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Pohybová aktivita zohráva jednu zo zásadných úloh v liečbe diabetes mellitus. Základným pravid-
lom je veľmi postupné, pomalé zvyšovanie záťaže. Pohyb má pozitívny vplyv na hodnoty choles-
terolu, zlepšuje kontrolu tlaku krvi a tiež citlivosť tela na inzulín. Je potrebné vyzdvihnúť aj psycho-
sociálny a anitidepresívny účinok pohybovej aktivity. Dôležité je využitie samokontroly glykémie 
ako motivačného faktora pre pokračovanie vo fyzickej aktivite. Sám pacient často zistí, že hodinová 
prechádzka rýchlym tempom môže znížiť hodnoty glykémie aj o 5 mmol/l. Môže sa tak presvedčiť  
o pozitívnom vplyve pohybovej aktivity na kompenzáciu diabetu. Pri liečbe nadváhy a obezity sa 
odporúča minimálna frekvencia fyzickej aktivity aspoň 3 – 4 x týždenne, teda každý druhý deň. 

Pokiaľ ide o fyzické aktivity, vhodné sú najmä aeróbne cvičenie, rýchla chôdza, chôdza s pali-
cami (nordic walking), bicyklovanie, bežkovanie a iné. Zvýšená opatrnosť sa odporúča pa-
cientom s vyšším stupňom artrózy alebo hmotnosti, vzhľadom na možné preťaženie nosných 
kĺbov. Naopak, nie sú vhodné posilňovacie cviky s väčšou záťažou, pri ktorých môže dôjsť  
k výraznému vzostupu krvného tlaku. To je neželaný faktor najmä u diabetikov s postihnutím 
očí (proliferatívna retinopatia). Medzi iné neodporúčané športy zaraďujeme tie, pri ktorých 
dochádza k tvrdým zoskokom, k úderom do hlavy (box), k zdvíhaniu ťažkých bremien či 
prudkým zmenám polohy tela. 

Trvanie fyzickej aktivity by sa malo pohybovať v rozmedzí od 45 – 60 minút. To je cieľ, 
ku ktorému sa treba dopracovať postupne. Spočiatku stačí aj 15 – 20 minút v závislo-
sti od svalovej únavy. Každý týždeň je vhodné pridať aspoň 5 minút, až do dosiahnu-
tia cieľa. Je dôležité dodržať postupné zaťažovanie, zvyšovanie tepovej frekvencie a 
na konci tréningu jej pozvoľné znižovanie. Intenzita fyzickej aktivity a dĺžka jej trvania 
sú veľmi individuálne. Rizikovým pacientom sa odporúča pred začatím pohybovej 

aktivity absolvovať bicyklovú ergometriu. Samokontrola glykémie pred cvičením, počas cvičenia a tesne 
po ňom je účinnou prevenciou hypoglykémie. Diabetici liečení perorálnymi antidiabetikami sú vystavení 
menšiemu riziku hypoglykémie a väčšinou môžu cvičiť bez výraznejších obmedzení. Pacienti liečení inzu-
línom sú ohrození viac. V týchto prípadoch je potrebné merať glykémiu pravidelne a často, spočiatku vždy 
pred pohybovou aktivitou, hneď po cvičení a v nasledujúcich hodinách, v závislosti od vývoja glykémie 
a užívanej liečby. Desať hodín po cvičení, ale i neskôr sa môže totiž rozvinúť neskorá hypoglykémia ako 
dôsledok pretrvávajúceho zvýšenia inzulínovej senzitivity. Je potrebné si zapamätať, že pacientom, ktorí 
docvičia v normoglykémii s následným vysokým poklesom glykémie počas cvičenia (o 3 – 5 mmol/l), hrozí 
hypoglykémia v najbližších desiatkach minút či hodín. V tomto prípade je nevyhnutné doplniť sacharidy 
takmer okamžite, ale aj opakovane merať glykémiu. Hyperglykémia po cvičení nie je tiež vzácnym javom. 
Môže byť vyvolaná aktiváciou stresovej osi pred cvičením a počas pohybovej aktivity. S každým ďalším 
cvičením sa stresová reakcia znižuje a po niekoľkých týždňoch hyperglykémia vymizne. Niekedy môže 
hyperglykémiu vyvolať hypoglykémia, ktorá nie je včasne kompenzovaná, a tak spúšťa kompenzačné 
mechanizmy. 
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Obranca madridského Realu Nacho Fernandez pred nedávnom odhalil, že 
počas svojho života musí bojovať s nepríjemnou chorobou. Hoci on sám ne-
dovolil, aby ho limitovala, priznal, že má za sebou množstvo útrap.

