
September   

Svetový deň prvej pomoci (druhá septembrová sobota ) 

 

 

 

Aj tento rok si v druhú septembrovú sobotu pripomíname Svetový deň prvej pomoci. Prax 

ukazuje, že deti sú schopné už v útlom veku pochopiť a naučiť sa základné zručnosti na 

záchranu ľudského života. Práve oni môžu vo svojich školách, komunitách či rodinách zohrávať 

kľúčovú úlohu v prípade nehody či úrazu. 

Niekoľko rokov približuje prvú pomoc deťom v materských školách a žiakom i študentom 

základných a stredných škôl. Zabezpečujeme pravidelné stretnutia v rámci  krúžku prvej 

pomoci. 

Snažíme sa, aby sa mladí ľudia pravidelne venovali problematike prvej pomoci a získavali 

potrebné zručnosti. Deti a mladí ľudia veľmi radi zdieľajú a ukazujú svojmu okoliu, čo nové sa 

naučili. Úplne prirodzene a nenútene tak môžu pre problematiku prvej pomoci zapáliť nielen 

svojich rovesníkov, ale aj súrodencov a rodičov. V priebehu školského roka žiaci svoje 

zručnosti prezentujú aj na súťažiach prvej pomoci. 

Znalosti poskytovania prvej pomoci pomáhajú byť zodpovednejším k sebe i svojmu okoliu. 

 

 

 



Október   

Týždeň zdravej výživy  

 

Október je mesiacom, kedy sa častejšie skloňuje slovné spojenie zdravá výživa. Čelíme v 

súčasnosti mnohým problémom, ktoré súvisia so zdravou životosprávou, pretože väčšina ľudí 

zdravú výživu podceňuje. Avšak, správna výživa je jedným z hlavných činiteľov, ktoré 

vplývajú na náš zdravotný stav. Špeciálne treba dbať na zdravú výživu, ak ide o mladých ľudí, 

pretože v tomto prípade je v hre ich ďalší fyzický a psychický rozvoj. Mladým ľudom treba 

dávať pestrú a hlavne energeticky vyváženú stravu, pretože správna výživa neovplyvňuje len 

telesný rast a telesné zdravie, ale podporuje aj správny duševný vývoj. 

Výživová pyramída svojimi stavebnými kameňmi reprezentuje jednotlivé skupiny potravín. 

Potraviny, ktoré sú v najnižších poschodiach pyramídy by sa mali konzumovať najčastejšie 

a v najväčšom množstve. Čím sú potraviny umiestnené vyššie, tým by sa mali do jedálneho 

lístka zaraďovať menej. Na vrchole pyramídy sú potom tie potraviny, ktoré možno v strave 

úplne vynechať a na jedálnom lístku sa preto objavujú len vo výnimočných prípadoch. 

Plánujeme týždeň zdravej výživy v priestoroch našej školy, počas ktorého žiakom ponúkneme 

zdravé potraviny a jedlá. 

 

 

 



Medzinárodný maratón mieru 2.10.2022 

 

Medzinárodný maratón mieru 2022 tento rok zapísal už svoju 99. kapitolu. Uskutočnil sa prvú 

októbrovú nedeľu, teda 2.10. a jeho začiatok bol naplánovaný na 09:00h. Na najstaršom 

maratóne v Európe sa opäť predstavilo množstvo bežcov z celého sveta, ktorí sa pokúsili 

zabehnúť svoj najlepší čas.  

 

 
 

 

 Maratón (42,195 km) 
MSR v maratóne – V rámci MMM 2022 sa z poverenia Slovenského atletického zväzu 

uskutočnia v Košiciach Majstrovstvá SR v maratóne jednotlivcov a družstiev mužov a žien 

 Polmaratón (21,097 km) 

 Štafeta Magna maratón 4x¼ (42,195 km) 

 Inline (20 km) 

 Handbike (20 km) 

 

Tento rok sme mali opäť dvojnásobné zastúpenie v Štafete Magna maratón 4x¼, tím 

pedagógov reprezentovali vyučujúci predmetovej komisie zdravotnícky záchranár, tím 

žiakov bol zastúpený žiakmi z odborov zdravotnícky záchranár a masér. 

 

 

 

 



 Svetový deň duševného zdravia (10. október) 2022 

 

 

Hlavným cieľom duševnej hygieny je systém pravidiel a rád, pomocou ktorého vieme 

udržiavať, prehlbovať ale aj znovu obnoviť naše duševné zdravie a jeho rovnováhu. Rozumejú 

sa tým postupy, ktoré vedú k tomu, aby si človek vedel poradiť s každodennými aj náročnými 

situáciami či už v rodine, v škole alebo v práci. 

