


EditoriálARDO

Svet beží.

Každú sekundu objavuje nové veci, ktoré ho 
posúvajú vpred. Čo nás tam vpredu čaká,  
nevieme.

Niektoré novodobé témy však v spoločnosti 
rezonujú dlhšie ako iné. Prečo sa o 
niektorých veciach hovorí viac  ako o iných?  
Je neočkovanie len pochabosť biomatiek?
Je vegánstvo výmyslom ľudí, ktorí chcú byť 
len zaujímaví?
Prečo niektorí vyhadzujú kilá potravín a iní 
nemajú čo  jesť?

…

Trendov v diskusii je mnoho.
Trápne ticho nehrozí...
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O hOmeOpAtii

7. ročník, číslo 22

Placebo, neplacebo, aj homeopatické prípravky sú (nielen) v súčasnosti často využívané 
v rámci terapie. Vývojom analytických prístrojov a zdokonaľovaním súčasných 
farmaceutických technológií liečivých prípravkov sa experti postupne rozdeľujú do 
dvoch skupín. Prvá skupina zastáva odmietavý postoj,  zatiaľ čo druhá skupina považuje 
homeopatiu za oprávnene patriacu samostatnú kategóriu terapeutického prístupu.

Korene homeopatie siahajú do rôznych 
úsekov histórie, avšak s určitosťou môžeme 
povedať, že prvýkrát v rámci oficiálnej terapie 
prispel homeopatiou nemec Christian Samuel 
Hahnemann na prelome 18. a 19. storočia. 
Hahnemann, chemik a toxikológ bol zástancom 
tzv. pravidla podobnosti, ktoré spočívalo v 
sledovaní účinku rôznorodých látok na chorý 
organizmus. Tento bádateľ poznal toxické účinky 
rastliny Veratrum album, L. (kýchavica biela) 
prejavujúce sa silnými hnačkami, zvracaním a 
dehydratáciou, avšak zistil, že v malých dávkach 
vykazuje kýchavica biela terapeutický účinok 
pri cholere. Na základe týchto zistení začal 
Hahnemann chorým riediť extrakt z kýchavice 
bielej za účelom odstránenia vedľajších účinkov 
miešaním. Zistil, že riedené extrakty vykazovali 
aj naďalej vedľajšie účinky a pri veľkom zriedení, 
kedy vymizli toxické efekty, zmizol i hlavný – 
terapeutický účinok. Preto namiesto miešania 
začal extrakty intenzívne pretrepávať, čím 
bola účinná látka potencovaná. Takýto liečivý 
prípravok nielen že nevykazoval nežiadúce 
účinky, ale zachoval si svoj terapeutický účinok.

Princípy homeopatie, ako osobitnej metódy 
terapie sa objavili taktiež v Corpus Hippocraticum, 
ktorého notoricky známy autor Hippokrates 
uvádza pravidlo podobnosti ako základ princípu 
liečivej metódy – Similia similibus curantur, v 
preklade „nech je podobné liečené podobným“. 
Hippokrates opísal podobné využitie ako 
Hahnemann aj v prípade Lytta vesicatoria, L. 
(pľuzgiernik lekársky), 
ktorý vykazuje toxický 
účinok na úrovni 
hematúrie a cystitídy, 
pričom v malých 
dávkach lieči zápal 
močových ciest. K 
podobným záverom 
dospeli tiež Galen a 
Paracelsus.

Zákon podobnosti je totiž založený na poznatku, 
že každá látka, ktorá je schopná v merateľných 
koncentráciách vyvolať u zdravého jedinca určitý 
súbor symptómov, je tiež schopná v nekonečne 
malých dávkach tento súbor symptómov u 
chorého pacienta liečiť. Tak napr. Belladonna 
(Ľuľkovec zlomocný) by mohla byť použitá na 
liečbu šarlachovej horúčky, pretože príznaky, 
ktoré vzniknú po otrave Belladonou sú veľmi 
podobné príznakom pri šarlachovej horúčke.

Ľuľkovec zlomocnýVeratrum album

Lytta vesicatoria
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Z vyššie uvedeného je teda možné homeopatiu 
opísať ako nešpecifickú stimulačnú terapiu 
imunitného systému, ktorá pomáha organizmu 
vlastnými silami bojovať proti príčine ochorenia. 
Na rozdiel od homeopatie, alopatická terapia 
(konvenčná terapia využívaná v medicíne, 
založená na podávaní napr. antibiotík alebo iných 
chemoterapeutík) sa zakladá na jednoduchých 
logických predpokladoch, napríklad, že liečivo 
pôsobí inhibične, deštrukčne, substitučne 
alebo iným, neznámym efektom na konkrétnej 
úrovni organizmu. Účinok liečiva je spravidla 
farmakologický, imunologický, alebo spočíva v 
ovplyvnení metabolizmu. Keďže homeopatia 
sa nezakladá na týchto predpokladoch, je 
často spájaná s placebo efektom. Pri riedení 
homeopatickej suroviny sa v prípravku 
nevyskytuje molekula pôvodnej látky, takže 
účinok nemožno spojiť s molekulami liečivej 
látky, ale časticami menšími než je atóm. K 
tomuto tvrdeniu prispievajú zistenia, že účinok 
homeopatík sa ruší vplyvom energetických 
zdrojov ako je zvýšená teplota, RTG a svetelné 

žiarenie.
Mechanizmus účinku homeopatických 
prípravkov sa v súčasnosti opiera o teóriu 
strún, podľa ktorej nie sú základom hmoty 
korpuskulárne častice, ale jednorozmerné struny. 
Spôsob chvenia a vibrácie ako i kombinácia týchto 
strún je zodpovedná za vznik subatomárnych 
častíc ako je protón, neutrón alebo elektrón. 
V homeopatickom prípravku je teda surovina 
zdrojom špecifickej informácie, ktorá je 
pretrepávaním a korektným technologickým 
postupom prevedená do nosiča v podobe 
pomocnej látky. Tieto špecifické informácie 
fungujú ako liečivé signály na elektromagnetickej 
báze a sú prenášané molekulovou väzbou 
alkoholu, mliečneho cukru alebo inej pomocnej 
látky zo suroviny do liečivého prípravku. Teória 
ďalej tvrdí, že prítomná špecifická informácia 
v podobe strún potom reaguje so senzormi v 
organizme a tie následne spúšťajú imunitnú 
reakciu, ktorá udržuje rovnováhy zodpovedné za 
zdravie na danej úrovni. 

SuROviny pRe výRObu hOmeOpAtických pRípRAvkOv
Technológia výroby homeopatík sa odráža od 
exaktného sledovania patologického procesu v 
organizme. Homeopatická terapia sa zakladá na 
úspešnosti len v tom prípade, ak má organizmus 
funkčný obranný systém a ak je porucha 
reverzibilná. Dokonca sa v diele Materia medica 
homeopatica uvádza, že pri pokročilom štádiu 
poruchy sa musí použiť alopatický liek. Po 
dôkladnom poznaní konkrétnej patologickej 
reakcie v organizme sa volia suroviny 
anorganického, niekedy aj syntetického pôvodu 
(Picrinicum acidum). Suroviny môžu byť kovmi 
a nekovmi, kyselinami, sodnými, draselnými 
a inými soľami kyselín, ďalej sa používajú aj 
organické kyseliny ako je kyselina mravčia a 
salicylová. Približne 60% používaných surovín v 
homeopatikách sú suroviny rastlinného pôvodu, 
často priamo spracované v čerstvom stave. 
Oproti alopatii, ktorá využíva asi len z 30% 
prípadov suroviny rastlinného pôvodu, sa pri 
homeopatii používajú aj iné časti rastlín (čerstvé 
vykvitnuté rastliny) a často sa používajú pre iný 
terapeutický efekt. Príkladom je Chamomila 

recutica, L. ktorá sa v alopatii využíva ako 
antiflogistikum, spazmolytikum a karminatívum, 
avšak v homeopatii má využitie pri neuralgii 
hlavy, tváre a pri nespavosti.

Chamomila recutica
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O veteRináRnej hOmeOpAtii
Homeopatická liečba je dnes už pomerne bežne 
využívaná aj vo veterinárnej medicíne, kde už 
nemožno protiargumentovať placebo efektom.
Na úrovni diagnostiky sa homeopatická 
terapia líši od alopatickej tým, že veterinárny 
lekár – homeopat sa zaujíma nielen o klinické 
symptómy, ale najmä o psychické prejavy, 
nakoľko pri výbere homeopatického lieku sa 
zohľadňujú fyzické, mentálne a emočné príznaky 
obrazu lieku (príznaky, ktoré  homeopatický liek 
vyvolá u zdravých jedincov).
Pre lepšie pochopenie uvediem niekoľko  
prípadov, kde boli pri terapii pacienta alebo 
skupiny pacientov, využité homeopatiká, pričom 
sa jedná o klinické prípady riešené na pôde našej 
univerzity.
Pre homeopatickú liečbu sa kolegovia rozhodli v 
prípade suky s diagnostikovanými epileptickými 
záchvatmi, ktoré sa opakovali aj niekoľko krát 
týždenne, pričom zviera vykazovalo úzkostlivé 
správanie a útočisko vyhľadávala v náručí 
majiteľky. Po neúspešnej konvenčnej terapii bol 
odporučený homeopatický prípravok Pulsatilla 
(poniklec) 15CH („CH“ udáva potenciu lieku) 
3x týždenne po 5 granúl. Po týždni majiteľka 
oznámila, že po podaní homeopatického lieku u 
suky nebol pozorovaný žiaden záchvat a rovnako 
došlo k pozitívnej zmene aj v správaní, suka 
začala byť smelšia, menej závislá na majiteľke. 
Epileptické záchvaty sa potom neopakovali.
V druhom prípade, päťročnej suky labradorského 

retrívra, bol rovnaký liek, Pulsatilla, použitý pri 
terapii otitis bilateralis externa rekurentného 
charakteru, antibiotiká neboli účinné. Správanie 
suky bolo podobné ako v predchádzajúcom 
prípade, šlo o dôverčivé, skôr rezignované zviera 
s prejavmi úzkostného správania. Na druhý deň 
po podaní lieku došlo k výraznému zlepšeniu, 
ustúpeniu opuchu a secernácie. Pri recidíve 
ochorenia bol stav dobre zvládnutý kombináciou 
homeopatika a ušných kvapiek Canisan.

Prečo sa kolegovia rozhodli práve pre tento liek? 
Pretože sa riadili príznakmi z obrazu lieku – k 
mentálnym resp. emočným patria okrem iného, 
jemná povaha, nesmelosť, plachosť, závislosť 
na inej osobe..., k fyzickým patria okrem 
iných aj zápalové procesy v uchu so sekrétom 
premenlivej farby, ale aj epilepsia.
A čo hospodárske zvieratá? Účinnosť 

Pulsatilla vulgaris

ZáveROm...
Ak už ste zástancom, alebo odporcom 
homeopatie, nemožno poprieť, že homeopatia 
sa vyvíjala paralelne spolu s klasickou medicínou 
a farmáciou. V súčasnosti sa však pacienti 
začínajú zaujímať o tradičnejšie formy terapie 
a alternatívne možnosti riešenia zdravotného 
stavu. Je preto veľmi reálne, že i v našej kariére 
sa stretneme so žiadosťami o rady a pomoc bez 
použitia násilných liečivých prípravkov, s ktorými 
mohli mať pacienti negatívnu skúsenosť. Rád 
by som upozornil na myšlienku, ktorá opisuje 
opačnú situáciu ako pri homeopatii – je možné, 
aby za niektorými nežiadúcimi účinkami 

alopatických liečiv, spočívajúcich v obsadení 
nežiadaných receptorov liečivom mohla stáť 
„energetická“ chudobnosť molekúl? Niektoré 
liečivá vyrábané synteticky predsa podliehajú 
energetickým zmenám v chemických reakciách. 
Tieto chemické reakcie môžu proletarizovať 
molekuly budúceho liečiva o energiu, ktorou 
práve homeopatiká vynikajú. Je možné, 
aby takáto forma energie, ktorá je ukrytá v 
subatomárnych časticiach, mohla prispieť ku 
korektnejšiemu účinku liečiva? 

Dávid Ferko
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Nové pozNatky v odčervovaNí domácich zvierat

Jedným z často opakovaných pojmov vo veterinárskej medicíne a chovateľskej praxi je 
odčervovanie zvierat. Donedávna bolo zaužívane zvieratá odčervovať niekoľkokrát do 
roka, dokonca niektorí chovatelia preventívne odčervovali aj svoje deti. Je však táto 
metodika správna?

homeopatických prípravkov u ošípaných 
rôznych kategórií, s rôznymi klinickými stavmi 
overovala ďalšia skupina kolegov z našej 
univerzity. Pri analýze vplyvu polykompozitného 
homeopatického lieku s názvom PVB Diarrhees 
na látkový metabolizmus a homeostázu prasníc, 
zistili jeho pozitívne vplývanie na zdravotný stav 
prasníc (zníženie počtu prasníc pozitívnych na 
prítomnosť Oesophagostomum dentatum z 22 
na 1 prasnicu).
Rovnaký prípravok pozitívne ovplyvnil prevenciu 
a terapiu cystitíd (počet prasníc s výskytom 
bielkovín v moči bol najnižší v skupine, kde bol 
podávaný homeopatický prípravok. Táto skupina 
prasníc rodila ciciaky s najvyššou pôrodnou 
hmotnosťou a najlepšími hmotnostnými 
prírastkami a boli tu najnižšie náklady na terapiu 
a prevenciu ochorení).
Už z názvu prípravku vyplýva, že bol vyvinutý 
aj na liečbu hnačkového syndrómu, a bol opäť 
použitý u svíň. Znovu sa potvrdil pozitívny 
účinok homeopatika, pričom pozitívne ovplyvnil 
terapiu hnačiek a došlo k zníženiu počtu úhynov 
u ciciakov, u odstavčiat zamedzil úhynom. U 
ciciakov aj odstavčiat, ktorým bolo podávané 
homeopatikum, bol pozorovaný kladný vplyv na 
hmotnostné prírastky.

...Tak už veríte? Ja sama si nie som istá. 
Tieto výsledky hovoria samé za seba, no na 
druhej strane, teória strún? Liečivé signály na 
elektromagnetickej báze? Dá sa tomu veriť?
Homeopatia je rozhodne zaujímavá téma a stojí 
za to zamyslieť sa. Ak ste však aj po zamyslení 
zostali skeptickí, pozrime sa do minulosti – 
„A predsa sa točí!“, nezaujímavá Edisonova 
žiarovka, telefón prirovnaný maximálne tak 
k hračke, nepoužiteľné lietadlá, či nemožný 
prenos dát, ale aj odmietnutie faktov o tom, že 
pred operáciou je potrebné si umyť ruky alebo, 
že baktérie spôsobujú ochorenia a vírusy sú 
schopné vyvolať rakovinové bujnenie. 
Základy genetiky postavené Mendelom, boli 
prijaté až po jeho smrti, aj napriek tomu, že svoje 
výsledky počas života publikoval. História ponúka 
množstvo príkladov, kedy dnes už celkom bežné 
vedomosti a vynálezy boli kedysi považované za 
hlúpe výmysly, tak prečo sa nepoučiť a neotvoriť 
myseľ novým možnostiam?