Jaro Franc zvláda extrémnu športovú disciplínu aj s diabetom. Venuje sa špor-
tovej disciplíne, ktorá je známa ako parkour a kombinuje ho s free runom.

Pri skákaní nepociťuje žiadne obmedzenia, naopak, považuje ho za svoj životný 
štýl. Venuje sa aj deťom, ktoré chce naučiť disciplíne a vytrvalosti, aby tieto vlast-
nosti mohli využiť aj v bežnom živote. Rád by detským diabetikom dokázal, že 
športovaniu sa môžu venovať takmer v akejkoľvek podobe.

Vojtechovi Kassayovi zistili cukrovku už ako aktívnemu bežcovi. 
“
Pokračovali 

ste v tréningoch bez zmeny?”  “Najskôr som sa zľakol. Obával som sa, že s behom 
na dlhé trate budem musieť prestať. Keď mi lekári potvrdili, že mám diabetes 
typu LADA, nastavili ma na intenzifikovaný inzulínový režim a 4-krát denne som 
si pichal inzulín. Teraz som už piaty rok na inzulínovej pumpe a behávam ďalej. Aj 
mňa po zistení cukrovky ovládol strach, že už nič nesmiem, nemôžem. To je ten 
okamih, keď človek potrebuje pomôcť, usmerniť a naučiť sa, ako s touto choro-
bou žiť. Pomôcť môže lekár, edukačné školenia a rodina. Ale musí chcieť i on sám.  

Nacho Fernandez

Jaro Franc

Vojtech Kassay
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Dokázali to! Športovci s diabetom



Marián Bučok žije s diabetom už 32 rokov. Cukrovku nevníma ako prekážku, 
iba ho donútila zmeniť životný štýl. Dobrú kompenzáciu si udržiava vďaka ak-
tívnej vysokohorskej turistike, ktorá sa stala postupne jeho srdcovkou. 

“
Nemy-

slím, že pri kompenzácii treba hovoriť o bariérach.” 

“
Záleží len odo mňa, ako sa k nej budem správať. Myslím, že každý diabetik má minimálne rešpekt 

pred hypoglykémiou, hyperglykémiou a komplikáciami. Mne robí veľmi zle hyperglykémia, veľmi 
ťažko ju znášam a preto sa jej snažím vyhýbať. Nechcem teraz dávať niekomu návod, pretože každý 
si tým musí prejsť sám, ale u mňa sa pri nadmernej fyzickej námahe mení množstvo a dávky inzulínu, 
množstvo prijatej potravy a spálených kalórií. Je to v podstate matematika. Pracujem na tom veľa 
rokov, no myslím, že sa tým budem zaoberať celý život. Rozdiel medzi zdravým človekom a diabe-
tikom pri takejto námahe je obrovský. Zdravý človek si nemusí strážiť hladinu cukru v krvi. Diabetik, 
naopak, áno. Podstatné je, že má dva mantinely. Horná a dolná hladina cukru v krvi, ktorú sa musí 
snažiť udržiavať. Pre mňa sú dôležité bariéry a prekážky, aby sa zdolávali. S cukrovkou sa človek musí 
naučiť žiť, využiť všetky dostupné liečebné možnosti a pokiaľ to dokáže, nepríde v živote o nič.  Žiadny 
človek si svoje hranice vopred nevie určiť, diabetik si ich však musí vedieť stanoviť!”