K týmto postupom zaraďujeme: poznanie seba samého, autoreguláciu hlavných oblastí 

psychickej činnosti vrátane umenia riadiť a využívať svoj čas čo najefektívnejšie (čas na prácu, 

odpočinok, prestávky), rozvoj a udržiavanie primeraných sociálnych kontaktov a väzieb, 

dodržiavanie zásad zdravého životného štýlu vo všetkých dimenziách (pravidelná fyzická 

aktivita na čerstvom vzduchu, vyvážená pestrá strava, dostatok spánku a podobne). 

 

„Keď sa vo svojom živote stretnete s nejakým problémom, s ktorým si neviete dať 

sami rady, nie je žiadnou hanbou vyhľadať odbornú pomoc. Na Slovensku existuje 

množstvo ambulantných zdravotníckych zariadení, na ktoré sa môžete obrátiť.“ 

 

 

 

 

 

 

 



November    

Šport v zime 

 

Je jedno, aké ročné obdobie je, vždy sa dá nájsť spôsob, ako si zašportovať. Zima fyzickej 

aktivite nebráni, a tak ani chladné zimné obdobie nie je výnimkou. Športoví koučovia a ďalší 

profesionáli sú zástancami pravidelnej fyzickej aktivity po celý rok. Je však rozumné 

prevádzkovať šport vonku, aj keď je pod nulou? 

Správne zvolené oblečenie je základ 

Keď sú svaly v činnosti, produkujú veľa tepla, a preto je príjemnejšie vyvíjať aktivitu na 

čerstvom vzduchu. Nič nebráni tomu, aby sme v zime vonku športovali. Či už v zime 

beháme, lyžujeme alebo jazdíme na bicykli, je nevyhnutné správne sa obliecť. Mnohí ľudia si 

myslia, že teplota tela je stála, ale sú na omyle. Jadro má stále tú istú teplotu, ale škrupina, 

ktorú tvorí koža a končatiny, má rôznu teplotu. Tepelná sonda, ktorá umožňuje regulovať 

našu teplotu, aby orgány dobre pracovali, leží v mozgu. Hlava a oči spôsobujú najvyššiu stratu 

tepla, tvrdia odborníci. 

Všetko s mierou 

Telo, s ktorým sme v zime zle zaobchádzali, bude oslabené. Práve z toho dôvodu je potrebné 

pri zimnom športovaní vonku dbať na jeho zahrievanie. Zahrievanie umožňuje uvádzanie 

šliach, väzov a svalov do funkčnej teploty. 

Zároveň je potrebné vzdať sa vytrvalostných športov, pretože zima môže mať negatívny dopad 

na fungovanie pľúc. Výkon pľúc je objem vzduchu, ktorý obieha v prieduškách. Ak vyvíjame 

fyzickú aktivitu, je tento objem obrovský. V chlade sa priedušky  nedokážu efektívne 

zahrievať. Musia byť teplé a vlhké, a ak to tak nie je, dochádza k zápalu, ktorý spôsobuje astmu 

pri fyzickej aktivite. 



Európsky týždeň boja proti drogám (3. týždeň v novembri) 

 

 

Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) droga je akákoľvek látka, ktorá po 

vstupe do živého organizmu je schopná pozmeniť jednu alebo viac funkcií, pôsobí priamo, 

alebo nepriamo na centrálny nervový systém a môže mať priznané postavenie lieku. Drogová 

závislosť nevzniká náhle, ale vyvíja sa postupne a súvisí so spôsobom života jednotlivca.  

     

V zmysle definície WHO „drogová závislosť je duševný a niekedy aj telesný stav vyplývajúci 

zo vzájomného pôsobenia medzi živým organizmom a drogou, charakterizovaný zmenami 

správania a inými reakciami, ktoré vždy zahŕňajú nutkanie brať drogu buď sústavne, alebo 

periodicky s cieľom prežívať jej psychické účinky alebo utlmovať nepríjemný pocit z 

nedostatku látky“. Alkohol je najpoužívanejšou „legálnou“ drogou na svete s hlbokými 

tradíciami. Spoločnosť ho vo veľkej miere toleruje aj napriek skutočnosti, že spôsobuje mnohé 

zdravotné a sociálne poškodenia. 

