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Kristína ŠtefánKová
člen organizačného tímu

tak ako každý rok, sa opäť stretávame na pôde areálu rozálka v Pezinku, ktorý patrí medzi neodde-
liteľnú súčasť jazdeckej sezóny už niekoľko rokov. aj napriek ťažkému obdobiu pandémie, som veľmi 
vďačná, že sme aj tento rok mali možnosť usporiadať a prispieť k jazdeckému športu našimi tradičnými 
skokovými pretekmi o malokarpatský strapec. 
Spolu s organizačným tímom sme 44. ročník pripravili v sérií 4 kôl pod názvom rozálka cup 2021. Jaz-
decká história tohto podujatia siaha až do roku 1976, preto je nám veľkým potešením, že sme dokázali 
udržať titul „druhých najstarších súvisle trvajúcich pretekov v skoku na koni na Slovensku.‘‘ nedá sa 
mi, aby som pri tejto príležitosti nepoďakovala všetkým našim partnerom, ako aj všetkým tým, ktorí 
sa podieľali na organizovaní jednotlivých pretekov, s ktorých podporou sa preteky mohli uskutočniť. 
touto cestou Vás chcem srdečne pozvať na finále rozálka cup 2021, ktoré sa bude konať 17.-19. sep-
tembra v krásnom prostredí nášho areálu. Spolu s organizátormi Vám sľubujeme jedinečný zážitok. 
Dovoľte mi zaželať vám príjemné strávený čas v spoločnosti krásnych koní a veľa nezabudnuteľných 
športových zážitkov i osviežujúceho relaxu.

Milí priatelia, milovníci koní a športu,



43. ročník o malokarPatSký StraPec
zaspomínajme si na 43.ročník tradičných parkúrových pretekov o malokarpatský strapec, 
ktoré sa v našom areáli uskutočnili 04. - 06.09. 2020.

Počas 3 dní sa mesto Pezinok opäť stalo centrom par-
kúrového skákania, kde si zmeralo sily viac ako 200 

prihlásených jazdeckých dvojíc. hviezdou nedeľňajšieho 
skoku grand Prix – 140 cm, sa stala česká pretekárka Ve-
ronika Jelínková s koňom Jespe, ktorej sa rozoskakovanie 
podarilo bez jedinej chybičky za čas 43,48 sekúnd. na 
druhom mieste skončila dvojica alexandra horňáková 
s casper Speed Jumperom z Jazdeckého klubu SŠ ivanka 
pri Dunaji. tretie miesto na stupienku víťazov si vybojo-
vala michaela Ješková so svojím štvornohým partnerom 
Joebon Blue.

// 1.mieSto Veronika JelínkoVá a JeSPe//

archíV

archíV 2020

// FotograFka: lucia grancoVá//

Podujatie, na ktorom sa stretli milovníci koní 
a jazdeckého športu z celého Slovenska zazna-
menalo veľký úspech, čoho dôkazom boli zapl-
nené tribúny nadšenými divákmi. Pretekárov 
prišli podporiť zanietení diváci, laici, ale aj ro-
diny s deťmi. Pre deti bol pripravený zábavný 
program v podobe skákacích atrakcií, maľova-
nia na tvár či vodenia na koníkoch.

Program

Sára korajlija (1.miesto – zm 80cm) 
martina hupková (1.miesto - zm 90cm)
terézia Jankelová (3.miesto-  cena Stiefel – 100cm)
Paulína číková (2.miesto -  cena SJF) 
michal Žák ( 2.miesto – 130cm)

Jk rozálka



A care s.r.o., Hraničná 5, Trebatice, 922 10, acare@acare.sk, tel. +421 905 737 263

A care s.r.o., Hraničná 5, Trebatice 922 10, acare@acare.sk, tel. +421 905 737 263

Pacient č.1 – Valach, 17 rokov, slovenský teplokrvník. U pacienta 
boli lézie lokalizované na krku, pred kohútikom. Pacient bol ustaj-
nený v boxe, nebol jazdecky využívaný, nenosil deku. Lézie boli pru-
ritické, pri mikroskopickom vyšetrení vytrhnutých chlpov z okraja 
lézie boli nájdené hýfy plesní. Lézie boli po dobu 14 dní 2× denne 
ošetrované Vetericyn Foam Care medikovaným šampónom s keto-
konazolom, následne boli ošetrované ďalších 14 dní 1× denne.

Záver
Vetericyn Foam Care equine medicated šampón s 1% ketokonazolom má vhodné zloženie na ošetrenie dermatofytóz u koní. Je nedráždivý, jeho 
použitie je jednoduché a efektívne. Obsahuje okrem antimykotickej zložky tiež zložky antibakteriálne, antiinflamatórne, antivírusové, antioxidačné 
a antihistaminické, čo znižuje riziko vzniku sekundrárnych infekcií a zároveň zložky podporujúce regeneráciu kože a hojenie rán.

MVDr. Vilhanová Zuzana, Veterinárna klinika Vetanimal Košice

Pacient č.2 – valach, 9 rokov, slovenský teplokrvník. Pacient bol 
ustajnený v boxe, cez deň vo výbehu, pacient bol dekovaný, športovo 
využívaný. Lézie boli lokalizované na tvárovej časti hlavy a v okolí ľavej 
nozdry. Hýfy plesní boli viditeľné pri mikroskopickom vyšetrení zoškra-
bu z okraja lézie. Lézie boli ošetrované 2× denne Vetericyn Foam Care 
medikovaným šampónom s ketokonazolom po dobu 14 dní, následne 
už len 1 x denne po dobu ďalších 21 dní.

Liečba dermatofytózy u koní šampónom
Vetericyn Foam care equine medicated

Deň 1

Deň 1 Deň 30 Deň 50Deň 19

Deň 45

Ustajnenie
Ak máte záujem stať sa členom nášho klubu viac informácií nájdete na 
www.platanhorses.sk.

Stajne sú postavené z plnej pálenej tehly Klinker, ktorá zabezpečuje 
výbornú klímu počas celého roka. K vybaveniu stajne patria aj sieť-
ky a elektrické lapače proti hmyzu, vnútorná ulička z tvrdenej gumy, 
miestnosť na prípravu krmiva, kamerový systém, sedlovňa so sušičkou 
konských diek, vonkajšie sprchové boxy a mnoho ďalšieho. 

Areál Platan disponuje tridsiatimi boxami (rozmer 3,5 x 4m) s oknom 
a priamym východom do padoku (3,5mx4m). Boxy sú vybavené nere-
zovými krmítkami, vyhrievanými napájačkami, sieťkami na seno a sú 
denne čistené. Seno dôkladne vyberáme a skladujeme v modernom 
senníku a na vystielanie boxov používame drevené pelety. 

Naše výbehy s rozlohou až 4 hektáre sú plne zatrávnené, ohradené 
drevenými ohradami a elektrickým ohradníkom.  Kone v nich majú stály 
prístup k senu a napájačke s vodou. 

Vnútorná jazdiareň s izolovanou strechou a spodnou závlahou má 
rozmer 25 x 50m, je v nej výborná klíma, osvetlenie na večerné jazdenie 
a skokový materiál. Vonkajšia jazdiareň má rozmer 50x50m. Nájdete 
u nás aj kolotoč dve kruhovky o priemere 18m so spodnou závlahou, 
ktorá zabezpečuje ideálny povrch na prácu s koňom. 

Pohodlie pre Vás a vášho koňa vieme zaručiť vďaka skvelému vybaveniu 
a zodpovedným zamestnancom, ktorí majú skúsenosti a vzťah k zvieratám.

Jazdecký areál Platan sa nachádza v lokalite 
Malý Háj a je vzdialený 4km západne od Stu-
pavy. Pôvodnú usadlosť grófa Alojza Károlyiho 
z roku 1840 sme prebudovali na moderný 
jazdecký areál, ktorý je obklopený krásnou 
prírodou a zaručuje Vám tak naozaj príjemné 
trávenie voľného času. Na ploche viac ako 12 
hektárov sme vybudovali areál, kde sú vytvo-
rené kvalitné podmienky nielen pre kone ale aj 
pre ich majiteľov. Je to miesto kde majiteľ vie, 
že bude o jeho koňa vždy postarané. 

Jazdecký areál Platan

EVENty PrE mAlé AJ VEľKé PrílEžitoSti
V našej klubovni si môžete vychutnať príjemné posedenie pri čerstvo pra-
ženej káve Urban coffee. Radi Vám poskytneme aj priestor na oslavy, súk-
romné akcie, komorné ako aj väčšie podujatia,. Vieme zabezpečiť catering 
a prispôsobiť priestor vašim predstavám. Pre Vaše pohodlie a príjemnú 
atmosféru spravíme maximum.

Jazdecký areál Platan
Stupava - Malý háj
Email: info@rancplatan.sk
Ustajnenie: (+421) 944 251 839
Jazdenie: (+421 ) 908 039 197
www.platanhorses.sk



Organizátor:   Jk rozálka, o. z., v spolupráci s tatra uniteD corPoration, a. s. 
Miesto konania:   areál rozálka, rozálka 9, Pezinok, Sr 
Dátum konania:  17.9.– 19.9. 2021
Kontaktná adresa:  areál rozálka, rozálka 9, 902 01 Pezinok, Sr 
    marketing@rozalka.sk , www.rozalka.sk  
    +421 33 242 00 20, +421 903 410 233
Prihlášky: ONLINE  http://www.rozalka.sk/-kalendar-pretekov 

Predseda org. výboru:  mgr. marek Vitek tel.: 0903 222 626
Tajomník pretekov:      iveta koišová, tel.: 00421 903 139 710
Členovia org.  výboru:  ing. lubica halabrínová, kristína Štefánková, zuzana čillíková, 
    alexandra ožvaldová, Dominika kúrová
Hlavný rozhodca:   Dr. robert Fekar
Rozhodcovský zbor:  ivana Bábyová, Peter Baričič, Peter Juhász, 
Komisári:     Silvia gavorníková, katarína Prieložná 
Technický delegát:  artur hübner
Parkúrmajster:   gregorz Wojtaczka (Pol).    
Podkováč:    miroslav egyed, tel.: 00421 904 060 200 
Lekárska služba:  event medical Solutions, s.r.o.
Veterinárna služba:  mVDr. linda agsznerová, tel.: 00421 907 622 884 
Ubytovanie:   hotel rozálka, tel.: +421 903 410 233,  

rozPiS PretekoV

Kolbisko: ARÉNA I (povrch / rozmer): piesok s textíliou / 110x60m 
Opracovisko – ARÉNA II (povrch / rozmer): piesok s textíliou / 80x50m  
Ustajnenie:  pevné boxy, záväzná uzávierka na box 10.09.2021 
Ustajnenie:  95 eur/preteky (zahrnutý box od štvrtka do nedele s prvým nastlaním slama)
   39 eur/deň/ ustajnenie nie je povinné!
Seno: 10 € /bal. Piliny: 10 €/bal. Slama: 10 €/bal, manure disposal: 15 eur (platí pre ustajnené kone), 
elektrická prípojka: 30 eur 
zápisné: 30 eur/kôň/preteky

finále
Rozálka cup

PIATOK 17. 9. 2021

1. Skok 80 cm - súťaž je otvorená
Dátum: 17.09.2021                        čas:  09:00            rýchlosť: 350m/min
Výška prekážok: 80 cm  Počet prekážok: 8-9   čl.Pravidiel: 238.1.4
Počet koní na jazdca: 3                 ceny: stužky           Štartovné: 8,-eur

2. Skok 100 cm - súťaž je otvorená
Dátum: 17.09.2021                        čas:  následne            rýchlosť: 350m/min
Výška prekážok: 100 cm  Počet prekážok: 8-9   čl.Pravidiel: 238.2.1
Počet koní na jazdca: 3                 ceny: stužky           Štartovné: 8,-eur

3. Skok 110 cm súťaž je otvorená
Dátum: 17.09.2021                        čas:  následne            rýchlosť: 350m/min
Výška prekážok: 110 cm  Počet prekážok: 9-10               čl.Pravidiel: 238.2.1
Počet koní na jazdca: 3                 ceny: stužky           Štartovné: 8,-eur

4. Skok 120 cm - súťaž je otvorená
Dátum: 17.09.2021                       čas: následne   rýchlosť: 350m/min
Výška prekážok: 120 cm              Počet prekážok: 10  čl.Pravidiel: 238.2.1
Počet koní na jazdca: 3                 ceny: stužky   Štartovné: 8,-eur
  
5. Skok 130 cm - súťaž je otvorená
Dátum: 17.09.2021                       čas: následne   rýchlosť: 350m/min
Výška prekážok: 130 cm               Počet prekážok: 11  čl.Pravidiel: 238.2.1
Počet koní na jazdca: 3                 ceny: 500 eur   Štartovné: 25,-eur



celkoVá Dotácia 
rozálka cuP 2021:

16 900 EUR

Sobota 18. 9. 2021

6. HOBBY - Skok 60 cm - súťaž je otvorená
Dátum: 18.09.2021                          čas:  8:00 hod.                rýchlosť: 350m/min
Výška prekážok: 60 cm    Počet prekážok: 8-9          čl.Pravidiel: 238.1.4
Počet koní na jazdca: 3                  ceny: stužky          Štartovné: 8,-eur
Jazdci na pony budú vyhodnotení zvlášť

