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Život sa stal skúpym na disciplínu. Nechce 
rešpektovať vedecké, odborné ani morálne 
autority. Žijeme v demokratickej spoločnosti, 
ktorá nám umožňuje slobodné rozhodovanie, 
ale v istých situáciách, napr. v otázke zdravia, 
by sme mali rešpektovať medicínske autority. 
Masmédiá produkujú denne množstvo 
informácií a komentárov, v ktorých je všetko 
už vysvetlené a spracované tak, že sa nám 
pri čítaní či počúvaní vtláčajú overené názory 
a hodnoty, ktoré už nie je potrebné osobne 
analyzovať. Žijeme vo svete, ktorý nechce, 
aby sme rozmýšľali samostatne. V snahe 
získať čo najväčšiu kvantitu informácií 
ideme len po povrchu, rozmýšľať ani snáď 
nie je potrebné. A ak už rozmýšľame, často 
hľadáme zložité a komplikované riešenia, 
jednoduché sa nám zdá prízemné či dokonca 
„hlúpe“. Napriek tomu, že všetky dokonalé 
veci okolo nás sú vo svojej podstate 
jednoduché.
V „postmodernej pretechnizovanej“ 
medicíne si pacient pýta od lekára „zázračnú 
tabletku“, ktorá ho uzdraví bez toho, aby 
on sám musel vyvinúť čo i len minimálnu 
námahu. Nechce lekára počúvať, že by mal 
zmeniť svoj štýl života, že by sa mal viac 
pohybovať, že by sa mal zdravšie stravovať 
či prestať fajčiť. Disciplína a vytrvalosť sú 
pre neho často neznáme pojmy. Nechce 
sa zmeniť. Nechce nič riskovať. Nehľadá 
spôsoby, ako by sa mohol zmeniť, ale 
dôvody, prečo sa to nedá. Pritom obyčajná 
chôdza, ktorá sa však vykonáva pravidelne, 
každý deň aspoň 30 minút, dokáže významne 

zlepšiť náš zdravotný stav či dokonca zastaviť 
mnohé choroby ciev a srdca. Dnešný pacient 
však často nepočúva dobre mienené rady 
lekára, nerozmýšľa o tom, čo je prospešné 
pre udržanie jeho zdravia a plnohodnotného 
života. Platí to i dnes, keď svet ohrozuje nový 
koronavírus a my čakáme na zázrak v podobe 
účinnej vakcíny, a pritom vieme už zmenou 
svojho správania do veľkej miery ovplyvniť 
nielen to, či sa nakazíme my, ale i to, či 
nakazíme iných.
Avšak dnes sa aj lekár často stáva 
málovravným či dokonca mlčiacim. Akoby 
mu začal pomaly unikať prapôvodný zmysel 
anamnézy – podrobnej histórie príznakov 
choroby, ale aj rodinného, pracovného 
a sociálneho zázemia pacienta ako zásadného 
a základného informačného zdroja pre 
stanovenie správnej diagnózy a liečby 
chorého. Anamnéza je bazálnou previerkou 
lekárových vedomostí a predovšetkým jeho 
umenia. Umenia stanoviť správnu diagnózu, 
ale aj umenia vysvetľovať, upokojovať 
a získavať si pacientovu dôveru, bez ktorej 
je úspešná liečba sotva možná. Staré čínske 
príslovie hovorí, že „slovo je kľúčom k srdcu“. 
Ako lekárka viem, o čom hovorím.
Všetci sa dnes bojíme o svoje zdravie 
a zdravie svojich blízkych. No nezabúdajme 
naň, prosím, ani potom, keď sa nám podarí 
zvíťaziť nad epidémiou nového koronavírusu, 
čo nám všetkým zo srdca prajem. Nech 
nám na ceste za zdravším životným štýlom 
pomôže aj toto číslo Našej univerzity.

EDITORIÁL

Viera Štvrtinová,
prorektorka UK pre kvalitu
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Aktuality

Univerzita koná

Téma: Ako si zachovať zdravie aj v čase epidémie?

Vedeli ste, že...?

Rozhovor: To, čo je pre jedného rekreáciou, môže byť pre iného nadľudský výkon

Sedíte celý deň za počítačom?

Rozhovor: Pri koronavíruse sme, našťastie, zareagovali pomerne rýchlo

Cesta k lepšiemu zdraviu vedie cez vyváženú stravu

Rozhovor: Výživové doplnky môžu byť prínosom, ale...

Toto by ste mali vedieť o spánku

Interview: At the moment, behaviour is actually the only way to combat the coronavirus

Tipy, ako si zachovať psychickú pohodu aj v čase domácej izolácie

Absolvent: V horách si bez zdravej dávky strachu koledujete o malér

Príbeh študenta: Po balete mi pripadá veľa vecí veľmi jednoduchých

Výnimočný a skromný sa nemusí vylučovať

Predstavujeme pracovisko: Ústav fyziológie JLF UK

Príbeh študenta: Keď vám vek nebráni byť „číslom“ 

Vyberáme z archívu

Jazykové okienko: Mäkčiť či nemäkčiť?

Univerzita v sieti
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AKTUALITY Profesia Days aj za účasti UK

Desiatky vystavovateľov na jednom 
mieste, inšpiratívne prednášky 
úspešných osobností z najrôznejších 
oblastí, kariérne poradenstvo, 
modelové pohovory, testovanie 
jazykových a IT zručností s vystavením 
certifikátu, zábavná zóna so súťažami – 
to všetko čakalo na viac než  
12 000 návštevníkov, ktorí v dňoch  
4. – 5. marca 2020 zavítali do Incheba 
Expo Bratislava na 11. ročník Profesia 
Days. Na festivale príležitostí, 
ktorý organizuje prevádzkovateľ 
najväčšieho slovenského pracovného 
portálu Profesia.sk, nechýbali ani 
zástupcovia siedmich fakúlt Univerzity 
Komenského. Pre záujemcov o štúdium 
si pripravili užitočné informácie vo 
forme brožúr, videí či prezentácií, ale 
i diskusie či rôzne vizuálne atraktívne 
vedecké experimenty.

Farmaceut majstrom SR 
v silovom trojboji

Dňa 7. marca 2020 sa v Častej konali 
majstrovstvá Slovenska v silovom 
trojboji. V kategórii mužov ich 
ovládol Kristián Slíž, doktorand na 
Farmaceutickej fakulte UK, ktorý 
si vďaka výkonom 320 kg v drepe, 
225 kg v tlaku na lavičke a 300 kg 
v mŕtvom ťahu odtiaľ odniesol titul 
majstra Slovenska do 93 kg a víťazstvo 
v hodnotení súťažiacich bez rozdielu 
váh. Pre doktoranda pritom nie je 
šport len voľnočasovou aktivitou. 
V spolupráci s Antidopingovou 
agentúrou SR smeruje predmet svojej 
rigoróznej práce a doktorandského 
štúdia na problematiku výživových 
doplnkov, ktorých zloženie, pri 
súčasnej legislatíve, nie je kvalitatívne 
ani kvantitatívne regulované. 
Jeho ambíciou je, aby výstupy 
jeho výskumného zamerania vo 
farmaceutických vedách priniesli 
aspoň čiastočné návrhy riešení vo sfére 
antidopingu.

Rýchla reakcia univerzity na 
epidémiu

Univerzita Komenského, uvedomujúc si 
zodpovednosť voči svojim študentom 
a zamestnancom, už dňa 2. marca 2020 
zvolala rokovanie pracovnej skupiny 
pre monitorovanie, vyhodnocovanie 
situácie a prijímanie opatrení 
v súvislosti s výskytom a šírením 

text: redakcia
foto: Tomáš Madeja

nového koronavírusu. Členmi pracovnej 
skupiny sú renomovaní odborníci 
z oblasti medicíny, infektológie 
a virológie, ako aj riaditelia oboch 
študentských domovov UK. Následne 
na zlepšenie prevencie a ochranu 
zdravia prijala univerzita viacero 
opatrení, predovšetkým zvýšila mieru 
dezinfekcie svojich priestorov. Dňa 
8. marca 2020 sa rektori Univerzity 
Komenského a Slovenskej technickej 
univerzity, dvoch najväčších slovenských 
univerzít s viac než 30-tisíc študentmi, 
proaktívne rozhodli prerušiť prezenčnú 
výučbu s cieľom predísť šíreniu nákazy 
– najprv do 27. marca, neskôr až do 
odvolania. Opatrenia prijal krízový 
štáb, ktorého sa zúčastnila aj hlavná 
odborníčka ministerstva zdravotníctva 
pre epidemiológiu, a konzultované boli 
aj s hlavným hygienikom SR. V priebehu 
marca boli prijaté na úrovni fakúlt 
rozhodnutia v súvislosti s úpravou 
harmonogramu štúdia v aktuálnom 
akademickom roku. 

Nevyhnutné opatrenia neobišli ani 
najväčšie slovenské študentské mesto 
v Mlynskej doline a ďalšie internáty 
prevádzkované UK a STU. Obe 
univerzity sa rozhodli úplne uzatvoriť 
svoje internáty pre slovenských 
študentov od 13. marca. Na internátoch 
tak mohli zostať len zahraniční študenti. 
Dňa 26. marca rektor UK Marek Števček 
rozhodol o poskytnutí zľavy vo výške 
100 % z ceny za ubytovanie za mesiac 
apríl ubytovaným študentom, ktorí 
nemôžu využívať ubytovacie zariadenia 
UK z dôvodu pandémie ochorenia 
COVID-19. Študenti boli 31. marca 
informovaní o možnosti predčasného 
odubytovania, s ktorým sa začalo po 
Veľkej noci – 14. apríla. Odubytovanie 
prebieha pri zachovaní mimoriadne 
striktných epidemiologických opatrení 
a na základe presne špecifikovaného 
časového harmonogramu tak, aby 
sa dodržala odporúčaná maximálna 
koncentrácia osôb v priestore.

Z prezenčnej výučby na 
dištančnú v priebehu 
niekoľkých dní

Novej situácii sa prispôsobil aj 
obsah hlavnej webovej stránky 
univerzity, ktorý v spolupráci Centrom 
informačných technológií UK poskytuje 
študentom i vyučujúcim dôležité 
informácie k dištančnému vzdelávaniu 
vo forme textovo-obrázkových návodov 
a metodických príručiek k používaniu 

softvérových nástrojov či užitočných 
rád. Aj vďaka tomu vyučujúci plynulo 
prešli na online výučbu. Kým mnohé 
fakulty si vystačia s webinármi či 
videokonferenčnými hovormi cez 
systémy Moodle a Microsoft Teams, 
niektoré museli byť pri inovácii 
vzhľadom na špecifické potreby 
ponúkaných študijných programov ešte 
o čosi kreatívnejšie. Napríklad budúci 
lekári si vďaka aplikácii InSimu môžu vo 
virtuálnom prostredí cvičiť a zlepšovať 
klinické diagnostické zručnosti 
prostredníctvom virtuálnych pacientov 
z rôznych oblastí medicíny, majú 
k dispozícii online prenosy z operácií 
i atlas sonografických záznamov 
rôznych častí ľudského tela či zvukové 
záznamy a praktické cvičenia zamerané 
na ozvy srdca, pľúc, EKG a meranie 
tlaku. Žiadnym nováčikom v otázke 
„alternatívneho“ vedenia prednášok 
nie je ani Fakulta matematiky, fyziky 
a informatiky UK, ktorá je so svojimi 
prednáškami dostupnými na vlastnom 
YouTube kanáli dokonca známa aj mimo 
študentských kruhov.

Nie každý prednášajúci sa však 
dokázal zo dňa na deň stať online 
streamerom. Niektorí majú pred 
technológiami veľký rešpekt, pre 
iných je však online vzdelávanie bežná 
vec. A je tu aj niekoľko ľudí, ktorí sa 
používaniu technológií vo vzdelávaní 
venujú roky a majú naozaj špičkové 
know-how. Prorektori Radomír 
Masaryk a Zuzana Kovačičová preto 
iniciovali vznik neformálnej skupiny 
s názvom „Centrum online vzdelávania, 
informatiky a didaktiky” (COVID) 
s cieľom vzájomne prepojiť expertov na 
online výučbu z rôznych fakúlt a viesť 
ich tomu, aby sa o svoje skúsenosti 
a know-how podelili s kolegami v rámci 
celej univerzity a pomohli začiatočníkom 
čo najrýchlejšie sa zorientovať.

Spustili sme prvé online 
štátnice

Prerušenie prezenčnej výučby urýchlilo 
viaceré procesy – vyučujúci boli 
v krátkom čase nútení inovovať nielen 
výučbu, ale aj skúšky. Dňa 6. apríla 
2020 sa na Lekárskej fakulte UK tak 
konali historicky prvé online štátnice 
na našej univerzite. S prípravami 
na online štátnice cez systém 
Microsoft Teams začala fakulta dva 
týždne pred spustením. Výpočtové 
centrum zabezpečilo technickú 
stránku a pripravila sa logistika pre 

skúšajúcich a pre študentov. Za jeden 
deň každá skúšajúca komisia, ktorej 
členovia sedia v miestnosti na fakulte, 
striktne dodržiavajúc epidemiologické 
opatrenia, vyskúša približne 10 
študentov, čo je rovnaký počet ako 
v prípade klasického skúšania. Študenti 
pritom sedia v pohodlí svojej izby 
doma. Naraz skúšajú dvoch študentov, 
pričom jeden študent odpovedá 30 
až 40 minút. Priebeh štátnych skúšok 
sa jednak nahráva, jednak je vysielaný 
online aj pre verejnosť. V máji sa online 
formou uskutočnia aj prvé obhajoby 
diplomových prác, absolvujú ich 
študenti zubného lekárstva. Viacerí 
členovia komisií pripúšťajú, že tento 
spôsob by mohol aj v budúcnosti 
predstavovať alternatívu ku klasickému 
skúšaniu v prezenčnej forme.

Deti sa doma môžu vzdelávať aj 
vďaka DUK Online špeciál

Na situáciu pohotovo zareagovalo 
aj Divadlo Aréna, ktoré v spolupráci 
s IT spoločnosťou DATALAN spustilo 
vzdelávací projekt Detská Univerzita 
Komenského Online špeciál. 
V rámci neho sprístupní na platforme  
www.dukonline.sk od 23. marca 
do 3. mája 2020 až 44 zaujímavých 
a inšpiratívnych videí z prednášok 
slovenských aj zahraničných odborníkov, 
ktoré boli súčasťou posledných 
piatich ročníkov Detskej Univerzity 
Komenského, spoločného projektu 
Divadla Aréna a Univerzity Komenského. 
Štúdium je bezplatné a prístupné 
všetkým žiakom základných škôl 
z celého Slovenska jednoducho cez 
počítač, tablet či smartfón. Všetky 
poznaniachtivé deti si tak budú 
môcť rozšíriť vedomosti z rôznych 
oblastí vedy v pohodlí domova. 
Vďaka prednáškam uverejňovaným 
v týždenných intervaloch sa dozvedia 
množstvo nových vecí a netušených 
faktov z oblasti medicíny, psychológie, 
práva, histórie, biológie či chémie, ale aj 
matematiky, umenia a športu. Študenti 
si môžu vybrať ľubovoľný deň či čas, 
kedy si v rámci otvoreného ročníka danú 
prednášku pozrú a vyplnia online test.



Epidemiológovia v prvých 
líniách

Od vypuknutia epidémie na 
Slovensku sú v centre diania aj naši 
epidemiológovia. Ich hlavnou úlohou 
je komunikovať s ľuďmi, ktorým bol 
potvrdený COVID-19, a zabezpečiť 
ich karanténu. Epidemiológovia 
zisťujú a vyhľadávajú úzke kontakty 
nakazeného a zabezpečujú aj ich 
karanténu. To znamená aj zisťovanie 
kontaktov na pracovisku či karanténu 
pre pracovisko. Jeden pozitívny má 
priemerne 20 kontaktov, s ktorými sa 
treba spojiť, zabezpečiť ich testovanie 
a karanténu. 
Epidemiológovia podľa anamnézy 
vyhodnocujú, kto by mal absolvovať 
odber vzorky na test na nový 
koronavírus. Ide jednak o úzke kontakty 
nakazených, jednak o volajúcich 
z infoliniek podľa poskytnutých 
informácií. Slovensko sa potrápilo najmä 
s problémom nepravidelných odberov, 
ktoré boli možné len vtedy, keď bol 
dostatok ochranných prostriedkov.

Medici na infolinkách či vo 
fi ltroch

Nepriaznivá situácia mobilizovala 
azda všetkých. Obrovská zásluha patrí 
našim študentom medicíny. Martin 
Tkáč z Jesseniovej lekárskej fakulty 
UK v Martine skoordinoval viac ako 
250 študentov, ktorí sa prihlásili ako 
dobrovoľníci. Všetko sa začalo statusom 
na Facebooku. Dobrovoľníkov tvoria 
študenti z oboch lekárskych fakúlt UK, 
ako aj študenti SZU, UPJŠ či slovenskí 
študenti z českých fakúlt, ktorí sú 
momentálne doma.
Mnohí z nich obsluhujú infolinky. 
Volajú sem predovšetkým ľudia, ktorí 
majú symptómy, tí, ktorí sa vrátili 
zo zahraničia, alebo tí, ktorí sa chcú 
informovať na výnimky z povinnej 
karantény. Vďaka infolinke sa zmenšuje 
počet ľudí, ktorí by inak chodili do 
ambulancií a na urgentný príjem. Linka 

zvoní nepretržite. Za hodinu je možné 
vybaviť 20 až 30 telefonátov.
Medici pracujú aj v tzv. fi ltroch, kde 
zisťujú cestovnú anamnézu pacientov 
a určujú, ktorý pacient ide do 
nemocnice, komu sa budú robiť stery 
a podobne. Niektorí pomáhajú na 
oddeleniach či v lekárňach. Ďalší pracujú 
na prekladoch štúdií o koronavíruse 
z angličtiny v záujme čo najlepšie 
informovať verejnosť.

Výskum nového koronavírusu 
vo Vedeckom parku UK

Vo Vedeckom parku UK pracujú na 
odhalení úplnej genetickej informácie 
nového koronavírusu u nás. Takáto 
analýza genómov a ich porovnanie 
nám vie povedať veľa o pôvode 
izolátov vírusu, teda odkiaľ k nám 
najpravdepodobnejšie pricestovali. 
Zatiaľ analyzovali izoláty od prvých 
slovenských pacientov a genómy sú 
už súčasťou medzinárodnej databázy 
GISAID.
Na špecializovanom pracovisku 
Virologického ústavu Biomedicínskeho 
centra SAV sa vedcom podarilo z vírusu 
úspešne izolovať vzorky nukleovej 
kyseliny vírusu SARS-CoV-2 prvých 
pacientov na Slovensku. Do laboratória 
molekulárnych biológov putovali na 
ďalší výskum už neinfekčné vzorky 
vyčistenej nukleovej kyseliny DNA. 
„Chceli by sme sekvenovať podstatne 
viac izolátov z rôznych miest nákaz 
a zmapovať tak celé Slovensko,“ hovorí 
doktor Tomáš Szemes z Prírodovedeckej 
fakulty UK, ktorý pracuje so svojím 
tímom aj vo Vedeckom parku UK. 
V spolupráci s Talianskom, Francúzskom 
a Nemeckom by sa chceli zamerať 
na hľadanie vzťahu medzi rozdielmi 
v genómoch vírusu a odlišnostiach 
v prichytávacích miestach vírusu, ktoré 
sú v rôznych skupinách populácie rôzne. 
Tento výskum má potenciál pre ďalší 
vývoj liečiv. „Poznatky o genómoch nám 
môžu pomôcť pri lepšej kontrole šírenia 
nákazy či stopovaní nákazy,“ objasňuje 

Tomáš Szemes, ktorý pôsobí na katedre 
molekulárnej biológie.
Pomocnú ruku ponúkajú desiatky 
ďalších odborníkov z Prírodovedeckej 
fakulty UK. „Disponujeme odbornými 
kapacitami biochemikov, genetikov, 
molekulárnych biológov či virológov 
s bohatými skúsenosťami s testovacou 
metódou,“ povedal dekan Peter Fedor.

Lekári rozbehli tlač ochranných 
štítov

Lekári a zdravotnícky personál bude 
na ochranu pred vírusom používať 
ochranné štíty tlačené na 3D tlačiarni. 
Na kritický nedostatok ochranných 
pomôcok zareagoval Ústav simulačného 
a virtuálneho medicínskeho vzdelávania 
Lekárskej fakulty UK, ktorý všetky svoje 
tlačiarne poskytol na tlač ochranných 
štítov.
Keďže nový koronavírus sa 
prenáša kvapôčkami, práve štíty 
z nepriepustného materiálu sú 
najlepšou ochranou pre lekárov, 
zdravotné sestry, záchranárov a ďalší 
zdravotnícky a ošetrovateľský personál. 
To inšpirovalo študenta medicíny 
Tomáša Bernáta, aby inicioval tlač 
ochranných štítov.
Lekárska fakulta UK sa tým zapojila 
do výzvy „Pomôž nemocnici“, ktorej 
cieľom je spojiť užívateľov 3D tlače 
pre výrobu ochranných štítov a ich 
distribúcia zdravotníckym organizáciám. 
„Ochranný štít má jednoduchý dizajn. Je 
zložený z troch častí: držiaka vytlačeného 
na 3D tlačiarni, ochranného plastu na 
tvár a gumy na upevnenie okolo hlavy. Je 
možné tlačiť ich vo veľkých množstvách,“
približuje docent Pavol Vitovič, 
prednosta ústavu.
Na jednej tlačiarni sa naraz tlačia dva 
štíty, ktorých tlač trvá približne 
2,5 hodiny. Na troch tlačiarňach je 
pri nonstop prevádzke možné za deň 
vytlačiť približne 50 kusov. Prvé štíty už 
majú svojich používateľov.

text: Lenka Miller
foto: Tomáš Madeja

Zľava: Daniel Furka, Dalibor Gallik, 
Patrik Palacka, Samuel Furka

Aplikácia Zostaň zdravý 
z dielne medikov

Lekári z rôznych medicínskych oblastí 
sa spojili a spolu s programátormi prišli 
s anonymnou mobilnou aplikáciou, 
ktorá bude ľudí upozorňovať, že prišli 
do kontaktu s pozitívnym pacientom 
na nový koronavírus. Za jej vytvorením 
stoja lekári pod vedením doktora 
Andreja Thurza z Lekárskej fakulty UK.
Aplikáciu si ľudia stiahnu do mobilných 
telefónov. Bude anonymná, tzn. nebude 
používať dáta ako telefónne čísla 
alebo mená. Každý používateľ dostane 
anonymný kód, ktorý nadiktuje pri 
testovaní.
Problémom ľudí, ktorí sa už dostanú 
na testovanie, je, že nie sú informovaní 
o výsledkoch. Pacient s príznakmi 
respiračnej infekcie musí vedieť, či je 
COVID-19 pozitívny alebo negatívny, 
aby nákazu nešíril. Nová mobilná 
aplikácia túto informáciu doručí až ku 
koncovému používateľovi.

Vyrobili alternatívu umelých 
pľúcnych ventilátorov

Bratia Samuel a Daniel Furkovci, 
doktorandi na Prírodovedeckej 
fakulte UK, vymysleli, ako možno 
preklenúť kritické obdobie, keď nebudú 
k dispozícii žiadne pľúcne ventilátory. 
Ich prístroj Q-vent tak poskytne náhradu 
až do 24 hodín.
Profesionálne pľúcne ventilácie 
stoja od 40-tisíc eur. Náklady na túto 
alternatívu vyjdú v základnej verzii na 
80 eur. „Na prvý model zariadenia sme 
namiesto drahého ambuvaku použili 
obyčajné dvojlitrové kofolové fľaše. 
Vďaka nemu sme sa naučili, čo všetko 
treba ešte zlepšiť, a zistili sme, aká je 
táto téma v skutočnosti zložitá,“ hovoria 
o svojom vynáleze bratia Furkovci. 
Vďaka medikovi Daliborovi Gallikovi 
z Lekárskej fakulty UK a primárovi 
oddelenia ambulantnej chemoterapie 
z Národného onkologického ústavu 
Patrikovi Palackovi však prístroj 

zdokonalili tak, aby mohol byť 
využiteľný v nemocničnej praxi. 
„Keďže aj situácia v Taliansku ukázala 
akútny nedostatok pľúcnych ventilátorov, 
naším cieľom bolo priniesť lacnú 
alternatívu, ktorá by pomohla v prípadoch 
najväčšej krízy,“ hovoria o svojej 
motivácii Furkovci.

Pomocnú ruku podávajú aj študenti 
farmácie v lekárňach pri výdaji 
a príprave liekov. Študenti psychológie 
plánujú psychologické a naši teológovia 
duchovné poradenstvo. Ak sa chcete aj 
vy akokoľvek zapojiť do pomoci, pripojte 
sa k výzve „Univerzita Koná“. Ponuky pre 
dobrovoľníkov napríklad aj na stráženie 
detí nájdete na: 
uniba.sk/spravodajsky-portal/
koronavirus/univerzita-kona.
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TÉMA 

AKO SI ZACHOVAŤ ZDRAVIE 
AJ V ČASE EPIDÉMIE?
Zo zdravia, ktoré donedávna väčšina z nás intenzívnejšie riešila možno tak v rámci novoročných predsavzatí, sa 
posledné týždne stala celosvetová téma číslo jeden. Na nasledujúcich stranách sme preto zosumarizovali nielen 
dôležité informácie o COVID-19 vrátane účinnej prevencie a karanténnych tipov, ale aj odpovede na rôzne otázky 
týkajúce sa zdravia, ktoré by nám nemalo byť ľahostajné ani po tom, keď sa epidémia nového koronavírusu 
skončí. Čo sa deje s naším telom, keď sa začneme hýbať? Prečo je nielen pri chudnutí najúčinnejšia kombinácia 
aeróbnych a silových cvičení? Ako sa vyhnúť bolestiam chrbta pri celodennom sedení za počítačom? Ako by sme 
sa mali stravovať, aby sme si posilnili imunitu? Prečo sa neoplatí bezhlavo hltať hrste výživových doplnkov, ale ani 
informácie na ich obale? Prečo nevyspatý organizmus ľahšie podľahne chorobe a ako maximalizovať potenciál 
spánku? Ako si zachovať psychickú pohodu aj v čase domácej izolácie? A čomu sa vyvarovať pri vysokohorskej 
turistike? Radia odborníci z našej univerzity.

VEDELI STE, ŽE...?

AKO SA NAŠA KOSTRA 
PRISPÔSOBILA POHYBU 
NA DVOCH NOHÁCH

foto: Tomáš Madeja
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Človek je jediným z vyše 250 druhov 
primátov, ktorý sa trvalo pohybuje 
vo vzpriamenej polohe na dolných 
končatinách. Hoci anatomické 
adaptácie na dvojnohosť (tzv. bipédiu) 
nachádzame prakticky na celej kostre, 
väčšina z nich sa prejavuje na dolných 
končatinách, na panve a v driekovej časti 
chrbtice.

Obdivuhodné spojenie 
rovnováhy, koordinácie 
a výkonnosti

Biomechanika vzpriameného postoja 
a chôdze sa prenikavo odlišuje od 
pohybu štvornožky, preto sa musela 
zmeniť celá kostra od krku nadol, a to 
o vzájomné postavenie lebky a chrbtice, 
pričom sa hlava a trup ocitli v kolmej 
rovine nad bedrami a nohami. Zväčšili 
sa kĺby dolných končatín a chrbtice, 
aby podopreli hmotnosť tela a stlmili 

sily pôsobiace pri vzpriamenej chôdzi. 
Vzpriamená chôdza je obdivuhodným 
spojením rovnováhy, koordinácie 
pohybov a výkonnosti. Nohy človeka 
pôsobia pri chôdzi ako obrátené 
kyvadlo. Telo sa pohybuje v oblúku 
nad napnutou dolnou končatinou, 
ktorá mu slúži ako opora. Základom 
funkčnosti tohto mechanizmu sú 
konštrukčné prvky kostry človeka: 
schopnosť celkom napnúť koleno, šikmé 
postavenie stehnovej kosti v smere 
od drieku ku kolenu, činnosť sedacích 
svalov zabraňujúcich pádu tela na bok 
v okamihu, keď telo pri chôdzi spočíva 
na jednej nohe.

