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Editoriál

Ardo po prázdninách začína už siedmu
sezónu. Rozhodli sme sa nadviazať
na úspešnú sériu “tématických“ čísel
a pokračovať v nich.
Kone.
Buď ich milujete, alebo z nich máte strach.
Nič medzitým neexistuje. Kôň sa stal
chtiac- nechtiac symbolom našej Univerzity
a možno aj nás samých. A nemyslím na to,
že cez skúšky drieme ako kone.
Skôr, že sme boli malé žriebätá, ktoré prvý
krát prekročili brány “ výšky “. Ledva stáli na
nohách a vždy keď to šlo, vracali sa k mame.
Návraty sú čoraz sporadickejšie a ani sa
nenazdáme a obdobie remonta utečie
ako voda. Voda plná nových poznatkov,
skúseností a priateľov.
A potom bude len na nás, či vybehneme na
rozkvitnutú lúku, alebo zostaneme pozerať
na svet spoza mreží boxu.
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Najväčší vs. najmenší
V každej živočíšnej ríši existuje rekordman, v tej zvieracej by som to nazvala rekordanimal, ktorý láme všetky pravidlá a štandardné miery. A neobišlo to ani ríšu koní, vysoké
majestátne zvieratá vzbudzujúce rešpekt. Za niektoré rekordy je zodpovedný človek,
ktorý svojou túžbou zdokonaľovať, minimalizovať a inokedy maximalizovať čo môže
ovplyvňuje tok prírody. No na druhej strane sa príroda nenechá zahanbiť a tiež sa rada
pohrá s genetikou.
na Slovensku sa volá Lucky
Luke a v kohútiku má len 57
cm. Miluje mrkvu a jablká,
seno aj trávu a je súčasťou
prírodného westernového
areálu v Košiciach. Najmenší
kôň na celom svete žije na
farme americkom Missouri,
volá sa Thumbelina, meria
44 cm a váži 26 kg. Cena
koňa z plemena Falabella
je cca 2 tisíc Eur. V histórií
najmenší bol žrebec Little
Pumpkin, ktorý sa narodil
v roku 1973. Meral 35,5 cm
a vážil 9 kg.
Najmenší
Je veľkosti stredne veľkého psa a predsa je to
kôň - Falabella
Tieto koníky sú síce stavbou tela veľmi nízke
ale podľa skladby kostry nejde o poníkov, sú to
klasické kone, len veľmi malého vzrastu. Plemeno
Falabella vzniklo skrížením shetlandského poníka
a veľmi malého žrebca anglického plnokrvníka.
Nesie meno po rodine, ktorá ho vyšľachtila na
ranči Recreo de Roca v Buenos Aires v Argentíne.
Jeho plemenná kniha bola založená v roku 1940
a odvtedy si malé koníky získali srdcia ľudí po
celom svete, pretože sú to kone veľmi priateľské
a milé, obľubujú deti. Vyznačujú sa dlhovekosťou
– môžu sa dožiť až 40 rokov.
No pozor: Falabella rozhodne nie je kôň na
jazdenie, neunesie ani dieťa. Ľudia ho chovajú
skôr ako domácich miláčikov alebo do detských
záprahov. V kohútiku má toto plemeno cca 81
cm, ale čím menší, tým cennejší. Najmenší kôň
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Najväčší
Nasadať len s pomocou rebríka - Shirský kôň
Najväčšími a zároveň najťažšími koňmi na svete
sú krásavci z plemena Shirský kôň. Bežne majú
v kohútiku cca 170-190 cm a vážia okolo jednej
tony. Tieto kone sú veľmi silné, držia rekord v
ťažnej sile, keď v roku 1924 dokázal záprah 2
Shirských koní utiahnuť až 50-tonový náklad.
Plemeno je ťažné, často používane na prácu
a vyšľachtené bolo v 14.storočí v Anglicku na
vojnové účely tak, ako väčšina ťažných plemien.
Majú pokojnú a rozvážnu povahu. Rekordérom a
zároveň najvyšším žijúcim koňom na svete je kôň
Duke. Toto majestátne zviera váži viac ako tonu a
meria 2 metre a 4 cm v kohútiku. Zaujímavosťou
je, že stále rastie! Žije v meste Tenterden v
Anglicku, kde mu postavili špeciálnu stajňu a je
miestnou atrakciou. Návštevníci po vzhliadnutí
tohto obrovského koňa nemôžu uveriť vlastným
očiam. Samozrejme aj príjem potravy má Duke o
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dosť väčší ako ostatné kone, jeho týždenná
strava stojí cca 120 Eur. Najväčší kôň na
svete, v doterajšej histórií bol taktiež z
Anglicka a nosil meno Samson. 2 metre a
20 cm meral tento shirský kôň a vážil viac
ako tonu a pol. Narodil sa v roku 1846
v Anglicku. Už ako štvorročný meral 219
cm a vážil 1524 kg. Ďalší majestátny ťažný
koň je Priefert’sRadar, ktorý sa narodil
v USA v roku 1998. Pri meraní v roku
2004 dosahoval výšku 202 cm a váhu
1088 kg. Jeho život sa točí okolo výstav,
kde slúži ako prezentácia jeho majiteľa,
ktorého firma zabezpečuje vybavenie pre
farmy a ranče. Denne vraj tento koník
spotrebuje 8 kg jadra, 20 kg sena a vypije
75 litrov vody.
Eugénia Svobodová

ČO SA DEJE...

Nová Veterinária 2016
22.10.2016- 23.10.2016
Nitra

Workshop podkúvačstvo
02.12.2016- 03.12.2016
UVLF Košice
Silvia Žiaková
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Ukuté šťastie
Veľa šťastia! Po celý život si želáme najmä jedno, mať šťastie. Pre každého z nás znamená niečo iné, a aj keď možno nezdieľame ten istý svetonázor a tie isté hodnoty, často
nosíme po vreckách, v peňaženkách alebo na retiazkach tie isté talizmany. Trónia na
našich nočných stolíkoch, hojdajú sa na spätnom zrkadle alebo nás sprevádzajú na skúškach. Pripisujeme im magické schopnosti a zakaždým, keď sa ich dotkneme, máme
pocit, že sme siahli na šťastie samotné.

Jedným z najrozšírenejších symbolov šťastia je
aj podkova, ktorú ľudia v minulosti pribíjali na
dvere svojich príbytkov vo viere, že mocné železo
ich ochráni pred zlými duchmi, čarodejníctvom
a smolou. A hoci dnes už ľudia asi nezbierajú
postrácané opotrebované podkovy po lese a
prašných cestách, tento trend pretrváva. Jej
tvar pripomína roh hojnosti a zavesená by mala
byť oboma koncami hore, aby z nej šťastie
nevypadlo.
Po mnoho storočí sú kone ľudskými spoločníkmi
a nie len kočovné kmene sa s nimi presúvali
tisícky kilometrov dlhé trasy, trénovali ich,
zušľachťovali, využívali na ťažké práce, bojovali
na nich či pretekali ale aj mnohí z nás zistili,
že slobodní s vetrom vo vlasoch a z konského
chrbta vidíme svet úplne inak. Neudivuje nás
teda, že si toto ušľachtilé zviera získalo i naše
4

srdca a jeho symbolmi si hrdo zdobíme domce
už od 18. storočia.
Viete však, čo všetko je za týmto amuletom? Kedy
a z akého dôvodu sa začali podkovy používať?
Sú to naozaj topánočky, ktoré uľahčujú chôdzu?
Vyše štyri tisíc rokov ľudia využívajú kone na
rôzne účely na najrôznejších povrchoch, ešte
predtým, divo žijúce, sa vyskytovali a dokázali
pohybovať v oblastiach aj nehostinných a nie
celkom prirodzených, od tých horských až po
stepi a púšte, a to bez použitia podkov, ako
je to možné? Kedy sa u koní vyvinula taká
precitlivenosť na tvrdý a nerovný terén?
Odpoveď na túto otázku musíme hľadať,
ako inak, u nás samých. Najväčší rozmach
podkúvania bol zaznamenaný v 13. storočí spolu
6. ročník, číslo 3
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s rozvojom stredovekých miest, výnimočne
podkovy vyrábali už aj Kelti, Germáni a Rímania.
Či už bohatí páni alebo obyčajný mešťania, všetci
nadobudli presvedčenie, že kone, tak vzácny
majetok, musia byť ustajnené.
Často stiesnené podmienky stajní a chlievikov,
vlhkosť, podlahy vystlané slamou a nedostatok
pohybu mali za následok, že ich vzácny majetok
odrazu nepracoval ako zvyčajne, stránil sa
kamenistých ciest, väčšej záťaže, jeho pohyby
boli neisté, kopytá sa štiepili, lámali, objavili sa
otlaky, abscesy, krívanie a v konečnom dôsledku
bola jazda na takomto koni absolútne vylúčená z
čoho sa usúdila potreba ochrany kopýt, železná
a nezničiteľná ako sa na stredovek patrí. Ak by sa
však boli začítali do starých spisov od Xenofoxa z
obdobia antického Grécka, mohli ušetriť značné
náklady na podkúvanie. Sokratov žiak ako na
slovo vzatý odborník vedel, že ak sa kôň denne
pohybuje po kamenistom teréne, jeho kopytá,
schopné neuveriteľnej adaptácie, sa skôr či
neskôr tiež na kameň premenia. Podľa jeho rád
mala byť podlaha stajní šikmá a z naukladaných
okruhliakov veľkosti dlane aby posilňovala
konské nohy a kopytá. Z výbehov neodstraňovali
nerovnosti a namiesto toho, aby z nich kamienky
odpratávali, dovážali ich tam.
Urodzení šľachtici však radšej zamestnali
kováčov a utrácali za železo, klince a uhlie a
hoc nevyriešili príčinu problémov s kopytami,
spokojne pokyvovali hlavou ako šalamúnsky
potlačili jej prejavy.
O pár rokov však vysvitli ďalšie zdravotné
problémy, tento krát spojené práve s podkúvaním,
nehovoriac o tom, ak bol kôň podkutý zle, v takom
prípade sa oň musel postarať kováč a mešťanovi
poskytnúť iného kým nevyzdravie. Podkovy
však zabraňovali prirodzeným funkciám kopýt,
ako je napríklad tlmenie nárazov pri pohybe.
Kopytná rohovina má schopnosť sa pri každom
dostúpení roztiahnuť a následne pri odľahčení
zasa stiahnuť, ide o kopytný mechanizmus a
tých pár milimetrov účinne bráni problémom s
kĺbmi a šľachami, bolo dokázané, že podkova
zosilňuje nárazy až sedem násobne. Ďalej sa
treba pozrieť na to, že korunkový okraj kopyta je
bohato prestúpený nervami vďaka čomu má kôň
informácie o pevnosti a nerovnostiach terénu,
6. ročník, číslo 3