Od samého začiatku sa človek musí naučiť cieľavedomosti, starostlivosti o seba a presnosti. Musí 
spoznávať, čo by chcel, čo by mohol a čo musí. Diabetes vás naučí tvrdej disciplíne, presne, správne 
a účelne si organizovať čas i aktivitu a predchádzať situáciám, v ktorých dochádza k ohrozeniu života.”
Senior Ing. Vojtech Kassay mal diabetes mellitus diagnostikovaný pred dvadsiatimi rokmi. Ešte aj dnes, 
ako 71 ročný, žije mimoriadne aktívnym životným štýlom.  Je amatérskym športovcom - bežcom a ročne 
zabehne vyše štyridsať pretekov vrátane polmaratónov. Jeho motto „život je pohyb a pohyb je život“ 
pozná veľká obec bežcov a jeho priateľov.
Je presvedčený, že pri športe musíme načúvať telu, vždy s ohľadom na jeho momentálne možnosti a schop-
nosti. Po športovej aktivite musíme organizmu dodať výživu v správnom pomere sacharidov, bielkovín, tukov 
a vláknin, ktoré jeho telo spotrebovalo pri namáhavej športovej alebo pracovnej činnosti. Diabetes tohto 
športujúceho seniora naučil poslušnosti, dôslednosti, poriadku, presnosti a schopnosti nepoddávať sa.
Nevzdávať sa...to je spočiatku veľmi ťažké, ale krok za krokom, pomaly a postupne sa stáva všetko ruti-
nou, ktorá predĺži život so všetkými možnosťami, ktoré sa naskytnú. 

Ing. Gabika H.

Marián Bučok
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Druhy cvičenia
Robíte si starosti s výberom vhodnej aktivity či športu? Bojíte sa, že si privodíte hypoglykémiu alebo naopak 
hyperglykémiu? Žiaden strach, prínos športu je rozhodne vyšší ako riziká, ktorých sa obávate. Stačí si osvojiť 
základné pravidlá, ktoré platia pre každého diabetika a naučiť sa poznávať reakcie svojho organizmu. 

Ako vybrať vhodnú aktivitu?
Začnite konzultáciou so svojím diabetológom o druhu aktivity, jej frekvencii, prípadnej úprave režimu, 
pravidlách selfmonitoringu (samokontroly) a stravovania.
Lekár zhodnotí váš zdravotný stav, vek, fyzickú zdatnosť, posúdi, či máte nejaké komplikácie diabetu, 
ak áno, v akom štádiu a podľa toho celkom určite dospeje k vhodnému druhu aktivity pre vás. Kým pre 
jedného je vhodná chôdza, iný siahne po akčnejších druhoch športu. Za vhodné športové aktivity pre 
diabetika sa všeobecne považujú:

 

Pravidlá športovania: aj pri športovaní zostáva jeden cieľ jasný – mať čo najlepšie hladiny glykémie (cuk-
ru v krvi). Na to, aby ste ju udržali v dobrom rozmedzí je potrebné zladiť množstvo inzulínu a niektorých 
druhov perorálnych antidiabetík s príjmom sacharidov a s účinkom fyzického zaťaženia tak, aby ste 
predišli hypoglykémii (nízkej hladine cukru). Rozhodne neexperimentujte, o všetkom sa vopred poraďte 
so svojím diabetológom.

Máte už nejaké tie rôčky za sebou a myslíte si, že pre vás neexistuje 
žiadny šport, ktorý zvládnete a pri ktorom sa nenaskáčete ako  
na aerobiku? 
Vieme o vašich zdravotných problémoch, poznáme vaše ťažkosti pri skákaní či náročných pohyboch, 
ktoré si vyžadujú koordináciu a obratnosť. My vám ponúkame druh športu, ktorý určite dokonale 
poznáte – ping pong alebo stolný tenis. Stačí mať rýchly odhad a šikovné ruky. Aj keď sa stolný tenis 
považuje za najrýchlejší šport na svete, neznamená to, že sa musíte pri ňom nabehať do vyčerpania. 
Naopak, udržujte si s protihráčom tempo, ktoré vám obom vyhovuje.
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 chôdza a rýchla chôdza 
    (v závislosti od individuálnych schopností)

 beh v prírode
 džoging
 chôdza po schodoch
 bicyklovanie
 plávanie
 bežecké lyžovanie

 nenáročná turistika
 vodný aerobik
 tanec
 korčuľovanie
 stacionárny bicykel
 bedminton
 rekreačný tenis 

