
Medzinárodný deň turistických sprievodcov, turistické 

trate v okolí Košíc 

Mesto Košice - metropola východu, ležiaca na rieke Hornád na západnom okraji Košickej kotliny 
má dlhú a bohatú históriu. Po stáročia bolo najvýznamnejším strediskom celého regiónu, 
prirodzeným centrom obchodu, remesiel, kultúry a vzdelanosti. 

Región Košice a okolie leží na východe Slovenska. Jeho jadrom je Košická kotlina s pôdorysom 
v tvare obráteného písmena L. Úrodnú a husto osídlenú kotlinu obkolesuje veniec pohorí, ktoré 
poskytujú výborné možnosti na turistiku a rekreáciu. 

Západnú časť zapĺňajú tri horské skupiny patriace do Slovenského rudohoria. Na severozápade 
sa do masívu Čiernej hory hlboko vrezal Hornád. Mohutný zalesnený chrbát Volovských vrchov 
kulminuje majestátnou Kojšovskou hoľou s výbornými možnosťami na turistiku a lyžovanie. 
Centrom rekreácie pri vode je nádrž Ružín, ozdravný pobyt a relax v prírodnom prostredí 
ponúkajú klimatické kúpele Štós. 

Na juhozápade regiónu sa rozprestiera osobitá krasová krajina s planinami Slovenského krasu 
a Jasovskou jaskyňou. 

 

Metabolizmus a trávenie potravy 

 
 

https://slovakia.travel/ruzin-vodna-nadrz
https://slovakia.travel/kupele-stos
https://slovakia.travel/jasovska-jaskyna


Ako naštartovať svoj metabolizmus? 
 
Dr. Bukovský: Ak je štítna žľaza v poriadku , tak odporúčam naštartovať metabolizmus týmito 
siedmimi krokmi: 

1)     Prestanete diétovať 

2)     Upravíte zloženie stravy – ak obmedzujete sacharidy, začnete prijímať 
bezpečné   a zdravé formy sacharidov = obilniny a celozrnné potraviny, strukoviny, zelenina a 
ovocie 

3)      Pridáte do svojho programu fyzickej aktivity silové cvičenia – aspoň 3-krát týždenne 40 
minút 

4)      Zlepšite pitný režim – viac tekutín = lepší krvný obeh 

5)      Destresujte sa a zlepšíte svoju spánkovú hygienu (= množstvo a kvalita spánku)  – 
deficit kvalitného spánku a chronický stres sú pre metabolizmus ako hustá hmla pre vodičov 

6)      Počas dňa budete fyzicky aktívny aj v malých a krátkych epizódach – predstava, že 
celodenné sedenie vykompenzujete hodinovým cvičením vo fitku, je naivná a zradná 

Medzinárodný deň šťastia  

 
 

Čo robiť, aby bol človek šťastnejší, je postavená na našej prirodzenosti: 

1. Byť čo najviac vonku, lebo ľudia sú „outdorové živočíchy“. Príroda a slnko 

pôsobí aj v zlom počasí na telo a myseľ upokojujúco a pobyt v lese je 

zdrojom radosti. 

2. Sme sociálne tvory. Vždy , keď môžeme, niekomu zavolajme, spojme sa 

s ľuďmi – s cudzími, blízkymi priateľmi, s kolegami z práce. Buďme 

v kontakte! 

3. Samozrejmosť je byť v pohybe. Hýbme sa, fyzicky pracujme, vybehnime 

na prechádzku, bicykel. Zadýchajme sa, spoťme sa. Vyplavia sa endorfíny. 

 

 

 

 

 



Tuky priateľ či nepriateľ ?  

 

 
Tuky „zahmlievajú“ mozog 

(úryvok z knihy Dr. Bukovského Plán B: 30-dňový manuál zdravého chudnutia) 

Maslo či olivový olej? Slanina alebo avokádo? Mozog reaguje na rôzne tuky v našej strave 

úplne odlišne. Ešte stále nevieme ani zďaleka všetko, ale isté je, že to maslo (krémové zákusky) 

a slanina (mastné mäso) mozgu veľmi nepomáhajú. Ani pri chudnutí. Toto je pár zaujímavých 

informácií: 

• mastné jedlo zvyšuje v mozgu tvorbu galanínu • to je hormón, ktorý po pečenej kačici alebo 

smotanovej torte vyvoláva vo vašom mozgu uvoľnenie a podobné pocity ako heroín a kokaín 

= závislosť od mastného jedla vzniká rýchlo, ťažko sa (napríklad po Vianociach) brzdí a ťažko 

sa schováva pod šatami • galanín nás automaticky programuje na ďalšie mastné jedlo = 

fritované hranolčeky si pýtajú ďalšie hranolčeky a jeden guľáš si pýta ďalší guľáš • olivový olej 

alebo avokádo nemajú taký silný návykový účinok – ak by mali, ten Fero odvedľa by sa už 

dávno napchával aj avokádom, nielen škvarkami! 