inštinktívne sa vyvaruje potknutiu, pokĺznutiu
či vyvrtnutiu, taká krásna podkovička vie
značne otupiť jeho hmatové zmysly a obmedziť
prekrvenie krvnej škáry, čím sa zníži produkcia
rohoviny. Nedostatok pohybu, nízka variabilita
povrchov a nefunkčný alebo obmedzený kopytný
mechanizmus má za následok neschopnosť tela
zbaviť sa všetkých nepotrebných a jedovatých
látok produkovaných v jeho organizmea vykvitnú
nie len kožné problémy ale i zlyhania ťažko
pracujúcich obličiek.
Podkutie v konečnom sumáre skrátilo život
týchto vznešených zvierat viac ako o polovicu.
Napriek všetkému sa považovali, a mnohí aj
dnes považujú, podkovy za nutné zlo, ktoré však
v súčasnosti trochu potláča trend bosých koní.
Ak sa rozhodneme dlhé roky podkúvanému
žrebcovi uľaviť od zbytočných záťaží a zahodiť
podkovy, musíme počítať tiež s kompletnou
zmenou režimu, ustajnenia a najmä s
počiatočnou precitlivenosťou a neochotou.
Treba mať na pamäti, že nestačí koníka vyzuť,
ale pre zachovanie ,respektíve obnovu,
všetkých funkcií kopýt treba prispôsobiť výbeh
aj ustajnenie. Ako už bolo spomenuté, do
výbehu treba umiestniť všetky možné povrchy,
vyvarovať sa vlhkosti, enormnému množstvu
slamy a najlepšie bude, ak výbeh neobmedzíme
a náš tátoš bude mať pohyb 24 hodín denne.
Z iného uhla pohľadu môžu podkovy naprávať
niektoré ortopedické problémy, ako je napríklad
podotrochóza, artróza či schvátenie. Podkúvanie
sa považuje za nutné aj pri parkúre, dostihoch,
vozatajstve a iných rýchlych a potencionálne
nebezpečných disciplínach kde dochádza najmä
k nadmernému obrusovaniu rohoviny, no už
aj v týchto disciplínach figurujú bosí šampióni,
ktorí dokazujú, že vo väčšine prípadov sú
podkovy naozaj zbytočné. Na mieste je snáď
aj podkúvanie koní s nepravidelným postojom
končatín, napríklad ak sa zbiehajú, sú vybočené
alebo prehnuté či vystavené, špeciálnym
podkutím sa môže odstrániť táto chybička krásy
aj bolesť, ktorú by mohla v niektorých prípadoch
spôsobiť.
Podkova sa skladá sa z tela, dvoch ramien, jednej
alebo dvoch čapiek zabraňujúcich posunu a
niekedy aj z ozubov, poväčšine vymeniteľných,
5
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používajú sa napríklad na podkovy pre ťažné
a parkúrové kone. Jej veľkosť
a tvar určuje samotné
kopyto a tiež činnosť k
akej je kôň využívaný.
Najjednoduchším typom
podkovy je pantoflica
využívaná
najmä
pre
jazdecké kone ktorá kopyto zdvíha
len o jej výšku. Má za úlohu znížiť riziko
pošmyknutia rovnako ako ťažká pantoflica,
ako názov hovorí pre ťažné kone, ktorá však
už značne zaťažuje kopytá. Zámková podkova
sa používa pri úrazoch a ochoreniach kopýt.
Približne od polovice dvadsiateho storočia sa
podkovy vyrábajú najmä strojovo a kováč ju
len upraví aby vyhovovala pre konkrétneho
koňa, musí kopírovať vonkajšiu hranu kopyta
v jeho najširšej časti . Materiál, ktorý sa
najčastejšie využíva je mäkká oceľ. Podkova
musí kopírovať vonkajšiu hranu kopyta v jeho
najširšej časti. Rozhorúčená sa pomocou
podkovárskeho kružidla pridrží na kopyte

aby bolo vidno, či nepresahuje hranu kopyta a
či dostatočne prilieha, potom sa uchytí klincami.
Ochrana kopýt však už nie len záležitosť
podkovy, v súčasnosti sa na liečbu ortopedických
problémov môžu využiť aj plastové podpory
alebo „botičky“, ktoré zabránia prílišnému
obrusu rohoviny, veľkým nárazom a súčasne
zachovajú celistvosť rohového puzdra a jeho
prekrvenie i kopytný mechanizmus, hoci slúžia
skôr na doliečenie a pri vysokej záťaži.
Či už budete po prečítaní tohto článku schvatne
strhávať podkovy z dverí, zamyslíte sa nad vašim
podkutým krásavcom alebo začnete menovať
ďalšie výhody podkov je len na vás. Skúsme
však urobiť pre našich zvieracích spoločníkov
čo najviac, zabečme im tie správne podmienky
a tú správnu starostlivosť v súlade s našim
presvedčením a našimi názormi. A čo sa týka
symboliky, nezabúdajme, že sú to vždy len
hmotné veci, ktoré budú mať iba takú moc, akú
im sami pripíšeme.
Ivana Vargončíková

Hipoterapia
Hipoterapia je využitie koňa pri liečbe. Je jednou z metód animoterapie. Prvá zmienka
o liečbe pomocou koní pochádza od Hypokrata, ktorý odporúčal jazdu na uvoľnenie
stuhnutého svalstva. Galenos ju odporúčal pre cvičenie tela a zmyslov. V čom nám teda
pomáha? Normalizuje svalový tonus, senzorickú integráciu, zlepšuje rovnováhu, zabezpečuje zapájanie autochtónneho svalstva, mobilizuje kĺby.
A čo všetko musia títo odborníci vedieť? Hiporehabilitačný pracovník musí vedieť posúdiť
mechaniku pohybu koňa, lebo pohyb koňa je
základný liečebný a rehabilitačný prostriedok.
Pri mechanike pohybu koňa posudzuje: pravidelnosť (rytmické striedanie končatín), čistotu
chodu (kôň nerozhadzuje alebo nezametá končatinami), priestorovosť (dĺžka kroku), akciu (výška
a spôsob zdvíhania končatín), kadenciu (počet
krokov za časovú jednotku), kmih (energia pohybu), rýchlosť a tempo chodu, mäkkosť kroku.
Na hipoterapiu je vhodné začať pripravovať zdravé mladé kone od 5 rokov, odchované v stáde.
Príprava koňa sa skladá zo základného výcviku
a špeciálneho výcviku pre hipoterapiu. Najvýznamnejšia výcviková metóda je TEAM, pri ktorej
6

sa kôň naučí nereagovať na nezvyklé pohybové a
iné reakcie postihnutého.
„Hipoterapiu vykonáva tím viacerých spolupracovníkov. Tvorí ho lekár, hiporehabilitačný
pracovník, pomocník a hipológ. Lekár určuje
ciele na ktoré sa terapia zameriava, navrhuje dlhodobý a krátkodobý rehabilitačný plán.
Nemusí byť prítomný pri samotnej hipoterapii.
Pracovník vykonáva samotnú hipoterapiu. Musí
absolvovať základný kurz hipoterapie, osvojiť si
základy jazdenia a aktívne ovplyvňovať prevádzanie hipoterapie. Kontroluje sed pacienta,
rozhoduje o potrebe polohovania. Pomocník
pomáha pri nasadaní a zosadaní. Hipológ pripravuje koňa a vedie ho počas terapie,“ dokonca aj
u nás na škole vedia študenti povedať pár slov
6. ročník, číslo 3
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o hipoterapií.
Na Slovensku teda používame tri základné
pojmy podľa cieľa terapie. A to hiporehabilitáciu, pedagogicko-psychologické jazdenie a športové jazdenie postihnutých.

„Hiporehabilitácia je v doslovnom preklade znovu-uschopňovanie niektorej funkcie. Pedagogicko-psychologické jazdenie
je pôsobenie koňa na vývin, zdravotný stav
a správanie pacientov s rôznymi psychickými alebo fyzickými poruchami (mentálna
retardácia, závislosti, afektívne poruchy,
neurotické poruchy, poruchy správania
a učenia, s telesným postihnutím ). Športové jazdenie postihnutých, kde pacient jazdí
a ovláda koňa s použitím špeciálnych techník a pomôcok. Pacient si udržuje fyzickú
kondíciu, psychickú pohodu a zvyšuje sa
kvalita jeho života,“ hovorí skúsená terapeutka.
Táto liečba má veľký úspech. „Prišlo k nám
dievča s problémovým správaním. Nechcelo sa jej učiť, mala konflikty s učiteľkami.
Kôň ju však veľmi lákal. V jej prípade sme
ho teda použili ako formu odmeny. Keď
bude mať z písomky dobrú známku, môže
chodiť častejšie. Fungovalo to. Naučila sa
dôslednosti, začala rešpektovať autority.
Dnes študuje na vysokej škole fyzioterapiu
a počas štúdia praktizuje terapie s deťmi,“
áno aj s takýmito zaujímavými prípadmi
majú zamestnanci skúsenosti.
Kone sú jednoducho vzácne, zaujímavé
a užitočne zvieratá v živote človeka. Čo viac
dodať?
Scarlett Marešová

Šváby - zatracované i milované
Šváb. Možno ak započuješ to slovo, postavia sa ti ešte aj chlpy v nose! Niektorí ľudia sa
dostávajú do eufórie tak, že sa nechajú zavesiť za kožu dvoma hákmi na chrbte. Aby tieto vety boli v súlade, musím pripomenúť, že aj na takýchto jedincov svieti slnko rovnako
a MHDčka ich povozí tak ako mňa alebo teba, milý čitateľ. Preto si dovolím tvrdiť, že ak
si prečítaš tento článok, skôr nájdeš pochopenie pre zaujímavé šváby, než pre neznámeho týpka v klube, bodaj ho aj s jeho endorfínmi a kožou oddelenou od podkožia (možno
tiež miluje šváby, možno chcel poznať pocit ako pri zvliekaní...?
Blattodea... Objavili sa pred viac ako 300 mil.
rokov, v dobe Karbónu. Možno že ako (všežravé) detritofágy zožrali aj nejaké tie kadávery
prvých zástupcov dinosaurov, alebo aspoň ich
dinosaurí trus... Dodnes si zachovali skoro iden6. ročník, číslo 3

tický vzhľad- podlhovasté sploštené telo s výrazným hrudným štítom (tzv. pronotum) a niektoré
druhy majú aj krídla. Tie chýbajú nedospelým
nymfám- to bude tá neúplná premena, a niekedy aj samiciam... Nymfy s článkovaným zadoč7
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kom môžu zvrchu pripomínať trilobita.
Šváby, tak malý hmyz a také rôzne formy zbližovania. U okrídlených druhov samec pri ,,pytačkách“ dvíha a odhaľuje zvyčajne ukrytý spodný
pár krídiel (Blaberinae). Je to jediný moment
kedy si dovolí odhaliť túto inak zraniteľnú časť
chrbta. Samček dvíha krídla, obracia sa zadkom
k samičkiným tykadlám, zvádza ju pachom
a opisuje tanec po elipsovitej trajektórií. Feromóny predstavujú najsilnejší nástroj pri zvádzaní a u niektorých druhov feromóny samca vedia
ovplyvniť množstvo a pohlavie mláďat vo vrhu
(Nauphoeta cinerea, majú ich v ATčku). Párenie
prebieha ako u iného hmyzu, v závesnom spojení a pripomína električku.
Láskovaním to ale nekončí. O deti sa treba postarať, rodinu nakŕmiť! Dobre dobre, povedzme
si na rovinu, samice mnohých druhov sa na to
z vysoka vy...vykladú. Kladú ootéku, čo je akýsi
pevný kožovitý obal s vajíčkami vnútri v tvare
fazuľky. U púštnych druhov takéto kokóny
chovateľ inkubuje aj dlhšie než 1 rok. Niekedy sa
mláďatá vyliahnu len úplnou náhodou. To vtedy,
keď ste v zabudli zavrieť v chovni okno, vonku je
letná búrka a zrazu kokóny začnú praskať vplyvom iónov a vlhkosti vzduchu. Nymfy Polyphaga
ale nevedia, že nie sme na púšti Gobi, že toto nie
je Mongolsko a preto si nasledujúce roky požijú
v terárku s agamami. Aby som to zhrnul, samica
keď vysunie svoju ootéku- buď ju nechá voľne
(ako spolubývajúci na intráku ponožku), alebo ju
nalepí na inkubácia-friendly miesto (pod kameň,
pod chladničku atď).
Potom sú ale druhy položivorodé, tzv. ovoviparné. Kokón inkubuje v tele matky, mláďatá
sa „narodia“. Tu už nám začína akási rodičovská
výchova. Matky zdržujú slabučké mäkké mláďatká počas prvých dní pod ochranou svojho obrneného tela. U zástupcov Perisphaerus samica
vylučuje z kĺbov výlučok pre výživu nýmf, tj niečo
ako materské mlieko u cicavcov. Nymfy Thorax
8