Ľudské chodidlo ako stroj 
majstrovskej konštrukcie

Noha človeka sa pripája k predkoleniu 
v pravom uhle a vytvára oporu celému 
telu. Predpriehlavkové kosti sú 
pomerne hrubé a sú navzájom skĺbené 
do tvaru klina. Spolu s robustnými 
priehlavkovými kosťami tvoria klenbu, 
ktorá má zachytávať a tlmiť nárazy pri 
každom kroku. Ľudské chodidlo, ktoré 
už Leonardo da Vinci nazval „strojom 
majstrovskej konštrukcie a umeleckým 
dielom“, je natoľko špecializované, 
že už malé odchýlky od normálneho 
stavu spôsobujú človeku ťažkosti. 
U ľudí s nízkou klenbou sa častejšie 
vyskytujú tzv. únavové zlomeniny. Ľudia 
s výraznou klenbou zas trpia na tzv. 
pätovú ostrohu.

Zaťažované sú kĺby i drieková 
časť chrbtice

Vzpriamenému postoju tela a dvojnohej 
chôdzi sa prispôsobila nielen noha, ale 
celá dolná končatina. Píšťala je oveľa 
robustnejšia, stehnová kosť je ešte 
dlhšia a pevnejšia, pričom pravá a ľavá 
stehnová kosť sú nasadené v pomerne 

Michaela Dörnhöferová,
antropologička
Prírodovedecká fakulta UK

širokej panve a smerujú svojimi 
distálnymi epifýzami, t. j. dolnými 
koncovými časťami, šikmo k sebe. 
Vzpriamená poloha veľmi zaťažuje 
koleno, členkový kĺb a chodidlo. Pri 
rýchlej chôdzi musia dolné končatiny 
človeka odolávať silám, ktoré 
niekoľkonásobne presahujú hmotnosť 
tela. Hoci je kolenný kĺb jedným 
z „najväčších vynálezov prírody“, patrí 
k najzraniteľnejším kĺbom ľudského tela.
Nevýhodou vzpriamenej polohy tela 
je i nadmerný tlak v driekovej časti 
chrbtice. Pri zdvíhaní ťažších predmetov 
alebo nadmernom naťahovaní horných 
končatín môžu najzaťažovanejšie stavce 
v dolnej časti chrbtice skĺznuť alebo 
zaseknúť sa, takže dochádza k vysunutiu 
medzistavcových platničiek a tlaku na 
nervy chrbtice, čo sa prejaví bolesťou.

Stvorení pre beh?

Ľudská kostra je okrem chôdze výborne 
uspôsobená aj pre beh. Obzvlášť 
dobre sme adaptovaní na vytrvalostný 
beh. Naše telo sa dokáže efektívne 
ochladzovať, keďže máme veľa potných 
žliaz (cca tri milióny) a sme tak schopní 
vypotiť viac ako liter potu za minútu. 
Šijový väz drží hlavu vo vodorovnej 
polohe, aby pri každom kroku neklesala 
k zemi. Človek má i mohutnejší zadok 
v porovnaní s inými primátmi. Ten 
stabilizuje trup v stoji, ale najmä pri 
behu a udržuje rovnováhu pri prudkých 
pohyboch a zaisťuje rovnomerný pohyb 
bez potácania sa.
Dnešný človek má mohutné kolenné 
kĺby, takže sa veľký tlak, ktorý vzniká 
pri behu, rovnomerne rozloží na väčšiu 
plochu. Nárazy pri behu účinne tlmí aj 
dvojitá klenba chodidla. Achillove šľachy 
majú nezameniteľnú úlohu pri chôdzi 
aj behu. Pri behu fungujú ako pružina, 
ktorá recykluje energiu potrebnú pre 
ďalší krok na polovicu.



ROZHOVOR

TO, ČO JE PRE JEDNÉHO 
REKREÁCIOU, MÔŽE BYŤ 
PRE INÉHO NADĽUDSKÝ 
VÝKON

jazde na bicykli alebo inej aeróbnej 
aktivite. V krátkych fázach, keď 
dvíhame činku, sú síce energetické 
nároky vysoké, avšak v nasledujúcej, 
spravidla dlhšej prestávke klesajú 
takmer na pokojovú úroveň. Na 
zvládnutie náhleho zvýšenia nárokov na 
energiu máme pomocné mechanizmy, 
ktoré by sme mohli pripodobniť 
k vymoženostiam hybridného auta. 
Vďaka nim dokážu naše svaly určitý 
čas fungovať aj bez dostatočného 
prísunu kyslíka. Energia sa pritom 
získava z kreatínfosfátu a anaeróbnej 
glykolýzy, ktoré fungujú ako akési 
batérie. Súčasne sa pritom vytvára 
tzv. kyslíkový deficit. V odpočinkovej 
fáze, keď energetické nároky klesnú, 
sa „batérie“ dobíjajú a kyslíkový deficit 
sa spláca. Obrovskou výhodou silových 
cvičení v porovnaní s aeróbnymi, resp. 
vytrvalostnými cvičeniami je, že dokážu 
vyvolať zmeny, ktoré vedú k zvýšeniu 
svalovej hmoty a sily. To štandardné 
aeróbne cvičenie nedokáže.

Takže ak chcem schudnúť, je pre mňa 
prospešnejší beh alebo činky?
Keď sa bavíme o chudnutí, tak vyššie 
nároky na energiu má vytrvalostné 
zaťaženie trvajúce dlhší čas. A zvýšený 
výdaj energie je popri obmedzení jej 
príjmu redukčnou diétou to, čo chceme 
dosiahnuť, keď chceme schudnúť. 
Potrebujeme vytvoriť energetický 
deficit. Z hľadiska výdaja energie 
bezprostredne pri zaťažení sú aeróbne 
aktivity fajn.

„Fajn“ naznačuje, že tu je nejaké 
„ale“, po ktorom príde niečo 
efektívnejšie...
Ale nie sú také efektívne ako 
komplementárne. Pri silových 
cvičeniach je síce bezprostredný 
výdaj energie podstatne menší než 
pri aeróbnej činnosti, ich dlhodobé 
a pravidelné vykonávanie však zvyšuje 
svalovú hmotu. A svalová hmota má 
vyššie nároky na energiu v pokoji.

Čo znamená...?
To znamená, že u ľudí, ktorí chodia 
pravidelne do posilňovne, sa zvýši tzv. 
bazálny metabolizmus. Ten určuje, 
koľko kalórií potrebujete denne na 
zabezpečenie základných životných 
funkcií. A u človeka, ktorý pravidelne 
trénuje, to môže predstavovať 
v priebehu 24 hodín naozaj významnú 
hodnotu. A to aj v prípade, že by v ten 
deň vôbec nešportoval. Môže to byť 
100 až 200 kalórií navyše, čo môže 
zodpovedať 10 až 20 minútam behu. 

A to bez toho, aby ste vykonávali nejakú 
fyzickú aktivitu. Takže dnes sa z hľadiska 
chudnutia odporúča kombinácia 
aeróbnych a silových cvičení. Pretože 
aeróbne vám zvyšujú výdaj energie pri 
zaťažení, zatiaľ čo silové majú potenciál 
zvyšovať výdaj energie v pokoji.

Stačí si pod pravidelnosťou 
predstaviť jedenkrát za týždeň?
Po akomkoľvek telesnom zaťažení sa 
spláca tzv. kyslíkový dlh a pokojový 
metabolizmus vo fáze zotavovania je 
istý čas (niekoľko hodín) zrýchlený. Čím 
je to zaťaženie dlhšie a intenzívnejšie, 
tým je tento efekt výraznejší. 
Ak budeme cvičiť v posilňovni alebo 
behať raz do týždňa, z dlhodobého 
hľadiska sa s bazálnym metabolizmom 
takmer nič neudeje. Vždy to bude 
iba krátkotrvajúci efekt pár hodín po 
aktivite. Ak aj budem cvičiť dva až 
trikrát do týždňa, tak pri aeróbnych 
aktivitách to vždy bude len o tom 
niekoľkohodinovom efekte na bazálny 
metabolizmus. A bude to tak stále 
– mesiace, roky. V prípade silových 
cvičení vykonávaných niekoľkokrát do 
týždňa nepôjde o zvýšenie bazálneho 
metabolizmu len na niekoľko hodín. 
Vďaka zvýšeniu podielu svalovej hmoty 
bude stabilne zvýšený oveľa dlhšie. Aj 
vtedy, keď trebárs týždeň-dva nebudem 
športovať. Je to efekt, ktorý sa síce dlho 
buduje, ale aj relatívne dlho pretrváva.

Mení sa aktivita bazálneho 
metabolizmu aj pod vplyvom iných 
faktorov? Napríklad vekom?
Práve u starších ľudí býva bazálny 
metabolizmus znížený. Bazálny výdaj sa 
totiž od určitého obdobia v dospelosti 
celoživotne mierne znižuje. A to býva 
často problém. Ľudia si myslia, že 
keď sa budú stravovať stále rovnako 
a budú mať viac-menej rovnakú 
úroveň pohybovej aktivity, tak sa ich 
telesná hmotnosť nezmení. Ale práve 
pod vplyvom veku a s tým spojenej 
znižujúcej sa aktivity bazálneho 
metabolizmu to tak nie je a oni 
priberajú.

A môžu tomu predísť? Je aj pre nich 
vhodné práve spomínané silové 
cvičenie?
To je taký paradox. V časoch, keď 
som bol študentom Lekárskej fakulty 
UK, tak nás učili, že silové cvičenia sú 
pre starších ľudí rizikové a majú sa im 
vyhýbať. Odporúčalo sa, aby radšej 
chodili na nenáročné prechádzky 
a šetrili sa. V priebehu ďalších 20 rokov 
sa nahromadilo dostatok dôkazov, že 

Kvôli adekvátnym výsledkom 
nestačí chodiť do posilňovne 
raz do týždňa, ale netreba to ani 
preháňať, lebo sa tak môžeme 
nielen vyčerpať a demotivovať, 
ale v horšom prípade si aj 
ublížiť. A to predsa nie je cieľom 
cvičenia. O tom, aké by mali 
byť prvé kroky k zdravšiemu 
a športujúcemu ja, a to aj v tejto 
mimoriadnej situácii, sme sa 
pozhovárali s profesorom 
Dušanom Hamarom z Fakulty 
telesnej výchovy a športu UK.
 

 
Čo sa deje s ľudským telom, keď sa 
človek začne hýbať?
Pre každé telesné zaťaženie 
potrebuje človek energiu vo forme 
adenozíntrifosfátu. Vzhľadom na 
minimálne zásoby tejto substancie 
v svalových bunkách a obmedzené 
možnosti jej obnovy anaeróbnym 
spôsobom (bez kyslíka) je organizmus 
pri dlhšie trvajúcom zaťažení odkázaný 
na jej tvorbu oxidáciou cukrov a tukov. 
Tieto tzv. aeróbne procesy si vyžadujú 
dodávku dostatočného množstva 
kyslíka, takže sa aktivujú všetky orgány, 
ktoré zabezpečujú jeho transport 
z vonkajšieho prostredia do svalových 
buniek. 

Ako sa to môže prejaviť navonok?
Prehlbuje sa dýchanie, zvyšuje sa jeho 
frekvencia, stúpa tiež tzv. systolický 
(„vývrhový“) objem srdca a srdcová 
frekvencia. Krv sa redistribuuje 
v prospech svalov a na úkor orgánov, 
ktorých funkcie pri telesnom zaťažení 
nie sú nevyhnutné – to je napríklad 
prípad tráviaceho ústrojenstva. 
Takýmto spôsobom sa zabezpečuje 
energia na to, aby svaly mohli pracovať 
aj dlhšiu dobu. Rozsah týchto zmien 
pritom zodpovedá intenzite daného 
zaťaženia. Najbežnejším vonkajším 
prejavom zaťaženia je zvýšená srdcová 
frekvencia. Práve podľa pulzu je možné 
„nastaviť“ správnu intenzitu vzhľadom 
na konkrétne ciele pohybovej aktivity.

Líšia sa tie procesy, keď behám alebo 
keď dvíham činky?
V prípade silových cvičení je to trošku 
iné. Tým, že sa pri nich striedajú fázy 
intenzívnych svalových kontrakcií 
s relatívne dlhými prestávkami, 
v priemere nie sú nároky na energiu 
až také vysoké ako napríklad pri behu, 
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text: Nikoleta Janková
foto: Tomáš Madeja
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to nie je pravda. Že aj starší ľudia majú 
vykonávať silové cvičenie, pretože na 
nich má naozaj priaznivé účinky, a to 
nielen čo sa týka mierneho zvýšenia 
bazálneho metabolizmu.

A to napríklad?
Veľmi užitočné je – na prvý pohľad 
možno nepodstatné – zvýšenie svalovej 
sily. U starších ľudí je práve zvýšenie 
alebo zachovanie si svalovej sily 
veľmi dôležité. Keď má človek nižšiu 
maximálnu silu, mnohé aktivity bežného 
života, ktoré v mladosti vykonával bez 
problémov, mu zrazu začnú pripadať 
veľmi náročné a má tendenciu sa im 
vyhýbať. Vezmite si napríklad také 
vstávanie zo stoličky. Sila, ktorú musí 
vyvinúť, zostáva síce rovnaká, ale tým, 
že jeho silové maximum sa postupne 
znižuje, vstáva sa mu čoraz ťažšie 
a ťažšie. V extrémnom prípade sa môže 
stať, že bez pomoci už ani nevstane. To 
znamená, že začne byť závislý od svojho 
okolia, a to často stojí aj veľa peňazí. 
Takže vo vyššom veku je naozaj dôležité 
zabrániť úbytku silových schopností.

Veľa starších ľudí, prevažne žien, 
v mojom okolí chodí skôr na cvičenia 
typu joga či pilates. Je pre nich 

Dušan Hamar
Vysokoškolský pedagóg, lekár, odborník 

na športovú medicínu, bývalý reprezentant 
ČSSR v atletike. V r. 1976 absolvoval štúdium 

všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte UK. 
V r. 1986 získal titul CSc. v odbore telovýchovné 

lekárstvo. V r. 1992 bol menovaný za docenta 
a od r. 2000 je profesorom. Pôsobí na Katedre 

biologických a lekárskych vied FTVŠ UK. Venuje 
sa najmä funkčnej diagnostike, osobitne vývoju 
počítačom riadených systémov na hodnotenie 

funkčného stavu a trénovanosti tak športovcov, 
ako aj pacientov. Na FTVŠ UK je po ňom 

pomenované diagnostické centrum, ktoré prepája 
vedeckovýskumné aktivity v oblasti športu 

s praxou. V r. 2002 až 2010 pôsobil ako predseda 
Vedeckej komisie Medzinárodnej federácie 

telovýchovného lekárstva (FIMS). Od r. 2016 je 
predsedom Lekárskej komisie Medzinárodnej 

federácie univerzitného
 športu (FISU).

vhodný takýto typ cvičenia?
Pilates a joga sú dobré cvičenia 
s množstvom priaznivých účinkov. 
Okrem iného zlepšujú ohybnosť 
a posilňujú hlboké svaly trupu a sú 
veľmi prospešné pre ľudí, ktorí bojujú 
s bolesťami chrbta. Problém nastáva, 
keď sa tento druh cvičenia odporúča 
ako vhodný prostriedok na chudnutie. 
Pri takýchto cvičeniach sa totiž aktivujú 
svaly, ktoré sú relatívne malé a slabé. 
To znamená, že cviky sa nám zdajú 
subjektívne namáhavé, ale výdaj energie 
je veľmi malý.
Ľudia si často mylne myslia, že veď 
pohyb ako pohyb. Ale to nie je pravda. 
Odporúčať niekomu, že by sa mal 
hlavne hýbať, je rovnako užitočná rada, 
ako keby nám lekár povedal, že si máme 
zobrať nejaký liek. Takýto laxný prístup 
by sa nám asi tiež nepáčil a nebol by 
primeraný. Na obyčajnú bolesť hlavy 
si predsa nevezmeme antibiotiká. 
Pri pohybe to funguje rovnako. 
Treba špecifikovať cieľ a podľa toho 
nastaviť vhodnú aktivitu. Tiež ju treba 
prispôsobiť individuálnej zdatnosti 
jedinca. To, čo pre niekoho môže byť 
rekreačným behom, môže byť pre 
druhého nadľudský výkon.

Ako si teda určiť tú správnu intenzitu 
fyzickej aktivity, keď nemám 
možnosť navštíviť špecializované 
pracovisko? Dá sa to na niečom 
jednoduchom odsledovať?
Ak ide o aeróbnu aktivitu, pre 
začiatočníka postačuje orientácia 
podľa srdcovej frekvencie, najlepšie 
pomocou niektorého z dnes už 
bežne dostupných monitorov, tzv. 
športtesterov. Stačí od čísla 180 odrátať 
vek a dostanete hodnotu, okolo ktorej 
by sa mala pri zaťažení pohybovať vaša 
srdcová frekvencia. Takéto zaťaženie 
je bezpečné, pričom vedie k zlepšeniu 
telesnej zdatnosti a k výraznejším pre 
zdravie prospešným zmenám než pri 
zaťažení nižšej intenzity.
Aj pri silovom cvičení je veľmi 
dôležitá voľba správnej intenzity, 
resp. prekonávaného odporu. Ak 
by bol príliš vysoký, takže ho sotva 
prekonáte, vyvoláte nielen výrazné 
a potenciálne nebezpečné stúpnutie 
krvného tlaku, ale navyše nedokážete 
vykonať dostatočný počet opakovaní 
na vyvolanie komplexných priaznivých 
zmien. Prírastok sily a najmä svalovej 
hmoty nedosiahnete ani vtedy, ak je 
odpor taký nízky, že dokážete v jednej 
sérii opakovať cvik napríklad 30 

alebo viackrát. Optimálny je najvyšší 
odpor alebo váha, s ktorou daný cvik 
dokážete urobiť 10-krát, čo zodpovedá 
približne 50-60 % tzv. jednorazového 
maxima. Toto odporúčanie platí úplne 
univerzálne – je jedno, či ide o dieťa, 
dospelého v produktívnom veku, alebo 
staršieho človeka. To, že u niekoho 
bude žiaduci odpor reprezentovať 
činka s hmotnosťou 1 kg, u iného 10 kg 
a u trénovaného jedinca hoci 50 kg, to 
už je tá individuálna stránka veci.

Môžeme za adekvátny silový tréning 
považovať aj tréning s vlastným 
telom?
Niektorí odporúčajú posilňovanie 
s vlastným telom a označujú ho za 
jediné bezpečné. Pri tých cvikoch je 
však problém zabezpečiť spomínaný 
optimálny odpor pre precvičované 
svalové skupiny. Pri niektorých cvikoch 
je príliš malý, iné dokážete vykonať 
sotva jeden raz. Preto je oveľa lepšie 
využívať bežné činky alebo posilňovacie 
stroje. Ľudia sa často boja, že činky sú 
len pre „tých svalovcov“, ale sú činky, 
ktoré majú aj 0,5 kg, aj 1 kg, aj 20 a viac 
kilogramov. Takže si každý môže vybrať.

Je vhodné športovať aj počas 
situácie, ako je táto?
Pohybová aktivita podporuje funkcie 

imunitného systému, takže ju v období 
hrozby infekčného ochorenia možno 
považovať za vhodný prostriedok 
prevencie. Samozrejme, treba 
dodržiavať všetky epidemiologické 
odporúčania, najmä vyhýbať sa blízkym 
kontaktom s inými osobami. Objem 
a intenzita aktivity by mali zodpovedať 
individuálnej úrovni telesnej zdatnosti. 
Príliš intenzívne a dlhotrvajúce telesné 
zaťaženie (presahujúce približne jednu 
hodinu) môže, naopak, imunitné 
mechanizmy prechodne zhoršovať, 
a preto sa im je v období epidémie 
vhodnejšie vyhýbať. 

Aké športové aktivity sú podľa vás 
v tomto prípade ideálne?
Vo všeobecnosti sa za najvhodnejšie 
považuje kombinácia vytrvalostných 
a silových aktivít. V danej situácii to 
z vytrvalostných aktivít môže byť beh, 
chôdza či jazda na bicykli vo voľnej 
prírode, prípadne na stacionárnom 
bicykli v pohodlí domova. Na udržanie 
sily možno ako kompromis využívať 
cviky s vlastným telom.

Je vhodný beh s rúškom?
Rúško znižuje osobný komfort, takže 
ho treba používať iba v situáciách, 
keď dochádza k osobným kontaktom 
bližším, než sú odporúčané dva metre.

Ako počas behu alebo aj iných 
športových aktivít vlastne rúško 
vplýva na náš výkon? Niektorí tvrdia, 
že sa už len vďaka noseniu rúška 
počas chôdze zlepšuje kondícia.
Rúško, najmä pri vyššej intenzite 
zaťaženia, predstavuje prekážku pre 
prúdenie vzduchu, čím mierne zvyšuje 
nároky na dýchacie svaly. Navyše, 
i keď v malej miere, zvyšuje tzv. mŕtvy 
dychový priestor (spätné vdychovanie 
vydýchnutého, nie čerstvého vzduchu). 
Výsledkom je negatívny vplyv na 
zásobovanie pracujúcich svalov 
kyslíkom, čím negatívne vplýva aj na 
vytrvalostný výkon. 
V športovej praxi sa v minulosti 
odporúčalo na zvýšenie účinnosti 
tréningového procesu zvýšenie nárokov 
na dýchací systém pomocou rôznych 
zariadení obmedzujúcich dýchanie. 
Výsledky experimentálnych sledovaní 
však nepriniesli presvedčivé dôkazy 
o efektívnosti takýchto pomôcok, 
takže sa v súčasnosti používajú už iba 
sporadicky. Samotné nosenie rúška pri 
chôdzi nemá prakticky žiadny dodatočný 
pozitívny efekt na zvyšovanie telesnej 
zdatnosti.
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SEDÍTE CELÝ DEŇ ZA 
POČÍTAČOM?

text: Erika Hubčíková
foto: Tomáš Madeja

„Ľudské telo je stavané na pravidelný 
pohyb, nie na záťaž v podobe 
dlhotrvajúceho sedenia či inej statickej 
polohy,“ zdôrazní na úvod. Pravidelná 
fyzická aktivita nám pomáha chrániť 
sa pred vážnymi ochoreniami, napr. 
kardiovaskulárnymi problémami, 
cukrovkou, obezitou, ale aj rakovinou 
hrubého čreva. Pomáha nám aj udržať 
si duševné zdravie, odďaľuje nástup 
demencie a celkovo zlepšuje kvalitu 
nášho života. „Práve preto sú ľudia, ktorí 
trávia dlhší čas sedením bez adekvátnej 
pohybovej kompenzácie, na tieto 
ochorenia náchylnejší,“ hovorí.

ČO SA (NE)DEJE, KEĎ SEDÍME?

Osem až dvanásť hodín za počítačom 
v statickej, často rôznym spôsobom 
pokrútenej polohe totiž vedie 
k preťažovaniu určitých svalových 
skupín, v ktorých neskôr začíname 
pociťovať bolesť. „Statická poloha totiž 
neznamená, že naše svaly nepracujú. 
Znamená to, že svaly sú v statickom 
napätí, sú kontrahované, v istom aspekte 
sú zaťažené viac ako pri pohybe. No s tým 
dôležitým rozdielom, že pri pohybe sa 
napätie v jednotlivých častiach svalu 
mení, čo podporuje krvný obeh. To sa volá 
svalová pumpa,“ vysvetľuje. „Keď sedíme, 
statická kontrakcia svalu zapríčiňuje, 
že látky, ktoré svalová bunka produkuje 
a ktoré sa pri pohybovej aktivite vďaka 
svalovej pumpe odplavujú do iných 
orgánov na spracovanie, ostávajú 
v priestore bunky. Ak statická kontrakcia 
pretrváva dlho, môžu sa dostaviť lokálne 
poruchy kontrakcie svalových vlákien, 
ktoré pociťujeme ako stuhnutie a bolesť.“
Okrem toho si sedením nadmerne 
zaťažujeme chrbticu. O to viac, ak 
k tomu trpíme ešte aj nadváhou. „Prvé 

známky jej opotrebovania sa zvyčajne 
objavujú v oblasti medzistavcových 
platničiek, ktoré sú dôležité z pohľadu 
pohybu, ale taktiež statiky. Slúžia ako 
tlmiče na tlmenie nárazov a otrasov, 
zároveň rozkladajú zaťaženie na 
celú plochu stavcov,“ upozorňuje. 
Medzistavcové platničky nie sú 
totiž vyživované priamo cievami, ale 
nepriamo prostredníctvom difúzie cez 
telo stavca, čo znamená, že k ich výžive 
dochádza hlavne počas pohybu, ktorý 
zabezpečuje prúdenie tekutiny v ich 
jadre. Počas tohto prúdenia dochádza 
k stimulácii bunkového metabolizmu. 
Nedostatočná výživa platničiek živinami, 
ku ktorej môže „prispieť“ práve zvýšená 
záťaž vo forme nadváhy, dlhotrvajúcej 
statickej polohy či nedostatku pohybu, 
znižuje schopnosť medzistavcových 
platničiek udržať vodu. Dochádza tak 
k ich stenčovaniu. „Telo sa snaží situáciu 
napraviť a stabilizovať chrbticu tvorbou 
väčšieho množstva kostnej hmoty na 
telách stavcov. Tieto degeneratívne 
zmeny spôsobujú bolesť a/alebo 
obmedzenie, resp. stratu funkčnosti 
v oblasti, kde sa postihnuté segmenty 
nachádzajú. Obmedzenia rôzneho stupňa 
závažnosti môžu siahať od slabších porúch 
jemných motorických funkcií až po úplné 
chabé ochrnutie istých svalových skupín,“ 
vystríha.

NAJLEPŠIA JE PREVENCIA

Najvhodnejšie je naplneniu vyššie 
načrtnutých scenárov predchádzať 
a nečakať až dovtedy, kým sa objavia 
prvé náznaky bolesti či tuhnutia 
svalstva. Ak sa pre povahu svojej práce 
neviete dlhotrvajúcemu sedeniu 
vyhnúť, mali by ste dodržiavať aspoň 
nasledujúce odporúčania.

Fitlopta? Áno, ale s mierou

Ak ste si mysleli, že problém so 
stuhnutými svalmi vyriešite len tým, 
že stoličku nahradíte fitloptou, možno 
budete prekvapení. „Ideálne je striedať 
klasickú stoličku s fitloptou, resp. 
veľmi elegantným a spratným riešením 
(najmä v kanceláriách) je tzv. fitdisk. Ide 
o balančnú podložku na stoličku. Tým, že 
sa posadíme na niečo, čo je nestabilné, 
praktizujeme tzv. dynamické sedenie, 
čo znamená, že naše svaly (najmä tie, 
ktoré stabilizujú chrbticu) sú nútené sa 
hýbať,“ vysvetľuje. Ale pozor, na fitlopte 
či fitdisku by sme mali bez prestávky 
sedieť len 20-30 minút, potom by 
sme sa mali zas vrátiť na dve hodiny 
k stabilnej ploche stoličky. Prečo? „Svaly 
nie sú schopné byť dlhodobo aktívne. Keď 
sa unavia, tak je ten dôsledok sedenia na 
fitlopte ešte horší, než keby sme sedeli len 
na stoličke,“ upozorňuje.

Prispôsobte si prostredie okolo 
seba

Stolička: Pre správne nastavenie jej 
výšky je dôležitá poloha bedrových 
kĺbov, ktoré by mali byť o pár 
centimetrov vyššie než kolená, 
zabezpečujúc tak optimálny sklon 
panvy. Takáto poloha uľahčuje tiež 
vzpriamené držanie tela, ktoré je pre 
správne sedenie kľúčové. Neznamená 
to však, že musíte sedieť úplne vystretí 
ako pravítko. Dbajte o to, aby bol váš 
chrbát vyrovnaný a šija vzpriamená, 
zároveň však myslite na to, aby telo 
zostalo uvoľnené. Pri správnom sedení 
sa chrbát dotýka opierky stoličky, a to aj 
jeho dolná, bedrová časť.