7. Skok – skok 80 cm - súťaž je otvorená
Dátum: 18.09.2021                         čas:  následne                rýchlosť: 350m/min
Výška prekážok: 80 cm    Počet prekážok: 8-9          čl.Pravidiel: 238.1.4
Počet koní na jazdca: 3                  ceny: stužky          Štartovné: 8,-eur

8. Skok Z 100 cm
Dátum: 18.09.2021                          čas:  následne              rýchlosť: 350m/min
Výška prekážok: 100 cm   Počet prekážok: 8-10         čl.Pravidiel: 238.2.1
Počet koní na jazdca: 3                  ceny: stužky         Štartovné: 8,-eur

9. 1 Skok 110 cm – súťaž iba pre kvalifikované kone
Finále súťaže o malokarpatský strapec kategórie mladé kone 4 ročné – prvých 5 jazdcov v celkovom poradí si 
rozdelí extra prémiu 200 eur
Dátum: 18.09.2021                          čas:  následne                rýchlosť: 350m/min
Výška prekážok: 110 cm   Počet prekážok: 9-10         čl.Pravidiel: 238.2.1
Počet koní na jazdca: 3                  ceny: 200 eur         Štartovné: 10,-eur

9. 2 Skok 110 cm – otvorená súťaž
Dátum: 18.09.2021                          čas:  následne                rýchlosť: 350m/min
Výška prekážok: 110 cm   Počet prekážok: 9-10         čl.Pravidiel: 238.2.1
Počet koní na jazdca: 3                  ceny: stužky         Štartovné: 8,-eur
Súťaž 9.1 a 9.2 majú spoločnú prehliadku parkúru a dekorácia bude po súťaži č.9.2

10. 1 Finále súťaže – súťaž iba pre kvalifikované kone o malokarpatský strapec kategórie mladé kone 
5-ročné – prvých 5 jazdcov v celkovom poradí si rozdelí extra prémiu 300 eur 
Dátum: 18.09.2021                          čas:  následne                rýchlosť: 350m/min
Výška prekážok: 120 cm   Počet prekážok: 10          čl.Pravidiel: 238.2.1
Počet koní na jazdca: 3                  ceny:   300 eur         Štartovné: 15,-eur

10. 2 Súťaž skok 120 cm - otvorená
Dátum: 18.09.2021                          čas:  následne                rýchlosť: 350m/min
Výška prekážok: 120 cm   Počet prekážok: 10          čl.Pravidiel: 238.2.1
Počet koní na jazdca: 3                  ceny:   stužky          Štartovné: 8,-eur
Súťaž 10.1 a 10.2 majú spoločnú prehliadku parkúru a dekorácia bude po súťaži č.10.2

11. 1 Finále súťaže – súťaž iba pre kvalifikované kone o malokarpatský strapec kategória mladé kone 
6-ročné – prvých 5 jazdcov v celkovom poradí si rozdelí extra prémiu 500 eur
Dátum: 18.09.2021                          čas:  následne                rýchlosť: 350m/min
Výška prekážok: 130 cm   Počet prekážok: 11          čl.Pravidiel: 238.2.1
Počet koní na jazdca: 3                  ceny:  500 eur         Štartovné: 20,-eur

11. 2 Skok 130 cm
Dátum: 18.09.2021                          čas:  následne                rýchlosť: 350m/min
Výška prekážok: 130 cm   Počet prekážok: 11          čl.Pravidiel: 238.2.1
Počet koní na jazdca: 3                  ceny:  330 eur          Štartovné: 15,-eur
Súťaž 11.1 a 11.2 majú spoločnú prehliadku parkúru a dekorácia bude po súťaži č.11.2



12. HOBBY - skok 70 cm - súťaž je otvorená
Dátum: 19.09.2021                       čas:  8:00                        rýchlosť: 350m/min
Výška prekážok: 70cm                   Počet prekážok: 8-9                  čl.Pravidiel: 238.1.4
Počet koní na jazdca: 3                  ceny: stužky   Štartovné: 8,-eur

13. Skok 80 cm - súťaž je otvorená
Dátum: 19.09.2021                       čas:  následne             rýchlosť: 350m/min
Výška prekážok: 80cm                   Počet prekážok: 8-9                  čl.Pravidiel: 238.1.4
Počet koní na jazdca: 3                  ceny: stužky   Štartovné: 8,-eur

14. Skok Z 100 cm - súťaž je otvorená
Dátum: 19.09.2021                        čas:  9:00 hod.        rýchlosť: 350 m/min
Výška prekážok: 100 cm   Počet prekážok: 9   čl.Pravidiel: 238.2.1
Počet koní na jazdca: 3                  ceny: stužky   Štartovné: 8,-eur  

15. 1 Finále súťaže o Malokarpatský strapec kategória detí  – prvých 5 jazdcov v celko-
vom poradí vecné ceny v hodnote 500 eur– súťaž iba pre kvalifikované jazdecké dvojice
Dátum: 19.09.2021                         čas:  9:00                        rýchlosť: 350m/min
Výška prekážok: 110cm                 Počet prekážok: 9-10                čl.Pravidiel: 238.2.1
Počet koní na jazdca: 3                  ceny: stužky   Štartovné: 8,-eur

15. 2 Skok 110 cm - súťaž je otvorená
Dátum: 19.09.2021                         čas:  9:00                        rýchlosť: 350m/min
Výška prekážok: 110cm                 Počet prekážok:  9-10               čl.Pravidiel: 238.2.1
Počet koní na jazdca: 3                  ceny: stužky   Štartovné: 8,-eur
Súťaž 15.1 a 15.2 majú spoločnú prehliadku parkúru a dekorácia bude po súťaži č.15.2

16. 1 Finále súťaže o Malokarpatský strapec kategória amatéri  –
prvých 5 jazdcov v celkovom poradí extra prémia 500 eur– súťaž iba pre kvalifikované jazdecké dvojice
Dátum: 19.09.2021                         čas:  následne                rýchlosť: 350m/min
Výška prekážok: 115 cm        Počet prekážok: 9-11               čl.Pravidiel: 238.2.1
Počet koní na jazdca: 3                  ceny: 500 eur        Štartovné: 20,- eur

16. 2 Skok 115 cm - súťaž je otvorená
Dátum: 19.09.2021                         čas:  následne                rýchlosť: 350m/min
Výška prekážok: 115 cm        Počet prekážok: 9-11               čl.Pravidiel: 238.2.1
Počet koní na jazdca: 3                  ceny: stužky       Štartovné: 8,- eur
Súťaž 16.1 a 16.2 majú spoločnú prehliadku parkúru a dekorácia bude po súťaži č.16.2

17. ROZALKA GRAND PRIX,  Skok  135 cm 
Finále súťaže o malokarpatský strapec – kategória otvorená – prvých 5 jazdcov v celkovom poradí si rozdelí extra 
prémiu 2.000 eur
Dátum: 19.09.2021                       čas:  15:00   rýchlosť: 375 m/min
Výška prekážok: 135 cm                Počet prekážok: 11-12  čl.Pravidiel: 238.2.2
Počet koní na jazdca: 3                  ceny:  2.000 eur  Štartovné:  40,-eur  

18. 1 Finále súťaže o Malokarpatský strapec kategória juniori  – prvých 5 jazdcov 
v celkovom poradí si rozdelí extra prémiu 500 eur – súťaž iba pre kvalifikované jazdecké dvojice
Dátum:19.09.2021                         čas:  následne            rýchlosť: 350 m/min
Výška prekážok: 125 cm                Počet prekážok: 11             čl.Pravidiel: 238.2.1
Počet koní na jazdca: 3                  ceny: 500 eur       Štartovné: 20 ,-eur

18.2 Skok 125 cm - súťaž je otvorená
Dátum:19.09.2021                         čas:  následne            rýchlosť: 350 m/min
Výška prekážok: 125 cm                Počet prekážok: 11             čl.Pravidiel: 238.2.1
Počet koní na jazdca: 3                  ceny: stužky        Štartovné: 8,-eur
Súťaž 17.1 a 17.2 majú spoločnú prehliadku parkúru a dekorácia bude po súťaži č.17.2

Nedeľa 19.09.2021 NOVINKA NA TRHU

Kolagén otestovaný na ľuďoch,
ktorý naozaj pomáha aj zvieratám

www.incapetcollagen.com

Incapet Collagen je 100% Bio-
aktívny kolagén, ktorý pozitívne 
ovplyvňuje organizmus zvieraťa, 
jeho regeneráciu a výživu, kvalitu 
srsti a kože, pazúrov, rohovinu 
kopýt a pohybový aparát. Balenie 
Incapet Collagenu obsahuje 30 
dávok po 3g čistého prášku 100% 
bio-aktívneho rybacieho kolagénu, 
ktorý pridávajte malým aj veľkým 
zvieratám do obľúbeného krmiva 
tesne pred kŕmením.



SkvoSt, na ktorý Sa oplatí počkať

Čím dlhšie sa o brandy v sudoch staráte, tým viac vyniknú 
výnimočné chute a skvostné vône, na ktoré sa oplatí čakať. 
Má nádhernú sýtu jantárovú farbu so zelenkastým nádychom, 
vyzretú vôňu dubového dreva a tabakových listov a jemné 
stopy kávy a čokolády. Má delikátnu, dlhotrvajúcu chuť dreva 
a vínneho destilátu na pozadí s jemným kakaovým maslom.

VYNIKAJÚCA správa z Londýna. Slovenské brandy Karpatské 
brandy XO získalo zlatú medailu na súťaži International Wine 
& Spirit Competition 2021. Medaila má dokonca prívlastok 
Outstanding, teda VYNIKAJÚCE!

KarpatsKé brandy XO je slOvensKý uniKát a jehO výnimOčné 
vlastnOsti sú výsledKOm minimálne 10-rOčnéhO vyzrievania 
VYsoKo KVALItNého VíNNeho destILátu V duboVýCh sudoCh

Svojou výnimočnosťou je vhodné ako originálny darček ale hodí sa aj na sviatočný stôl. 
Vyskúšajte pri výnimočných udalostiach alebo ako unikátny darček.

Nájdete ho priamo u výrobcu prostredníctvom online www.karpatskebrandy.sk alebo na e-shope www.najnapoje.sk 

sKvOstné vína Chateau pezinOK

Rizling rýnsky, bobuľový výber 2017
Tento lahodný a sladký Rizling je chuťou plný, ale pritom jemný 
a s výraznou šťavnatosťou. Vo vôni prevládajú plné tóny zrelých 
broskýň s jemným medovým nádychom. Ak hľadáte ideálneho 
partnera k zákuskom či zmrzlinám siahnite práve po tomto Rizlingu. 
Alebo jednoducho skúste týmto lahodným mokom nahradiť klasický 
dezert. Dôkazom kvality tohto vína sú aj medaily, získané na reno-
movaných súťažiach: tri zlaté medaily Vinoforum Rača 2019, 
Vitis Aurea Modra 2020, Biel Vinalia 2020 a strieborná medaila 
z Výstavy vín Viničné 2020.

v pOslednýCh rOKOCh žnú zaujímavé OCenenia na dOmáCej pôde i v zahraničí

Rizling rýnsky, výber z hrozna 2017
Jemná žltá farba, ľahká vôňa plná marhúľ a decentné 

jablko v chuti nášho Rizlingu rýnskeho, vás presvedčia, že 
právom patrí medzi najobľúbenejšie odrody vín na Slo-

vensku. Odrodový charakter tohto vína podčiarkuje jeho 
plnosť a šťavnatosť, s krásne zapracovanou kyselinou. 

Ideálne sa snúbi s ťažšími jedlami, ako je pečená kačka, 
hus, lokše alebo pečený bôčik, ale aj so zrejúcimi syrmi. 

Ocenenia: zlatá medaila, Vitis Aurea Modra 2020, 
strieborná medaila, Výstava vín Viničné 2020

www.najnapoje.sk
www.vitis.sk 

Pálava, bobuľový 
výber 2018
Na Slovensku pomerne je táto 
odroda pomerne vzácna. Toto 
víno má plnú, harmonickú chuť 
s jemnou kyselinkou. Zlatožltá 
farba s iskrivou čistotou a vôňa 
pripomína Tramín, ale Pálava 
navyše obsahuje ovocné tóny 
broskýň a jemnú medovosť. Ne-
zameniteľné chuťové kombinácie 
vytvorí s celou škálou pokrmov, 
ako je foie gras či konfitovaná 
kačka s hrozienkovou omáčkou. 
Výnimočným chuťovým zážitkom 
bude aj s karamelizovanými 
hruškami s vanilkovou zmrzli-
nou. Podáva sa dobre vychladené, 
ideálne aj krátko dekantované. 
Na významnej medzinárodnej 
súťaži v Bruseli Concours Mon-
dial de Bruxelles 2021 získalo 
toto víno zlatú medailu.

Príbeh LásKY JohANN A PAuLINe
Šumivé vína Johann a Pauline vzdávajú hold výnimočným 
osobnostiam, ktoré stáli pri zrode najstaršej a najznámejšej 
značky sektu na Slovensku. Podľa legendy bola Pauline mla-
dá, krásna ošetrovateľka, ktorá sa v prešporskej nemocnici 
zapáčila francúzskemu vojakovi Johannovi Hubertovi. Pre 
lásku k nej už zo Slovenska nikdy neodišiel, usadil sa a začali 
vyrábať šumivé vína. Na ich počesť vznikli sekty, ktoré nesú 
ich mená.