MVDr. Noema Kmecová
Za poskytnutú literatúru ďakujem

doc. MVDr. Márii Fialkovičovej, PhD.
a MVDr. Miroslavovi Húskovi, PhD.

Otázkou je, či je na mieste preventívne používať 
akúkoľvek terapiu – napríklad antibiotickú. 
Napriek stúpajúcemu trendu vyhýbať sa 
antibiotikám, téma odčervovania ešte stále 
nenabrala túto rovinu. Ako antibiotiká, tak aj 
odčervovacie prípravky majú svoje nežiaduce 
účinky. Avšak problémom nie sú iba nežiaduce 
účinky, ale aj narastajúca rezistencia parazitov 
voči týmto prípravkom – podobný fenomén 
si všímame aj pri antibiotickej mikrobiálnej 
multirezistencii.
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pRvákOvicA

S nápadom uskutočniť piknik pre prvákov – 
Prvákovicu prišiel za IVSU jej člen, Vladislav 

Ďurdina. Ako sám hovorí: 
,,Nám prvákom málokto 
niečo ukázal sám od 
seba a z akcií určených 
pre nás sa konal ,,iba“ 
imatrikulačný ples. 
Lenže bol to ples, udalosť 
s veľkým a výstražným 
P! Ako prváci sme ani 
len netušili, že študenti 
sa so svojimi budúcimi 
pedagógmi môžu 
spoznať a zabaviť, 
navyše na takejto 
formálnej akcii. Ešte aj 
dnes niektorí študenti 
navštívia ples alebo 
VT-čká až vo vyšších 

ročníkoch. A potom ľutujú, že sa nezúčastnili 
akcií konaných pod záštitou našej univerzity 

Odčervovať sa odporúča až po predchádzajúcom 
vyšetrení stolice na prítomnosť parazitov. Až ¾ 
vyšetrovaných vzoriek sú negatívne na parazity, 
ak by sme sa teda rozhodli očervovať všetkých 
psov pravidelne, v ¾ prípadov by toto odčervenie 
bolo zbytočné. Po zistení infestácie parazitmi sa 
stanoví druh a vyberie sa vhodná antiparazitárna 
terapia – určí sa vhodný prípravok a stanoví sa 
správna dávka. Ďalším dôležitým faktom je, že 
jednotlivé používané antiparazitárne prípravky 
by sa mali striedať. Správna terapeutická dávka je 
veľmi dôležitá, pretože pri nedostatočnej dávke 
je takisto možné riziko vytvorenia rezistencie. 
Pri použití vyššej dávky zas hrozí zhoršenie 
vedľajších účinkov. 
Ako správne odčervovať psa? 
Prvé odčervenie šteňaťa by malo prebehnúť vo 
veku 14 dní. Potom nasleduje odčervovanie v 
14-dňových intervaloch, teda vo veku 4, 6, 8, 10 
a 12 týždňov. Je dôležité opakovať odčervenie 
pravidelne, aby sa zlikvidovali všetky vývojové 
štádiá škrkaviek. Od tretieho mesiaca šteňatá 
odčervujeme každé 3 mesiace.
Chovná suka by mala byť odčervená 2 - 3 týždne 

pred pôrodom, v období krytia, potom spolu so 
šteňatami. Je však nutné zvoliť prípravok vhodný 
pre gravidné suky.
Dospelé psy by sa mali odčervovať po 
predchádzajúcom koprologickom vyšetrení až 
po potvrdení prítomnosti vajíčok alebo iných 
vývinových štádií a stanovení druhu parazitov. 
Trus je potrebné vyšetrovať každých 3 až 6 
mesiacov. V prípade nálezu vajíčok je potrebné 
opakované odčervenie o 14 dní. 
Dôležitými faktormi pri výbere vhodnej 
odčervovacej frekvencie je pracovné využitie 
(poľovné, pastierske psy), prítomnosť detí v 
rodine, počet psov v domácnosti, blízkosť iných 
druhov zvierat, kŕmenie surovým mäsom...
Správne odčervovanie a pravidelné veterinárne 
prehliadky však netreba podceňovať, pretože 
mnoho parazitárnych ochorení je prenosných 
na ľudí. Prevencia je veľmi dôležitá, avšak v 
prípade parazitov je potrebné brať do úvahy 
aj ich narastajúcu rezistenciu voči prípravkom. 
Základom je správna a dôkladná hygiena. 

Vanda Lukačinová
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už skôr, pretože tieto 
udalosti skutočne 
stoja za to! Takže mi 
napadlo, že by sme 
mohli usporiadať 
spoločenskú udalosť 
rodinného formátu 
zabíjačky. Mojim 
cieľom bolo stmeliť 
prácu všetkých 
univerzitných klubov 
dokopy a ukázať 
vedeniu univerzity, 
že si vieme vážiť a 
reprezentovať úsilie a 
zdroje, ktoré do našich 
klubov investovali. 
Samotným poslaním 
Prvákovice bolo aj to, aby sa prváci mohli pri 
zábave spoznať so staršími ročníkmi a rovno 
aj s kolegami zo zahraničia. Je totiž škoda, že 
medzi ,,zaškármi“ a našimi študentmi stojí akási 
chladná bariéra bez komunikácie. Na akcii sa 
mali stretnúť práve prvé ročníky bez rozdielu a 
tieto bariéry sa mohli zrušiť.“
Poďme si teraz pripomenúť, ako celá akcia 
prebiehala. Prvý ročník Prvákovice sa konal v 
sobotu 30. septembra 2017, čiže počas víkendu 
2. – 3. týždňa zimného semestra Akademického 
roku 2017/2018. Na usporiadaní sa s pomocou 
univerzity podieľalo spolu 9 klubov, a to: IVSA 
Slovakia, Včelársky klub, Kynologický klub 
UVLF, Aqua Terra klub UVLF, Klub poľovníckej 
kynológie pri UVLF, Chovateľský klub pri UVLF, 
Mineralogický klub UVLF, Kynologický klub 
DARCO, Klub chovateľov malých cicavcov a 
exotických vtákov a redaktori časopisu ARDO. 
Postavenie akcie na priestranstve za Pavilónom 
morfologických disciplín klubom zabezpečila 
škola. Kluby sa vďaka tomu mohli plne venovať 
príprave aktivít pre prvákov a občerstveniu, 
pretože oboje sa muselo riešiť niekoľko dní 
vopred.
Prišiel deň D, slnečná, i keď sprvu trochu chladná 
sobota. Na pódiu (terase pred pavilónom), bol 
už od rána rozostavený s aparatúrou DJ, pán 
Balog. Začali sme o 9.00 a mikrofónu sa zhostili 
moderátori Pavel Gomulec (5. ročník ŠP VVL) 
za slovenských študentov a Laura La-Page (4. 

ročník GVM) ako zástupkyňa a moderátorka pre 
zahraničných študentov. Po uvítacom príhovore 
Prvákovicu/Picnic oficiálne otvorila naša pani 
rektorka prof. Jana Mojžišová a zábava sa mohla 
začať. Kapela Bačova slina spustila prvé tóny a do 
spevu sa pridalo viacero skupiniek v „hľadisku“.
A čo prváci? Spoznali ste ich jednoducho, podľa 
výrazných ušných značiek, pôvodne pre ovce. 
Museli ich neustále nosiť na uchu, priviazané 
gumičkou. Takto sme do „univerzitného chovu 
registrovali 55 slovenských ovečiek“, čo je na 
nultý ročník akcie slušná prvácka účasť! Slabá 
účasť bola z radov zahraničných študentov, 
ktorých prišlo menej než desať. „Starších 
zaškárov“ bolo len zopár.
Akciu sme, aj vďaka Študijnému oddeleniu, 
spropagovali v dostatočnom predstihu. 
Využili sme školský e-mail, plagáty v areáli a 
na internátoch, vytvorili a šírili sme udalosť 
na sociálnych sieťach. Vďaka pripravenému 
koordinátorovi sa každý klub vedel uviesť aj po 
anglicky. Ak by bol záujem širší, pripravili sme si 
aj letáky v angličtine. Napriek tomu zahraniční 
študenti, česť výnimkám, neprejavili väčší 
záujem a akciu nenavštívili. V každom prípade, 
my sme si svoju prácu odviedli dobre a poriadne 
sa zabavili vo familiárnej atmosfére.
Svedčí o tom nielen jedlo, ale aj pripravené a 
koordinované aktivity. Prváci museli v tímoch 
vydojiť umelé kravské vemeno a pritom so 
živým hudobným doprovodom odspievať 
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Supermarkety diktujú priemer, dĺžku či 
zaoblenie potravín a všetky tieto parametre 
musia byť dodržané. Dennodenne sa tak 
stáva, že úplne jedlé potraviny sú pre 
supermarkety nepoužiteľné. Plytvanie 
potravinami je nielen rozšírené, je dokonca 
prehliadané. Každý rok sa vyhodí také 
množstvo potravín, ktoré by mohlo nasýtiť 
3 miliardy ľudí. Je šokujúce vidieť, aké 
rozmery tento problém nadobúda. Čo sa 
ale deje s tonami vyhodených potravín?

Dumpster Diving − potápanie do 
kontajnerov
Vo vyspelých európskych krajinách 

FOOD WASte
Všetci radi jeme. Milujeme kuchárske programy v televízií, časopisy o varení a blogy o 
dobrom jedle. Ale ako je možné, že takmer 50 % nášho jedla končí ako odpad?

odzemok Po valašsky od zeme. Pri hre Spoznaj 
svoju univerzitu museli spočítať čísla budov v 
areáli a nájsť niektoré charakteristické miesta 
(hlava býka, fontána a i.). Všetci vieme, že na 
cvičeniach budú ešte mnohokrát počuť pravidlo 
,,Študenti, ústami sa nepipetuje...“ takže si to 
mohli vyskúšať aspoň s vínom. Veľa súčasných i 
budúcich doktorov si vyskúšalo hod granátom do 
diaľky a niektoré doktorky prekvapili presnosťou 
pri lukostreľbe!
Príprava občerstvenia a aktivít zabrala klubom 
niekoľko dní. Univerzita k tomuto účelu veľkoryso 
poskytla 4 bravčové polovičky. O ich spracovanie 
pred a počas akcie sa postarali Poľovníci. Pripravili 
z nich zabíjačkové pochúťky ako jaternice, 
klobásy, tlačenku i grilované mäso. Ale ani na 
vegetariánov a vegánov sa nezabudlo. Včelári 
ponúkali vegeburge z cviklových karbonátkov, 
IVSA pripravovala wafle, Chovateľský klub pri 
UVLF zase hranolky a Chovatelia malých cicavcov 
a exotických vtákov ovocné raw-koláčiky. Aj v 
nápojoch bol zabezpečený veľký výber. Mali sme 
nealko v podobe čapovanej kofoly, čaju a kávy. 
Kto chcel, spríjemnil si deň pivom, ktoré ako 
už tradične, zabezpečilo AT-čko. Včelári, ako sa 
už stáva zvykom, pripravili chutný medovinový 
nápoj. Ceny všetkých jedál a nealko nápojov boli 

vďaka podpore univerzity stanovené na cenu 1 
eura, vďaka čomu sa každý najedol – napil do 
sýtosti.
Každý jeden klub mal na zrealizovaní Prvákovice 
dôležitý podiel. Týmto sa chcem v mene nás 
študentov poďakovať Vladkovi Ďurdinovi a 
Danke Rolkovej z IVSA Slovakia za ich vôľu a 
energiu pri organizovaní tejto akcie. Takisto 
vedúcim a členom všetkých zapojených klubov, 
či už to bolo vrámci prvotných nápadov a 
pripomienok, neskôr odvedenej práce, aktivít pre 
prvákov alebo občerstvenia pre nás všetkých. A 
v neposlednom rade našej univerzite – za štedré 
prostriedky a ústretovosť. Uvítací piknik splnil 
svoju myšlienku a myslím, že vytvoril dobrý 
základ pre nasledujúce ročníky s vyššou účasťou 
študentov. Pretože zrealizovanie takejto akcie 
síce závisí od spolupráce jednotlivých klubov, ale 
či bude úspešná- to už závisí od všetkých ktorí na 
akciu prídu! Univerzita nám predsa už veľa krát 
ukázala, že je ochotná poskytnúť prostriedky k 
realizácií dobrých nápadov. Patrí sa to aj vrátiť.
Osobne som si za náš Včelársky klub a za kapelu 
Bačova slina akciu užil a bola to kvalitne strávená 
sobota.
 

Filip Repta
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nájdete za 
supermarketmi 
po záverečnej 
ľudí, ktorí sa 
potulujú pri 
kontajneroch. 
Nejde o žiad- 
nych bezdo- 
movcov, ale o 
študentov či 
p ra c u j ú c i c h , 
ktorí chcú 

ušetriť nejaké to euro. V smetných nádobách 
totiž nie sú vyhodené len pokazené potraviny. 
Nájdete tam čerstvú zeleninu či ovocie, ktoré 
kvôli malej škvrnke nemohlo byť vystavené v 
predajni, prípadne mliečne výrobky, ktorým 
v ten deň skončila záruka a nestihli sa predať. 
Obchodníci sú dokonca tak ústretoví, že takéto 
potraviny zabalia zvlášť do tašiek alebo vriec, 
aby bolo hneď na prvý pohľad jasné, o čo ide. 
Novodobý trend dumpster divingu sa teší vo 
viacerých krajinách veľkému úspechu, medzi 
nimi je napríklad Dánsko či Belgicko.
 
Jedlo zadarmo
Hlavná myšlienka dumpstrovania stojí na 
tom, že jedlo človek získa zadarmo. Je to 
úplne jednoduché. Prídete ku kontajneru za 
supermarketom a pohrabete sa v ňom. Pri 
troche šťastia nájdete zeleninu, ovocie, sladkosti 
a rôzne druhy polotovarov. Tovar je vo výbornej 
forme, nepoškodený, takmer čerstvý. Týka sa 
to potravín nevyhovujúcich kvôli estetickým 
normám, s deformovaným obalom či nepresne 
a nedostatočne označených výrobkov. Z jedla z 
kontajneru za supermarketom si môžete navariť 
aj večeru. Nič vás to nestojí, neotrávite sa, len 
sa musíte trochu pohrabať. Keď jednoducho 
vidíš kontajner plný použiteľnej zeleniny, pečiva, 
tak je veľmi zaujímavé zobrať tento kvázi odpad 
a premeniť ho na jedlo len tým, že sa vyberieš 
k obchodu s rukavicami. Dumpster diving je 
však len jedným z mnohých možných riešení s 
nadmerným plytvaním potravinami.

Dánsko – štát, kde za posledných 5 rokov znížili 
plytvanie jedlom o 25 %
Ročne sa v Dánsku, ktoré je počtom obyvateľov 

podobné Slovensku, vyhodí 29-tisíc ton chleba. 
Dôvod je jednoduchý: chlieb je veľký a keď 
stvrdne, konzument ho vyhodí. Sieť Rema 
1000 preto znížila jeho gramáž o 40 až 50 %, 
čím sa znížila proporčne aj cena. Výsledok? 
Vyhadzovanie pečiva sa výrazne obmedzilo. 
Spomínaná sieť tiež vypočítala, že denne musí 
vyhodiť 80 až 100 banánov z každej prevádzky. 
Stačilo ale k osamelému banánu na pulte pridať 
nápis „Zober si ma, som sám“ a vyhadzovanie 
banánov sa znížilo o 90 %. Množstvo dánskych 
reštaurácií funguje cez aplikáciu Too Good To Go, 
ktorú minulý rok predstavili Briti Chris Wilson a 
Jamie Crummie. Appka umožňuje objednať si 
porciu jedla, ktorú by reštaurácie na konci dňa 
vyhodili.