 

Časť mládeže, ktorá už má skúsenosť s legálnymi návykovými látkami, po čase, a často zo 

zvedavosti, nudy prejde aj k nelegálnym látkam. Z týchto drog k sledovaným u nás a v 

európskej populácii patria najmä marihuana, tzv. diskotékové drogy, resp. metamfetamín, 

pervitín, trankvilizéry, anabolické steroidy. Závažným rizikom je kombinované užívanie 

legálnych aj nelegálnych návykových látok. Náklonnosť k tomuto nebezpečenstvu drogovej 

závislosti vzniká najmä v detskom a dospievajúcom veku. A práve toto obdobie je veľmi 

dôležité pre rozvoj zdravej osobnosti a slobodného rozhodovania. 

 

 

 

 



December    

Svetový deň boja proti AIDS (1. december) 

 

 

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás.  

 

Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo 

postihnutými chorobou AIDS. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života. Na 

Svetový deň boja proti HIV/AIDS, ktorým sa stal prvý december, si ľudia na celom svete 

pripínajú červenú stužku, aby tak vyjadrili svoj postoj k HIV/AIDS. 

Červená stužka vznikla v New Yorku v roku 1991. Vytvorili ju umelci z „Vizuálneho AIDS 

klubu“ v rámci projektu „Projekt Červenej stužky“. Autori projektu zostali v anonymite. Vďaka 

tomu nevznikli nároky na autorské práva. Znak červenej stužky sa kopíruje zadarmo a nikto 

nemá zisk z používania červenej stužky. 

 

 

 



Svetový deň čaju (15. december) 2022 

 

 

 

Pripadá na 15. decembra a prvýkrát sa slávil v roku 2005 v indickej metropole Naí Dillí. 

S cieľom potvrdiť práva pracovníkov v čajovom rezorte a zachovať tento rezort ako trvalo 

udržateľný viedlo predstaviteľov CEC, aby bol 15. december vyhlásený za Medzinárodný deň 

čaju. Len v Indii v sektore čaju pracuje okolo 10 miliónov ľudí. 

Tisícročia sa traduje, že zelené čaje majú liečivé účinky. Najmä zelený i čierny čaj znižuje 

riziko vzniku rakoviny pľúc, hrubého čreva a kože. Pitie čaju preventívne pôsobí proti 

chorobám srdcovo-cievneho systému. V čaji sú obsiahnuté vitamíny C, B a betakarotén. 

Oolongy tvoria prechod medzi zelenými a čiernymi čajmi. Často sú pri príprave navoňané 

kvetmi, napríklad orchideou. 

Biely čaj sa vyrába iba z pupeňov a horných lístkov. Tie neprechádzajú mechanickým 

spracovaním ani oxidáciou. Biely čaj je takmer bezfarebný a pokladá sa za nápoj gurmánov. 

Biely čaj je produkovaný a dovážaný z Číny a Srí Lanky. 

Ovocný čaj, vlastne ani nie je čaj v pravom slova zmysle. Jedná sa o súbor sušených 

komponentov – jablko, ibištek, hrozienka, šípky. Ovocné čaje vznikajú aromatizovaním, čo je 

vlastne pridávanie rôznych aromatických látok, čím vzniká nepreberné množstvo chutí. 

Čaj z maté je považovaný za účinný zdroj energie pri duševnej a fyzickej vyčerpanosti, utlmuje 

pocit hladu. Pravidelné popíjanie maté pôsobí komplexne na celý organizmus omladzujúcim 

efektom.  

Možno sme vás týmto príspevkom inšpirovali a dnes si pripravíte a dáte spolu s nami dúšok 

tohto lahodného a zdravého moku. 



Január   

Dôležitosť pitného režimu  

 

 

 

Ľudské telo je zložené až z 60-70% z vody 

Nie nadarmo sa už na základnej škole učíme o kolobehu vody. Jeden, na prvý pohľad 

menší kolobeh vody, totiž prebieha aj v našom tele. Vodná bilancia, ktorá je neustále v pohybe 

by mala pozostávať asi z 2,5 litra, ktoré príjmeme a vydáme. Toľko sa vylúči tekutín 

priemerne za deň močom, potením, dýchaním a stolicou. Časť z tohto množstva si telo zvládne 

samo metabolizovať a v tele zachovať, ale na nás je, aby sme zvyšnú časť doplnili. Stravou a 

priamo vo forme tekutín by sme každý deň mali prijať aspoň 1,5 litra vody. 