Sú výsledkom toho, že značka HUBERT vyrába sekty tak ako 
na začiatku – tradičnou metódou s vysokým podielom ručnej 
práce. Zároveň reprezentuje bohatú tradíciu vinárstva, ktoré 
bolo založené už v roku 1825 v Bratislave ako prvé vinárstvo 
vyrábajúce šumivé víno mimo územia Francúzska.

Nechajte sa očariť noblesou a vznešenou históriou šumi-
vých vín Johann a Paulina Hubert. Sú vyrobené tradičnou 
metódou pod dohľadom skúsených pivničných majstrov 
a s rešpektom k tradíciám. Zrejú vo fľašiach na ušľachtilých 
kvasinkách 12 mesiacov a na ich výrobu sa používa výlučne 
slovenské, ručne zbierané hrozno.

Johann, pocta zakladateľovi
Sýto zlatistý sekt, v chuti má biskvitové 
tóny a náznak kandizovaného ovocia, 
vytvorený je výlučne z ručne zbieraného 
hrozna odrody Chardonnay.

Pauline, jemnosť 
a elegancia
Nádherná sýtoružová farba, 
ovocná vôňa a plná chuť. Zák-
ladom sektu sú dôkladne vybe-
rané bobule Frankovky modrej 
z malokarpatských viníc. 

www.hubertsekt.sk   www.najnapoje.sk 
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Rozálka 
gRand pRix

cup
ročník o malokarPatSký StraPec44.

2021
T ohtoročná jazdecká sezóna na rozálke patrí parkúro-

vej súťaži rozálka cup 2021, ktorá prebieha od júna do 
septembra. ide o  44. ročník tradičných skokových pretekov 
pod názvom grand Prix o  malokarpatský strapec, ktoré sa 
pýšia označením ,, druhé najstaršie, súvisle trvajúce preteky 
v  skoku na koni na Slovensku‘‘. Podujatie je neoddeliteľnou 
súčasťou jazdeckej histórie už od roku 1976.

i.-iii.kolo ,,Druhé naJStarŠie 
SúViSle trVaJúce Pre-
teky V Skoku na koni 

na SloVenSku‘‘
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kalenDár

2021
timeline

máJ

natáčanie ViDeokliPu 

VlaDiS & Dano kaPitán

tV markíza - reFlex

laura gaValDoVá

SkúŠky

záklaDného VýcViku

Duatlon Pezinok 

Beh + cykliStika

Jún

Júl

SPartan Workout

cVičenie na SPartan 

race

Seriál oteckoVia

riaDiteľka areálu SPolu 

S marekom FaŠiangom

VýStaVa PSoV

BccSk- BorDerSká kólia

auguSt

VerniSáŽ

katarína zemkoVá

SePtemBer

Už ste počuli o záťažových prikrývkach?
Ak nie ste spokojný s kvalitou vášho spánku, 
budíte sa uprostred noci, alebo ťažko zaspávate, 
tak toto je čítanie pre vás.

www.nidu.shop
Finále rozálka cuP

SkokoVé Preteky

rozálkoVo

noVé DetSké ihriSko

Drezúra 2021

maJStroVStVá Ba oBlaSti

Záťažové prikrývky fungujú na princípe 
hĺbkovej dotykovej stimulácie.
Tlak, vytvorený váhou prikrývky, vyvoláva v moz-
gu reakciu, ako pri objatí. Cítite sa šťastný, my-
seľ a  telo sa upokoja. Vďaka kvalitnému spán-
ku budete sústredenejší, produktívnejší a zlepší 
sa aj vaša nálada. Pravidelný režim sa pozitívne 
odrazí aj na biorytme a trávení. Vďaka tomu sa 
budete cítiť sviežo, budete výkonnejší v  práci, 
a tým pádom budete mať viac času na život.



zauJímaVých 
FaktoV 
o koňoch10

1
áno, kone skutočne spia v stoji. Dokážu to 
pomocou pobytového aparátu a špeciálne-
ho systému šliach a väzov, ktoré umožňujú 
koňovi zablokovať hlavné kĺby v  nohách. 
kôň sa potom môže uvoľniť a zdriemnuť si 
bez obáv z pádu či nebezpečenstva od pre-
dátorov. Po ležiačky spia iba na krátky čas.

kone SPia V StoJi
o  koňoch

2 Vek koňa Vieme 
oDhaDnúť PoDľa zuBoV

3 DokáŽu Sa DoŽiť Viac 
ako 30 rokoV
Jednou z najčastejších otázok o koňoch je 
„ako dlho žije kôň?“ na základe nových 
znalostí o výžive a veterinárnej medicíne 
narástla aj dlhovekosť koní.

4 kone Sú BylinoŽraVce
Svojim tráviacim traktom, polohou očí 
a vyformovanými zubami sú kone typic-
kým príkladom bylinožravca.

5 kone Sú StáDoVé 
zVieratá
kone sa odjakživa vo voľnej prírode pohy-
bovali v malých stádach.  aj pre domáceho 
koňa môže byť osamelosť veľmi stresujúca.

6 VäčŠina Bielych koní Je 
V SkutočnoSti  SiVých
Väčšina bielych koní, ktoré vidíte, mala v sku-
točnosti pri narodení oveľa tmavšiu farbu 
a postupne zbelela. tieto „biele“ kone môžu 
začínať ako hnedé, gaštanové alebo takmer 
čierne. nevoláme ich preto biele, ale sivé.

→→→



Nezabúdate na údržbu prívesu pre kone?

Informácie nájdete na

www.knott.sk

B E Z P E Č N O SŤ J E  N A 1.  M I E ST E

•  Servis prívesov s originálnymi 
náhradnými dielmi KNOTT 
za bezkonkurenčnú cenu

•  Predajňa a e-shop 
s náhradnými dielmi

•  Odborný personál 
s dlhoročnými skúsenosťami

•  Opravy aj na počkanie

7 PôVoDný PreDchoDca 
„kôňa“ mal VeľkoSť 
Veľkého PSa
Pôvodný predchodca koňa nebol väčší 
ako zlatý retriever. Podľa vedcov mohol 
vyzerať viac ako malá koza, jeleň ako no-
vodobý kôň.

8 kone maJú V uŠiach 10 
rôznych SValoV
to im umožňuje otáčať sa takmer 
o  180 stupňov a  pohybovať sa nezávis-
le od sebe. Pre porovnanie ľudia majú 
v ušiach iba tri svaly.

9 kone maJú zorné Pole 
takmer 360 StuPňoV
na základe umiestneniu očí na boku hla-
vy, sú kone schopné vidieť takmer 360 
stupňov naraz. majú však dve slepé mies-
ta - jedno priamo za sebou a druhé tesne 
pred nosom a pod nosom.

10 kone Si neDokáŽu 
oDgrgnúť, Dýchať 
úStami ani zVracať
na rozdiel od hovädzieho dobytka 
a iných prežúvavcov je tráviaci systém 
koňa jednosmerný. Veľmi často ich 
preto trápi kolika.

o  koňoch



by
azDecké PotreBy

SEDLO
Výber správneho sedla Vám zabezpečí 

komfort, väčšiu bezpečnosť i radosť 
koňa. Sedlo sedí na konskom chrbte, 

na vrchu sedlovej podložky.

JAZDEcKá PRILbA
Jazdecké prilby sú navrhnuté tak, 

aby odolávali silnému nárazu, preto 
je dôležité, vybrať si takú, ktorá je  

schválená bezpečnostnými 
normami.

POdLOžka POd SedLO

PODKOvy
Podkovy sú vyrábané zvyčajne 

z kovu a slúžia na ochranu konského 
kopyta pred opotrebovaním.

UZDA
Slúži na usmernenie koňa. Je 

hlavným zdrojom komunikácie 
medzi jazdcom a koňom.

jaZdecké ČižMY
topánky s pevnou pätou, ktoré 

dokážu udržať nohu v strmeňoch

OcHRANA NA Uší

J

Ak  sa rozhodnete skúsiť krásy jazdeckého 
športu, budete potrebovať viacero po-

môcok a  správne vybavenie. len tak zabezpe-
číte svojmu koňovi a  sebe pohodlnú, bezpečnú  
a šťastnú jazdu. Všetky potrebné pomôcky náj-
dete v obchode equitop, ktorý sa nachádza v na-
šom areáli rozálka.

1
1. loVeSon StaJňoVá Deka 300g

2. aa laDieS motion lite Jacket Black

3. kaSk Dogma chrome

4. Fly Veil Wellington Stone & Pearl

5. BaSeBall caP VelVet

6. SheePSkin halF PaD aBSorB

7. SaDle PaD eSPeria elDer

8. cozy halter Black

9. miDDle BruSh meDium

23

4

5

6

9

7

8

WWW.equitoP.Sk

areál rozálka



jazdecké disciplíny

Parkúrové skákanie, tiež nazývané parkúr, skokové jazdec-
tvo, skoky či parkúrové skákanie je jazdecká disciplína, pri 
ktorej jazdec s koňom prekonáva dráhu zloženú z prekážok 
na vytvorenom kolbisku. cieľom súťaže je preveriť pokoj, 
uvoľnenosť, skúsenosti, rýchlosť, poslušnosť koňa či jazdec-
ké schopnosti jazdca. ak jazdec spraví chybu, napr. zhode-
nie prekážky, odmietnutie poslušnosti, prekročenie časové-
ho limitu a  pod. je penalizovaný. Víťazom súťaže sa stáva 
jazdecká dvojica , ktorá dostala najnižší počet trestných bo-
dov alebo dokončila parkúr v najkratšom čase, alebo získala 
najvyšší počet bodov. záleží na type súťaže.

hiStória Parkúru
za svoj vznik vďačíme najviac dôstojní-
kom britskej kavalérie, ktorí skoky cez 
rôzne prekážky považovali za vynikajúci 
tréning jazdca, a tak isto aj koňa. Prvýkrát 
vo svojej jednoduchej verzií bol parkúr 
predvedený v roku 1865 v Dubline. V roku 
1883 bola jazdecká súťaž zaradená do new 
yorskej prehliadky mesta. Parkúrové jaz-
dectvo sa začalo do dnešnej formy kreovať 
až v roku 1900, kde sa tento šport prvýkrát 
objavil na olympíjských hrách v Paríži.Po 
2 svetovej vojne sa vo svete parkúru začali 
robiť zmeny a skokové preteky sa postupne 
menili na tie , aké poznáme dnes. Vzostup 
popularity priniesla súťaž vo White city 
v  londýne, ktorú organizovala British 
Showjumping Society. Plukovník mike 
ansell využil nové prvky ako napríklad fa-
rabné dosky, kvetiny…neskôr začala tento 
šport vysielať aj televízia . Parkúrové pre-
teky sa stávali čoraz viac populárnejšími. 

Areál rozálka je úžasným miestom na usporiadanie 
jazdeckých pretekov v  rôznych disciplínach. každo-

ročne jazdeckú sezónu otvárajú dynamické preteky v skoku 
na koni spojené s elegantnými medzinárodnými voltížnymi 
pretekmi. Po dlhom čase sa do jazdeckej sezóny 2021 zara-
dili aj drezúrne preteky.

ParkúroVé Skákanie

JazDecké DiSciPlíny

Drezúra z  francúzskeho slova dressage, je jaz-
decká disciplína, pri ktorej jazdec so súťažným 
koňom vykonávajú sériu vopred určených pohy-
bov v stanovenom poradí podľa drezúrnej úlo-
hy. Vo všetkých súťažiach musí kôň predvádzať 
chôdzu, klus a  cval, ako aj plynulé prechody 
v  týchto krokoch a  medzi nimi. Všetky úlohy 
sa jazdia naspamäť. Jedinou výnimkou je voľný 
štýl, ktorý je špeciálne upravený pre každého 
koňa a je interpretovaný hudbou.

,,cieľom každej drezúrnej jazdy by malo 
byť zosúladenie koňa a jazdca ... jednota 
rovnováhy, účelu a atletického prejavu.”

Walter zettl

Drezúra

Lahodné paštéty a pečene.  
Tradičné a poctivé receptúry mäsových 

výrobkov. To je kvalita od Gašparíka
www.gasparikmasovyroba.sk

inzercia-pravda-2021-06-14.indd   1 9/3/2021   4:31:32 PM

→→→



NOTHING RUNS LIKE A DEERE

Vyberte si univerzálneho partnera, ktorý vám bude 
pomáhať s každodennou prácou

ZVLÁDNETE VIAC – 
S GATOROM
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JazDecké DiSciPlíny

Voltíž je akrobatické a gymnastické cvičenie vykonávané 
na cválajúcom koni, ktorý sa pohybuje po obvode kruhu 
s priemerom 12-14 metrov. za plynulý pohyb koňa má 
zodpovednosť lonžér, ktorý spolu s voltižérom a koňom 
tvoria dokonalú súhru. Voltižér predvádza povinnú ale-
bo voľnú zostavu plnú náročných gymnastických prvkov 
a pritom sa musí prispôsobiť pravidelnému rytmu cvalu 
svojho koňa. Prevedenie zostavy si vyžaduje mimoriad-
nu pozornosť, koordináciu pohybu, rovnováhu a silu.

Voltíž je to pomerne mladá jazdecká disciplína, ktorá 
bola oficiálne zaradená do jazdeckých disciplín medzi-
národnou jazdeckou federáciou až v roku 1983. no kore-
ne voltížneho jazdenia siahajú až do rímskych čias, keď 
program každoročných starorímskych hier pozostával zo 
záprahov, dostihov a z akrobatického cvičenia na cválajú-
com koni. V období renesancie bol zavedený aj oficiálny 
názov z francúzskeho slova „la Voltige’’. 

