou výživou.

Dlhodobo pohodlný/nesprávny spôsob života spojený s nevhodnými stravovacími návykmi, 
nadbytočným príjmom energeticky výdatnej stravy v podobe prázdnych kalórií, nedostatočným 
pohybom vedie časom k nadváhe, obezite a postupne smeruje ku vzniku mnohých závažných 
ochorení. Málokto si uvedomí, že „kilá navyše“ nepredstavujú iba estetický problém, ale 
komplexnú sériu závažných zdravotných rizík ktoré spôsobuje dlhodobá malnutrícia. Zjavná 
malnutrícia je identifikovateľná okamžite, ale obrovský zástup pacientov u nás trpí veľmi 
závažnou skrytou malnutríciou spôsobenou práve dlhodobým narušením energetickej 
rovnováhy medzi príjmom a výdajom energie v kombinácii s nerešpektovaním nutričných 
potrieb jednotlivca, pričom väčšina ľudí s hmotnosťou nad 100 kilogramov spadá do veľmi 
rizikovej kategórie a túto problematiku neeviduje. 

Medzi neviditeľné civilizačné „pohromy“s pandemickým rozsahom patrí nepochybne 
ochorenie Diabetes mellitus 2. typu - najčastejšie „vyrobený“ nevhodnou životosprávou 
ktorý zo začiatku nebolí, ani dlhé obdobie nesignalizuje že niečo nie je v poriadku, ale neskôr 
nás zbytočne pripravuje o to najcennejšie v podobe straty zraku, poškodeného cievneho 
a nervového systému či zlyhania obličiek. Napriek svojej celoživotnej zákernosti je práve 
diabetes výnimočný možnosťou prevencie a obrovskými možnosťami samotného človeka 
ovplyvňovať vznik - priebeh ochorenia či rozvoj komplikácií a kvalitu života.

Paradoxne preventívna či liečebná výživa nie je zdravotnou politikou akceptovaná a dodnes 
nemáme schválený Národný diabetologický program, ktorý by jasne určoval štandardy 
nutričnej starostlivosti.Lekár ordinuje terapiu, ale komplexnú nutričnú edukáciu, inštruktáž 
a konkrétnu podobu vhodných nutričných opatrení deleguje na tím zdravotníkov ktorého 
súčasťou majú byť nutričné terapeutky a profesionálne edukátorky – bývalé diétne edukačné 
sestričky, ktoré boli v posledných rokoch v rámci šetriacich opatrení „nadbytočné“ a dnes sa s 
nimi stretnete iba zriedkavo, preto dnes ľudia praktickú pomoc často nenájdu.

Venujeme sa tomu čo nám dáva zmysel, aj preto vzniklo občianske združenie KlauDIA ako 
naliehavá potreba - iniciatíva profesionálov v zdravotníctve dobrovoľnícky suplovať systémové 
nedostatky pri poskytovaní včasnej intervencie. Cieľom činnosti KlauDIA je kvalifikovane 
zabezpečovať komplexné nutričné edukácie – eliminovať malnutríciu, zaškoliť nováčikov 
na správne používanie aplikačnej pomôcky s efektívnym glykemickým selfmonitoringom, 
podávať pomocnú ruku lekárom/zdravotníkom a zároveň ľuďom, ktorí by sa inak z dôvodu 
zdravotného oslabenia či dlhodobej „sladkej nevedomosti“ dostali do obtiažnej, problémovej 
až neriešiteľnej situácie.
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Dobrovoľnícky realizujeme edukačný projekt Nutričná akadémia, kde sa venujeme prevencii 
malnutrície, skríningu nutričného rizika a pri stanovení nutričnej anamnézy vždy citlivo 
posudzujeme individuálnu telesnú kompozíciu, aby sme dokázali včas odhaliť úbytok svalovej 
hmoty na úkor patologicky namnožených tukových buniek a v spolupráci s lekárom na základe 
ordinovanej terapie pomáhame pacientom prostredníctvom usporiadania režimových 
opatrení dosiahnuť stanovené liečebné ciele.