Nohy držte opreté o podlahu 
naširoko, rozložíte tým lepšie váhu 
tela a odľahčíte chrbticu. Ak máte 
zvyk prekladať si nohu cez nohu, 

ODBORNÍK RADÍ, AKO PREDÍSŤ BOLESTIAM CHRBTA

Nadmerné sedenie zvyšuje riziko predčasného úmrtia a určitých vážnych chronických ochorení o o 10 až 20 %. 
Tvrdenie, ktoré zvlášť v čase práce a štúdia v podmienkach odporúčanej domácej izolácie dvakrát nepoteší. 
Ako sa vyhnúť bolestiam chrbta pri celodennom sedení za počítačom a ako ho správne kompenzovať pohybom, 
poradí doktor Ján Cvečka z Fakulty telesnej výchovy a športu UK.

vynasnažte sa ho zbaviť. Inak tým 
riskujete povolenie kĺbových väzov 
v okolí bedrového kĺbu, ale i skrátenie 
končatín. To okrem bolestí v sedacom 
svale a dolných končatinách môže viesť 
až k zošikmeniu panvy, funkčnej skolióze 
či rozdielnej výške ramien.

Stôl: Ukazovateľom správnej výšky stola 
je poloha rúk – ruky by pri položení 
na klávesnicu mali v lakti zvierať 
90-stupňový uhol. Tomu by malo 
zodpovedať aj nastavenie opierky rúk 
na stoličke. Opierka má podopierať 
ruky a zároveň nezavadzať lakťom pri 
pohybe.

Monitor: Vrchný okraj monitora by 
mal byť ideálne v úrovni vašich očí 
a vo vzdialenosti na dĺžku predpaženej 
ruky, aby ste si nezaťažovali chrbticu 
prehnutím šije.

Klávesnica: Pri písaní si všimnite svoje 
zápästia. Ak ich ohýbate smerom nahor 
alebo nadol, upravte si sklon klávesnice 
– napr. aj prostredníctvom vyklápacích 
nožičiek, ktoré má väčšina klávesníc na 
spodnej strane. Vysoký tlak na šľachy 
a nervy v zápästiach totiž spôsobuje 
nielen únavu, ale i trvalé poškodenie 
tkanív – hrozí tzv. syndróm karpálneho 
tunela.

Bez kompenzácie pohybom to 
nepôjde

Nevyhnutná je však i kompenzácia 
pohybom. Pracovnú dobu je preto 
dobré spestriť si krátkymi pravidelnými 
prestávkami, počas ktorých sa 
postavíme, ideálne poprechádzame, 
ponaťahujeme a uvoľníme tak stuhnutý 
chrbát a skrátené svalstvo.
Rovnako tak by sme nemali podceniť 
dostatok pohybu po práci. „Pod 
pohybovou aktivitou si netreba hneď 
predstavovať šport, môže to byť dlhšia 
prechádzka, chôdza do schodov, turistika, 
ale i práca v záhrade,“ ubezpečuje. I keď 
vhodná športová aktivita, prispôsobená 
našim individuálnym fyzickým 
možnostiam, je podľa neho najlepším 
riešením, lebo poskytuje striedanie 
rôznych intenzít (teda nielen nízkej, ale 
i vyššej), čo je pre kompenzáciu žiaduce. 
Akurát by sme si mali dávať pozor na 
športy, ktoré sa vykonávajú s vysokou 
intenzitou a kde dochádza k častým 
zmenám smeru. „To je napr. squash, tenis, 
futbal či hokej – tie môžu predstavovať 
pre náš chrbát riziko,“ upozorňuje.

KEDY UŽ RIEŠIŤ BOLESTI 
CHRBTA S LEKÁROM?

Čo ak sme premeškali preventívnu fázu 

a bolesti sa už prejavili? Kedy je vhodné 
naďalej riešiť ťažkosti pohybom a kedy 
už radšej navštíviť lekára? „Pri ľahkých 
bolestiach, ktoré nás neobmedzujú 
vo vykonávaní každodenných aktivít, 
odporúčam pohyb v podobe vhodného 
cvičenia. Ideálne je navštíviť skupinové 
cvičenia typu joga, pilates, škola 
zdravého chrbta a pod., kde sa spája 
prevencia a pohybová terapia ľahkých 
bolestí, a to pod dohľadom vyškolených 
profesionálov,“ hovorí.
Keď už bolesť pôsobí paralyzujúco, 
treba vyhľadať lekára. „Dobrým 
príkladom je pomerne bežné seknutie 
v krížoch, odborne označované ako 
lumbago,“ uvádza. Je to vlastne obranná 
reflexná kontrakcia svalov chrbta, 
ktorou nám telo signalizuje, aby sme 

prestali robiť, čo robíme. „Ide o akútny 
stav bolesti chrbta, ktorý môže mať rôzne 
príčiny. Často však ide o bolesť, ktorá 
nemá podklad v štrukturálnych zmenách. 
V prvej fáze je však dôležitý zásah 
lekára, ktorý vie farmakologicky zmierniť 
subjektívne vnímanie bolesti, príp. nasadiť 
fyzikálnu terapiu, ako je ultrazvuk, 
elektroliečba, termoterapia a pod., ktorá 
prispeje k zmiereniu bolesti,“ vysvetľuje. 
Keď akútna fáza doznie, vtedy je – 
ideálne po konzultácii s lekárom či 
fyzioterapeutom – potrebné začať 
s pohybovou terapiou. „Jediná skutočne 
účinná terapia na bolesti chrbta je totiž 
cielený a adekvátne nastavený pohyb,“ 
uzatvára.



ROZHOVOR

PRI KORONAVÍRUSE SME, 
NAŠŤASTIE, ZAREAGOVALI 
POMERNE RÝCHLO

Od vypuknutia epidémie na 
Slovensku je dennodenne 
v centre diania. Spolu 
s medikmi z našej univerzity 
stojí v prvej línii v boji s novým 
koronavírusom, ktorý už celé 
mesiace ochromuje svet. 
S docentkou Alexandrou 
Bražinovou, epidemiologičkou 
z Lekárskej fakulty UK, sme 
nielen zosumarizovali dôležité 
informácie o COVID-19 
vrátane účinnej prevencie 
a karanténnych tipov, ale 
opýtali sme sa jej i na kolektívnu 
imunitu či očakávania spojené 
s druhou vlnou ochorenia, ktoré 
si vo svete vyžiadalo tisícky 
obetí. 
 

 
Na začiatok si skúsme zadefinovať, 
čo to ten koronavírus vlastne je, ako 
sa prenáša a prečo predstavuje takú 
hrozbu.
Poznáme viacero kmeňov 
koronavírusov, väčšina z nich spôsobuje 
časté ochorenia zvierat. U ľudí 
dlhodobo spôsobovali nevýznamné 
hnačkové ochorenia alebo postihnutie 
horných ciest dýchacích s príznakmi 
bežného prechladnutia. 
V roku 2002 sa však zjavilo u ľudí najmä 
v Ázii veľmi nákazlivé a vo veľkej miere 
smrtiace ochorenie SARS (z angl.  
Severe Acute Respiratory Syndrome  
= ťažký akútny respiračný syndróm), 
ktoré spôsobil koronavírus označovaný 
SARS-CoV. V dôsledku tohto ochorenia 
zomrelo viac ako 700 ľudí. V roku 
2012 sa na Strednom východe objavili 
prípady ochorenia dýchacích ciest 
MERS (z angl. Middle East Respiratory 
Syndrome Coronavirus), opäť spôsobené 
koronavírusom, označovaným ako 
MERS-CoV. Na to zomrelo postupne 
450 ľudí. 
V súčasnosti nás trápi koronavírus, ktorý 
spôsobuje ochorenie COVID-19, vírus 
sa označuje SARS-CoV-2. Pôvodne sa 
vyskytoval len u zvierat, v roku 2019 sa 
mu však podarilo mutáciou tak zmeniť, 
že je schopný napádať ľudí a spôsobovať 
u nich respiračné ochorenie.
Prenáša sa kvapôčkovou infekciou, 
preto sa ľahko a rýchlo šíri. Je pre 
nás nebezpečný pre to, že je ako 
nový (preto ho označujeme ako nový 
koronavírus) – náš organizmus ho 
nepozná, zatiaľ o ňom nevieme všetko, 

nemáme účinný liek a nepoznáme 
presný priebeh ochorenia u jednotlivca 
a detaily šírenia v populácii.

Aký je z pohľadu epidemiológie 
rozdiel medzi koronavírusom 
a chrípkou?
Nový koronavírus sa rovnako ako 
chrípka šíri kvapôčkovou infekciou. 
Pri jednom zakašľaní vyprodukujeme 
až 3000 kvapôčok, pri kýchnutí ešte 
viac. Tieto môže blízko stojaci človek 
vdýchnuť, zachytávajú sa na povrchoch 
okolo nás, na oblečení či pokožke 
ľudí v našej blízkosti. Prenos tohto 
ochorenia je preto veľmi ľahký a rýchly. 
Najmenšie z týchto čiastočiek zostávajú 
vo vzduchu ešte niekoľko hodín. Okrem 
vdýchnutia sa môže človek nakaziť 
aj tak, že sa dotkne povrchov, ktoré 
sú kontaminované, čiže sú na nich 
zaschnuté kvapôčky s vírusmi, a potom 
si znečistenou rukou pretrie oči, nos či 
ústa. 
To, ako sa epidémia šíri, závisí od toho, 
koľko ľudí každý infikovaný nakazí. Toto 
sa volá reprodukčné číslo, označované 
R0, je to priemerný počet ľudí, ktorých 
nosič vírusu nakazí. 
COVID-19, ochorenie spôsobované 
novým koronavírusom, patrí medzi 
rýchlo sa šíriace ochorenia. R0 je pri 
ňom 2 – 4, čiže infikovaný vie nakaziť 
dvoch až štyroch ľudí, pri chrípke je to 
priemerne 1,3, čiže jeden infikovaný 
nakazí jedného ďalšieho človeka.
Ďalší dôležitý faktor určujúci rýchlosť 
šírenia epidémie je tzv. seriálový 
interval, ten je pri chrípke aj pri 
COVID-19 podobný – asi štyri dni. Je 
to doba od prejavenia sa príznakov 
u prvého človeka po prejavenie sa 
príznakov u druhého človeka, ktorého 
ten prvý infikoval. 
Problém je, že ochorenie spôsobené 
novým koronavírusom prebieha 
často bez príznakov alebo len s veľmi 
miernymi príznakmi, pripomínajúcimi 
prechladnutie. Medzi najčastejšie patrí 
zvýšená teplota a suchý kašeľ, nádcha, 
sťažené dýchanie, bolesti svalov a kĺbov, 
bolesti hrdla. S takýmito príznakmi 
však človek zvyčajne nezostáva doma, 
ale pohybuje sa na verejnosti a vďaka 
spomínanej vysokej nákazlivosti tak 
ľahko nakazí ďalších ľudí. Navyše 
príznaky sa prejavia až po niekoľkých 
dňoch, zatiaľ čo človek je infekčný aj 
predtým, než sa prejavia, a môže tak 
ochorenie nevedomky šíriť. 
Ďalší rozdiel v porovnaní s chrípkou 
je, že nový koronavírus zrejme vo 
väčšej miere napáda dolné dýchacie 
cesty a spôsobuje zápal pľúc, čo 
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je nebezpečné najmä u rizikových 
skupín obyvateľov – starších ľudí, 
ľudí s chronickým ochorením 
(kardiovaskulárnym, onkologickým, 
cukrovkou, astmou a podobne) a ľudí so 
zníženou imunitou.
Pripomeňme si však, že väčšina 
prípadov ochorenia – až 80 % – sa 
prejavuje miernymi príznakmi, ktoré sa 
podobajú prechladnutiu, asi 15 %
stredne závažnými až závažnými 
príznakmi a iba 5 % veľmi závažnými, 
ktoré vyžadujú urgentnú a intenzívnu 
zdravotnú starostlivosť. Veľmi závažné 
príznaky sú zlyhávanie dýchania či iných 
orgánov. 

Zaznievajú domnienky, že 
s príchodom leta a teplejšieho 
počasia sa situácia zlepší. Je to len 
zbožné prianie alebo medzi teplom 
a šírením vírusu bola potvrdená 
kauzalita? Alebo inými slovami: 
vieme, či má koronavírus rovnako ako 
chrípka sezónny charakter?
Toto ešte nevieme. Sezonalita pri 
šírení nového koronavírusu doposiaľ 
nebola potvrdená a napriek tomu, že 
sa objavujú názory, že s príchodom 
teplého počasia by malo jeho šírenie 
spomaliť až ustať, už teraz vieme, 
že prípady nákazy sa objavujú aj 
v krajinách, kde je momentálne teplé 
počasie.

O účinnej prevencii toho už zaznelo 
veľa, ale nezaškodí si to zopakovať. 
Na čo by sme si mali dávať pozor?
Keďže sa nákaza šíri vzduchom, je 
potrebné minimalizovať pohyb na 
verejnosti, kde sa nachádzajú aj ďalší 
ľudia, ktorých môžem infikovať ja 
alebo ktorí môžu infikovať mňa. Ak sa 
už pohybujem medzi ľuďmi, musím 
si chrániť dýchacie cesty, čiže nos 
a ústa, a to rúškom, respirátorom, 
prípadne šatkou. Je potrebné si často 
umývať ruky a nedotýkať sa rukami 
tváre, aby sme zabránili prenosu 
z kontaminovaných povrchov na sliznicu 
očí, nosa či úst. Doma je potrebné zvýšiť 
dezinfekciu najčastejšie používaných 
povrchov – kľučiek, dverí, pultov, 
stoličiek atď. 
Je dobré pripomenúť si, že momentálne 
sa všetci bojíme, že sa nakazíme od 
niekoho iného. Ukazuje sa však, že 
je účinnejšie, keď prístup otočíme: 
správajme sa všetci tak, ako by sme boli 
sami infikovaní, a snažme sa robiť všetko 
pre to, aby sme nákazu nešírili na iných. 

Ako postupovať v prípade, že u seba 
vypozorujeme príznaky ochorenia? 
Je nevyhnutné ísť do nemocnice?
To závisí od príznakov. Ako som 
spomínala, môže sa stať, že ochorenie 
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prebehne bez príznakov a často 
prebieha len s miernymi príznakmi, 
ktoré vyzerajú ako prechladnutie – 
nádcha, kašeľ, bolesť hrdla, teplota 
až horúčka, môže sa pridať bolesť 
svalov a kĺbov. Ak sú to takéto 
príznaky, liečba prebieha doma – ako 
pri prechladnutí či nekomplikovanej 
chrípke. Pokiaľ má človek možnosť 
sa na dva týždne s týmito príznakmi 
izolovať, nie je potrebné, aby sa 
niekde hlásil. Samozrejme, v prípade 
zhoršenia príznakov môže človek 
konzultovať liečbu telefonicky so svojím 
všeobecným lekárom a pri závažnom 
priebehu môže volať rýchlu zdravotnú 
pomoc na čísle 112 alebo 155.

Ako by sme sa mali zodpovedne 
správať v domácej karanténe, zvlášť 
ak zdieľame domácnosť s ďalšími 
ľuďmi?
Domáca karanténa znamená zdržiavať 
sa 14 dní doma, čo zodpovedá 
inkubačnej dobe ochorenia. Tá pri 
novom koronavíruse trvá od dvoch dní 
do dvoch týždňov, u väčšiny nakazených 
sa však príznaky prejavia po piatich až 
šiestich dňoch po kontakte s pozitívnou 
osobou. U niektorých to však môže byť 
trochu kratšie či dlhšie.
Karanténu nemusíme absolvovať 
v mieste trvalého bydliska, je to 
na každom, ako si to vie zariadiť. 
Z epidemiologického pohľadu ide 
o to, že potrebujeme, aby na tých 
odporúčaných či nariadených 14 
dní bol človek niekde zatvorený, 
čím sa minimalizuje riziko, že sa 
nakazí on, ale i že on nakazí iných 
ľudí, ak je potenciálnym nosičom 
ochorenia. Ideálne je, ak je človek 
v mieste karantény sám, to je však 
často nereálne. V prípade, že zdieľa 
domácnosť s ďalšími ľuďmi, je potrebné 
dodržiavať niekoľko pravidiel. Dôležité 
je, aby sa členovia domácnosti od seba 
čo najviac izolovali, aby sa zabránilo 
prípadnému prenosu vírusu, čiže 
každý má samostatnú spálňu a pri 
pohybe v spoločných priestoroch má 
každý prekryté dýchacie cesty, čiže 
nos a ústa, a to rúškom alebo šatkou. 
Dôležitou prevenciou infikovania 
sa je časté dôkladné umývanie rúk 

dezinfekčným alebo obyčajným mydlom 
a časté, nárazové vetranie miestností. 
Predmety, ktoré sa v domácnosti 
často používajú, ako kľučky, ale 
i rôzne povrchy typu kuchynská linka, 
je potrebné dezinfikovať častejšie 
prípravkami s obsahom chlóru 
alebo alkoholu. Je vhodné používať 
jednorazové papierové a vlhčené 
utierky, každý člen rodiny má mať svoj 
vlastný uterák, vlastný riad a príbor. 
Každý člen rodiny by mal urobiť 
maximum pre to, aby k prípadnému 
prenosu ochorenia neprišlo. V prípade 
nevyhnutnej potreby môže jeden 
člen domácnosti vyjsť von – urobiť 
nákup, vyniesť smeti, vyvetrať psa 
a podobne. Nie však ten, čo má tzv. 
štátom nariadenú karanténu, čiže po 
príchode zo zahraničia, alebo karanténu 
nariadenú regionálnym úradom 
verejného zdravotníctva. Vhodné je ísť 
do obchodu v čase, keď tam nie je veľa 
ľudí, a pobyt vonku minimalizovať.
Okrem toho je potrebné sledovať svoj 
zdravotný stav, a ak sa objavia príznaky 
ako horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, 
je potrebné kontaktovať svojho 
ošetrujúceho lekára a príslušný 
regionálny úrad verejného 
zdravotníctva a ten rozhodne o potrebe 
odberu vzorky na test na prítomnosť 
nového koronavírusu. 

Vyhlásenie mimoriadnej situácie so 
sebou prinieslo zákaz organizovania 
verejných podujatí, zatváranie 
letísk, škôl, sociálnych a kultúrnych 
zariadení, barov, reštaurácií... Malí 
i veľkí študenti sú doma, viaceré 
inštitúcie a firmy prešli na home 
office. Nikto z nás momentálne 
nevie, koľko to bude trvať. Ľuďom 
sa radí, aby nerobili paniku, no čo 
to presne znamená? Majú ísť do 
obchodu a zásobiť sa alebo nie? Majú 
sa doma zabarikádovať a rezignovať 
na akýkoľvek kontakt s okolím? Resp. 
aké chyby podľa vás ľudia v tejto 
situácii – možno aj pod vplyvom 
paniky – najčastejšie robia? A ako 
zvládnuť túto spoločenskú izoláciu, 
na ktorú nie sme zvyknutí?
Áno, je to veľmi ťažká situácia. Je však 
potrebné vydržať, sledovať nariadenia 
vlády a krízového štábu a dôsledne ich 
dodržiavať. Zásobovať sa vo veľkom 
nie je potrebné, zatiaľ sú obchody 
otvorené, ale vždy je dobré mať zásoby 
na týždeň-dva. Môže sa stať, že človek 
zostane doma chorý, prípadne sa 
situácia zmení, predĺži sa karanténa 
a obmedzia sa otváracie hodiny 
v obchodoch. 
Chyba, ktorú už teraz vidíme, je, že 
ľudia, ktorí nie sú v povinnej karanténe 
(a možno aj niektorí z tých, čo sú), 

chodia von do prírody a nedodržiavajú 
základy prevencie pred nákazou. Občas 
vyjsť na čerstvý vzduch a slnko je 
vhodné, je však potrebné zabezpečiť, 
aby človek neprišiel do priameho 
kontaktu s inými ľuďmi, aby sa nedotýkal 
potenciálne kontaminovaných 
povrchov, aby sám neinfikoval verejné 
plochy. Čiže je potrebné aj vonku nosiť 
rúško či šatku, ktorými prekryjeme nos 
a ústa, dať si ich dolu môžeme len na 
odľahlých miestach, kde naozaj nikto 
nie je. Ďalej po návrate domov si treba 
poriadne umyť ruky, prípadne aj počas 
pobytu vonku príručným dezinfekčným 
gélom, ak sa dotýkame povrchov, ktoré 
môžu byť infikované – ako napríklad 
preliezačky, brány, dvere, výťahové 
gombíky a podobne. 
Otázke, ako zvládnuť túto 
spoločenskú izoláciu, sa už začínajú 
venovať odborníci – psychológovia, 
psychoterapeuti. Je dobré, že 
zverejňujú rady a návody. Základom je 
zostať aktívny, urobiť si denný režim, 
venovať sa činnostiam, ktoré ma bavia 
a zároveň sú prospešné pre zdravie. 
Tiež je dôležité neizolovať sa úplne, byť 
v kontakte s blízkymi prostredníctvom 
telefonátov a e-mailov.

Dá sa vôbec určiť, aká situácia musí 
nastať, aby sme si mohli povedať, že 
to máme pod kontrolou a môžeme sa 
vrátiť do bežnej „prevádzky“? Alebo 
inak: dá sa predpovedať, v akom 
štádiu ochorenia sa momentálne 
nachádzame?
To je veľmi ťažké predpovedať. Bolo 
už zverejnených viacero možných 

scenárov. Ak by sme nerobili tie 
reštriktívne opatrenia, šli by sme 
rýchlou cestou, za pár mesiacov by 
bola celá populácia infikovaná, mali 
by sme veľa vážne chorých a tiež veľa 
úmrtí. To by bola obrovská záťaž na 
zdravotníctvo a tragický dopad na 
spoločnosť. My sme si, našťastie, 
zvolili scenár rýchlych, už v počiatkoch 
zavedených preventívnych opatrení, 
ako je povinná karanténa, odporúčaná 
práca z domu, obmedzenie združovania 
sa na verejnosti, povinnosť nosiť vonku 
rúška a ďalšie. To je veľmi rozumný 
prístup, ako sa ukazuje pri porovnaní 
s krajinami, kde takéto obmedzenia 
zaviedli v neskoršom štádiu epidémie. 
Šírenie infekcie novým koronavírusom 
sa tým v populácii spomalí, bude menej 
infikovaných než pri prvom scenári 
a tým aj menej závažných dôsledkov 
a úmrtí, menšia záťaž pre urgentnú 
starostlivosť. Znamená to však, že to 
celé potrvá dlhšie. Teraz sme ešte stále 
len v štádiu narastania počtu prípadov, 
nevieme, kedy príde vrchol a postupné 
zmenšovanie počtu pribúdajúcich 
prípadov. Ako dlho to celé potrvá, to 
nikto povedať nevie. Určite mesiace.

Niektoré krajiny v boji 
s koronavírusom minimálne 
spočiatku razili inú, menej 
reštriktívnu taktiku, odvolávajúc 
sa na budovanie kolektívnej 
imunity. Ako kolektívna imunita 
vlastne funguje? A dáva takýto 
postup v prípade boja s vírusovým 
ochorením, na ktoré momentálne 
neexistuje vakcína, z pohľadu 

epidemiológie zmysel?
Kolektívna imunita sa dá získať 
dvomi spôsobmi – jeden je, že 
väčšina populácie sa infikuje daným 
patogénom, v tomto prípade novým 
koronavírusom, a ten sa postupne 
z populácie vytratí, lebo bude preň 
stále ťažšie sa šíriť, nájsť si nového 
hostiteľa. Je pravda, že u väčšiny ľudí 
by bol priebeh mierny alebo by mali len 
stredne závažné príznaky. Bolo by však 
aj veľa prípadov s ťažkým priebehom 
ochorenia, čo by systém zdravotníctva 
nestíhal zvládať, a tak by bolo aj veľa 
úmrtí. To určite nechceme. Druhá 
možnosť získania kolektívnej imunity je 
zaočkovanie väčšiny populácie, vakcína 
proti koronavírusu však ešte nie je 
k dispozícii. 

Čoraz častejšie sa začína spomínať 
aj druhá vlna koronavírusu, ktorá by 
mohla prísť na jeseň. Predpokladáte 
to? Resp. je to naozaj tak, že obavy 
z ďalšieho šírenia tohto ochorenia 
nadobro umlčí len účinná vakcína?
Je ťažké čokoľvek predpovedať, keďže 
ide o nový patogén a nepoznáme všetky 
detaily jeho šírenia v populácii. Podľa 
situácie v iných krajinách, kde táto 
epidémia vznikla skôr, však vidíme, že 
budeme musieť byť veľmi opatrní pri 
uvoľňovaní reštrikcií, ako je povinná 
karanténa, zatvorenie škôl, prevádzok, 
verejných podujatí, povinnosť nosiť 
rúška. Musíme byť disciplinovaní 
a počúvať odborníkov.
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„Ako dlho to celé 
potrvá, to nikto 
povedať nevie. 

Určite mesiace.“
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text: Erika Hubčíková
foto: Tomáš Madeja

CESTA K LEPŠIEMU 
ZDRAVIU VEDIE CEZ 
VYVÁŽENÚ STRAVU

ZÁKLADOM JE PESTROSŤ

Čo by mala obsahovať vyvážená strava? 
„Pre budovanie a obnovu tela a jeho 
správne fungovanie sú nevyhnutné 
predovšetkým živiny, t. j. bielkoviny, tuky, 
sacharidy, minerálne látky a vitamíny. 
Stravu môžeme preto označiť za 
plnohodnotnú len vtedy, ak človeku 
dodáva jednotlivé živiny v potrebnom 
množstve,“ približuje Katarína Babinská. 
Žiadna potravina ich však neobsahuje 
všetky. Ako si teda správne vyskladať 
ideálny jedálny lístok? „Oveľa ľahšie, 
než si pamätať zložitý zoznam potravín, 
je riadiť sa jednoduchou, no azda 
najdôležitejšou zásadou: základom 
správnej výživy je pestrosť,“ hovorí. Naša 
strava by tak mala obsahovať všetky 
základné potraviny: výrobky z obilnín, 
mlieko a mliečne výrobky, ovocie, 
zeleninu, mäso, oleje a tuky, zabúdať 
netreba ani na strukoviny, orechy či 
ryby. „Ak sa na jedálnom lístku v priebehu 
týždňa či mesiaca vystrieda veľa rôznych 
potravín a jedál, organizmus získava 
pestrú zmes živín. Navyše, ak je strava 
rozmanitá, zvyčajne aj lepšie chutí,“ 
ozrejmuje ďalšiu z výhod.
Na pestrosť stravy upriamujú pozornosť 
aj najnovšie odporúčania odborníkov 
vo výžive. Tí sa už nesústreďujú iba na 
jednotlivé živiny, ale skúmajú výživu 
komplexne ako zmes potravín či živín. 
„Známe porekadlo hovorí, že pre stromy 
niekedy nevidíme les. Podobne nám 
prílišným sústredením sa na jednu zložku 
potravy môžu unikať iné, komplexnejšie 
stránky výživy,“ vystríha.

Snaha o dosiahnutie zdravého životného štýlu by bez náležitej pozornosti venovanej strave bola zbytočná. 
To, čo konzumujeme, by nás pritom však ani zďaleka nemalo trápiť len vtedy, keď sa snažíme schudnúť. 
Je to jedna z najúčinnejších (a v mnohých aspektoch nenahraditeľných) ciest, ktorou sa môžeme vyhnúť 
viacerým zdravotným komplikáciám a posilniť si imunitu. Preto sme sa obrátili na docentku Katarínu Babinskú 
z Lekárskej fakulty UK, ktorá sa špecializuje na výživu.

NIE JE POTRAVINA AKO 
POTRAVINA

Preferovať by sme pritom mali 
predovšetkým potraviny označované 
ako výživovo hodnotné. Ktoré to sú? 
„Sú to potraviny s vysokým obsahom 
vitamínov, minerálnych látok a vlákniny, 
ale aj bielkovín či omega-3 mastných 
kyselín. Potraviny okrem živín obsahujú aj 
iné pre zdravie prospešné zložky, napríklad 
živé mikroorganizmy alebo bioaktívne 
látky ako polyfenoly, karotenoidy či 
rastlinné steroly,“ upresňuje. Hoci 
vysokú výživovú hodnotu najčastejšie 
pripisujeme zelenine a ovociu 
(a odôvodnene), medzi zdraviu 
prospešné potraviny patria aj celozrnné 
obilniny, kyslomliečne produkty, 
najmä s obsahom živých kultúr, mäso 
s nižším obsahom tuku, rastlinné oleje, 
strukoviny, ale aj orechy a semená. 
„A keďže v strave vo všeobecnosti máme 
málo omega-3 mastných kyselín, ako 
hodnotné môžeme označiť aj ich hlavné 
zdroje – lososa, makrelu, pstruha, repkový 
olej, vlašské orechy či ľanové semienka,“ 
dodáva.
Naopak, našej výžive na hodnote 
nepridáva, ak obsahuje množstvo 
kalórií, cukrov a tukov, hlavne 
nasýtených. Toto by sme mali mať na 
pamäti pri výbere potravín, pri ktorom 
sú užitočnou pomôckou údaje na 
etikete obalu, informujúce aj o obsahu 
energie a živín.