Ako je na tom Slovensko?
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka uvádza, že v podmienkach EÚ sa odhady 
pohybujú okolo 89 miliónov ton vyhodených 
potravín ročne, čo predstavuje 179 kilogramov 
na jedného obyvateľa. Podľa odhadov OSN 
sa na Slovensku vyhodí asi 900-tisíc potravín, 
čo predstavuje v priemere 0,44 kilogramu 
vyhodených potravín denne na jednu osobu za 
rok. Dobrou správou však je, že od januára tohto 
roku platí na Slovensku zákon o potravinách, 
ktorý umožňuje darovať na charitatívne účely aj 
tovar po uplynutí minimálnej doby trvanlivosti. 
Hoci máme stále striktnú legislatívu, ide o veľký 
pokrok, ktorý nám chýbal. Do projektu sa zatiaľ 
zapojilo šesť charít. V rámci kampane Perfectly 
Imperfect zaradil reťazec Tesco v strednej 
Európe, vrátane Slovenska, do predaja ovocie a 
zeleninu, ktorá síce spĺňa štandardy kvality, ale 
je vizuálne „dokonale nedokonalá.“ V ponuke sú 
zemiaky, jablká, mrkva alebo repa.

Preplnené kontajnery sú symbolom konzumu. 
Ak máte potraviny, ktoré nespotrebujete, 
nevyhadzujte ich. Odneste ich do útulkov pre 
bezdomovcov alebo ich darujte tým, o ktorých 
viete, že ich potrebujú.

Nikoleta Kotorová
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hmyZ nA tAnieRi AlebO Aj
,,doješ tie cvrčky sám?“

A čo ty, náš milý čitateľ? Možno si stihol ohrnúť nos a vyhlásiť, že niečo také nohaté a 
negustiózne ako hmyz v živote do úst nevložíš. Lenže na takéto tvrdenia je už neskoro! 
Malý príklad- z Červca nopálového sa získava populárne karmínové farbivo, známe aj 
ako E120. A ak sa vyhýbaš éčkam, možno máš rád medovicový med. Chceš počuť prav-
du? Včely ho vyrábajú z exkrementov vošiek. A že si vegánom a preto neješ ani med? 
Hmm.... A pečivo a múčne výrobky? Tak to som ťa asi dostal. Pretože v múke a v prie-
myselne spracovaných potravinách európan prijme ročne bezmála 1 kilogram bezsta-
vovcov. 

Entomofágia, a prečo vôbec jesť hmyz? 
Entomofágia znamená požívanie hmyzu a 
istotne ste sa s týmto pojmom aspoň raz v 
živote stretli, a síce, minimálne v médiách. 
Podľa ústneho podania etnológov a starších ľudí, 
ani v Panónskej nížine nebýval hmyz na tanieri 
(ešte v 60. rokoch min. storočia) nutnosťou, lež 
bežnou pochúťkou. Tu za zmienku stojí fakt, že 
to neboli len tie najchudobnejšie doliny, kde 
by sa takéto prastaré zvyky dali prirodzene 
očakávať, ale pomerne veľké oblasti vrátane 
miest. Povedomie o tejto kvalitnej potravine 
v prostredí bežného ľudu potlačili vojny a 
kolektivizácia. Hmyz je dodnes sezónnou až 

celoročnou stravou pre mnohé prírodné národy 
po celom svete. Je všeobecne známe, že mäkké 
časti tiel vybraných druhov obsahujú až 60% 
proteínov. Nutričné zloženie sa veľmi líši medzi 
skupinami, druhmi ale aj vývojovými štádiami. 
Larvy alebo kukly môžu byť ,,tučné“ (čo môže 
vyhovovať obyvateľom rozvojových krajín), 
zatiaľ čo dospelce= imága často obsahujú vysoké 
množstvo proteínov a nízke množstvo tuku. Aby 
sme nelietali len okolo senzačného opisovania, 
uvádzam tabuľku. Tabuľka uvádza porovnanie 
gramov vybraných AMK v 100g múky z cvrčkov, 
ktoré predstavujú posledný stĺpec. 

Nutričná hodnota Cvrčka domového (g/100 g) - posledný stĺpec
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Aký hmyz sa jedáva najčastejšie? Na svete je 
priamo požívaných alebo spracovávaných až 
1400 druhov hmyzu. Zatiaľ čo v krajinách tretieho 
sveta a medzi aborigénmi sa jedná o normálny 
stravovací návyk, o bežnú súčasť jedálnička, 
v prostredí ,,civilizovanej“ Európy a severnej 
Ameriky dnes ide skôr o luxusnú delikatesu. 
Samozrejme sa v drvivej väčšine jedná o druhy 
a skupiny, ktorých vývojové štádiá sa získavajú 
čo najekonomickejšie. Preto sa konzumujú 
napríklad kobylky a sarančatá - dajú sa zbierať 
v tisícových množstvách. Obľúbenou potravinou 
sú tučné kráľovné a robotnice eusociálneho 
hmyzu, či už blanokrídlovcov (včely, osy, mravce) 
alebo termitov. Počas obdobia dažďov je rojenie 
listorezných mravcov (Atta) na pampách južnej 
Ameriky alebo termitov (Macrotermes) na 
afrických savanách sviatkom pre množstvo 
vtákov a plazov, ale i domorodcov. Ďalej je 
chutných množstvo druhov chrobákov (nosáčiky, 
nosorožteky, tesáriky, potemníky - múčne 
červy a zofobásy), motýľov (priadka morušová) 
alebo polokrídlovce (vodné ploštice, bzdochy 
a cikády). Aj entomológovia z mestských múzeí 
vám potvrdia, že slovenské expedície v trópoch 
nezostávajú hladné.
Ako sa hmyz upravuje a ako chutí? Keďže larvy 
alebo imága niektorých druhov predstavujú 
vektory rôznych parazitov, vždy sa pred 
konzumáciou tepelne upravujú. Hmyz ako 
plnohodnotná ľudská potravina ponúka celú 
škálu exotických chutí a textúr. Chuť môže byť v 
závislosti na úprave potlačená alebo ponechaná. 
Niekedy ,,nesadne“ každému, napríklad 
bzdochy, skrz svoje obranné sekréty, chutia po 
jablkách a ovocí. Ale napríklad larvy a kukly ôs, 

drevokazných chrobákov a nosáčikov, cvrčky 
a kobylky môžu správne upražené chutiť po 
sladkých/slaných orieškoch. Dostatočne pevné a 
veľké vývojové štádiá sa zvyknú hromadne variť 
v korenistom náleve alebo pražiť v oleji. Väčšie 
jedince ako napr. cikády, dravé vodné bzdochy 
alebo chrobáky a ich larvy sa zvyknú piecť na 
horúcej platničke alebo upražiť osobitne. Je 
množstvo receptov, ktoré počítajú s celistvým 
hmyzom (cestoviny, rizoto, placky, pizza, puding) 
alebo hmyzou múčkou (fašírky s prímesou tejto 
múčky, polievky). Hotové karbanátky z hmyzu 
sa dajú zakúpiť v reťazcoch napr. v Belgicku, cez 
eshop si zase pohodlne objednáte polotovar, a 
teda múčku z cvrčkov. Túto múčku mimochodom 
odporúčajú aj športovcom.
Ako sa hmyz získava? Množstvo hmyzu sa dá 
v jeho domovskej lokalite počas sezóny získať 
pohodlne a rýchlo, napríklad manuálnym zberom 
alebo lovom do pascí. V našich podmienkach 
dokážeme viesť celoročný chov cvrčkov, švábov, 
múčnych červov, sarančiat a iného výživného 
hmyzu. Takto si napríklad teraristi alebo 
chovatelia exotických vtákov dokážu mesačne 
vyprodukovať niekoľko kíl hmyzu a na pomerne 
malom priestore. Ale čo s takými osami alebo 
sršňami? V Japonsku miestni zberači osích 
hniezd, čo je v horských regiónoch skutočné 
povolanie, zavesia na strom pásik čerstvej sépie. 
Naň je priviazaný cca 40cm dlhý povrázok s 
farebným papierikom na konci. Sépiové mäso je 
pritom dostatočne ľahké, aby ho osa uniesla za 
letu a dopravila do hniezda, a doviedla sem aj 
zberačov. Títo osie hniezdo vydymia a v pohodli 
domu odoberú larvy a kukly (tzv. hachinoko). 
Kozmopolitné a rýchlo sa množiace druhy 
hmyzu sa chovajú farmovo. Na konzumáciu 
sú to napríklad americké šváby (Periplaneta 
americana, Čína- provincia Shandong), palmové 
nosáčiky (Rhynchophorus ferrugineus, Thajsko), 
osy (Vespula flaviceps, Japonsko- prefektúra 
Gifu), potemníky (Alphitobius diaperinus, 
Belgicko) alebo cvrčky (Acheta domestica, 
Švédsko).
Ako pripraviť bug-eating event? Večierok s 
hmyzom si vie zorganizovať každý, kto pozná 
dobrý zdroj kvalitného a zdravého hmyzu. V 
našich končinách je to lokálny chovateľ kŕmneho 
hmyzu, od ktorého si zaobstaráme približne 1kg 
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cvrčkov, dve stovky sarančiat, pár dcl múčnych 
červov. Spomenuté množstvo bohato stačí pre 8 
ľudí. Sezónne si dokážeme zohnať aj včelie kukly 
(vyrezanú trubčinu) alebo larvy nosáčikov (v 
opadaných žaluďoch) a dlhodobo ich uschovať v 
mraziacom boxe. Žive zvieratá zabezpečíme proti 
úniku a niekoľko dní nekŕmime. Upozornenie- 
žiaden dospelý hmyz nejedzte surový, na tráviace 
šťavy môže vzniknúť rýchla alergia a opuch 
hrdla! Ak máme takú možnosť, ponecháme 
zvieratá niekoľko dní v dobre uzatvorených 
nádobách so sitami namiesto dna, aby sa mohli 
vyprázdniť. Hmyz usmrtíme rýchlym vhodením 
do prudko variacej sa vody. Vyberáme ho po 
niekoľkých sekundách až minútach cedidlom. 
Čas varenia je individuálny, záleží od druhu 
hmyzu a použitého vývojového štádia. Usmrtený 
hmyz vyberáme cedidlom a sušíme rozprestretý 
v nízkej riedkej vrstve na plechu pokrytom 
novinami. Potom ho do chrumkava opražíme 
na/v oleji, namarinovaný opečieme v pekáči na 
špajdlách alebo upravíme podľa zložitejšieho 
receptu. Nám sa ako najjednoduchšia varianta 
osvedčilo cvrčky okoreniť ako oriešky a pridávať 

do pokrmov, šalátov a jednohubiek. Larvy 
nosáčikov a trubčinu treba variť len do biela, nie 
viac. Ich mäkké telá po uvarení môžeme krátko 
fritovať v chuťovo neutrálnom oleji alebo zatiaľ 
do karamelu. 
S hmyzom na tanieri máme dobré skúsenosti 
a väčšinou po počiatočnej nedôvere naše 
špeciality ochutnali aj tie najkoketnejšie dámy 
z osadenstva a s pozitívnym spätným ohlasom! 
Entomofágia je v dnešnej stredoeurópskej 
spoločnosti skôr zabudnutá. Našťastie medzi 
mladými ľuďmi a to hlavne vo väčších mestách 
zažíva niečo ako malú renesanciu. V USA a v 
niektorých severozápadných krajinách EU sa už 
niekoľko rokov praktikuje farmový chov hmyzu a 
výroba hotových polotovarov alebo výživových 
doplnkov. Hmyz na tanieri si podľa môjho 
názoru zaslúži viac verejnej osvety, minimálne 
ako taká súčasť jedálnička, ktorá sa aj Slovensku 
kedysi bežne vyskytovala.
Zdroje: www.edibleinsects.com, www.
entomofagie.sweb.cz, www.cricketflours.com
      
   Filip Repta

hyDROteRApiA
V našich končinách sa hydroterapia, aquaterapia, prípadne vodoliečba, spája predo-
všetkým s kúpeľmi pre ľudí. Perličkové, bahenné kúpele, podvodné masáže, striedanie 
teplého a studeného prúdu, plávanie... Donedávna sa v tomto bode moje vedomosti 
ohľadom medicínskeho a veterinárneho využitia vody končili a v spojitosti s fyziotera-
piou mi neprichádzalo na rozum nič iné ako spleť dlhých bazénov pre dostihové kone. 
Ale MVDr. Dorota Rozenkrancová z rehabilitačného centra WetPet v Košiciach mi pre-
zradila, že to všetko je iba špička ľadovca. 

Mohli by ste nám na úvod charakterizovať 
hydroterapiu? Čo je vlastne princíp tejto 
metódy?
Hydroterapia je jednou z najefektívnejších a 
najviac cenených metód terapie a to hlavne 
vďaka špecifickým fyzikálnym vlastnostiam vody. 
Po prvé je to odpor, ktorý voda kladie. Cvičenie je 
vďaka tomu náročnejšie a urýchľuje rast svalovej 
hmoty. Dvadsať minút na podvodnom bežeckom 
páse sa rovná jednohodinovej prechádzke. Po 
druhé vztlak vody, ktorý zviera dvíha. Napríklad 
keď naplníme vaňu vodou po bedrové hrbole psa, 

odľahčíme mu až 80% jeho váhy. Veľmi dôležitá 
je aj chrupavka. Nie je cievne zásobovaná a je 
vyživovaná iba zo synoviálnej tekutiny. Funguje 
ako špongia. Pri pohybe, keď dochádza k flexii a 
extenzii kĺbu, sa medzi bunky chrupky pumpujú 
živiny. Pokiaľ nie je v kĺbe dostatok synoviálnej 
tekutiny alebo nie je zabezpečené primerané 
množstvo pohybu, dochádza k degenerácii 
chrupavky.

Aký je priebeh hydroterapie u Vás vo WetPete? 
Pri prvej návšteve sa hodinu rozprávame s 
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majiteľmi, vyplníme s nimi dotazník, kde sú otázky 
od pohybovej aktivity psa, až po typ podlahy, 
aký doma majú. Všetko nám to pomôže zostaviť 
anamnézu a vypracovať terapeutický plán. V 
zahraničí sa bežne chodí na hydroterapiu pár dní 
po operácii. Preto majiteľom odporúčame, aby 
prišli aspoň dvakrát pred operáciou, aby si pes 
zvykol na podvodný bežecký pás a následne čím 
skôr po nej. Čím menej sa pes po operačných 
zákrokoch nehýbe, tím menej uňho dochádza 
k atrofii svalstva. Bez pohybu, môže pacient 
stratiť za tri týždne až jednu tretinu svalovej 
hmoty. Väčšinou k nám pacienti chodia dvakrát 
až trikrát týždenne, potom frekvenciu návštev 
zvyšujeme alebo znižujeme podľa potreby. 
Čo sa týka samotnej vane s bežeckým pásom, 
máme typ, kde sa odklopí bočná stena a pes po 
nej prejde dovnútra. Je to polomodel, v zmysle 
polomanuálny a poloelektrický. Pustíme do vane 
vodu, ktorá je bez prímesí a má 27 až 31°C, a 
pomaličky púšťame pás. Používame aj sklon pásu 
na pätnásť stupňov, v prvom rade na posilnenie 
panvových končatín a zlepšenie rozsahu pohybu 
v bedrových a kolenných kĺboch. 