porcellana sa nosia pod krídlami matky a veselo si sajú hemolymfu z nahryzených mäkkých
častí jej chrbta. Diploptera punctata predstavuje
jediný živorodý druh švába. Mláďatá sa vyvíjajú
vnútri v akejsi ,,maternici“ a v neskoršom štádiu
života sú vyživované mlieku-podobnou látkou
s vysokým obsahom peptidov. Sú to „bielkoviny v kryštalickej podobe“ a predpokladá sa, že
„švábie mlieko“ bude potravinou budúcnosti.
Vďaka vysokej tvorbe juvenilného hormónu sa
stal typovým druhom pri výskume endokrinológie hmyzu a produkcií pesticídov. Krásna aj keď
zovšeobecnená analógia cicavčiemu rozmnožovaniu a hormonálnemu systému.
Ako teda môžeme vidieť, u švábov na výchovné
stratégie nie je núdza. Zašlo to až tak ďaleko, že
sa z istých drevožravých švábov vyvinula nová
skupina hmyzu, termity. Šváby rodu Cryptocercus zanevreli na promiskuitu. Páriky žijú pospolu
počas dlhých rokov, v systémoch chodieb vyhryzených v dreve. Takto v pníku nažíva mama+
tata+ ďalších 20 členov ich spoločenstva. A tu
sa opäť dostávame k analógií so stavovcamiprobiotiká v podobe bičíkovcov proste musia
byť, ak chcete prežiť na diéte zloženej z celulózy,
lignínu a trieslovín! Preto šváby i termity zaviedli
vzájomné požieranie trusu, labužnícky z anusu
rovno do úst, tzv. proktodeálna trofalaxia. Je
to ako koprofágia, požieranie trusu typické pre
mláďatá niektorých hrabavých vtákov a hlodavcov, len trošku intímnejšie.
Ak vám rodičia prinesú papať rovno do detskej
izby, no hotová to tradičná rodina! Takto kŕmia
svoje až 1cm veľké nymfy šváby Macropanesthia
rhinoceros. Mama privedie na svet 8-16 slabých
nýmf a náležite sa o ne stará s oteckom. Do
hniezda im nosia s pomocou mandibúl a prvého
páru hrabavo-kráčavých končatín listy, najlepšie z eukalyptu. Chitínový exoskelet nymfám
stvrdne až za 10 týždňov, po 3 zvliekaniach. Ani
potom však neopustia materskú komoru, ktorá
6. ročník, číslo 3
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je niekedy až pol metra pod zemou a vedie do
nej meter dlhá prístupová chodba. Dožívajú sa
7-9 rokov, takže s vami s prehľadom prežijú aj to
štúdium na veterine.
Okrem zaujímavého spôsobu života a dlhovekosti, aby toho nebolo málo, Macropanesthia-e
dosahujú viac než 75 mm na dĺžku a váhu 30+
gramov (najťažšie šváby vôbec). Aj preto je ich
chov akýmsi svätým grálom každého švábičkára.
Takýchto zvláštne orientovaných teraristov je na
svete približne 400. Sú to ľudia s istým vzťahom
k prírode a niekedy so vzťahom k zberateľstvu.
Uznajte sami, niekto má vo vitrínke 100 angličákov a niekto proste sto plastových krabičiek
s rovnakým počtom druhov šv... Treba poznamenať, že ak je daný jedinec-zberateľ bystrejšieho
zmýšľania, pri bare sa vám s tým asi nepochváli.
Mnoho ľudí s ich „otvorenou mysľou si kriticky
povie“, že jeho zbierka určite predstavuje tých
30 svetových synantropných škodcov z viac,
než doteraz opísaných 4600 druhov. Pretože sú
to šváby, ten všelijaký len nie zaujímavý hmyz.
A ďalších 70 druhov, tých bude isto škaredých,
šedo-hnedo sfarbených, ba dokonca či si ich
nenachytal za domom na záhrade? Určite to
bude takto, v dnešnej dobe internetov, komunikácie a zásielkových služieb...
Tento hmyz prenikol aj bez pomoci človeka
nielen na intráky celého sveta, ale aj na na Mount
Everest (5 000 m. n. m, Eupolyphaga everestiana). 99,5 % druhov obýva súš, no nie všetky
okrídlené vedia lietať. Väčšina vám rýchlo unikne do najbližšieho úkrytu a tieňa, ale napríklad
ázijské Rhabdoblatta sa vám šikovne schovajú
do potoka. Potom sú aj lietajúce druhy. Šváby sú
nočné stvorenia, no napriek tomu radi lietajú za
svetlom, podobne ako iný hmyz. Veľmi to oceníte, keď pred spaním ešte nedočkavo otvoríte
tú krabičku s novým vzácnym druhom, 1 nymfa
5 €, čo vám len včera prišli od kolegu zo Švédska... vybehnú z nej okrídlené samce, obklopia vrchnák a cez vzdušný priestor vašej izby
navštívia zapnutú stolovú lampičku... Lietať vie
aj Megaloblatta z j. Ameriky s rozpätím krídiel
20 cm, najdlhší šváb na svete.
Niektoré druhy sa pri obrane nespoliehajú na
útek a dajú prednosť zastrašovaniu. Každý isto
videl vo filme veľké oranžovo-čierne Gromphadorhina z Madagaskaru (málokto pozná ich
krásnych bratrancov Elliptorhina). Vedia nahlas
6. ročník, číslo 3

syčať, vďaka rýchlemu vypudeniu vzduchu zo
vzdušníc po stranách tela. Iné, napríklad Eucorydia, Paratropes alebo Polyzosteria sa môžu
spoľahnúť na svoje pestré sfarbenie. Taká Archiblatta príliš doterného pozorovateľa aj ostrieka nepríjemným sekrétom. Aj tak ju chceš do
chovu, veď cesta do Malajzie sa neorganizuje
len tak... Lucihormetica fenestrata alebo pravdepodobne vyhynutá L. luckae sú takisto veľmi
zaujímavé šváby. Ojedinelú schopnosť svetielkovať, bioluminiscenciu nevyužívajú na zastrašenie
predátorov, ale na prilákanie partnera. L. luckae
riadne opísal pán Vršanský zo SAV v Bratislave, za
čo si zaslúžil pozornosť svetových médií. Okrem
tohto, Vršanský upozornil aj na tzv. ,,chodiace
stromy“ alebo dravý hmyz s morfológiou medzi
švábom a modlivkou(sú príbuzné). Proste borec.
K svetielkujúcemu rodu Lucihormetica sa ešte
vrátim. Rod obýva pralesy južnej Ameriky
a v chovateľskej kultúre sú rozšírené 3 druhy
z 12 doposiaľ opísaných. Prírodná lokalita L.
luckae na sopke Tungurahua v Ekvádore bola
zničená erupciou a prišlo sa o endemický druh.
Podobnú skúsenosť mi rozprávali aj pestovatelia
miniatúrnych orchideí a iných krásnych epifytov.
Je smutné, ak zostane preživšia len populácia
v skleníkoch pestovateľov a tá v prírode padne
vplyvom prírodného alebo ľudského faktora.
Nielen pre zaujímavý vzhľad alebo zaujímavú
etológiu, ale aj pre zachovanie a poznanie novo
opísaných bezstavovcov má ich okamžitý chov
zmysel a poslanie. Na internete si chovatelia
vymieňajú skúsenosti a na tera-burzách druhy.
Zaujal vás článok
natoľko, že zvažujete šváby chovať?
Chov väčšiny druhov
je jednoduchý a po
článku
prečítaní
mi snáď uveríte, že
u
položivorodých
druhov aj bezpečný.
Všetko sa dá nájsť na
internete (alebo ma kontaktujte). Lat. názvy som
zverejňoval preto, lebo slovenské ekvivalenty
jednak chýbajú, a potom - veľa tých druhov stojí
za to vidieť aspoň na fotke! S vedomosťami som
si pomohol z EN Wiki: Blattodea, Bell&co: Cockroaches.
Filip Repta
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Tejpovanie koní

Kinesiotaping je rehabilitačná technika, pri ktorej sa aplikujú elastické pásky
na kožu (u zvierat na chlpy a pre väčší efekt sa používa antialergénne lepidlo v spreji) pre ovplyvnenie pohybového a obehového systému. Tým, že je
páska pružná, neobmedzuje nijak pohyb, prepúšťa ku koži vzduch a vlhkosť.
Nalepený tejp ovplyvňuje CNS prostredníctvom receptorov a nervových zakončení a prispieva tak k rýchlejšej regenerácii postihnutého miesta.
Otcom kinesiotapingu je Dr. Kenzo Kase, chiropraktik, ktorý pred viac ako tridsiatimi rokmi
vyvinul elastické tejpy, pretože nebol spokojný
s tými, ktoré boli pre tejping vtedy dostupné.
Dnešné tejpy sú už desiatou generáciou tých
pôvodných, ktoré boli prezentované v roku 1979,
kedy bola táto metóda predstavená.

ne. Je to veľmi efektná metóda pre použitie
počas pretekov, ako aj po skončení závodnej
sezóny. Podporujú rehabilitáciu a prispievajú k
optimalizácii pohybového aparátu.Tejping uľahčuje hojenie mikrotráum vo svaloch vzniknutých
námahou, čo podporí regeneráciu a tým pomáha v prevencii vážnejších poranení.

Kinesiotaping sa od klasického tejpovania líši
primárne tým, že nie je pevný a nebráni plnému
rozsahu pohybu. Pásky sú elastické a správajú sa
ako živé. Kinesiotaping sa primárne používa na
liečenie akútnej alebo chronickej bolesti svalov,
pri svalovej atrofii, neurologických problémoch,
nedostatočnej funkcii lymfatického obehu,
napätie vo fasciách, zranenia šliach, väzov, kĺbov,
pomliaždeninách mäkkých tkanív, jaziev a pre
mnoho ďalších zdravotných problémov.

Všeobecne sa aplikácia riadi podľa:
1. Lokalizácie danej anatomickej štruktúry dĺžka tejpu.
2. Typu cieľového tkaniva- sila ťahu tejpu.
3. Dysfunkcie či poškodenia- smer aplikácie
tejpu, typ aplikácie a počet.

Nie je tejp ako tejp?
Je nejaký rozdiel medzi farbami pásikov? Funkčnosť pásiek je rovnaká pre všetky farby, ide skôr
o farebnú psychológiu. Modrá pôsobí ukľudňujúcim dojmom na pacientov s akútnym problémom, ružová stimuluje, čierna sa používa pri
športe, pretože viac absorbuje slnečné žiarenie
a prehrieva svaly.
Kedy a ako?
Výborné uplatnenie nachádzajú Kinesio tejpy
u koní, u ktorých nie je možné použiť žiadne
liečivá, pretože sú uvedené na dopingovej listi10

S čím môže kinesiotaping štvornohým pacientom najčastejšie pomôcť?
• Zmenšenie opuchov a krvných podliatín
• Regenerácie tkaniva po operačných zákrokov
• Urýchlenie liečby zápalových ochorení
• Pomáha posilňovať ochabnuté svaly
• Regeneruje svaly poškodené a natiahnuté
• Urýchľuje hojenie kĺbových zranení
• Znižuje bolesť (chrbát, kĺby)
• Účinný pri bolestiach všetkých svalov a šliach
Zdroj:
http://www.moravec-tejping.cz/
http://www.equitv.cz/
http://www.terapie-pro-zvirata.com/
Silvia Žiaková
6. ročník, číslo 3
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Hucul

Kazuistika

Domovinou hucula je Huculsko. Kraj vo východných Karpatoch – na Ukrajine cca 60 % a
v Rumunsku cca 40 %. Je to horská oblasť, obývaná etnickou skupinou vrchárov Huculov, podľa ktorej dostal aj huculský kôň meno.