NA MARGO MÝTOV O MLIEKU

Pristavme sa ešte pri mliečnych 
výrobkoch, ktoré tu už padli medzi 
odporúčaniami. Aký je vlastne názor 
vedy na dnes mnohými zatracované 
mlieko? „Mlieko patrí medzi naše 
základné potraviny, je bohaté na 
viaceré živiny, ceníme si ho najmä ako 
zdroj vápnika. U zdravých ľudí sa fámy 
o zahlienení v dôsledku konzumácie 
mlieka nepotvrdili,“ vyvracia Babinská 
najrozšírenejší mýtus. Upozorňuje však, 
že spôsobuje problémy pacientom 
s alergiou alebo intoleranciou mlieka, 
ktorých liečba tkvie vo vylúčení 
mlieka zo stravy. Aj ľuďom s iným 
typom alergie, napríklad na peľ, 
môže vylúčenie mlieka zlepšiť stav. 
„Konzumácia mlieka a mliečnych potravín 
v primeranom množstve – raz-dvakrát 
denne – je však pre telo benefitom,“ 
sumarizuje. Kto sa rozhodne nahradiť 
mlieko alternatívami ako mandľovým 
alebo ryžovým nápojom, mal by si 
vyberať výrobky obohatené o vápnik, 
pretože v prirodzenej podobe majú 
nízky obsah tohto minerálneho prvku.

IDE TO AJ BEZ MÄSA, ALE.. 

Čo vegetariáni a vegáni – nepripravujú 
sa svojimi dobrovoľnými obmedzeniami 
o dôležité živiny? „Vedecké štúdie 
potvrdzujú, že správne vyvážená 
vegetariánska aj vegánska strava je 
rovnocenným ekvivalentom bežnej 
zmiešanej stravy. Vylúčenie niektorej 
skupiny potravín sa však spája so 
zvýšeným rizikom nedostatku živín. 
V prípade mäsa ide najmä o železo, pri 
mlieku najmä o vápnik. Kto sa rozhodne 
pre vegetariánsku alebo vegánsku diétu, 
by mal preto vedieť, z akých rastlinných 
potravín možno chýbajúce živiny získať,“ 
varuje.
Nakoľko je vlastne potrebné v našej 
strave mäso? „Mäso patrí medzi 
potraviny, ktoré sú tradičnou súčasťou 
stravy v našej zemepisnej oblasti. Je 
bohatým zdrojom tzv. hémového železa, 
ktoré sa v čreve vstrebáva oveľa lepšie než 
železo obsiahnuté v iných potravinách,“ 
vysvetľuje. Niektoré druhy mäsa majú 
vysoký obsah tuku, v rámci zdravej 
stravy sa preto odporúča uprednostniť 
kvalitu nad kvantitou – radšej menej, ale 
kvalitného mäsa s nižším obsahom tuku, 
ako je hrabavá hydina, králičie mäso, 
divina, ale i kvalitné hovädzie alebo 
bravčové.

MENU V ČASE EPIDÉMIE

V súčasnej dobe je nanajvýš aktuálna 
otázka obranyschopnosti organizmu. 
Ako by sme sa mali stravovať, aby sme 
si posilnili imunitu? „Imunitný systém pre 
svoju správnu činnosť nepotrebuje iba 
vitamín C či zinok, ale prakticky všetky 
živiny. Takže dodržiavanie hlavnej zásady 
– jedávať pestrú, vyváženú a hodnotnú 
stravu – je dôležité aj pre podporu 
obranyschopnosti,“ odpovedá lekárka. 
V súvislosti s infekciou COVID-19 
odborníci upriamujú pozornosť na 
príjem čo najpestrejšej palety ovocia 
a zeleniny, ktoré sú zdrojom účinných 
látok s antioxidačným účinkom. Význam 
má aj dostatočné zásobenie organizmu 
vitamínom D, ktorý najlepšie získame 
pobytom na slnku. „Samozrejme, dbajme 
pritom na dodržiavanie správnych 
hygienických návykov, t. j. dôkladné 
oplachovanie ovocia a zeleniny, umývanie 
rúk či čistenie povrchov a nádob a náčinia 
na prípravu potravy,“ pripomína.

ČASTEJŠIE A MENŠIE PORCIE 
NEMUSIA BYŤ NAJZDRAVŠIE

Čo jesť, to sme už vyriešili. Ale ako 
často jesť? „Mohlo by sa zdať, že ide 
o jednoduchú a dávno zodpovedanú 
otázku: tri až päť ráz denne. Vedecké 
štúdie sa však touto témou naďalej 
zaoberajú a správna odpoveď nateraz 
nie je celkom zrejmá,“ približuje. Ešte 

donedávna sa odborníci prikláňali 
k odporúčaniu jedávať častejšie 
a menšie porcie. Javilo sa, že takýto 
režim sa spája s menším rizikom obezity 
a prispieva k udržiavaniu optimálnej 
hladiny cukru v krvi. „Súčasné poznatky 
však naznačujú, že pre zdravého 
dospelého človeka je zdravšie jedávať 
tri väčšie jedlá denne a pomedzi ne 
si dopriať iba drobnosť ako ovocie, 
zeleninu, prípadne mliečny výrobok,“ 
upozorňuje. Množstvo prijatej stravy 
by sme mali prispôsobiť tak, aby nám 
pocit hladu signalizoval, že je čas zjesť 
obed či večeru. „Tu sa dostávame k ďalšej 
zásade správnej výživy: jedávať stravu 
v primeranom množstve tak, aby sme si 
zachovali optimálnu telesnú hmotnosť,“ 
zdôrazňuje. 

POZOR NA PITNÝ REŽIM

So stravovaním úzko súvisí aj pitný 
režim. Ako by mal vyzerať? „Ľudský 
organizmus prirodzene stráca okolo  
2,5 litra vody denne. Aby sa v tele 
nenarušila rovnováha, je potrebné toto 
množstvo nahradiť. Hlavným zdrojom 
tekutín sú nápoje, ale veľa vody je aj 
v niektorých potravinách – v ovocí, 
zelenine, jogurtoch či polievkach. 
Napríklad ak zjeme pomaranč alebo 
jablko v množstve 100 g, telo získa 85 ml 
vody, v prípade 100 g zeleniny to môže 
byť až 95 ml,“ vysvetľuje.
Telo stráca spolu s vodou aj minerálne 
látky, preto je ideálnou náhradou 
bežná voda z vodovodu alebo stolové 
vody. Medzi obľúbené nápoje patrí 
káva, pričom výskumy z poslednej doby 
poukazujú na jej viaceré zdravotné 
benefity. „Zdravý dospelý človek dobre 
znáša dávku okolo 400 mg kofeínu, čo 
sú asi štyri šálky kávy. Tolerancia kofeínu 
je však individuálna, a ak nám takéto 
množstvo spôsobuje podráždenosť, bolesť 
hlavy, nespavosť či búšenie srdca, je 
potrebné príjem obmedziť,“ upozorňuje.
Obľúbené sú aj ovocné nápoje. Výživovo 
hodnotné sú tzv. smoothies, t. j. kokteily 
z rozmixovaného ovocia a zeleniny, 
alebo čerstvo odšťavené 100 % džúsy. 
Džúsy vyrobené z koncentrátov už 
majú nižší obsah cenných živín, najmä 
produkty s nižším podielom ovocnej 
zložky. Z výživového hľadiska nie sú 
vítané najmä nápoje s obsahom cukru 
vrátane umelých sladidiel. Negatívny 
vplyv na hmotnosť a krvný tlak majú 
stále obľúbenejšie energetické nápoje.
Myslieť by sme mali nielen na 
dostatočné množstvo tekutín, ale 
i načasovanie ich prijímania. „Pre 
organizmus je najvýhodnejšie, ak 
prijímame tekutiny priebežne počas dňa, 
napríklad si dáme pohár nápoja každé dve 
hodiny,“ odporúča. 



ROZHOVOR

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY 
MÔŽU BYŤ PRÍNOSOM, 
ALE...

jednak je tam veľmi silná vnútorná 
kontrola výrobcov. Tam naozaj platí, že 
počas výroby sa pravidelne robia rôzne 
testy, a keď zistia nejakú nezrovnalosť, 
napr. to, že sa liečivo neuvoľňuje 
dostatočne rýchlo, výrobcovia sa sami 
„bonznú“ a celá tá šarža sa stiahne. 
Uvedomujú si totiž riziko poškodenia 
zdravia, s čím, samozrejme, úzko súvisí 
aj ohrozenie ich dobrého mena. Pri 
liekoch musíte okrem toho nahlasovať 
akúkoľvek zmenu – trebárs sa len 
rozhodnete zmeniť dodávateľa, lebo 
zistíte, že to isté liečivo v deklarovanej 
kvalite je v Indii oveľa lacnejšie. Alebo 
zmeníte len rez písma na škatuľke. To 
všetko treba hlásiť ŠÚKL a EMA. Tá 
kontrola je naozaj prísna.

Ako to funguje pri výživových 
doplnkoch?
Hoci sú uvádzané do obehu 
v dávkovanej forme (kapsuly, 
tablety, kvapky a pod.), čiže ide de 
facto o liekovú (galenickú) formu, 
predstierajúcu farmaceutický produkt, 
výživové doplnky nemajú farmaceutickú 
kvalitu. Môže za to najmä nedôsledne 
nastavená legislatíva, ktorá od výrobcov 
výživových doplnkov veľa nepožaduje. 
Pre výživové doplnky existuje len 
oznamovacia povinnosť. Pred prvým 
uvedením daného výrobku na trh musí 
výrobca/dovozca písomne ohlásiť 
túto skutočnosť na Úrad verejného 
zdravotníctva SR. Je potrebné predložiť 
písomnú dokumentáciu. Výroba 
by mala byť v súlade so zásadami 
správnej výrobnej praxe. Sleduje sa 
predovšetkým mikrobiálna čistota 
a obsah ťažkých kovov, podobne ako 
v prípade potravín. Potom možno udeliť 
súhlas na umiestnenie na trh. To je 
však všetko. Pri výživových doplnkoch 
nemusíte nahlasovať všetky zmeny, ako 
je to štandardné pri liekoch. Ak tam 
dáte inú formu liečivej rastliny či inde 
pestovanú, vitamín odkiaľkoľvek – nič 
nemusíte hlásiť. A keďže tie kontroly 
nie sú také dôsledné ako pri liekoch, 
je to najmä o osobnej zodpovednosti 
výrobcu, ktorá môže, ale nemusí byť 
vysoká.
Len pred pár rokmi sa zmenila 
legislatíva, podľa ktorej je výrobca 
priamo zodpovedný za všetko, čo 
deklaruje na obale produktu. Výsledok? 
Tie opisy sú niekedy veľmi vágne. 
Kým lieky musia byť kvalitné, účinné 
a bezpečné, výživové doplnky musia byť 
„len“ bezpečné – ich účinok na zdravie 
je totiž len ťažko klinicky dokázateľný 
a slovo kvalita sa v tomto segmente 
(oficiálne) nepoužíva. A na margo 

bezpečnosti výživových doplnkov by 
som rád dodal, že nie všetko prírodné, 
čím sa reklamy na tieto produkty priam 
predháňajú, je automaticky bezpečné. 
Aj praženica z muchotrávky zelenej je 
stopercentne prírodná.

A čo výživové doplnky verzus 
potraviny?
Kým pri potravinách vie konzument 
hneď a veľmi jednoducho posúdiť, 
či sú kvalitné (niekedy už na základe 
vzhľadu) alebo či mu aspoň chutia, 
pri výživových doplnkoch to nemá 
ako zistiť. Hlavnými zložkami potravín 
sú totiž tzv. makronutrienty, ktoré 
zahŕňajú bielkoviny, tuky a cukry. 
Výživové doplnky obsahujú však len 
mikronutrienty, t. j. predovšetkým 
vitamíny, minerálne látky a stopové 
prvky, ktorých účinky na naše zdravie 
by sme mali zistiť po 8 až 12 týždňoch. 
Otázka znie, ako klinicky dokázať, že to 
zlepšilo zdravie zdravého človeka.

Tak si to zosumarizujme. Znamená 
to, že keď si prečítam niečo na obale 
výživového doplnku, nemôžem si byť 
istá, že to tam aj naozaj je?
Bohužiaľ. Logika je tá, že keď sa tam 
uvádza vitamín C, ktorý je pomerne 
lacný, tak tam asi naozaj bude, lebo 
prečo by vás „ošmekli“ práve na 
ňom. Ale ak výživový doplnok sľubuje 
exotickejší extrakt, to riziko je oveľa 
väčšie. Napr. my v jednom článku na 
základe analýz celoeurópskych vzoriek 
tvrdíme, že 80 % výživových doplnkov 
s obsahom extraktu z ginka je falošných. 
Občas mám túžbu prepočítať, koľko 
plantáží ginka je na svete a koľko 
takýchto prípravkov by sa z toho reálne 
dalo vyrobiť.
Na druhej strane, aj keď medzi 
výrobcami výživových doplnkov 
preukázateľne existujú čierne ovce, 
ktoré celému tomuto segmentu 
potravinárstva nerobia dobré meno, 
treba predpokladať, že väčšina 
výrobcov svoje zákonné povinnosti 
pozná a dodržiava. Zvlášť tí, ktorí sú 
dlhodobo na trhu a vybudovali si isté 
renomé. Problém je, že konzument ani 
predávajúci to nedokážu overiť. Okrem 
toho je tam efekt panta rhei – jedna 
šarža môže byť úplne iná ako druhá.

To ma ako konzumenta veľmi 
neupokojilo. Aké sú vízie riešenia 
tohto problému?
Na úrovni EÚ sa podnikli už nejaké 
kroky k náprave – Únia dovolila 
členským štátom, aby si pre výživové 
doplnky zaviedli zoznamy povolených 

Ak ste si mysleli, že kuchynská 
zásuvka plná multivitamínov 
zaručene ochráni vaše zdravie 
i zdravie vašich najbližších, 
mali by ste sa začítať do 
nasledujúcich riadkov. Prečo sa 
neoplatí bezhlavo hltať hrste 
výživových doplnkov, ale ani 
informácie na ich obale, nám 
v rozhovore vysvetlil doktor 
Jaroslav Tóth z Farmaceutickej 
fakulty UK. 
 

 
Aký je rozdiel medzi liekom 
a výživovým doplnkom?
Je to absolútne zásadný rozdiel. 
Legislatíva výživové doplnky definuje 
ako potraviny na doplnenie prirodzenej 
stravy, ktoré sú koncentrovanými 
zdrojmi živín alebo iných látok 
s výživovým alebo fyziologickým 
účinkom, čiže účinkom ovplyvňujúcim 
zdravie. Už z definície nie sú teda liekmi. 
Výživové doplnky sú určené len na 
udržanie zdravia (zdravého) človeka 
v rámci pestrej stravy. Problémom je, 
že hoci sú z legislatívneho hľadiska 
potravinami, formou pripomínajú lieky, 
no v konečnom dôsledku sa pri nich 
neuplatňuje ani kontrola štandardná pri 
výrobe liekov, ani kontrola podobná tej, 
na základe ktorej dokáže posúdiť kvalitu 
potravín samotný konzument.

Čo presne to znamená?
Lieky sa na trh uvádzajú veľmi dobre 
definovaným procesom registrácie, 
pri ktorom sa aj fyzicky (teda nielen 
na papieri) kontroluje ich účinnosť, 
bezpečnosť, kvalita, stabilita atď. 
To znamená, že výrobcovia musia 
zabezpečiť nielen to, aby sa v lieku 
nachádzalo to, čo tam má byť, 
a v dávke, v akej to tam má byť. 
Umenie farmaceutickej technológie 
totiž spočíva aj v tom, že vie zaručiť, 
že v danej forme (či už ide o tabletu, 
kapsulu, alebo kvapky) bude liečivo 
chemicky stabilné, po užití sa v istom 
momente a v istom rozsahu uvoľní 
a distribuuje sa v tele tam, kam treba, 
plniac žiaduci účinok. Rovnako sa dbá na 
to, aby každá tableta spĺňala istý rozsah 
hmotnosti, pevnosti a rovnorodosti, 
a to v rámci celej výrobnej dávky, ktorá 
sa vo farmácii nazýva šarža. Kontrolujú 
to jednak ústavy pre kontrolu liečiv – 
u nás je to Štátny ústav pre kontrolu 
liečiv (ŠÚKL) a na európskej úrovni 
Európska lieková agentúra (EMA); 
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a zakázaných rastlinných zložiek. Je to 
však oveľa komplikovanejšie a chýba 
jednotný postup. Kým Česi to majú 
v niektorých aspektoch možno aj 
najprísnejšie na svete, my nemáme ani 
whitelist, ani blacklist.

Predpokladajme, že nájdem výživový 
doplnok, ktorý bude obsahovať, čo 
tvrdí. Potrebuje zdravý človek vôbec 
brať výživové doplnky?
Skutočne zdravý človek nie, nemá 
dôvod. Každý potrebný mikronutrient 
vieme totiž získať z pestrej stravy. 
Kľúčovým slovom je to dopĺňanie. Aj 
ak je naša strava pestrá, tak si môžeme 
niektoré zložky ešte doplniť výživovými 
doplnkami. Odporúčania smerujú napr. 
k športovcom, ktorí majú vysoký výdaj 
energie, deťom a adolescentom, ktorí 
rastú, tehotným i ženám po pôrode či 
rekonvalescentom, ktorí sa zotavujú po 
chorobe. Ale pozor, výživové doplnky 
sú naozaj len doplnkami výživy, nemôžu 
suplovať stravu ani lieky. To sa odráža aj 
na informáciách na ich obale. V prípade 
výživových doplnkov Potravinový kódex 
SR uvádza, že označovanie, prezentácia 
a reklama im nesmie prisudzovať 
schopnosť prevencie, liečby ľudských 
chorôb alebo sa odvolávať na také 
schopnosti. Základná zjednodušujúca 
poučka, nie však oficiálne usmernenie, 
znie, že výživové doplnky sa dávajú 
vtedy, keď je organizmus v rovnováhe, 
a lieky vtedy, keď nie je. Príklad: 
výživový doplnok smie udržať zdravú 
hladinu cholesterolu v krvi, ale jeho 
zvýšenú hladinu smie znížiť iba liek.

Dá sa výživovým doplnkom vyriešiť 
zdravotný problém?
To je nebezpečná otázka – dá, ale 
nemalo by sa. Samozrejme, závisí to aj 
od závažnosti problému. Ak zdravotným 

Jaroslav Tóth
V r. 1995 absolvoval štúdium farmácie na 
Farmaceutickej fakulte UK. Doktorandské 

štúdium z farmakognózie úspešne ukončil ziskom 
titulu PhD. v r. 2007. V súčasnosti pôsobí ako 
odborný asistent na Katedre farmakognózie 

a botaniky FaF UK, pričom sa špecializuje najmä 
na liečivé rastliny. Od r. 2013 je prodekanom 

FaF UK pre rozvoj fakulty, spoluprácu s praxou 
a informačné technológie. Ako externý expert 

dlhodobo spolupracuje s Európskym úradom pre 
bezpečnosť potravín (EFSA).

problémom myslíme výkyv v rámci 
homeostázy (napr. spávam, ale chcel 
by som spávať lepšie), prečo nie. 
Ako farmaceut by som však potom 
odporučil (ideálne po konzultácii 
s lekárom) siahnuť po produktoch, 
ktoré sú registrované ako lieky – je 
tam garantovaná kvalita, stabilita, 
účinnosť, ako i rovnorodosť. Legislatíva 
totiž dovolila, aby sa niektoré extrakty 
súčasne nachádzali tak v liekoch (kde 
liečia), ako aj vo výživových doplnkoch 
(kde udržujú zdravie).

A čo v prípade, že si chcem – zvlášť 
v tomto období – posilniť imunitu? 
Keď si dám vitamín C, pomôže to?
Áno, určite. Aj beta-glukán. Pozor 
však na echinaceu, ktorá bola kedysi 
považovaná za zázrak na imunitu. Je 
totiž klinicky dokázané, že funguje len 
v prodromálnom štádiu, čiže tesne po 
nákaze. Okrem toho, ak sa ju rozhodne 
brať niekto, kto nemá v rovnováhe 
imunitný systém alebo je alergik, 
echinacea mu reálne môže uškodiť. Aj 
preto je v niektorých krajinách – napr. 
vo Francúzsku – na zozname zakázaných 
rastlinných zložiek.

A čo multivitamíny?
Ony sú presne ten dôvod, prečo biznis 
s výživovými doplnkami vlastne vznikol: 
aby sa prípravky s obsahom vitamínov 
a minerálov mohli na trhu objaviť aj 
inde ako v lekárni. Nemali by poškodiť, 
otázna je niekedy ich až prílišná 
pestrosť, zvlášť pri multivitamínoch 
typu „od A až po železo“. Tie totiž 
deklarujú obsah zložiek, ktoré sú vo 
vode rozpustné, ale zároveň aj tých vo 
vode nerozpustných. Nehovoriac o tom, 
že niektoré kombinácie, napr. železo 
a vitamín C, spolu reagujú. V tekutom 
prípravku by teda multivitamín takého 

typu nemohol existovať, v tuhých 
formách to je tiež problematické. 
Ťažko povedať, ako teda výrobcovia 
zabezpečili, aby sa v danej forme všetko 
od A po železo vstrebalo tak, ako sa má.

Môže nadmerné užívanie výživových 
doplnkov poškodiť zdravie?
Jednoznačne. Vieme sa predávkovať 
vlastne všetkým: vodou, soľou, 
cukrom... Čokoľvek, čo prijímame, treba 
prijímať v správnej miere, inak riskujeme 
možnosť predávkovania, možnosť 
nežiaducich účinkov a interakcií. Tu 
zohráva veľkú úlohu aj vzdelanie alebo 
aspoň informovanosť v tejto oblasti, 
vychádzajúce z aktuálnych zistení vedy. 
Trebárs vitamín C sa kedysi odporúčal 
užívať v oveľa väčších dávkach než dnes, 
čo mohlo mať aj negatívne dôsledky. 
Vitamín C je síce vo vode rozpustný 
a ľahko sa vyplaví močom, no pri 
prekročení istej dávky môže aj ovplyvniť 
tvorbu obličkových kameňov. Občas sa 
odporúčajú protrahované formy, t. j. tie 
s postupným uvoľňovaním. V tabuľkách 
sa uvádzajú najvyššie prípustné dávky 
najmä pre vitamíny rozpustné v tukoch 
(A, D, E, K) a pre minerály a ióny kovov, 
napr. vápnik, horčík, meď či zinok.
Problémom nie je len prekročenie 
odporúčaného dávkovania, ale i riziko, 
že na niektorú zo zložiek môžete byť 
alergickí. Preto by som sa zakaždým 
najprv poradil s lekárnikom. Ten sa síce 
za výživový doplnok nemôže zaručiť, 
ale vie vám poradiť, či je to aspoň 
na základe informácií na obale pre 
vás vhodný produkt. Predsa len má 
k tomu potrebné vzdelanie. V drogérii 
a potravinách vám nikto nemusí radiť, 
nemajú to v náplni práce.
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ZÁKLADNÉ VITAMÍNY A MINERÁLY
(zdroje a funkcie)

Odporúčané vitamíny a minerály:
B6, B12, B9 (kyselina listová), 
omega-3 mastné kyseliny
Ideálne potraviny:

MOZOG A PAMÄŤ

Odporúčané vitamíny a minerály:
A, B1, B3, B6, B7, B12, C, D, zinok, 
meď
Ideálne potraviny:

SPRÁVNE TRÁVENIE

Odporúčané vitamíny a minerály:
B6, B12, B9 (kyselina listová)
Ideálne potraviny:

REPRODUKČNÉ ZDRAVIE

Odporúčané vitamíny a minerály:
D, K2, magnézium, vápnik, fosfor
Ideálne potraviny:

SILNÉ KOSTI

Odporúčané vitamíny a minerály:
A, C, E, luteín, zinok
Ideálne potraviny:

ZDRAVÉ OČI

Odporúčané vitamíny a minerály:
B-komplex, D, K, omega-3 mastné 
kyseliny
Ideálne potraviny:

SRDCE A KRV

Odporúčané vitamíny a minerály:
B-komplex, C, D, E, omega-3 
mastné kyseliny, železo
Ideálne potraviny:

FUNKČNÉ SVALY

Odporúčané vitamíny a minerály:
B12, magnézium, koenzým Q10
Ideálne potraviny:

ROVNOMERNÉ 
UVOĽŇOVANIE ENERGIE
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TOTO BY STE MALI VEDIEŤ 
O SPÁNKU

ČO SA POČAS SPÁNKU DEJE?

Po úvodnej fáze zaspávania nasleduje 
fáza non-REM spánku, ktorá má 
štyri štádiá. Prvé štádium je typické 
plytkejším spánkom, vo štvrtom je 
spánok najhlbší. „Práve hlboký spánok 
v treťom a štvrtom štádiu non-REM fázy 
je nesmierne dôležitý, pretože počas neho 
dochádza k regenerácii somatických 
funkcií,“ upozorňuje. Telo sa na túto 
úlohu pripravuje tak, že znižuje 
metabolizmus, ako i frekvenciu srdca 
a dýchania. Ak sa náš spánok vyznačuje 
depriváciou záverečných štádií  

Prečo nevyspatý organizmus ľahšie podľahne chorobe? Čo sa počas spánku deje v našom tele? Ako sa 
prejavuje spánková deprivácia a prečo sa spánkové resty neoplatí dobiehať len cez víkend? Na naše otázky 
odpovedal docent Milan Sedliak z Fakulty telesnej výchovy a športu UK.

non-REM fázy, pociťujeme ráno únavu. 
Kompenzácia tohto nedostatku je 
pritom zvyčajne iba čiastočná.
Za noc sa fázy non-REM a REM spánku 
vystriedajú až štyrikrát, no kým v prvej 
polovici procesu prevažuje hlboký 
spánok, s blížiacim sa ránom sa skracuje 
a vo väčších frekvenciách i dĺžkach 
nabieha REM spánok. „Pomenovaný bol 
po rýchlom pohybe očí (z angl. Rapid Eye 
Movement), ktorý je pre túto fázu typický. 
Práve počas REM spánku dochádza 
k snívaniu,“ vysvetľuje. Nastáva totiž 
regenerácia mozgových funkcií – náš 
mozog si triedi myšlienky, vďaka čomu 
sa slabé spomienkové asociácie menia 
na silné spomienky. Práve preto sa 
študentom odporúča pred skúškou 
dobre sa vyspať. Deprivácia REM fázy sa 
prejavuje úzkosťou, podráždenosťou, 
trasením a nejasnou rečou, ale 
na rozdiel od non-REM spánku je 
kompenzácia deprivácie úplná.

KOĽKO HODÍN SPÁNKU 
POTREBUJEME?

„U zdravého dospelého človeka je 
optimálnych sedem až osem hodín 
spánku. V prípade kratšieho spánku 
nastupujú už spomínané riziká. Zdravotné 
benefity spánku dlhšieho než deväť 
hodín denne neboli zatiaľ preukázané,“ 
objasňuje.  
Dá sa nedostatok spánku cez pracovný 
týždeň dohnať vyspávaním cez víkend? 
„Takto to nefunguje. Ak sa päť dní 
v týždni vystavujem chronickej spánkovej 
deprivácii, nezachránim to neskorším 
vstávaním cez víkend. Tým si akurát 
privodzujem tzv. sociálny jet lag, ktorý 
sa môže prejaviť priberaním na váhe 
či zníženou výkonnosťou,“ vysvetľuje. 
Rovnako ako pri klasickej pásmovej 
chorobe je aj sociálny jet lag totiž 
následkom toho, že naše telo je nútené 
sa pohybovať v rôznych časových 
pásmach: prvá je určovaná pracovnými 
a sociálnymi povinnosťami, druhá našimi 
biologickými hodinami.
 
ZÁLEŽÍ NA TOM, KEDY IDEME 
SPAŤ? 