Aké zdravotné problémy sa touto metódou 
liečia?
Ako som už spomínala, táto terapeutická 
metóda je vhodná pre všetky pooperačné stavy 
pri ochoreniach pohybového aparátu, ako sú 
napríklad dysplázia bedrových kĺbov, dysplázia 
lakťových kĺbov, hlavne teraz na jeseň, keď sa 
počasím príznaky zhoršujú a psy začínajú viac 
krívať. V rámci udržiavania je veľmi dobrá pre 
seniorov a v neposlednom rade aj pre obéznych 
pacientov. Je to najjednoduchší a zároveň 
najbezpečnejší spôsob, ako môže zviera chudnúť.

Môže sa využívať aj ako prevencia?
Samozrejme. Chodí k nám aj veľa športových 
psov pár týždňov pred pretekmi a počas zimnej 
sezóny na udržiavacie kondičné tréningy. 
Najčastejšie to sú dostihové chrty, psy súťažiaci 
v disciplíne agility, dogtrekking, dogfrisbee a 
pracovné psy.

A čo plávanie? V čom sa od terapie s podvodným 
bežeckým pásom líši?
Výhoda bežeckého pásu je rozhodne v tom, 
že si viete nastaviť jeho rýchlosť a pes na ňom 
používa tie isté svaly ako pri chôdzi, len je pri 
tom nadľahčovaný vodou. Tým pádom neplytvá 
časom na svaly, ktoré nie sú potrebné. Plávanie je 
tiež veľmi dobrá hydroterapia, ale je vhodnejšia 
pre mladšie a aktívnejšie psy. 

Aké sú kontraindikácie?
Hydroterapia je veľmi riziková pre kardiakov a 
gravidné suky. Hlavne v tomto druhom prípade 
treba zdôrazniť, že sú pre ne nevhodné všetky 
manuálne fyzioterapie. Samozrejme pes by 
nemal pred terapiou zvracať, mať hnačku a 
kožné lézie a musí byť v čo najviac komfortnom 
stave, keď vstupuje do vane. 

S akými ďalšími metódami sa môže hydroterapia 
dopĺňať?
Napríklad passive range of motion, čo sú pasívne 
cvičenia s nohami, ktoré sa využívajú hlavne po 
operáciách, kedy sa pacient nemôže hýbať. Je 
veľké množstvo masáží, ktoré hydroterapii veľmi 
napomáhajú. Športové, relaxačné, myofasciálne, 
masáže na uvoľnenie trigerpointu a tak ďalej. 
Najradšej spájam hydroterapiu s Dornovou 
metódou, čo je osteopatická metóda, vďaka 
ktorej sa kostra vykoriguje do správnej polohy 
a potom ju hydroterapia zafixuje pomocou 
svalov. Bohužiaľ to nikdy nie je stopercentné, 
kvôli stereotypnému správaniu, ktoré je 
charakteristické pre každého psa. Ako ďalšiu 
metódu môžeme použiť active range of motion 
(aktívne cvičenie), napríklad chôdza cez kavalety. 
Počas prechádzok sa dajú robiť proprioceptívne 
cvičenia, keď majiteľ mení povrchy, po ktorých 
so psom kráča. Elektroterapia je terapia, pri 
ktorej sa nastavia neuromuskulárne masáže. Na 
úľavu od bolesti pred hydroterapiou sa používa 
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transkutánna elektrostimulácia, hlavne pre 
pacientov so spondylózou. Ako poslednú metódu 
používam laser pri degeneratívnych ochoreniach 
ako sú dysplázia a spondylóza. Laser dokáže 
zregenerovať poškodenú chrupavku. Síce ju 
nenavráti do stopercentného pôvodného stavu, 
ale zacelí ju do tej miery, aby nebola odhalená 
kosť a pes mal omnoho menšie bolesti.

Mali ste aj iných pacientov okrem psov?
Chodia k nám aj mačky. Samozrejme do 
vane dobrovoľne nevlezú, ale dokážeme ich 
presvedčiť. Mali sme tu aj kozu. To bola asi 
najväčšia exotika a spolupracovala dokonca 
lepšie ako tie mačky. V zahraničí som bežne 
videla chodiť na hydroterapiu morčatá, králiky, 
potkany. Existujú aj podvodné bežecké pásy pre 
kone, ale to je taká rarita v Dubaji pri dostihových 
dráhach. 

Akú máte spätnú väzbu od majiteľov?
Majiteľa najčastejšie referujú, že pes nechodil 
dlhšiu dobu po schodoch a opäť začal, neležal na 

chrbte a teraz sa na ňom spokojne rozvaľuje. Sú 
to maličkosti, ale hlavne starším psom zlepšujú 
posledné roky života.

A na záver. Čo by ste odporučili našim čitateľom? 
Akoby sa mali starať o pohybový aparát svojho 
psa?
Základ je premýšľať o type pohybu, ktorý pre 
psa vyberiete. Ja som napríklad robila s mojou 
jazvečíkou agility, kým nezačala krívať. Zistili 
sme jej zápal šľachy bicepsu a má aj artrózu 
v ramene. Skončili sme s tým, pretože je to 
náročný šport, predovšetkým pre hrudníkové 
končatiny. Podľa mňa je však základná 
prevencia problémov s pohybovým aparátom 
vždy len pohyb a pohyb. Ideálne moderovaný 
pohyb, kedy vy zoberiete psa na vôdzku, aby 
ste ho mali pod kontrolou a budete chodiť 
denne na tri hodiny von. V neskoršom veku 
preventívne kontroly, chondroprotektíva, 
primerané množstvo pohybu. Udržiavať psa v 
adekvátnej kondícii, nedovoliť mu len pozerať 
do steny a rozhodne mu vymyslieť aktivitu. 
Na záver je veľmi dôležitý aj výber psa. Keď už 
nemáte možnosť zobrať si psa z útulku a chcete 
papierového, dvakrát si zvážte aké plemeno a 
skontrolujte si, čí majú jeho rodičia urobené 
všetky röntgeny a genetické testy na dyspláziu. 
Ak si kúpite napríklad Francúzskeho buldočka, 
máte istotu, že bude mať prechodové stavce a 
vážne problémy s chrbticou. Pretože je to niečo 
ako zmutované plemeno a kvôli genetike nemá 
možnosť sa prirodzene pohybovať. Základ je v 
tom, že problémy s pohybovým aparátom nie 
sú nič iné ako následky boja s gravitáciou. Na 
tento boj je najlepšie adaptovaný vlk. Má trošku 
vyklenutý chrbát, čo je veľmi podobné stavbe 
mostu. Jednotlivé sily, ktoré naň pôsobia, sú 
vďaka tomu rozložené a nie sú sústredené iba 
na jeden bod. A teraz sa pozrite na jazvečíka. Je 
rovný a dlhý, hrudníkové končatiny má podložené 
dozadu a panvové dopredu. On sa tým len snaží 
vykorigovať svoj problém, ktorým je rúcajúca sa 
chrbtica a kolabujúce medzistavcové platničky. 
Preto sú správny výber plemena a vyvážený 
pohyb základom zdravého pohybového aparátu.

Natália Stohlová
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vegán S bicepSAmi

Narodil sa v  Martine. Študoval priemyselný dizajn v  Kremnici a na VŠVU v  Bratislave. 
Priemyselný dizajn ho živí dodnes. Aktívne športuje a natáča videá na známy interneto-
vý portál. Jedinou zvláštnosťou je, že Ovocný check je vegán.

Lukáš, ako dlho si vegán?
K výhradne rastlinnému stravovaniu som 
sa dostal niekedy v roku 2012. Čo sa týka 
uvedomelého vegánstva, to prišlo možno aj o 
rok neskôr. Dovtedy som sa takto stravoval zo 
zdravotno-preventívnych dôvodov. Plne etické 
rozhodnutie som učinil mesiace neskôr, po 
zhliadnutí niekoľkých oku nelahodiacich videí 
a jednej legendárnej prednášky od Gary-ho 
Yurofsky-ho.

Prečo si si vybral práve tento typ stravovania?
Experimentovanie so stravou príde jedného dňa 
na každého, komu nevarí vlastná mamka. Takže 
vlastnou iniciatívou. 
Počas trénovania BJJ (tradičné japonské jiu jitsu), 
som sa dostal na YouTube k jednému dôležitému 
človeku z tej scény, ktorý okrem vysvetľovania 
technik BJJ prezentoval aj zaujímavý spôsob 
stravovania. Nebol síce vegánsky, ale obsahoval 
pár receptov na smoothie, čo ma hneď zaujalo, 
pretože ovocie som mal veľmi rád. No a odvtedy 
to nabralo tzv. “snowball effect“. 

Rozhodujúcim momentom bola séria publikácii, 
ktorá kolovala na rawfood fórach a venovala sa 
biochémii tela, ochoreniam a propagácii surovej 
stravy. Nevedel som nakoľko boli tieto informácie 
vedecky relevantné no vtedy mi to stačilo aby 
som si povedal: „Hentie sprostosti nebudem 
jesť, lebo do 15 rokov zomriem, alebo dostanem 
rakovinu“. Aj keď som netrpel zdravotnými 
neduhmi, začal som brať svoje telo ako mašinu, o 
ktorú sa treba starať. A teda nezanášať ju palivom 
s neefektívnym spaľovaním, na ktorom budem z 
dlhodobého hľadiska postupne degradovať. Či 
to bude fungovať, uvidíme neskôr.

Ako reagovalo na takú zmenu tvoje okolie? 
Predsa len je u nás vegánstvo ešte v plienkach 
a ľudia naň pozerajú cez prsty...
Prvý kolektív, ktorý bol konfrontovaný s 
mojim stravovaním bol ten pracovný. Ako by 
sa dalo tušiť, neobdržal som dva krát veľa 
podpory. Komentáre zo strany kolegov boli 
síce skôr obavy ako posmešky, ale aj tie sa po 
hodinách argumentácií a rokoch, kedy som 

„Každá činnosť, ktorú robíme má nejaký, viditeľný alebo neviditeľný dopad.“ 
           Lukáš Belička
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nebol hospitalizovaný na nedostatok bielkovín 
vytratili. Po asi roku mi vyjadrovali uznanie, že sa 
dokážem držať takej striktnej „diéty“ a že musím 
mať veľmi silnú vôľu. Mal som výhodu v tom, že 
v dobe zmeny stravy som trénoval BJJ a bol som 
v akej-takej forme ( falošná skromnosť, pozn. 
red. ) a nevyzeral som ako „klasický“ vegán ako 
si ich ľudia predstavujú. Takže som nedostával 
žiadne narážky na moju osobu, ale skôr na 
spochybnenie samotnej filozofie.
Rodinný kolektív je ťažší oriešok. Mal som pár 
výhod. Mal som 26 rokov, žil som samostatne v 
inom meste, zodpovedný sám za seba. Takže ma 
nemohli rodičia vydierať podobne ako to vidím 
na fórach u mladých začínajúcich vegánov: „ 
Kým si pod mojou strechou...“ a podobne.
U mňa bola zaujímavosť, že som skočil z karnizmu 
rovno na surovú stravu, čo bol trochu väčší šok, 
ako vegetariánstvo alebo vegánstvo.
Reakcie od rodiny boli zmiešané. Mám pocit, 
že najprv tam bola akceptácia s porozumením, 
že to bude len na chvíľu. No po pár mesiacoch 
sa začali vynárať jemné obavy. Argumentácia 
samozrejme nechýbala, diskutovali sme veľa.

Vo videách, keď si u vašich to vyzerá, že si 
celkom fičia na vegánskych receptoch. Zmenili 
časom pohľad na vec?
Ono to tak vyzerá, keď filmujem jedlo navarené 
pre mňa, ale väčšinou sa varí ešte druhé jedlo 
pre zbytok rodiny.
Pohľad nejako radikálne nezmenili, u starších 
ľudí sú zvyky natoľko zakorenené, že každá 
zmena sa ťažko implementuje. Občas si niečo 
vegánske navaria, ale nie som si istý, či je tá 
redukcia nejako markantná.

Čo ti na RAW strave nevyhovovalo? Podľa mňa, 
v našom podnebnom pásme nie je reálna...
Reálna je, ale jej aplikácia v každodennom živote 
bola pre mňa veľmi zložitá. Zo začiatku ma to 
vďaka začiatočníckemu entuziazmu veľmi bavilo. 
Keď opadol, prišli logistické problémy typu: 
každodenné zásobovanie sa čerstvým ovocím, 
čo je finančne aj časovo náročné. Stravovanie v 
reštauráciách je ešte obmedzujúcejšie ako pre 
celiatikov.
Jednoduchšie sa dá takýto lifestyle udržiavať 
v exotických krajinách, ktoré majú celoročnú 

ponuku zrelého ovocia. V našich podmienkach 
vyžaduje rawfood viac plánovania, najmä ak 
človek aj športuje a potrebuje veľa vyváženého 
jedla.

Čo ti vegánstvo dalo?
Pozorne čítam etikety!!! A som presvedčený 
o tom, že sa čoskoro ocitnem na nejakom 
opustenom ostrove.
Vegánstvo mi dalo viac vecí.
Z tých povrchnejších úrovní je to jednoznačne 
zlepšenie mojich kulinárskych schopností a širšie 
spektrum potravín. Na môj obzor sa vynorili nové 
druhy zeleniny, kopa semiačok, nových obilnín a 
pod. Tieto potraviny som ako dieťa nemal veľmi 
v obľube, keďže zo školských prívarkov si dieťa 
nevyvinie silný vzťah k strukovinám a zelenine. A 
samozrejme viac druhov ovocia.
No a z tých dôležitejších vecí u mňa najviac 
rezonuje vedomie, že každá činnosť, ktorú 
robíme má nejaký, viditeľný, alebo neviditeľný 
dopad. Posilnenie empatie nie len ku zvieratám, 
ale aj ku životnému prostrediu. Správaj sa ku 
ostatným tak, ako chceš aby sa správali ku tebe 
a tieto veci... 
Gramatiku mi vegánstvo stále nezlepšilo (vďaka 
editorovi tohto článku :-)

Spomenul si opustený ostrov. Hawaii je 
vysnívaná destinácia asi každého vegána. Kam 
to ťahá teba?
Hawaii určite patrí medzi tie vysnené destinácie 
spolu s inými krajinami v tropickom pásme, 
ktoré majú počas roka viac ako jednu plodiacu 
sezónu. Dostal som tip na ovocie na Kostarike, 
ale v podstate by som sa rád pozrel do každej 
krajiny, ktorá má dobré ovocie, je bezpečná a 
má dostatočne hladký asfalt na svižnú jazdu 
bicyklom. Južná Amerika, Juhovýchodná Ázia, 
Austrália, Tahiti, je taký môj najexotickejší výcuc, 
ale vraj Čierna Hora je tiež pekná :-)

Akým športom sa venuješ?
Momentálne sa aktívne venujem plávaniu 
a cyklistike. Plávanie je môj absolútne 
najobľúbenejší šport, ktorý mi ide najlepšie a 
mám preň najväčší cit. Vždy keď šliapnem do 
pedálov tak sa mi vytvorí úsmen na tvari. Ale aj 
keď na ňu nemám extra vlohy, veľmi ma baví a 
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užívam si aj trápenie a bolesť, ktorá ide s týmto 
športom ruka v ruke.
Toto leto som začal koketovať s triatlonom, avšak 
moje behanie sa konalo jedine na závodoch, 
takže si vieš predstaviť výsledok. Tempo 6 min/
km, čo je ľahký jogging a drevené lýtka ešte 
týždeň po závode.
V minulosti som sa venoval bojovým športom. 
Najdlhšie som vydržal pri brazílskom jiu-jitsu, 
ktorému predchádzalo tradičné japonské jiu 
jitsu.

