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EDITORIÁL
Leto v roku 1990 bolo pre našu rodinu leto táborov.
Ten prvý bol z podniku, kde som vtedy pracovala.
Celiakia mi určila miesto vedúcej a pomocnej kuchárky. Podobný motív mala aj kolegyňa, ktorej syn
prekonal detskú mozgovú obrnu. Martinko skončil
štvrtú triedu. Prevažnú časť roka strávil v škole
pre hendikepované deti na Mokrohájskej a štyri
mesiace v špecializovanom zariadení v Čechách sa
snažili rozhýbať jeho čiastočne ochrnuté telo. Ťažko chodil, mal nekoordinované a často nepredvídateľné pohyby, menej zrozumiteľne rozprával.
Obidve sme dostali na starosť dievčatá. Naši chlapci boli v chlapčenských oddieloch. Mama Soňa mala veľké obavy ako Martina príjmu
zdraví 8-10 roční zurvalci, ktorí sa už počas cesty v autobuse zoznamovali spôsobom
„kto je naj...“. Hneď sa našlo zopár takých, ktorí Martina nazvali čaptošom. Ale toto sme
my dospelí v zárodku zarazili.
Martin si čoskoro našiel svoje miesto. Na deväťdesiat detí bol jeden ping-pongový stôl. Určili sme preto poradie a striedali sa v hre po pol dni a po oddieloch. Martin
mal privilégium. Hrávali stolný tenis v Čechách, bola to jedna z foriem rehabilitácie.
Hrával teda vždy, keď jeho oddiel mal taký program, ktorého sa nemohol pre svoj hendikep zúčastniť. A hral majstrovsky. „Vytrepal“ nás všetkých, vrátane nás dospelých. Samozrejme, že táborovú olympiádu v stolnom tenise nemohol vyhrať nikto iný. Po pár dňoch
si Martina obľúbili všetci. Bol totiž veľmi milý. A keď sa k nemu deti správali ohľaduplne
ale seberovne, Martin reagoval rovnako. Vyvrcholením bola na konci tretieho týždňa
nášho pobytu a pred návratom domov nočná hra. Martina nebudili. Zobudil sa však
sám a tak veľmi chcel ísť so svojim oddielom, že sa nedalo inak, len ho v noci zobrať do
lesa, kde zo všetkých síl plnil s ostatnými úlohy. “Zurvalci“ – vtedy už kamaráti, dávali
na neho veľký pozor, aby si niekde po tme neublížil. Určite by boli vyhrali, ale museli
dobehnúť všetci spolu a aj dobehli – aj s Martinom. Ich oddiel skončil na druhom mieste. Všetci chlapci vedeli, že keby išli bez Martina, sú jasní víťazi. Ani jeden z nich však
Martinovi ani len slovíčkom nenaznačil, že kvôli nemu nevyhrali. Všetci si pochvaľovali,
ako sa im darilo. To bol asi najkrajší moment z celého tábora, nie len pre mamu Soňu,
ale pre nás všetkých. Chcem veriť, že oveľa dôležitejšie bolo toto stretnutie pre ostatné
- zdravé decká. A Martin spoznal nových skvelých kamarátov.
Vidím paralelu s našou celiakiou. Tá síce nie je vidieť, ale tiež učí vnímavosti
a ohľaduplnosti, o ktorej by inak naše zdravé okolie netušilo. A nám zas prináša nové
vzťahy, širšie obzory a vedomosti. A v pri dodržiavaní prísnej bezlepkovej diéty vlastne
zdravý a plnohodnotný život bez nutnosti pomáhať si liekmi. Stále častejšie sa presviedčam, že aj keď to tak niekedy na prvý pohľad nevyzerá, tak príroda sa usiluje o rovnováhu a že každé zlo je v konečnom dôsledku na voľačo dobré. Prajem vám, aby ste v každej
situácii našli rovnováhu a tých správnych ľudí nablízku.

Mgr. Jana Juríková
šéfredaktor
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LIST MINISTERKY PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR

MINISTERKA PRÁCE,
SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR
Ing. Viera Tomanová, PhD.

Milí čitatelia,
je mi potešením, že sa Vám v tomto krásnom sviatočnom
čase môžem prihovoriť. V čase bilancovania, prehodnocovania práce a určovania ďalších priorít sa aj ja zamýšľam
nad mnohými vecami, ktoré súvisia práve s mojou prácou
a činnosťou ministerstva. Dobré veci potešia, z chýb sa
učím a beriem si z nich to podstatné do ďalšieho života.
Vždy mám na mysli, že moja práca je zároveň aj mojím
poslaním. Pretože pomáhať ľuďom v ťažkých životných situáciách si ani iné hodnotenie nezaslúži.
Na vlastnej koži, ako riaditeľka Domova sociálnej starostlivosti vo Veľkom Bieli, som sa presvedčila, že najdôležitejšie v práci s postihnutými a chorými ľuďmi je schopnosť
vedieť ich počúvať. A rozdávať lásku a porozumenie tým,
ktorí to najviac potrebujú.
A tak viem pochopiť aj Vás, milí priatelia – celiatici. Koľko
problémov musíte denne prekonávať, čo všetko musíte riešiť. Aj preto, aby sme Vám aspoň čiastočne uľahčili život,
prispievame na Vaše rekondičné pobyty, vydávanie tohto
časopisu, ako aj poradenstvo.
Pripravujeme nové legislatívne opatrenia. Budú - obrazne
povedané - „šité na mieru“. Či už ide o tzv. veľkú novelu
zákona o sociálnom poistení, zákona o službách zamestnanosti, ktorý podporuje zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím a zároveň vytvára nové pracovné
miesta formou chránených dielní a pracovísk. Poskytneme
finančné prostriedky – príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo pracoviska, ako aj na
dopravu zamestnancov.

čanov s rôznymi druhmi ťažkého zdravotného postihnutia
a to bez ohľadu na ich vek. To však neznamená, že tu nie
je priestor mnohé veci zlepšiť a skvalitniť túto pomoc. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny napríklad v roku
2008 pripraví nový zákon o kompenzácii sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.
V oblasti sociálnych služieb je mojou prioritou vytvoriť také
právne prostredie, ktoré by umožňovalo vzájomne previazať poskytovanie zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb tak, aby sa občanovi zabezpečila komplexná a kvalitná
pomoc bez ohľadu na to, či je napríklad v nemocnici alebo
v domove sociálnych služieb.
Na záver mi nedá nespomenúť, že v roku 2008 zvýšime
príspevok pri narodení prvého dieťaťa na 25 tisíc korún.
Od 1. januára budú rodičia nezaopatrených detí dostávať
v špecifických prípadoch príplatok k prídavku na dieťa vo
výške 300 korún. A som nesmierne šťastná, že sa mi podarilo presadiť vianočný príspevok pre dôchodcov.
Takže, milí čitatelia, úprimne Vám želám veľa zdravia, lásky a spokojnosti, ako aj vytrvalosti prekonávať prekážky,
ktoré nám každodenne prináša život.

Už súčasný systém sociálnej pomoci v rámci peňažných
príspevkov na kompenzáciu a sociálnych služieb pomáha
vytvárať podmienky pre integráciu znevýhodnených ob-
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DIETETICKÉ POTRAVINY >> Potraviny na recept

Množstvové
limity

% doplatku
pacienta

Doplatok
pacienta

Úhrada
zdravotnou
poisťovňou

Konečná
cena

039,

DP01J

Bezlepkové potravinové suroviny - základné

p.o.

094,

D0170

PROMIX-CH, zmes na prípravu bezlepkového chleba

plv 1 x 1000 g

NVL

SK

122,5

96,5

26,0

21,2245 %

095,

D0171

PROMIX-PK, zmes na bezlepkové pečivo

plv 1 x 1000 g

NVL

SK

122,5

96,5

26,0

21,2245 %

L2

096,

D0256

Cícerová múka instantná

plv 1 x 500 g

EXT

CZ

91,3

48,3

43,0

47,0975 %

L2
L2

Názov

100

Štát

Kód

Výrobca
lieku

Poradie

Doplnok

Zoznam bezlepkových potravín s účinnosťou od 1.1.2008. Zdroj www.health.gov.sk.

g
L2

097,

D0189

BEZLEPKOVÝ CHLIEB tmavý

1 x 500 g

LAB

CZ

60,4

48,3

12,1

20,0331 %

098,

D0188

BEZLEPKOVÝ CHLIEB mazanec

1 x 500 g

LAB

CZ

60,4

48,3

12,1

20,0331 %

L2

099,

D0190

BEZLEPKOVÝ CHLIEB svetlý

1 x 500 g

LAB

CZ

60,4

48,3

12,1

20,0331 %

L2
L2

100,

D0272

Knedľa bezlepková v prášku

250 g

NVL

SK

40,2

24,1

16,1

40,0498 %

101,

D0298

Mix B - bezlepková zmes na prípravu chleba

1000 g

SCH

I

185,9

96,5

89,4

48,0904 %

L2

102,

D0335

Muffin bezlepkový v prášku

plv 1 x 300 g

NVL

SK

63,0

29,0

34,0

53,9683 %

L2

57,7

29,0

28,7

49,7400 %

L2

103,

D0336

Bezlepkové zemiakové knedle

plv 1 x 300 g

LAB

CZ

040,

DP01J

Bezlepkové potravinové suroviny - špeciálne, múky

p.o.