Lekári odporúčajú diabetikom  
tieto druhy cvičenia



vičenia
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Poraďte sa s lekárom
Ako diabetikov vás však musíme upozorniť na to, že by ste sa mali o výbere športu poradiť so svojím 
diabetológom. Myslite na svoje ochorenie a ak trpíte závažnejšou komplikáciou diabetu, napríklad máte 
poškodenú sietnicu či obličky, nekontrolovaný vysoký krvný tlak alebo ste po operácii, trénovaniu sa 
nevenujte. Pri stolnom tenise bude vaša fyzická záťaž strednej intenzity, to znamená, že vaša frekvencia 
úderov srdca by mala byť v rozsahu 60 – 70 % maximálnej frekvencie. Maximálnu frekvenciu srdca 
dosiahnete tak, že od čísla 220 odpočítate svoj vek.

Strážte si glykémie
Keďže každý z vás je osobitý, režim, ako mať diabetes pod kontrolou, je potrebné nastaviť individuálne, 
najlepšie po konzultácii s lekárom. Stolný tenis hrajte aspoň 1 až 2 hodiny po jedle, vyhýbajte sa mu 
počas vrcholného účinku inzulínu. Pred aj po hre si odmerajte glykémiu a podľa potreby znížte pred-
chádzajúcu dávku inzulínu o 30 – 50 %. Pozor aj na vysoké dávky perorálnych antidiabetík, aj tie môžu 
byť príčinou hypoglykémie, preto si počas hry všímajte jej príznaky. Po ruke majte džús či sladkú tyčinku. 
A samozrejme, nezabúdajte piť dostatok tekutín.

Vaša glykémia pred cvičením by sa mala pohybovať v rozmedzí od 5,5 do 10 mmol/l. Ak je nižšia ako 5,5 
mmol/l, doprajte si 1 – 2 sacharidové jednotky (10 – 12 g sacharidov). V prípade, že vám glukometer ukáže 
hodnotu viac ako 16 mmol/l, na pohyb zabudnite a situáciu riešte podaním rýchlo účinkujúceho inzulínu.
Pozitívny účinok: ak zvládnete riešenie komplikácií, ktoré vás môžu nečakane počas stolného tenisu 
zastihnúť, oceníte pozitívny účinok z pohybu nielen na svojom tele, ale aj na duši. Pravidelné športo-
vanie totiž podporuje chudnutie, diabetikom 2. typu zvyšuje citlivosť na inzulín, diabetikom 1. typu zase 
zvyšuje účinok podaného inzulínu.

Športujúci diabetik by mal:
 porozumieť aktivitám súvisiacim s každou zložkou inzulínového režimu,
 ovládať presnosť techniky podávania injekcií a miest vpichu,
 sledovať hladinu cukru v krvi, minimálne pred cvičením a po skončení cvičenia, 

 V prípade dlhotrvajúcej aktivity každú hodinu počas cvičenia a po skončení aj s odstupom  
 niekoľkých hodín.

 rozumieť počítaniu sacharidov (extra sacharidy pre športovú aktivitu),
 pred športovaním venovať pozornosť poslednému prijatému jedlu, druhu a dávke inzulínu  

 a uplynulému času od predchádzajúcej injekcie,
 poznať podstatu danej športovej disciplíny a jej účinok na metabolickú kontrolu diabetu,
 sledovať a udržiavať si optimálnu hmotnosť,
 cvičiť pravidelne, nie len nárazovo,
 vyhýbať sa pohybovej aktivite pri nedostatočnej, alebo zlej kompenzácii diabetu,
 používať správnu obuv,
 nešportovať v extrémnych podmienkach (stres, teplo, mráz).

Vo všeobecnosti sa diabetikom odporúčajú cvičenia, ktoré zaťažujú veľké svalové skupiny a prevláda  
v nich vytrvalostná (aeróbna) športová aktivita. Jej časové rozmedzie by mohlo trvať 30 až 60 minút + 
5 až 10 minút rozcvičenie a vyklusanie. Pohyb zaraďte podľa vašich možností najmenej 3x do týždňa,  
v ideálnom prípade denne.
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1. Bicepsový zdvih 
 Postavte sa chodidlami na šírku ramien a ťahajte 
striedavo činky k hrudníku v plnom rozsahu 
pohybu tak, že vo vrcholnej polohe pri každom 
opakovaní stlačíte a na sekundu podržíte pre-
cvičovaný sval. 
Počet opakovaní: 10 - 15 na každú ruku / 3 série.