Je podľa teba vegánstvo stravovaním 
budúcnosti?
O tom niet pochýb. Z relevantných zdrojov 
vieme, že súčasné hospodárske procesy nie sú 
dlhodobo udržateľné. Nevidím to však naivne. 
Ľudia sú veľmi pohodlní a leniví a ťažko sa zbavujú 
zaužívaných návykov. Kým si majorita ľudí vôbec 
uvedomí spojitosť medzi jedlom, zvieratami 
a etikou, tak prídu na rad rôzne riešenia typu 
škrabania sa ľavou rukou na pravom uchu, poza 
hlavu v polohe lastovičky.
Vidím to tak, že skôr vzniknú nové odvetvia, 
ktoré sa budú zaoberať akútnym riešením 
následkov týchto problémov, ako upustenie od 
príčiny ich vzniku.
Vegánstvo je stále v plienkach a čaká ho ešte 
dlhá cesta, kým bude aspoň z polovice tak 
akceptované ako napr. vegetariánstvo.

Riešiš vegánstvo aj v iných aspektoch života? 
Napr. kozmetika, oblečenie, lieky...
Samozrejme áno. Čo sa týka kozmetiky, som 
klasický chlap a používam akurát zubnú pastu 
a sprchový gél. Tieto záležitosti kupujem vo 
Vegane, aby som bol čistý ja, aj moje svedomie. 
Aktuálne nenosím žiadne nevegánske kusy 
oblečenia, ani obuvi.
Lieky vnímam ako sivú zónu. Zaklopem si na 
čelo, ale môžem povedať, že za posledných 5 
rokov som nemusel brať skoro žiadne lieky.

Chýba ti nejaká živočíšna potravina?
Konkrétna potravina ani nie, skôr jedlá, ktoré 
obsahujú živočíšne zložky. Aj keď väčšinu z nich 
vedia naše vegan bistrá pripraviť v dobrej kvalite. 
Môžem povedať, že: „Zíde z očí, zíde z mysle.“
Zrovna nedávno sa predo mnou zjavila parenica, 

ktorú som kedysi veľmi rád obtrhával. Tak 
mi napadlo, že vegánsku parenicu som ešte 
nevidel...

Keby si sa mal rozhodnúť, čo ti vadí viac... 
Mliečna alebo masová výroba?
Nie je tajomstvom, že mliečny priemysel je 
omnoho krutejší. Ak by bol môj cieľ pragmaticky 
zredukovať čo najväčší počet týraných bytostí, 
tak by som odpísal skôr mäsnú výrobu/rybolov. 
Čísla z pamäti neviem, ale myslím, že najviac 
zabitých pozemských zvierat je kurčiat. Ryby 
samozrejme kraľujú.

Poďme do EKO súdka. Čo ty a separovanie 
odpadu? Si „smetiakový“ perfekcionista?
Za tento typ perfekcionistu sa nepovažujem. 
V práci máme separované koše, takže tam 
vyhadzujem mnou vyprodukovaný odpad do 
prislúchajúcich nádob. 
Čo však vídavam každodenne je, že kolegovia 
a všeobecne ľudia často nevedia, do ktorých 
kontajnerov patria rôzne materiály, alebo že by 
ich mali umyť, nekombinovať atď.

Čo by si odkázal začínajúcim vegánom?
Začínajúcim vegánom prajem veľa trpezlivosti, 
rozvahu a chladnú hlavu s ich okolím, aby 
nestrácali rozvážnosť pri opakovanom 
vysvetľovaní pre nich už zrejmých vecí. 
A aby podporovali aj malé kroky, ktoré vedú 
do nášho cieľa. Nasilu to nejde a buď pozitívny 
príklad. 

Silvia Žiaková
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očkovaNie Naše kaŽdoročNé
OČKOVAŤ, -uje, -ujú nedok.
 1. (koho, čo proti čomu) vnášať do tela ochranné látky proti nákazlivým chorobám; 
  štepiť: o. deti proti tuberkulóze, proti obrne, proti týfusu;
  o. sliepky; (KSSJ)

V dnešnej dobe, kedy internet vládne svetu a 
jeho informácie sú mocnejšie ako akýkoľvek 
vyštudovaný odborník, je ťažké pre presvedčiť 
ľudí či už o pravde alebo nepravde. Každý je 
samozvaný lekár, vedec, liečiteľ, farmár atď. Tém, 
ktoré letia svetom a burcujú ľudí k odozvám, je 
neúrekom. Aktuálnou témou, ktorá obieha svet, 
je očkovanie. Názorov je toľko, koľko je asi ľudí 
na Zemi. Každý máme ten svoj a snažíme sa 
nájsť vo svete jeho potvrdenie alebo vyvrátenie. 
V článku ponúkam pohľad z oboch strán. Sú to 
názory laické aj odborné a je len na vás, ktoré 
tvrdenia budete považovať za osvojenia hodné. 
Tak hor´sa do toho.

PREČO OČKOVAŤ.
1. Očkovanie zachraňuje životy
Očkovanie zachráni vo svete každoročne 
viac ako 3 milióny životov a zabráni ďalším 
miliónom prípadov chorôb a celoživotného 
postihnutia (odhad WHO 2009). Pred zavedením 
systematického očkovania detí boli detské 
infekčné choroby hlavnou príčinou úmrtia. Ešte 

aj v súčasnosti spôsobujú utrpenie a smrť. V 
prípade, ak sa proti infekčnej chorobe začne 
očkovať a miera pokrytia očkovaním sa zvyšuje, 
počet osôb, ktoré danú chorobu dostanú, 
dramaticky klesá. Rovnako, keď rozsah pokrytia 
očkovaním klesá, výskyt ochorení stúpa. 
Očkovanie dokáže chrániť aj tých, ktorí nie sú 
zaočkovaní prostredníctvom tzv. kolektívnej 
imunity. Táto sa prejaví len vtedy, keď je v danej 
komunite dostatok zaočkovaných osôb. Čím 
viac ľudí je zaočkovaných, tým viac životov sa 
zachráni.
2. Očkovanie je základným ľudským právom a 
významnou súčasťou programov na znižovanie 
chudoby
V uplynulých desaťročiach došlo k výraznému 
zlepšeniu kvality zdravia. Avšak úžitok z tohto 
vývoja je vo svete aj v rámci európskeho regiónu 
rozložený nerovnomerne. Očkovanie nie je 
len účinným zásahom na zníženie chorobnosti 
a úmrtí; možno ho využiť aj na znižovanie 
nerovností pri zabezpečovaní základnej 
zdravotnej starostlivosti. Napríklad pri vypuknutí 
nákazy osýpok počas r. 2008 – 2009 v Rakúsku, 
Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Francúzsku, 
Nemecku, Taliansku, Poľsku a Španielsku bola 
drvivá väčšina prípadov ochorenia medzi 
osobami, ktoré neboli zaočkované buď z 
filozofických dôvodov, alebo išlo o osoby z 
prostredia migrantov a Rómov, ktoré nemuseli 
mať prístup k očkovacím službám. Niektorým 
ľuďom chýba povedomie o očkovaní alebo 
ho nevyhľadávajú, keďže v minulosti nevideli 
choroby, ktorým očkovanie zabráni. Ďalší ho zas 
odmietajú na základe etických či náboženských 
dôvodov. Všetky tieto skupiny sú zraniteľné 
voči chorobám, ktorým možno predchádzať 
očkovaním. Dôvody na nezaočkovanie sa výrazne 
líšia od dôvodov na nedostatočné zaočkovanie.
 3. Choroby, ktorým možno predchádzať 
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očkovaním, stále predstavujú riziko
Vďaka účinným očkovacím programom väčšina 
ľudí v rozvinutých krajinách nikdy nezažila 
pustošenie chorôb, ktorým možno predchádzať 
očkovaním. Mnohí si myslia, že tieto choroby 
už nepredstavujú hrozbu, keďže už nie sú tak 
viditeľné ako v minulosti. Dokonca niektorí 
považujú vakcíny za nebezpečnejšie než samotné 
choroby. Vírusy nehľadia na štátne hranice a šíria 
sa z jednej krajiny do druhej. Prevencia musí byť 
zachovaná a zvýšená. Globálne šírenie chorôb 
prispieva k opakovanému výskytu chorôb, ktoré 
sú v Európe inak pod kontrolou, a stávajú sa 
predmetom trvalých obáv. 
4. Choroby možno kontrolovať a zlikvidovať
Pri trvalo vysokom pokrytí populácie očkovaním 
klesá výskyt nákazy chorôb, ktorým možno 
predchádzať očkovaním. Sledovanie trendov 
chorobnosti a pokroku smerom ku kontrole a 
likvidácii chorôb si vyžaduje vysoko kvalitný 
prieskum. Spoločným úsilím môžeme niektoré 
choroby obmedziť alebo zlikvidovať.
5. Očkovanie je ekonomicky výhodné
Očkovanie je bezpochyby jedným z 
najekonomickejších úspechov verejného 
zdravotníctva moderných čias. Stojí veľmi 
málo, ale ponúka obrovské výhody pre zdravie 
a blaho obyvateľstva. Očkovanie má významný 
ekonomický vplyv presahujúci úspory za liečbu. 
Chráni pred dlhodobými následkami ochorenia 
na fyzickom a duševnom zdraví osoby, a tým 
aj na jej schopnosti ukončiť svoje vzdelanie a 
zamestnať sa. Očkovanie je prevenciou pred 
úmrtím a invaliditou za zlomok ceny liečby, a to 
pre jednotlivca samotného i celú spoločnosť.
6. Deti sú závislé od zdravotníctva v zmysle 
zaistenia bezpečného, účinného a cenovo 
dostupného očkovania
Úspešné očkovacie programy z minulosti 
vyústili do významných úspechov pri poklese 
utrpenia a chorôb. Ešte stále sa v našom regióne 
každoročne narodí 10,6 milióna detí, ktoré 
treba zaočkovať, aby sa tento stav podarilo 
zachovať. Silné a udržateľné očkovacie programy 
dokážu zabezpečiť, aby každé dieťa dostalo 
„tú správnu vakcínu, na správnom mieste, v 
správny čas“ (Projekt Optimize, 2010). Krajiny 
musia zabezpečiť sledovanie aktuálnej situácie 
v oblasti vírusov. Okrem toho musia byť 

pripravené na výzvy pri zavádzaní nových vakcín. 
Dobre fungujúci systém očkovania je jedným z 
kľúčových prvkov silného zdravotníctva, ktorý 
pripravuje krajinu na budúce výzvy. Investície 
do očkovania posilňujú zabezpečenie základnej 
zdravotnej starostlivosti a zabezpečujú, aby život 
žiadneho dieťaťa nebol ohrozený.
7. Každé dieťa musí byť zaočkované
Myslíte si, že nemusíte dať zaočkovať vaše 
dieťa, lebo všetky ostatné sú aj tak zaočkované? 
Kolektívnu imunitu možno dosiahnuť len pri 95% 
zaočkovanosti ľudí. Každý, kto nie je zaočkovaný 
tak zvyšuje pravdepodobnosť, že sa nakazí a 
ohrozí tak seba, ako aj druhých vážnou chorobou. 
Avšak niekedy koncepcia kolektívnej imunity 
môže rodičov falošne uspokojiť – čo ich zas môže 
viesť k vynechaniu očkovania. Takýto prístup 
spôsobí pokles imunitnej ochrany akejkoľvek 
komunity. Navyše každé nezaočkované dieťa 
zvyšuje riziko šírenia týchto nákazlivých chorôb.

PREČO NEOČKOVAŤ.
1. Očkovanie nefunguje
Na plagátoch u lekárov sa stretávate s ponukami 
očkovania od výmyslu sveta. Tie informujú o 
tom, že očkovanie zabraňuje prenosu ochorení 
a poskytuje trvalú imunitu. Môže to znieť 
dobre, ale veda jednoducho nepodporuje toto 
tvrdenia. Jedna epidémia za druhou dokazujú, že 
očkovaní ľudia majú najviac poškodenú imunitu 
a ochorejú na choroby, proti ktorým sú očkovaní. 
2. Nikdy nebolo dokázané, že očkovanie je 
účinné a bezpečné
Veľa štúdií, ktoré nájdete na internete a ktoré 
sa používajú ako „dôkaz“, že očkovanie je 
bezpečné, chybne porovnáva nežiaduce účinky 
jednej vakcíny s nežiaducimi účinkami inej 
vakcíny, vďaka čomu vyzerá testovaná vakcína 
ako bezpečnejšia, než v skutočnosti je. Žiadna 
štúdia neporovnáva zdravie očkovaných so 
zdravím neočkovaných osôb, čo by bol skutočný 
test bezpečnosti očkovania. 
3. Prvá vakcína na svete bola vysloveným 
zlyhaním, ktoré sa očkovací priemysel snaží 
zatajiť
 Väčšina ľudí vie len málo o tom, že prvá vynájdená 
vakcína (proti pravým kiahňam) nebola takým 
úspechom. Medzi vedľajšie následky očkovania 
touto vakcínou patrili syfilis a úmrtia. Lenže v 
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tom čase bolo vyvinuté úsilie na zatajenie týchto 
následkov a pretláčanie očkovania za každú 
cenu, pretože bolo vysoko ziskové.
4. Neočkované deti bývajú vo všeobecnosti 
zdravšie
Medzinárodné štúdie, skúmajúce zdravie 
neočkovaných detí v porovnaní s očkovanými 
rovesníkmi, opakovane preukázali, že 
neočkované deti sú vo všeobecnosti menej 
postihované alergiami, autizmom, poruchami 
správania, autoimunitnými chorobami a 
ochoreniami dýchacej sústavy.
5. Očkovanie spôsobuje niektorým deťom 
celoživotné nevyliečiteľné choroby
Jedna vec je opuch v mieste vpichu alebo 
dočasná horúčka po očkovaní, druhá vec je, keď 
vaše dieťa patrí medzi tie, ktorým očkovanie 
spôsobí trvalé poškodenie nervovej sústavy 
(napr. Guillain-Barrého syndróm). Také dieťa si 
potom môže vyžadovať celoživotnú starostlivosť 
a liečbu následkov očkovania. Ak sa rozhodnete 
očkovať, mali by ste prijať možnosť, že sa možno 
celý váš život zmení.
6. Očkovanie môže zabiť dieťa i dospelého
Hoci bábätká a malé deti sú najnáchylnejšie 
na neliečiteľné trvalé poškodenia zdravia 
očkovaním, dospelí sú taktiež ohrození. Často 
sa opakujúcim príkladom je známa vakcína proti 
HPV, ktorá doposiaľ vážne zdravotne poškodila 
(či dokonca zabila) desiatky tisíc dospievajúcich 
a mladých dospelých.
7. Prirodzené prekonanie choroby je najlepšou 
vakcínou
Pravdu povediac, jediný spôsob, ako získať silnú 
celoživotnú imunitu, je žiť svoj život prirodzene, 
bez vpichovania si usmrtených či živých vírusov 
a chemických adjuvansov (pomocných látok) do 
svalu. Prirodzené prekonanie choroby, je jediným 
spôsobom, ako si môže telo vytvoriť trvalé 
protilátky, ktoré ho ochránia pred chorobou. 
Imunitu podporuje aj konzumácia čerstvých, 
živinami nabitých bio potravín a zdravý životný 
štýl, ktorý vám umožní prirodzene prekonať 
choroby a vyvinúť si ochranu voči nim.