VoltíŽ



grand prix bratislava 
v coursingu

 96,0 FM 107,0 FM  98,5 FM 89,7 FM 92,3 FM 92,1 FM

NAJlepšie tANečNé rádio

Na slovíčko...

sveťo korbeľ
frontman kultovej slobodnej európy

oficiálny magazín Závodiska bratislava a nž topoľčianky
ročník II.    júl  2021    4,99 €   www.eques.sk

majstrovstvá
sr v drezúre

V Maďarsku vďaka 
voltíži znela 
slovenská hymna

XXIX.
slovenské 
derby 

sme tu s vami
 tretí rok

Vypestovanie dobrého trávnika trvá 
minimálne rok. Vy môžete mať trávnik 
za deň pri použití technológie Trávneho 
koberca.  Zo dňa na deň sa stane vaša 
záhrada, okolie domu, športový areál 
krásnou zelenou plochou.

Tel.: 0910 948 242, e-mail: info@anglickytravnik.sk, www.anglickytravnik.sk

Ing. Martin Dvořák
mobil: 0903 219 715, 0903 411 249    
Odber trávniku je v obci Pata pri Seredi.

predaj, záručný a pozáručný servis,
náhradné diely, brúsenie vretien

distribúcia vretenových kosačiek allet pre slovenskú republiku
anglický trávnik, s.r.o.

Premeňte 
svoju kosačku 
na univerzálne 

zariadenie.

Vyčesávajte, zberajte 
lístie, prevzdušňujte, 

koste pomocou jedného 
zariadenia.

Kvalitný trávnik potrebuje 
aj správne kosenie. Najkvalit-

nejšie kosenie je pomocou 
vretenovej kosačky, 
ktorá trávnik strihá 

akoby nožnicami.



Je výtvarník, grafik, ilustrátor a maliar, venuje sa ex 
librisu. Vyštudoval grafiku a knižnú ilustráciu u prof.
Akad.mal. Dušana Kállaya. Americká spoločnosť pre 
estetiku ho nazvala „Majstrom monštruóznej duše“. 
Získal viacero významných medzinárodných ocenení –
„Nositeľ Identifikačného kódu Slovenska, Svetová cena 
Salvadora Dalího, Cena Európskej medaily Franza Kafku 
za umenie, Cena Európskej únie umenia za výtvarnú 
činnosť, Cena Leo Winkelera, Cena Prix Taylor, Cena 
V.O.A.S. Asociácie, Prvá cena medzinárodnej poroty 
Perly Adrie a mnoho ďalších iných.

Venujete sa grafike, kresbe, ilustrácii 
i maľbe. Čo je vášmu srdcu najbližšie?
Neskutočne má očarila ručná umelecká 
grafika Lept. Hlavne Ex libris, je to knižná 
značka rozmeroch 13 x 13 cm. Je venovaná 
majiteľovi, ktorý si vyberie motív a ja na zá-
klade jeho indícii vytvorím výtvarný príbeh 
v takom maličkom priestore. Je to mikrosvet 
fantázie pod lupou. 

Aký obraz z vlastného ateliéru si navždy za-
pamätáte, čím bol výnimočný a kde skončil?
Všetky obrazy, ktoré vznikli v mojom atelié-
ri sú mojou srdcovkou. V každom z nich je 
životný príbeh alebo skryté zašifrované od-
kazy pre budúce generácie. Obrazy sú ima-
ginatívne a plné farebnej pozitívnej energie. 
Mám obrovskú radosť, keď mi niekto zavolá 
a chce prísť pozrieť obrazy, ktoré ho veľmi 
zaujali a oslovili. Ako vravím, každý obraz si 
nájde svojho majiteľa.

Dostali ste množstvo ocenení. Je pre vás 
však cennejšie to, že vás rešpektuje aka-
demická obec, alebo to, že o vaše diela má 
záujem medzinárodný trh?
Veľmi si vážim všetky získané ocenenia s po-
korou umelca. Mám veľkú zodpovednosť aj 
voči ľuďom, ktorí majú odo mňa obrazy a ve-
ria v ich kvalitu a mojím poslaním je pokra-
čovať vo svojej tvorbe. Áno je dôležité, aby 
Vás akademická obec akceptovala, myslím 
si, že svojou tvorbou, v ktorej som získal via-
cero medzinárodných ocenení propagujem 
slovenskú kultúru a naše čarovné Sloven-
sko. Nemám čo k tomu už dodať. Moje práce 
sú vo viacerých galériách a v súkromných 
zbierkach po celom svete. Rozdávajú radosť 
a to je dôležité.

Nestáva sa vám, že pri ladení detailov 
vám zrazu na um príde nejaká skvostná 
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Miroslav Knap
idea, ktorú potrebujete do takmer dokon-
čeného diela začleniť? Čo potom robíte?
Stáva sa to ojedinele, ale potom to musíte 
trefne zakomponovať do obrazu, aby to ladilo 
oku. Konkrétne to najviac využívam v grafi-
ke a ilustrácii. V podstate ide o dopovedanie 
príbehu.

Ktoré dielo vám zabralo najviac času, 
a prečo?
V ateliéri mám rozpracovaných viacero diel, 
grafík, a postupne sa k ním vraciam, nakoľ-
ko napríklad pri maľbe, musia niektoré veci 
preschnúť a stáva sa, že v jednom obraze sú 
v podstate tri. Moja tvorba je o detailoch, tak 
obrazy sa snažím prepracovať a graficky vy-
šperkovať.

Hypoteticky – kebyže si musíte vybrať, rad-
šej vytvoríte oslavované dielo, ktoré bude 
visieť stovky rokov vo svetoznámej galérii, 
alebo predáte tisícky obrazov a bude tak-

povediac „za vodou“? Druhé je totiž v sú-
časnosti snom množstva umelcov...
Nádherná otázka, snom každého umelca je 
byť slávnym, uznávaným a úspešným. Ja si 
osobne myslím, že ak niečo robíte srdcom 
a dávate do svojich prác energiu a máte 
svojich divákov, zberateľov umenia všetko 
ostatné príde potom samé. Som neskutočne 
šťastný, keď na vernisáže mojich výstav prídu 
noví diváci a odchádzajú z nich duševne obo-
hatení a spokojní.

Čo vás v najbližších mesiacoch čaká?
Práve pripravujem výstavu na Oravskom 
hrade, bude to výber z tvorby maľby, kresby 
a grafiky. Nakoľko učím na dvoch školách na 
ŠUP v Nižnej a ZUŠ v Trstenej, veľmi sa te-
ším aj na prázdniny. Mám rozpracované nové 
obrazy a grafiky a tie chcem dokončiť. Pevne 
verím, že ma invencia a “Moja múza“ neopus-
tí, lebo umenie je môj ŽIVOT.

www.knap.sk

Oko poznania Rajská záhrada

Strom smiechu Pokoj Divadlo duše Ex libris Východ slnka

Vášnivá ruža Magická brána
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    Liberty

Spoločnosť tUBotECH spol. s.r.o, 
okrem dizajnových ventilov a setov ponúka 

široký sortiment výrobkov – radiátorové 
regulátory, termostatické hlavice a mnoho 
iných komponentov. Cez svojich zmluvných 
partnerov poskytuje montáž s následným 

záručným a pozáručným servisom, poradenskú 
činnosť a vypracovanie projektov. 

Nech sa páči, vyberte si.

Úžasný RETRO štýl, ktorý ponúka séria Liberty, skvelo pasuje 
k článkovým radiátorom z rôznych materiálov, do priestorov 
zámkov a hradov alebo muzeí. Vynikajúcu atmosféru dodá vaším 
reprezentačným priestorom, ale aj industriálnym priestorom 
a budovám, kde je prezentovaný RETRO štýl.

liberty  
rohový set
bronzliberty 

rohový set
piesková čierna

Séria

liberty 
rohový set
biela

Pri rekonštrukcii kaštieľa nedaleko 
Partizánskeho, séria Liberty skvelo 
prispela k navodeniu očarujúcej 
atmosféry zámockého štýlu.

 V ponUke Už aj liatinoVé radiátorynoVinka: Viac informácii na tel.: +420 774 723 770, e-mail: info@tubotech.cz



JANKA
FRANCOVÁ

BRATISLAVSKEJBRATISLAVSKEJ    

DREZÚRA

PEZINOK

 PONÍKOVO

AREÁL ROZÁLKA 
 
 

ORGANICKÁ VÝŽIVA
PRE KAŽDÉHO

+421 903 726 436



Superkombinácia 
špeciálne upravených 
v tuku rozpustných 
vitamínov pre lepšiu 
absorbovateľnosť, a tak 
vysokú účinnosť. Lipo-
zomálna forma umož-
ňuje priame vstrebá-
vanie nielen z tenkého 
čreva ale aj do buniek.

→→→

Predávkovanie 
Predávkovanie A vitamínom je 
zriedkavé, ale možné, ak sa berie 
dlhodobo viac ako 10-násobok 
dávky čistého vitamínu A (viac ako 
17 000 mg, teda 50 000 IU).

Vitamín D 
(D3 cholekalciferol) 
Vitamín D3 ako super liek 
Reguluje správne využitie vápnika 
a fosforu – potrebných na výstavbu 
kostí a zubov. Spolu s vitamínmi 
A a C nás chráni pred nádchou. 
Jeho nedostatok spôsobuje rednutie 
(osteoporózu) a mäknutie (osteo-
maláciu) kostí, rachitídu, závažný 
zubný kaz. Vitamín D3 má protira-
kovinové účinky. Nedávne štúdie 
poukázali na význam D vitamínu 
pre imunitu. Nedostatok vitamínu 
D3 bol spojený so sklerózou multi-
plex, reumatoidnou artritídou, vy-
sokým tlakom, ochoreniami srdca, 
depresiou, cukrovkou, dlhodobou 
bolesťou, osteoporózou a mnohý-
mi ďalšími ochoreniami. Tiež sa 
ukázalo, že D3 má významnú úlohu 
v obrane proti infekcii hlavne proti 
baktériám, podporovaním tvorby 
protibakteriálnych peptidov (kateli-
cidiny LL-37).

História
Od roku 1800 sa olej z tresčej 
pečene používal proti krivici u detí 
(chrbtica je vykrivená do boku). 
Roku 1918 navrhli pre túto látku 
názov protikrivicová látka. Presné 
zloženie vitamínu určili až roku 
l937.

Vitamíny rozpustné v tukoch 
(vitamíny A, D, E, K) sa 
ťažšie vstrebávajú, pretože 

základné prostredie v tele je voda. 
Na ich vstrebanie sú potrebné 
žlčové kyseliny. Podľa posledných 
výskumov sa vďaka nesprávnemu 
stravovaniu a kombinácii potravín 
využije z potravy len malé množstvo 
týchto vitamínov. Nedostatok 
v strave a sťažený príjem sa podieľa 
na tom, že väčšina ľudí trpí ich 
nedostatkom. V tuku rozpustné vi-
tamíny sú veľmi dôležité a skutočne 
ich nedostatok je veľmi rozšírený. 
Lipozomálna forma umožňuje, že sa 
veľmi dobre vstrebávajú, tak môžu 
plniť svoje mimoriadne dôležité 
úlohy v našom tele.

Vitamín a 
(beta-karotén, retinol)
najdôležitejšie funkcie sú:
. je potrebný pre zdravie všetkých 
buniek
. potrebný je pre zrak. Je dôležitý 
pri tvorbe rodopsínu, aby sme videli 
v šere. Jeho nedostatok je spojený 
so šeroslepotou. Pri dlhšie trvajú-
com nedostatku vznikajú zmeny 
tyčiniek a čapíkov v sietnici oka 
s následným poškodením nervových 
vrstiev sietnice. 
. je potrebný pre čuch, sluch, chuť. 
. je to dôležitý rastový faktor pre 
reprodukčnú činnosť. Syntéza 
androgénov a estrogénov, oogenéza, 
spermatogenéza vývoj placenty 
embryonálny vývoj. 
. urýchľuje rast a vývoj kostí, chráni 
sliznice. 
. prikladá sa mu veľký význam pri 
prevencii rakoviny. Stimuluje čin-
nosť imunitného systému. Pomáha 
premieňať škodlivé produkty látko-
vej výmeny a karcinogénne látky na 
menej škodlivé zlúčeniny. 
. metabolizmus hormónov, tyreoidné 
hormóny, tvorba steroidných hor-
mónov napr. testosterónu. 

História
Vitamín bol objavený v roku 1913. 
Jeho štruktúru definoval Karrer r. 
1931, za čo dostal Nobelovu cenu. 

Účinky
V USA urobili pokus, keď počas 10 
rokov podávali mužom pravidelne 
betakarotén. Výskyt srdcových 

chorôb a rakoviny prostaty bol o po-
lovicu nižší ako v kontrolnej skupine, 
ktorá sa stravovala bežne. Ďalšia 
odborná štúdia dokázala významne 
menej recidív u pacientov s nádorom 
močového mechúra, ktorým podá-
vali betakarotén aj ďalšie vitamíny 
v porovnaní s kontrolnou skupinou, 
ktorá tieto vitamíny nedostávala. 
V súčasnosti prebieha veľa liečeb-
ných štúdií u pacientov s nádormi, 
kde sa k liekom pridáva vitamín A. 