• zdá sa, že zo všetkých tukov a mastných kyselín najviac chudnutie sabotuje 

kyselina palmitová – centrum hladu v mozgu nepočuje, že hormón leptín už zúfalo kričí 

„Koniec večere! Už dosť!“ • navyše, znižuje účinok inzulínu a spomaľuje metabolizmus 

(Benoit a spol., september 2009) • najviac palmitovej kyseliny obsahuje: maslo, zmrzlina, 

zemiakové čipsy, syry a smotana • aha, že prečo zmrzliny alebo smotanovej torty nie je nikdy 

dosť! 

• trans mastné kyseliny podporujú nervozitu, napätie a agresivitu • negatívne emócie vedú 

k prejedaniu • najviac trans mastných kyselín obsahujú stužený pokrmový tuk (plnky 

keksov, dobošiek, oplátok a pod.), lacné polevy, sušené polotovary, čipsy, fritované a mrazené 

jedlá a pod. 

• nasýtené mastné kyseliny (= živočíšne tuky) znižujú prekrvenie mozgu, najmä dôležitých 

oblastí, ktoré narábajú s emóciami a novými informáciami (Frank a spol., jún 2012) • to potvrdí 

asi každý, kto už zažil nedeľný poobedný „kolaps ducha“.  

Výskumy už v minulosti ukázali, že človek sa ľahšie a častejšie 

preje mastným než sladkým jedlom. Nechcem tu v žiadnom prípade obhajovať tony cukru, ale 

urobte si svoj vlastný „zážitkový experiment“: čoho dokážete „na posedenie“ zjesť viac • 

chleba s medom alebo chleba s masťou? • palaciniek či majonézového šalátu? • ryžového 

nákypu alebo francúzskych zemiakov? • cukrovej vaty alebo slaniny? Cukor bez tuku je pre 

nás príkry, nedokážeme ho zjesť veľa naraz. (Zoberte si cukorničku a skúste si to!) Situácia sa 

však zásadne zmení, ak sa k cukru pridá tuk = čokoláda, zmrzlina, krémeše, hm... Alebo vy ste 

z inej planéty?  

http://www.akv.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1041


Totálne vynechanie sacharidov zo stravy a diéta s vysokým podielom tukov (napr. Atkinsova 

diéta, rôzne paleo diéty a pod.) spôsobí ketózu, ktorá síce priaznivo ovplyvňuje liečbu 

niektorých vážnych neurologických ochorení, ale rozhodne to nie je vhodná forma výživy pre 

zdravých ľudí (napr. neliečená cukrovka = ketóza) Z knihy Igor Bukovský: Plán B) 

 

Svetový deň zdravia 7.4. 
 

Každoročne na tento deň pripadá Svetový deň zdravia (World Healthy Day), ktorý bol 

vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ako pripomenutie vzniku 

WHO v roku 1948. Tento dátum býva tradične sprevádzaný celosvetovými podujatiami 

sústreďujúcimi sa na každoročne vyhlasovanú tému.  

 

V súvislosti s pandémiou Covid 19 – odporúčame základné hygienické návyky 

 
 

Dodržiavaním základných hygienických návykov, najmä dôkladným umývaním rúk, môžete 
zabrániť šíreniu respiračných ochorení, ku ktorým patrí aj COVID-19. 
 
Pravidlá pre čisté ruky: 
1. Každé umývanie rúk má trvať 40 – 60 sekúnd 
2. Navlhčite si ruky teplou vodou a naberte si dostatočné množstvo mydla 
3. Ruky si potierajte spôsobom dlaň o dlaň, pokračujte preložením dlane pravej ruky na chrbát ľavej 
ruky s čistením vnútorných strán prstov a opačne 
4. Trením čistite spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a opačne, následne zovrite prsty jednej ruky 
do dlane a potierajte si ich oproti druhej dlani 
5. Nasleduje čistenie ľavého palca krúživým pohybom pravou rukou a opačne 
6. Ľavú dlaň si čistite krúživým pohybom spojenými prstami pravej ruky a opačne 
7. Ruky si opláchnite vodou a dôkladne utrite jednorazovou utierkou alebo čistým uterákom 