2. Vytáčanie v sede so záťažou
Ide o skvelý cvik na brušné svaly a svaly chrbta. 
Sadnite si, pokrčte nohy a nakloňte sa dozadu, až 
kým budú kolená na úrovni hrude. Trup a ramená 
vytočte do jednej strany a následne do opačnej. 
Ako záťaž môžete použiť jednoručku, medicinbal, 
prípadne kettlebell. Počet opakovaní: 20 / 3 série
Možné jednoduchšie prevedenie – príťahy kolien 
k hrudníku na rovnej lavičke.

3. Výpady vzad
Cvik je zameraný na svaly dolnej časti tela. Začnite 
v stoji na šírku ramien. Vykročte vzad a urobte 
výpad (pozor – koleno nepresahuje špičku nohy), 
následne pokračujte priamo do stoja. Bez zastave-
nia urobte výpad na druhú nohu.
Počet opakovaní: 10 na každú nohu / 3 série. 

4. Mŕtvy ťah na jednej nohe
Výborný cvik, ktorým zaťažujete sedacie svaly, 
hamstringy a brucho. Začnite v stoji na jednej nohe, 
chrbát držte vystretý a začnite sa nakláňať dopredu.  
V konečnej polohe by mali byť chrbát, bedrá 
a mierne ohnuté koleno v jednej línii. Ruku so 
závažím držte vystretú. Vráťte sa do pôvodnej 
pozície.

Počet opakovaní: 5-krát na každú nohu / následne 
30 sekúnd prestávka a zopakovať zase. Takto to 
urobíme 3-krát, čiže spolu na každú nohu 15-krát. 
Celú sériu zopakujeme 2 razy.

 ý š ť č
ž ž

č ž č ý
č ž

 č ť ž
ý š č ň
ž ý č

č ť ž ž ž ť č
č

ž š ť č

Posilnenie
Pár tipov na posilnenie  
svalstva celého tela
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5. Plank-doska
Zaprite sa o prsty na nohách a lakte, celé telo držte 
v jednej rovine tesne nad zemou. Neprehýbajte sa 
v krížoch. Musíte cítiť napätie v brušných svaloch 
a nie v chrbte.
Cvik je zameraný na stabilitu a posilnenie 
brušného a hlavne vnútorného svalstva celého 
trupu a panvového dna. V tejto polohe vydržte čo 
najdlhšie. Jednoduchšia verzia pre začiatníkov je s 
kolenami spustenými na zem.

6. Skracovačky na Bosu
Aj týmto cvikom poslňujeme svalstvo brucha. 
Posadíme sa na okraj bosu, tak aby chrbát bol 
zafixovaný a opretý o bosu.  Ruky dáme za hlavu.  
Panvu sa snažíme tlačiť nahor. S výdychom uro-
bíme skrátenie (brušák).             
Počet opakovaní: 15-20.

Cvičte pravidelne aspoň polhodinku a výsledky sa 
dostavia.
Zhadzovanie kilogramov ide omnoho ľahšie  
s pravidelným cvičením. A nemusíte pritom nikam 
chodiť. Stačí si celé telo precvičiť doma.

7. Drep
Chodidlá dajte na šírku ramien. S miernym pred-
klonom, ale rovným chrbtom choďte do podrepu. 
Zastavte sa, keď sú stehná rovnobežne so zemou, 
v kolenách musí byť pravý uhol. Chvíľku zotrvajte 
v tejto polohe a potom sa vráťte pomaly nahor. 
Opakujte 15-krát, prípadne viac, záleží od kondí-
cie. Posilňujete stehná a zadok.

Verzia drepu so širším postojom zameraná viac na 
svalstvo zadku.

osilnenie
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Joga…Pre koho?
Joga je vhodná pre všetky vekové kategórie, stačí 
ak budete robiť len to čo je vášmu telu prijemné. 
Zároveň spája uvoľnenie tela aj mysle pri relaxačnej 
hudbe podľa vášho výberu. Vhodná najmä na stuh-
nuté svaly, skrátene šlachy a zlú náladu.