Ako vzniká nedostatok
. býva pri nesprávnom stravovaní 
. pri porušenom vstrebávaní, pri 
zápalových chorobách čreva, pri 
parazitoch, pri nadmernom príjme 
alebo pri nedostatku bielkovín 
a u alkoholikov
. pri porušenej premene z betaka-
roténu, pri chorobe štítnej žľazy, 
cukrovke.
. pri poruche uskladňovania (ocho-
renie pečene, cirhóza, žltačka)
. beztukovej diéte
. ničí ho fajčenie, znečistené životné 
prostredie
. zvýšená spotreba je pri tehotenstve 
a dojčení
. ničia ho lieky proti počatiu – kon-
traceptíva

Prejavy nedostatku
Prejavov je viac, spomeňme tie naj-
dôležitejšie: suchá koža, slabé nechty, 
strata citlivosti čuchu, mäknutie 
kostí a zubov, vysušenie a zhrub-
nutie rohovky – šeroslepota, nočná 
slepota, slepota. Zhoršený rast u detí. 
Infekcie kože a slizníc. Znížená 
hladina bielych krviniek. Zhoršenie 

pamäti v dôsledku oxidatívneho 
poškodenia mozgových tkanív. 
Zhoršenie psoriázy. Vrodené chyby 
u detí. Tvorba kameňov (kalcium-
-fosfátových) v obličkách. Ďalej sú to 
predrakovinné zmeny kože a slizníc. 
Zníženie odolnosti. Rakovina.

Potrebná denná dávka 
Naše telo si ho vie dočasne usklad-
niť, preto ho nemusí dostávať každý 
deň. Odporúčané denné dávky pre 
Slovensko (ODD) sú rôzne: pre deti 
do jedného roka 400 mcg, deti 
jedného roka od 800 do 1200 mcg 
aj pre dojčiace ženy. RDA odporúča 
800 mcg na deň = 2667 IU pre 
vitamín A. Podľa vládneho výskumu 
má 50% obyvateľstva v USA menej 
vitamínu A ako odporúča RDA. 
SONA odporúča dávku 800 až 2000 
mcg vitamínu A na deň. 

Liečba 
. všeobecne 2000 - 5000 IU/deň
. rakovina 5000 - 25000 IU/deň
. liečba nádorov zo skvamóznych 
buniek (hrtanu, úst, pažeráka, pľúc, 
vulvy, krčku maternice, metastázy 
nádorov prsníka, melanómy, adeno-
karcinómy užívajú sa vysoké dávky 
od 100 000 - do 1,5 mil IU/deň 
dávka sa má postupne zvyšovať.
. cystická fibróza 2500 - 10 000 
IU/deň
. akné 20 000 - 100 000 IU/deň
. psoriáza 20 000 - 100 000 IU/deň
. šeroslepota 20 000 - 50 000/deň 
+zinok
. xeroftalmia 60 000 - 300 000 IU/
deň
. gravidita 1500 - 3000 IU/deň 

potrebuje viac slnka aby sa vyrobilo 
dostatočné množstvo D3.
Dr. Mercola považuje hladiny 
pod 20 mg/ml = 50 mmol/l za 
veľký nedostatok, ktorý významne 
zvyšuje riziko rozvoja degeneratív-
nych, nádorových alebo infekčných 
ochorení. Cieľom má byť dostať 
hladinu aspoň na 50 – 65 ng/ml, 
ale pacienti s rakovinou potrebujú 
až 65 – 90 ng/ml. Vitamín D 3 
(vlastne steroidný hormón) má 
spolu s vitamínom C dokázané 
najväčšie liečebné účinky.
Väčšina populácie (odhad pre USA 
je 85 %) trpí deficitom vitamínu D. 
Jeho hladina stačí len na fungova-
nie vápnikového metabolizmu, ale 
už nie na posilnenie imunity a v boji 
proti infekčným chorobám, ná-
dorovým ochoreniam, ochoreniam 
srdca a ciev, sklerózy multiplex, 
Crohnovej chorobe, cukrovke, 
astme a mnohým ďalším. 

Nové poznatky 
o vitamíne D3
Dnes už vieme, že pravdepodobne 
ročná dávka 600 000 IU D3 je účin-
nejšia proti chrípke ako očkovanie. 
Naša koža vyrobí za 15-20 minút 
na slnku cez obed 10 000–20 000 
IU. Obávanie sa z predávkovania 
vitamínu D je podobné, ako obávať 
sa prevodnenia, keď umierate od 
smädu. 
Vitamín D a rakovina – odborné 
štúdie poukazujú, že vitamín D 
môže hrať významnú úlohu v pre-
vencii, dokonca aj v liečbe rôznych 
foriem rakoviny. Nedávno bola 
publikovaná 4-ročná štúdia, v ktorej 
autori sledovali 1179 zdravých žien 
po menopauze z priemyselnej časti 
východnej Nebrasky USA. Ženy, 
ktoré dostávali dennú dávku len 
1100 IU vitamínu D, mali o 77% 
menej prípadov výskytu všetkých 
foriem rakoviny.
Počas štúdie uskutočnenej v lete 
skúmali 20 – 60 ročných darcov 
krvi a aktívne športujúcich ľudí 
staršej generácie. V prípade ľudí 
starších ako 43 rokov zistili nedo-
statok vitamínu D3 u 63 %, kým 
u mladších dosahoval počet 
41 %. Výsledok je prekvapujúci, 
keďže išlo o štúdiu realizovanú po-
čas letných mesiacov a u dospelých, 
ktorí boli zdraví a/alebo športovali. 
Po týchto výsledkoch nie je ťažké 
predstaviť si prípadné výsledky 
menej aktívnych ľudí alebo ľudí, 
ktorých práve trápia zdravotné 
problémy! Približne 50 % populácie 
Európy trpí nedostatkom vitamínu 
D3 aj počas slnečných mesiacov. 
Tento pomer sa cez zimu môže 
zvýšiť až na 70 – 80 %.
Takže aj na jar a cez leto môže byť 
potrebné doplniť si zásoby vitamínu 
D3. Skúsme zistiť prečo.

Životný štýl
Vonku môže svietiť slnko, ak my od 
8. hodiny rána do 17. hodiny popo-
ludní sedíme v kancelárii! Potrebné 

Nedostatok vitamínu D3 sa 
vyskytuje:
. pri zníženom obsahu v potrave
. keď našu kožu nevystavíme 
slnečnému žiareniu
. pri nedostatočnom vstrebávaní 
vitamínu D3 a vápnika z čreva 
pri ochoreniach, napr. sprue (po-
rucha vstrebávania, z potravín sa 
zle a nedostatočne vstrebávajú 
tuky a cukry, bielkoviny, minerá-
ly a vitamíny) 
. dlhodobá nedostatočnosť 
podžalúdkovej žľazy (pankreas), 
porucha odtoku žlče 
. nadmerné a pravidelné užívanie 
preháňadiel 
. nedostatok sa prejaví v detstve 
ako vykrivenie chrbtice, ohnuté 
kosti, stlačený hrudník, zväčšené 
srdce, veľká hlava, neskoré pre-
rezanie zubov, oneskorený rast, 
nervozita, podráždenosť. 
. zvyšujúcim sa vekom kle-
sá schopnosť kože vyrábať 
(zosyntetizovať) vitamín D3. 
K tomu pristupuje na základe 
telesnej dispozície aj kratší pobyt 
na slnku. Ak klesne hladina 
25-hydroxycholecalciferolu pod 
30 nmol/l, zvyšuje sa činnosť 
príštitných teliesok (štyroch 
malých žliaz vedľa štítnej žľazy). 
Následkom tejto činnosti je 
uvoľňovanie vápnika z hmoty 
kostí a zmena hustoty kosti – 
známa osteoporóza. Kosti sú 
krehké a ľahko sa zlomia, stráca 
sa telesná sila, znížená je činnosť 
obličiek, svalová slabosť. Syntéza 
vitamínu D3 v koži závisí od 
intenzity a trvania UV žiarenia.

Kde sa nachádza
Vitamín D3 sa zo stravy ťažko 
získava v dostatočnom množstve. 
Len veľmi výnimočne sa ním dá 
predávkovať, ale pobytom na slnku 
sa predávkovať nedá. Väčšina ľudí 
hlavne v severských krajinách 
má veľmi málo vitamínu D3. 
Najlepší spôsob ako ho získať, je 
každodenné opaľovanie. Dôležité 
je UV-B žiarenie. UV-A síce má 
škodlivé účinky, ale UV-B žiare-
nie má ochranný účinok aj proti 
UV-A žiareniu. Pretože sklo filtruje 
UV-B a nie UV-A žiarenie, podľa dr. 
Mercola sa najviac rakoviny kože 
vyskytuje práve medzi ľuďmi, ktorí 
sú vystavení slnku takmer výhradne 
cez sklo automobilov alebo budov, 
zatiaľ, čo je vzácna u rybárov, ktorí 
pracujú polonahí na slnku. Problém 
strednej Európy a severských krajín 
je, že máme nedostatok slnka v zime 
a vitamín D3 sa nevytvorí (ak je váš 
tieň dlhší ako vy, tak sa vitamín D3 
nevytvorí). Bez slnka je potrebné 
doplňovať si vitamín D3.
Vitamín D3 – prirodzená forma 
sa nachádza v oleji z pečene rýb, 
alebo sa tvorí vplyvom slnečného 
ultrafialového (UV) žiarenia v koži 
zo 7 dihydrocholesterolu, ktorý 
pochádza z cholesterolu v tukových 
tkanivách kože. Vitamín D2 sa tvorí 
aj pomocou UV žiarenia z ergostero-
lu, ktorý sa nachádza v kvasniciach 
(u vegetariánov).

Potrebná denná dávka
Meria sa v mikrogramoch (mcg) 
a IU. (International unit- medziná-
rodné jednotky ). 
10 mcg cholekalciferolu = 
400 IU vitamínu D3. 
U nás odporúčané dávky ODD sú 
400IU.
Celý rad závažných ochorení sa 
vyskytuje v niekoľkonásobne vyššej 
miere v oblastiach, kde je nedo-
statok slnka, oproti tým krajinám, 
ktoré majú slnečného žiarenia 
dostatok. napr. onkologické ocho-
renia, skleróza multiplex, Crohnova 
choroba a mnohé ďalšie. Vitamín 
D3 sa podieľa aj na ochrane proti 
chrípke. 
Problém s vitamínom D3 je, že 
v nízkej koncentrácii v krvi pôsobí 
len ako látka podieľajúca sa na 

metabolizme vápnika. 
Až vyššie koncentrácie majú 
ochranné účinky pred srdcovociev-
nymi chorobami, rakovinou, infekč-
nými chorobami a pod. Až vyššia 
hladina vitamínu D ovplyvňuje asi 
10 % génov, teda asi 3000 z 30 
000 a začínajú sa tvoriť prirodzené 
antibiotické látky (antimikrobiál-
ne peptidy ako katelicidin alebo 
defenziny). 
Vedci odhadujú, že keby sa 
optimalizovala hladina vitamínu 
D3 (25OHD) v svetovej populácii, 
znížili by sa výdaje zdravotníckych 
rozpočtov o 25 – 50 % a predišlo 
by sa dvom miliónom úmrtiam na 
rakovinu a jednému miliónu úmrtí 
na ostatné choroby ročne. 

Nové poznatky 
o dostatočnej dávke
Súčasné odporučené denné dávky 
vitamínu D3 400 IU sú podľa 
posledných výskumov dr. Mercola 
úplne nedostatočné u zdravých 
a nieto ešte u chorých, zvlášť v tých 
oblastiach, kde je málo slnečného 
svitu. Potrebné dávky na dosiah-
nutie hladiny vitamínu D3, ktorá 
pôsobí preventívne až liečebne, sa 
podľa dr. Mercolu pohybujú okolo 
5000 IU u dospelého človeka (je 
to však individuálne podľa stavu 
a veku). Podľa výskumov (Barger-
-Lux 1971) platí, že 1000 IU zvýši 
hladinu vitamínu D3 o 10 ng/ml. 
Z toho vyplýva, že dostať sa k lie-
čebnej hladine 50 – 65 ng/ml v krvi 
(u onkologických pacientov 65 – 90 
ng/ml) z približne 10 – 20 ng/
ml potrebujeme doplniť približne 
5000 IU D3 vitamínu denne. Ak sa 
vám to zdá veľa, tak treba vedieť, 
že naše telo začne obmedzovať 
tvorbu vitamínu D3 zo slnka až pri 
dosiahnutí hodnôt 10 000 – 20 000 
IU denne. Vitamínom D3 sa teda zo 
slnka nedá predávkovať, v našom 
tele je mechanizmus, ktorý tomu 
zabraňuje. Ľudia s bielou kožou si 
v lete na slnku za 4 minúty vytvoria 
1000 IU vitamínu D3. Čím tmavšia 
koža, tým to trvá dlhšie. Dôkazom je 
viac ako 2 násobný výskyt rakoviny 
u černochov v USA a tento výskyt 
smerom od juhu na sever, kde je 
menej slnka stúpa. Vysvetľuje sa to 
nedostatkom D3 lebo tmavá koža 

lipodeka 
super LIPOZOMáLNE D3+ E + K2+ A vITAMíNy

Účinky Vitamínu D3
. mimoriadne dôležitý je v detstve pre vývoj kostí
. reguluje rast, tvrdnutie a opravu poškodených kostí 
. reguluje prerezávanie, rast a tvrdosť zubov 
. pomáha tvoriť enzýmy sliznice, ktoré sú potrebné pri aktívnom 
prenose vápnika 
. udržuje pevný nervový systém a činnosť srdca
. funguje ako hormón – podporuje tvorbu bielkovín, ktoré viažu 
vápnik a fosfor a takto zvyšujú ich príjem z čreva
. reguluje príjem a metabolizmus vápnika a fosforu
. dostatok vitamínu D3 pravdepodobne zabráni vzniku roztrúsenej 
sklerózy (skleróza multiplex)
Ničia ho lieky: sedatíva, trankvilizéry, antidepresíva



zlepšuje využitie inzulínu
. posilňuje imunitný systém.
Osteoporóza je veľký problém 
starších ľudí pre zvýšené riziko 
zlomenín. Ďalším problémom je 
ukladanie vápnika do ciev (cievnej 
kalcifikácie) miesto do kostí. Vita-
mín K prináša jedinečné prínosy 
v týchto otázkach. Vitamín K je 
vitamín rozpustný v tukoch. Často 
sa zanedbáva alebo vynecháva, pre-
tože jeho nedostatok sa považoval 
za zriedkavý. 