Liečbu diabetu vždy zastrešuje lekár, okrem ordinovanej terapie v podobe lieku alebo inzulínu 
odporúča tiež nevyhnutné dodržiavanie režimových opatrení medzi ktoré neodmysliteľne 
patrí dlhodobá úprava životosprávy a stravovania s adekvátnou pohybovou aktivitou. Avšak 
ani ten najúžasnejší lekár nemá zázračnú paličku aby nejakým kúzlom usporiadal režimové 
opatrenia každého pacienta v jeho domácom prostredí, pokiaľ sa nimi sám pacient nechce 
zaoberať. Pojem „správna životospráva“ sa zdá byť jednoduchým odporučením v liečbe, avšak 
aplikácia týchto opatrení do každodennej praxe bez praktických rád a odbornej pomoci býva 
oveľa komplikovanejšia ako užívanie liekov podľa predpisu lekára.  

Nutričná edukácia a efektívny selfmonitoring pri diabete
Prioritne pomáhame ľuďom s aktívnym prístupom k vlastnému zdraviu, našim členom a 
nováčikom. Ochorenie diabetes mellitus je komplexom ochorení a vyžaduje si multifaktoriálnu 
starostlivosť v podobe tímovej spolupráce. Úspešná liečba sa nezaobíde bez aktívnej, trvalej 
spolupráce a prevzatia spoluzodpovednosti jednotlivca. Samozrejme na to, aby pacient 
dokázal adekvátne zosúladiť lekárom predpísanú farmakoterapiu s režimovými opatreniami, 
potrebuje disponovať dostatkom relevantných informácií, zručností a na efektívny glykemický 
monitoring musí disponovať adekvátnymi zdravotníckymi pomôckami a porozumieť 
súvislostiam. Glykemický monitoring je vždy potrebný na kontrolu glykémií v domácom 
prostredí. U nás ľudia najčastejšie používajú klasický glukomer ktorý pomocou testovacieho 
prúžka pri zadaní kvapky krvi odobranej z prsta zobrazí momentálnu hodnotu hladiny krvného 
cukru. Často takto vidíme iba zopár údajov ktoré nemôžu poskytovať pravdivý obraz, hlavne ak 
sme zvyknutí kontrolovať glykémiu pred jedlom a sacharidovú záťaž po jedle už nevnímame.
Reálne je málokto schopný 10 a viackrát každodenne rozpichávať končeky prstov a často 
pacienti bez edukácie ani netušia aké hodnoty majú dosahovať.

Nutričná edukácia predstavuje nevyhnutný stavebný kameň liečby a na jej základoch často 
závisí, aký bude ďalší priebeh ochorenia. Zjednodušene povedané učíme ľudí porozumieť 
súvislostiam a pred jedlom si zodpovedať na tri základné otázky: 1. kedy budem jesť; 2. čo 
budem jesť; 3. aká má byť veľkosť porcie aby bola bezpečná. Pri samotnom diabete neexistuje 
žiadna špeciálna diéta, ale hovoríme o kvalitnej, pestrej racionálnej strave s limitovaným 
príjmom sacharidov a dostaočným množstvom vlákniny. Prísne eliminačné diéty nastupujú 
časom ako dôsledok „sladkej nevedomosti“ - dlhodobej hyperglykemickej toxicity, ale vzniku 
komplikácií človek so záujmom o vlastné zdravie dokáže predchádzať. 