OHLASY ĽUDU.
V nasledujúcej časti je názor matiek, ktoré 
očkovali alebo neočkovali svoje dieťa. 
Jana, syn Samko:

Prečo sme odmietli očkovanie nášho syna? 
Samozrejme, že sme pred jeho narodením strávi 
veľa času študovaním kníh, odborných článkov, 
zahraničných štúdií, ale to si môže prečítať 
každý. V našom prípade v najväčšej miere 
zavážili nevyvrátiteľné fakty, ale aj príbehy od 
rodičov z nášho okolia a ich detí. Chcem písať 
to, čo som si všimla ako matka, mala možnosť 
vidieť, počuť medzi mamičkami, čo sa ku mne 
dostalo a nie, nebolo to zo známeho fóra. Syn 
mojej kamarátky, s ktorou sa poznáme asi od 
škôlky, takmer zomrel v kočiari cestou od detskej 
lekárky, vracali sa domov z prvého očkovania. 
Keby nebola vonku zima, nešla mu napraviť fusak, 
tak už nie je medzi nami. Dodnes má problémy 
s imunitou, oneskorený psychomotorický vývin. 
Má 4 roky a nerozpráva. Práve sú na dlhej 
diagnostickej ceste a nikto nechce ani myslieť na 
to, že je pravdepodobne autista. O poruchách 
spánku, prebdených nociach, mrzutosti, 
stratení záujmu, horúčkach, kožných reakciách. 
O liekoch na zníženie horúčky som počúvala 
vždy, keď prišiel „ten čas“, buď na pieskovisku, 
plávaní alebo v detských kluboch. Boli sa radiť 
u pediatrov, tí však jednohlasne tvrdili, že to s 
očkovaním nemá nič spoločné, keď má horúčku, 
dajte tabletku, na kožu kortikoidy. Jasné, pred 
očkovaním je dieťa klinicky zdravé, po očkovaní 
má problémy. Tie červené fľaky po tele, horúčku 
má asi z toho, že bol spln mesiaca. Chvalabohu 
len to. Modrooké blonďavé dievčatko z našej 
rodiny- prvé očkovanie ok, po druhom horúčka, 
nespavosť, po očkovaní v 11 mesiaci poruchy 
reči a chôdze. Nekonečné cesty do zahraničia za 
špecialistami, rehabilitácie, sedenia, diagnostiky, 
špeciálna škôlka, kopec financií. Ďalšie sestry 
dvojičky, neočkované ju predbiehajú a majú 3 
roky, ona 5. to je len zlomok toho, čo viem. Na 
Slovensku je veľa prípadov neobjasnených úmrtí 
bábätiek, nikdy však nikto nenapíše pravdu, čo 
bola pravá príčina. Nikdy by som nedopustila, 
aby sa nášmu synovi stalo niečo podobné. A keď 
je väčšina populácie očkovaná, prečo sa boja 
neočkovaných detí? Keď sú „chránení“, čoho sa 
boja?
Natália, syn (ČR)
Ja primárne nesúhlasím s očkovacím kalendárom 
ČR. Tendenčne nie som úplne proti očkovaniu, 
som proti nezmyselnému tlačeniu zo strany štátu 
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do očkovania, avšak v prípade komplikácií, štát 
dá ruky preč a nechá zbierať rodinu vrchnáčiky, 
aby mali na liečbu, to sa mi nepáči. Celkovo sa 
mi nepáči tlačiť niekoho do niečoho. Musíš, inak 
ti nezoberú dieťa do školy, musíš, inak dieťa 
bude vytlačené z kolektívu... nepáči sa mi, že nie 
je možnosť monovakcín, nepáči sa mi, že štát 
zabúda na to, že jedine rodič je plne zodpovedný 
za dieťa, nie doktor, nie učiteľ, ale rodič a rodič 
v záujme dieťaťa chce len to najlepšie pre dieťa 
a bohužiaľ ako rodiča ma štát nepresvedčil, že 
je potrebné dieťa očkovať. Osobne by som syna 
rada nechala očkovať proti tetanu, proti obrne 
a proti influenze. Ale štát vyžaduje aj očkovanie, 
s ktorými primárne nesúhlasím. Súhlasila by 
som za predpokladu, že by očkovanie bolo na 
100 % účinné a bezpečné, ale nie je. Nepáči sa 
mi, že sa všetci točia okolo očkovania detí, ale 
prenášači ochorení sú neočkovaní dospelí a 
nie deti. Že len kvôli čiernemu kašľu, ktorý je 
súčasťou hexavakcíny a ktorý je nebezpečný 
pre novorodené deti sa musí začať s očkovaním 
už v druhom mesiaci života. Väčší zmysel by mi 
dávalo, keby sa dali očkovať členovia rodiny, 
dospelí, ktorí majú mnohonásobne nižšie 
riziko nežiadúcich účinkov, tak mi to príde ako 
kompromis. Ani manipulácia a zastrašovanie zo 
strany zdravotníkov, nie je správna. Absolútne 
ignorujem najnovšie odporúčania, nemalo by 
sa podávať viac vakcín naraz a deje sa to denne. 
Napríklad očkovanie proti pneumokokom je 
očkovanie proti 13 kmeňom a kmeňov je viac ako 
90. Môj syn mal vážne nežiaduce účinky, ktoré mal 
doktor povinnosť napísať na ŠÚKL. Doktorka to 
zapísala až na základe vyslovenej žiadosti, samej 
sa jej nechcelo. ŠÚKL sám nabáda doktorov, 
aby posielali spisy o nežiadúcich účinkoch, 
pretože nemajú na čo stavať. Opakujem, nie 
som tendenčne proti, som proti povinnému 
očkovaciemu kalendáru, proti nemožnosti 
výberu vakcíny, ako je tomu v zahraničí, proti 
vydieraniu a zastrašovaniu zdravotníkov, proti 
braniu rodičovských kompetencií, klamaniu a 
nepravdivým a neúplným informáciám ohľadne 
nežiaducich účinkov. Ale hlavne tie nepravdy, ak 
sa odvolávajú na to, ako očkovanie znížilo všetko, 
ale podľa kalendárneho grafu neznížili ochorenia 
očkovania, ale hygiena.

Hana, dcéra Hana 1,5 roka
Čo pre mňa znamená očkovanie? Strach z 
obrovského množstva komplikácií, hlavne 
tých, ktoré by mohli natrvalo poškodiť 
zdravie nášho dieťaťa. Veľký počet zdraviu 
ohrozujúcich škodlivých aditív v každej vakcíne. 
Nezmyselné množstvo vakcín podávaných vo 
veľmi skorom veku dieťaťa, vďaka čomu nemá 
organizmus šancu si budovať akúkoľvek imunitu 
a obranyschopnosť. Nezmyselné vakcíny 
podávané bábätkám- napr. proti hepatitíde B, 
ktorá sa prenáša krvou a pohlavným stykom. 
Kde k takému ochoreniu príde niekoľko mesačné 
bábätko?
Chýbajú vám informácie o látkach vo vakcínach 
a ich účinkoch? Tak si prečítajte nasledujúci 
článok, kde sa všetko dozviete.
Zdroj:
http://www.sprievodcaockovanim.sk/caste-
otazky-o-ockovani/who-7-dovodov-preco-musi-
ockovanie-ostat-prioritou.html
http://www.slobodavockovani.sk/news/a10-
dovodov-preco-by-ste-nemali-dat-ockovat-
svoje-dieta/
slovenské a české matky
Krátky slovník slovenského jazyka

                                 Eugénia Svobodová
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o „zakázaNých“ látkach vo vakcíNach
V predchádzajúcom článku sme sa dozvedeli aj o tom, ako sa v kontexte súčasných snáh 
v rámci prevencie infekčných ochorení čoraz viac ľudí zastáva názoru, že vakcinácia spô-
sobuje oveľa závažnejšie, ba dnes i neliečiteľné ochorenia a to práve kvôli prítomnosti 
cudzorodých látok a chemikálií vo vakcínach. Pozrime sa teda detailnejšie na spomínané 
substancie v povinných očkovacích látkach.

Vakcíny používané v rámci povinného očkovania 
korešpondujú s rizikovými ochoreniami, 
ktorými sa človek môže nakaziť. Závažnosť, či 
výskyt daných ochorení globálne kontroluje 
WHO, a podľa vážnosti celosvetovej situácie v 
rámci infekčných ochorení prehlasuje, ktorým 
infekčným ochoreniam je nutné predchádzať 
vakcináciou. Metóda vakcinácie sa odráža od 
skúseností a hlavne výskumu. Napríklad, kedy je 
vhodné konkrétnu vakcináciu vykonať.
Nie je určite prekvapením, že ak má 
pacient príležitosť, v príbalových letákoch 
sprístupnených na internete (ADC číselník a i.) 
sa dočíta o nežiadúcich účinkoch konkrétnych 
očkovacích látok. V príbalových letáčikoch sa 
oficiálne častokrát spomína, že sa vakcína nesmie 
podávať v prípade alergie na formaldehyd a ev. 
prítomné látky.
Už zo základných vedomostí vieme, že vakcína 
neobsahuje len aktívnu substanciu, ktorou je v 
týchto prípadoch buď oslabený a živý pôvodca 
nákazy alebo purifikovaný a konjugovaný 
polysacharidový antigén. V očkovacích látkach 
sa okrem iného nachádzajú aj pomocné látky 
a rezíduá z výroby. Je nutné si uvedomiť, že 
v rámci zdokonaľovania očkovacích látok sa 

zloženie vakcín kontinuálne menilo a mení sa 
aj naďalej. Avšak prítomnosť práve pomocných 
látok môže v súčasnosti vyvolať nepochopenie 
a prispieť k odmietavému prístupu zo strany 
pacientov. Z akého dôvodu sa teda vo vakcínach 
nachádza hliník, formaldehyd, fenoxyetanol a 
ďalšie nesympaticky znejúce látky?

OBSAHOVÉ LÁTKY VO VAKCÍNACH 
Ako sme spomenuli, vakcína obsahuje okrem 
účinnej látky taktiež pomocné látky, ktoré sa 
definujú buď ako látky chemicky jednotné, alebo 
nejednotné a ktoré v prítomnom množstve 
nemajú vlastný terapeutický účinok. Ide o 
látky, ktoré umožňujú, alebo uľahčujú výrobu 
a prípravu liečivého prípravku. Zlepšujú tiež 
jeho kvalitu čo sa týka stability a biologickej 
dostupnosti. 
Medzi takéto pomocné látky nachádzajúce 
sa v povinných vakcínach patrí hliník, 
málo rozpustný hydroxid, alebo 
fosforečnan (hydrogénfosforečnan sodný, 
dihydrogénfosforečnan sodný), polysorbát 80, 
laktóza a bielkoviny, či polysacharidy rôzneho 
typu pochádzajúce z baktérií. Tieto pomocné 
látky, ktoré sa zámerne pridávajú do vakcín 
sú pravidelne kontrolované v rámci kvantity a 
majú presne stanovené normy. Niektoré látky 
prítomné vo vakcínach, ako je 2-fenoxyetanol, 
majú zabrániť pomnoženiu mikroorganizmov 
pri viacdávkovom balení. Ostatné spomínané 
látky fungujú ako stabilizátory (labilita vplyvom 
teploty a svetla) a pufre (stabilizácia pH). 
Možno vás teraz poteším, pretože niektoré 
krkolomné chemické názvy neskrývajú v sebe 
žiaden cudzí „jed“- hydrogénfosforečnany 
a dihydrogénfosforečnany sú prirodzenou 
súčasťou organizmu a fungujú taktiež ako 
pufrovacie systémy. Udržujú korektné pH v 
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bunkách, v medzibunkovom priestore a v krvi.
V očkovacej substancii sa nachádzajú i 
reziduálne látky, ktorých prítomnosť je skutočne 
nechcená. Medzi takéto látky patrí formaldehyd, 
glutaraldehyd, rôzne antibiotiká a proteíny z 
bunkových línií. Avšak ak sa množstvo daných 
rezíduí z výroby nachádza pod detekčným 
limitom, nemusia byť v príbalovom letáčiku 
uvedené vôbec.

Hliník
Hliník sa môže v jednej dávke očkovacej látky 
nachádzať v maximálnom množstve 1,25 mg. 
V praxi sa však vo vakcíne INFANRIX HEXA 
nachádza 0,82 mg hliníka, HEXACIMA ho 
obsahuje dokonca menej (0,6 mg) a PREVENAR 
13 najmenej, iba 0,125 mg. Biologicky dostupný 
hliník sa vo viac ako 98 % vylučuje z krvi cez 
obličky močom[1] a zvyšné 2 % hliníka sa ukladajú 
predovšetkým v kostre, ktorá obsahuje najväčšie 
množstvo hliníka. 
V súčasných vakcínach sa najčastejšie používa 
hydroxid, alebo fosforečnan hlinitý vo forme 
vodnej suspenzie, v novších vakcínach sa začína 
používať hydroxyfosfát-sulfát hlinitý. Ak by sa 
všetok hliník dostal veľmi rýchlo do krvi, došlo 
by k niekoľko násobnému prekročeniu hranice 
akútnej otravy, ktorá by sa prejavila u všetkých 
očkovaných akútnou otravou, teda myoklonom, 
ochrnutím až smrťou. Preto sú používané tieto 
soli – hlavne pre ich relatívne jednoduchú 
dostupnosť a ich praktickú (ne)rozpustnosť vo 
vode (0,0001g/100ml pri laboratórnej teplote). 
Hliník má tiež relatívne veľkú adsorpčnú plochu, 
na ktorú sa môžu viazať biologické molekuly. 
Tvrdenia odporcov očkovaní, že sa z vakcíny 
všetok hliník dostáva okamžite do krvného 
obehu je preto zavádzajúce a nelogické. Hlinitá 
soľ vo vakcíne sa uvoľňuje postupne v priebehu 
niekoľkých dní až týždňov.
Tí pozornejší z vás si zo základov imunológie 
určite pamätajú, že ak by sa účinná látka „len 
tak“ samostatne vyskytovala v organizme, 
požadovaný účinok liečiva by sa nepreukázal. 
Je potrebné, aby vakcína vyvolala falošný 
zápalový proces, ktorý stimuluje imunitný 
systém tak, že začne detegovať antigén cudzieho 
materiálu. To vyvolá kaskádu tvorby protilátok 