Slovensko bolo jeho súčasťou, v období keď
Zakarpatská Rus bola súčasťou Slovenska. Huculi
boli pastieri v Poloninách na samotách (vrchoch)
kde pásli svoje stáda koní, oviec, kôz. Vyrábali
mliečne produkty a tie nosili na malých húževnatých huculoch do nížin do obcí a miest. Národ
to bol chudobný a živý a preto cestou späť keď
mohli niečim si polepšili hlavne drobnými krádežami. Na malých koníkoch obratných v horách sa
im veľmi šikovne podarilo ujsť v neprístupných
horách. Samotný názov Hucul znamená zbojník. Skupiny Huculov žili v horskom prostredí a
zvykli si na tvrdé prírodne podmienky, preto aj
kone, ktoré chovali sa museli prispôsobiť nielen
prírodným podmienkam ale aj tvrdosti človeka.
Len tak totiž mohli pri skromnej výžive a celkovo
slabej starostlivosti robiť aj tie najťažšie práce.
Huculské kone sú veľmi inteligentné, poznajú
ľudí, horské cesty, sami sa dokážu chrániť pred
6. ročník, číslo 3

divokou zverou. K
domácim
ľudom
si vytvárajú blízky
vzťah, sú im oddané, ale veľmi dobre
a na dlho si zapamätanú zle zaobchádzanie. Pri náročných prechodoch sa
ľudia spoliehajú na
obozretnosť koňa,
na jeho inteligenciu a nohy, ktoré
s úplnou istotou
prekonávajú všetky prekážky v ceste,
dokonca aj také, na
aké by si ani sám
človek netrúfal.
V súčastnosti sú k
dispozícii historické hmotné dôkazy
o existencii divokého koňa na území severného Slovenska. V roku
1933 uverejnili správu o prvom objave pozostatkov divokého koňa – v Karpatskej kotline v
Gánovciach v okr. Poprad. V roku 1964 uverejnil
Z. Schmidt správu o objave pozostatkov divokého koňa v travertínovom lome vo Vyšných
Ružbachoch. Kostrové pozostatky a odtlačky
kopýt koňa pochádzajú zo staršieho pleistocénu, z obdobia asi 700 000 až 245 000 rokov p.
n. l. Vychádzajúc z uvedených dôkazov môžeme
povedať, že aj v karpatskej časti Slovenska sa
choval horský kôň na podklade tarpana, čo nás
oprávňuje označiť huculského koňa za autochtónne plemeno Karpát. Vznik plemena sa nedá
historicky doložiť k nejakému presnému dátumu,
prebiehal behom niekoľkých storočí s existenciou divokého koňa tarpana. Koncom 60 rokov sa
počet huculských koní znížil natoľko, že hrozilo
úplne vyhynutie tohto plemena koní z povrchu
11
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planéty. Vo všetkých tradičných krajinách chovu
huculského koňa nebolo v tej dobe viac než 300
kusov. Z odborného hľadiska ide o veľmi cennú
pamiatku a zároveň o potencionálny zdroj nepoškodenej genetickej informácie. Huculský kôň
bol preto v roku 1979 zaradený do chráneného
genofondu pôvodných a primitívnych plemien
hospodárskych zvierat FAO. V roku 1994 bola
založená Medzinárodná federácia huculského
koňa HIF (Hucul International Federation), ktorej
účelom je vytvoriť kvalitný odborný rámec pre
ďalší chov, odpovedajúci jeho historickej, hospodárskej a vedeckej hodnote. Tým sa vytvárajú
podmienky pre medzinárodnú spoluprácu na
záchrane a uchovaní vzácneho hucula. Dnešný
typ hucula má viacero línií.
Charakteristické črty hucula: -nižší vzrast, svalnaté telo, krátke nohy, pevné kopyta, hlava je
masívnejšia s mohutnými žuchvami, krk je silný,
svalnatý, kohútik menej výrazný. Chrbát je pevný,
rovný, bedrá krátke a dobre viazané. Zadok je
kratší, široký a mierne sklonený. Najčastejšie je
hnedák všetkých odtieňov, plavák, myšiak, menej
vraník bez odznakov. Môžu sa vyskytovať aj ryšiaci. Po divokom predkovi zdedili výrazný úhorí
pás, často oslí kríž a zebrie pruhy na nohách.
Majú hustú hrivu a chvost, vlásie je hrubšie na
koreni chvosta je štetka z krátkych vlasov. Chvost
často splýva až k zemi. Výška od 137 – 145 cm,
hmotnosť 400 – 460 kg. 2X do roka mení srsť v
závislosti od obdobia, pred zimou mu narastie
až 5 – 6 cm dlhá srsť, s príchodom jari vypadáva
mení sa na hladkú a lesklú.
Dnešný typ Hucula má viacero línií. 1/ RakúskoUhorské línie: Hroby, Goral. 2/ Medzivojnové
línie: Gurgul. Oušor, Pietrosu, Príslop. 3/ Povojnové línie: Javor.
HUCUL NA NAŠEJ UNIVERZITE:
Na Jazdeckom areáli UVLF sa nachádzajú dvaja
krásavci z plemena Hucul, sú to dva krásne valachy už 19. a 22. potomok jedného otca a to 214
Hroby VIII. Títo dvaja polobratia boli odchovaný
v Národnom žrebčíne Topoľčianky, naša univerzita ich odkúpila už ako valachov v máji v roku
2014. Boli už vycvičené a zvyknuté na prácu.
Polobratia preto, lebo ich otec je rovnaký a matky
sú rôzne. Chovateľské mená koní sú: Hroby VIII-
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19, ktorý sa narodil 3.8.2008, jeho matka je 621
Goral XIV-21 a Hroby VIII-22, ktorý sa narodil
17.6.2009 a jeho matka je 514 Goral XIV-14.
„Familiárne ich voláme Tom a Jerry. Ich chovateľské mená nepoužívame veľmi. Obaja sú ryšiaci, jeden tmavý a druhý svetlý. Tmavší je Tom.
Sú to všestranné kone. Používame ich v jazdeckej
škole, pre našich študentov a aj do dvojzáprahu
pri rôznych príležitostiach. Ich povaha je mierna, v jazdeckej škole ich používame väčšinou pre
malé deti. Pôvod je z Horského karpatského koňa.
Je to nenáročné plemeno, odolné, spasú všetko,
dokrmujeme ich jadrom veľmi málo a stále sú
vo vynikajúcej kondícií, koniec koncov k takýmto vlastnostiam boli šľachtené, aby vydržali aj
podmienky, kde iné kone už nevládzu a aj z mála
vytvorili potrebnú energiu pre prácu, pretože
v minulosti sedliaci nemali toľko času venovať
sa koňom tak ak v dnešnej dobe. Poslali ich na
pašu a koník si musel už poradiť s potravou sám.
Dostanú sa do terénov, ktoré sú strmšie a ostatným plemenám by už mohol tento terén robiť
problém. Zima im nerobí problém a kľudne môžu
ostať aj celý deň vo výbehu, kde a trávia najviac
času po celý rok.“ - Marián Pavľak, vedúci areálu. Kone nemajú žiadny odznak, ich farba je plná
a sýta. Majú výpaly, ktoré ich označujú namiesto
čipu. Patria k plemenám, ktoré sa môžu označovať výpalom. Do tejto skupiny patrí aj plemeno ako Lipican a Arabský kôň. „Na Slovensku sa
snažíme Hucula zachovať takého aký bol, aj iné
krajiny sa venujú tomuto plemenu, ale pomaly
ho upravujú. Napríklad v Poľsku má Hucul veľa
odznakov, ba sú až strakaté. V Rumunsku primiešavajú toto plemeno s chladnokrvnými plemenami, aby zmohutnelo.“ - Marián Pavľak, vedúci
areálu. Je to veľmi pekný kôň, aj Tom aj Jerry,
z očí mu išla rozvážnosť a múdrosť. „Hucul sa
dostáva pomaly do popredia aj v Rakúsku a aj
v iných krajinách prichádzajú na čaro tomuto
plemenu.“- opäť Marián Pavľak, vedúci areálu.
Ďakujem za pomoc pri tvorení článku Mariánovi
Pavľakovi a Alexandrovi Pavľakovi.
Eugénia Svobodová
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SPEEDY

Pre niekoho obyčajný kôň, no pre mňa „domáci“
miláčik. Dvanásťročný valach plemena
slovenský teplokrvník, ktorého poznáte pod
menom Speedy.
Na kliniku koní chodím od roku 2009. Pán docent
Korim a pán profesor Valocký, sa vtedy rozhodli,
že to nadšenému dvanásťročnému chlapcovi
povolia.
Ako som sa dostal k Speedovi? Starám sa oň
ho od roku 2011. Vtedy mi pani doktorka
Karamanová, ktorá tam bola vtedy zamestnaná
ako ošetrovateľka koní navrhla, aby som zobral
Speedyho von. Klasika poprechádzať sa, popásť
ho a potom vyčistiť. Zo začiatku som mal strach,
keďže Speedy bol vtedy na mňa obrovský kôň.
Nevedel som čo mám od neho čakať a či sa
bezpečne vrátime. Bol som neistý, ako každý
začiatočník, ale cítil som, že Speedo je rád, že sa
mu niekto venuje a tak sme si postupne začali
budovať vzťah. Moje skúsenosti s koňmi boli
základne. Vedel som ho vodiť, udržať a vyčistiť,
ale to bolo asi všetko.
Počas leta mi kamarátka Jarka ukázala aj niečo
viac ako len krokovanie a pasenie po škole.
Naučila ma základy horsemanshipu (prirodzenej
komunikácie s koňom). Vtedy sme začali so
Speedym pracovať v kruhovke. išlo mu to super,
veľmi rýchlo pochopil čo sa od neho vyžaduje.
Začal som so uvedomovať, že Speedy nie je len
6. ročník, číslo 3

obyčajný
univerzitný
kôň, ale môj parťák.
A ako vyzerá Speeďov
deň? Počas semestra sa
strieda s inými koňmi
a podieľa sa na výučbe
klinických predmetov.
Po skončení cvičení ide
s ostatnými koňmi do
kruhovky na 2 – 3 hodiny.
Poobede
prichádzam
ja a vezmem ho pásť
a krokovať. Potom
nasleduje
čistenie,
maznanie a kŕmenie.
Na to sa obzvlášť teší.
Niekedy spolu aj cvičíme
tzv „strečing“, ktorý nám ukázala pani doktorka
Boldižárova. Táto činnosť je jeho obľúbená
pretože za správne vykonaný cvik dostane
odmenu. Ak je týždeň voľnejší alebo je víkend
chodíme spolu aj mimo areálu univerzity.
Väčšinou na Aničku, k Hornádu, na Bankov alebo
Červený breh. Obzvlášť výlety k Hornádu miluje
pretože môže vojsť do rieky a na Bankove má rád
veľké kopce, kde si budujeme akú takú kondičku.
Speedy je veľmi učenlivý, spoľahlivý a hlavne
trpezlivý (to konieckoncov vedia všetci čo s nim
absolvovali cvičenia).
Čo sa týka prázdnin, od roku 2014 mi pán doktor
Boldižár dovoľuje Speeda brať mimo univerzitu
kde si oddýchne. Chodí do Kavečian a Slanskej
Huty, kde si na rozľahlých pastvinách žije ako
kráľ. So Speedom tvorím nerozlučiteľnú dvojicu
už šiesty rok. Boli dobre aj zlé časy, ale spolu
sme to zvládli. Neľutujem ani jednu sekundu,
ktorú som s ním strávil. Dalo mi to veľmi veľa.
A verím, že jedného dňa bude oficiálne môj.
P.S: Ak aj vy chcete mať takéto priateľstvo,
skvelé zážitky a skúsenosti, príďte do stajne
a zapíšte sa do novozaloženého Hipoklubu!!!
Klub je pre študentov všetkých študijných
programov. VŠETCI STE VÍTANÍ!!!
Filip Korim
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Fyzioterapia vo veterinárnej medicíne
ako nástroj optimalizácie výkonu a koní
a zlepšenie kvality života.

Kone ako živočíchy nikdy neboli fylogeneticky
prispôsobené na nosenie záťaže na svojich
chrbtoch. Prvé dôkazy domestikácie siahajú
3000 r. p.n.l., kedy sa kone používali najprv
ako zdroj mlieka a mäsa, neskôr na prepravu
nákladov a až v poslednom rade na nosenie
človeka.
Schopnosť koní spolupracovať ich však
predurčuje ku práci s človekom a z toho
vyplývajúcich činností – ako je práca v ťahu, beh,
skoky, šport. Po každej fyzickej námahe dochádza
v organizme k aktivácií regeneračných procesov,
ako doplnenie glykogénu vo svaloch, k tvorbe
a reparácií svalových, šľachových a väzivových
vlákien a k celkovej rehydratácií s doplnením
strát tekutín a elektrolytov. Dobrá ohybnosť
odráža stav kĺbno - svalovej jednotky a prospieva
funkčnosti kĺbov a svalov. Kombinácia správnej
výživy a fyzioterapie umožňuje optimalizovať
efektivitu tréningového procesu koní, čo má za
následok zvyšovanie ich výkonnosti od tréningu
k tréningu a elimináciu stresových faktorov, ktoré
by mohli spôsobiť následné poškodenie tkanív
z nadmerného preťaženia ( kde v konečnom
dôsledku bude trpieť aj psychika koňa – čo sa
odrazí na zníženom výkone, neochote koňa
k pohybu, skrátení kroku a skoku, odporom ku
14