„Jednoznačne. Zaspať by sme mali 
určite pred polnocou, ideálne pred 
jedenástou,“ odporúča. Len vtedy sa 
totiž vylúči v dostatočnom množstve 
rastový hormón. Ten má veľa funkcií: 
okrem iného pomáha odbúravať 
tukové tkanivo, urýchľuje hojenie rán 
a stimuluje imunitu. „Ak teda prídem 
z flámu o piatej ráno, zaľahnem a spím 
hoc aj odporúčaný počet hodín, nestačí 
to. Prešvihol som totiž okno, keď je 
produkcia rastového hormónu najvyššia,“ 
vysvetľuje.

AKO NAŠE TELO VIE, KOĽKO JE 
HODÍN?

Môže za to cirkadiánny rytmus. „To 
sú naše vnútorné biologické hodiny, 
ktoré nám pomáhajú prispôsobovať sa 
periodickým zmenám prostredia (teda aj 
striedaniu dňa a noci), a to tak, že už na 
bunkovej úrovni pomáhajú optimalizovať 
fyziologické procesy,“ hovorí. Ako? 
Napríklad aj tým, že regulujú telesnú 
teplotu, vylučovanie hormónov, krvný 
tlak či metabolizmus.
„Pokiaľ ide o spánok, vnútorné hodiny 
naň naše telo pripravujú cyklicky sa 
opakujúcimi génovými expresiami,“ 
objasňuje. Jedným z takýchto signálov 
pre naše telo o aktuálnom čase je 
melatonín, nazývaný aj hormónom 
spánku. Keďže vytváranie melatonínu 
ovplyvňuje intenzita svetla, pričom 
svetlo brzdí jeho tvorbu, primárne sa 
vylučuje v čase, keď je tma. Melatonín 
však nie je pre naše telo len akousi 
hormonálnou uspávankou. Je tiež 
účinným antioxidantom, ktorý 
priaznivo pôsobí pred poškodením 
voľnými radikálmi. Práve preto ľudia, 
ktorí pracujú na nočné zmeny, neskôr 
často bojujú s onkologickými či 
neurodegeneratívnymi ochoreniami.
Cirkadiánnemu rytmu podlieha aj 
vylučovanie kortizolu – tzv. stresového 
hormónu. Hoci najvyššie hodnoty 
dosahuje medzi 8.00 a 9.00 hod., 
zvyšovanie jeho hladiny sa začína už nad 
ránom, v spánku. „Kortizol v našom tele 
postupne štartuje procesy, ktorými nás 
pripravuje na to, že sa čoskoro zobudíme 
a budeme sa musieť hýbať,“ približuje 
jednu z jeho mnohých úloh. Medzi 
takéto procesy patrí napríklad zvýšenie 
hladiny cukru v krvi či stimulácia 
vylučovania žalúdočnej kyseliny.

AKO MAXIMALIZOVAŤ 
POTENCIÁL SPÁNKU?

Svetlo: Je jasné, že by sme pred 
spánkom mali v miestnosti eliminovať 
všetky zdroje svetla. Veľký pozor by 
sme si však mali dávať aj na neskoré 
používanie elektronických zariadení. „To, 
čo najviac potláča produkciu melatonínu, 
a tak významne ovplyvňuje našu 
schopnosť zaspať, je totiž svetlo vlnovej 
dĺžky, ktoré vnímame ako modré. Preto 
je dôležité, aby sme sa aspoň polhodinu 
pred spaním nevenovali mobilu, počítaču 
či sledovaniu televízora,“ varuje.

Teplota: V izbe by malo byť skôr 
chladnejšie než teplejšie. Niektoré 
štúdie tiež ukazujú, že kvalitu spánku 
zvyšuje aj studenšia sprcha či klasické 
saunovanie (nie však na dennodennej 
báze), ktoré telo najprv zahreje 

a následne ochladí.

Konzumácia jedla a tekutín: S jedlom 
ani tekutinami to ku koncu dňa 
netreba preháňať. „Posledný pohár 
vody odporúčam najneskôr hodinu pred 
spánkom. Inak sa v noci môžeme zobudiť 
na to, že potrebujeme ísť na záchod. 
Cestou zažneme svetlo a už máme 
problém – produkcia melatonínu sa 
zastaví,“ ozrejmuje. „Pozor aj na večernú 
konzumáciu alkoholu. I keď, paradoxne, 
po jeho požití zaspíme rýchlejšie, alkohol 
vo väčšom množstve výrazne znižuje 
kvalitu spánku,“ upozorňuje.
Pokiaľ ide o večeru, naplánovať by sme 
si ju mali najneskôr tri hodiny pred 
spánkom. Dbať by sme mali aj na jej 
ľahšie zloženie. Inak riskujeme nočné 
problémy s trávením, príp. reflux, teda 
žalúdočnú kyselinu v pažeráku, čo sa 
prejavuje najmä pálením záhy. Alebo 
sa môžeme zobudiť na prudké búšenie 
srdca, čo súvisí s tým, že pažerák a srdce 
majú prepojenú inerváciu.

Matrac: Pri výbere vhodného matraca 
by sme mali voliť kompromis medzi 
príliš mäkkým a príliš tvrdým matracom, 
oplatí sa však preveriť aj vlastnosti 
materiálu, z ktorého je vyrobený. Zistilo 
sa, že sa lepšie vyspíme na matracoch 
s lepšou tepelnou vodivosťou. Tie totiž 
pomáhajú telu regulovať prirodzené 
kolísanie našej teploty počas noci.

Poloha: Každý z nás má obľúbenú 
spánkovú polohu, z fyziologického 
hľadiska je najideálnejšou však tá na 
boku. „Zvlášť tí, ktorí v noci trpia apnoe, 
t. j. krátkodobým dočasným zastavením 
dýchania, by sa mali vyhnúť spaniu na 
chrbte,“ upozorňuje. Kľúčovú rolu 
zohráva aj vhodný vankúš, ktorý svojimi 
parametrami zabezpečí vyrovnanú 
polohu krku, čím zabráni vzniku napätia 
v oblasti krčnej chrbtice.

Cvičenie: Odporúča sa pred spánkom 
fyzická aktivita? „To závisí od jej intenzity. 
Po 20.00 hod. určite neodporúčam 
cvičenie, pri ktorom sa intenzívne 
zadýchame a spotíme, na to by sme 
si mali vyčleniť čas v priebehu dňa. 
Aj preto majú napríklad futbalisti či 
hokejisti problémy zaspať po večerných 
zápasoch, tam zohráva významnú úlohu 
aj adrenalín. Nielen  pre spánok je však 
benefitom, ak si večer ponaťahujeme 
svaly. Naše telo sa tak uvoľní a zbaví 
napätia, to je žiaduce. Na kvalitu 
spánku totiž výrazne vplýva aj stres, 
proti ktorému môžeme aj takto účinne 
bojovať,“ radí. V tomto smere je podľa 
neho ideálna večerná joga či strečing, 
príp. prechádzka.

PREČO JE SPÁNOK DÔLEŽITÝ

„Je nevyhnutný pre správne fungovanie 
množstva funkcií – od imunitného 
systému po obnovu energetických zásob,“ 
vysvetľuje. „Okrem toho počas spánku 
produkuje naše telo najviac rastového 
hormónu,“ pokračuje. Kým u detí sa to 
prejavuje najmä rastom, u dospelých 
je rastový hormón dôležitý pre obnovu 
tkanív. „Najmä športovci by mali vedieť, 
že iba dostatok spánku zaistí adekvátnu 
regeneráciu a podporu rastu svalov,“ 
dodáva. Dostatok kvalitného spánku 
je dôležitý aj pre našu psychiku, 
emocionálnu pohodu či správne 

fungovanie pamäti.
Pri nedostatku spánku telo nemôže 
fungovať optimálne: je narušená 
imunita, klesá výkonnosť organizmu 
(fyzická, psychická i kognitívna), stúpa 
únava, nervozita, podráždenosť. 
„Nedostatok spánku patrí medzi 
stresové faktory a preukázateľne vedie 
k vzniku rôznych tzv. civilizačných 
chorôb,“ upozorňuje. Objaviť sa 
môžu kardiovaskulárne problémy, 
hormonálna nerovnováha, vysoký krvný 
tlak, cukrovka, demencia, ale i rôzne 
druhy rakoviny. Spánkový deficit sa 
odrazí aj na priberaní.



Online výučba cez Moodle či Microsoft Teams? Odborná literatúra cez 
databázu JSTOR či Oxford Journals? Prestávka teraz alebo o hodinu? 
Prerušenie prezenčnej výučby na univerzite prinieslo vyučujúcim 
i študentom okrem mnohých výziev i niekoľko príjemných dilem. Jedno 
je však isté – hoci sa prednáškové siene vyprázdnili, výučba na UK beží 
ďalej, a to niekedy priamo z jednej obývačky do druhej. Na fotografii 
tak môžeme vidieť matfyzáka počas prednášky v jeho prirodzenom 
prostredí.

Foto: Damián König
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INTERVIEW

AT THE MOMENT, 
BEHAVIOUR IS 
ACTUALLY THE 
ONLY WAY TO 
COMBAT THE 
CORONAVIRUS
It’s September 2015 in an airliner flying from Larnaca, Cyprus, to 
Vienna, Austria. On board was Robbert Sanderman, the president of 
the European Health Psychology Society (EHPS), and Radomír Masaryk, 
an aspiring researcher in the world of health psychology. (Now he is 
also in charge of the external relations of our university.) Both men 
were flying back from the 2015 edition of the most important health 
psychology conference in the world organized annually by the EHPS. 
Mid-air somewhere over Turkey, they joked about organizing one 
of the next editions in Bratislava. Now fast forward three years. At 
EHPS 2018 in Galway, Ireland, the decision was announced to host 
the conference in Bratislava in 2020. At EHPS 2019 in Dubrovnik, 
Croatia, the organizing committee threw a fantastic reception to 
invite everyone to Bratislava the following year. But in 2020, Robbert, 
as the Chair of the Scientific Committee, and Rado, as the Chair of 
the Organizing Committee, had to announce the sad news. After five 
years of planning, the EHPS 2020 conference in Bratislava would have 
to be replaced with a much smaller videoconference in lieu of the 
physical meeting because of the new coronavirus. The world´s health 
psychology elite is now hoping to meet in Bratislava next year. We 
spoke with Professor Robbert Sanderman from the University of 
Groningen in the Netherlands about the postponed conference and the 
role of health psychology nowadays and in general.

text: editorial office
photo: archive of R. Sanderman
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How does choosing a venue for 
organizing the EHPS congress work?
The Executive Committee of the EHPS 
always makes the decision about 
choosing a venue. As a society, we 
send out a call now and then which 
groups that want to organize the 
conference can respond to. Groups 
that wish to host the congress will then 
send a proposal (‘bid’), which will be 
evaluated. This includes matters such 
as the location of the congress, the 
location of the conference dinner, and 
the costs of the organization. Often the 
EHPS will also go on-site to look at the 
facilities and plans and discuss them 
with the local organizers. What often 
happens before these official steps is 
that local organizers contact the EHPS 
about their plans. For example, years 
ago, when I was in the EC of the EHPS, 
I already had some informal contact 
with Rado during EHPS congresses 
regarding his intention to organize the 
congress with his group in Bratislava. 

also inspired by its location. It is 
EHPS’s idea to organize the congress 
in different parts of Europe. We try to 
make it easy for other groups to come 
to our congress. This applies both to 
researchers from various European 
regions as well as others who are 
interested in our themes. We hope 
– and know from experience – that 
this set-up will also make it easier for 
people from the region to come to 
the congress. Not only for researchers 
who sometimes don’t have much 
of a budget to travel but also for 
others, such as clinicians interested 
in research results and policymakers 
from healthcare organizations. And of 
course a congress generates attention 
in the region, as a result of which the 
substantive knowledge will come to 
the fore a little more and hopefully also 
be applied more locally and regionally. 
I assume that with the choice of 
Bratislava, it will be easier for people 
from countries like Poland, Hungary, 
Austria, and Romania to come.

Have you ever been to Bratislava 
yourself?
No, I was in the neighbourhood a long 
time ago, but never in the city itself. 
It may not be a good argument, but 
since I have never been there, I certainly 
look forward to a visit to the town. On 
top of that, more recently I have been 
working with researchers in Košice and 
supervising several Ph.D. students from 
there. It is therefore also very lovely to 
be able to visit Slovakia this way and 
see what researchers are doing in the 
country at the moment.

I was happy with his offer to think 
about it. However, we already had some 
congresses arranged. So it ended up 
being a bit of a wait for Slovakia. After 
a long wait, it was Bratislava’s turn. 
That’s why it’s so annoying that it has to 
be postponed.

What were the reasons for 
postponing the congress, and did you 
think about alternatives?
I think it is clear to everyone why this 
congress had to be postponed, but 
an essential part of it was certainly 
also that it was very international. 
Researchers were to attend from all 
over the world. This makes it all the 
more difficult to organize such an 
event now. With today’s knowledge, 
we assume that it will be impossible for 
a lot of researchers to travel for quite 
some time. Perhaps even in August 
there will still be all kinds of travel 
restrictions within Europe.

What does the field of health 
psychology do?
In health psychology we focus on 
studying psychological processes 
concerning health and disease. We 
look at the occurrence of diseases 
by, for example, influencing 
people’s behaviour. Think of the 
implementation and maintenance 
of a healthy lifestyle. We also look 
at the impact of the disease on 
people’s well-being. We look at people 
dealing with the disease and study all 
kinds of psychological processes. For 
example, the influence of emotions and 
cognitions as well as the way people 
deal with stress. Also we examine 
the support that people receive from 
those around them, such as partners, 
family and friends. In addition to being 
very curious about these processes, 
we design and deliver interventions 
to try to assist people who are having 
a hard time. Such psychological 
interventions, of course, very often 
take place face to face, but we have 
seen recently that more and more use 
is being made of eHealth, which refers 
to the use of apps or websites. People 
get information as well as support 
in changing their behaviour or in 
regulating their emotions. In part, these 
systems work in such a way that people 
are also in contact with, for example, 
a psychologist who supervises people 
remotely.

Now with the COVID-19 crisis going 
on, what are you doing?
At the moment, many projects are 
being carried out. Projects in which 

How did the organizing team in 
Bratislava react?
We knew at a certain point that there 
was not much we could do other 
than postpone. It was also handled 
very well by Rado and his team and 
the congress organizer of the EHPS 
(EasyConferences). A really big thank 
you to them! There was consultation 
with the hotel, and they cooperated 
very well to make sure that we could 
move to next year without all kinds of 
financial issues. So we are confident 
that we will have a lovely congress 
next year. So much was already well 
prepared: it can only get better. This 
year we will try to organize a smaller 
event. But online, of course. We 
actually have two EHPS Bratislava 
events online this year and next year 
the ‘ordinary congress’.

Returning to the location, why 
Bratislava?
The choice of Bratislava is undoubtedly 

attention is being paid to fighting 
corona and the psychological 
consequences of the corona crisis. For 
example, many researchers are working 
on influencing people’s behaviour to 
prevent infection. It seems that at the 
moment, because there is no vaccine, 
behaviour is actually the only way to 
combat the coronavirus. In addition 
to influencing people’s behaviour so 
that they comply with the desired 
measures, researchers are concerned 
with the impact of the crisis. Think of 
the effects on healthcare workers. Also 
look at the social and psychological 
impact on the population as a whole. 
There is a lot of stress and loneliness, 
and we can already try to provide 
people with information and help. 
For the longer term, one can think of 
interventions to deal with all grief and 
trauma. Psychologists in hospitals are 
already working very actively on this 
and will undoubtedly be needed in the 
longer term to help people cope with 
all these unpleasant situations. While 
perhaps not always entirely visible, 
psychologists and other behavioural 
scientists are very active in supporting 
the government in taking measures 
and doing research. Research that is 
now very important to understand 
what is happening in society in dealing 
with this threat to our health. And 
from that understanding, plus what we 
already know about human behaviour, 
we hope to make an essential 
contribution to a way out of this crisis.

Robbert Sanderman
He is a Professor of Health Psychology at the 

University of Groningen in the Netherlands. His 
research is focused on psychological and social 
adaptive processes in patients diagnosed with 

a chronic somatic disease (e.g., cancer, diabetes, 
heart failure and chronic obstructive pulmonary 
disease). Apart from studying the development 
of quality of life and psychological mechanisms 

in adjustment over time, he is involved in studies 
testing the efficacy of psychosocial interventions 

aimed at restoring the quality of life among 
certain groups of patients. More recently, he 

has been also involved in developing and testing 
eHealth interventions.

During the 29th EHPS Conference in Cyprus, 2015
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TIPY, AKO SI ZACHOVAŤ 
PSYCHICKÚ POHODU AJ 
V ČASE DOMÁCEJ 
IZOLÁCIE

text: redakcia

Už viac ako mesiac prežívame niečo, s čím asi nikto z nás dosiaľ nemal žiadnu skúsenosť. Hoci neexistuje 
žiadna zázračná rada, ako na diaľku zatočiť s úzkosťou, psychickými problémami či koronavírusom samotným, 
pripravili sme pre vás aspoň niekoľko odporúčaní, ktoré by vám mohli pomôcť zvládnuť súčasnú neľahkú 
situáciu „s chladom v hlave“.

Cítite strach či frustráciu? Nebojujte s tým
V krízovej situácii, ako je táto, sa môžeme cítiť izolovaní a osamelí. Môžeme prežívať strach, smútok, úzkosť, 
frustráciu, bezradnosť a zmätok, cítiť sa podráždene. Môžu nás prenasledovať negatívne myšlienky. Niektorí 
ľudia strácajú záujem o činnosti, ktoré ich predtým bavili, a môžu mať pocit, že ich každodenné úlohy 
a nutnosť preorganizovať si denné aktivity zaplavujú, paralyzujú. Všetky tieto prejavy sú v momentálnej 
nenormálnej situácii normálne. Dôležité je ich prijať, nebojovať s nimi, nevyčítať si ich a vedieť, že 
momentálne patria do života. Zároveň netreba zabúdať, že v tom nie sme sami – ani v domácej izolácii, ani 
v boji s pandémiou. Množstvo ľudí na celom svete pracuje na tom, aby nás z tejto krízy dostali. Našou úlohou 
je dodržiavanie epidemiologických odporúčaní, ku ktorým patrí aj domáca izolácia. Práve ňou chránime seba 
i okolie pred šírením nákazy.

Pobyt doma nemusí byť sociálnou izoláciou
Pamätajte, že ide „len“ o fyzické, nie sociálne či emočné odlúčenie – vďaka moderným technológiám máte 
množstvo možností, ako komunikovať s blízkymi. Nezanedbávajte to. Hovoriť spolu o situácii a vzájomne si 
tak pomáhať pri uvoľňovaní emočného napätia je dôležité pre vás aj pre nich. Myslite na to, že každý z nás 
momentálne potrebuje povzbudiť, potešiť. Nemusí to byť len o rozprávaní, určite si čas na spoločné aktivity: 
uvarte si kávu a vypite ju v rovnaký čas, zapojte sa do spoločných hodín jogy, sledujte spolu fi lm, spravte si 
online diskotéku. Mnohí hudobníci trávia čas doma tak, že nahrajú party k svojim piesňam a vyzývajú ľudí, 
aby si „zadžemovali“. Ak ste celý život snívali, aké by to bolo hrať v skupine ako napríklad Queen, teraz máte 
príležitosť – zožeňte si speváka a sústavu bicích (alebo aspoň dve varechy a škatule či hrnce rôznych veľkostí) 
a môžete nahrať vlastnú verziu We Are The Champions s originálnou gitarou Briana Maya.

Ak treba, obráťte sa na odborníkov
Ak svoju úzkosť sami nezvládate, neváhajte sa obrátiť na odborníkov, ktorí vám radi pomôžu. Napríklad aj na 
Psychologickú poradňu UK: uniba.sk/sluzby/psychologicka-poradna. 
Vyplníte formulár a ozve sa vám niekto z odborníkov alebo študentov psychológie, ktorí vypomáhajú ako 
dobrovoľníci, a preberie s vami vaše obavy. Ozvite sa, aj keď sa chcete len tak porozprávať s niekým, kto vie, 
ako pozorne načúvať.

Stanovte si režim 
Domáca izolácia nie sú prázdniny ani dovolenka. Preto i keď spočiatku možno u niektorých zavládli pyžamové 
dni, je načase vrátiť sa k režimu, vstávať približne v čase, ako sme boli zvyknutí predtým, mať jasne nastavený 
začiatok a koniec pracovného dňa (zvlášť, ak pracujeme v tíme), dodržiavať bežné každodennosti. Je to 
dôležité nielen preto, že máme študijné či pracovné povinnosti, ktoré takto budeme vedieť splniť včas, rutina 
je dôležitá aj z hľadiska našej psychiky – drží nás v tom, že i v týchto neistých časoch niečo predsa len funguje. 
Možno viac ako inokedy tu platí potreba nájsť a zachovať si rovnováhu medzi pracovným a osobným životom. 
Niektorým ľuďom pomáha, ak sa ráno oblečú ako do práce a po skončení pracovnej doby sa zas prezlečú 
do domáceho. Rátajte však s tým, že nabehnúť na nový systém fungovania istý čas trvá, čo sa spočiatku 
negatívne odrazí aj na výkonnosti. Preto neuškodí, keď zreálnite svoje očakávania – od seba i svojho okolia. 
Netýrajte seba ani ostatných, že veci nejdú tak ako predtým.

Vytvorte si aj čas len pre seba 
Hoci zdieľate domácnosť s rodinou, myslite na to, že je dôležité nájsť si každý deň aj nejaký čas len pre 
seba. To nie je egoizmus, ale prirodzená potreba. Každý má rôznu mieru potreby byť len sám so sebou a je 
dobré, keď to navzájom rešpektujeme. Dohodnite sa, že v istú hodinu vás ostatní nechajú na pokoji. Ak sa 
dá, pokračujte aj vo svojich koníčkoch, príp. objavte nový, na ktorý ste doteraz nemali čas. Keď sa niečím 
zamestnáte, znížite tým napätie. Nezabúdajte ani na humor. Skúste vo vani napodobniť scénu z fi lmu Titanic, 
natočte časozberné video s kockami z lega, napriek ročnému obdobiu využite zásoby múky a napečte 
vianočné medovníky. Ušite vtipné rúško, zaveste na sociálne siete vtipnú fotku, vymyslite netradičnú výzvu 
pre svojich známych. Humor, odľahčenie a sebairóniu teraz potrebujeme viac než kedykoľvek inokedy.

Naordinujte si mediálnu diétu
Ak nemusíte, nesledujte médiá každú chvíľu. Na správy si vyčleňte čas raz alebo dvakrát denne. Nebojte sa, 
nič dôležité vám neujde. Čítanie každej novej správy neprospeje ani vašej produktivite, ani vašej psychike, 
ktorá tak dookola rieši len koronavírus. Nefi xujte sa na predbežné odhady odborníkov, neodrátavajte, koľko 
predpísaných týždňov v izolácii nám ešte ostáva – momentálne nikto nevie garantovať, dokedy takáto 
situácia potrvá. Zamerajte sa na to, čo viete ovplyvniť, či sú to už pracovné, alebo študijné povinnosti, alebo 
pomoc iným. Práve tá nám pomáha ľahšie sa vyrovnať s vlastným pocitom neistoty. Nemusíte sa hneď hlásiť 
ako dobrovoľník na infekčnom, postačí napríklad aj pomoc s nákupom staršej susede.

Dbajte na dostatok spánku, pohybu i vyváženej stravy
Dostatok spánku predstavuje z dlhodobého hľadiska jeden zo základných pilierov schopnosti čeliť stresu. 
Preto by sme počas domácej izolácie nemali experimentovať ani so zaužívaným spánkovým režimom, 
ani s podceňovaním fyzickej aktivity, ktorá so spánkom súvisí. Ak sa nehýbeme, neklesá totiž len naša 
fyzická zdatnosť, bez pohybu môžeme byť aj v napätí, tiež nie sme až takí unavení a môžeme mať problém 
so zaspávaním. Už 30-minutová prechádzka v prírode (samozrejme, pri dodržiavaní epidemiologických 
odporúčaní) či krátka rozcvička doma nášmu telu prospeje. Napriek v špajze nazhromaždeným polotovarom 
by sme nemali zanedbávať ani vyváženú stravu – práve tá je jednou z najúčinnejších ciest, ako si posilniť 
imunitu a vyhnúť sa zdravotným problémom. Aj keď práca z domu zvádza spestriť si obed pohárom vína, 
odborníci varujú pred nárastom alkoholizmu v časoch domácej izolácie. Dať si pohár vína je fajn, ale pozor, 
aby sa z toho nestal návyk.

Berte to ako výzvu
Každá kríza je istým spôsobom aj príležitosť na prehodnotenie priorít či doterajšieho spôsobu života. Ak sa 
zastavíme a zamyslíme, určite nájdeme niečo, čo si z tej súčasnej krízy môžeme odniesť už teraz. Napríklad 
zistenie, že sa víkend dá stráviť aj inak ako v nákupnom centre, že veľa vecí vieme riešiť aj inak (a možno 
aj oveľa efektívnejšie) než doteraz, že množstvo našich potrieb len refl ektuje pestrú ponuku zvonku, ale 
v skutočnosti toho zas tak veľa nepotrebujeme... Je to čas aj na spoznanie toho, čo nám naozaj robí radosť, 
čomu sa chceme venovať, čo je v našom živote naozaj dôležité. Využime to.

Hrozí vám doma ponorka? Komunikujte
Keďže teraz trávime oveľa viac času so svojimi rodinnými príslušníkmi, musíme byť všetci pripravení na to, 
že prídu aj ťažšie chvíle, možno ponorková choroba, možno občas na seba vyletíme. Je to úplne normálne 
– keďže sme viac spolu, konfl iktom sa nevyhneme. To ešte neznamená, že sme zlyhali. Tu je namieste 
komunikovať o tom, ako sa cítime. Povedať otvorene, že dnes to nezvládame, ospravedlniť sa ostatným 
členom domácnosti za svoje správanie, priznať strach, úzkosť, obavy. Je lepšie o tom hovoriť než dusiť 
emócie v sebe až do bodu, kým vybuchneme a vyvŕšime sa na blízkych. Treba tiež myslieť na to, že rovnako, 
ako je táto situácia ťažká pre nás, je ťažká aj pre nich. Snažme sa byť preto ešte o trošku viac empatickejší 
a vľúdnejší.

OPATRUJTE SA A VERTE, ŽE TO ZVLÁDNEME.



text: Erika Hubčíková
foto: Tomáš Madeja
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vykonávať túto činnosť. Nasleduje 
dvojtýždňový letný kurz. V rámci neho 
treba zvládnuť kondičnú previerku, 
základy meteorológie, ale i skúšku 
z horolezectva. Rovnako tak treba 
preukázať dostatočnú teoretickú 
znalosť a praktickú zručnosť v práci 
s transportnými prostriedkami – či už 
technickými, alebo improvizovanými. 
Ďalšou dôležitou podmienkou pre túto 
prácu je ovládanie zásad komunikácie 
s vrtuľníkovou záchrannou zdravotnou 
službou, to znamená, že musíte 
poznať a vedieť adekvátne používať 
všetky potrebné povely, ale rozlišovať 
napríklad aj rôzne ukazovatele vetra, 
aby ste vedeli vrtuľník na diaľku správne 
navigovať.
Keď to zvládnete, prechádzate do 
zimného kurzu. Tam trénujete pohyb 
na snehu a ľade v rôznych terénoch – 
okrem skialpinizmu sa tak testuje aj 
lyžovanie na lyžiarskej trati, ale aj mimo 
upravených zjazdoviek, teda vo voľnom 
teréne (tzv. free ride), a to, samozrejme, 
opäť aj s transportnými prostriedkami, 
teda aj so saňami a probandom 
simulujúcim zraneného.
Okrem toho musíte dôkladne poznať 
miestopis príslušnej oblasti, aby sa 
nestalo, že vám vo vysielačke zahlásia, 
že v tej a tej doline je stratený chlap, 
hlásil sa naposledy odtiaľto, a vy 
neviete, kde to je. Nemôžete sa 
spoliehať na GPS. Je to skvelá vec, ale 
v tých kopcoch niekde signál proste nie 
je. Preto musí každý horský záchranár 
vedieť narábať s mapou a buzolou, tie 
sú funkčné stále.