proti konkrétnemu ochoreniu, voči ktorému sa 
vakcinácia vykonala. Práve soli hliníka vykazujú 
preukázateľný potencujúci imunizačný účinok 
vakcíny. 
Existuje niekoľko hypotéz, ktoré sa snažia 
vysvetliť účinok hlinitých solí ako adjuvans vo 
vakcíne: napríklad ide o depotný mechanizmus. 
Účinná imunizujúca zložka sa adsorbuje na 
povrch nerozpustnej hlinitej soli a tak relatívne 
dlhodobo pretrváva v mieste podania vakcíny, tj. 
účinná imunizujúca zložka vakcíny sa uvoľňuje 
postupne. Ďalšou hypotézou je zápalový 
mechanizmus, ktorý vychádza z predpokladu, 
že hlinité soli vyvolávajú lokálny zápal v mieste 
vpichu vakcíny, čo umožňuje rýchlejšie vábenie 
dôležitých buniek imunitného systému do 
miesta vpichu, kde sa koncentrujú a zosilňuje sa 
tím odpoveď na príslušné očkovanie. 
Podľa FDA (Úrad pre kontrolu potravín a liečiv 
v USA) je norma hliníka u detí so zníženou 
funkciou obličiek pre infúzne roztoky 5 μg/kg v 
rámci jedného dňa. Hliník sa tiež bežne vyskytuje 
v zelenine, napríklad v špenáte v množstve 
0,970 mg/100 g[2]. Múka, ryža a chlieb obsahujú 
až 2-22 mg/kg hliníka. Možno vás prekvapí, že 
na základe štúdií uskutočnených v niektorých 
európskych krajinách (Holandsko, Francúzsko, 
Švédsko a Veľká Británia) sa celková expozícia 
hliníka z potravy u dospelých pohybuje v rozsahu 
od 0,2 do 1,5 mg/kg telesnej hmotnosti, u detí a 
mladých ľudí sa expozícia pohybuje až do 2,3 mg/
kg telesnej hmotnosti. Hovoríme však o hliníku v 
inej podobe, ako sa vyskytuje vo vakcíne. Tento 
hliník sa na rozdiel od nerozpustného hliníka 
vo vakcíne rozpúšťa oveľa rýchlejšie a preto 
vykazuje oveľa vyššie riziko toxického účinku. 
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Formaldehyd a stabilizátory vo vakcínach
Formaldehyd patrí jednoznačne k preukázaným 
karcinogénom a keďže je produkovaný živými 
organizmami ako prirodzený medziprodukt 
metabolických procesov v tele, môže sa v 
rámci reziduálneho množstva nachádzať aj vo 
vakcíne. Je nutné pripomenúť, že fyziologická 
koncentrácia formaldehydu v krvi sa pohybuje 
v rozmedzí 2 až 3 mg/l v krvi. Mnoho ľudí 
sa oprávnene obáva z karcinogenity a ev. 
poškodenia DNA dôsledkom prítomnosti 
formaldehydu, je však potrebné si uvedomiť, 
že formaldehyd sa bežne nachádza aj v mäse, 
zelenine a v mlieku v množstve cca 1-20 mg/kg. 
Dokonca jeden kilogram hrušiek obsahuje až 60 
mg/kg formaldehydu. Smernica povoľuje obsah 
formaldehydu vo vakcínach maximálne do 0,2 
mg/ml, v USA je norma posunutá vyššie až na 
hranicu 0,74 mg/ml.
Dočítal som sa tiež o istom farmakokinetickom 
modeli IM aplikácie formaldehydu v modeli 
dvojmesačného dojčaťa v štúdii od Mitkusa[3], 
ktorý uvádza, že eliminácia formaldehydu v 
mieste vpichu prebehla už behom 30 minút. V 
telesných tekutinách sa maximálna koncentrácia 
pohybovala do 22 μg/l. Realizované boli aj 
iné výskumy zamerané na postvakcinačné 
poškodenie vplyvom formaldehydu, avšak 
štúdia[4] uvádza jediný prípad exacerbácie 
ekzému u dospelého zdravotníka.
Iné stabilizátory obsiahnuté vo vakcínach 
ako sú želatína, ľudský albumín a glutaman 
sodný sú taktiež intenzívne sledované v rámci 
bezpečnosti, popisuje sa napríklad alergická 
reakcia spôsobená hovädzou želatínou. 
Osobitnú kapitolu však stále predstavuje riziko 
výskytu ľudského a zvieracieho proteínu CJD 
(Creutzfeldt-Jakob disease) a BSE (Bovine 
spongiform encephalopathy).

Emulgátor polysorbát 80
Vo vakcínach určených na parenterálne použitie 
sa môže taktiež ako regulátor pH nachádzať 
aj polysorbát 80, ktorý nepatrí síce medzi 
preukázané karcinogénne látky, ale eventuálne 
môže vyvolať alergické reakcie organizmu. 
Vo vakcínach sa nachádza podľa smerníc 
v množstve 0,025-0,1 mg v jednej dávke. 
Realizovali sa aj výskumy na zistenie reakcie 

organizmu, ktoré spočívali v podávaní stravy s 
5% obsahom polysorbátu 80 zvieratám počas 12 
týždňov. Výskum nepreukázal toxické prejavy a 
ani negatívny vplyv na pohlavné orgány[5,6], avšak 
reprodukcia zvierat, ktoré konzumovali stravu s 
20% obsahom polysorbátu 80 výrazne klesla[7]. 
Výskum vplyvu tejto látky taktiež nepreukázal 
negatívny vplyv na CNS mláďat[8]. Je však 
preukázané, že polysorbát 80 môže zhoršovať 
Crohnovu chorobu. Ak sa mu chcete vyhnúť, 
polysorbát 80 sa nachádza v DTP vakcínach, 
vakcínach proti chrípke, HPV, polio víruse, ale aj 
vo vakcíne proti hepatitíde A, B a vírusu rota.

Záverom...
Vakcinácia, nebojím sa povedať, je stále v 
plienkach. V pomerne krátkej histórii vakcinácie 
sa realizovalo veľké množstvo výskumov a došlo 
k výrazným zlepšeniam v ich zložení. Dnešná 
konštrukcia očkovacích látok neumožňuje 
vynechanie pomocných látok. Bez nich by 
samotné liečivo nevyvolalo požadovaný 
imunologický efekt a nevyvolalo by u pacienta 
požadovaný účinok. Je však potrebné, aby 
sa obsah reziduálnych látok vo vakcínach 
s rozvojom technológií znižoval. Čitateľov 
môžem potešiť tým, že sledovanie bezpečnosti 
očkovacích látok je skutočne intenzívne a 
množstvo niektorých rezíduí vo vakcínach v 
rámci Európy zďaleka nepresahuje hranicu 
povoleného množstva. Jednorazová aplikácia 
týchto látok je oproti prirodzenej koncentrácii 
v krvi za deň až desať-krát nižšia. Myslím si, 
že niektoré zákony by sa mali upraviť tak, aby 
výrobca jasne definoval v príbalovom letáku 
eventuálne vyskytujúce sa reziduálne látky v 
liečivom prípravku. Osobne si však myslím, že 
vakcinácia rozhodne nestojí za príčinou chorôb 
ako je ADHD a podobne. Existujú jasnejšie 
príčiny a spojitosti s takýmito ochoreniami, ako 
je výskyt duševných ochorení v rodine, abúzus 
návykových látok alebo postnatálne komplikácie 
(kernikterus ai.). Niektoré látky obsiahnuté vo 
vakcínach sú skutočne nebezpečné (hliník), 
napriek tomu v danej kvantite nevykazujú 
žiadne riziko. Riziko spojené napríklad práve s 
hliníkom je neporovnateľne vyššie pri používaní 
deodorantov s obsahom hliníka. Ako som 
spomenul už skôr, zloženie vakcín sa kontinuálne 
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menilo a mení sa naďalej. Dnešné deti sú v 
rámci povinného očkovania očkované proti 6 
ochoreniam, avšak sú vystavené záťaži len 10 
antigénov a 0,82 mg hliníka. Od roku 1958 do 
roku 2000 sa dojčatá očkovali síce len proti 3 
ochoreniam, ale záťaž bola až 3002 antigénov a 
2 mg hliníka. Domnievam sa, že ak by očkovanie 
bolo zodpovedné za ochorenia, ktoré spomínajú 
odporcovia očkovania, v súčasnosti by vďaka 
výrazne nižšej záťaži z očkovania mali klesať i 
autoimunitné ochorenia a alergie. 
Na druhú stranu, určite je vhodné vyhýbať sa 
„zbytočnému“ očkovaniu, ako je očkovanie 
proti sezónnym ochoreniam, napríklad u 
mladých jedincov bez takých zdravotných 
komplikácií, pri ktorých by ochorenie ev. znášali 
ťažko. Je taktiež vhodné vyhýbať sa rizikovým 
faktorom, ako je intravenózne užívanie drog, 
promiskuita a dodržiavať správny postup pri 
práci v zdravotníctve. V takýchto prípadoch sú 
určité očkovania zbytočné (hepatitída B ai.). 
Očkovaniam sa dá predchádzať i „zbytočným“ 
vycestovaním do endemických krajín. Predpoklad 
efektívnej profylaxie súčasných ochorení si 
však vyžaduje absolvovanie očkovania v rámci 
povinného programu. V súčasnosti ide predsa o 
jedinú rozumnú eradikáciu pôvodcov infekčných 
ochorení. Dištancujem sa od konšpiračných 
teórií považujúcich očkovanie za svetový biznis, 

každému rozumnému človeku určite napadnú 
iné -oveľa väčšie- korporácie, ktoré majú 
jednoduchší príjem financií. Hľadanie komplótov 
na úrovni medicíny a príbuzných výskumov 
nie je vždy opodstatnené, vďaka vakcinácii sa 
zachránili už milióny životov. Na záver sa chcem 
taktiež poďakovať za odbornú konzultáciu MUDr. 
Kristiánovi Bucsayovi, všeobecnému lekárovi v 
nemocnici Košice-Šaca.

Dávid Ferko

[1] MUDr. Jarmila Pertinačová Aktuálne 
 poznatky o adjuvanciách v očkovacích 
 látkach, Pediatria pre prax, 2014;15(2) s78.
[2] Priest ND. The biological behaviour and 
 bioavailability of aluminium in man,  
 with special reference to studies employing 
 aluminium-26 as a tracer: review and study 
 update. J Environ Monit. 2004;6(5):375–403.
[3] Mitkus RJ et al. Vaccine 2013;31(25):2738-43
[4] Ring J. Lancet 1986;2(8505):522-3
[5] Oser BL.J Nutr1956;60 (3): 367–90.
[6] Williams J. ToxicolLett1997;91 (1): 19–24.
[7] Gajdová M. Food ChemToxicol1993;31 (3): 
 183–90.
[8] Ema M.ReproductiveToxicology2008;25 (1):  
 89–52.

ohrozeNý sokol rároh sa po liečbe
vRátil DO pRíRODy

Dňa 25. augusta 2017 sa do prírody vrátil mladý 
sokol rároh. Ide o jeden z najvzácnejších druhov 
našej krajiny. Sokola našiel ešte v júli, neďaleko 
hniezda, z ktorého vyletel, člen Ochrany 
dravcov na Slovensku (RPS), Jozef Mihók. 
Ďalší člen RPS, Ján Lipták, odovzdal sokola 
do odbornej opatery zamestnancov Kliniky 
vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat UVLF. 
Táto klinika je špecializovaným pracoviskom, 
ktoré má poverenie držať chránené živočíchy 
pochádzajúce z voľnej prírody po dobu 3 
mesiacov, poskytnúť im potrebnú starostlivosť a 
tým zabezpečiť ich prežitie a návrat späť do ich 
prirodzeného prostredia. Veľkým pozitívom je, že 
pri starostlivosti o takto hendikepované jedince 
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pomáhajú aj študenti UVLF v 
rámci klinických stáží, čím sa 
oboznámia aj s problematikou, 
ktorá nie je úplne bežnou 
náplňou práce veterinárnych 
lekárov. Aj keď veterinárni 
lekári nesmú držať voľne žijúce 
chránené živočíchy, poskytnutie 
prvej pomoci a správny transport 
na určené miesta (akým je aj 
Klinika vtákov, exotických a 
voľne žijúcich zvierat UVLF) 
pomôže zachrániť životy týchto 
jedincov. Prednosta tejto kliniky, 
MVDr. Ladislav Molnár, PhD. 
ohľadom sokola uviedol: „Vyšetrenie preukázalo 
zlomeninu. Šťastím bola jej lokalizácia v konci 
krídla, kde sú tenšie kosti, ktoré sa rýchlejšie 
zrastú a hojenie má kratší priebeh. Krídlo bolo 
fixované, nešlo o otvorenú zlomeninu. Po mesiaci 
je pacient v dobrom stave, pripravený na návrat 
do prírody. Zotavoval sa v rehabilitačnej stanici 
v Rozhanovciach, ktorá bola zrekonštruovaná 
vďaka projektu LIFE Energia a je najväčším 
zariadením tohto druhu v Košickom kraji.“
Na Slovensku hniezdi len niečo vyše 30 párov 
sokola rároha. Z tohto počtu je do 10 hniezd vo 
východnej časti krajiny, v roku 2017 vychovali 27 
mláďat. V 80-tych rokoch 20. storočia sa druh u 
nás dostal až na hranicu vyhynutia v dôsledku 
vykrádania hniezd, drastického odlesňovania 
pohorí, kde hniezdil a zánikom pasienkov s 
kľúčovou korisťou – sysľom pasienkovým. Jeho 
vymiznutiu z našej prírody sa podarilo zabrániť 
vďaka aktivitám ochranárov, najmä vďaka 
fyzickému stráženiu hniezd. Pre mladé vtáky je 
kritický prvý rok života, kedy môžu podľahnúť 
nepriaznivým podmienkam počas putovania na 
zimovisko, stanú sa obeťou predátora, alebo 
choroby, dospelosti sa dožije len malé percento.
„V rámci projektu LIFE Energia realizujeme 
kontroly všetkých lokalít s výskytom sokola 
rároha. V prípade známych párov majú veľký 
význam pravidelné návštevy, ako sa ukázalo aj 
v tomto prípade. Tohtoročné mláďa sme našli v 
júli, počas pravidelnej kontroly územia, pri obci 
neďaleko Košíc. Všimli sme si, že nelieta a že 
mu ovísa krídlo. Odchytili sme ho a odniesli na 
Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie 

v Košiciach,“ hovorí Ján Lipták a Jozef Mihók, 
ktorí sa venujú monitoringu sokola rároha na 
Slovensku.
Jednou z možných príčin zranenia je náraz 
do prekážky, ktorou mohlo byť aj elektrické 
vedenie. Vtáky do drôtov často narážajú počas 
lovu potravy, alebo keď sú zamestnané inou 
činnosťou, ktorá znižuje ich pozornosť. „V rámci 
projektu LIFE Energia umiestňuje spoločnosť 
Východoslovenská distribučná, a.s. spolu na 34 
kilometrov úsekov, kde je riziko nárazov vtáctva 
najvyššie, špeciálne prvky. Tie zvýšia viditeľnosť 
drôtov, čím sa predíde nárazom, a teda 
zraneniam či dokonca usmrteniu vtáctva. Takto 
bezpečná bude i väčšina hniezdnych oblastí 
sokola rároha,“ informuje Lucia Deutschová z 
Ochrany dravcov na Slovensku.
Viac o projekte LIFE Energia sa dozviete na 
www.lifeenergia.sk, resp. www.facebook.com/
lifeenergia.sk.
Projekty sú podporené Európskou úniou v rámci 
programu LIFE a významnou mierou prispievajú 
k zlepšeniu podmienok kritériových druhov 
vtákov v územiach siete Natura 2000.