práci a chronickými zdravotnými problémami).
Často je medzi koničkármi diskutovaná tematika
- ako veľa môžu a ako majú byť hlavne mladé
kone zaťažované pred dosiahnutím dospelosti.
Argumenty proti fyzickej námahe sú založené na
faktoch, že zrelosť skeletu nie je ukončená pred
dosiahnutím 5 až 6 eventuálne 7 roku života
a teda by fyzická námaha bolo proti welfare
zvieraťa a mohlo by to škodiť predovšetkým
vývoju kostí.
Štúdie na Cambridskej univerzite však ukázali,
že kontrolovaná záťaž pomáha a zároveň ani
neprekáža vývoju silným, dobre stavaným
kostiam. Zistilo sa , že rýchla práca zvýšila
denzitu (hustotu) kostí a preto bola znížená
pravdepodobnosť zranení.
Pri výskume si položili otázku, ako efektívna
je práca v krátkych a výbušná fázach na vývoj
kostí . Vychádzali aj z faktu, že žriebätá pri ich
objavovaní pohybu prirodzene tento spôsob
výbušnej sily do krátkeho a rýchleho cvalu
využívajú. Inak žriebätá preferujú tempo v kroku
alebo veľmi miernom pokluse a nikdy neklusajú
na dlhšie vzdialenosti.
Vo výsledkoch sa zistilo, že u koní, ktoré nikdy
neprišli do styku s adekvátnou záťažou, a teda
ani ich kosti nemali možnosť prestavby denzity
ako príprava na budúcu záťaž, sa častejšie
vyskytovala bolestivosť pohybového aparátu.
Optimálny čas pre rast koňa je od narodenia
po 3. rok života. Rastové zóny v končatinách sa
z veľkej miere uzatvárajú okolo 2 roka života –
čo je v čase pred plánovaným tréningom koní,
takže tréning po tomto čase už nemôže veľkou
mierou ovplyvniť denzitu kostí končatín. Taktiež
minerálny obsah v kostnom tkanive stúpa
v prvých 6-tich mesiacoch života. Kone , ktoré
mali adekvátnu záťaž v ranom štádiu života
vykazovali dvakrát väčšiu masu minerálov
v kostnom tkanive ako tie kone , ktoré záťaž
nemali. U starších koní táto odpoveď kostí na
fyzickú záťaž už nie je taká veľká.
Záťaž pre kone v období veku (do 3 – 5 rokov)
však neznamená, že sa tieto kone osedlajú
6. ročník, číslo 3
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a bude sa s nimi behať tak veľa ako je to možné.
Táto neadekvátna záťaž by určite poškodila
ešte nedovyvinutým kĺbom hlavne chrbtice,
šľachovému aparátu a určite by nemala dobrý
vplyv ani na kosti. Ale krátke, rýchle fázy cvalu bez
záťaže jazdca s následným dostatočným časom
na rekonvalescenciu – sú veľmi prospešné.
To znamená, že mladé kone a žriebätá
by sa mali mať dostatok voľného pohybu
v dostatočne veľkom výbehu , aby mali možnosť
rozvinúť mechaniku pohybu, vyskúšať rôzne
rýchlosti a povrchy a vrámci hier medzi sebou
zdokonaľovať ich pohybovú mechaniku a dať
možnosť sa ich pohybovej sústave dostatočne
rozvinúť.
S kostrou ako oporným aparátom – hýbu svaly.
Svaly dávajú konskému telu ladnosť a ich silu.
Svalové tkanivo sa skladá zo svalových vlákien,
ktoré majú charakter mnohobunkových
útvarov ( syncýcii). V kostrovom svalstve možno
diferencovať dva typy priečne pruhovaných
vlákien: typ I. ,,Červené vlákna,, sú tenšie
a majú schopnosť opakovane sa kontrahovať
v rýchlom slede za sebou a pomaly sa unavia.
Typ II. ,, Biele vlákna“, ktoré sa ďalej delia na
pod typy A, B a C, sú hrubšie, majú výkonnejšiu
kontrakciu, ale rýchlejšie sa unavia. Každý
sval je zložený z obidvoch typov vlákien , ale
6. ročník, číslo 3

v rôznom pomere. Ich pomer je daný geneticky
(plemená predispozícia) a v menšej miere
vplyvom tréningu. Samotný tréning však
v priamej úmere vplýva na fyzickú výkonnosť
koňa. Preto niektoré plemená koní sú lepší
šprintéri a iné zas lepší vytrvalci.
Svaly pracujú pomocou troch svalových
kontrakcií: izometrická kontrakcia (napr.
zabezpečuje svalový tonus v pokoji), koncentrická
kontrakcia (vyskytuje sa pri všetkých pohyboch)
a excentrická kontrakcia ( pomáha regulovať
pohyby, aby sa telo vyhlo trhavým a nestabilným
krokom, pomáha pri absorbovaní nárazov napr.
pri doskokoch).
Svaly sú na oporný aparát napojené
prostredníctvom šliach. Tie sú tvorené
kolagénovým tkanivom s prímesou elastických
vlákien. Môžeme si ich predstaviť ako zväzok
tisícok tenkých káblikov spojených v jeden veľký.
Vďaka ich veľkej pevnosti, vydržia obrovský
ťah aj keď nie sú tak elastické ako svaly – preto
pri preťažení dôjde k poraneniu šľachy skôr
ako svalu. Svaly obaľujú fascie a vytvárajú tak
jednotný systém , ktorý prepája jednotlivé časti
svalových skupín.
Ako prvá prekážka pre optimálny pohyb je tuhosť
svalov, fascií a šliach. Tie budú reagovať ako prvé
na neadekvátne zaťaženie, tlak sedla, zranenie
a pod. V dôsledku veľkého mechanického
stresu, ako je náročný tréning, monotónna
záťaž, nadváha, zranenie, natiahnutie a pod.
môžu vznikať vo svaloch tzv. stresové body
(trigger points). Sú to mikrospazmy, ktoré
postihujú len niektoré vlákna z celého svalového
bruška. Postupne však môžu prejsť do spazmu
celého svalu až svalových skupín a pomocou
kompenzačných línii (ktorých má kôň 13 ) môžu
zatuhnúť aj odľahlé svalové skupiny, pričom
prvotný problém môže byť úplne niekde inde.
V prevencii pred úrazmi na opornom
a pohybovom aparáte musíme dodržiavať
pravidelnosť tréningu, postupné zaťažovanie
a do tréningu by sme mali zaradiť správny systém
cvičení a strečingu zameraných na zlepšenie
práce svalov a šliach, posilnenie vnútorných
stabilizátorov, posilnenie práce chrbta a svalov
zadku – tzv. balančné cvičenia alebo Pilates.
Rehabilitácia alebo rehabilitovanie je vo
všeobecnosti pojem, ktorý označuje proces
15

ARDO

navrátenia niečoho do pôvodného stavu
a používa sa nie len v medicíne , ale aj v práve,
športe, pedagógii a pod.
Fyzioterapia je jednou z oblastí rehabilitácie a
zaoberá sa diagnostikou, liečbou a prevenciou
porúch pohybového systému. Všeobecným
cieľom je maximálne možné zachovanie,
obnova, resp. zlepšenie fyzických a emočných
schopností zameraných na navrátenie pacienta,
do čo najlepšej fyziologickej kondície, a ak je
možné aj do pracovného a športového zaradenia
sa. Zmierňuje následky zranení. V prevencii
napomáha správne nastavený režim fyzioterapie
- zvyšovať kondíciu, zlepšovať rozsah pohybu
končatín, spevňovať svalstvo, minimalizovať
zranenia a optimalizovať výkon koňa.
Na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku sa
využívajú najrôznejšie techniky, metodiky a
metódy. Mali by sme si uvedomiť, že žiadna
z metód nie je 100% a teda nie je schopná sama
o sebe kompletne ošetriť pohybovú sústavu keďže každá z metód sa sústreďuje na inú časť
pohybovej sústavy (kĺby, svaly, šľachy, fascie,
lymfatický systém). Veľa z metód je považovaných
za „zázračné“ a naozaj môžu priniesť úľavu
a harmonizáciu tela (obzvlášť u koní, ktoré sú
veľmi citlivé zvieratá), ak sa nejedná o vážny
a dlhodobý blok, alebo zranenie a ak bude
odstránená vyvolávajúca príčina problémov.
Na dosiahnutie čo najuspokojivejšieho výsledku
je však vhodná kombinácia metód , ktoré sa
vyberajú podľa aktuálnej diagnózy a stavu
pacienta, odozvy organizmu na jednotlivé
metódy a schopnosti majiteľa osvojiť si správne
návyky v domácom liečení pre udržiavanie
dobrého stavu pohybovej sústavy.
Vo svete medicíny zvierat sa už dlhšie
alebo kratšie s úspechom využíva veľa
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fyzioterapeutických metód a ich variácií
prevzatých z humánnej medicíny. Veľa z nich sa
teraz dostáva do pozornosti širokej verejnosti,
čo je odraz zlepšovania povedomia majiteľov
zvierat v oblasti welfare. U koní sa využívajú
hlavne manuálne terapie.
Manuálne terapie: Je to všeobecný pojem
pre techniky, ktoré sa vykonávajú prácou rúk
fyzioterapeuta.
Masáže. Samotný termín masáž je gréckeho
pôvodu a znamená – mačkať, hnietiť. Masáž
teda využíva podnety rúk na regeneráciu svalov,
fascií, kože. Podporuje tok lymfy, zlepšuje
prekrvenie, podporuje tvorbu endorfínov
(napr. beta-endorfín pôsobi aj na zmiernenie
bolesti), u zvierat podporuje tvorbu oxytocínu
– ako antistresový hormón. Masáž všeobecne
ovplyvňuje napätie tkanív, uvoľňuje spojivové
tkanivo. Je vhodná pri všetkých nálezoch na
svaloch a spojivových tkanivách ako aj pri
problémoch kostry. Medzi najčastejšie druhy
masáži u koní patria – klasické masáže – s rôznymi
variáciami (relaxačná, športová, liečebná),
myofasciálna masáž (uvoľňuje začiatok a koniec
svalových úponov) Bowenove masáže (reflexná
stimulácia inšpirovaná metódou T. A. Bowena),
masáž stresových bodov (trigger points) a pod.
Všetky sa môžu úspešne kombinovať s inými
druhmi terapií – samozrejme vhodne
dopasovanými, tak aby navzájom nepotláčali
svoje účinky.
Mobilizácia používa rytmické pohyby spojené
s krútením, ťahaním alebo tlakom na uvedenie
kostí alebo kĺbov do pôvodnej polohy.
Mobilizáciou dosahujeme postupné nenásilné
obnovovanie pohyblivosti kĺbu a kĺbnej vôle pri
jeho funkčnej poruche. Mobilizáciu využívajú
všetky osteopatické techniky .
Manipuláca napravuje blokády stavcov a
periférnych kĺbov. Blokády kĺbov spôsobujú
ich zlé postavenie a ich preťažovanie následne
degeneratívne zmeny.
Vedie sa neustála diskusia, ktorá z metód
je lepšia a šetrnejšia – mobilizácia alebo
manipulácia ( čiže osteopatia alebo chiropraxia )
, aké sú medzi nimi rozdiely, výhody a nevýhody.
Fakty hovoria, že obe viac alebo menej používajú
mobilizačno – manipulačné techniky a závisí od
metodiky a každého jedného terapeuta – či
využívajú spoluprácu okolitého tkaniva (svalov,
6. ročník, číslo 3
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fascíí, šliach), či uvoľňujú napätie vo svaloch,
pôsobia na akumpresurné body a pod. V dnešnej
chiroprakticke praxi je už používanie nárazovej
(tvrdej) techniky na ústupe a v mnohých
štátoch je už tento spôsob naprávania zakázaný
z dôvodu možnosti následného poškodenia
tkanív touto technikou. Miesto toho používa
práve kombináciu mobilizačno - manipulačných
techník.
Pri manuálnych technikách u zvierat je dôležitou
súčasťou aj to, do akej miery bude s nami
zviera spolupracovať, aké máme znalosti
z anatómie, fyziológie, biomechaniky a či sme
schopný zhodnotiť chronicitu stavu , prípadne
štrukturálne zmeny na tkanivách a možnosti ich
rehabilitácie.
Na záver treba povedať, že samotná práca
s koňom zameraná na posilnenie, zlepšenie,
rehabilitáciu opornej a svalovej sústavy si
vyžaduje pravidelnosť – a to nie v množstve
rehabilitačných návštev fyzioterapeuta – ale