K našim neoceniteľným pomocníkom pri nastavovaní režimových opatrení i stravovacieho 
plánu patrí senzor FreeStyle Libre, ktorý po aplikácii doslova „otvára oči“a jeho prednosti 
využíva moderná diabetológia vo všetkých okolitých štátoch. Nepretržitý bezbolestný 
monitoring počas 14. dní poskytuje presný glykemický obraz o momentálnych glykemických 
trendoch bez nutnosti opakovaných vpichov a prostredníctvom bilancie nameraných dát 
nám pomáha učiť ľudí včas správne zareagovať napríklad pomocou trendových šípok či 
spracovaním stravovacích vzorcov. Senzory zásadne nepoužívame iba ako „drahé nepichátko“, 
ale učíme ľudí čítať s porozumením údaje z čítačky. Efektívny inovatívny 
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selfmonitoring je vynikajúcou pomôckou nielen pri každej nutričnej edukácii, ale 
prostredníctvom senzorov s možnosťou využitia funkcie zdieľaných dát učíme ľudí eliminovať 
riziká vzniku akútnych i chronických komplikácií, odhadnúť bezpečnú porciu jedla, správne 
aplikovať bezpečné množstvo inzulínu, zosúladiť režim dňa, fyzickú aktivitu s ordinovanou 
terapiou a aktuálne upravovať režimové opatrenia. Pokiaľ nepostačuje úprava režimových 
opatrení, všetky očistené dáta posúvame lekárovi, aby individuálne „doladil“ farmakoterapiu. 
Veľmi dobre vieme, že vhodné stravovacie vzorce v kombinácii s pohybovou aktivitou 
pomáhajú regulovať telesnú hmotnosť, stabilizovať glykémie a zabezpečovať udržiavanie 
rovnováhy medzi energetickým príjmom a výdajom – čiže dlhodobo dosahovať dobrú 
metabolickú kompenzáciu. 

Napriek tomu, že poznáme výhody používania senzorov a nepochybne ich medicína považuje 
za obrovský preventívny nástroj, stále táto inovatívna zdravotná pomôcka kvôli finančnej 
náročnosti nie je dostupná pre každého a zdravotné poisťovne ju zatiaľ preplácajú iba 
určitej skupine pacientov v limitovanom rozsahu. Našou maximálnou snahou je zabezpečiť 
potrebné, aby sa čím skôr senzory s kvalitnou nutričnou edukáciou dostali k ľuďom, ktorí sa 
chcú zodpovedne starať o svoje zdravie.

Integračno – edukačné podujatia

Mgr. Klaudia Šugrová, MHA, MPH
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Na prelome rokov si pri stretnutiach s blízkymi a priateľmi 
želáme navzájom najmä dobré zdravie. V súčasnosti, keď 
nás neustále trápia obavy a neistota súvisiaca s pandémiou 
koronavírusu, si čoraz viac uvedomujeme dôležitosť obra-
nyschopnosti organizmu. Musíme jej pomôcť, lebo napriek 
očkovaniu proti Covidu-19 môže byť okolo nás veľa nosite-
ľov vírusu a očkovaný človek s dobrou imunitou mu ľahšie 
odolá.  

Pravda, nie všetko, čo sa dnes ponúka na posilnenie imuni-
ty, dokáže obranyschopnosť organizmu naozaj naštartovať 
– zaktivizovať nedostatočne fungujúci imunitný systém. Z 
pestrej ponuky výživových doplnkov na zvýšenie imunity si 
treba vedieť dobre vybrať...

Úlohou imunitného systému je chrániť organizmus. To 
znamená: čo je poškodené, treba opraviť a zahojiť (rany, 
zlomeniny). Čo do tela nepatrí, musí organizmus vypu-
diť von (baktérie, vírusy, plesne, ale aj zmutované vlastné 
bunky, z ktorých by mohlo vzniknúť rakovinové ochore-
nie). Samozrejme, dobrá imunita pomáha aj v boji s koro-
navírusom, kým nedostatočná si túto úlohu neplní... 

Na pomoc prichádzajú beta glucany

Oslabenej imunite prichádzajú na pomoc beta glucany. 
Ide o prírodné polysacharidy, tzn. zložené cukry, ktoré sa 
nachádzajú v obilninách, v drevokazných hubách, ako je 
hliva, shiitake (Húževnatec jedlý), reishi (Lesklokôrovka 
obyčajná), a tiež v droždí. Vie sa o nich, že dokážu po-
vzbudiť málo výkonnú obranyschopnosť. Problém je však 
v tom, že hoci beta glucany sú prírodné látky, organiz-
mus si ich pre rôzne prímesi nevie nájsť a využiť. Treba 
ich najprv z kvasníc či húb extrahovať a v čistej forme 
ponúknuť organizmu. Iba tak sa naplno prejavia ich imu-
nomodulačné účinky, ktoré pozitívne ovplyvňujú funkciu 
imunitného systému. „Teda nestačí jesť droždie, hlivu či 
piť kvasinkové pivo, ktoré beta glucan obsahujú. Musí 
sa z nich beta glucan získať a podať organizmu v čistej 
forme,“ vyjadril sa ešte vlani významný český imunológ, 
profesor Václav Větvička v rozhovore pre český ma-
gazín Zázraky medicíny. Od 90. rokov minu-
lého storočia sa venuje výskumu a využitiu 
beta glucanov v medicíne. V Amerike vedie 
samostatné laboratórium a je tiež pre- zi-
dentom Medzinárodnej spoločnosti 
pre výskum glukánov. 