100

g

104,

D0172

PROMIX-UNI, univerzálna bezlepková múka

plv 1 x 1000 g

NVL

SK

143,2

114,5

28,7

20,0419 %

L2

105,

D0173

PROMIX-T, univerzálna bezlepková múka tmavá

plv 1 x 1000 g

NVL

SK

143,2

114,5

28,7

20,0419 %

L2

106,

D0194

PROMIX-FORTE, silná bezlepková múka

plv 1 x 1000 g

NVL

SK

175,0

114,5

60,5

34,5714 %

L2

107,

D0337

PROMIX-UNI komfort - univerzálna bezlepková zmes pre automatické
pečenie

plv 1 x 400 g

NVL

SK

70,0

45,8

24,2

34,5714 %

L2

041,

DP01J

Bezlepkové potravinové suroviny - špeciálne, iné

p.o.

100

g

108,

D0175

KRUPICA bezlepková

plv 1 x 500 g

NVL

SK

113,7

61,7

52,0

45,7344 %

L3

109,

D0254

Strúhanka bezlepková pečivová

plv 1 x 350 g

NVL

SK

91,8

43,2

48,6

52,9412 %

L3

042,

DP01J

Bezlepkové potraviny - chlieb, pečivo

p.o.

100

g

110,

D0185

Chlieb bezlepkový svetlý (trvanlivý)

1 x 360 g

NVL

SK

105,0

59,1

45,9

43,7143 %

L2

111,

D0251

Chlieb bezlepkový tmavý (trvanlivý)

1 x 360 g

NVL

SK

105,0

59,1

45,9

43,7143 %

L2

112,

D0290

Pan Carré - bezlepkový biely chlieb

400 g

SCH

I

135,9

65,6

70,3

51,7292 %

L2

113,

D0291

Rustico - bezlepkový plnozrnný chlieb

400 g

SCH

I

149,6

65,6

84,0

56,1497 %

L2

114,

D0292

Panini - bezlepkové biele žemle

200 g

SCH

I

92,4

32,8

59,6

64,5022 %

L2

115,

D0293

Bon Matin - bezlepkové sladké žemle

200 g

SCH

I

106,9

32,8

74,1

69,3171 %

L2

043,

DP01J

Bezlepkové potraviny - cestoviny

p.o.

116,

D0180

PROCEL - bezlepkové cestoviny

1 x 250 g

NVL

SK

74,3

41,0

33,3

44,8183 %

L4

117,

D0294

Spaghetti - bezlepkové cestoviny

500 g

SCH

I

153,8

82,1

71,7

46,6190 %

L4

118,

D0295

Fusilli - bezlepkové cestoviny

500 g

SCH

I

153,8

82,1

71,7

46,6190 %

L4

044,

DP01J

Bezlepkové potraviny - doplnkové

p.o.

119,

D0296

Quadritos - bezlepkové kakaové oblátky

40 g

SCH

I

46,7

4,8

41,9

89,7216 %

L5

120,

D0297

Salinis - bezlepkové praclíky

60 g

SCH

I

49,0

7,2

41,8

85,3061 %

L5

121,

D0338

Bezlepkové tyčinky s pohánkou (extrudovaný výrobok)

1 x 85 g

NVL

SK

59,5

10,2

49,3

82,8571 %

L5

122,

D0339

Hviezdičky bezlepkové kakaové (extrudovaný výrobok)

1 x 100 g

NVL

SK

43,7

12,0

31,7

72,5400 %

L5

045,

DP01J

Bezlepkové potraviny - doplnkové

p.o.

123,

D0252

Limky - diétne keksy vanilkové máčané (bezlepkové)

1 x 150 g

NVL

SK

68,2

16,5

51,7

75,8065 %

L5

124,

D0253

Limky - diétne keksy kakaové plnené (bezlepkové)

1 x 150 g

NVL

SK

68,2

16,5

51,7

75,8065 %

L5

NVL

SK

78,7

22,0

56,7

72,0457 %

L5
L5

125,

D0340

MUESLI bezlepkové granulované

1 x 200 g

046,

DP01J

Bezlepkové potraviny - doplnkové

p.o.

126,

D0299

Bezlepkové sušienky

350 g

LAB

CZ

50,7

35,0

15,7

30,9665 %

127,

D0289

Bezgluténové müsli

375 g

SCH

I

176,6

37,5

139,1

78,7656 %

L5

128,

D0271

Linia natural

375 g

ONS

CZ

98,0

37,5

60,5

61,7347 %

L5

Skratka

Množstvové limity pre bezlepkové potraviny platné od 1.10.2007
Kód a názov skupiny

Do 5 rokov

Od 5 do 15 rokov

Nad 15 rokov

L2

DP01J Bezlepkové potravinové suroviny – základné
DP01J Bezlepkové potravinové suroviny – špeciálne
DP01J Bezlepkové potraviny (múka, chlieb, pečivo)

5kg *

6kg *

8kg *

L3

DP01J Bezlepkové potravinové suroviny – špeciálne (krupica)

½ kg

½ kg

½ kg

L4

DP01J Bezlepkové potraviny (cestoviny)

1kg

2kg

2kg

L5

DP01J Bezlepkové potraviny - doplnkové

6 ks

6 ks

6 ks

Množstvo
/mesiac

Množstvo
/mesiac

Množstvo
/mesiac

* Ak pacient uprednostní hotový bezlepkový chlieb alebo pečivo, daná hmotnosť sa mu odpočíta z množstva múk. Bezlepkové potraviny a suroviny je možné
predpisovať v množstve maximálne na tri mesiace. V skupine L5 (doplnkové potraviny) možno napísať celkove 6ks, nie z každého 6ks. Ostatné vyššie nemenované
potraviny z platného zoznamu bezlepkových potravín čiastočne hradených zo zdravotného poistenia (napr. strúhanka, knedľa atď.) nie sú množstvom limitované.

MUDr.Božena Pekárková 30.9.2007
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POĎME ZMENIŤ POHĽAD NA CELIAKIU
Príspevok Mgr. Libuši Kalvodovej prednesený na 2. stretnutí Slovenskej spoločnosti
celiatikov v Piešťanoch

Každý človek, ktorý sa stretne s nevyliečiteľnou chorobou,
nutne prežije svoje malé psychické peklo. Negatívne zážitky sú v podstate spoločné deťom i dospelým. Líšia sa len
stupňom vyspelosti vnímania, osobnostným založením,
hĺbkou postihnutia väzieb v sociálnom prostredí.
Negatívne psychické aspekty pri ochorení na celiakiu u dospelých sú najvýraznejšie v troch rovinách:
• doba od vzplanutia telesných ťažkostí do diagnostikovania celiakie,
• doba po stanovení diagnózy a trvalý život s celiakiou.
Doba do stanovenia diagnózy
Niečo mi je a neviem, čo to je. Hľadám príčinu a to buď
odhodlane alebo neodhodlane. V „odhodlaní“ s tým musím niečo urobiť - je to aktívne hľadanie pomoci napriek
pochybnostiam, obavám a neistote. Ak „neodhodlane“, je
to zbabelosť? - mal by som s tým tiež niečo robiť. Ale čo ak
je to rakovina? Tak, či tak, mi nepovedia pravdu. Postoje:
„útok“ verzus „útek“ sú vrodenými obrannými reflexami,
vlastnosťami každého živého tvora. Útok znamená „musím“, kým útek znamená „mal by som“. Je to celoživotný
postoj v každej situácii, ktorý býva extrémne silný v ohrození života. Očakávame, že ako sa postaví človek k životným ťažkostiam na začiatku k ich spoznávaniu, tak sa bude
správať voči svojej chorobe aj po celý zvyšok života.