Lucia Deutschová
(Ochrana dravcov na Slovensku)

MVDr. Ladislav Molnár, PhD.
(Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich 

zvierat)
MVDr. Katarína Kuzyšinová, PhD.

(Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich 
zvierat)
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Na túto tému sa 
debatuje čoraz 
častejšie, tak si poďme 
priblížiť ako funguje 
politika štátnych a 
súkromných podnikov. 

Ako prvé však treba spomenúť, že v časoch ešte 
nie tak dávnych boli poľnohospodárske družstvá 
a inštitúty pre spracovanie mäsa skoro v každej 
obci. Je pravda, že za éry komunistov nemali 
istotu iba občania, ale aj hospodárske zvieratá. Z 
rozprávania starých materí viem, že za tých čias 
sa rozvíjalo JRD, ale boli tu aj statky či dvory, kde 
si ľudia chovali rôzne úžitkové zvieratá od hydiny, 
cez ošípané, až po dobytok. Názory sú rôzne, 
ale prihliadnuc k stále väčšej informovanosti 
širokej verejnosti, ktorá sa začína búriť proti 
nehumánnemu systému chovu úžitkových 
zvierat si myslím, že obdobie pred revolúciou 
boli pre hospodárske zvieratá zlaté časy. Týmto 
vyjadrením samozrejme nechcem zastávať 
žiadnu politickú ideológiu, násilie na zvieratách 
v štátnych družstvách bolo normálne tak  ako 
dnes, veď sú to „iba zvieratá“. Ale mali optimálny 
priestor pre život a v domácich chovoch nežili v 
tak stresujúcom prostredí ako je tomu dnes. Po 
rozdelení Československa a predovšetkým po 
vstupe do Európskej únie, začali vďaka neprajnej 
ekonomickej situácii upadať domáce chovy, ale 
aj štátne a súkromné podniky a trendom sa 
stal dovoz mäsa z iných krajín. Tak ako všetko 
ostatné, aj táto oblasť má dve strany mince. 
Keďže jednotlivé značky si navzájom konkurujú, 
stavajú predovšetkým na cenu. Ekonomika na 
Slovensku je čoraz horšia a chudobných občanov 
stále viac. Preto sa mnohí pozerajú práve na 
cenu miesto kvality. Tieto „mašinérie“ na mäso, 
ako tomu hovorím, produkujú lacné nekvalitné 
produkty, vďaka nízkym nákladom na ustajnenie 
a obživu úžitkových zvierat. Čo je však z hľadiska 
welfare absolútne neprijateľné. Niekedy je až 
tragické prizerať sa, kam takýto systém speje. 

hOSpODáRSky SektOR keDySi A DneS

Nie som však 
jediná, komu 
sa táto tyrania 
nepáči a laická 
verejnosť o túto 
tému javí čoraz 
väčší záujem. To 
znamená, že aj keď drvivej väčšine obyvateľstva 
na Slovensku je táto situácia stále ľahostajná, 
mnohí sa začali brániť konzumu takýchto 
výrobkov a prešli na vegánsku či vegetariánsku 
stravu alebo znížili spotrebu lacného mäsa a 
posilňujú tým menšie, no kvalitnejšie chovy. 
Tieto poskytujú vhodné podmienky pre zvieratá 
a tým si získavajú aj priazeň ľudí. Nedávny 
internetový prieskum renomovanej agentúry 
(https://www.veganskehody.sk/pocet-veganov-
a-veganok-na-slovensku/) ukázal, že na 
Slovensku žije 1% vegánov, 2% vegetariánov a 
takmer 11% ľudí, ktorí znižujú svoju spotrebu 
mäsa. Z uvedených údajov vyplýva, že medzi 
ľuďmi na Slovensku, ktorí majú prístup na 
internet (približne 3,7 mil.) sa nachádza asi 37 
000 vegánov, 74 000 vegetariánov a viac ako 400 
000 obyvateľov, ktorí znižujú spotrebu mäsa. 
Počty takýchto ľudí však vzrastajú každý rok a nie 
len na Slovensku, ale po celom svete. Je na čase 
si uvedomiť, že zvieratá určené na konzum si tiež 
zaslúžia úctu a život v dôstojných podmienkach. 
Je dôležité mať na pamäti, že je prakticky 
nemožné vylúčiť mäso a výrobky živočíšneho 
pôvodu z ľudského jedálneho lístka, ale to nám 
nedáva žiadne privilégia na to, aby sme mohli 
so zvieratami zaobchádzať akoby boli v našom 
živote úplne nepodstatné. Sú viac ako, iba kus 
mäsa na tanieri. Na záver by som ešte chcela 
poukázať na krásu a rozmanitosť Slovenska z 
hľadiska agrosektora a predovšetkým na to, 
že potenciál, ktorý táto krajina má, sa každým 
dňom rozpredáva cudzincom. Je toto azda cesta 
za lepšou budúcnosťou?                                                               

Lenka Sárková



Pred niekoľkými desiatkami rokov sa zvieratá, ktoré sa narodili bez končatín alebo pri úraze prišli o 
končatinu, utrácali. Tak ako sa pre ľudí vyrábajú protézy ako náhrada končatiny, dnes sa vyrábajú 
protézy aj pre zvieratá. V zahraničí už existujú rôzne firmy ktoré sa špecializujú na výrobu protéz pre 
zvieratá a tým im dávajú šancu na nový život.

šaNca Na Nový Život
Vrodené anomálie, ani rôzne nehody sa nevyhýbajú ani obyvateľom zvieracej ríše. Keď 
môžu mať jednorukí ľudia protézu, prečo by ju nemohli mať aj zvieratá?

tu je ZOpáR pRíbehOv:

Krava s protézami
Umelé končatiny dostala napríklad krava, ktorá o 
svoje vlastné prišla kvôli omrzlinám. Dve protézy 
jej zdobia panvové končatiny a zdá sa, že s nimi 
nemá žiadne problémy, naučila sa s nimi žiť.

Vozíček pre korytnačku
Niekedy nemusíte o končatiny prísť, stačí ak vám 
prestanú fungovať, a ste odkázaní na vozíček, či 
iné pomocné prístroje. Špeciálny vozíček využíva 
aj korytnačka, ktorej po nešťastnom páde 
ostali paralyzované panvové končatiny. Pohyb 
jej umožňujú kolieska a zvyšné hrudníkové 
končatiny.

Slonica Mosha prišla pred desiatimi rokmi o 
nohu. Na thajsko – barmskej hranici šliapla na 
mínu. Počas nehody mala len sedem mesiacov. 
Po okamžitom prevoze do nemocnice padol 
ortieľ. Mosha síce bude žiť, ale bez jednej 
končatiny. Istý chirurg jej neskôr daroval protézu, 
vďaka ktorej vedie normálny sloní život.

Nakia jeho majitelia opustili už ako šteniatko. 
Počas tuhej nebraskej zimy primrzol v kaluži vody 
a skončil s ťažkými omrzlinami. Jeho aj zvyšok 
vrhu previezli do centra na záchranu zvierat, kde 
si ho adoptovala miestna veterinárka Christie 
Tomlinsonová.
Žena zorganizovala zbierku, z ktorej zaplatili 
psíkovi protézy panvových končatín. Keďže 
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procedúra dopadla veľmi dobre, rozhodol sa 
ich zhotoviteľ, Martin Kauffman zo spoločnosti 
Orthopets, vyrobiť zvyšné náhrady zdarma.
Umelé končatiny sú navrhnuté tak, aby kopírovali 
prirodzený pohyb svalov a kostí a dovolili mu 
robiť všetko to, čo zvládne zdravý jedinec.

Zoznámte sa s Vincentom, kocúrom, ktorý sa 
narodil s postihnutými panvovými končatinami, 
a teda nemohol chodiť. Ujali sa ho úžasní 
pracovníci útulku a jedni z najlepších veterinárov. 
Podarilo sa im postaviť ho späť na… labky.
Dnes, kedy sa dá už takmer všetko, dokázali 
títo úžasní ľudia opäť postaviť kocúra na 
nohy pomocou operácie a dvoma titánovými 
protézami, ktoré vychádzajú priamo z jeho 
stehenných kostí.

Kobyla Riley prišla o časť svojej zadnej nohy 
kvôli infekcii, ktorá sa jej tam dostala cez 
kontaminovanú podkovu. Kôň bol najprv 
odsúdený na útratu, no našťastie preňho, 
veterinári sa tiež nevzdali bez boja a vyrobili jej 
provizórnu protézu, ktorá jej zrejme zachránila 
život.

Ivana Lančaričová

ZDROJE:
https://refresher.sk/7373-Dojimave-pribehy-

zvierat-s-protezami
https://magazin.centrum.sk/ulety/

najuzasnejsie-zvieracie-protezy/723953.html

Having received an e-mail from the Foreign 
Office informing us about the International 
Summer School on ‘Zoonoses’ in Dubrovnik at 
the Centre for Advanced Academic Studies, we 
were eager to apply and excited when we were 
successfully registered to attend. Via lectures 
and practical sessions topics to be covered 
included Wildlife diseases; Conservation 
Medicine; Animal welfare and zoonoses; Human 
aspects of zoonoses; Bacterial zoonoses; Viral 
zoonoses; and One health approach.
Having successfully registered on the Sunday 
evening we awoke ready to commence Day 1. 
Following introductions to the other participants 
whom included students from Vienna, Zagreb 
and Skopje Universities at differing levels of 

ZOOnOSeS SummeR SchOOl, DubROvnik, cROAtiA

education from first years to doctoral students, 
we were introduced to the idea of quarantine, 
as our host town Dubrovnik was where this 
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concept originated in 1377. Starting off with the 
ever increasingly fashionable topic of wildlife 
diseases due to the increased cohabitation of 
man and wild animals, we were introduced 
to Wildlife health monitoring, the One health 
approach and emerging research in this area, 
particularly surrounding the power of Wolbachia 
- a relatively unknown parasitic microorganism 
where there are hopes to exploit its ability to 
reduce reproduction as a means of reducing 
disease prevalence and transmission. We then 
explored selected wildlife diseases focusing 
on parasites including Cestodes and the Liver 
fluke Fascioloides magna; and explored Canine 
Distemper virus, Chronic Wasting Disease 
followed by Bot flies and Warble flies. The day 
concluded with a group activity focusing on 
designing a Surveillance programme for selected 
wildlife diseases.
Day 2 was centred on ethics and particularly 
ethical challenges associated with the veterinary 
profession related to farm animal welfare and 
zoonoses in relation to risk assessment. The day 
concluded with a workshop regarding the roles 
and responsibilities of veterinary officers, where 
we explored the challenge of our role as a vet 
in contrast with our individuality and role as a 
citizen in society.
Day 3 concerned the human aspects of zoonoses 
in relation to emerging and re-emerging 

zoonoses; surveillance, prevention and control 
of mosquito-borne diseases; fever in returned 
travellers and migrants; and diagnosis of viral 
zoonoses. The afternoon task involved a search 
for mosquito larvae in a nearby cemetery, 
however unfortunately our hope of stagnant 

water being present to attract adult mosquitoes 
was not met. 
Day 4 revolved around bacterial zoonoses where 
we focused our attention on the neglected 
disease Leptospirosis and Lyme Borreliosis.
Our final day of the Summer School considered 
viral zoonoses including Dengue virus, West 
Nile virus, USUTU virus, Chikungunya virus, Zika 
virus, Lumpy skin disease and Rabies where we 
looked at the importance of rodents and bats 
in its transmission. Concluding our Summer 
School, we moved our attention to focus on 
the idea of the One Health Initiative, which is 
a collaborative effort of multiple-disciplines 
working locally, nationally and globally to attain 
optimum health for people, animals and the 
environment.
Overall, we found the Summer School extremely 
informative and useful for both current and 
future study. Given the range of topics and 
scope of the topics mentioned, we were given 
a new perspective where we explored our role 
as future veterinarians in the wider context of 
world disease progression. 
During our free time, we socialised with 
other students and explored the delights of 
Dubrovnik including delving into its cultural 
history by walking the ancient City Walls, visiting 
educational museums including the Pharmacy 
museum. We also fulfilled our own whims by 
undertaking a Game of Thrones Walking Tour 
and taking a boat ride on the Adriatic Sea.
Overall, we thoroughly enjoyed our experience 
and would recommend all to take advantage of 
similar summer schools in the future as we felt 
this was a once in a lifetime opportunity.

Harriet Sarah Watkins
and Shannon Lyrinna Willmott
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Kto povedal tieto slová: „Príde deň, keď zabitie zvieraťa bude považované za rovnaký zločin ako zabitie 
človeka.“ ? Správnu odpoveď nám pošlite na mail ardouvlf@gmail.com, môžete vyhrať permanentku 
na Vami vybraný kurz pod záštitou University dance center.

tajNička

1. Aký má prívlastok pavilón č. 34?
2. Na akej ulici leží hlavný vchod UVLF KE?
3. Odborník vo vede zaoberajúcej sa chovom psov sa nazýva...
4. Účelové zariadenie našej univerzity pre chov zveri, rýb a včiel sídli v...
5. Aké je druhové meno známeho stafylokoka?
6.  Aký je názov klubu na našej univerzite, ktorý sa zaoberá chovom plazov a akváriových rýb?
7.  Ako nazývame predmet, ktorého predmetom je veterinárna klinická diagnostika?
8. Kto napísal trojdielny atlas anatómie hospodárskych zvierat?
9. Ako hovoríme zakriveniu chrbtice v driekovej oblasti?
10. Ako inak nazýva súhrn teploty, dychu a pulzu?
11. Aký je latinský názov rezáku?
12. Číslo 20 po latinsky...
13. Prvé antibiotikum využívané v medicíne...
14. Najjednoduchšia proteinogénna aminokyselina...
15. Trojuholníkový sval šije nazývame po latinsky musculus...

Scarlett Marešová

Tajnička 

Kto povedal tieto slová: „Príde deň, keď zabitie zvieraťa bude považované za rovnaký zločin ako 
zabitie človeka.“ ? Správnu odpoveď nám pošlite na mail ardouvlf@gmail.com, môžete vyhrať 
permanentku na Vami vybraný kurz pod záštitou University dance center. 
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1. Aký má prívlastok pavilón č. 34? 
2. Na akej ulici leží hlavný vchod UVLF KE? 
3. Odborník vo vede zaoberajúcej sa chovom psov sa nazýva ... 
4. Účelové zariadenie našej univerzity pre chov zveri, rýb a včiel sídli v ... 
5. Aké je druhové meno známeho stafylokoka? 
6.  Aký je názov klubu na našej univerzite, ktorý sa zaoberá chovom plazov a akváriových rýb? 
7.  Ako nazývame predmet, ktorého predmetom je veterinárna klinická diagnostika 
8.  Kto napísal trojdielny atlas anatómie hospodárskych zvierat? 
9.  Ako hovoríme zakriveniu chrbtice v driekovej oblasti? 
10. Ako inak nazýva súhrn teploty, dychu a pulzu? 
11. Aký je latinský názov rezáku? 
12. Číslo 20 po latinsky ... 
13. Prvé antibiotikum využívané v medicíne ... 
14. Najjednoduchšia proteinogénna aminokyselina ... 
15. Trojuholníkový sval šije nazývame po latinsky musculus ... 
 

Scarlett 
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