Známy imunológ tiež upozorňuje, že správ-
na funkcia imunity sa postupne znižuje aj 
vekom a oslabuje ju i každá choroba, ktorú 
prekonáme. Ak chceme pomôcť 
svojej obranyschopnosti, potom 
je podľa vedca vhodným riešením 
práve pravidelné užívanie kvalitné-
ho beta glucanu. Pravda, treba si vedieť 

vybrať, lebo nie každý výživový doplnok s beta glucanom, 
ktorý sa na trhu ponúka, je pre imunitu naozaj prospešný. 
„Kvalitné beta glucany nemajú žiadne vedľajšie účinky ani 
negatívne interakcie s inými liekmi,“ ubezpečuje skúsený 
imunológ.

Sila vysokočistého beta glucanu 

Slovenská rodinná firma Natures už dvadsať rokov spra-
cováva beta glucan mikronizáciou. Extrahuje ho z čerstvej 
hlivy ustricovej, nie zo sušených húb. Aj vďaka tomu je 
získaná imunostimulačná látka v najvyššej kvalite, čistote 
a má vysokú účinnosť. Hliva, ktorú používa na získava-
nie beta glucanu, pochádza z ekologického poľnohospo-
dárstva, takže neobsahuje nežiaduce látky (ťažké kovy či 
rezíduá pesticídov, herbicídov alebo poľnohospodárskych 
hnojív). „Náš technologicky patentovaný postup extrak-
cie umožňuje dosahovať výnimočnú čistotu izolovaného 
beta glucanu – až 93 % (+/- 2 %). Vysoká čistota fungál-
neho beta glucanu je dôležitá pre aktivitu beta glucanu a 
jeho bezpečnosť: čím je beta glucan čistejší, tým nižšie je 
riziko vedľajších účinkov alebo alergických reakcií, kto-
ré by mohli spôsobiť nečistoty, napríklad bielkoviny. Náš 
beta glucan obsahuje 0 % bielkovín,“ hovorí za spoločnosť 
Natures Adrián Doboly, odborník na imunitu, a ešte do-
dáva: „Štúdie preukázali, že beta glucan pomáha nielen 
preventívne, ale má veľký význam aj pri podpore imunity 
počas ochorenia a významne urýchľuje uzdravovanie.“ 

Dobrou správou je, že beta glukán už zaznamenalo aj 
Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré už v januári 2020 
zaradilo beta glukány medzi látky podporujúce imunitný 
systém proti covidu. V máji 2021 bol beta glukán dopo-
ručený ako jedna z látok pre podpornú liečbu ľahkých a 
stredne ťažkých stavov u pediatrických  pacientov s co-
vidom.

Každodenná podpora imunity

Bezpečnosť vysokočistého beta glucanu z hlivy ustricovej 
od spoločnosti Natures bola preukázaná v toxikologickej 

štúdii, viacerých štúdiách na zvieratách, 
ale aj v dvoch klinických štúdiách. Jej 

výživové doplnky s vysokočistým beta 
glucanom prispievajú k správnemu fungo-

vaniu imunitného systému a tiež k zníženiu 
vyčerpania, únavy a náchylnosti na ochorenie.

Počas rizikového obdobia a v čase vyššej 
chorobnosti, ktoré práve prežívame, je 

vhodné užívať výživové doplnky Beta glu-
can 120+, Beta glucan 240+ obohatený o 
vitamíny C a D. Počas choroby a rekonva-

lescencie je k dispozícii aj Beta glucan 500+ 
obohatený o vitamín D s najvyššou dávkou 

vysokočistého beta glucanu na trhu.