Vitamín K1 (fylochinón, phyllo- qui-
none) je prirodzená forma, ktorá sa 
nachádza v listovej zelenine, je hlav-
nou formou vitamínu K1. Pritom 
skutočne absorbované množstvo 
do organizmu je malé, len asi 10% 
z vitamínu K1 v listovej zelenine je 
využiteľného pre organizmus. Je 
dôležitý pre správnu zrážanlivosť 
krvi.
Vitamín K2 (menachinóny) je lepšie 
stráviteľná forma vitamínu K nachá-
dzajúca sa v niektorých fermento-
vaných potravinách a doplnkoch 
stravy. Nachádza sa vo fermen-
tovaných mliečnych výrobkoch 
kráv kŕmených čerstvou trávou 
a v niektorých fermentovaných 
potravinách (ako je napr. natto). 
K2 je produktom fermentácie a je 
vytvorený niektorými baktériami. 
Všeobecne platí, že fermentova-
né potraviny obsahujú pomerne 
menšie množstvo vitamínu K2 
(v porovnaní s K1 v listovej zeleni-
ne), avšak K2 má vyššiu vstre-
bateľnosť. Využíva sa v mäkkých 
tkanivách a je užitočný pre kosti, 
srdcové tkanivo a i. Menachinóny 
majú nenasýtené izoprenylové 
bočné reťazce a sú označené ako 
MK-4 až MK-13 na základe dĺžky 
ich bočného reťazca. MK-4, MK-7 
a MK-9 sú najznámejšie mena-
chinóny. Menachinóny, ktoré sú 
prevažne bakteriálneho pôvodu, sú 
prítomné v skromných množstvách 
v rôznych živočíšnych a fermen-
tovaných potravinách. Takmer 
všetky menachinóny, najmä mena-
chinóny s dlhým reťazcom, sú tiež 
produkované baktériami v ľudskom 
čreve. MK-4 je unikátny v tom, že 
je produkovaný telom z fylochinó-
nu konverzným procesom (ktorý 
nezahŕňa bakteriálnu aktivitu), ale 
len u zvierat.
Vitamín K3 (menadión) je synte-
tická forma vitamínu K. Ten sa 
zvyčajne podáva injekčne dojčatám 
pri narodení a niektoré štúdie 
preukázali potenciálnu toxicitu tejto 
formy.
Zaujímavé je, že štúdie dokázali 
veľký zdravotný a kardiovaskulárny 
prínos vitamínu K2, ale takmer 
žiadny vplyv K1. Vitamín K1 je 
nutný pre riadne zrážanie krvi 
a metabolizuje v pečeni, zatiaľ, čo 
K2 má výhody pre kosti a kon-
troluje správne využitie vápnika. 
V skutočnosti je užitočné uvažovať 
o týchto vitamínoch ako o dvoch 

množstvo a kvalitu slnečných lúčov 
by sme mohli prijať len pravidelným 
denným opaľovaním sa v období 
závisiacom od miesta nášho pobytu.
Je dôležité vedieť, že aj keď schop-
nosť pokožky vytvárať vitamín D3 je 
veľká, po určitom množstve svetla 
sa už nezvyšuje. Preto je lepšie, ak 
nebudeme samých seba klamať 
tým, že si počas dvojtýždňovej 
letnej dovolenky doplníme zásoby 
vitamínu D3 pre svoj organizmus na 
celý rok, hlavne, ak tie dva týždne 
budeme tráviť rekonštrukciou bytu. 
A nesmieme zabudnúť ani na deti 
závislé od počítača a televízora!

Krémy s ochrannými 
faktormi
Kožní lekári, ale aj ďalší odporúčajú 
chrániť si pokožku pred slnečným 
žiarením pomocou vhodného 
oblečenia a krémov s ochrannými 
faktormi, najmä ak sme vystavení 
stálemu slnečnému žiareniu (pracu-
júci vonku, deti cez prázdniny). Av-
šak opaľovacie krémy s ochranným 
faktorom vyšším ako 8 zatiaľ čo by 
mali znížiť riziko vzniku rakoviny 
pokožky, zabraňujú tvorbe vitamínu 
D3 až o vyše 90%!

Vek, choroby, ďalšie faktory
S pribúdajúcim vekom, stenčením 
sa pokožky, zhoršením schopnosti 
obličiek premieňať vitamín D3 
sa znižuje schopnosť organizmu 
vytvárať vitamín D3. Anomálie 
vstrebávania tukov, vegetariánska 
strava alebo strava chudobná na 
ryby, nadváha, fajčenie, intolerancia 
laktózy, alergia na slnečné žiarenie, 
nebezpečné znamienka, tmavšia 
pokožka – toto všetko môže prispieť 
k zvýšenej ochrane pokožky, prípad-
ne k zníženej tvorbe vitamínu D3 
v organizme z rovnakého množstva 
slnečného žiarenia.

Nevyhovujúca strava
Ani v lete, ani v zime nekonzumuje-
me dostatočné množstvo potravín 
s dostatočným množstvom vitamínu 
D3 alebo obohatených o vitamín 
D3. Podľa odborníkov nie je možné 
pokryť zvýšenú odporúčanú dennú 
dávku prijatého vitamínu D3 len zo 
stravy. Veď nikto nemôže zjesť den-
ne 33 vajíčok alebo 6 kg syra feta!

Epidémia nedostatku 
vitamínu D3
Po celom modernom svete sa šíri 
epidémia nedostatku vitamínu D3, 
a je to epidémia tak hlboká a vážna, 
že epidémia prasacej chrípky 
H1N1,vtáčej, corona a ďalšie 
vyzerajú v porovnaní s tým ako 
nádcha. Nedostatok vitamínu D3 
je taký rozšírený, že je to alarmu-
júce, a je tiež základnou príčinou 
mnohých ďalších vážnych chorôb 
ako rakovina, cukrovka, osteoporó-
za a srdcové choroby. Nová štúdia 
publikovaná v časopise Journal of 
Clinical Endocrinology and Meta-
bolism zistila, že 59 % populácie 

má nedostatok vitamínu D3, asi 
25 % z toho má extrémne nízku 
úroveň vitamínu D3. Vedúci autor 
štúdie, dr. Richard Kremer z Centra 
zdravia univerzity v McGill povedal: 
„Abnormálne úrovne vitamínu D3 
sú späté s celým spektrom chorôb, 
vrátane rakoviny, osteoporózy 
a cukrovky, tiež s kardiovaskulárny-
mi a autoimunitnými chorobami.“ 
Táto nová štúdia tiež dokumentuje 
jasné spojenie medzi nedostatkom 
vitamínu D3 a uloženým telesným 
tukom. Slnečné žiarenie podporuje 
stratu telesného tuku. Vitamín D3 je 
možným hormonálnym mechaniz-
mom, s ktorým tento jav straty tuku 
pracuje. Vedecké bádania o vitamíne 
D3 dávajú ešte lepšie výsledky. Je to 
silný aktivátor imunitného systému. 
Nedávne výskumy vykonané na uni-
verzite v Kodani objavili, že vitamín 
D3 aktivuje imunitný systém tým, že 
„vyzbrojí“ bunky T (skupina bielych 

krviniek) na boj proti infekcii. Tento 
výskum zistil, že bez vitamínu D3 je 
imunitný systém buniek T neaktívny 
a poskytuje len malú alebo žiadnu 
ochranu proti napadnutiu mikroor-
ganizmami a vírusmi. Ale s vitamí-
nom D3 v krvnom riečisku sa tieto 
bunky „ozbroja“ a začnú vyhľadávať 
votrelca, ktorého zničia a vylúčia 
z tela. Inými slovami, vitamín D3 
účinkuje tak trochu ako kľúčik v za-
paľovaní vášho auta: auto nepôjde, 
ak neotočíte kľúčikom a nena-
štartujete motor. Podobne ani váš 
imunitný systém nebude pracovať, 
ak nebude biochemicky aktivovaný 
vitamínom D3. Ak sa stretnete so 
zimnou chrípkou v stave nedostatku 
vitamínu D3, váš imunitný systém 
je v podstate proti sezónnej chrípke 
bezbranný. Preto ľudia, ktorí ocho-
rejú, sú tí, ktorí sú stále pod stre-
chou, pracujú pod strechou a žijú 
v chronickom nedostatku vitamínu 
D. Preto aj prakticky všetci ľudia, 
ktorí zomreli na Corona vírus, alebo 
iné virózy (H1N1), mali chronický 
nedostatok vitamínu D3. V podstate 
nemali žiadnu ochranu svojím imu-
nitným systémom a boli tak ľahkým 
cieľom pre vírusové ochorenie. 
Tieto zistenia o tom, že vitamín D3 
„vyzbrojuje“ imunitný systém, boli 
publikované v odbornom časopise 
Nature imunolog. V komentároch 
sa zdôraznilo: „Vedci vedia už 

dlho, že vitamín D3 je dôležitý na 
absorpciu kalcia, že tento vitamín aj 
súvisí s chorobami, ako je rakovina 
a roztrúsená skleróza, ale neuvedo-
mili sme si, aký rozhodujúci je tento 
vitamín na aktiváciu imunitného 
systému – teraz už to vieme.“ 

Spoločný menovateľ chorôb
Podľa nového výskumu sa stáva stá-
le jasnejším, že nedostatok vitamínu 
D3 môže byť spoločným menovate-
ľom pre väčšinu ničivých moderných 
degeneratívnych chorôb. Pacienti so 
zlyhaním obličiek takmer všeobecne 
majú nedostatok vitamínu D3 a ta-
kisto aj pacienti s cukrovkou. Ľudia 
trpiaci rakovinou, ľudia s roztrúse-
nou sklerózou a osteoporózou majú 
vždy ťažký nedostatok vitamínu D3. 
V skutočnosti nedostatok vitamínu 
D3 môže byť základnou príčinou, 
prečo je toľko degeneratívnych 
chorôb. Inými slovami vitamín D3 

zabráni štyrom prípadom rakoviny 
z piatich. Slnko liečilo a predchádza-
lo rakovine celý čas, čo človek chodí 
po planéte Zem. Naši predkovia 
jednoducho boli na slnku a vyliečili 
sa z rakoviny preto, že boli vystavení 
slnečnému svetlu. Chodiť von je 
už samo osebe „liečbou“ rakoviny, 
na ktorú farmaceutický priemysel 
požaduje ďalšie miliardy dolárov, 
aby mohol rozšíriť výskum. Keďže 
sa správna výživa nevyučuje na 
lekárskych fakultách, lekári nie sú 
informovaní o dôležitosti tohto vita-
mínu ani iných vitamínov. Pravdou 
je, že moderná medicína nevie alebo 
nechce vedieť o liečivých účinkoch 
vitamínu D3. Aj vplyvné lekárske 
organizácie systematicky zľahčujú 
význam tohto vitamínu, priamo 
odmietajú ho odporúčať pacientom. 
Dôležitosť a pravda o vitamíne D3 
sa nedá skrývať naveky. Poznatky 
sú úplne presvedčivé, sú skutočne 
nevyvrátiteľné.

Vitamín k1, k2
Funkcia 
. K1 vitamín dôležitý na zastavenie 
krvácania 
. K2 vitamín proti osteoporóze 
a rakovine
. prispieva k udržaniu zdravých 
kostí, 
. ovplyvňuje metabolizmus vápnika, 

norovaný, čo môže mať nepriaznivé 
následky. Mnohé zdravotné účinky 
ukazujú, prečo môže mať vitamín 
K2 taký vplyv na úmrtnosť, že zníži 
riziko úmrtia v dôsledku hlavných 
príčin, ako je ateroskleróza, 
osteoporóza, cukrovka a rakovina. 
Nedostatočná zrážanlivosť krvi 
bola považovaná za hlavný príznak 
nedostatku vitamínu K1. Avšak 
zistilo sa, že možno mať dostatok 
vitamínu K1 na podporu zdravej 
krvnej zrážanlivosti, ale pritom 
nedostatok vitamínu K2 na to, aby 
aktivoval GLA-proteíny potrebné 
pre prevenciu kardiovaskulárnych 
ochorení, osteoporózy, cukrovky 
a rakoviny. 