v samotnej erudovanej práci jazdca / majiteľa
v spolupráci s kvalifikovaným fyziterapeutom.
Výrazne však vo veterinárnej medicíne chýba
časť medicíny, ktorá by združovala celkový
pohľad na diagnostiku, liečbu a prevenciu porúch
hlavne chrbtice ako celku, ako aj ostatných
častí pohybovej sústavy (celkové vyšetrenie,
zhodnotenia chronicity stavu, prípadne
štrukturálne zmeny na tkanivách a možnosti ich
rehabilitácie). Len v malej miere sa takto medzi
veterinárnymi lekármi na pacienta pozeráme,
ak ide práve o problém vetrebrogénnych
porúch (poruchy funkcie chrbtice), čím dávame
veľký priestor pre uplatnenie rôznych laikov –
terapeutov. Dovolím si vysloviť názor, že liečba
bolesti chrbta koní si vyžaduje nie len znalosti
anatomické a biomechanické, ale aj personálne
znalosti ako jazdca a možnosti biomechaniky
pohybu konského tela.
MVDr. Zuzana Boldižárová, Klinika koní

ivsa workshop
Koncom letného semestra IVSA Slovakia
spolu s klinikou koní UVLF zorganizovala
na našej univerzite celodenný workshop
kineziologického tejpovania koní.
Tento workshop prebehol počas dvoch
sobôt a zúčastnilo sa ho 40 našich študentov
v rozmedzí od 1. ročníka až po študentov
doktorandského štúdia. Teoretickú aj praktickú
časť mala na starosti MVDr. Boldižárová, ktorá
najprv študentom odprezentovala základnú
anatómiu potrebnú pre tejpovanie a následne
najčastejšie používané techniky, s ktorými sa
v praxi veterinárni lekári môžu stretnúť.
Doktorka Boldižárová sa venuje tejpingu už
niekoľko rokov a tak sa podelila so študentami
aj s vlastnými poznatkami a postrehmi, ktoré za
svoju prax získala. Keďže tejping a vedomosti
získané na tomto workshope sa dajú použiť aj
na iné druhy zvierat, študenti počas celého dňa
kládli otázky nielen týkajúce sa koní, ale aj psov,
mačiek a dokonca samých seba, z čoho následne
vznikla aj praktická ukážka na jednej študentke.
Po teoretickej časti sa workshop presunul do
univerzitnej stajne, kde boli študenti rozdelení
do menších skupín a každej bol pridelený jeden
6. ročník, číslo 3

kôn, na ktorom si mohli vyskúšať poznatky,
ktoré nadobudli. Každý študent mal k dispozícií
5 metrov tejpovacej pásky určenej pre kone.
Doktorka Boldižárová bola po celú dobu
prítomná a okrem poukazovanie na chybičky v
technike zodpovedala aj množstvo zvedavých
otázok.
IVSA Slovakia pre Vás aj tento rok pripravuje
workshop kineziologického tejpovania koní,
rovnako ako aj množstvo iných akcií. Pre viac
informácií sledujte našu FB stránku IVSA
Slovakia.
Ivan Hlinka, prezident IVSA Slovakia
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Konská masť
Kto si myslel, že konská masť je vyrobená z koňa, tak sa mýlil. Konská masť sa používa už veľmi dlho
a jej zloženie je na báze bylín. Slúži k podpornej liečbe zdravotných problémov, ktoré sú spojené
hlavne s bolesťami svalov, kĺbov, chrbtice a cievnym systémom.

regenerácii pokožky s obsahom beta glukánu.
Konská masť má široký a intenzívny účinok,
používa sa často pri artritíde, reume, zápalu
šliach a kĺbov, bolesti svalov a menších edémov.
Je účinná aj pri bolesti chrbtice a kŕčových žilách.
Hrejivá konská masť taktiež zvýši prekrvenie
a úľavu od bolesti alebo zápalu.
Vyrobte si domácu konskú masť!
Rp.
20 kusov gaštanov
150 ml čistého alkoholu (aspoň 40% obj. alkohol)
3 malé balenia agar-agar
2 lyžice levanduľového oleja
1 lyžica gáfrového oleja
1 lyžica mrkvového oleja
Čili korenie
Eukalyptová silica.

Z akých bylín je konská masť vyrobená?
Zloženie tejto zázračnej masti nie je vždy rovnaké,
ale vždy obsahuje zmes bylín a liečivých rastlín,
ktoré pôsobia preventívnym a terapeutickým
spôsobom na rôzne neduhy. Medzi najúčinnejšiu
zložku sa pokladá pagaštan konský, z ktorého
pochádza aj názov tejto masti. Konská masť,
Pferdebalsam, obsahuje aj kostihoj lekársky
a borievku obyčajnú. Väčšina mastí obsahuje až
25 rôznych druhov bylín a niektoré masti možno
nájsť pod označením chladivé, alebo aj ako
hrejivé. V poslednom čase sa na trhu objavuje
aj masť označená ako forte, ktorá má zosilnený
účinok s väčším obsahom potrebných látok.
Niektoré farmaceutické firmy začali upravovať
zloženie konskej masti, ktorá je potom určená
k odstráneniu celulitídy alebo k hĺbkovej
18

Gaštanovú tinktúru vyrobíme tak, že sa nasekané
gaštany zalejeme 150 ml čistého kvalitného
alkoholu a uzatvoríme do sklenenej nádoby na
teplé miesto, kde ich za občasného pretrepania
lúhujeme aspoň mesiac. Takto získaná tinktúru
precedíme. Uvaríme si agar-agar podľa návodu
a až želatína vychladne, pridáme našu vlastnú
tinktúru, 2 čajové lyžice levanduľového oleja,
lyžičku gáfrového a mrkvového oleja a všetko to
spolu rozmixujeme šľahačom až vznikne celistvý
krém. Masť uskladňujeme v uzatvorenej nádobe
v chladničke a spotrebovať by sme ju mali do
troch mesiacov od výroby. Používame ju 4x
denne lokálne na boľavé miesto a po zlepšení
stavu zmenšíme dávku o polovicu. Je tiež vhodné
domácu masť obohatiť o čili korenie, čím získame
hrejivú masť, alebo k nej pridáme eukalyptovú
silicu ak chceme získať chladivú masť.
Dávid Ferko
6. ročník, číslo 1
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Pagaštan konský
Aesculus hippocastanum L., hippocastanaceae
Pagaštan konský je strom, ktorý pozná každý
z nás ale zamysleli sme sa nad tým, či je ho
možné použiť v medicíne? Aké obsahuje
potencionálne liečivá?
Pagaštan má veľkú a dobre olistenú korunu
pričom dosahuje výšku až 30 metrov. Jeho
kvety sú biele s červenou škvrnou, niekedy
aj ružové so žltou škvrnou. Pagaštan sa u nás
udomácnil v parkoch a pestuje sa hlavne ako
okrasný solitér a olejový strom.
Droga
Kôru a semeno pagaštanu konského (cortex et
semen hippocastani) a kvet (flos hippocastani) je
možné použiť ako drogu. Zber kôry sa prevádza
na jar, ešte pred tým, ako v nej začne prúdiť
miazga. Sušíme ju tradičným spôsobom lege
artis. Semená zbierame po rozpuknutí zelenej
šupky plodov na skorú jeseň. Taktiež ich možno
vysušiť. Cortex pagaštanu obsahuje skoro 3 %
eskulínu a eskuletínu, ide o kumarínové glykozidy.
Prítomný je tiež fraxín, escín (triterpénový
saponín), triesloviny a iné. Kvet a list pagaštana
obsahuje glykozid kempferolu, flavonoidy
kvrcitrín a jeho izomér, rutín, karotenoidy,
pektíny, triesloviny, cholín a purínové deriváty
ako sú adenozín, adenín a guanín. V tejto droge
tiež možno nájsť prítomné vitamíny C, B a K.
Účinok a použitie
Droga vďaka exkulínu má vazospazmatický
účinok a teda pôsobí utišujúco pri rozšírených
cievach, hemeroidoch a tromboflebitíde. Drogu
možno tiež použiť pri žalúdočnom katarakte
a má tiež mierny antiseptický účinok.
Kumarínové glykozidy je možné vo všeobecnosti
použiť ako antagonistov vitamínu K, teda
ako antikoagulans, rovnako aj prítomné
triterpénové saponíny možno využiť pri terapii
varixoch a hemeroidoch. Pagaštan konský sa
tiež dá použiť ako venofarmakum (normalizácia
patologicky zvýšenej permeability krvných ciev)
a antiflogistikum.
Podľa ľudového liečiteľstva sa plod pagaštanu
6. ročník, číslo 3

konského používa aj pri reumatizme a dne,
pri narušenej žlčovej exkrécii, čiernom kašli
a tuberkulóze.
Veľmi zaujímavý je aj podiel saponínov, ktorý
možno extrahovaním z drogy využiť pri výrobe
špeciálneho šampónu, resp. tekutého mydla,
ktoré vďaka ostatným prítomným látkam ako
je vitamín C a B je veľmi prospešné pri ošetrení
veľmi citlivej pokožky u atopikov, dojčiat
a podobne. Z chemických štruktúr prítomných
chemických substancií možno odvodiť, že takýto
komplexnejší extrakt čistých látok má mierne
zásadité pH rovnako ako pokožka a je pre ňu
šetrný. Mierne antiseptický účinok tiež zaistí
primeranú a preventívnu dezinfekciu malých
rán alebo ekzémov ako doplnková liečba. Takéto
liečivé prípravky v podobe šampónu či tekutého
mydla by zaiste našli svoje uplatnenie aj pri
starostlivosti o spoločenské zvieratá pre ktoré je
mydlo z pagaštanu konského šetrné, netoxické
a nevysušujúce.
Dávid Ferko
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Bachove lieky z kvetov
Bach, anglický patológ a bakteriológ z doby prvej svetovej vojny sa neuspokojil len s tradičnou
medicínou. Jeho prax sa postupne začala konvertovať na známu homeopatiu, experimentoval
totižto s homeopatickými liečivami a uvedomil si, že by sa mohli efektívnejšie využívať, keby sa
pri predpisovaní liekov vychádzalo z citového rozpoloženia pacientov. Svoje skúsenosti i skúsenosti
vychádzajúce z tradičnej medicíny aj z intuície začal využívať na svojich pacientov.

Výsledkom jeho práce bolo určenie 38 voľne
rastúcich rastlín a pripravoval z nich lieky
homeopatického charakteru. Trval však na
striktnej metóde výroby týchto esencií. Doktor
Edward Bach skúmajúc spôsob účinku týchto
kvetinových esencií dospel k názoru, že liečivo
Bachovej esencie nie je charakterizované
na základe svojho chemického zloženia, ale
schopnosťou zvýšiť vibráciu a vyvolať sériu
chemických reakcií a pochodov v organizme za
cieľom vyvolania žiadaného účinku.
Výroba esencií
Ako Bach uvádza vo svojej Príručke Bachových
Liekov z kvetov, sú absolútne benígne a nemôžu
vyvolať žiadne NÚ preto je ich možné bezpečne
predpisovať a môže ich užívať ktokoľvek. A to
bolo aj Bachovým cieľom – aby sa každý mohol
liečiť sám.
Podľa Bacha nemožno týmito liečivými
prípravkami liečiť fyzické ťažkosti, sú určené
najmä na upravenie pacientovej psychiky. Záleží
na základných prítomných emóciách - strach,
obava, hnev a depresia. Nevyrovnaný duševný
20