CELIAKIA

Po zistení diagnózy
Už viem čo to je, ale neviem si rady. Každý bez rozdielu
sa spýta: prečo práve ja? Všetci si v tú chvíľu v duchu
pomysleli na svojich predkov a ich odkaz vám. A na svojich potomkov a váš odkaz im. Negatívne emócie napĺňajú väčšinu dňa celiatika. Prichádzajú a odchádzajú,
striedajú sa, ale neopúšťajú celiatika po dlhý čas. Negatívne emócie majú obrovskú silu. Väčšiu silu, než všetky
fyzické ťažkosti dohromady. Dokážu vytvoriť v myslení
pacienta slučku ako laso a držať človeka pod krkom hoci
po celý zvyšok života. To sa nedá zniesť a život môžu
sprevádzaťnegatívne nálady:
• pretrvávajúca beznádej - nič zlého som neurobil, predsa musím znášať zlý osud svojho rodu,
• osamelosť - nikto mi nepomôže, ak si nepomôžem
sám,
• zlosť - aká šialená nespravodlivosť, ostatní to majú ľahšie,
• strach - aj keď budem držať diétu, nikto mi nemôže
zaručiť, že napríklad, nedostanem rakovinu,
• bezmocnosť - na diétu sa nedá zarobiť, nemám silu
zháňať drahé potraviny a ani neviem, kam sa obrátiť,
• smútok - celiakia je moje prekliatie, som nanič, mám
veľa chýb, to je asi trest,
• stereotyp - dajte mi všetci pokoj, nechcem sa baviť
o zmene svojho života, nezmením svoje zásady, nezmením svoje zvyky.
Všetky negatívne nálady môžu vyústiť do depresia - chaosu smrteľných myšlienok bez konca. Čo to je, depresia?
Pomenovanie zlej nálady ako „depka“, to je skutočne detským čajíčkom oproti pravému významu tohoto slova.
„Depka“ je väčšinou smútok, zlá nálada, emočná búrka,
ktorá ale pominie, keď sa stratí jej príčina. Skutočná depresia je vysoko závažný psychopatologický stav, ktorý
v sebe skrýva všetky:
• klinické prejavy ako narušenie nálady, smútok, strata
záujmu o okolie, pocit prázdnoty, úzkosť, napätie, podráždenosť, poruchy myslenia, nerozhodnosť, pocity
viny, strata schopnosti sústrediť sa na niečo, neschopnosť pozornosti, samovražedné úvahy, poruchy aktivity,
pohybová stuhnutosť (akoby mal človek na sebe masku,
pričom stráca mimické prejavy, ale niekedy je to tiež
psychomotorický nepokoj),
• telesné príznaky - najmä nespavosť. Ľudia trpiaci skutočnou depresiou, sa preberajú zo spánku o jednej alebo
druhej hodine po polnoci a do rána už nezaspia. Buď sa
prejedajú alebo začnú trpieť anorexiou. Strácajú záujem
o sex. A čo je veľmi závažné mávajú srdcové ťažkosti
a žalúdočné bolesti.
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Depresia je tak veľmi závažné ochorenie, že treba takého
depresívneho pacienta ihneď, alebo čo najskôr priviesť
k psychiatrovi.
Začína to byť jasné, keď je už diagnóza celiakie zistená, menia sa sociálne vzťahy okolo „čerstvého“ celiatika. Možno
si všimnúť vrstvenie jeho okolia podľa skupín známych,
priateľov, príbuzných a pozorovať ich je niekedy naozaj pozoruhodné. Niektorí žasnú a poznamenajú: „Kto by to bol
povedal, že dostane takú chorobu“? Ďalší zo známych či
príbuzných si povedia: „To má za to, že si možno aj namýšľa“. A potom sú to tí, ktorí si naopak myslia: „Asi mu nič nie
je, keď neberie žiadne lieky. Čo s ním“! Medzi príbuznými
a známymi sú aj súcitní ale pasívni, ktorí utrúsia poznámku: „Čo sa dá robiť! Bude to musieť nejako zvládnuť, bude
si musieť poradiť.“ Potom sú súcitní, aktívni priatelia a známi, ktorí dávajú síce veľa rád zadarmo, ale takých, ktoré sú
väčšinou nanič“. Potom sú to blízki a spolupracujúci, ktorí
stoja pri pacientovi – celiatikovi v dobrom i v zlom a snažia
sa ho motivovať, čo je vynikajúce. Sú tu však aj spolupracujúci, ale cudzí ľudia, ktorí pomáhajú prostredníctvom
osvety na verejnosti a motivujú celiatika. To je to najlepšie,
čo celiatik potrebuje.
Pozor na sebaľútosť. V takej kritickej chvíli sa však môže
celkom „čerstvý“, hoci aj odhodlaný celiatik psychicky rozložiť, pretože celiakia je chronické ochorenie a má súčasne
aj sociálny rozmer. Celiatik však k svojmu životu potrebuje
správnu diétnu stravu, správnu podporu svojich najbližších
a kolektívne povedomie s ostatnými celiatikmi.
Celiatik si môže vybrať kvalitu života: buď trvalú sebaľútosť
alebo súžitie sa s chorobou.

ruje rozvoj kreativity pri príprave stravy, objasňovaní, čo to
je celiakia všetkým ostatným. Vďaka celiakii sa zoznámite
s mnohými báječnými ľuďmi, ktorých by ste asi ináč nespoznali. Vďaka celiakii spoznáte, že rovnako výnimoční
ľudia sú na celom svete. Vďaka celiakii môžete hľadať korene svojej výnimočnosti v genetike, v zemepise, aj v sociálnych vedách. Je len málo takých, ktorí sa obrátia svojej
výnimočnosti chrbtom a robia sa, že sú úplne ako ostatní.
Bez diéty, bez stravovacích obmedzení je to síce lacnejšie,
pohodlné, ale aj sebazničujúce. Zavádzajúce je myslieť si:
„Keď o probléme nebudem hovoriť, on sám zmizne. To je
detské magické myslenie. „Pštrosia politika“, ktorá môže
celiatika ľahko zahubiť. Diétnemu stravovaniu, psychickému vyrovnávaniu sa s chorobou, informovaniu sa, napríklad aj na webovej stránke: www.bezlepkovadieta.cz, tomu
treba dať jednoznačne za pravdu.
Pozitívne vlastnosti
Čo si treba v živote s celiakiou najviac hľadať? Najmä hrdosť, akčnosť, tolerantnosť, trpezlivosť a súdržnosť. Pamätajte si tieto pozitívne emócie, ktoré by vás mali motivovať.
Tieto vlastnosti neprichádzajú samé od seba, ale dajú sa
naučiť.
Kto nezabúda, že na konci tunela nájde cestu, nerúti sa počas dlhej cesty tmou.
Vážení celiatici, skúste v sebe niesť a podporovať pocit láskavej výnimočnosti.
Mgr. Libuše Kalvodová, klinická psychologička, Brno

Správanie sa v živote každého z nás riadi vrodené nastavenie na boj alebo útek z bojiska - z arény života. Sebaľútosť
je tu len ako barlička. V prvej chvíli po zistení celiakie si
pacient uvedomí, že mu ide o život, že jeho diéta je drahá, ťažko dostupná, že sa choroba prenesie na potomkov,
že partner celiatika sa často nechce stotožniť s odlišnosťou
jeho stravy.
Sebaľútosť dáva príležitosť k emočnému odreagovaniu sa
od vnútorného psychického napätia. „Vyplakať sa“ vtedy je
užitočné ako pre ženy, tak aj pre mužov. Chcem povedať,
aby sa muži nebáli plakať. Sebaľútosť je však zlou zimnou
kráľovnou, ktorá môže pacienta ovládnuť a doviesť až do
záhuby. Sebaľútosť je jedna z najzradnejších negatívnych
emócií. Sladko chutí ako každá, zradná droga.
Je na celiakii niečo pozitívne?
Celiakia nie je jednoznačne smrteľnou chorobou. Je trvalou skúškou pacientovej odvahy a vytrvalosti. Učí svojich
klientov sebaovládaniu, zdržanlivosti a rozvážnosti, uvážlivému výberu diétnych potravín a stravy. Rozhodne podpo-
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ODBORNÝ PRÍSPEVOK >> PROBIOTIKÁ
PROBIOTIKÁ - výrobky s probiotickou kultúrou
Probiotické mikroorganizmy, ktoré osídľujú hrubé črevo,
nie sú len pasívnymi kolonizátormi, ale spolu s črevom
a jeho lymfatickým tkanivom vytvárajú ucelený systém,
v ktorom majú schopnosť upravovať porušenú črevnú
rovnováhu, stimulovať vylučovanie imunoglobulínov
a podporovať mechanizmy prirodzenej imunity.
Probiotické produkty zaznamenali v poslednej dobe
značný rozmach. Označenie „probiotické“ pochádza
z gréčtiny, voľne preložené znamená ,,pre život“, z čoho vyplýva, že ide o výrobok určený na doplnenie počtu mikroorganizmov s priaznivým účinkom na trávenie
nestrávených zvyškov potravy v tenkom a hrubom čreve
človeka. Avšak probiotiká sa pridávajú aj do tepelne neopracovaných fermentovaných mäsových výrobkov za
účelom zvýšenia trvanlivosti a zlepšenia senzorických
vlastností, no treba vyzdvihnúť aj probiotický význam
mikroorganizmov týchto produktov.
Charakteristika probiotických kultúr
Probiotické baktérie vyvolávajú zdravotne prospešné
účinky prostredníctvom imunitnej regulácie, a to najmä
udržovaním rovnováhy medzi prozápalovými a protizápalovými cytokínmi. Preto sa môžu použiť ako inovačné
prostriedky na zmiernenie črevného zápalu, normalizáciu dysfunkcie črevnej mukózy a utlmenie hypersenzitívnych reakcií.
Jednotlivé funkčné požívatiny a doplnkové výživové prípravky by sa mali pravidelne kontrolovať, najmä, či obsahujú deklarovaný probiotický kmeň v uvádzanom počte
zárodkov. To je základnou podmienkou probiotického
účinku. Dôležitá je aj denná megadávka životaschopných zárodkov, ktorá by mala byť najmenej 108. Probiotiká podávané v menších množstvách sú prakticky
neúčinné.
Vlastnosti probiotík a probiotických potravín
- musia byť súčasťou stravy
- musia byť prítomné vo forme živých buniek, a to najlepšie vo veľkých množstvách ešte pred požitím stravy

- musia byť stabilné a doba ich životnosti musí presahovať
dobu trvanlivosti výrobku
- musia mať zdravotne prospešné účinky na organizmus
hostiteľa
Probiotická potravina je potravina, obsahujúca živé
probiotiká, ktoré sa vyskytujú v dostatočnom množstve
a majú zdravotne prospešné účinky až do konca doby trvanlivosti danej potraviny.
Prebiotiká sú látky nestrávené v tenkom čreve, ktoré sa
dostávajú do hrubého čreva, kde slúžia ako špecifický
substrát pre určité druhy baktérií, ktorých vývoj tak podporujú.
Medzi nestráviteľnými sacharidmi má väčšina oligosacharidov obsiahnutých v rôznych potravinách, (čakanka,
cesnak, cibuľa a artičok), väčšinu z vlastností potrebných
na to, aby bolo možné označiť ich ako prebiotiká. Veľa
z týchto látok napomáha rastu niektorých endogénnych
bifidobaktérií.
Symbiotiká sú preparáty, ktoré majú vlastnosti alebo sú
zložené z prebiotík aj probiotík a nachádzajú sa predovšetkým v mliečnych výrobkoch.
Príklady potravín s obsahom probiotickej kultúry
ACTIVIA je probiotickou potravinou: ide o mliečny výrobok fermentovaný tradičnými kmeňmi jogurtových
baktérií a jednou špecifickou kultúrou – Bifidobacterium
DN-173 010. Pri tomto potravinárskom výrobku boli dokázané prospešné účinky na ľudské zdravie. Okrem toho
obsahuje aj všetky štandardné nutričné látky obsiahnuté
v mliečnych výrobkoch (bielkoviny, vápnik). Špecifická
baktéria Bifidobacterium použitá v tomto výrobku prežíva vysoké koncentrácie tohto kmeňa (okolo 108 cfu/g) po
celý čas jeho trvanlivosti.
ACTIMEL® je probiotická potravina, pretože obsahuje
probiotikum. Ide o fermentované mlieko obsahujúce dve
charakteristické jogurtové kultúry Lactobacillus bulgaricus a Streptococcus thermophilus, známe svojimi priaznivými účinkami na úpravu trávenia laktózy, a špecifický
probiotický kmeň Lactobacillus casei DN-114 001,

Charakteristika niektorých rodov a druhov probiotických baktérií

Lactobacillus acidophillus
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Bifidobacterium longum

Pediococcus pentosaceus

Bifidobacterium infantis
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Horúcou novinkou na slovenskom trhu je fermentovaný mäsový výrobok
s probiotickou kultúrou
Lactobacillus Paracassei.
Ing. Ladislav Staruch, PhD.
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU,
Bratislava

Stravovanie pracujúcich celiatikov
36,71 Sk najviac 48,95 Sk. Samozrejme k tomu je možné čerpať príspevok zo sociálneho fondu.