To vôbec neznie jednoducho. 
Ako dlho to vlastne trvá, kým sa 
z čakateľa stane riadny člen horskej 
služby?
Čisto teoreticky by sa to dalo zvládnuť 
aj za rok, ale tie dva-tri roky, čo je podľa 
štatútu horskej služby štandardná dĺžka 
prípravy, sú tam aj na to, aby si človek 
v hlave utriasol, či to naozaj chce robiť. 
Okrem dobrého pocitu, kamarátstva 
a námahy – fyzickej i duševnej – mu 
to totiž nič iné neprinesie. Tu by som 
rád zdôraznil, že na Slovensku máme 
viacero horských služieb. Tie postupne 
vznikali z pôvodnej horskej služby, 
ktorej novodobá história sa začína 
rokom 1950. Ja nie som profesionálny 
horský záchranár, ale člen dobrovoľnej 
horskej služby, čo znamená, že to 
robíme zadarmo, bez nároku na mzdu. 
Nehovoriac o tom, že aj na horolezecký 
výstroj si musíme zháňať sponzorov. 
Alebo si to proste kúpime sami. Človeka 
to preto musí naozaj mimoriadne baviť, 

ak sa tomu chce dlhodobo venovať. Pre 
nás je to srdcová záležitosť.

Ako vyzerá vaša bežná služba?
V službe sme minimálne dvaja až 
štyria. Na rozdiel od profesionálnych 
záchranárov, ktorí sú na Mýte, kde 
majú centrálu, a sú v pohotovosti 
na vysielačkách, ktorými koordinujú 
v prípade väčšej pátracej akcie aj nás, 
my členovia dobrovoľnej horskej služby 
sme stále v teréne. To znamená, že od 
ôsmej do piatej sme v horách, „naložení“ 
potrebným výstrojom a stále v pohybe.

Čo zvyknete v službe najčastejšie 
riešiť?
Zväčša to, našťastie, nie je nič vážne: 
vytknutý členok, väčšie odreniny – to pri 
bežných turistoch. Pri tých, ktorí idú do 
tých vyšších, skalnatých úsekov, tam to 
býva horšie: rozbité hlavy, zlomeniny, 
ale aj bezvedomie.

Máte pamätný výjazd, na ktorý tak 
skoro nezabudnete?
Takých by bolo, ale keď chcete jeden... 
Raz v zime nám nahlásili, že sa nejakí 
chlapci vybrali na Kráľovu hoľu. Bolo 
vtedy -7 stupňov, no pre víchricu bolo 
pocitovo asi -15. Okrem toho pre hmlu 
nebolo vidieť ani na krok. No i tak sme 
to vyšliapali až na vrchol po značenom 
chodníku, ktorého sa turisti majú držať, 
ale tam sme ich, ako inak, nenašli. Tak 
sme to tam hore obchádzali, kričať 
nemalo význam, pre vietor by nás ani 
nebolo počuť. Keď sme sa vysielačkami 
chceli dovolať, aby poslali ďalších, 
lebo sme boli len dvaja, vysielačka 
nám vypovedala službu. Takže sme 
museli ísť nižšie, aby sme sa dovolali. 
A ako sme sa vracali na to Nižné 
sedlo, zrazu vidíme, ako si tam tí traja 
spokojne sedia v horskej chate na káve 
a debatujú. V prvej chvíli som mal chuť 
každému vyťať dve-tri, no potom som 
si povedal: my sme síce skoro zamrzli, 
ale, chvalabohu, dobre to dopadlo. 
Sú zdraví, nič sa im nestalo. To je ten 
najkrajší pocit.
Najhoršie výjazdy sú tie, ako zažili 
kolegovia prednedávnom. Dvaja 
mladí Poliaci sa vybrali v zlom počasí 
a v lavínovom nebezpečenstve na 
Malý Kežmarský štít. Neboli istení ku 
skale, boli viazaní jeden na druhého, 
jeden padol, strhol aj toho druhého. 
Tam už nebolo žiadnej pomoci. To je 
potom človeku veľmi ľúto... Každý život 
je vzácny a každý z nás má len jeden. 
Ľudia si to akosi neuvedomujú. Ročne sa 
v Tatrách takto nájdu desiatky mŕtvych.

Hoci má ako ortopéd ambulanciu 
v Bratislave, minimálne jeden 
víkend v mesiaci trávi v Nízkych 
Tatrách, kde už niekoľko rokov 
pôsobí v dobrovoľnej horskej 
službe na Chopku a v okrsku 
Kráľova hoľa. Petra Michalka, 
absolventa našej bratislavskej 
lekárskej fakulty, ktorý si 
minulý rok prevzal z rúk 
rektora Pamätnú medailu UK 
za angažovanosť v prospech 
univerzity a spoločnosti počas 
novembrových dní 1989, sme 
sa opýtali na to, akým chybám 
by sa ľudia mali vyvarovať pri 
vysokohorskej turistike, ale i na 
jeho spomienky z éry po páde 
komunistického režimu. 

Ako ste sa dostali k práci v horskej 
službe?
K horám som mal vždy blízko. Vyrastal 
som na Horehroní, starý otec bol horár. 
Lyžovať som sa naučil už ako 4-ročný, 
časom som pričuchol aj k horolezectvu. 
Do kontaktu s horskou službou som 
často prichádzal už počas štúdia 
na gymnáziu a výške, mal som tam 
kamarátov. Ako medika a neskôr aj ako 
lekára ma občas zvykli zavolať, keď sa na 
svahu niekomu niečo stalo. Táto pasia 
ma neopustila ani po skončení medicíny, 
do hôr som chodil stále. Pred cca 10 
rokmi mi preto kamaráti záchranári 
navrhli, či sa k nim nepridám. Ja som 
na to reagoval, že veľmi rád, ale kedysi 
platila pre vstup do horskej služby 
horná veková hranica 33 rokov, ktorú 
som v tom čase mal už dávno za sebou. 
Povedali mi však, že táto podmienka 
zo stanov vypadla, lebo to dnes už len 
málokto chce robiť. Takže ak spravím 
všetky potrebné skúšky, vezmú ma bez 
problémov. Tak sa aj stalo, i keď v tom 
čase a v mojom veku to bolo fyzicky 
dosť náročné – bol som o 15 rokov 
starší než všetci ostatní čakatelia.

Čo sú to za skúšky?
Ako žiadateľ musíte v prvom rade 
predložiť doklad o úspešnom 
absolvovaní akreditovaného 
kurzu prvej pomoci alebo, ako 
to bolo v mojom prípade, doklad 
o zdravotníckom vzdelaní. Potom 
u lekára absolvujete vstupnú lekársku 
prehliadku a komplexné záťažové 
testy – na základe toho získate 
potvrdenie, že ste zdravotne spôsobilí 

ABSOLVENT

V HORÁCH SI BEZ 
ZDRAVEJ DÁVKY 
STRACHU KOLEDUJETE 
O MALÉR
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Čo zvyknú vysokohorskí turisti 
najčastejšie podceniť?
To by som rozdelil na dve skupiny. 
Prvá skupina sú tí bežní turisti – od 
malých detí až po starších seniorov. 
Tí najčastejšie precenia svoje sily, t. j. 
vyberú si náročnú trasu alebo sa ženú 
nahor nad svoje možnosti a na ceste 
späť zistia, že nevládzu. Alebo, naopak, 
podcenia plánovanie. V Tatrách naozaj 
platí, že na túry treba chodiť skoro ráno. 
Po druhej hodine poobede v skalách 
človek nemá čo robiť. V lete to je 
búrkový čas, hrozí tam obrovské riziko.
Výkyvy počasia v horách treba mať 
na pamäti aj pri výbere oblečenia. 
Je dobré mať so sebou aj náhradné 
termooblečenie, ideálne aj niečo 
nepremokavé a odolné proti vetru – 
napríklad softshellovú bundu. Poobede 
tam teplota totiž môže klesnúť z 15 
stupňov na 4, a pocitovo to môže byť 
ešte horšie, lebo tam fúka vietor.
Samostatnou kapitolou je vhodná 
obuv. Ak idete na vysokohorskú 
turistiku, tak by ste mali zabudnúť na 
tenisky či sandále. Chce to trekingové 
topánky. Majú kvalitnú podrážku, 
ktorá tlmí nárazy, členku poskytujú 
oporu a ochranu, sú stabilné v suchom 
i vlhkom teréne. Na stredne ťažký 
horský terén sa odporúča polovysoká 
trekingová obuv; ak sa však chystáte aj 
do skalnatých častí, tak určite vytiahnite 
vysoké trekingové topánky, ktoré 
zafixujú členok proti vyvrtnutiu. Ideálne 
je k tomu mať trekingové palice. Tie 
totiž neslúžia len na to, aby sa o ne 
človek opieral, ale enormne pomáhajú 
pri výstupe dýchaniu. Pri zostupe je to 
zas tá tretia noha, ktorá vás drží, lebo 
zostup je vždy horší než výstup, tam sa 
stáva aj viac úrazov.
Veľmi často riešime aj dehydratáciu. 
Ľudia sa už nemôžu spoliehať na to, 
že veď tam bude potôčik, vodu si 
naberiem po ceste. Do hôr musíme 
chodiť pripravení a vybavení všetkým 
potrebným na cestu tam i nazad.

Čo tá druhá skupina?
To sú aktívni adrenalínoví športovci, 
či už free rideri, skialpinisti, alebo 
amatérski a poloprofesionálni horolezci, 
zväčša mladší ľudia, ktorí majú pocit, že 
sú nesmrteľní a že im sa predsa nemôže 
nič stať, veď koľkokrát tam už boli 
a podobne. Ale, žiaľbohu, vždy sa môže 
niečo stať. Strach musíte mať vždy. 
Pokiaľ človek nemá strach, tak sa zabije. 
Okrem toho, že zvyknú hazardovať so 
životom, nájdu sa aj takí, čo sa do hôr 
vyberú na vlastnú päsť. Free rideri či 
skialpinisti, ktorí idú do voľného terénu, 
by mali vždy byť minimálne dvaja. 
Rovnako tak by mali mať adekvátne 
vybavenie, teda okrem nevyhnutného 

nádherný pocit byť v tej výške a vidieť 
nielen obrov, čo tvoria korunu Himalájí, 
ale aj ich posvätné hory Thamserku či 
Ama Dablam. Úžasným zážitkom bolo 
i spoznať miestnych ľudí. Chudobní sú 
ako kostolné myši, ale aj s tým málom 
sa vedia podeliť, sú milí, prívetiví. 
A ich mnísi sú nesmierne vzdelaní. 
Nezabudnem, ako sa ma v budhistickom 
kláštore v Tengboche jeden z nich 
nádhernou angličtinou opýtal, odkiaľ 
som. Automaticky som mu odpovedal, 
že zo Slovenska. Len potom mi napadlo, 
že veď on nemôže tušiť, že nejaké 
Slovensko vôbec existuje. Nemohol 
som sa viac mýliť. Keď som začal, že je 
to štátik v strednej Európe, hneď ma 
zastavil. „Viem, vy ste mali študentskú 
revolúciu v 1989, za prezidenta ste 
si potom zvolili Václava Havla, toho 
disidenta, a bol u vás dalajláma,“ vybafol 
na mňa. Keď som toto počul, padla mi 
sánka. Nie som si istý, či by u nás dnešní 
dvadsiatnici-tridsiatnici vedeli, kto je 
Havel. No tí ľudia na druhom konci sveta 
to vedia, klobúk dole.

Ako si vlastne spomínate na 
novembrové dni v roku 1989 vy?
Bol som vtedy medik v treťom ročníku. 
Vo štvrtok 16. novembra zorganizovali 
protest bratislavskí študenti, v piatok 
17. novembra sa konala demonštrácia 

výstroja aj lavínovú sondu a vyhľadávač, 
lopatku či lyžiarsky airbag, ktorý 
sa pri náraze nafúkne a chráni tak 
lyžiara pred zasypaním pod lavínou. 
Samozrejmosťou by mala byť aj prilba.
Ďalšia vec: veľké kvantum ľudí do tých 
hôr ide a nie je poistených. Každý zásah 
horskej služby však treba rozdeliť na dve 
časti: jednou je poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti a druhou technický 
zásah. Hoci všetky úkony týkajúce 
sa zdravotnej starostlivosti uhradia 
zdravotné poisťovne, tie technické 
zásahy si musí turista (ak nebol poistený 
do hôr) uhradiť sám. A to bez rozdielu, či 
bol porušený zákon, či si úraz a následný 
zásah záchranárov zavinil, alebo nie. Čo 
to znamená? Ak nie ste poistení do hôr 
a nebodaj sa vám tam stane niečo, čo si 
vyžaduje technický zásah horskej služby, 
vaše výdavky za túru prudko stúpnu. Ak 
po vás musia prísť horskí záchranári a aj 
vrtuľník, zaplatíte niekoľko tisíc eur. 

Dočítala som sa, že existuje aplikácia 
Horská záchranná služba. Ako to 
funguje a na čo slúži?
Aplikáciu si zadarmo stiahnete 
buď na stránke www.hsz.sk, alebo 
prostredníctvom Google Play. 
Je dostupná v piatich jazykoch – 
slovenčine, angličtine, nemčine, 
poľštine a maďarčine. Za ňou 
sprostredkovaný obsah zo zákona 
zodpovedá priamo Horská záchranná 
služba. Pomocou aplikácie je možné 
kedykoľvek a kdekoľvek získať 
aktuálne informácie o výstrahách 
v jednotlivých horských oblastiach 
Slovenska, v zimnom období ponúka 
informácie o lavínovej situácii. Sú tam 
zosumarizované i pravidlá pohybu na 
horách a správania sa na lyžiarskej trati, 
ako aj krátky návod na poskytnutie 
prvej pomoci so zvukovou nápoveďou. 
Okrem toho umožňuje poslať SMS 
alebo telefonicky kontaktovať tiesňovú 
linku Horskej záchrannej služby (18300) 
s automatickým odoslaním GPS súradníc 
vašej aktuálnej polohy. Súčasťou 
aplikácie je aj SOS svetlo. Určite ju 
odporúčam každému, kto sa chystá do 
hôr.

Z pohľadu ortopéda: pre koho je 
vysokohorská turistika vhodná a pre 
koho nie? Je to vekovo limitovaná 
aktivita?
Nie je tam ani tak vekové obmedzenie, 
ale skôr zdravotné limitácie. Pokiaľ má 
niekto trebárs umelý bedrový alebo 
kolenný kĺb, tak by som mu práve 
neodporúčal, aby liezol na Gerlach alebo 
Lomničák. Možno by to fyzicky zvládol, 
ale keby nebodaj nešikovne spadol 
a zlomil si nohu v mieste protézy, tak 
by mohol už natrvalo prísť o funkčnosť 

v Prahe, v sobotu som sa ženil. V nedeľu 
sme sa s otcom dozvedeli, čo sa deje, 
vedeli sme to zo Slobodnej Európy. 
Keďže som za bývalého režimu mal na 
krku jeden politický paragraf, dokonca 
som chvíľku sedel, vystríhal ma, nech 
nerobím hlúposti, lebo ma vyhodia zo 
školy. Hoci som mu to sľúbil, v pondelok 
sme sa s ostatnými študentmi stretli 
v univerzitnej aule, kde sme si pozreli 
amatérsky videozáznam z Prahy. Hneď 
doobeda sme sa vrátili na fakultu, 
zvolali sme koordinačný štrajkový výbor 
a už sme začali fungovať. V utorok 
sme vyhlásili okupačný štrajk, v stredu 
ma zaistila hliadka Ľudových milícií 
v Podbrezovej, lebo som roznášal 
letáky po fabrike. Pamätám si aj na 
reakcie vtedajšieho vedenia fakulty. 
Vyzývali nás, aby sme okamžite skončili, 
že socializmus rozvracať nebudeme, 
že nás vyhodia zo školy a že budeme 
sedieť. Chvalabohu, nakoniec to dobre 
dopadlo. I keď podľa mňa sa revolúcia 
ešte neskončila. Jej myšlienky, žiaľ, 
neboli dotiahnuté do konca. Dotiahli 
sme to síce až do slobodných volieb – na 
akademickej pôde i v celej republike, ale 
potom sme akoby zaspali na vavrínoch.

Ako sa revolúcia vyvíjala pre vás?
Bol som asi prvý absolvent medicíny 
na Slovensku, ktorý si po promóciách 

dolnej končatiny.
Je tiež nezmysel, aby rodičia chodili na 
vysokohorskú turistiku s malými deťmi 
v sedačkách. Verím, že sa v rodinnom 
fotoalbume takéto fotky vynímajú, 
ale je to obrovské riziko. Keď sa rodič 
šmykne, deti v sedačke sa nemajú ako 
brániť pádu, keďže sú priviazané. To sa 
nemôže dobre skončiť.
Tie staršie deti, t. j. od 6 rokov 
vyššie, ktoré sú naučené chodiť, 
tie pokojne môžu ísť. Takéto vedia 
zdolať aj náročnejšie turistické trasy 
(nie horolezecké), napríklad Kriváň. 
Budú potrebovať viacej prestávok, ale 
zvládnu to. Samozrejme, rodičia by na 
nich mali dávať extra pozor, ideálne 
by ich mali mať na lane, aby ich pri 
pokĺznutí vedeli pohotovo zachytiť.

Tatry poznáte nepochybne skrz-
-naskrz. Čo iné pohoria? Stíhate 
vôbec turistiku aj mimo Slovenska?
Pred dvomi rokmi sa mi splnil veľký 
sen – zúčastnil som sa medzinárodnej 
expedície do základného tábora pod 
Everestom, ktorý sa nachádza 5360 
metrov nad morom. Strávili sme v tých 
výškach 18 dní, prešli sme viac ako 
240 diaľkových kilometrov a viac ako 
16 výškových kilometrov. Prešli sme 
tri legendárne himalájske priesmyky 
(Renzo La, Cho La, Kongma La). Je to 

nevedel nájsť prácu. Dôvod bol 
jednoduchý – na fakulte a UK som sa 
aj s kolegami po novembri aktívne 
angažoval a otvorene upozorňoval na 
rôzne problémy, čo mnohým nevoňalo. 
Nakoniec som sa však k svojej vysnenej 
ortopédii aj tak dostal – keďže som už 
v druhom ročníku medicíny vedel, čo 
chcem robiť, pracoval som najskôr ako 
sanitár a neskôr ako pomocná vedecká 
sila na I. ortopedickej klinike na Hlbokej. 
Poliklinika Petržalka potrebovala 
ortopéda, tak ma tam napokon vzali 
s podmienkou úspešného ukončenia 
atestačnej prípravy I. stupňa.

Minulý rok vyšla publikácia 
100 rokov Lekárskej fakulty UK 
v Bratislave. Proti jej hodnoteniu 
novembrových udalostí 1989 ste sa 
spolu s ďalšími ľuďmi ostro ohradili. 
O čo išlo?
Začnem pozitívne. Potešila ma 
publikácia VIVAT ACADEMIA: 95 rokov 
Univerzity Komenského, ktorá vyšla 
pri príležitosti 95. výročia vzniku UK, 
kde je niekoľko strán venovaných 
novembrovým udalostiam a tieto 
pravdivo informujú o dianí na UK.
O to viac som rozčarovaný a rozhorčený 
z publikácie 100 rokov Lekárskej fakulty 
UK v Bratislave, kde sa uvádza: „Zmeny 
v spoločnosti, hybnou silou ktorých 
boli aj študenti Filozofickej fakulty UK, 
nevyvolali až také silné záchvevy na 
lekárskej fakulte. Už veľmi skoro po 
Nežnej revolúcii sa sformovala na fakulte  
Akademická rada, neskôr Akademický 
senát LF UK. Zmeny v spravovaní 
a organizovaní akademickej obce, čiže 
vedenia fakulty, učiteľov, vedeckých 
pracovníkov aj študentov, išli ruka v ruke 
aj s novým vysokoškolským zákonom  
č. 172/1990 zo 4. mája 1990. Zápisnice 
z vedenia fakulty dobre dokumentujú 
vstupy štrajkujúcich študentov lekárskej 
fakulty, keď ešte v októbri 1990 žiadajú 
cez svojich zástupcov odstúpenie všetkých 
prodekanov a vyslovujú nedôveru 
vedeniu fakulty.“ Z týchto štyroch viet je 
pravdivá len jedna a to tá o sformovaní 
akademického senátu na fakulte, 
ostatné falzifikujú históriu a vytvárajú 
biele miesta o dianí na lekárskej fakulte 
v novembrových dňoch 1989 až po náš 
odchod z fakultného akademického 
senátu. Na spravodajskom portáli UK 
vyšiel náš článok Spomienky na dni 
Novembra ´89, kde si každý z čitateľov 
môže overiť, čo sa skutočne dialo  
na LF UK:  
kmn.sk/spomienky-na-dni-
novembra-89.

Na himalájskom priesmyku Kongma La vo výške 5535 m n. m.
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PRÍBEH ŠTUDENTA

PO BALETE MI 
PRIPADÁ VEĽA 
VECÍ VEĽMI 
JEDNODUCHÝCH
Keď bude na dôchodku, plánuje si kúpiť a stavať modelovú železnicu. 
Zatiaľ mu však bežný deň vypĺňa až príliš veľa aktivít, takže voľného 
času mu nazvyš neostáva. Hoci by sa všetky jeho činnosti dali zhrnúť 
do dvoch slov – tanec a škola, zaberajú mu toľko času ako inému celá 
strana v diári. Matúš Pomikal totiž nie je len študentom slovenského 
jazyka a literatúry v prvom ročníku magisterského stupňa štúdia na 
Filozofickej fakulte UK. Je tiež profesionálny tanečník v Slovenskom 
národnom divadle, v Divadle Nova scéna a v Slovenskom divadle tanca 
Jána Ďurovčíka.

text: Nikoleta Janková
foto: Tomáš Madeja
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tretie miesto na študentskej a vedeckej 
odbornej konferencii v rámci Katedry 
slovenského jazyka FiF UK. „Skúmal 
som facebookovú skupinu Jazyková 
poradňa ASAP, čo pre mňa predstavovalo 
prepojenie dnešného sveta a výdobytkov, 
ktoré prináša, s teoretickým zázemím, 
ktoré sa buduje už veľa rokov.“ O čo v nej 
konkrétne išlo? „Zbieral som postrehy 
používateľov jazyka v tejto uzavretej 
skupine, ktorú nespravuje profesionálny 
jazykovedec alebo jazykový ústav, 
ale bežní ľudia si tu radia navzájom. 
Porovnával som to s formou a prístupom 
jazykovej poradne, ktorú zastrešuje 
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 
pričom mojím cieľom bolo navrhnúť alebo 
minimálne ponúknuť nejaké riešenia 
alebo modely na zlepšenie komunikácie 
medzi oficiálnou jazykovou poradňou 
a používateľmi jazyka. Asi najočividnejšou 
výhodou facebookovej skupiny je to, 
že ide o poradenstvo v reálnom čase. 
Človek nemusí čakať deň a viac na mail. 
Komplexné spracovanie tejto témy by 
si však žiadalo obšírnejšiu prácu.“ Ide 
o kvalitný zdroj informácií? „Sám som 
bol prekvapený, že sa tí ľudia vyznajú 
a sú medzi nimi naozaj aj puristi, potom 
takí, ktorí majú radi svoj jazyk a chcú ho 
dobre ovládať, ako i používatelia, ktorí sa 
stretnú s nejakým jazykovým problémom, 
nevedia ho vyriešiť, tak sa obrátia na 
túto poradňu, kde je otvorená diskusia. 
Tá nie je len o domnienkach, ľudia si 
tu vymieňajú aj informácie o zdrojoch, 
ktoré konkrétny jav naozaj vysvetľujú,“ 
ozrejmuje Matúš, ktorý je dnes v prvom 
ročníku na magisterskom stupni štúdia, 
čo znamená, že ho čochvíľa čaká výber 
diplomovej práce. O tom, čomu sa 
v nej bude venovať, zatiaľ nemá presnú 
predstavu. „Ale keďže mám blízko 
k divadlu, je možné, že sa zameriam na 
jazykový obraz tanečného divadla a do 
práce implementujem nielen poznatky, 
ale aj kolegov,“ dodáva. Napriek 
tomu, že škola a divadlo mu zaberajú 
podstatnú časť dňa a na ostatné veci 
mu veľa času neostáva, participoval 
na tvorbe katedrového časopisu 
Kulturárium, dokonca mu v rámci praxe 
v rukách pristála knižka jeho učiteľa 
z konzervatória.

Rómeo a Júlia, ale aj Richard III.

Momentálne Matúš účinkuje v troch 
divadlách a popritom sa venuje 
aj individuálnym projektom. Ako 
externý tanečník je súčasťou súboru 
Slovenského divadla tanca, ktoré 
založil choreograf a režisér Ján 
Ďurovčík. „Interný zamestnanec má stálu 
pracovnú dobu. Začína sa tréningom 

baletu alebo moderného tanca, každý 
podľa toho, čomu sa venuje. Pokračuje 
sa skúškou predstavenia, ktoré má 
tanečník v repertoári, alebo si študuje 
niečo iné, takže tých osem hodín vyplní 
úplne bez problémov. Nemal by som tam 
kam vtesnať školu,“ vysvetľuje. Hoci si 
zahral v Richardovi III. i v Rómeovi a Júlii, 
medzi jeho najobľúbenejšie diela z jeho 
vlastného repertoáru patrí Mamma Mia!, 
a to aj napriek tomu, že je to, ako sám 
vraví, úplná estráda. „Nejde o nejaké 
hlboké umenie. Netvári sa to ako Ibsen 
a nedoťahuje sa to ani na Rómea a Júliu, 
ale baví ma vizuál, páči sa mi, že sa to 
robí identicky na celom svete, takže keď 
sa to hrá na svete v 80 divadlách, všade 
je to veľmi podobné. Dalo by sa tomu 
vytknúť milión vecí, ale je to sám osebe 
titul, ktorý sa hrá už tri roky a je neustále 
vypredaný. Dokonca som tam za ten čas 
nedostal ani vlastnú mamu a sestru,“ 
hovorí s úsmevom. Jedným dychom 
však dodáva, že vždy mal rád aj klasický 
balet a klasické diela, ku ktorým vždy 
inklinoval. Jedným z nich je aj slávna 
baletná rozprávka pre deti i dospelých 
Spiaca krásavica od Čajkovského. „Ide 
o skvost romantického baletu, ktorého 
premiéra sa odohrala v roku 1852, v čase, 
keď ruský balet zažíval svoj vrchol. Poznať 
to na úchvatnej výprave, ale i nádhernej 
hudbe a choreografii. Zároveň je to pre 
mňa baletné dielo, ktoré mi prinieslo prvé 

Zo záložného plánu vášeň

Kariéra športovca, obzvlášť 
profesionálneho tanečníka, je nielen 
náročná, ale aj časovo obmedzená. Ak 
človek nechce „na staré kolená“, čo 
v tanečnom svete znamená často už 
v tridsaťpäťke, učiť mladších kolegov, 
musí včas zvážiť, čomu sa bude venovať, 
aby sa mohol neskôr uplatniť aj mimo 
tanečného univerza. Konzervatórium 
študentov vzdeláva tak, aby z nich 
po ukončení školy boli „hotoví“ 
tanečníci pripravení stať sa súčasťou 
profesionálneho tanečného ansámblu 
bez potreby ďalšieho vzdelávania. 
Ak teda nemajú víziu učiť, z čisto 
z pragmatického hľadiska nemajú dôvod 
pokračovať v ďalšom štúdiu, napríklad 
na VŠMU. Do rovnakej skupiny patrí aj 
Matúš, ktorému taká škola nemá ako 
interpretovi čo ponúknuť. Ako sám 
skonštatoval, nemá žiadne vlohy na to, 
aby sa neskôr živil výhradne učením, 
a to aj napriek tomu, že jeho mamina 
je učiteľka na základnej škole. „Nikdy 
nebolo mojím snom študovať na VŠMU. 
Tá škola je určená pre ľudí, ktorí buď chcú 
v budúcnosti učiť, alebo sa chcú ďalej 
vzdelávať v tomto odbore. Zväčša skončia 
ako učitelia na konzervatóriách či ZUŠ. To 
ma nikdy nebralo,“ vysvetľuje. Ak by sa 
Matúš aj neskôr rozhodol stať učiteľom 
alebo v tanečno-divadelnom svete 
tzv. baletným majstrom, stačili by mu 
na to aj roky tanečnej praxe v divadle. 
Problém nastáva v iných prípadoch. 
Ak tanečník aj odíde na dôchodok, 
vyplácanie penzie je naviazané na 
skutočnosť, že sa zamestná. Veľa 
tanečníkov tak končí napríklad na 
mieste predavačov, čo je po ich kariére 
veľmi fyzicky vyčerpávajúce. Študijné 
osnovy konzervatória sú ochudobnené 
o predmety ako matematika či iné 
prírodné vedy. Aj to je jeden z dôvodov, 
prečo je následná životná cesta 
študenta tanečného konzervatória 
oklieštená o možnosti viac, než by bola 
po inom type štúdia. „Po kariére často 
prichádza obdobie, keď sa človek hľadá 
a sám seba sa pýta, čo ide teraz robiť. 
Celý život sa venoval tancu, nič iné nevie, 
tak skúša,“ približuje psychiku tanečníka 
Matúš. S vedomím, aká náročná môže 
byť rekvalifikácia v neskorom veku, sa 
však rozhodol „poistiť“ a zamedziť tým 
prípadnému stresu. Nad štúdiom na 
Filozofickej fakulte UK premýšľal už 
dávnejšie, no s prácou na plný úväzok 
v SND by sa mu to nepodarilo spojiť. On 
si však cestu našiel.