stav nie je len symptómom ale aj kauzou tohto
ochorenia. Bach preto rozlišoval negatívne
stavy mysle a taktiež rozlišoval druhy strachu.
Vytvoril teda päť liečivých prípravkov podľa
piatich rôznych typov strachu: panický strach,
strach kauzálny, anxieta (strach z neznáma),
strach mysle, ktorá stráca kontrolu nad sebou
samým a strach z druhých ľudí. Najznámejší je
jeho Rescue remedy (záchranný liek), ktorý sa
indikoval pre naliehavé prípady prvej pomoci.
Ide o kombináciu piatich typov liekov. Je teda
možné použiť ho univerzálne v prípade paniky,
smútku, šoku, úzkosti, pri zlej správe alebo
nehode.
Postup pri výrobe
Doktor Bach veril, že je veľmi dôležitý spôsob
výroby týchto esencií. Vždy v pekné a letné
ráno navštívil les a po nájdení potrebnej liečivej
rastliny odobral jej kvety či listy vetvičkou a vložil
ju do krištáľovej misky, ktorú naplnil zdravou
vodou z blízkeho potôčika. Uložil misku na
slnečné miesto a čakal pár hodín. Tak odobral
zdravú vodu a zriedil ju s kvalitným alkoholom
6. ročník, číslo 3
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(burbón) a vytvoril materskú esenciu. Pri
diagnostike pacienta teda vybral vhodné
materské esencie, ktoré vzájomne zmiešal, vždy
však zmiešal maximálne 5 rôznych esencií. Pri
výrobe esencie sa snažil vždy použiť základné
štyri elementy Zeme - oheň (slnečný svit), vodu,
zem (liečivá rastlina) a vzduch.
Kritika a skeptický pohľad
Niet pochybnosti o fakte, že v homeopatickom
prípravku tvz. Bachovej esencii sa nenachádza
žiadne, popr. mizivé množstvo, aktívnej látky.
I keď Doktor Bach skutočne využíval liečivé
rastliny, ktoré sa dodnes používajú ako vhodné
na liečbu anxiety, zúfalosti i paniky, nie je možné
aby tento liečivý prípravok skutočne interagoval
organizmom
s
po
farmakodynamickej
aj farmakokinetickej stránke korektne, teda
tak, ako uvádza moderná medikamentózna
medicína. Doktor Bach však i vo svojej práci
uvádza, že takto jeho liečivý prípravok nepôsobí.
Spomína prítomnosť zvýšenej energetiky,
resp. akejsi vibrácie. To je samozrejme pre
kritikov a skeptikov jednoznačný dôvod prečo
Bachove esencie jednoducho charakterizovať
ako placebo. Tento dojem umocňuje fakt, že
Bachove esencie liečia len psychický stav, resp.
duševný afekt pacienta.
Môj názor je však iný. Mal som možnosť venovať
sa vlastnému a amatérskemu prieskumu týchto
esencií na reálnych pacientoch i zdravých ľudí.
V praxi som sa stretol s 15timi pacientami, ktorých
som rozdelil do troch skupín podľa charakteru ich
doterajšej liečby modernými medikamentami,
zahrňujúc pacientov užívajúcich SSRI, resp. SNRI
(inhibítor spätného vychytávania serotonínu
a noradrenalínu), pacientov užívajúcich
novú skupinu liečiv (liečivá ako trazodón
a mianseríniumchlorid) a pacientov užívajúcich
permanentne benzodiazepíny (alprazolam,
bromazepam ai.). Tieto tri skupiny sa však
znova rozdelili na dve podskupiny pričom jedna
užívala placebo a druhá užívala Bachove kvetové
esencie. Placebo som vytvoril z čistej minerálky
a esenciálneho oleja levanduľa (ktorá sama
o sebe vykazuje anxiolytický účinok) a Bachovu
originálnu esenciu z ľubovníka bodkovaného
(hypericum perforatum) a pagaštanu konského (
aesculus hippocastanum). Na moje prekvapenie
6. ročník, číslo 3

päť pacientov zo siedmich uvádzalo zlepšenie
v podskupine liečených Bachovými liečivými
prípravkami. V skupine liečenej placebom
uvádzali zlepšenie dvaja pacienti. Preto som po
čase podskupiny vymenil a pacientom liečených
placebom som podával pravú liekovú formu.
Znova došlo k ich subjektívnemu pocitu zlepšenia,
dokonca u šiestich pacientov z ôsmich. Dvaja
pacienti, ktorí uvádzali zlepšenie pri placebe
uviedli, že sa cítia ešte lepšie ako pri pôvodnej
„liečbe“ placebom. Tento experiment ma
prinútil k testu na zdravých dobrovoľníkov, ktorí
emócie strachu a smútku patologicky nezažívali.
Podľa teórie homeopatie som neočakával
žiaden účinok. Z desiatich dobrovoľníkov došlo
trom ku kríze v podobe plaču. Uviedli, že nešlo
o negatívnu emóciu, šlo však o smútok, resp.
podľa ich slov cítili „dojatie“ a „ľútosť“. Myslím
si, že tento test nie je vierohodný, no poukazuje
na zaujímavé výsledky, ktoré by si zaslúžili
pozornosť i kritikov.
Je tiež pravdepodobné, že skutočne ide
o placebo efekt no ak tento liečivý prípravok
skutočne pacientom pomáha, prečo ho
nepoužívať aj v modernej medicíne? Pacienti
liečení benzodiazepínmi uviedli veľmi podobný
účinok „bachoviek“ a užívaného alprazolamu.
Nemožno ignorovať fakt, že pri klinických
skúškach benzodiazepínov sa často vyskytuje až
kritická hranica placebo efektu.
Teória farmakodynamicky Bachovej esencie
Ak sa pozrieme na Bachovu teóriu o prítomnej
vibrácii atómu, nemožno odporovať faktom že
vibráciu nepoznáme. Zhruba v rovnakom čase,
začiatkom 19. storočia, sa ujal pojem atóm a až
toto obdobie sa stalo štartovacou etapou pre
spoznávanie subatomárnych častíc, ktorých
správanie sa a vlastnosti dodnes objavujeme.
Len pred dvadsiatimi rokmi sa ujala M-teória
kvantovej mechaniky a všeobecnej teórii
relativity, ktorá uvádza prítomnosť jedenásť
rozmerného vesmíru oproti štyrom dimenziám,
ktoré pozná každý z nás. Ujala sa tiež teória
superstrún, resp. teória kvarkov, ktorá v krátkosti
vysvetľuje, že subatomárne častice pozostávajú
z vlnových častíc s charakteristickými vlnovými
dĺžkami. Prítomnosť rôznych troch kvarkov
opisuje vznik protónov a neutrónov. Vieme,
21
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že elektrón taktiež pozostáva z určitého typu
žiarenia.
Tieto fakty mi naznačujú, že doktor Bach sa
nemusel vo svojej teórii až tak mýliť. Teórie
energetiky žiarenia, vibrácií a pod. nachádzame
všade, či je to náboženstvo alebo najnovšie
výskumy kvantovej fyziky. Je možno spojiť túto
teóriu v jedno a vysvetliť ňou existenciu niečoho
vyššieho ako sme predpokladali? Čo ak energia
štyroch elementov- voda, vzduch, oheň a zem
spolu skutočne vyvolá vibráciu v liečivej droge
a neznámym spôsobom excituje elektróny
prítomné v pramenitej vode, ktorá skutočne
po prijatí do organizmu vyvolá vibráciu, resp.
posun zodpovedných chemických látok v mozgu

ako je serotonín, dopamín a endorfín na vyššiu
energetickú úroveň a následnú „aktiváciu“
v mozgu? Pozorný a šikovný čitateľ si zaiste
spomenie na spôsob fotosyntézy spočívajúci
práve v excitácii elektrónov vďaka slnečnému
žiareniu v známej vlnovej dĺžke vďaka ktorej
rastlina vytvorí z anorganickej látky látku
organického pôvodu, teda sacharid. Ešte
pre staršie generácie bolo nepredstaviteľné
a neprípustné, že by vďaka svetelnému žiareniu
Slnka mohol vzniknúť cukor a teda energia, ktorá
je jedným z mnohých pilierov zodpovedných za
celý život na našej planéte.
Dávid Ferko

O tajomnej energii
Jedz, aby si bol mocný. Ako však dokáže naše telo premeniť potravu na energiu, ktorá nám umožňuje
vykonávať nie len premeny na bunkovej úrovni, ale aj mechanický pohyb nášho svalstva?
Už na základných školách sme sa učili, že všetko
živé - zvieratká, rastliny a aj my, pozostávame
z buniek. Tie vykonávajú určité úkony a takto
dokáže naše telo fungovať. Na stredných školách
sme však pomaly začali chápať, že bunka nie je
len taká malá zázračná guľôčka, ale obsahuje
v sebe ďalšie organely, ktoré sú špecifické
svojou vlastnosťou a bunka predstavuje doslova
celý vesmír, či dokonca galaxiu, v ktorej všetko
funguje od seba závisle a v dokonalej harmónii.
Vieme, že medzi základné bunkové organely patrí
jadro s jadierkom avšak je to troška zložitejšie,
ľudská bunka má okrem jadra cytosol, ktorý ako
keby vypĺňal jej obsah. V ňom možno nájsť drsné
a hladké endoplazmatické retikulum, viazajúce sa
na jadrovú membránu, voľné ribozómy, Golgiho
aparát, rôzne peroxizómy, lyzozómy, endozómy,
semipermeabilnú plazmatickú membránu a čo
je kľúčovým slovom tohto článku - mitochondrie.
Mitochondrie si možno znovu predstaviť ako
menšie bunky v bunke. V jedinej bunke sa ich
nachádza viac ako 1700 a sú zodpovedné za
syntézu adenozíntrifosfátu (ATP) a za oxidačnú
fosforyláciu. Ide o organelu, ktorá tvarom
a veľkosťou pripomína baktérie a podľa určitej
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teórie naozaj sú mitochondrie baktérie,
ktoré začali spolunažívať s bunkami človeka
i zvierat ešte v čase evolúcie. Mitochondrie sú
pohyblivými organelami, ktoré menia svoj tvar
i polohu, obsahujú vlastnú DNA a ribozómy,
vedia sa teda množiť samostatne a (ne)závisle od
bunky. Je potrebné si uvedomiť, že sa nachádzajú
hlavne v mieste obrovskej spotreby energie.
Štruktúra mitochondrií nie je veľmi zložitá.
Pozostáva z vonkajšej a vnútornej membrány
a z matrixu (priestoru, ktorý tvorí vnútorná
membrána). Veľmi dôležité je uvedomiť si, že
vonkajšia membrána, je oproti vnútornej veľmi
vysoko priepustná. Vnútorná membrána tvorí
určité záhyby, ktoré zväčšujú povrch (kristy).
Táto membrána je nepriepustná pre ióny a malé
molekuly. Medzi membránami je určitý priestor,
ktorý má kyslý charakter. Vnútorná membrána
mitochondrií ďalej tvorí určitý priestor – matrix,
ktorý obsahuje ribozómy, DNA a rôzne enzýmy,
ktoré sa zúčastňujú bunkového dýchania.
Bunkové dýchanie - to správne kľúčové slovo
Bunkové dýchanie je vlastne odpoveďou na našu
otázku. Je zodpovedné za premenu chemickej
energie vo forme potravy na energiu, ktorú
6. ročník, číslo 3
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bunka využije pre svoj metabolizmus. Pozostáva
zo štyroch krokov:
• Aeróbna glykolýza
• Citrátový cyklus
• Dýchací reťazec
• Oxidatívna fosforylácia
• Aeróbna glykolýza
V jednoduchých bunkách bez
mitochondrií sa prijatá glukóza
štiepi a premieňa. Za aeróbnych podmienok sa
glukóza premieňa na kyselinu pyrohroznovú.
Za anaeróbnych podmienok (bez prístupu
kyslíka) dostávame kyselinu mliečnu a jediná
molekula glukózy zodpovedá dvom molekulám
adenozíntrifosfátu (ATP).
Citrátový cyklus  
Citrátový cyklus predstavuje najdôležitejšiu
metabolickú
dráhu,
ktorou
bunky
s mitochondriami získavajú obrovské množstvo
ATP, ktoré stačí pre mechanickú energiu. Naše
telo prijíma tri základné zložky: sacharidy,
lipidy a proteíny. Citrátový cyklus začína práve
premenou týchto základných zložiek. Sacharidy
podliehajú oxidačnej dekarboxylácii pyruvátu,
lipidy obsahujú mastné kyseliny, ktoré sa taktiež
oxidujú a proteíny pozostávajú z aminokyselín,
ktoré sa rozložia. Tieto tri hlavné zložky sa
teda rozložia a upravia na spoločný produkt Acetylkoenzým A. Tento produkt vstupuje do
citrátovho cyklusu. Acetylkoenzým A sa zlučuje
s látkou zvanou oxaloacetát. Takto vzniká citrát.
Ten sa izomeruje za vzniku izocitrátu. Izocitrát
odštiepuje CO2 a súčasne vzniká 2-oxoglutarát.
2-oxoglutarát sa mení na sukcinát (znova
6. ročník, číslo 3

odštiepuje CO2) a vytvorí sa
GTP, ktorý sa premieňa na ATP
pomocou
nukleozid-difosfatázy.
Sukcinát
sa
dehydrogenuje,
hydratuje a znova dehydrogenuje
za vzniku oxaloacetátu. Oxalacetát
je látka, ktorá znova vstupuje do
tohto cyklusu. Počas tohto sledu
reakcií vznikajú dve molekuly CO2,
jedna molekula ATP, tri molekuly
NADH+H+ a jedna molekula FADH2.
Tieto posledné dve látky slúžia
ako prenášače protónu vodíka,
vstupujú do dýchacieho reťazca
a ďalej sa premieňajú. Dokážu
vytvoriť celkovo 12 molekul ATP.