Určite ste postrehli, že od 1. 9. 2007 nadobudla účinnosť
novela Zákonníka práce, ktorá prinesla pomerne jasné pravidlá, podľa ktorých musí zamestnávateľ zabezpečovať stravovanie zamestnancom. Prvýkrát je pamätané aj na nás. Ak
ste o tom ešte nepočuli, tak vás isto zaujme aspoň táto stručná informácia.
Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi (ktorý
odpracuje aspoň 4 hodiny denne) stravovanie zodpovedajúce
zásadám správnej výživy. Môže tak urobiť prostredníctvom
vlastného stravovacieho zariadenia alebo prostredníctvom
iného stravovacieho zariadenia, ako aj poskytnutím tzv. gastro lístkov. Zamestnávateľ prispieva zamestnancovi na stravovanie najmenej vo výške 55% ceny jedla, najviac vo výške
55% stravného určeného pri pracovnej ceste v trvaní 5 - 12
hodín(tj .dnes 89.- Sk, z toho 55% je 48,95 Sk). Hodnota stravovacej poukážky sa považuje za hodnotu jedla a je najmenej 75% stravného poskytnutého na pracovnej ceste v trvaní
5 - 12 hodín (teda 75% z 89.- Sk je 66,75 Sk). Znamená to, že
gastro lístok od 1. septembra by nemal byť v nižšej hodnote
ako 66,75 Sk. Z tejto sumy zamestnávateľ prispieva najmenej
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Podstatná zmena je však v tom, že ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo
zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov
stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľov, potom mu zamestnávateľ poskytne finančný príspevok
v sume určenej podľa hore uvedených pravidiel (teda od
36,72 Sk do 48,95 Sk ).
Všetky sumy, ktoré uvádzam hore, vychádzajú zo v súčasnosti platného právnemu stavu. Ak sa zmení zákon o cestovných náhradách, zmenia sa aj uvedené hodnoty.
Je potrebné ešte uviesť, že vyššie, resp. odlišné podmienky
je možné dohodnúť len po prerokovaní zamestnávateľa so
zástupcami zamestnancov.
Myslím, že táto úprava podstatne zjednoduší náš život, pretože teraz už zamestnávateľ bude musieť poskytnúť príspevok
na stravovanie, pokiaľ nezabezpečí sám diétne stravovanie.
(Nová právna úprava je uvedená v § 152 novelizovaného zákonníka práce).
Živnostníci (SZČO) si môžu vo výdavkoch uplatniť celú
hodnotu stravovacej poukážky, teda dnes 89.- Sk. Musia
však preukázať jej zakúpenie. Preto doporučujem uzavrieť
zmluvu s firmou, ktorá predáva gastro lístky a potom celú
hodnotu stravovacích poukážok, ako aj náklady s tým spojené môže vykazovať v účtovníctve. Lístky si môže kúpiť na
každý reálne odpracovaný deň (tento postup platí len ak výdavok účtuje, teda nevykazuje ich paušálom - ale to nech sa
poradí u svojej ekonómky).
Zdroj: Daniela Bacíková, www.celiakia.sk
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ŠTÚDIOM BLIŽŠIE K POTRAVINÁM...
Združená stredná škola potravinárska v Bratislave, Farského 9

Budova školy

Milí čitatelia,
začiatkom tohoto školského roka mi v dospelom veku diagnostikovali celiakiu s odporúčaním sledovať internetovú
stránku www.celiakia.sk. Až pri čítaní niektorých otázok
a odkazov, som si uvedomila svoje šťastie v nešťastí. Šťastím sa ukázalo moje potravinárske vzdelanie, ktoré je mi
vodítkom v živote s celiakiou, vo výbere vhodnej stravy
a príprave jedál. Nemusím prácne zisťovať, ktoré konkrétne výrobky môžem konzumovať alebo oslovovať výrobcov.
Poznám zloženie potravinárskych výrobkov a technológiu
ich výroby, takže napriek tomu, že som očakávala väčšie
problémy v začiatkoch diéty, ide to s jej prípravou a stravovaním pomerne ľahko a samozrejme.
Keďže pracujem ako výchovná poradkyňa a vyučujúca
predmetov technológia potravinárskych výrob, chcem dať
tip rodičom, ktorí sa budú spolu so svojimi deťmi rozhodovať, kam na strednú školu. Zároveň chcem osloviť aj
dospelých, ktorí majú záujem doplniť si svoje vzdelanie
v nadstavbovom a pomaturitnom štúdiu, alebo v niektorom z kurzov, ktoré ponúka naša škola - Združená stredná
škola potravinárska, Farského 9, 851 01 Bratislava (pri TPD
v Petržalke, 1 zastávka za Starým mostom).
Škola ponúka tieto možnosti štúdia:
4-ročné študijné odbory s maturitou:
6405 4 - pracovník marketingu (v potravinárstve)
6444 4 - čašník, servírka
6445 4 - kuchár
2951 6 - výživa a šport
2949 6 - výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín

Praktická výučba žiakov

6444 2 - čašník, servírka
2965 2 - cukrovinkár - pečivár
6460 2 - predavač - potravinársky tovar
2878 2 - biochemik - mliekarenská výroba
nadstavbové štúdium:
2952 4 - výroba potravín
6411 4 - prevádzka obchodu - vnútorný obchod
pomaturitné štúdium:
6352 6 - obchod a podnikanie
6262 6 - hospodárska informatika
Ktorýkoľvek odbor si vyberiete, získate veľa informácií
o potravinách, ich výrobe, zložení, bezpečnosti potravín
a potravinárskej legislatíve. Žiaci s hlbším záujmom o riešenie konkrétnej otázky sa môžu zapojiť do Stredoškolskej
odbornej činnosti. V minulom školskom roku riešitelia
témy „Využitie sójového mlieka a sójovej múky v cukrárskej výrobe“ získali 2. miesto v celoslovenskom kole SOČ.
Práca mala podtitul „Ľahké pečenie bez lepku a kravského
mlieka“ a žiaci ju prezentovali aj na Festivale mládeže v Šamoríne. Bola začiatkom spolupráce s bratislavským Občianským združením celiatikov, v ktorej chceme aj naďalej
pokračovať. Naša škola bola a je zapojená vo viacerých
projektoch, napr. projekt Phare, Infovek, Škola podporujúca zdravie, Otvorená škola, Budovanie centier odborné-

učebné odbory:
2964 2 - cukrár
2955 2 - mäsiar, lahôdkár
6445 2 - kuchár
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ho vzdelávania a informácií, Projekt zavedenia predmetu
zdravý spôsob života do škôl.
Každoročne v novembri sa s nami môžete stretnúť na kontraktačno-predajnej výstave JUVYR, kde spolu s ostatnými
mladými výrobcami prezentujeme svoje výrobky. Odborná
verejnosť môže navštíviť naše odborné semináre o nových
trendoch potravinárskych technológií.

Viac o živote školy, náplni vzdelávania, aktivitách školy,
o výrobkoch žiakov a iných zaujímavostiach sa dozviete
na:
http://www.soupotr.sk
tel. č.: 02 / 622 43 626, 02 / 622 43 610
e-mail: farskeho@soupotr.sk
Ing. Brigita Šuhajdová