Nebezpečenstvo menom dehydratácia 

Prečo je dehydratácia tak obávaná ? Nejde totiž len o to, že ak človek dostatočne nepije, že 

môže nielen v horúcom počasí aj omdlieť, alebo si spôsobiť ťažký úpal, šok, prehriatie aj 

obehové zlyhanie, alebo miernu dehydratáciu či inú komplikáciu. Už so stratou 2% telesnej 

hmotnosti na báze tekutín strácate až 20% svojho výkonu. A nemusíte zrovna fyzicky pracovať, 

vaše výkony to ovplyvní aj pri práci s počítačom. 

Dehydratácia zvyšuje riziko vzniku: 

 zápchy, 

 opuchov končatín a zadržiavanie vody v tele, 

https://www.benulekaren.sk/zapcha-a-prehanadla


 bolesti hlavy, 

 infekcii močových ciest, 

 porúch funkcie obličiek,  

 obličkových i močových kameňov. 

Príznakom dehydratácie môže byť nenápadná bolesť hlavy, ale aj únava a malátnosť. Človek 

má často suché pery aj jazyk. Pri močení vylučuje tmavožltú moč. Pri jedle zle hydratovaný 

človek čká a tlačí ho okolie žalúdka. Zle sa koncentruje a jeho psychická i fyzická výkonnosť 

je na ústupe. Trpí zápchami. Na pokožke človeka s trvalou miernou dehydratáciou potom 

sledujeme jej suchosť a sklon k tvorbe drobných šupiniek. Neobvyklá únava sa časom preklápa 

aj do zvýšenej spavosti. 

Akým množstvom správne doplniť denne tekutiny 

Ak vaše telo už trpí a máte vďaka nedostatku tekutín aj pocit smädu, k tejto fáze už nemalo 

vlastne ani dôjsť. Signál smädu totiž prichádza, ak ste stratili už 1-2% telesných tekutín. Je 

nutné teda piť pravidelne. Koľko by ste mali denne vypiť tekutín zistíte jednoduchým 

výpočtom. Na každých 15 kilogramov vašej telesnej váhy by ste mali denne zvládnuť prijať 0,5 

litra  tekutiny. Ukážkový výpočet pri hmotnosti 75 kg by potom mohol vyzerať takto: 

75 : 15 = 5 … 5 x 0,5 = 2,5 litra 

Ako doplniť pri cvičení minerály? 

Ako už sme spomenuli, pri cvičení z tela odchádza veľké množstvo tekutín a s nimi i minerály. 

Tie ak nedoplníte priamo s vodou, napríklad stredne mineralizovanými vodami, môžete bez 

problémov prijať v dostatočnom množstve aj v potrave. Skvelým spôsobom je solenie 

prírodnou himalajskou soľou s preukázateľne širokým spektrom minerálnych látok, ďalej 

orechy, semená, strukoviny, zelená zelenina ako špenát, brokolica a kel, najrôznejšie rastlinné 

klíčky, ale aj mliečne výrobky, vajcia a tmavé a rybie mäso.  

 

 

 

https://www.benulekaren.sk/lieky-na-migrenu-a-bolest-hlavy
https://www.benulekaren.sk/infekcia-mocovych-ciest


Zdravé raňajky – úspešný celý deň   

 

Hovorí sa, že raňajky sú základom úspešného dňa. Aké raňajky si ale vybrať , keď sa vám 

nechce pri ich príprave tráviť dlhé hodiny? Máme pre vás  tipy na zdravé a rýchle raňajky, ktoré 

zvládnete za 10 minút. 

Čo sa týka spomínaných výživových látok, zohľadnite aj to, akú aktivitu máte počas dňa. 

Bielkoviny vás zasýtia na dlhší čas a sú pre telo nevyhnutné. Na druhej strane 

zdravé sacharidy a tuky v menšom množstvo dodajú telu potrebnú energiu na výkon pred 

obedom. Vitamíny a minerály sú pre telo rovnako nevyhnutné a vláknina zase pomôže k 

lepšiemu tráveniu a dodá pocit zasýtenia. 

Zdravé raňajky a ich dôležitosť 

Pre mnohých ľudí sú fit raňajky dôležitá súčasť každého dňa, pre iných sú však len 

nevyhnutnosť, ktorú vybavia rýchlo cestou do práce. Ak sa však naučíte správne a dobre 

raňajkovať, prejaví sa to na vašom lepšom zdraví. 

Ako sa naučiť raňajkovať? 