K2 a rakovina 
Ak chceme znížiť riziko rakoviny, 
existuje niekoľko dobre zdokumen-
tovaných štúdií, ktoré poukazujú na 
súvislosť medzi vyššou spotrebou 
vitamínu K2 a nižším rizikom nie-
ktorých druhov rakoviny: Európska 
štúdia dokázala, že vitamín K2 
môže znížiť riziko rakoviny pros-
taty o 35% a nadväzujúca štúdia 
preukázala 63%-né zníženie rizika 
rakoviny prostaty u pacientov 
s najvyšším príjmom vitamínu K vs. 
s najnižším príjmom. Štúdia uká-
zala prínos K2 pri spomalení rastu 
rakoviny pľúc a leukemických 
buniek. Je tiež dokázané, že znižuje 
riziko a zastavuje rast hepatocelu-
lárneho karcinómu, nebezpečného 
druhu rakoviny pečene. Oslabuje 
schopnosť nádorových buniek 
stimulovať rast nádoru, zastavuje 
proliferáciu rakovinových buniek. 
Life Extension Magazine oznámil, 
že laboratórne štúdie poukazujú na 
obrovský potenciál vitamínu K2 aj 
u mnohých iných typov rakoviny. 
Vitamín K2 premieňa určité druhy 
ľudských leukemických buniek 
na bežné biele krvinky. V bunkách 
niektorých mozgových nádorov, 
rakoviny žalúdka a kolorektálne-
ho karcinómu zastavuje vitamín 
K reprodukčný bunkový cyklus 
a vyvoláva smrť nádorovej bunky. 
Vitamín K tiež spúšťa DNA degra-
dujúci proteín, ktorý rakovinové 
bunky normálne potláča; čím sa 
zabráni nádorovým bunkám, aby 
sa účinne samy opravili. Je určite 
potrebný ďalší výskum, ale už 
tieto počiatočné štúdie ukazujú, 
že vitamín K2 môže byť efektívna 
(a lacná) možnosť pre budúcnosť 
liečby rakoviny. 

samostatných živinách s rôznymi 
účelmi. 
Vitamín K funguje ako koenzým pre 
gamaglutamylkarboxylázu, čo je en-
zým potrebný na syntézu proteínov 
zahrnutých do hemostázy (zrážanie 
krvi) a kostného metabolizmu 
a iných rozmanitých fyziologických 
funkcií. Protrombín (faktor zrážan-
livosti II) je proteín v plazme závislý 
od vitamínu K, ktorý sa priamo 
podieľa na zrážaní krvi. Warfarín 
(Coumadin®) a niektoré antikoa-
gulanciá používané predovšetkým 
v Európe antagonizujú aktivitu 
vitamínu K. 
Z tohto dôvodu osoby, ktoré užívajú 
tieto antikoagulanciá, musia udržia-
vať konzistentný príjem vitamínu K.
Už po 30. roku života obvykle 
začínajú kostné bunky umierať rých-
lejšie, než ich telo stačí nahradzovať 
novými. A s pribúdajúcim vekom je 
tvorba mladých buniek stále menej 
efektívna. Najdramatickejší pokles 
kostnej hmoty potom nastáva 
v období menopauzy. Na obrázku 
je úbytok kostnej hmoty u mužov 
a žien s súvislosti s vekom. Práve 
vitamín K2 je jedným z hlavných 
prostriedkov, ako tomuto príznaku 
starnutia zabraňovať a udržať si čo 
najdlhšie aktívny životný štýl.

Nedostatok
Vitamín K je v prírode bohato 
zastúpený, hlavne v zelených listoch 
zeleniny. Môžu ho tiež vyrábať 
naše črevné baktérie Escherichia 
coli, takže avitaminóza (nedosta-
tok vitamínu K) z nedostatočného 
prívodu sa prakticky nevyskytuje. 
Ale naproti tomu je avitaminóza 
z nedostatočného vstrebávania 
častá. Ako je to možné? Vitamín K je 
rozpustný v tukoch a ak je porušené 
vstrebávanie tukov, tak je porušené 
aj vstrebávanie vitamínu K. Toto 
vedie k jeho nedostatku, napríklad 
pri chýbajúcej žlči v čreve.
. zdravé črevné baktérie tvoria dos- 
tatok vitamínu K, nedostatok môže 
byť následkom liečby antibiotikami, 
ktoré ich zničia
. pri užívaní látok proti zrážanlivosti 
krvi (aj acylpyrínu)
. pri ochoreniach pečene
. môže postihovať až 50% starších 
ľudí.
A čo sa stane, ak nemáme dostatok 
vitamínu K1? Nastávajú poruchy 
zrážania krvi, následkom čoho sú 

rozsiahle krvácania aj po najmen-
ších úrazoch, predĺžené zrážanie 
krvi, modriny, krvné podliatiny. 
Novorodenci nemajú ešte črevné 
baktérie, ktoré by produkovali 
vitamín K1, sú preto náchylní na 
jeho nedostatok, preto sa im často 
podáva injekčne do svalu, aby sa 
zabránilo krvácaniam. Matkám 
v tehotenstve a deťom po pôrode sa 
môže podávať aj per os.
. osteoporóza – nedostatok vitamínu 
K2 vedie k zhoršeniu ukladania 
vápnika do kostí pre znížené množ-
stvo aktívnej kostnej bielkoviny 
osteokalcínu, ktorá viaže vápnik 
v kosti. Pacientom s osteoporózou 
sa ľahko lámu kosti, pretože majú 
nízku hladinu vitamínu K2. Čím 
nižšia hladina vitamínu K2, tým váž-
nejšie zlomeniny kostí. Vitamín K2 
sa nachádza v zelených listoch, toto 
môže byť jedna z ochranných látok 
vegetariánov proti osteoporóze.

Najlepším zdrojom vitamínu K 1 
je zelené farbivo z rastlín chlorofyl 
(v tuku rozpustný), K1 Fylochinon 
a K2 menachinon normálne vyrá-
bajú črevné baktérie. Závisí to od 
zdravej činnosti čreva a baktérií.

Ďalšie dôležité informácie
U zdravých ľudí, ktorí konzumujú 
rozmanitú stravu je nedostatok 
K1 zriedkavý. Skupiny ohrozené 
nedostatkom vitamínu K: osoby, 
ktoré nie sú liečené vitamínom K pri 
narodení, transport vitamínu K cez 
placentu je slabý a zvyšuje sa riziko 
deficiencie vitamínu K u novoro-
dencov. Počas prvých niekoľkých 
týždňov života môže nedostatok 
vitamínu K spôsobiť krvácanie 
z nedostatku vitamínu K, čo je 
stav, ktorý bol predtým známy ako 
„klasické hemoragické ochorenie 
novorodenca“. VKDB (vitamin 
K deficiency bleeding) súvisí s krvá-
caním v pupočníku, gastrointestinál-

nom trakte alebo na iných miestach. 
VKDB je známy ako „skorý VKDB“, 
keď sa vyskytuje v prvom týždni 
života. „Neskoré VKDB“ sa vyskytuje 
vo veku 2-12 týždňov, najmä vo 
výnimočných prípadoch, v dôsledku 
nízkeho obsahu vitamínu K v ma-
terskom mlieku alebo u dojčiat 
s problémami s malabsorpciou (ako 
je cholestatická žltačka alebo cys-
tická fibróza). VKDB, najmä neskorá 
VKDB, sa môže prejaviť aj náhle in-
trakraniálnym krvácaním, ktoré má 
vysokú úmrtnosť. Aby sa zabránilo 
VKDB, Americká pediatrická akadé-
mia odporúča podanie jednorazovej, 
intramuskulárnej dávky 0,5 až 1 mg 
vitamínu K1 pri narodení.
Výskumy ukázali, že Vitamín K2 
funguje najlepšie v kombinácii s vi-
tamínom D3. Vitamín D3 totiž tiež 
prispieva k lepšiemu využitiu váp-
niku a k udržaniu jeho dostatočnej 
hladiny v krvi. Kombinácia vitamínu 
K2 a D3 teda vášmu telu zaistí 
správne rozdelenie vápniku medzi 
kosti a krv. Prispieva k udržaniu 
zdravých a silných kostí. Podporuje 
imunitný systém. Podporuje tvorbu 
a udržanie správnej funkcie svalov.

Aký význam má vitamín K2? 
Máme nedostatok vitamínu K2? 
Ukázalo sa, že vitamín K2 stimuluje 
tvorbu kostí tým, že podporuje oste-
oblastovú diferenciáciu a karboxylá-
ciu osteokalcínu a zvyšuje alkalickú 
fosfatázu, rastový faktor-1 podobný 
inzulínu. Vitamín K2 je dôležitý 
vitamín, o ktorom mnoho ľudí nikdy 
nepočulo. Je smutné, že táto vý-
znamná živina je často prehliadaná 
aj keď je dôležitá vo všetkých fázach 
života, nielen pre novorodencov 
a tehotné mamičky. 

Odhaduje sa, že viac ako polovica 
dospelej populácie má nedostatok 
vitamínu k2. 

Prejavy nedostatku vitamínu K sa 
môžu manifestovať vo vážnejších 
problémoch, ako sú kardiovaskulár-
ne choroby, úbytok kostnej hmoty, 
tvorba zubného kazu, alebo sa môžu 
prejaviť menšie symptómy ako 
ľahká zraniteľnosť, silná menštruá-
cia, krvácanie z nosa. Pacienti, ktorí 
majú zažívacie ťažkosti alebo majú 
v anamnéze užívanie antibiotík, sú 
najviac ohrození týmito probléma-
mi. Ostatné vitamíny a minerály, 
ako napríklad vitamín D3, horčík, 
vápnik si získali pozornosť, ktorú si 
zaslúžia, ale vitamín K2 je často ig-

Liečba VitamínOm D3
. pri testovaní pacientov vysoké dávky (50 000 IU/deň) odstránili 
príznaky alergického zápalu spojoviek 
. odstránenie dlhodobého nedostatku vápnika
. pomáha pri chronickej astme, zápaloch kĺbov a depresii
. čiastočne účinný je pri liečbe ťažkostí v čase klimaktéria, ako 
je podráždenosť, depresia, kŕče nôh, návaly horúčavy a nočné 
potenie
. kompenzuje jedovaté účinky olova a iných ťažkých kovov
. znižuje výskyt a prejavy prechladnutia, ak sa užíva s vitamínom A

Aktívne látky v dennej dávke (5 ml):
Zložka Obsah v 1 dávke (5 ml) % ODD
Vitamín D3 (cholekalciferol) 1000 IU = 25 μg 250
Vitamín K2 (menachinon MK7) 75 μg 100
Vitamín E (DL-α-tokoferyl-acetát) 3 mg 20
Vitamín A (Retinyl-acetát) 0,8 mg (2667 IU) 100
*ODD odporúčané denne dávky u dospelých osob

→→→



Návrat 
k zdraviu

Rekreačný ozdravný pobyt zahŕňa:
ubytovanie v pohodlných izbách s vlastným 
sociálnym zariadením
obed a trojchodová večera z ponuky jedál
raňajky formou bufetových stolov
použitie horských bicyklov
masáž podľa zdravotného stavu
slnečné kúpele podľa želania
voľný vstup do mini fitness centra
bezplatné parkovanie, pripojenie na internet v každej izbe

5x

5x

5x

2x

1x

20. 9. – 25. 9. 2021
27. 9. – 2. 10. 2021
4. 10. – 9. 10. 2021

11. 10. – 16. 10. 2021
18. 10. – 23. 10. 2021
25. 10. – 30. 10. 2021
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y Rekreačný ozdravný pobyt je podporovaný 

štátnou dotáciou 50 EUR z Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
pre všetkých, ktorí prekonali vírusové ochorenie 
Covid-19 s ľahkým priebehom. Dotácia platí 
aj pre všetky osoby, ktoré boli s vami v jednej 
domácnosti počas vášho zhoršeného stavu.

Tešíme sa na stretnutie 
s  vami

195 €
1 osoba

pobyt na 6 dní/5 nocís plnou penziou 
a uvedenými 

službami

cena ozdravnej rekreácie je 245 €/1 osoba, po odpočítaní 50 € dotácie.

Ozdravná rekreácia je možná i s polpenziou v cene 177 €/osoba/pobyt

www.oravskahoraren.sk Rekreačné stredisko Potravinár, spol. s.r.o.
Oravský Podzámok č. 396, Hruštín - lokalita zábava

V ponuke i novembrové termíny, ešte lacnejšie!

Pobyt 
s dotáciou 

je dostupný 
i pre 

dôchodcov

so štátNou dotáciou

Lipo Deka 
Lipozomálne D3 + E + K2 + 
A vitamíny

Vysoká absorvovateľnosť. 
Dostupné v objeme 250 ml. 
Vyrába firma ProfiVit, s.r.o., 
Slovensko, EU
Kontakt:
www.profivit.sk
info@profivit.sk 
profivitsk@gmail.com

tak u zdravých ľudí sa prsty zatočia 
smerom dole. V prípade poškodenia 
nervov vyvolaného nedostatkom vi-
tamínu E dôjde, naopak, k zatočeniu 
palcov smerom hore.

Kde sa nachádza
. pšeničné klíčky, olej z pšeničných 
klíčkov, nerafinovaný zeleninový 
olej, oriešky, semená, zelené listy 
zeleniny.
Stabilita – ničí ho svetlo a kyslík, 
teplotne je stabilný pri varení, ale 
ničí sa mrazením. Pri skladovaní pri 
izbovej teplote sa zničí asi 50 % za 
2 týždne. 
Vstrebáva sa v tenkom čreve spolu 
s tukmi, asi 40 až 60% sa absorbuje 
do lymfy (v chilomikrónoch), zvy-
šok odchádza nestrávený. Napriek 
konzumácii správnych potravín sa 
však dostatočné množstvo nedá zís-
kať. Dôležité je užívanie doplnkov.