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
vín v potravinárskych podnikoch, firmách a akciových
spoločnostiach, v organizáciách pre vnútorný a medzinárodný obchod s potravinami, v štátnej správe a kontrolných orgánoch a zložkách štátneho zdravotného
a potravinového dozoru, v akreditovaných laboratóriách, v organizáciách zaoberajúcich sa ochranou zdravia
človeka a bezpečnosťou potravín.
Druhou možnosťou je pokračovať v dvojročnom inžinierskom štúdiu na FCHPT v študijných programoch:
- potravinárstvo, hygiena, kozmetika,
- výživa a ochrana zdravia, biotechnológia
- prípadne v príbuzných odboroch.
Ak budete patriť medzi študentov, ktorým stredoškolské
vzdelanie bude len štartovacím mostíkom k dosiahnutiu
celoživotného vzdelávania v oblasti potravinárstva, potom máte možnosť pokračovať v štúdiu na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie – STU, Radlinského
9, Bratislava. Začatím je trojročný bakalársky študijný
program, v ktorom získate vedomosti o hygiene a ochrane zdravia človeka, o správnej výžive, zdravotných
aspektoch potravín, o potravinárskych a biotechnologických surovinách, potravinárskych technológiách, potravinárskom inžinierstve, o potravinovej bezpečnosti,
chémii, analýze, hodnotení, balení a distribúcii potravín, pochutín a nápojov, o základoch biochémie, biológie, mikrobiológie, toxikológie, molekulovej biológie
a genetiky. Okrem toho budete študovať aj všeobecno-vzdelávacie predmety ako sú anorganická, organická,
fyzikálna a analytická chémia, fyzika, matematika, chemické inžinierstvo – to všetko v rozsahu potrieb potravinárstva. Počas štúdia budete mať možnosť zapojiť sa
do výskumných grantov jednotlivých katedier, pracovať
na semestrálych prácach v oblasti potravinárstva, výživy,
hygieny a kozmetiky, časť štúdia sa dá realizovať v zahraničí a to všetko za pomoci bezproblémového prístupu k počítačom a internetu pod vedením erudovaných
učiteľov.
Absolvovaním bakalárskeho štúdia môžete nájsť uplatnenie vo sfére výroby, hodnotenia a distribúcie potra-
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Všetky potrebné informácie o podmienkach prijatia na
uvedené štúdium sa dozviete na internetovej adrese:
http://www.fchpt.stuba.sk v podstránke Infromácie pre
uchádzačov.
Ing. Alena Brandšteterová
Študenti Fakulty chemickej a potravinárskej technológie
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SÚVISIA ŤAŽKOSTI S UČENÍM A SPRÁVANÍM SA DETÍ
SO ZDRAVOTNÝMI PROBLÉMAMI?

Čo je vyšetrenie metódou EAV?

„Vaše dieťa má prejavy, ktoré sa nezlučujú so školským poriadkom, cez
vyučovanie vstáva, chodí po triede,
cez prestávky sa správa „odbrzdene“,
je ťažko usmerniteľné. Počas vyučovania s ťažkosťami plní inštrukcie učiteľky, prejavuje záujem iba o určité témy,
inak je nepozorné, pri čítaní sa nevie
zorientovať v texte, pri rátaní sa mýli,
pri diktátoch má more pravopisných
chýb, stráca veci, alebo si zabúda priniesť do školy pomôcky. Snaží sa na
seba upozorniť za každú cenu spôsobmi nevhodnými jeho veku – vykrikuje,
„šaškuje“, chce byť stále vyvolávané...“
Je potrebné uvedomiť si, že za normálnych okolností dieťa naschvál
nehnevá. Jednou z príčin takéhoto
správania detí môže byť ľahká dysfunkcia mozgu (ĽMD).
Ľahké mozgové dysfunkcie (ĽMD)
vznikajú väčšinou drobným, minimálnym poškodením centrálnej nervovej sústavy v raných vývinových
obdobiach – v čase pred narodením,
pri pôrode a aj skoro po pôrode. Táto
drobná porucha CNS zapríčiňuje určité odchýlky v správaní a konaní
dieťaťa. Prejavujú sa rôznymi kombináciami oslabení vo vnímaní, tvorení pojmov, reči, pamäti, v kontrole
pozornosti, popudov alebo motoriky.
V súvislosti s takýmito problémami
detí sa často potom vyvíjajú špecifické poruchy učenia: dyslexia – poru-
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cha čítania, dysortografia – porucha
pravopisu, dyskalkúlia – porucha
matematických schopností, dysgrafia
– porucha grafického prejavu, najmä
písania. Od dieťaťa, ktoré má obe ruky
v sadre, nik nečaká, že bude písať úlohy a jesť samo pri stole. Keď má ruky
v sadre, znamená to, že má problém.
Keď však dieťa píše nečitateľne, veľmi
pomaly a s nevýslovnou námahou,
keďže trpí špecifickou poruchou písania, jeho ťažkosti sú prehliadané. Je za
ne dokonca trestané zlými známkami
či početnými poznámkami v žiackej
knižke, pretože tento „skrytý“ hendikep, na rozdiel od sadry, nie je vidieť.
Ukazuje sa, že problém ĽMD je
potrebné riešiť z celostného hľadiska.
Dôležitá je životospráva celej rodiny,
dostatok pohybu, správne stravovacie
návyky. Deti dnes konzumujú priveľa
cukru, tukov, konzervačných látok,
farbív či chuťových prísad v potravinách. Na druhej strane trpia nedostatkom vlákniny, vitamínov a minerálov.
U týchto detí sa vo väčšom počte prejavujú infekcie i alergie, často aj potravinové.
Potvrdzujú to aj celoživotné skúsenosti pediatričky MUDr. Zdenky
Vlachovej, ktorá v Bratislave vedie poradňu komplexnej medicíny metódou
MUDr. Jonáša. Detoxikačná medicína
MUDr. Jonáša využíva metódu diagnostiky nemeckého lekára dr. Reinholda Volla, ktorá umožňuje presne
a rýchlo zdiagnostikovať infekčné ložiská, toxické záťaže organizmu, prítomnosť mikróbov, čo je dôležité pri
príčinnej liečbe choroby.
Podstatou tejto metódy je meranie a skúmanie bioelektrických vlastností akupunktúrnych bodov či iných
presne lokalizovaných bodov na koži.
Spája v sebe poznatky klasickej čínskej
medicíny a akupunktúry a klasickej
európskej medicíny. MUDr. Reinhold
Voll mapoval jednotlivé dráhy a body na nich v súvislosti s vnútornými
orgánmi a ich funkciami. Aktívne
body na rukách a nohách využíval

na diagnostiku a liečbu pacientov. Pri
premeriavaní týchto bodov prístrojom si lekár, ktorý robí vyšetrenie
EAV (elektroakupunktúra podľa dr.
Volla), urobí prehľad o celkovom stave organizmu. Merania touto metódou poskytujú detailný obraz o stave
a funkcii jednotlivých orgánov, ako
aj o príčine poškodenia, príp. poruche orgánov. Dajú sa odhaliť aj ukryté a veľmi dôležité súvislosti (toxická
záťaž, infekčné ložiská, metabolické,
hormonálne a enzymatické poruchy,
alergické a autoimúnne ochorenia, neuroinfekcia a pod.). Dôležitý je aj fakt,
že touto metódou sa dajú diagnostikovať a liečiť aj chronické chorobné
stavy, ktoré sú pre klasickú medicínu
ťažko diagnostikovateľné a liečiteľné.
EAV metóda umožňuje včasnú diagnostiku, často ešte pred vypuknutím
choroby, je to teda aj metóda preventívna. Uvádza sa, že jej výsledky sú
až stokrát citlivejšie ako laboratórne
hodnoty získané z krvi. Zachytáva
už energetické zmeny orgánu, nielen
hrubé poškodenie. Určuje momentálny stav, vysvetľuje nejasné prípady, prítomnosť mikróbov – baktérií, vírusov,
plesní a pod. Pomocou AEV možno
testovať vhodnosť podávaných liekov,
toxické záťaže kdekoľvek v tele, v ktoromkoľvek orgáne. Pomocou EAV je
možné určiť alergény z prostredia,
neznášanlivosť akejkoľvek látky pre
ktorýkoľvek orgán, ako aj potravinové
alergény. Liečbu takýto lekár stanovuje individuálne pre každého pacienta. Metóda EAV dokáže určiť príčiny
ochorenia tam, kde súčasná medicína
má už svoje diagnostické hranice. Je to
metóda lacná, rýchla, spoľahlivá a pacienta nijako nezaťažuje, pomocou nej
možno vyšetrovať všetky vekové skupiny.
Čo je vlastne detoxikačná medicína? Moderná doba prináša so sebou
aj mnohé toxíny, ktoré môžu funkcie
organizmu zablokovať čiastočne alebo
úplne – pesticídy, insekticídy, ťažké
kovy, rádioaktivita, konzervačné látky
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v potravinách, bakteriálne, vírusové
a plesňové toxíny atď... Aby sme mohli
organizmus liečiť a vyliečiť, je potrebné detoxikovať ho, napr. energoinformačnými preparátmi MUDr. Josefa
Jonáša. Pomocou týchto preparátov
môžeme odstraňovať mikrobiálne záťaže, chemické látky, rezíduá z antibiotík, ako aj metabolické poruchy na
úrovni tukov, bielkovín, sacharidov
a aminokyselín. Detoxikačná medicína sa využíva aj pri liečbe takých
chronických chorôb, akými sú alergie,
astma, ekzém, reumatické choroby,
choroby štítnej žľazy, artritída, artróza, psoriáza a veľa ďalších chronických
chorôb (viac informácií pozri na www.
naturalnamedicina.sk).
U detí s ĽMD sú možnosti medikamentóznej liečby podľa štandardných
liečebných metód značne obmedzené.
Navyše mnohí rodičia s podávaním
liekov (antidepresív či psychofarmák
zlepšujúcich pozornosť a upravujúcich
nadmernú aktivitu) nesúhlasia a namiesto alopatickej liečby sa rozhodnú
radšej pre liečbu alternatívnu. MUDr.
Vlachová zdôrazňuje aj to, že mnohým jej detským, ale aj dospelým pacientom klasickým spôsobom nie vždy
vedela pomôcť. Veľa jej pacientov malo
problémy s opakovanými ochoreniami
horných ciest dýchacích, s rôznymi boleťami brucha či kožným ekzémom.
Výsledky jej úspešnej liečby detí
s dysfunkciami metódou EAV poukazujú na veľké možnosti využívania tejto
metódy tak pri diagnostike, ako aj pri
liečbe metabolických porúch a celiakie.
Občianske združenie PreDys, ktoré
spolupracuje s MUDr. Vlachovou, pomáha deťom trpiacim ľahkými mozgovými dysfunkciami. Tieto deti sú často
mimoriadne nadané, talentované, tvorivé a pri správnom vedení sú z nich
v dospelosti veľmi úspešní ľudia. Združenie oboznamuje rodičov, učiteľov
a vychovávateľov možnosťami pomoci
týmto deťom (viac informácií pozri na
www.predys.szm.sk).
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Mnohé deti s problémami (často nesprávne označované ako problémové
deti) nie sú ale často ani diagnostikované, pretože v škole sú považované len
za „hlúpe či lenivé alebo nevychované
či ťažko zvládnuteľné“. Dôsledky týchto porúch – frustrácia a traumatizácia
dieťaťa pre školské neúspechy - sú však
často omnoho závažnejším problémom ako samotné poruchy. Pokiaľ je
dieťa chronicky stresované v škole, je
neúspešné a nedostáva sa mu pozitívneho prijatia, dochádza k narušeniu
jeho osobnostného vývoja. Dostáva sa
do stavu neznesiteľného napätia. Ak
napätie trvá dlhšiu dobu, vyvolá rôzne
neurotické príznaky - bolesti hlavy, žalúdka, poruchy spánku, nechutenstvo
a pod. Strach, ktorý tieto deti prežívajú,
je výrazom ich pocitu bezmocnosti voči
ťažkostiam, ktoré majú. Strach vyvoláva bariéry, tie prispievajú k prehĺbeniu
neúspechu, neúspech zvyšuje strach. Je
to začarovaný kruh, z ktorého sa dieťa
samo, bez aktívnej pomoci dospelých,
nedostane.
So súhlasom MUDr. Zdenky Vlachovej na záver uvádzam ešte niekoľko
kazuistík z jej dlhoročnej praxe, ktoré potvrdzujú súvislosti zdravotných
problémov detí s ich učením a správaním:
Lenka, 13 rokov
*už v materskej škole mala problémy
so správaním, neprispôsobivá, hyperaktívna, často chorá, odmietala stravu,
hospitalizovaná pre laryngitídu, zlomeniny, trpela nespavosťou, mala problémy s chôdzou, zajakávala sa
* v škole bola agresívna, trpela poruchami učenia – dyslexiou (poruchou
čítania), dysgrafiou (poruchou písania),
dysortografiou (poruchou pravopisu).
Vyšetrením EAV bola zistená celiakia, porucha metabolizmu rastlinných
tukov, živočíšnych a rastlinných bielkovín. Po nasadení diéty, energoinformačných preparátov MUDr. Jonáša
a výživových doplnkov sa dieťa výrazne zlepšilo aj v učení a správaní, začal