Vyberte si svojho bodygarda imunity
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15%
na nákup

okuliarových rámov

		

Mozartova 1, Trnava 

0948 677 751

Hľadáte	optiku	vo	Vašej	blízkosti,	kde	Vám	s	ochotou	vždy	a	kedykoľvek	poslúžia	a	splnia	
akékoľvek	Vaše	požiadavky?			Navštívte	Optiku	Klátik	na	Mozartovej	1,		v	Trnave	(	Casalle	
vedľa	pošty	a	rybárskych	potrieb	)	a	dajte	nám	možnosť	presvedčiť	Vás	o	tom,	že	optika	sa	dá	
robiť	aj	inak.			

Ponúkame	Vám:																																																																Viac než len okuliare ... 
-	predaj	a	pomoc	pri	výbere	dioptrických	a	slnečných	okuliarov	
-	vyšetrenie	zrakovej	ostrosti	diplomovaným	optometristom			
-	opravy	všetkých	druhov	okuliarov,	lepenie	aj	letovanie,		
výmenu	náhradných	dielov	
-	objednanie	sa	na	výber	či	vyšetrenie	aj	mimo	pracovnej		
doby	a	cez	víkend	(po	tel.	dohovore)		
-	zábrus	a	výroba	okuliarov	podľa	dohody,	do	1	hodiny	
-	rozvoz	hotových	okuliarov	až	k	Vám	
-	recyklácia	starých	použitých	okuliarov											
						

Pri	predložení	preukazu	Ligy	Zdravia	Slovensko	zľava	na	nákup	okuliarových	
rámov	15	%	+	vyšetrenie	zrakovej	ostrosti	Optometristom	ZDARMA	

	

	

Lekáreň	Prednádražie	poskytuje	členom	Ligy	zdravia	zľavu		
10%	a	nečlenom	7%	na	celý	voľnopredajný	sortiment.	

Adresa	:	Mozartova	3,	917	08	Trnava.	Otvorené	Po-Pia:	7.00-17.00	hod.		
Telefón:	033/5522320.	E-mail:	prednadrazie.lek@stonline.sk			

                    LEKÁREŇ  PREDNÁDRAŽIE 
                              a zdravotnícke pomôcky.  
 
Výdaj	 liekov	 na	 lekársky	 predpis,	 výdaj	 zdravotníckych	 potrieb	 na	
	zdravotný	 poukaz,	 individuálna	 príprava	 liekov,	 predaj	
voľnopredajných	 liekov,	 vitamíny,	 čaje,	 sortiment	 a	 potreby	 pre	
tehotné	a	dojčiace	matky.	
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účinná podpora organizmu
počas všetkých ročných období

Výrobca: Natures s.r.o., A. Sládkoviča 33, 91701 Trnava. Beta glucan vyrábaný v systéme riadenia kvality ISO 9001:2008 a v systéme bezpečnosti 
potravín ISO 22000:2005. *Zhrnutia klinických štúdií dostupné na vyžiadanie.

ßeta glucan 500+ 30 kapsúl

Najsilnejšia dávka beta glucanu na trhu.

• 500 mg beta glucanu
 + vitamín D (200% dennej dávky)

• klinicky potvrdené účinky u 
pacientov s častými infekciami 
horných dýchacích ciest 
a u onkologických pacientov*

Viac informácií na www.natures.sk
Žiadajte vo svojej lekárni!

ßaciltrafil 30 kapsúl

s významným obsahom beta glucanu 
z Hlivy ustricovitej + vysokočistý 
resveratrol, vitamín C, selén a zinok 
pre:

• pre správnu funkciu imunitného systému*

• pre ochranu buniek pred oxidačným 
stresom*

• zdravé vlasy, nechty a kožu

via natura Rejuvenator
Nová rada kozmetických výrobkov s vysokým 
obshom bio-beta glucanu a prírodných 
olejov:

·  ochrana a podpora vitality kože

·  výživa a hydratácia pleti

· zlepšenie pružnosti kože a redukcia vrások

·  s prírodnými antioxidantmi

· vhodné pre zrelú pleť