Z národného divadla do 
školských lavíc

Po absolvovaní tanečného 

konzervatória Matúš nastúpil do baletu 
SND, kde odtancoval sedem sezón. 
Chuť posunúť sa ďalej, ale aj rozšíriť 
si obzory, spoznať nových ľudí i nové 
produkcie a divadlá ho priviedla na 
cestu tanečníka na „voľnej nohe“. Vďaka 
okolnostiam, ktoré toto rozhodnutie so 
sebou prinieslo, ho odvialo aj do úplne 
iných profesijných vôd. Na rok mal 
možnosť skúsiť si aj prácu redaktora. Aj 
to ho pri následnom výbere študijného 
odboru priviedlo na križovatku, kde 
sa rozhodoval medzi slovenčinou 
a žurnalistikou. „Po balete človeku 
pripadá veľa vecí jednoduchých. Niekedy 
je to totiž veľmi náročné. Premôcť ani nie 
tak hlavu, ale skôr telo. A keďže som chcel 
robiť niečo, kde využijem svoju mentálnu 
kapacitu, bolo jasné, že sa vydám cestou 
vedy. Myslel som si, že slovenčina by 
mohla naplniť moje očakávania, čo sa 
nakoniec aj potvrdilo,“ približuje cestu 
na UK. K tomuto rozhodnutiu prispelo 
aj jeho šťastie na kvalitných učiteľov 
slovenčiny počas základnej školy 
i konzervatória a inšpirácia, ktorú mu 
svojou prácou poskytli. To sa podľa 
neho nezmenilo ani na vysokej: „Napriek 
všetkým nedostatkom, ktoré v školstve 
všeobecne vládnu, sú katedry slovenského 
jazyka a slovenskej literatúry a literárnej 
vedy veľmi profesionálnymi pracoviskami. 
Vyučujúci sú naozaj odborníci a ľudia na 
správnom mieste. Rovnako ako publikácie 
a výskumy, ktoré produkujú.“

Beletriu? Nie, radšej štúdiu

Keď sa Matúša opýtate, či ho viac baví 
literatúra alebo lingvistika, bez hlbšieho 
uvažovania vám odpovie, že je to u neho 
vyrovnané. Keď ho však chvíľu necháte 
premýšľať, pretože si uvedomíte, že 
kým popíjal kávu, často s nadšením 
rozprával o prednáškach lexikológie 
s profesorkou Oľgou Orgoňovou, 
hodinách všeobecnej jazykovedy 
s profesorom Jurajom Dolníkom, 
o dialektológii s docentkou Gabrielou 
Múcskovou či areálovej lingvistike 
s profesorom Pavlom Žigom, odpoveď 
trošku prehodnotí: „Nie som ten typ 
čitateľa, ktorý trávi nad beletriou svoj 
voľný čas alebo cestu vlakom. Tým, že 
pracujem v divadle, vidím tiež prepojenosť 
v oblasti drámy, ale ja si skôr prečítam 
štúdiu alebo otvorím jazykovedný 
časopis.“ 
Jeho spätosť s jazykom vidieť aj na 
viacerých prácach, ktoré boli úspešné 
aj mimo seminárov. V bakalárskej práci 
sa venoval problematike aktuálnych 
riešení jazykových poradní na Slovensku. 
S touto témou a jej teoretickým 
spracovaním získal rok predtým aj 

sólové úlohy a v ktorom som tancoval aj 
ako dieťa ešte počas konzervatória a aj 
hneď po nástupe do divadla,“ uzatvára 
túto tému Matúš.

Keď príde posledná derniéra

A čo potom, keď sa poslednýkrát 
zatiahne opona? Sám vraví, že 
by chcel, keď to príde, spraviť za 
tanečnou kariérou hrubú čiaru. To však 
neznamená, že keď sa ráno rozhodne, 
večer sa tak stane. Toto rozhodnutie 
je pre tanečníka zvyčajne dlhší 
proces. „Ostanú ešte živé predstavenia, 
ktoré mám naštudované. Tie sa po 
čase, samozrejme, ,zdernierujú‘, ale 
niektoré sa budú určite hrať ďalších 15 
rokov, i keď časom sa ,vyalternujú‘. Od 
určitého momentu to však bude pre 
mňa znamenať aj to, že nebudem brať 
žiadnu novú produkciu a budem sa môcť 
naplno venovať svojim ďalším aktivitám,“ 
načrtáva svoje plány Matúš. Najradšej 
by spojil príjemné s užitočným, takže 
ak sa mu úspešne podarí zvládnuť 
magisterský stupeň štúdia, nechal by sa 
nahovoriť aj na doktorandské štúdium, 
ale všetko závisí aj od záujmu katedry.

Izolovaný od priestorov školy aj 
divadla 

Jeho večne nabité dni, rovnako ako 

dni mnohých navôkol, vystriedal 
momentálne úplne opačný režim. 
„Epidémia nás zasiahla počas jednej 
z hlavných skúšok Aidy, vyslovene in 
medias res pred premiérou. Nakázali 
nám len vziať si potrebné veci a opustiť 
divadlo. O týždeň nato sme sa dozvedeli, 
že sa rušia predstavenia do konca 
júna, a potom prišlo aj rozhodnutie 
o predčasnom ukončení divadelnej 
sezóny, takže do divadla sa dostaneme 
asi až v auguste, ak vôbec,“ približuje 
Matúš, ktorému sa tak až do odvolania 
zrušili všetky umelecké aktivity. Hoci sa 
sám zaraďuje do skupiny ľudí, ktorí nie 
sú veľmi na „online sebaprezentáciu“, 
a radšej si zacvičí sám doma, viacerí 
jeho kolegovia v tieto dni na sociálnych 
sieťach SND ponúkajú videá svojich 
domácich tréningov, vďaka ktorým 
môžu aj bežní smrteľníci aspoň privoňať 
k životu profesionálneho baletného 
tanečníka. V škole sa zas z prezenčného 
štúdia stalo zrazu dištančné, čo je 
pre interaktívny typ študenta, akým 
práve Matúš je, celkom nová situácia, 
na ktorú si pomaly zvyká. „Viem, že 
sa to v momentálnej situácii inak robiť 
nedá a semester treba dokončiť, tak 
uvidíme, ako to celé dopadne,“ uzatvára 
s pochopením v hlase.
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text: Nikoleta Janková
foto: Tomáš Madeja

Je jedným z najvýznamnejších slovenských matematikov svojej 
generácie. Vďaka vysokému počtu citačných ohlasov v novembri získal 
– ako jediný vedec zo Slovenska – prestížne ocenenie Highly Cited 
Researcher za rok 2019 a zaradil sa tak medzi 1 % najcitovanejších 
vedcov vo svojom odbore na svete. Ani to však neotriaslo jeho 
skromnosťou. Zhodli sa na tom aj jeho traja spolupracovníci z Fakulty 
matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorých sme sa opýtali na to, na čo 
radi spomínajú, keď sa povie „pán profesor Michal Fečkan“.

Vzorný študent

Michala Fečkana ešte ako študenta 
na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK 
(dnes FMFI UK) zažil profesor Milan 
Medveď, ktorý bol školiteľom jeho 
diplomovej a neskôr aj rigoróznej 
práce. Ich cesty sa nadobro spojili 
v roku 1984, keď profesor Valter Šeda 
svojho kolegu požiadal, či by nemohol 
viesť talentovaného študenta v rámci 
individuálneho štúdia v Matematickom 
ústave SAV. Profesor Medveď súhlasil 
a k prvotnej požiadavke o spoluprácu 
čoskoro pribúdali ďalšie. Spoločne 
pracovali napríklad aj na veľkom 
projekte zameranom na teóriu 
diferenciálnych rovníc, ktorého hlavným 
koordinátorom bol svetoznámy český 
matematik profesor Jaroslav Kurzweil. 
Ako hovorí sám Milan Medveď, už 
od prvej chvíle mu bolo jasné, že 
ide o mimoriadne talentovaného, 
usilovného, ambiciózneho, ale 
zároveň i veľmi skromného mladíka. 

„Dochádzal denne z Nových Zámkov, 
a keď som mu povedal, že by s tým 
niečo mal robiť, len poznamenal, že 
to sa dá zvládnuť, a doložil: ,Aspoň si 
vo vlaku niečo prečítam z matematiky 
a porozmýšľam.‘“ Jemu to však nedalo, 
a tak zašiel za personalistkou, ktorá 
bola aj členkou bytovej komisie, či by 
sa zaňho neprihovorila. „Ktorý to je? To 
je ten pekný blondín?“ cituje profesor 
Medveď personalistku. „Áno, a navyše 
mimoriadne schopný,“ odpovedal jej. 
Byt mu bol pridelený v krátkom čase. 
„Sám som pritom na byt čakal vyše osem 
rokov. Nuž čo, nebol som blondín,“ smeje 
sa profesor Medveď, ktorý na katedre 
matematickej analýzy a numerickej 
matematiky pôsobí dodnes, a to bok po 
boku svojho niekdajšieho diplomanta 
a doktoranda.

Inteligentný spolužiak

To, že je Michal Fečkan výnimočne 
dobrý v matematike, pochopil 

hneď na začiatku ich spoločného 
vysokoškolského štúdia matematickej 
analýzy aj jeho vtedajší spolužiak 
a terajší kolega – docent Zbyněk 
Kubáček. Doteraz pri rôznych 
príležitostiach spomína na moment, 
keď ako študent nevedel pohnúť 
s úlohou „z Demidoviča“, ako podľa 
autora učebnice viacerí matematici 
dodnes volajú základnú bibliu úloh 
z matematickej analýzy, a opýtal sa 
na ňu práve Michala. „Ten mi hlavnú 
myšlienku riešenia povedal ihneď, bez 
akéhokoľvek rozmýšľania,“ ujasňuje 
Kubáček. Na obhajobu, že nepreháňa, 
razom dopĺňa: „Práve ten šok, ako hneď 
vedel odpovedať, bol príčinou, prečo sa 
mi to tak vrylo do pamäti. Úloha skutočne 
nebola jednoduchá – presvedčil som 
sa o tom aj po niekoľkých rokoch, keď 
som začal ako asistent viesť cvičenia 
z matematickej analýzy a musel som 
sa k Demidovičovej zbierke vrátiť.“ 
S odstupom času sám priznáva, že 
netuší, prečo oslovil práve Michala, 

keďže ten podľa neho ani vtedy, ani 
nikdy potom nepatril k tým, ktorí svoju 
výnimočnosť vystavujú na obdiv a všade 
ich vidieť a počuť. „Naopak, Michal je pre 
mňa stále rovnako láskavým, pokojným, 
usmievavým a svojím spôsobom 
nenápadným spolužiakom a teraz už 
aj kolegom na katedre, ktorému len 
časom pribúdajú šediny a – vzhľadom 
na jeho neuveriteľnú pracovitosť – 
každoročne aj neuveriteľné množstvo 
publikácií,“ dodáva. Tie sa prevažne 
zaoberajú nelineárnou funkcionálnou 
analýzou, dynamickými systémami a ich 
aplikáciám. Veľkej pozornosti sa teší aj 
Fečkanov prínos v oblasti analýzy riešení 
rovníc so zlomkovými deriváciami. 

Príkladný učiteľ

Mimoriadnosť profesora Fečkana 
si uvedomujú aj tí, ktorí mali česť 
spoznať ho nielen ako odborníka, 
ale aj ako vyučujúceho. Práve doktor 
Michal Pospíšil ešte ako študent 

v treťom ročníku navštevoval hodiny 
funkcionálnej analýzy pod jeho 
vedením. Na tie dnes s úsmevom 
spomína takto: „Už na prvý pohľad nám 
bolo všetkým zrejmé, že vie, o čom hovorí. 
To sa však – aspoň spočiatku – nedalo 
povedať o nás. Napriek tomu sa mu 
podarilo previesť nás týmto neľahkým 
predmetom, pričom verím, že viacerým 
z nás z neho aj čo-to utkvelo v pamäti. 
Ľahkosť, s akou na cvičení aplikoval vety 
z prednášky, nás neprestávala udivovať.“ 
Hoci si Michal so spolužiakmi najprv 
mysleli, že spomínaná ľahkosť, s ktorou 
im profesor Fečkan vysvetľuje učivo, je 
len výsledkom dlhoročných skúseností, 
po rokoch, keď sa zo žiaka stal učiteľ, 
zistil, že čaro je inde. „Profesor Fečkan je 
ozajstným odborníkom nielen vo svojom 
odbore. Má obrovský prehľad, a keď aj 
niečo presne nevie, vždy vie, kde to nájsť,“ 
menuje Michal ďalšiu z vlastností, 
ktorú si na pánovi profesorovi, ktorý 
sa stal aj školiteľom jeho diplomovej 
práce, obzvlášť cení. Aj vtedy, keď sa 

Michal stretával prvýkrát s vedeckými 
článkami rôznych autorov, bol práve 
profesor Fečkan tým, ktorý ho posmelil 
a vysvetlil mu, že netreba pochopiť 
celý článok, ale stačí sa pri vlastnom 
výskume len inšpirovať problémami 
iných. Možno aj vďaka tomu sa im 
v roku 2010 podarilo publikovať prvý 
spoločný článok na tému nespojitých 
systémov. „Pán profesor Fečkan je 
typom človeka, na ktorého sa môžem 
obrátiť s prosbou o radu a zároveň 
sa pozhovárať i o nematematických 
problémoch. Mám pocit, že je jeden 
z mála tých, ktorí vo mne občas videli 
viac než ja sám, za čo mu budem vďačný,“ 
dodáva Pospíšil. Od roku 2015 pôsobí 
na katedre ako odborný asistent, kde 
nielen s profesorom Fečkanom, ale 
aj profesorom Medveďom pracujú na 
viacerých témach vrátane nespojitých 
systémov.

VÝNIMOČNÝ A SKROMNÝ 
SA NEMUSÍ VYLUČOVAŤ
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PREDSTAVUJEME PRACOVISKO

ÚSTAV FYZIOLÓGIE 
JLF UK

text: Erika Hubčíková
foto: Tomáš Madeja

Keď sme sa koncom februára stretli na Ústave fyziológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, ktorý 
sa okrem iného špecializuje aj na výskum v oblasti respiračného systému, ani sme netušili, aká aktuálna táto 
problematika o mesiac bude. Viac o činnosti ústavu nám povedala profesorka Andrea Čalkovská, jeho vedúca 
a zároveň dekanka fakulty.

Keď výskum ženie vpred najmä otázka prečo

Hoci ústav nedávno oslávil polstoročie, 
budova, v ktorej momentálne sídli, 
tomu nenasvedčuje. Ústav sa totiž 
v roku 2015 presunul do vtedy 
novootvoreného Martinského centra 
pre biomedicínu JLF UK (BioMed 
Martin). Ako mi profesorka Čalkovská 
pri presune do svojej kancelárie 
vysvetľuje, nové pôsobisko poskytuje 
ústavu okrem moderných priestorov, 
ktoré ohromene hltám očami, výbornú 
infraštruktúru a príležitosti pre 
multidisciplinárny základný a aplikovaný 
výskum. To je aj prípad špičkového tímu 
Kardiorespiračný systém a viscerálna 
bolesť (CAREVIP), ktorý tvoria okrem 
pracovníkov ústavu fyziológie aj vedci 
z Ústavu patologickej fyziológie JLF UK 
a BioMed Martin.

Výučba medikov i budúcich 
biomedicínskych inžinierov

Kým sa vydáme na prehliadku zákutí 
ústavu, stihnem profesorke Čalkovskej 
položiť niekoľko kontaktných otázok. 
Keďže predpokladám, že porozumieť 
názvu pracoviska opäť nebude zlý 
východiskový bod pre náš ďalší 
rozhovor, začnem práve tým. Čo je to 
teda fyziológia a aký je rozdiel medzi 
normálnou a patologickou fyziológiou? 
„Fyziológia je veda študujúca funkcie 
orgánov a orgánových sústav. To 
znamená, že skúma napr. to, ako funguje 
kardiovaskulárny systém, dýchanie, 
trávenie, obličky, svalstvo, nervový 
systém či žľazy s vnútornou a vonkajšou 
sekréciou. Kým normálna fyziológia 

skúma, ako funguje ľudské telo, keď je 
zdravé, patologická fyziológia hovorí 
o tom, ako funguje počas choroby, čím 
má už bližšie ku klinike,“ vysvetľuje. 
Študenti medicíny sa s fyziológiou 
stretávajú v 2. ročníku. V tom čase už 
majú za sebou anatómiu, ktorá skúma 
stavbu orgánov a orgánových sústav 
ľudského tela, a histológiu, ktorá 
sa zaoberá štúdiom mikroskopickej 
štruktúry tkanív, z ktorých orgány 
pozostávajú. „Na študentoch vidíme, že 
ich fyziológia baví, pretože v porovnaní 
s morfologickými disciplínami je viac 
o dynamických vzťahoch, o logike, 
o otázkach prečo. Zaujímavé sú 
pre nich aj praktické cvičenia, kde 
si priamo na sebe môžu vyšetrovať 
rôzne životné funkcie,“ ozrejmuje mi 
vedúca ústavu, ktorý zabezpečuje aj 
výučbu predmetu základy fyziológie 
a patologickej fyziológie v rámci 
štúdia biomedicínskeho inžinierstva na 
Žilinskej univerzite.
Jej slová potvrdzuje aj návšteva 
praktického cvičenia, kam nás 
s fotografom berie. Študentov sme 
vystihli akurát pri tzv. spirometri. 
Na čo slúži? „Na meranie pľúcnych 
funkcií, napr. zisťujeme, či vie proband 
vdýchnuť a vydýchnuť také množstvo 
vzduchu, ktoré je fyziologické, a či ho 
vie vydýchnuť dostatočne rýchlo. Ak by 
to tak nebolo, indikovalo by to poruchu 
na úrovni periférnych dýchacích ciest 
– začínajúcu astmu a pod.,“ dočkám sa 
odpovede. Niektoré výučbové procesy 
v rámci predmetu bežia aj v spolupráci 
s moderne vybudovaným simulačným 
centrom. „Zväčša si však na fyziológii 

vystačíme so zdravými dobrovoľníkmi 
z radov študentov. Simulačná výučba 
je oveľa dôležitejšia pre vyššie ročníky,“ 
dodáva.

Bádanie v oblasti respiračného 
systému

Pomaličky opúšťame miestnosť plnú 
študentov, dávajúc tak symbolické vale 
aj téme výučby. A čo výskum? Na čo 
sa zameriava? „V priebehu uplynulých 
desaťročí sa na ústave vyprofi lovali 
dva výskumné smery: experimentálny 
a klinicko-fyziologický,“ priblíži na 
úvod. Experimentálny znamená, že 
sa ako subjekty v štúdiách používajú 
laboratórne zvieratá, tkanivá, príp. 
bunkové kultúry. Klinicko-fyziologický 
smer pracuje s ľudskými dobrovoľníkmi, 
a to tak s pacientmi, ako i so zdravými 
ľuďmi.
„Ťažiskom experimentálneho 
výskumu je modelovanie respiračných 
ochorení, najmä novorodeneckého 
veku, súvisiacich prevažne s funkciou 
pľúcneho surfaktantu,“ pokračuje. 
To si bude žiadať ďalšie vysvetlenie. 
O čo ide? „Pľúcny surfaktant je látka 
lipoproteínovej povahy, ktorú produkujú 
pľúcne epitelové bunky II. typu. Nachádza 
sa na vnútornom povrchu pľúc, kde 
okrem iných významných úloh znižuje 
povrchové napätie na rozhraní medzi 
vzduchom a pľúcami,“ približuje jeho 
funkciu. Čo presne to znamená? 
„Surfaktant udržiava pľúca bez ohľadu 
na ich objem stále otvorené. Ak by sme 
ho nemali, po výdychu by naše pľúca 
mali tendenciu spľasknúť. Surfaktant 

však tomu zabraňuje, vďaka čomu je po 
vydýchnutí nádych ľahší, než by bol, keby 
sme museli pri každom nadýchnutí ešte 
aj otvárať zlepené pľúca,“ vysvetľuje 
trpezlivo. Keď sa dieťa narodí predčasne 
a surfaktant je nezrelý, resp. chýba, 
čo je spôsobené tým, že pľúca nemali 
čas v maternici dozrieť, novorodenec 
čelí syndrómu respiračnej tiesne, čo je 
život ohrozujúci stav. „Preto sa vo vede 
vytvoril celý smer venujúci sa vyvíjaniu 
rôznych surfaktantov, ktoré sa dnes 
už novorodencom v prípade potreby 
striekačkou vstreknú do dýchacej trubice 
a rozptýlia po povrchu pľúc, vďaka 
čomu môžu dýchať,“ objasňuje. Nejde 
pritom o úkon, ktorý treba opakovať. 
Keďže sa surfaktanty vyrábajú najmä 
zo živočíšnych materiálov (spravidla 
z prasacích pľúc), pľúcne epitelové 
bunky si vedia z nich zobrať potrebné 
látky a s ich pomocou naštartovať 
syntézu vlastného surfaktantu. 
„Teraz testujeme syntetické preparáty 
surfaktantov, keďže surfaktanty zo 
živočíšnych materiálov sa jednak ťažko 
získavajú, jednak zvyknú (ako každý 
biologický materiál) kolísať v obsahu 
zložiek,“ objasňuje. Testovaný preparát 
pochádza z univerzity Karolinska 
Institutet v Štokholme, s ktorou 
ústav dlhodobo spolupracuje. 
Práve opakované dlhodobé pobyty 
vedúcej ústavu na švédskej univerzite 
naštartovali rozvoj výskumu na 
JLF UK v tejto oblasti, ako i vznik 
špecializovaného laboratória v rámci 
BioMed Martin, ktoré sa zameriava 
na experimentálnu perinatológiu. 
„Túto spoluprácu rozvíjajú už aj mladší 

kolegovia. Ročný pobyt v Štokholme 
absolvoval aj Pavol Mikolka. Teším sa, 
že sme si u nich vybudovali také meno, 
že poslali preparát na testovanie práve 
nám. Je to veľký prejav dôvery,“ neskrýva 
nadšenie.
Ako sa surfaktant vlastne testuje? To 
nás už vedie za doktorom Marošom 
Kolomazníkom, ktorý nám predstaví 
prístroj zvaný surfaktometer pracujúci 
na princípe pulzujúcej bubliny. 
„Funguje to tak, že do malej komôrky, 
vyhriatej na telesnú teplotu, aplikujeme 
vzorku testovaného surfaktantu, 
pričom sa v jej vnútri následne vytvorí 
bublina s priemerom alveoly, t. j. 
pľúcneho mechúrika. Počas merania 
zaznamenávame tlak na povrchu alveoly, 
ktorý prepočítavame na povrchové 
napätie. Práve na základe povrchového 
napätia zistíme, či surfaktant správne 
funguje,“ vysvetľuje mi. „Pridanou 
hodnotou nášho výskumu je, že 
spolupracujeme aj s Neonatologickou 
klinikou JLF UK a UNM, čím sa posúva 
výskum z laboratória smerom ku klinickej 
praxi,“ dodá profesorka Čalkovská.
S výskumom v oblasti respiračného 
systému úzko súvisí aj spolupráca 
s priemyselným sektorom, konkrétne 
so spoločnosťou Chirana. Ide 
o slovenského výrobcu zdravotníckej 
techniky, vyrábajúceho napr. aj umelé 
pľúcne ventilátory, ktoré pomáhajú pri 
liečbe pacientov nakazených novým 
koronavírusom. Tím okolo profesorky 
Daniely Mokrej testuje od tohto 
výrobcu ventilátor AURA V s cieľom 
posúdiť perspektívy jeho použitia 
v liečbe experimentálnych modelov 

respiračného zlyhávania novorodencov, 
ako i odsledovať jeho prípadné 
nežiaduce účinky na tkanivo pľúc 
a iných orgánov a na kardiovaskulárne 
parametre.