ju prijímať detský kolektív, má sa výrazne lepšie, chodí na kontroly.
Janko, 12 rokov
* nízkeho vzrastu, v materskej škole trpel opakovanými angínami s vysokými
teplotami, nechutenstvom, bolesťami
brucha a hnačkami, bol hyperaktívny
* vyšetrenie v GEP negatívne, podľa lekára dieťa má jesť všetko a o rok prísť
na kontrolu
Vyšetrením EAV sa zistila porucha metabolizmu (aminokyselín, rastlinných
bielkovín a živočíšnych tukov), celiakia.
Po nasadení diéty, energoinformačných
preparátov MUDr. Jonáša a výživových
doplnkov nastalo u dieťaťa výrazné
zlepšenie zdravotného stavu, ťažkosti
ustúpili, Janko narástol a pribral.
Peter, 12 rokov
* vyvolávaný pôrod, dieťa bolo kriesené, pre svalový hypotonus bol rehabilitovaný Vojtovou metódou, pre
poruchu reči – dysláliu navštevoval
logopéda.
* v materskej škole býval často chorý,
pre obezitu sledovaný endokrinológom
* uzavretej povahy, ťažko nadväzuje
kontakt, nemá kamarátov
Vyšetrením EAV bola zistená porucha metabolizmu rastlinných a živočíšnych bielkovín a zložitých cukrov,
intolerancia gluténu a kazeínu.
Po nasadení diéty, energoinformačných preparátov MUDr. Jonáša a výživových doplnkov schudol a narástol.
Rodičia tvrdia, že sa stal „zázrak“
a majú doma celkom iné dieťa.
Z uvedených konkrétnych prípadov
je zrejmé, že diétou a detoxikáciou
organizmu môžeme zdolávať nielen
zdravotné problémy, ale aj ťažkosti
detí s učením a správaním.
PhDr. Renáta Zörklerová
občianske združenie PreDys
www.predys.szm.sk
pozri aj: www.cpeter.sk
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ÚSPEŠNÉ AKCIE >> REKONDIČNO-OZDRAVNÉ POBYTY
Letný pobyt pre rodiny s deťmi vo Vernári

Vernár 2007

Dovolenka. Slovo, ktoré v každom vyvoláva predstavy
ako slnko, voda alebo hory, slušné ubytovanie a najmä
žiadna starosť o stravu. Veď stačí zaplatiť polpenziu alebo all inclusive a je po starostiach a môžeme sa venovať
len oddychu. Teda mohli, kým manželke diagnostikovali
celiakiu. Plánovanie dovolenky sa nám skomplikovalo.
Na jednej strane si chce rodina oddýchnuť a venovať sa
len sebe a výletom, na druhej strane vyhnúť sa vareniu
je veľmi obtiažne. V reštauráciách ešte často o bezlepkovej strave nie sú informovaní a priznajme si, komu sa
neustále chce vysvetľovať, čo všetko nemôžete a striehnuť, či tá vaša bezlepková strava je naozaj pripravená
tak, ako by mala byť. A v zahraničí je to „vďaka“ rečovej
bariére ešte komplikovanejšie. A hoci aj Vám všade aj
vyhovejú, nevyhnete sa tomu, že musíte so sebou nosiť
minimálne zásoby bezlepkového chleba, ktorý po určitom čase už chutí všelijako. Ale pred dvoma rokmi sme
sa dozvedeli o možnosti ísť na dovolenku s OZC do Slo-

Taliansky večer, sponzorom ktorého bol Dr. Schär
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venského raja. Keď sme boli ubezpečení, že na dovolenke je zaručená celodenná bezlepková strava, nezaváhali
sme a prihlásili sme sa. Ako to býva, keď neočakávate
veľa, ste často príjemne prekvapení. A boli sme aj my.
Na náš prvý pobyt v Slovenskom raji s OZC sme so sebou brali zásoby bezlepkových sladkostí, netušiac čo
nás čaká. Pani kuchárka však varila vynikajúco, vlastne
domácky, že ani my „lepkáči“ sme nespoznali rozdiel
medzi touto bezlepkovou a našou tradičnou lepkovou
stravou (navyše bola „šitá“ na mieru aj v prípade iných
potravinových alergií). Napokon sme všetky tie sladkosti doviezli z dovolenky naspäť domov a s nimi aj
dáke to kilo váhy navyše. Našu malú Katku uchvátila
najmä herňa a detské ihrisko pri penzióne. Mamičky
pripravili pre detičky olympiádu v ktorej vyhral každý
a na karneval sa pripravovali celé rodiny. Otcovia si zahrali turnaj v stolnom futbale a po večeroch dospeláci
mastili karty :o).
Okrem krásnej prírody a čistého vzduchu sme my dospelí ocenili možnosť konzultácií s prítomným gastroenterológom. Spoznali sme rodiny s rovnakými
problémami a bola to tiež výborná príležitosť na výmenu skúseností a receptov. Dovolenky v Slovenskom
raji s OZC sme sa zúčastnili v tomto aj v minulom roku
a ani raz sme neboli sklamaní. Katka a Miki Hajtášovci nám umožnili stráviť príjemný týždeň v krásnom
prostredí Slovenského raja bez akýchkoľvek starostí
o stravu. Bolo len na našej fantázii, ako ten týždeň využijeme.
Jozef Chrvala
účastník pobytu vo Vernári, ktorý sa konal v lete 2007

Kolektívne hry dospelákov na rodinnom pobyte
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ÚSPEŠNÉ AKCIE >> REKONDIČNO-OZDRAVNÉ POBYTY
Letný pobyt pre deti

Indiánske leto vo Vernári

Senzačné prázdniny bol názov tohtoročného prázdninového pobytu pre deti s bezlepkovou diétou, ktorý organizovalo Občianske združenie celiatikov Bratislava od 21. 07.
– 29. 07. 2007 vo Vernári.
Napriek tomu, že to bol už štvrtý spoločný pobyt, nuda nemala šancu! Prekrásna príroda, slniečko, dobré ubytovanie,

výborná bezlepková strava po celý deň a super program,
na ktorom si všetci vedúci opäť dali veľmi záležať, boli dostatočnou zárukou pre oddych a zábavu...
Tento krát sme boli indiánmi, ktorí v zápale hier a súťaží,
plnením rôznych úloh nadobúdali skúsenosti ozajstných
hľadačov indiánskeho pokladu, či ryžovania zlata. Naučili
sme sa jazdiť na koni, rozumieť reči indiánov, vyrobiť si indiánsky prívesok aj zložiť skúšky odvahy. Športové výkony
sme zasa predviedli na táborovej olympiáde, či turistických
vychádzkach a loptových hrách. Nebáli sme sa ani nočného pochodu lesom.
Neobyčajným zážitkom pre nás všetkých bola návšteva
Dobšinskej ľadovej jaskyne a hlavne neďalekého ranča. Večer sme sa zabávali na diskotékach, súťažili sme v stolnom
tenise a užili sme si aj karneval. Už sme taká jedna veľká
rodina, ktorá sa na seba veľmi teší a netrpezlivo očakáva
nové stretnutie a dobrodružstvá.
Tak teda o rok dovidenia, dievčatá a chlapci !
Mgr. Oľga Ovečková

Ahoj kamaráti!