 

Ruky si umývajte: 
- po každom návrate domov (do práce...) z vonkajšieho prostredia 
- pri akomkoľvek pocite nečistých rúk 
- po ceste v prostriedkoch hromadnej dopravy 
- pred, počas a po príprave jedla 
- pred konzumáciou jedla 
- po každom použití toalety 
- pred manipuláciou s bábätkom a po výmene znečistenej plienky 
- po manipulácii so zvieratami a ich krmivom 
- po manipulácii s odpadom a odpadovým košom 
- pred a po návšteve nemocnice, lekára 

 
Aj takto sa ochránite pred respiračnými ochoreniami: 
- Vyhýbajte sa, ak je to možné, miestam s vysokou koncentráciou ľudí 
- Dezinfikujte povrchy a kľučky dezinfekčnými prostriedkami s obsahom chlóru či jódu 
- Pri kýchaní a kašľaní si vždy zakryte ústa jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju 
zlikvidujte 
- Nedotýkajte sa očí, úst a nosa kontaminovanými rukami 
- Snažte sa dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo 
kýcha 
- Myslite na to, že choroboplodné zárodky môžu byť na tlačidlách zvončekov, na vodovodných 
batériách, na nákupných vozíkoch a iných predmetoch, ktoré bežne používate 
  

 
 

http://www.akv.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1042
http://www.akv.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1042
http://www.akv.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1041


 
 
 

 
 

 



Vajíčka v strave tínedžerov – recepty 

Fitness recepty na raňajky s vajíčkami 
Keď sa povie slovo raňajky, mnohým sa vybaví voňavá omeleta, praženica alebo iné 
rýchle jedlo z vajíčok. Práve vajcia na rôzne spôsoby sú totiž obľúbeným jedlom na 
raňajky. Fitness recepty na raňajky s vajíčkami, sú ale o niečo kreatívnejšie, ale 

hlavne sú chutné a zdravé. 

Vyskúšaj praženicu s hubami a špenátom, cuketový šalát s praženicou alebo hrianky 
s avokádom, praženicou a reďkovkou. Vajíčka ale nájdeš zakamuflované aj v iných 
fit receptoch. Začni deň fitness raňajkami a ochutnaj zaujímavú slanú ovsenú kašu 

alebo zapečené vajíčka s quinoou v paprike. Vajcia sú výdatným zdrojom 
hodnotných bielkovín, ktoré ocenia hlavne športovci pri naberaní svalovej hmoty. 

Okrem bielkovín sú bohaté aj na množstvo mikronutrientov a dobre zasýtia. 
Konzumácia vajec tak jednoznačne patrí k zdravému životnému štýlu a mali by byť 

súčasťou pestrej a vyváženej stravy, v akejkoľvek forme. 

 

 

Fit karfiolová praženica s pórom 
Karfiol netreba predom predvárať. Stačí, ak ho nakrájame najemno a následne 
popražíme do mäkka na panvici pred tým, než k nemu pridáme vajíčka. Verte mi, je 
to veľká dobrota. A keď sa k tejto praženici pridajú aj čerstvé bylinky, je priam 
neodolateľná. Perfektne k nej pasuje pažítka, oregano, bazalka alebo aj kôpor. 

Vidím to tak, že inú praženicu už v najbližšej dobe ani robiť nebudem. Fit karfiolová 
praženica s pórom je totiž odteraz môj úplný favorit. Podávať ju môžete samostatne, 
so zeleninou alebo aj s celozrnným pečivom. 



 

Špenátová shakshuka 
Vajíčka so špenátom v paradajkovej omáčke, to je teda chutná trojka. Na tento 
recept sa najlepšie hodia sekané paradajky z plechovky, keďže obsahujú ten 
správny pomer paradajkového pyré k sekaným paradajkám. Ak však chcete použiť 
čerstvé paradajky, môžete si konzistenciu prispôsobiť pomocou dodatočného 
paradajkového pyré. 

Na prípravu tohto receptu budete potrebovať iba jednu panvicu. Recept je naozaj 
úplne jednoduchý, verím teda, že sa podarí každému. Shakshuka je perfektná ako 
zdravá večera či raňajky. Tradične sa servíruje na panvici a ponára sa do nej pita 
chlieb. Existuje niekoľko spôsobov, ako si ju pripraviť, tento je však jeden z tých 
najrýchlejších a najjednoduchších. Zároveň ide o výživné jedlo s vysokým 
obsahom stopových prvkov aj bielkovín. 

 