Patríte do skupiny, ktorá neraňajkuje? Prípadne sa vaše raňajky skladajú iba z kávy? Je 

teda najvyšší čas zistiť, čo robiť, aby ste sa to naučili a zároveň sa cítili dobre. Tu je 

niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu zlepšiť vašu disciplínu:  

https://www.healthline.com/nutrition/12-healthy-high-carb-foods
https://www.fitland.sk/zdrave-tuky/


 vstávajte o niečo skôr – príprava ľahkých raňajok vám zaberie len niekoľko minút, 

rovnako ako ich konzumácia. Niekedy je náročné stíhať ráno rodinu, či iné 

povinnosti, a to hlavne vtedy, keď sa ponáhľate do práce, ale bude vám stačiť aj 20 

minút navyše; 

 zdravé raňajky si naplánujte – čo tak si pripraviť vaše raňajky ešte večer do 

chladničky tak, aby ste ich mali pripravené? V závislosti od toho, čo radi jete, je to 

opäť len niekoľko minút navyše. Na raňajky tiež myslite, keď budete v obchode a 

vybavte sa potravinami, ktoré sa vám práve ráno hodia; 

 vymeňte koláčiky či croissant za niečo lepšie – mnohí z nás si v snahe vybaviť 

svoje raňajky čo najrýchlejšie volia tú práve nie najvhodnejšiu alternatívu vo forme 

koláčov, alebo iného nezdravého pečiva. Ak máte ráno chuť na sladké, avšak je to 

len otázka organizácie a zvyku. 

Ak ráno nepociťujete hlad..... 

Mnoho ľudí neraňajkuje preto, lebo jednoducho nemá hlad. Ten je však len dôsledkom 

dlhodobého vynechávania raňajok. 

AK NERAŇAJKUJETE, ZVYŠUJE SA HLADINA VAŠICH STRESOVÝCH HORMÓNOV. 

Tento stresový hormón môže pôsobiť v organizme dvomi spôsobmi. Ak nepociťuje hlad 

iba občas, dôvodom môže byť aj náročné stretnutie alebo ťažká skúška v daný deň. Ak teda 

vynecháte raňajky občas, nič vážne sa nestane.  

Ak sa to však stáva pravidlom, vaše telo sa prenastaví do šetriaceho režimu. Dôsledkom 

tomu je váš nízky apetít ráno. Organizmus funguje naozaj ako hodiny, čiže tento zvyk sa 

prejaví aj na ňom. Stereotypy je potom ťažké meniť, a preto ak ráno dlhodobo 

neraňajkujete, telo si už raňajky nepýta, lebo vie, že ich nedostane.  

Tento efekt má však tendenciu prejaviť sa neskôr. Ak je vaše prvé jedlo dňa obed, 

pravdepodobne budete viac jesť aj večer, prípadne si doprajete jedlo, ktoré má množstvo 

kalórií, čo nie je najsprávnejšie. 

 



 

Hrianka s vajíčkom a avokádom 

Avokádo je stále obľúbenejšou ingredienciou pri príprave raňajok. Nielenže je zdravé, plné 

vitamínov, ale je rýchle na prípravu. Pripravte si ho na raňajky k hrianke a vajíčkam. Vajíčka 

sú na raňajky ideálnou voľbou, lebo sú bohatým zdrojom bielkovín, vitamínov a antioxidantov. 

Navyše priaznivo pôsobia na hladinu cholesterolu v krvi a sú prevenciou pre srdcovo-cievnymi 

ochoreniami. 

Ako na to? 

Pripravte si: hriankovač, toastový chlieb či iné pečivo vhodné do hriankovača, zrelé avokádo, 

vajíčka, soľ a korenie. Množstvo záleží na množstve ľudí, pre ktorých raňajky pripravujete, 

všeobecne si na jednu porciu vystačíte s jedným avokádom a dvomi vajíčkami. 

Postup je veľmi jednoduchý – toast opečte v hriankovači. Vajíčka pripravte na spôsob, aký máte 

najradšej, či už preferujete praženicu alebo volské oko. Avokádo rozkrojte napol, zbavte ho 

jadra a polievkovou lyžicou vyberte dužinu. Následne ho nakrájajte na tenšie plátky. Hrianky 

potrite trochou masla a dajte naň vajíčka. Navrch položte plátky avokáda a posoľte a okoreňte 

podľa chuti. Dobrú chuť! 

 

https://hriankovace.heureka.sk/