Volám sa Pufko, ale myslím, že
ma už mnohí z vás a tetu Katku
poznajú z predchádzajúcich čísiel
časopisu. Ako sa vám páči moja
indiánska čelenka? V tábore
s tetou Katkou a ostatnými deťmi
som sa stal ozajstným indiánom.
Neveríte? Aj vám sa to podarí ak
nájdete cestu z tajomného lesa
k Veľkému náčelníkovi Apačov....
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OBČIANSKE ZDRUŽENIE CELIATIKOV - BRATISLAVA
Odborný seminár celiakia a potraviny

Už po štvrtýkrát sa 24. novembra 2007 v Aule Fakulty
chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava
v spolupráci s Potravinárskou sekciou SSPLPVV a Občianskym združením celiatikov Bratislava, konal medzinárodný odborný seminár Celiakia a potraviny.
Obsahová náplň programu, pozvaní hostia a prednášatelia dávali tomuto podujatiu opäť záruku dobre vydarenej akcie.
Úvod seminára patril vystúpeniu Mgr. J. Kernátschovej z Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá podrobne
informovala o aktuálnom stave bezlepkových potravín
v systéme liekovej politiky a procese zaraďovania nových bezlepkových výrobkov a potravín do zoznamu
dietetických potravín od 01. 10. 2007.
Skrytým zložkám kozmetických prípravkov a potravín, ktoré sú rizikové pre celiatikov bolo zamerané vystúpenie Doc. Ing. J. Hojerovej, PhD. – FCHPT STU,
Bratislava, ktoré sa stretlo s mimoriadnym záujmom,
najmä ženskej časti prítomných účastníkov. O tom,
prečo celiatici neprospievajú aj pri dodržiavaní celiatickej diéty bola prednáška MUDr. B. Pekárkovej
z GEA, Trnava. Alergény v potravinách, prístupy k ich
detekcii a označovaniu v EÚ rozobrala vo svojej prezentácii MUDr. K. Rimárová, CSc., - UPJŠ, Košice, na
ktorú nadviazala prednáška o diagnostických testoch
na stanovenie alergénov od Ing. J. Feriancovej z firmy Jemo Trading, s.r.o., Bratislava. Probiotikám v mäsových výrobkoch sa venoval Ing. L. Staruch, PhD.
– FCHPT STU, Bratislava. Zaujímavé boli aj poznatky
o výrobe piva a najmä informácie o obsahu lepku v pive, ktoré všetkým prítomných podala vo svojom vystúpení Doc. Ing. D. Šmogrovičová, PhD. – FCHPT STU,
Bratislava. Záver akcie bol venovaný panelovej diskusii
a informačnému bloku o potravinách.
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Výnimočný charakter tohoto podujatia umocňovala aj
návšteva zástupcov spoločnosti bezlepkových výrobkov
Dr.Schär z Talianska, Poľska a predsedníčky združenia
celiatikov z Chorvátska.
Vzhľadom na dominanciu prednášajúcich z FCHPT,
dovoľujeme si Vám predstaviť štúdium potravinárstva
na našej fakulte.
Výučba potravinárstva sa začala prakticky v r. 1942 na
vtedajšom Odbore technologického inžinierstva.Výučbu predmetov z potravinárskej technológie zastrešuje
Katedra potravinárskej technológie.
V prvých troch ročníkoch študent prechádza základnými predmetmi, akými sú biológia, matematika, fyzika,
chémia (anorganická, organická, analytická, fyzikálna,
atď.).
Už od druhého ročníka sa pripájajú základy potravinárskych technológií. Študenti si teoretické vedomosti overujú na laboratórnych cvičeniach a zoznamujú
sa s ekonomikou, základmi manažmentu a riadenia.
V súčasnosti na fakulte existujú dve formy štúdia: bakalárske a inžinierske. Bakalárske štúdium je trojročné a je ukončené štátnou záverečnou skúškou (titul
Bc.)
Nové trendy vo vzdelávaní potravinárov sa premietli
do štruktúry a náplne predmetov pri vzniku nových
študijných programov, pričom sa zohľadňuje potreba zmeneného odborného profilu potravinárskeho
a biotechnologického inžiniera. Patrí sem výroba nealergizujúcich potravín, opodstatnená fortifikácia potravín, eliminácia antinutričných zložiek, probiotiká,
monitoring cudzorodých látok, (aj lepku), GMO, BSE,
požiadavky na autentičnosť, zdravotnú bezchybnosť
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a regionálnu zvláštnosť (kultúrny fenomén) a nová legislatíva.

v kontrolných orgánoch, atď. a šíria dobré meno svojej
Alma Matter.

Absolvent študijného odboru Potravinárstvo okrem základnej chemickej, biochemickej a biologickej prípravy
získa poznatky o správnej výžive, analýze potravín, potravinárskej bezpečnosti, hodnotení a balení potravín
aj o potravinárskej legislatíve. Uplatní sa vo sfére výroby, ako napr. mliekarenstvo, cukrovarníctvo, výrobe
a spracovaní cereálií, konzervarníctve a spracovaní
mäsa, v tukovom a kozmetickom priemysle, tiež v oblasti distribúcie a hodnotení potravín, v kontrolných
orgánoch štátneho a potravinárskeho dozoru, ako aj
v súkromných akreditovaných laboratóriách na hodnotenie potravín.

Ing. Ladislav Staruch, PhD.
FCHPT STU, Bratislava

Je potešiteľné, ak sa absolventi odboru potravinárstva
stretávajú na odborných podujatiach a neustále si prehlbujú svoje odborné vzdelanie. Mnohí z nich pôsobia
v riadiacich funkciách výrobných podnikov, firiem, či

MIKULÁŠ 2007
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RECEPTY

Ovocná torta

Amarantové sušienky

Potrebujeme:
7 polievkových lyžíc (PL) bezlepkovej múky Promix-Uni, 7
PL práškového cukru, 7 vajec, 1 PL vody, 2 balíčky želatíny
– „Tortové želé červené“, 500g čerstvých jahôd (prípadne,
malín, kiwi , ríbezlí a pod.), ovocný džem, Solamyl na vysypanie tortovej formy, 150g pomletých orechov, šľahačka
Krém:
3 dcl mlieka, 7 PL kryštálového cukru, 1 vanilkový cukor,
2 žĺtky, 2 PL Zlatého klasu Dr.Oetker, 250g masla, rumová
príchuť
Príprava krému:
Vo vodnom kúpeli uvaríme krém z uvedených ingrediencií, ktorý po vychladnutí vyšľaháme s maslom a jahodami
(asi 8 veľkých jahôd). Dochutíme rumovou príchuťou.
Postup:
Piškótové cesto spracujeme tak, že vymiešame žĺtky
s cukrom a vodou, postupne pridáme bezlepkovú múku
a ušľahaný tuhý sneh. Cesto vylejeme do vymastenej a Solamylom vysypanej tortovej formy. Pečieme pomaly v rúre
vyhriatej na 180 C. Vychladnutý tortový korpus rozrežeme
napoly. Každý diel natrieme najskôr džemom, potom jahodovým krémom, na ktorý ešte poukladáme jahody. Navrch torty znovu poukladáme rozpolené jahody a zalejeme
pripravenou želatínou. Necháme stuhnúť v chladničke. Po
stuhnutí krému bočné steny torty ešte natrieme zostávajúcim krémom a obsypeme pomletými orechmi. Dozdobíme
šľahačkou.

Potrebujeme:
130g bezlepkovej múky Promix-Uni, 2 PL amarantovej
múky, 1 až 2 PL kakaa (ak chceme kokosové sušienky, pridáme 2 PL strúhaného kokosu, orechové môžeme pripraviť
pridaním 2 PL pomletých orechov), 60g práškového cukru,
150g stuženého tuku, (Hera, Hélia), 1 vanilínový cukor, 2
žĺtky, postrúhanú kôru z 1 chemicky neošetreného citrónu.
Postup:
Zo všetkých ingrediencií spracujeme v nádobe cesto a necháme ho 4 až 5 hodín odležať v chlade. Potom cesto rozvaľkáme na pomúčenej doske na hrúbku ¾ cm a formičkami
vykrajujeme rozličné tvary sušienok, ktoré ukladáme na
vymastený a Solamylom vysypaný plech, prípadne na plech
vystlaný papierom na pečenie.
Pečieme 15 minút v rúre vyhriatej na 180 C. Po vychladnutí môžeme sušienky zliepať džemom, posypať práškovým
cukrom alebo dozdobiť podľa vlastnej fantázie.

Recepty pre bezlepkovú dietu pripravila:
PhDr. Katarína Hajtášová

RECEPTY.CELIAKIA.SK >> Nový portál o bezlepkovom varení

už viac ako 260
bezlepkových receptov
Internetová stránka recepty.celiakia.sk je
súčasťou portálu www.celiakia.sk

CELIAKIA
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PRÍBEHY ZO ŽIVOTA
Posledné dva roky sa moje žalúdočné problémy naozaj
vyostrili, bola som niekoľkokrát u svojho lekára. Navrhol
odbery, ktoré potvrdili možnú prítomnosť helikobaktera
a spomenul aj možnosť gastroendoskopie. Musím priznať, že som tomu vôbec neprikladala veľkú dôležitosť
a ďalšie vyšetrenie som odmietla. Lekár mi predpísal liek
a mne sa uľavilo. Na chvíľu. A tak som so svojim boľavým
bruchom fungovala ďalšieho vyše roka a pol, pribúdala
neustála únava, nevysvetliteľné bolesti kĺbov a kostí, odhaľovanie krčkov zubov… Ubúdali potraviny, ktoré som
jedla. Postupne som vylúčila surovú zeleninu, vyprážané
jedlá, mäso… Nič nepomáhalo. Nepomáhali už ani lieky.
Určite ste už aj vy zažili pocit bezradnosti, keď už vám je
o niečom trápne hovoriť aj s najlepšou kamoškou, aby ste
neboli otravní. Nevedela som si pomôcť a tak som s tým
pomaly a ticho žila.