Funkčným ochoreniam srdca 
a ciev na stope

A čo spomínaný klinicko-fyziologický 
výskum? „Jeho ťažiskom je 
u nás regulácia a dysregulácia 
kardiovaskulárneho systému v rôznych 
vekových kategóriách od novorodencov 
až po adolescentov a mladých dospelých, 
a to zdravých alebo s diabetes mellitus 
typu 1, nadváhou, obezitou alebo 
psychiatrickými ochoreniami. Ale 
to vám najlepšie vysvetlí profesor 
Michal Javorka,“ hovorí vedúca 
ústavu a už ho aj volá do pracovne. 
Na nedostatok dynamiky a nových 
sociálnych kontaktov sa počas tohto 
stretnutia teda naozaj nemôžem 
sťažovať. (Asi prezieravo predvídali, 
čo príde, vzdychnem si o mesiac 
neskôr pri fi nalizovaní textu.) „Ten sa 
venuje výskumu v oblasti hodnotenia 
stavu regulácie činnosti srdca a ciev 
autonómnym nervovým systémom,“
dodá ešte a v kresle predo mnou 
ju vystrieda už spomínaný kolega. 
Skúsme teda začať autonómnym 
nervovým systémom. Čo si pod tým 
mám predstaviť? „Pod autonómnym 
nervovým systémom sa rozumie tá časť 
nervovej sústavy, ktorá slúži k riadeniu 
činnosti vnútorných orgánov,“ začína. 
„Je to systém až na vzácne výnimky 
neovládateľný vôľou a tvorí ho osobitná 

Študent si spirometrom meria 
vitálnu kapacitu pľúc

Simulácia vyšetrenia komplexnej 
stresovej reakcie



48  naša univerzita naša univerzita  49

skupina periférnych nervov. Jeho 
hlavnými zložkami sú parasympatikový 
a sympatikový nervový systém,“
pokračuje. Parasympatikus sa uplatňuje 
najmä v pokojových podmienkach – 
slúži metabolizmu, regenerácii a tvorbe 
telových rezerv. Sympatikus, naopak, 
pripravuje organizmus na situácie 
s vysokým energetickým výdajom 
– je aktívny pri útočnom, únikovom 
správaní alebo výnimočnej námahe. 
Vďaka protichodným účinkom oboch 
systémov je možné jemné ovládanie 
orgánov. „Autonómny nervový systém 
inervuje hladké svalstvo tráviaceho 
systému, močového mechúra a močových 
ciest, dolných dýchacích ciest, potné, 
tráviace a slzné žľazy, nadobličky, ale 
i hladké svalstvo ciev a srdcový sval. Práve 
regulácia kardiovaskulárneho systému je 
to, čo zaujíma nás,“ vysvetľuje.
Skúmať nervy regulujúce činnosť srdca 
a ciev pritom vôbec nie je jednoduché, 
sú totiž skryté. Je to však veľmi dôležité. 
„Pochopenie vzájomných interakcií 
v rámci zložitej regulácie srdca a ciev nám 
umožní lepšie charakterizovať porušenú 
kardiovaskulárnu reguláciu počas rôznych 
ochorení a môže poukázať aj na nové 
možnosti liečby týchto stavov,“ približuje. 
„Veľké množstvo ochorení je totiž tzv. 
funkčných,“ hovorí. Funkčné ochorenie 
je poruchou činnosti orgánu, pri ktorej 
však nebola zistená porucha štruktúry 
orgánu. „Napr. pri ateroskleróze je 
možné doslova vidieť, že za zúženie 
cievy a s tým spojené nedostatočné 
zásobovanie príslušného orgánu krvou 
a kyslíkom môže usádzanie cholesterolu 
na vnútornej stene cievy. Pri funkčnom 
ochorení však nevieme identifi kovať 
príčinu na základe štrukturálnych (a ľahko 
pozorovateľných) zmien,“ pokračuje. 
Ak aj poznáme prvotnú príčinu, často 

nepoznáme všetky mechanizmy, ktoré 
k ochoreniu vedú. „Trebárs vieme, že 
stres vedie k vysokému tlaku. To sme 
zistili empiricky. Vieme aj to, že väčšie 
množstvo nervových impulzov spôsobí, 
že cievy sú stiahnutejšie, čo pre srdce 
znamená, že musí silnejšie pumpovať 
krv, lebo do úzkych rúrok sa krv pumpuje 
ťažšie než do širších. Práve to môže 
spôsobiť hypertenziu. No už nevieme, 
prečo niekto dostane arytmiu a prečo 
niekto nie, čo často súvisí s nervami, 
ktoré regulujú srdce a cievy. Práve preto 
študujeme presné mechanizmy, aby sme 
časom mohli ovplyvniť medzikroky, aby 
nevznikla hypertenzia vplyvom stresu,“
ozrejmuje jeden z cieľov výskumu.
Práve kvôli tomu zbierajú obrovské 
množstvo dát. „Kým vo svete je 
bežné, že z parametrov týkajúcich sa 
kardiovaskulárneho systému merajú 
iba frekvenciu srdca a tlak krvi, my 
meriame tých parametrov až 20. Okrem 
frekvencie srdca je to napr. aj systolický 
objem srdca (koľko krvi srdce vyvrhne 
pri jednom údere), systolický tlak krvi, 
diastolický tlak krvi či stredný tlak 
krvi. Meriame aj parametre týkajúce 
sa dýchania, napr. zmeny pľúcnych 
objemov. Potom sú tam parametre, 
ktoré sa dajú zo získaných dát počítať, 
napr. odpor všetkých ciev v tele – to je 
veľmi významný parameter, na základe 
ktorého vieme zistiť, či sú cievy ako celok 
skôr zúžené, alebo sú v normálnom stave. 
Ďalej sú to parametre, ktoré opisujú 
časové úseky v rámci srdcovej systoly, 
napr. ako dlho sa srdce pripravovalo 
na vytlačenie krvi do ciev, ako dlho 
trvalo samotné vytlačenie a pod.“
Prečo tieto parametre vyhodnocujú 
len oni? „Jednak na to máme potrebný 
set prístrojov, ktoré nám umožňujú 
simultánne a neinvazívne snímanie 

mnohých parametrov, jednak sú to 
parametre, ktoré klinikov zatiaľ až tak 
veľmi nezaujímajú, pretože najprv treba 
objasniť, ako tieto parametre spolu 
súvisia a ako sa navzájom ovplyvňujú. To 
je práve naša úloha,“ hovorí.
Pri hodnotení sa vychádza zo 
skutočnosti, že frekvencia srdca a tlak 
krvi sa neustále menia, oscilujú, a to 
aj v prípade, že sa ľudský organizmus 
nachádza v relatívne stabilnom stave. 
Na analýzu týchto oscilácií – variability 
rôznych parametrov – sa preto aplikujú 
viaceré pre medicínu neštandardné 
matematické metódy. Práve preto 
tím profesora Michala Javorku 
spolupracuje s biomedicínskymi 
inžiniermi, a to nielen zo Slovenska, ale 
i z Austrálie, Nemecka, Česka, Talianska 
a Poľska. „My im pomáhame pochopiť, čo 
tie čísla znamenajú v lekárskej reči, teda 
čo môže spôsobiť v tele to, keď vyjde 
tento parameter tak alebo onak; oni to 
vedia spočítať a vyjadriť matematicky,“
uzatvára.
Okrem toho sa v rámci ústavu 
venujú aj výskumu tlaku krvi a jeho 
variability u zdravých i patologických 
novorodencov. Tím pod vedením 
profesora Kamila Javorku v spolupráci 
s Neonatologickou klinikou 
a Neurochirurgickou klinikou JLF 
UK a UNM skúma vývoj aktivít 
parasympatika a sympatika pri regulácii 
systémového tlaku krvi nedonosených 
novorodencov s rôznou pôrodnou 
hmotnosťou a rôznym vekom, 
o ktorom sa v súčasnosti veľa nevie. 
Rozdielny vývoj môže mať pritom za 
následok určité formy dysregulácie 
kardiovaskulárneho systému 
i v neskoršom veku.

Reakcia na stres pri ADHD, 
autizme a depresii

K poznaniu zložitých vzťahov medzi 
aktivitou autonómneho nervového 
systému, včasnými aterosklerotickými 
zmenami, zápalovými markermi 
a osobnostnou charakteristikou 
z hľadiska rizika a vývoja adolescentnej 
depresie chce prispieť tím profesorky 
Ingrid Tonhajzerovej, ktorý úzko 
spolupracuje s Psychiatrickou klinikou 
JLF UK a UNM a ďalšími odborníkmi 
z praxe. O čo presne ide? „Zaoberáme 
sa predovšetkým psychosomatikou, teda 
problematikou vzájomného pôsobenia 
duševných a telesných procesov pri 
vzniku alebo liečení rôznych chorôb, 
pričom sledujeme najmä – zjednodušene 
povedané – odozvu organizmu na 
komplexnú stresovú reakciu,“ odpovedá 
mi profesorka Tonhajzerová, ďalší 
sociálny tromf do mojej martinskej 
zbierky.
Práca jej tímu má dva dôležité rozmery. 
V rámci vedeckého zamerania skúmajú 
patomechanizmy stresovej odpovede 
so zameraním na psychické poruchy, 
ako je ADHD, autizmus, ale i depresia, 
pričom sa snažia vyselektovať 
biomarkery, ktoré by poukazovali na 
tento typ zdravotného rizika. Druhým 
rozmerom je personalizovaná terapia 
klientov, ktorými sú deti a adolescenti. 
„Vďaka komplexnosti nášho vyšetrenia 
dokážeme o nich nazbierať množstvo 
informácií. Tie vieme potom posunúť ich 
psychológom či psychiatrom, ktorých 
to môže usmerniť pri diagnostike či 
ďalšej liečbe. Tiež vieme aplikovať 
nefarmakologické terapeutické postupy 
na zníženie stresovej odpovede,“ hovorí.
Ako teda vyzerá vyšetrenie? „Keďže 
potrebujeme zistiť, ako funguje 
organizmus v pokoji, klienta najprv 
posadíme sem,“ ukáže na kreslo 
pripomínajúce zubárske, „kde niekoľko 
minút pokojne sedí. My zatiaľ nasnímame 
všetky potrebné parametre – od 
frekvencie srdca, krvného tlaku, rýchlosti 
pulzovej vlny cez vodivosť a teplotu kože 
až po zrenicový refl ex, ktorý vyšetrujeme 
jednak aplikáciou svetla do oka, jednak 
eyetrackingom, ktorý skúma spontánne 
pohyby oka.“ Potom klienta vystavia 
rôznym stresovým podnetom, počas 
ktorých dajú dokopy jeho komplexný 
stresový profi l. Z fyziologických 
stresových podnetov je to napr. 
chladový test, počas ktorého si klient 
ruky až predlaktia ponorí na niekoľko 
minút do nádoby so studenou 
vodou. „Z kognitívnych podnetov 
sa využíva mentálna aritmetika, 
t. j. ráta jednoduché príklady, pričom 
testujeme funkčnosť mozgových funkcií. 
Na objektívne testovanie pozornosti 

a impulzívnosti, ktoré sú dôležitými 
ukazovateľmi pri ADHD, autizme, ale 
i depresii, používame tzv. Go/No-Go 
Task. To je test, v ktorom sa striedajú 
dva typy podnetov – pri Go podnete 
má participant stlačiť tlačidlo, pri 
No-Go podnete je cieľom túto reakciu 
potlačiť a nič neurobiť,“ vysvetľuje. 
Z emočných podnetov je to prezeranie 
obrázkov – najprv pozitívnych, potom 
neutrálnych a nakoniec negatívnych. 
Klient ich voľne sleduje, potom 
povie, ako sa pri ich prezeraní cítil. 
Tak sa zisťuje, ako ho ovplyvnili na 
vedomej úrovni. To, ako ho ovplyvnili 
na nevedomej úrovni, t. j. ako sa to 
odrazilo na funkciách organizmu so 
zameraním na autonómny nervový 
systém, už skúmajú prostredníctvom 
načrtnutej biologickej spätnej väzby. 
Práve to je podstata psychosomatiky. 
„Je dôležité zistiť, ako napr. pri depresii 
reagujú na pozitívnu a ako na negatívnu 
emóciu. Každý to berie tak, že depresia 
v adolescentnom veku reaguje zle 
na negatívne podnety, ale zisťujeme, 
že je to presne naopak – adolescenti 
na pozitívne obrázky reagujú zle, na 
negatívne reagujú dobre. Znamená to, že 
sú stotožnení s negatívnym afektom, čo 
je ukazovateľom, že sú v depresii. Práve 
takéto zistenia sú veľmi dôležité pre 
klinickú prax,“ hovorí.

Nielen z výskumu je ústav živý

Na ústave už tretie funkčné 
obdobie sídli predsedníctvo 
výboru Slovenskej fyziologickej 
spoločnosti SLS. Predsedníčkou je 
vedúca ústavu Andrea Čalkovská, 
vedeckým sekretárom profesor 
Kamil Javorka. „Mať v tíme pána 
profesora je obrovská česť, je vynikajúci 
vedec, okrem toho je mimoriadne 
pracovitý a má množstvo skúseností 
s vedením,“ pochvaľuje si spoluprácu 
profesorka Čalkovská. Profesor 
Kamil Javorka stál na čele ústavu 

viac než dve desaťročia, intenzívne 
rozvíjal a rozvíja pracovisko v oblasti 
pedagogickej a vedeckovýskumnej 
činnosti a kvalifi kačného rastu učiteľov. 
Ako zostavovateľ stojí za celoštátnou 
učebnicou Lekárska fyziológia. Okrem 
toho je šéfredaktorom fakultného 
časopisu Acta Medica Martiniana. Je 
to odborný časopis v angličtine, ktorý 
vychádza trikrát do roka, a to už 20 
rokov. Štúdie v ňom publikované 
sa venujú základným medicínskym 
disciplínam, ale aj klinickým 
oblastiam vrátane preventívnej 
medicíny, verejného zdravotníctva či 
ošetrovateľstva.
K neodmysliteľným činnostiam 
zamestnancov ústavu patrí aj písanie 
odborných publikácií, z ktorých viaceré 
boli ocenené, a organizovanie či 
participácia na vedeckých a odborných 
podujatiach, ako sú odborné schôdze 
Spolku lekárov v Martine či Martinské 
dni dýchania, združujúce každé dva 
roky členov a priateľov Martinskej 
školy respirológie. Okrem toho ústav 
zvykne hosťovať aj Fyziologické dni, čo 
je výročné podujatie českej a slovenskej 
fyziologickej spoločnosti – práve 
začiatkom februára 2020 sa po 12 
rokoch konali opäť v Martine. Tiež sa 
podieľajú na organizácii konferencií 
Komisie experimentálnej kardiológie, 
opakovane sa spolupodieľali na 
organizovaní medzinárodných 
sympózií na európskych fyziologických 
podujatiach.
Zapájajú sa však aj do vedecko-
-popularizačných podujatí, ako sú 
fakultné dni otvorených dverí, Týždeň 
vedy a techniky na Slovensku, Martinská 
letná detská univerzita či Európska 
noc výskumníkov. „Aj týmto spôsobom 
sa snažíme nielen výskum nášho ústavu, 
ale i fyziológiu ako takú priblížiť laickej 
verejnosti, aby sme jej ukázali, akým 
fascinujúcim mechanizmom je ľudské 
telo,“ dodáva oduševnene.

Vedúca ústavu Andrea Čalkovská

Maroš Kolomazník pri surfaktometri pracujúcom na 
princípe pulzujúcej bubliny
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PRÍBEH ŠTUDENTA

KEĎ VÁM VEK 
NEBRÁNI BYŤ 
„ČÍSLOM“

text: Erika Hubčíková
foto: Tomáš Madeja

Hľadali sme ochotného seniora, našli sme chodiaci recept na vitalitu. 
Má 71 rokov, ale kalendár nabitý aktivitami, životný elán a iskru v oku 
by mu mohli závidieť aj dvadsiatnici, o motivačných spíkroch ani 
nehovoriac. Predstavujeme vám Pavla Dumana, druháka na Univerzite 
tretieho veku Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského 
v Bratislave (UTV CĎV UK).

Inžiniersky titul pred menom ma 
inšpiruje k prvej otázke: „Čo a kde ste 
študovali?“ „Energetiku na Slovenskej 
vysokej škole technickej v Bratislave 
(dnes STU),“ odpovedá Pavol, ktorý na 
vysokú nastúpil v neľahkej dobe – písal 
sa rok 1968. „Štúdium sa pre mňa začalo 
okupačným štrajkom na fakulte už deň 
po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy,“ 
upresní. Po skončení inžinierskeho 
štúdia si spravil ešte štvorsemestrálny 
postgraduál svetelnej techniky, ktorej 
sa až do začiatku 80. rokov venoval 
aj profesionálne. „Bola to mnou 
vysnívaná práca: robili sme to, na čo 
si bežní elektroprojektanti netrúfali – 
ako osvetľovanie jaskýň či športovísk,“ 
spomína s oduševnením. Následne 
vystriedal viacero firiem zvučných mien, 

vyštudovanému odboru však ostal verný 
naďalej. Posledných 20 rokov svojej 
kariéry strávil v Slovenskej inovačnej 
a energetickej agentúre, kde prešiel 
viacerými riadiacimi funkciami. Hoci je 
na dôchodku už dva roky, stále pracuje 
na dohodu.

Uchvátil ho svet opery

Na UTV ho priviedol dobrý príklad jeho 
manželky. Ale až po čase. „Kým som 
pracoval, stále som si vravel, že sa ma to 
netýka. No odchod z práce bol obrovskou 
ranou pre psychiku. Kto to nezažil, ten 
nepochopí. Naraz som sa začal cítiť 
neužitočný. Nie je to o peniazoch. Skrátka 
som vedel, že nejako sa musím zamestnať. 
A tak som sa sem prihlásil,“ opisuje cestu 
na UK.
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Ako to na UTV vlastne funguje? 
„Prihlásiť sa môže každý, kto prekročil 
vekovú hranicu 50 rokov,“ vysvetľuje. 
„Štúdium trvá štandardne dva alebo 
tri roky. Závisí to od toho, aký študijný 
program si zvolíte. Výučba sa realizuje 
raz za dva týždne, a to vo forme 
prednášky, seminára, cvičení či exkurzie. 
To znamená 14 dvojhodinových 
stretnutí za akademický rok,“ dodáva 
zbehlo. Prvý ročník je tzv. všeobecný, 
čomu zodpovedá aj pestré tematické 
zameranie prednášok. Seniori sa 
počas neho oboznámia napríklad 
s odporúčaným pohybovým režimom 
a športom vhodným pre ich vek, 
ale zabŕdnu aj do takých tém, ako 
je záhradníctvo, základné hodnoty 
a princípy práva v demokratickom 
štáte, marketing či terapia umením. 
V nasledujúcich rokoch pokračujú 
v štúdiu zameranom na špecializované 
oblasti podľa vlastného výberu. 
Aktuálne sa cca 2000 seniorov na UK 
vzdeláva napríklad v oblasti astronómie, 
histórie, kulturológie, ale i empatickej 
asertivity, informatizácie, spoločenských 
tancov či jogy.

„Ten prvý ročník je veľmi dobrý. Získate 
prehľad o rôznych veciach,“ pochvaľuje 
si Pavol, ktorý si obzvlášť zamiloval 
prednášky o opere docenta Tomáša 
Surého. „Keď nám pustil áriu v podaní 
Cecilie Bartoli, zostal som paf. Spamätal 
som sa z toho až doma, tak som mu len 
rýchlo napísal e-mail, kde si to môžem 
nájsť na internete. Hneď mi odpísal. 
Potom som tým zaťažoval celú rodinu: 
,Všimnite si tie koloratúry...‘“ smeje sa. 
Práve svet opery Pavla lákal najviac, 
lenže tento rok sa, žiaľ, neotvoril. Preto 
sa rozhodol pre štúdium psychológie 
a práva. „Chcel som si vybrať niečo, s čím 
som dosiaľ takmer vôbec neprišiel do 
kontaktu,“ objasňuje motiváciu. Za to, 
že môže naraz navštevovať dva študijné 
programy, vďačí súhre šťastných 
okolností – v oboch preňho ešte bolo 
miesto a ich výučba sa neprekrýva. 
„Jeden štvrtok tak mám právo, ďalší 
štvrtok zas psychológiu,“ vysvetľuje.

Prednášky sa končia potleskom

Čo sa už stihol naučiť? „Ideme od 
základov. V psychológii sme sa stihli 
oboznámiť s tým, ako sa po tejto stránke 
vyvíja dieťa, ako vníma svet okolo seba 
a ako sa tento pohľad vekom mení. 
Mali sme tiež prednášky o prístupoch 
rôznych psychológov, rozprávali sme 
sa o tom, ako sa starať o pamäť či ako 
súvisí psychika a somatické ochorenia,“ 
menuje. „Podobne je to aj v práve. 
Prešli sme si úvodom do správneho 
práva, povedali nám viac o zdravotnom 

a sociálnom poistení, tesne pred voľbami 
sme riešili zákon o voľbách do NR SR. 
Teraz sme začali finančné právo,“ 
hovorí, vyzdvihujúc prínos a praktické 
zameranie prednášok. Tie však nie sú 
jedinou formou výučby. „Manželka chodí 
na dejiny Slovenska a výtvarného umenia, 
takže pomerne pravidelne absolvuje aj 
exkurzie po meste a galériách,“ dodáva.

Ako sa mu štúdium vlastne pozdáva? „Sú 
tu vynikajúci vyučujúci – zatiaľ mám takú 
skúsenosť, že každá prednáška sa končí 
potleskom a niektoré dokonca standing 
ovations,“ hovorí. Lektormi sú univerzitní 
pedagógovia z fakúlt UK a VŠMU, ako 
aj odborníci z praxe. „Koronavírus nám 
momentálne výučbu trošku skomplikoval, 
ale vyučujúci sú pohotoví – niektorí 
vzdelávajú dištančnou formou, prednášky 
a poznámky dostávame e-mailom,“ 
napíše mi na margo aktuálnej situácie 
pár týždňov po našom stretnutí.

Ako je to so skúškami? „Na konci 
ročníka v rámci spoločných konzultácií 
s vyučujúcim debatujeme o prednášaných 
témach. Je to skôr zopakovanie, 
upevnenie si toho, čo sme sa na 
prednáškach dozvedeli,“ približuje Pavol. 
Ten si už o rok (ak pôjde všetko, 
ako má) bude môcť na slávnostnej 
promócii v aule prevziať osvedčenie 
o absolvovaní záujmového vzdelávania 
na UTV.

Fandí metalu i cestám po svete

Ak bude celé štúdium také plodné, 
ako bol jeho prvý ročník, má sa na čo 
tešiť. Vlani sa totiž na UTV zapísal aj 
do krúžku Spevom k radosti. „Chodili 
sme tam asi 15, stretávali sme sa raz do 
týždňa, spievali sme všeličo, najmä ľudové 
piesne, pop, folk a country,“ približuje. 
„Okrem toho to pre nás bola aj veľmi 
milá forma spoločenskej realizácie,“ 
ozrejmuje s nadšením tenor, ktorý mal 
k hudbe vždy blízko. Svoj hudobný vkus 
pritom ani zďaleka neobmedzuje len 
na spomenuté žánre. „Na strednej sme 
žili rockom. To mi zostalo. Rád si však 
vypočujem aj blues či metal,“ hovorí 
a mne skoro vypadnú oči. „Hej, v lete 
som bol na koncerte Metallicy vo Viedni, 
pred rokom na Ozzym Osbourneovi 
v Prahe a teraz v máji sa s dcérou a so 
synom (ak to okolnosti dovolia) chystáme 
na Nicka Cavea,“ dodá šibalsky.

Minulý rok stihol na UTV absolvovať 
ešte aj štvormesačný kurz ruštiny. 
„Chceli ste si oprášiť vedomosti?“ 
prebudí sa vo mne úctivý mileniál. 
„Aj to,“ prikyvuje. „No najmä sme 
mali s manželkou pred zájazdom po 
Transsibírskej magistrále,“ utrúsi len 

tak mimochodom o ceste skrz polku 
zemegule. Hoci tvrdí, že u nich doma 
je väčším cestovateľom manželka a on 
je len technický a odborný sprievodca, 
neskrýva, že to bol aj preňho obrovský 
zážitok. Za 18 dní prešli nielen veľkú 
časť Ruska, ale dostali sa i do Mongolska 
a Číny. „Dodnes sledujem predpoveď 
počasia aj v Moskve, Ulanbátare 
a Pekingu,“ priznáva nostalgicky.

S kamarátmi si založili klub

Hoci majú seniori na UK aj svoje 
vlastné občianske združenie, a to 
Klub UTV, ktorý pripravuje rôzne 
podujatia pre svojich členov v záujme 
kvalitného využívania voľného času, 
Pavol v klube zatiaľ nie je. Aspoň nie 
v tomto. S kamarátmi si však pred 
rokmi, inšpirovaní jedným humoristicko-
-satirickým románom od Kingsleyho 
Amisa a Roberta Conquesta, založili 
vlastný Egyptologický klub. „Je to krycí 
názov, aby nás manželky sem-tam pustili 
na dve deci,“ zaiskrí sa mu v očiach. 
„Náš hlavný stan sídli v jednej vieche na 
Obchodnej. Stretávame sa šiesti-siedmi, 
jeden kamarát chodí až z Nitry,“ prezradí. 
„Máme medzi sebou aj kapitána, ale 
naozajstného, takže si raz za rok na 
týždeň požičiame jachtu a plachtíme po 
Jadrane,“ spomenie ďalší z koníčkov.

Tým sa však ich výpočet nekončí. 
Chodí plávať, pričom ako rodený 
Petržalčan nedá dopustiť na miestnu 
plaváreň. Okrem toho aj beháva. Hoci 
má potrebu dodať, že nie je vrcholový 
športovec a všetko robí len dovtedy, 
kým ho to baví, vypadne z neho, že 
ešte vlani zabehol aj minimaratón. So 
ženou pestujú cyklistiku i vysokohorskú 
turistiku, na ktorú cez leto berú už 
aj dve staršie vnučky. Tretia, zatiaľ 
najmladšia, má len rok.

A čo by Pavol Duman odkázal svojim 
rovesníkom, ktorí štúdium na UTV 
stále zvažujú? „Neváhajte! Popri iných 
aktivitách skúste zaujímavo vyplniť svoj 
voľný čas. Rozšírite si svoje obzory. UTV 
má širokú ponuku ďalšieho vzdelávania. 
Určite si vyberiete a prídete štúdiu na 
chuť! Viem, o čom hovorím. Sám som to 
na sebe odskúšal.“
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Vedeli ste, že kedysi sa u nás každoročne 
organizoval Beh jari? Išlo o najmasovejšie športové 
podujatie bratislavských vysokoškolákov, ktoré 
organizovali študenti Filozofickej fakulty UK. 
Hlavnou cenou bol Putovný pohár dekana FiF UK, 
ktorý získavala fakulta s najväčším percentuálnym 
zastúpením účastníkov behu. Za 18 zrealizovaných 
ročníkov v rokoch 1972 až 1989 sa na podujatí kvôli 
pohybu a radosti z neho stretlo tisíce bežcov – 
amatérov, nadšencov i súťaživých typov snažiacich 
sa „uhrať“ čo najlepší výsledok pre svoju fakultu.

História Behu jari sa začala písať dňa 24. apríla 1972, 
keď študenti z FiF UK zorganizovali toto bežecké 
podujatie na trati v Sade Janka Kráľa. Cieľovou 
rovinkou vtedy prebehlo 516 pretekárov. Ich počet 
sa každým rokom zvyšoval, postupne sa menila aj 
trať – najskôr ju vytýčili v Horskom parku, neskôr 
v lesoparku v Mlynskej doline.

Najviac údajov máme o IX. ročníku, ktorý sa 
konal v dňoch 14. až 18. apríla 1980 v areáli 
Študentského domova Ľ. Štúra v Mlynskej doline. 
Trať merala jeden kilometer, časový limit bol pre 

mužov stanovený na päť, pre ženy na desať minút, 
v cieli na všetkých čakala sladká odmena – malá 
čokoládka. Organizátori už niekoľko týždňov vopred 
propagovali podujatie – pripravovali bulletiny, 
pútače, oznámenia o podujatí nachádzali študenti 
vo svojich poštových schránkach na všetkých 
bratislavských internátoch. Ich usilovnosť sa odrazila 
aj na účasti: podujatia sa zúčastnilo 5979 bežcov 
z UK, a to tak z radov študentov, ako i pedagógov, 
čo bolo v porovnaní s prechádzajúcim ročníkom 
o 2600 pretekárov viac. Akoby zázrakom sa nám 
zachovali aj údaje o celkových výsledkoch. Putovný 
pohár dekana FiF UK vtedy získala už druhýkrát 
v histórii podujatia Prírodovedecká fakulta UK. Na 
pomyselný stupienok víťazov sa dostala aj Fakulta 
telesnej výchovy a športu UK a tesne za ňou 
Filozofická fakulta UK.

Z ďalších kusých informácií vieme, že na trati  
X. ročníka, ktorý sa konal v dňoch 30. marca až 
3. apríla 1981, stáli nielen členovia obľúbeného 
Televízneho klubu mladých, aby o podujatí nakrútili 
reportáž, ale aj Ján Schuster s ceruzkou, autor 
nasledujúcej kresby.

APRÍL 
KEDYSI PATRIL 
BEHU JARI

text: Mária Grófová
foto: Archív UK



text: Vanesa Kosztolányiová a kol., 
KSJL PdF UK
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MÄKČIŤ 
ČI NEMÄKČIŤ?
Nedávno som si všimla, že moja stará mama, ktorá 
väčšinou rozpráva nárečím, vyslovuje meno Martin
mäkko. Chcela som ju na to upozorniť, avšak ona 
ma vysmiala, že dnešní mladí ľudia už vôbec nevedia 
pekne mäkčiť. Vraj si to všíma každý deň v televízii. 
Veď predsa aj Budatín vyslovujeme mäkko. Tak ako 
to teda je?
Mnohí z nás nevedia, že vlastné meno Martin je 
meno cudzieho pôvodu. V slovenskom jazyku je 
výslovnosť d, t, n, l pred i, í, e v zásade mäkká, avšak 
pri niektorých slovách cudzieho pôvodu sa uplatňuje 
tvrdá výslovnosť. V Pravidlách slovenského 
pravopisu (2013) sa uvádza, že spoluhlásky 
d, t, n, l vyslovujeme ako ď, ť, ň, ľ v prípade, ak za 
nimi nasledujú samohlásky i, í, e alebo dvojhlásky 
ia, ie, iu v domácich a zdomácnených slovách, 
napríklad v slovách ako telo, delo, leto, niekto...
Avšak uvedená kodifi kačná príručka používateľov 
jazyka upozorňuje aj na prípady, v ktorých dané 
samohlásky a dvojhlásky nezmäkčujú pred nimi 
stojace spoluhlásky d, t, n, l. Mená cudzieho pôvodu 
si zväčša zachovávajú svoju tvrdú výslovnosť, 
napríklad v slabikách de, di (Adela, Benedikt),
v slabikách te, ti (Peter, Martin), v slabikách ne, ni 
(Petronela, Dominik), v slabikách le, li (Lea, Lívia). 
Všetky tieto mená sú prevzaté, a preto výslovnosť 
týchto mien ostala tvrdá. Napríklad vlastné meno 
Martin pochádza z latinského mena Martinus, 
v ktorom je tvrdá spoluhláska t, preto sa meno 
Martin v slovenčine vyslovuje tvrdo. Ako uvádzajú 
Pravidlá slovenskej výslovnosti od Ábela Kráľa 
(2016), aj i v odvodzovacej prípone -ín v domácich 
slovách spôsobuje zmäkčenie predchádzajúcej 
spoluhlásky, napríklad v slovách Budatín, Lučatín. 
Naopak, ak sa odvodzovacia prípona -ín, -inka (-ínka) 
nachádza v slovách cudzieho pôvodu, nezmäkčuje 
predchádzajúcu spoluhlásku, ako je to napríklad 
v slovách pralinka, uršulínka, v názvoch Berlín, Kolín
a menách ako Augustín, Konštantín.
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