Bežne sa používa sa pri týchto 
ochoreniach: 
akné, AIDS, alkoholom vyvolané 
poškodenie pečene, alergia, nepra-
videlný chod srdca, chudokrvnosť, 
bolesti pri srdci – angína pectoris, 
artérioskleróza, rakovina, autoi-
múnne ochorenia, krehké praskajú-
ce drobné cievky, postihnutie svalo-
viny srdca, zákal šošovky, cukrovka, 
nepravidelná menštruácia, kožné 
ekzémy, žlčníkové kamene, zápal 
pečene, vírusové ochorenia- herpes 
simplex a zoster, znížená odolnosť, 
zápaly, bolesti nôh pri chôdzi, 
kožné ochorenie lupus, poškodenie 
sietnice oka, menopauza u žien, 
ochorenie nervov, mnohopočetná 
skleróza, postihnutie svalov, bolesti 
nervov, zápal kostí a kĺbov, Par-
kinsonova choroba, vredy žalúdka 
a dvanástnika, choroby ďasien, 
tehotenstvo, ochorenia ciev, kožné 
ochorenie skleroderma, kožné 
vredy, kožné lupiny, vredový zápal 
čreva, hojenie rán.
Doplnenie vitamínu E napraví 
škody zapríčinené jeho nedostat-
kom, ak degenerácia tkanív ešte nie 
je trvalá zmenší poškodenie svalov 
zapríčinené zlou výživou.
U predčasne narodených detí 
100 IU denne chráni bunkové 
membrány mozgu, nervov, srdca 
a svalov pred deštrukciou oxidáciou 
predchádza slepote a poškodeniu 
mozgu. 
Chráni pľúca pred poškodením 
smogom, brzdí starnutie, pôsobí 
preventívne proti rakovine a ocho-
reniu srdca a celkovej degenerácii.

Predávkovanie
Vitamínom E sa nemožno predáv-
kovať. Aj 200-násobná dávka RDA 
do 3000 IU na deň je pre väčšinu 
ľudí bezpečná.

Alzheimerova choroba 
Pre zdravie mozgu nový výskum 
ukázal, že rovnaký proces, ktorý 
umožňuje vitamínu K2 byť užitočný 
v prevencii vápenatenia tepien 
a svalových tkanív, môže tiež byť 
prínosom pre ochranu mozgu pred 
Alzheimerovou chorobou a ďalšími 
chorobami. Vitamín K pomáha 
zabrániť prebytku vápnika v orga-
nizme (vrátane mozgu). Odporúča 
sa užívať vitamín K2 ako doplnok, 
lebo aj prebytok vápnika v mozgu 
stojí za niektorými poškodeniami 
pri Alzheimerovej chorobe. Pacienti 
so skorým štádiom Alzheimerovej 
choroby mali podstatne menej 
vitamínu K2.

Príjem vitamínu K je dôležitý pri 
mnohých chronických ochoreniach. 
Vitamín K2 ovplyvňuje 16 GLA-pro-
teínov v tele. To je jeden z dôvodov, 
prečo štúdie zhodne preukázali 
nepriamy vzťah medzi hladinou 
vitamínu K2 a mortalitou v dôsled-
ku rôznych príčin. Inými slovami, 
čím vyššia hladina vitamínu K2, 
tým menšia je pravdepodobnosť, 
že človek zomrie na srdcovocievne 
ochorenie. Štúdia ukázala, že ľudia 
s najvyšším príjmom mali o 36% 
menšiu pravdepodobnosť úmrtia 
z rôznych príčin, ako tí s najnižším 
príjmom. Všetky vyššie uvedené 
zdravotné účinky poukazujú na 
to, že vitamín K2 môže mať vplyv 
na mortalitu tým, že zníži riziko 
úmrtia v dôsledku hlavných príčin, 
ako je ateroskleróza, osteoporóza, 
cukrovka a rakovina. Nedostatočná 
zrážanlivosť krvi bola považovaná za 
hlavný príznak nedostatku vitamínu 
K. Zistilo sa však, že možno mať 
dostatok vitamínu K1 na podporu 
zdravej krvnej zrážanlivosti, ale 
pritom nedostatok vitamínu K2 na 
to, aby dostatočne aktivoval GLA-
-proteíny potrebné pre prevenciu 
kardiovaskulárnych ochorení, 
osteoporózy, cukrovky a rakoviny. 
Štúdie ukazujú, že užívanie vitamínu 
K môže významne zvýšiť množ-
stvo aktivovaných GLA-proteínov 
v tkanivách bez nadmernej aktivácie 
koagulačných proteínov.

Vitamín e 
(tokoferol)
. tvorí ho 8 rôznych zlúčenín 
4 tokoferoly a 4 tokotrienoly
 
Funkcia
. zázračný antioxidant pri prevencii 
a v liečbe ochorení srdca, rakoviny 
a starnutia. 
. je účinný proti (neplodnosti) 
sterilite
. kardiológovia na prvé miesto v pre-
vencii infarktu zaraďujú antioxidan-
ty. Medzi nimi prvé miesto zaujíma 
vitamín E.
Jeho grécky názov tocopherol 
znamená nosiť deti.

Účinky
. pôsobí ako antioxidant
. chráni pred poškodením mnohé 
iné zlúčeniny ako vitamíny A a C, 
nenasýtené mastné kyseliny 
a membrány fosfolipidov. Treba si 
uvedomiť, že kyslík je životne dôle-
žitý pre bunkové dýchanie, ale zničí 
bunky, ak ho antioxidanty neudržia 
pod kontrolou.
. je životne dôležitý pre trávenie 
a metabolizmus nenasýtených 
mastných kyselín.
. chráni bunky pred zničením 
škodlivinami, peroxidmi a voľnými 
radikálmi tvorenými z organických 
molekúl pri normálnych metabolic-
kých pochodoch 
. chráni pľúca pred poškodením zo 
vzdušného znečistenia
. chráni obal buniek – bunkovú 
membránu buniek
. podporuje rozvoj a napätie svalov 
srdca, kostrových aj hladkých sva-
lov tráviaceho traktu
. brzdí starnúce procesy buniek, 
predlžuje život červených krviniek
. vitamín E a C znižuje tvorbu 
nitrozamínov (rakovinotvorne látky) 
v pečeni 
. Chráni pred ochorením srdca, ra-
kovinou a porážkou, čo sú tri hlavné 
príčiny smrti. 
. Doplnenie vitamínu E je užitočné aj 
pri mnohých ďalších ochoreniach, 

zvlášť pri srdcovocievnych ochore-
niach, cukrovke, cystickej fibróze 
pľúc, pri menopauze, Parkinsonovej 
chorobe, v tehotenstve na zabráne-
nie predčasného prasknutia obalov. 
. Hrá dôležitú úlohu v metabolizme 
tukov, cukrov, bielkovín a v hos-
podárení s tekutinami. Zvyšuje 
regeneráciu buniek.
. Chráni polonenasýtené mastné 
kyseliny a cholesterol pred oxidá-
ciou. Toto je mimoriadne dôležité, 
lebo oxidovaný cholesterol sa stáva 
agresívny a ukladá sa pod cievnu 
výstelku, a tak zužuje cievy.
. Ďalšie dôležité účinky sú na nervo-
vú sústavu, reprodukčné schop-
nosti, omladzuje pokožku a vlasy. 
Rozťahuje cievy, zamedzuje zrážanie 
krvi, znižuje vysoký krvný tlak a má 
diuretický účinok.
. Ochrana endotelu, zvýšenie biolo-
gickej dostupnosti NO. Stabilizácia 
bunkových membrán, zvýšenie 
elasticity erytrocytov.
. Má protirakovinné vlastnosti 
(napríklad tokotrienoly, gama toko-
ferol) antioxidačný a antiproliferač-
ný účinok, expresia p53, inhibícia 
tvorby nitrozamínov. 

Ako sa prejavuje nedostatok
Praskanie červených krviniek, 
nasledované zvýšeným ukladaním 
tuku v srdci a svaloch. Zvrašťovanie 
spojivových tkanív a svalová dege-
nerácia, zápaly obličiek (tubuly sú 
upchaté mŕtvymi bunkami), upchatie 
žlčových ciest, dlhodobý zápal pod-
žalúdkovej žľazy. Dlhodobé ťažkosti 
tráviaceho traktu. Neplodnosť u mu-
žov a žien. Postupná nervovosvalová 
choroba u detí aj dospelých. Tvorí sa 
starecký pigment – lipofuscín.

Okrem uvedených príznakov sa 
znížený príjem vitamínu E môže 
prejavovať týmito symptómami:
. anémia – nedostatok červených kr-
viniek (chudokrvnosť) z oxidatívneho 
poškodenia červených krviniek.
. retinopatia (poškodenie sietnice oka).
. oslabená imunita.
. mužská neplodnosť – dlhodobý 
nedostatok môže viesť k poškodeniu 
semenníkov u mužov.
. zhoršená artikulácia.
. zhoršený reflex svalového naťaho-
vania a kontrakcie.
. znížená citlivosť na vibrácie.
. oslabená priestorová vnímavosť 
rôznych častí tela.
. znížený odhad vynaloženej svalovej 
sily. 
. znížená citlivosť na bolesť, hlad 
a pohyby vnútorných orgánov.
Jedným zaujímavým príznakom 
nedostatku vitamínu E môže byť aj 
prítomnosť takzvaného Babinského 
znaku či reflexu. Ak sa chodidlo 
pošúcha od päty v smere k palcom, 

Vitamín E je skupina 8 zlúčenín, ktoré najlepšie fungujú spolu. 
Pôvodne sa myslelo, že je dôležitý len alfa tokoferol. Toto bola 
chyba, aj ostatné formy sú dôležité. Väčšina doplnkov obsahu-
je syntetický alfa tokoferol. Vyššie popísané významné účinky 
E vitamínu dosiahneme užívaním všetkých foriem spolu.



 

HOTEL TATRA 

Miesto pre Váš biznis v srdci Bratislavy 

4* HOTEL TATRA v centre hlavného mesta víta hostí už skoro 90 rokov. Hostia si môžu vybrať ubytovanie 
z 200 moderne zariadených izieb alebo apartmánov. Súčasťou hotela je tradičná kaviareň v štýle art deco, 
a elegantná reštaurácia Stará Bratislava s kapacitou 300 ľudí, kde si v nerušenom prostredí môžete 
vychutnať šálku dobrej kávy a pochutnať si na špecialitách nášho šéfkuchára Damiána Repu. Hotel 
disponuje 5 kongresovými sálami so špičkovým technickým vybavením pre viac ako 700 ľudí. 
Najlukratívnejšia sála LUX je vybavená vstavanými tlmočníckymi kabínkami, oddeleným vstupným foyer 
a jedinečným kaskádovým sedením. Priestory hotela sú ideálne nie len pre medzinárodné konferencie, 
firemné eventy, ale tiež svadby, stužkové a oslavy. Samozrejmosťou komfortu je neobmedzené 
internetové pripojenie a  kryté parkovisko s kapacitou 90 miest. Po náročnom pracovnom dni môžete 
navštíviť SPA zone a užiť si výhľad na celú Bratislavu. Príďte uzavrieť úspešný obchod do Hotela Tatra. 

 

Since 1930 
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Ochutnajte naše menu

REKLAMNÍ
GURMÁNI

sme

www.ctggroup.sk

Citite sa takto?‘ ?

www.jetovsuchu.sk



let
Více než

zkušeností Absorbine.
Značka, které  
váš kůň důvěřuje.
Špičkové americké výrobky na českém trhu.



Profesionálny 
HORECA SERVIS
• Jedinečná a široká ponuka chladeného a mrazeného tovaru,  

vrátane zmrzliny Algida

• Mrazené múčne dobroty vyrobené podľa tradičných receptúr,  
známe pod značkou Stará mama

• Vlastná logistika zabezpečuje rozvoz do takmer  
11 000 prevádzok na celom Slovensku

• Pri objednávkach do 16:00 je dodanie tovaru nasledujúci deň 

• Výber z nákupných kanálov: obchodný zástupca, callcentrum, e-shop

www.hopefamily.sk
www.eshop.hopefamily.sk
www.mojastaramama.sk

callcentrum
T: 052/4260970
E: objednavky@hopefamily.sk

Výrobca a distribútor potravín

když ji miluješ,
není co řešit!



Tri nové značky nájdete už teraz vo Vašom veľkoobchodnom stredisku. www.metro.sk

Jasná voľba pre kvalitnú gastronómiu

 SUROVINY 
PRE GASTRONÓMIU

  NÁSTROJE 
A DOPLNKY

EXKLUZÍVNE 
PRODUKTY

EXK
PRO

Metro-chef_Hotelier_210x297.indd   1 10.07.18   11:37

www.nubium.sk

NAŠE PLOCHY,
VAŠE ÚSPECHY

NUBIUM_inzercia2.indd   1 21.10.18   18:29
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GST-B100 . GM-5600 . GM-6900
For more information about the 
G-SHOCK collections: g-shock.eu

Image shows (left to right): GST-B100-1AER (   )
GM-5600-1ER, GM-6900-1ER

Zoznam predajcov nájdete 
na casio-watch.sk

# N E V E R G I V E U P
BORN IN RESIN. EVOLVED TO METAL