Koniec alebo začiatok?
Ahojte,
pred mesiacom ma postretla v mojom živote zmena
a rada by som sa s vami podelila o môj malý životný príbeh.
Som žena so svojimi starosťami a radosťami, akých stretávate každý deň desiatky. Možno mám život o trosku
ťažší, pretože sa sama starám o dieťa (pardon, už mladého muža v pubertálnom veku), ale takých je nás tiež
veľa. Vždy som si však hovorila, že všetko sa dá zvládnuť, pokiaľ sme zdraví.
Vždy som sa pokladala za v podstate zdravého človeka
a mojim už dlhodobým problémom s trávením a bolestiam brucha som neprikladala nikdy veľký význam. Zvaľovala som to, ja a moje okolie, na jednoducho citlivejší
žalúdok, na to že mi jedlo jednoducho nesadlo, neskôr
na stres zo školy, z prace, zo zodpovednosti doma… Na
podružné problémy som si jednoducho zvykla, ako si
zvyknete na nepríjemného suseda či kolegu. Samozrejme na preventívnych zdravotných prehliadkach som sa
vždy posťažovala. Odišla som s množstvom rád, že je
potrebné piť veľa tekutín, jest veľa vlákniny, celozrnné
pečivo, chlieb, variť si ovsené vločky… Niekoľko rokov
som bola aj vegetariánkou. Tieto rady boli určite správne, veď iným ľuďom ich dodržiavanie pomáhalo, mne
však vôbec nie. Nechápala som.
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Keď mi nerobil dobre už ani ranný pohár vody, rozhodla
som sa, že biopsiu podstúpim. Vyšetrenie síce nepatrí medzi tie najpríjemnejšie, ale je to rýchlo a za par dní na to
človek zabudne. Dnes mi je jasné, že som bola nezodpovedná voči sebe. Ale je to v nás. V dnešnej dobe sa vždy
nájde niečo dôležitejšie ako vlastné zdravie.
Biopsia potvrdila helikobaktera a k tomu ťažké zápaly žalúdka aj tenkého čreva a ešte veľa iného. Poznáte to. Keď
vás raz lekári dostanú do rúk, tak vám nájdu snáď aj to, čo
nemáte. Paráda! Nasadíme lieky a bude mi konečne dobre.
Len na sekundu mi hlavou preblesla myšlienka, že z čoho
tie zápaly mám, veď moja strava je naozaj diétna, ale ako
otázka prišla, tak aj odišla.
“Počkajte pani Hitková, tu máme ešte výsledky, ktoré sú
typické pre celiakiu” …
”Prosím? To ja určite nemám pán doktor”…
“Uvidíme.”
Dali sa urobiť ešte nejaké vyšetrenia a odbery a za tri týždne
mi doktor potvrdil svoje podozrenie: “MÁTE CELIAKIU.”
Prvý moment bol zvláštny. Mala som pocit, že nehovorí
o mne, že sa ma to netýka.Ale hovoril a tykalo. Doktor hovoril a hovoril… niečo o bezlepkovej diéte, potravinách na
recept… už neviem. Nepočúvala som veľmi. Odišla som
šokovaná, stratená, nešťastná. Ešte viac sa to znásobilo, keď
som si chcela kúpiť cestou niečo na obed… Ale čo?! V potravinách som našla pultík s pár potravinami pre mňa – celiatičku. Malý chlebík 100 korún (bože!!!). A čo k tomu?
Čo môžem? Syr môžem? Salámu, šunku? To je KONIEC!
Neskôr ma prepadali ďalšie otázky, na ktoré som nemala
odpoveď. To už nebudem chodiť s kolegami na obedy? Už
sa nebudem zúčastňovať ani na oslavách plných dobrôt?
Nepôjdem so synom do našej obľúbenej pizzerie? Ako budeme chodiť na dovolenky? Vyžijeme z platu, keď je všetko
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tak drahé? Ako budem doma variť? Budem musieť variť dvojmo? Kde
na to vziať čas?….a mnoho iných. To je fakt KONIEC!
V tomto stave som si spomenula na svojho bývalého šéfa Mikiho Hajtáša. Má dcéru celiatičku a pamätala som si, že sa dosť aktivizoval pre
celiatikov, Zavolala som mu. Ešte v ten večer mi dal kopec základných informácii, ktoré získate aj na stránke www.celiakia.sk, dve čísla
tohto úžasného časopisu, ktoré pomohli dostať sa do obrazu mne aj
môjmu synovi a mamine. Sám ma previezol po Bratislave a ukázal mi
niekoľko predajní, ktoré myslia aj na nás. Po dvoch hodinách som sa
cítila menej stratená s pocitom, že to nebude až tak zlé, že to nie je až
taký koniec. Že nás je viac, že dnes aj práve vďaka Mikimu a jeho žene
Katke mame oveľa jednoduchší život ako pred pár rokmi, že sa s celiatikmi môžem stretávať, vymieňať si skúsenosti, nápady, recepty… Za
to všetko a oveľa viac Hajtášovcom úprimne ďakujem.
Dnes je to už pomaly mesiac a… Už sme upiekli s maminkou prvý
chlebík, mam prvé vychytávky v potravinách Terno, našla som si aj
reštauráciu na obedy s kolegami, syn nepostrehol, že používam iné
prísady do jedál, bezlepkové palacinky dokonca vychválil. Vyskúšala
som nové recepty, ktoré mi fakt chutili. Základne potraviny dostanem
na lekársky recept za veľmi prijateľnú cenu. Neďaleko existuje pizzeria, kde upečú aj bezlepkovú pizzu, takže môžem so synom vyraziť
a kolegovia už na spoločných oslavách myslia aj na mňa vo forme bezlepkovej sladkosti a všetci prichádzajú s radami, čo kde čítali a videli… Zo všetkého úplne najdôležitejšie je, že mám nový pocit, ktorý mi
vždy vyvolá úsmev na tvári: mne už nie je ťažko a zle po každom jedle.
Teším sa, aj keď je to len začiatok a čaká ma ešte dlhá cesta…
Je to však ZAČIATOK, začiatok kvalitnejšieho života.
Všetkým, ktorí sa ocitli v podobnej situácii želám veľa zdravia, trpezlivosti pri nakupovaní, zábavy pri vymýšľaní nových jedál, veľa pomoci
od blízkych, priateľov a známych. Veľa trpezlivých čašníkov v reštauráciách a pozorných kolegov v práci. Po čase sa možno ozvem opäť
s vlastnými radami a vďačne sa o ne podelím.
Ing. Judita Hitková

Občianske združenia
pomáhajúce celiatikom
Občianske združenie celiatikov
PhDr. Katarína Hajtášová
Jégého 9, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/556 42 718, Fax: 02/556 42 719,
e-mail: khajtasova@stonline .sk
Slovenská liga celiakov
Ing. Viera Hankovičová
Radlinského 1, 917 01 Trnava
Tel.: 033/551 28 12
e-mail: celiakia@golemtech.sk
Slovenská spoločnosť celiatikov
Mgr. Oľga Chalúpková
Pribinova 2, 921 01 Piešťany
Tel.: 033/762 31 94
e-mail: ssc@post.sk
Slovenská spoločnosť celiatikov
pobočka Trenčín
Duklianskych hrdinov 24, 911 01 Trenčín
Tel.: 0903/273 392
e-mail: ssc.tn@comtron.sk
Združenie rodičov a priateľov detí
a mladistvých s celiakiou
MUDr. Kvetoslava Rimárová,CSc.
Šrobárova 2, 040 08 Košice
Tel.: 055/622 26 10, kl.128, 0908/543 668
e-mail: rimarova@central.medic.upjs.sk
ZO CELIA
združuje celiatikov zo Žiliny a blízkeho okolia
Ján Jašek, predseda (0903/310 243)
MUDr. Bačinská Eva (041/511 02 73)
Hrinová Helena (0908/586 681)
OZ CELIASTRED
združuje celiatikov z Banskej Bystrice a okolia
0903 178 676, 0908 964 850
048/414 1238 prac. dni 10.00 - 17.00
Významnú pomoc poskytujú
celiatikom aj aktívne skupiny
v regióne:
Poprad
MUDr. Virčíková, tel.: 052/712 54 21
Prievidza
MUDr. Maslenová, tel.: 046/543 02 16
a možno aj iní, o ktorých ešte
nevieme...
A preto dajte o sebe vedieť! Aj cez:
www.celiakia.sk.
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Vyskúš

KEĎ JE CHLIEB EŠTE
CHUTNEJŠÍ

Je to rozmanitosť chleba, ktorá jeho každodenný pôžitok mení na neo-

jeho rozmanitosť dáva pôžitku nový rozmer. Stavte aj Vy na kompeten-

byčajný pôžitok. My, z firmy Schär, sme si toho vedomí. Požiadavku o

tnosť odborníka na chlieb. Z jeho skúseností, získavaných po desaťro-

väčšiu pestrosť uspokojujeme sortimentom bezlepkového chleba, kde

čia, si každý deň môžete odkrojiť nový krajec. Dobrú chuť!

Dr. Schär S.r.l., Winkelau 9, 39014 Postal (BZ), Taliansko, info@schaer.com, www.schaer.com