Nosiče protónov
Spomenuli sme dve veľmi dôležité látky NAD+ (nikotínamidadenindinukleotid) a FAD
(flavinadenindinukleotid). Tieto molekuly sú
troška väčšie a ich štruktúra umožňuje prenášať
protóny, resp. elektróny do dýchacieho reťazca,
ktorý, ako sme si povedali, prebieha na vnútornej
membráne mitochondrií.
Dýchací reťazec
Ide o najzaujímavejšiu časť celého cyklu
premeny chemickej energie na mechanickú.
Dýchací reťazec pozostáva z vyše 40 proteínov,
ktoré tvoria 3 základné komplexy:
1. NADH- dehydrogenázový komplex
2. Komplex cytochrómov b-c1
3. Cytochromoxidázový komplex
Okrem týchto komplexov sa medzi nimi
nachádzajú dva pohyblivé prenášače elektrónovubichinón (Koenzým Q) a cytochrom c.
Ako sme si povedali, v mitochondriách sú
dve membrány, medzi ktorými je kyslejšie
prostredie, ako v okolí. Z chémie je nám jasné,
že toto prostredie priťahuje záporne nabité
častice- elektróny. Celý proces teda poháňa
Prenášače NADH „pricestujú“ ku
chémia.
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komplexu I (NADH dehydrogenázový komplex)
a odovzdajú mu dva elektróny. Tie preletia cez
komplex do medzimembránového priestoru,
kde je kyslé prostredie. Štruktúra komplexu
zaručí, že spolu s prenosom elektrónu
prebieha prenos vodíka už do bez tak kyslého
medzimembránového priestoru (proti spádu
energií). Elektróny, ktoré sa snažia prejsť do
medzimembránového priestoru však zachytí
ubichinón a prenesie na druhý komplex,
komplex cytochrómov b-c1. V tomto komplexe
proteínov sa stane znova to isté, elektróny sa
snažia prejsť do medzimembránového priestoru
mitochondrie, spolu so sebou zachytia protón,
ten preletí do kyslého medzimembránového
priestoru a elektrón zachytí cytochrom c, ktorý
ho prenesie na posledný komplex- komplex
cytochromoxidázy a znova zachytí vodík. Tu
ako vedľajší produkt vzniká voda. Ako si šikovný
čitateľ povšimol, v medzimembránovom
priestore sa zvýšila kyslosť, kvôli vysokej
koncentrácii protónov H+.
ATP syntáza
Obrovský energetický rozdiel medzi membránami
mitochondrií využije šikovný proteínový systém,
nazývaný ATP syntáza. Ten robí to, že prijme
protón z medzimembránového priestoru
a preženie ho po energeticky výhodnej ceste do

matrixu. Tým, že sa cez neho preženie protón,
celý komplex sa doslova roztočí ako vrtuľa
a touto energiou premení adenozíndifosfát ADP
a adenozínmonofosfát AMP na adenozintrifosfát
ATP. Adenozíntrifosfát sa potom jednoducho
presunie von z mitochondrií a presunie sa na
miesto potrebnej energie.
Ako funguje ATP
Adenozíntrifosfát je zázračná látka, ktorá
je zodpovedná za všetku energiu. Ako však
funguje? Je to jednoduchšie, ako si myslíte.
Musíme si uvedomiť, že celý vesmír je postavený
na jednoduchom zákone a tým je existencia za
čo najmenšej energie, podobne ako hovorí
Occamova britva, systém sa vždy snaží nájsť
čo najjednoduchšie riešenie a spotrebovať
čo najmenej energie. Naše telo si vybralo
Adenozintrifosfát a Adenozíndifosfát ako látky,
ktoré udržuje vo veľmi odlišnej koncentrácii.
Energeticky výhodnejší je však adenozindifosfát
a adenozinmonofosfát. Preto, ak sa v tele
nachádza ATP, čaro chémie sa snaží ATP premeniť
na ADP a AMP aby sa koncentračné hladiny
vyrovnali. Túto energiu uvoľnenú pri chemickej
premene telo využije tak, že poženie energiu
uvoľnenú pri reakcii vo svoj prospech.
Dávid Ferko

Hodnotiť treba!

... a iné dôležité info (PRE VŠETKÝCH ŠTUDENTOV)
Každý z vás si určite aspoň raz za svoje doterajšie štúdium povedal: „To bolo super cviko!“, alebo „No
tak táto prednáška mi veľa nedala...“. Ale väčšinou to aj pri tom zostalo...
Málokto si totiž uvedomuje aká dôležitá je spätná väzba, hlavne pre systém výučby. Bez nej nemôže
žiaden systém fungovať dobre. Veď sa zamyslite - ako funguje hormonálny systém v našom, či
zvieracom tele?
Prispieť k pomyslenej hypotalamo – hypofyzárnej
osi našej univerzity, môžete aj vy a to rôznymi
spôsobmi. Veľa z vás vie, že existujú, no
z rôznych príčin hodnotíme stále veľmi málo.
Najčastejšie dôvody sú: je to zložité, neviem
ako sa tam mám dostať, nie je to anonymné, aj
tak sa nič nezmení. Dovoľte mi vyvrátiť všetky
mylné tvrdenia a dokázať vám, že to, či sa veci
24

zmenia k lepšiemu, závisí len a len na vás a na
vašej vlastnej iniciatíve.
Čo sa možností týka, sú nasledovné – hodnotenie
študijného predmetu a pedagóga študentom cez
AIS, hodnotenie pedagóga cez portál vysokých
škôl prostredníctvom QR kódov, od tohto
semestra aj hodnotenie predmetu a pedagóga
písomnou formou priamo na predmete.
6. ročník, číslo 3
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Teraz k argumentovaniu...
Je to zložité, Neviem ako sa tam mám dostať. Aj
ja som si to najprv myslela, ale nie je to pravda:
• AiS
Ak si po prihlásení v ais-e, nastavíte univerzálne
(staré) rozhranie, na hornej lište máte možnosť

kliknúť na kolonku manuály, kde je krok po
kroku nakreslené, kde máte kliknúť. Naozaj
blbuvzdorné!
• QR kódy
Tie boli pre mňa tiež výzvou, ale dala som sa na
to. Stačí si stiahnuť aplikáciu na čítanie kódov.
Tie majú väčšinou hneď po jej otvorení možnosť
skenovať kód, ktorý nájdete na nástenkách
predmetu. Tie sú väčšinou v budove, kde
pracovisko, ktoré predmet vyučuje, sídli. Takže
oskenujete kód a aplikácia vám hneď vyhodí
stránku hodnotenia. Tu sa síce prihlasujete,
cez vaš twiter, facebook, alebo google+ (po
prihlásení naň mi však aplikácia vyhodila chybovú
hlášku, takže som sa prihlásila cez facebook),
ale po napísaní hodnotenia
a ohviezdičkovania máte
možnosť zaškrtnúť kolonku
– “nezobrazovať meno a
priezvisko”, čo vám zaručí
anonymitu. O tom však v
ďalšom bode.
Celé Vám to teda aj so
stiahnutím aplikácie zaberie
6. ročník, číslo 3

sotva 5 minút a vďaka tomu bude Váš pedagóg
vedieť kde robí chybu, alebo čo robí naozaj
dobre.
Písomné hodnotenie
Na písomnom hodnotení, ktoré bude zavedené
koncom tohoto semestra
nebude
nič
zložité.
Teda za predpokladu,
že viete písať ☺ Tento
systém je najpracnejší
na
vyhodnocovanie
odpovedí,
nehovoriac
o šetrení papiera, ale
vzhľadom
na
jeho
obľúbenosť sa zavádza
opäť.
Nie je to anonymné
Toto si možno väčšina
z vás myslí, no nie je to
pravda. Ručím Vám za to,
že ani jeden z vyučujúcich
sa vo voľnom čase
nevenuje
hekovaniu,
a nebude pátrať po
tom, ktorý zo stovky študentov o ňom napísal
hodnotenie. A aj keby bol, mal by byť danému
študentovi vďačný, že mu nastavil zrkadlo...
Tu sú však exaktné dôkazy:
• Ais
• QR kódy
Možnosť uviesť anonymné hodnotenie som
spomínala, už vyššie. To že to naozaj funguje
sme skúšali s doktorom Prokešom. Ten bol
o hodnotení oboznámený mailom, v ktorom mal
hodnotenie a taktiež sa cez link vedel dostať na
danú stránku. Avšak bez možnosti vystopovať
hodnotiteľa.
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Písomné hodnotenie
Odporcovia písomného hodnotenia sa zastrájajú,
že učiteľ si môže porovnať písmo s tým na teste,
kde ste sa podpísali. To síce môže, ale nie je
grafológ, takže aj keby sa mu to naozaj chcelo
robiť, nebude to dôkaz, že ste to kritizovali
vy. A verte mi, pedagógovia majú určite inú,
dôležitejšiu prácu ako porovnávať si vaše písmo
z hodnotenia☺
Aj tak sa nič nezmení
Zmení! Názor väčšiny je predsa názor väčšiny. Len
my študenti naozaj vieme, ako funguje systém
a rozvrh v praxi a teda o tom musíme informovať
tých, ktorí ho tvoria. Čo ak žijú v ilúzii, že všetko
funguje ako má a pravdu sa nikdy nedozvedia,
lebo si neplníme svoju mravnú povinnosť - podať
spätnú väzbu?
Tomuto je potrebné zabrániť. Ja vám ručím za to,
že na váš názor čakajú pedagógovia aj vedenie
a že práve vy zabezpečíte, že sa veci budú vyvíjať
tým správnym smerom.
Kauza Školský mail
Jednou z ciest komunikácie študijného
oddelenia, vyučujúcich, pani prorektorky,
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skrátene - univerzity
s vami je aj školský
mail, ktorý vám bol
pridelený. Veľa z vás
ho však nepoužíva
a teda sa šírenie
informácií zastavuje.
Na margo tejto
„kauzy“, ako som si
to dovolila nazvať,
som počula už veľa
kritík a argumentov
a niektoré z nich
naozaj
stáli
za
zamyslenie. Ja som
napríklad
zistila,
že maily z tejto
schránky sa nedajú
presmerovať na iný
mail, ku ktorému
máte
prístup
napríklad z vášho
smartfónu takmer počas celého dňa.
Avšak pred tým, ako začnete na niečo nadávať,
mali by ste aspoň skúsiť, ako to (ne)funguje.
Preto vás vyzývam skúsiť sa na školský mail
prihlásiť podľa tohto návodu. (Ten platí najmä
pre študentov prvých ročníkov, ak už ste sa do
mailu prihlasovali, skúste zadať svoje vlastné
heslo)
LOGIN : ID zo sytému AIS2
PASSWORD : Hesloxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx – rodné číslo bez lomítka
Vaše číslo z AiS-u nájdete v manuáloch aisu.
Ak sa vám prihlásiť nepodarí, oddelenie IKT je
pripravené vyriešiť tento váš problém. Aj toto
je totiž forma spätnej väzby. Ak o nefunkčnosti
mailu nikomu nedáte vedieť, náprava nebude
možná.
Pokúste sa teda urobiť čo najviac pre
zabezpečenie fungovania toku informácií na
našej univerzite. Ak budete mať aj napriek mojim
radám s niečím problém, pokojne mi píšte na
ardonoema@gmail.com, alebo ma zastavte, keď
ma stretnete niekde v škole .
Noema Kmecová
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arab
beh
cval
čipovanie
dostihy
hriva
huculi
hviezda
jazda
kertak

klkať
klus
kobyla
koč
kopyto
krk
krok
lipican
lysina
lysina

mustang
nonius
norik
oko
parkúr
plnokrvník
podkova
pony
remonta
rodeo

ryšiak
shire
seno
tarpan
trus
uzda
valach
zubadlo
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OSEMSMEROVKA

A teraz trošku zábavy!!! Pravidlá poznáte. Nájdite riešenie osemsmerovky a môžete vyhrať úžasné
ceny. Výsledok píšte na ardouvlf@gmail.com
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