Čo vám prinesie?
Prináša pružnosť a flexibilitu celého tela o ktorej ste 
ani netušili, a to postupne s každým ďalším cvičením.

Čo potrebujete?
Postačí vám pohodlné oblečenie a jogamatka 
alebo iná mäkká podložka. Môžete pridať cviky  
s loptou alebo gumou.

Tip pre začiatočníkov
Jogu cvičte stále bosí – tak ľahšie udržíte 
rovnováhu a predídete úrazom. Vždy sa na za-
čiatku zahrejte jednoduchšími cvikmi a postupne 
sa prepracovávajte k náročnejším. Nikdy však 
necvičte za hranicu prijateľnú pre vaše telo.

Rovnovážne polohy – pozícia stromu – pod-
poruje celkovú vyváženosť tela aj mysle, zlepšuje 
napätie vo svaloch a zvyšuje koordináciu.

Dôležité je neprehnať to na začiatku, nároky zvyšovať len postupne a vopred sa poradiť s lekárom, ktorý 
vám vysvetlí, za akých podmienok, pri akej glykémii, a s akou zmenou režimu sa do pohybovej aktivity 
môžete pustiť. Lekár odporučil a vy ste sa rozhodli. Okamžite začínate so športom, aby ste zhodili zopár 
zbytočných kilogramov a vylepšili svoje glykémie. Aby ste pri svojom rozhodnutí zotrvali, je dôležité 
vybrať si taký druh športu, ktorý vás bude baviť a bude pre vás celkovo najvhodnejší. Predstavíme vám 
päticu najobľúbenejších športov. Jeden z nich by mohol byť pre vás ten správny.

Plávanie, behanie, joga či chôdza? Pre každého z vás sa  
s prihliadnutím na váš vek, hmotnosť a kondíciu nájde  
niečo vhodné. 

Joga

Ktorý šport je pre vás vhodný?

Ktorý šport?
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Poloha hlbokého predklonu – Významne 
narovnáva chrbticu, naťahuje zadné stehná, lýtka 
a posilňuje kolená.

Poloha mačky –  Veľmi účinne naťahuje celý chr-
bát a krk, jemne masíruje brušné orgány a chrbti-
cu.

Môžete pridať cviky s loptou na posilnenie dol-
ných brušných svalov, svalov dolných končatín 
alebo svalov chrbta, ramien a rúk.

Poloha dieťaťa –  Pomáha pri bolestiach hlavy a 
migrénach, zmierňuje bolesti chrbta a krku.

t?
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Nezabudnite na záverečnú meditáciu po cvičení.

Vybehnite  si do prírody a do tašky si pribaľte 
posilňovaciu gumu.
Pri cvičení tricepsu s posilovacou gumou sa snažte 
mať rovný chrbát. Z východiskovej polohy s dlaňa-
mi nad hlavou gumu postupne naťahujte do strán.

Cvičenie stehien s posilovacou gumou je skvelý 
spôsob ako tieto partie posilniť, spevniť a vyt-
varovať.
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Plávanie… Pre koho?
Plávanie sa hodí aj pre ľudí s nadváhou a problémami 
s kĺbmi. Pri problémoch s chrbticou je ideálna techni-
ka plávanie na chrbte. Plávanie je okrem iného vhod-
né na uvoľnenie a relax od každodenných povinností.

Čo vám prinesie?
Trénuje vytrvalosť a svaly na celom tele, predovšet-
kým paže a ramená. Odľahčuje chrbticu a kĺby.

Čo potrebujete?
Jednoducho si zbaľte uterák, plavky a môžete vyraziť. 
Ak máte citlivé oči, zaobstarajte si plávacie okuliare. 
Existujú aj tipy pre krátkozrakých a ďalekozrakých.

Tip pre začiatočníkov
Nedvíhajte pri plávaní technikou prsia hlavu  
z vody, pretože zbytočne zaťažíte krčné stavce.  
Ak nie ste si istý, či dobre ovládate plaveckú techni-
ku, máte možnosť doučiť sa ju na plaveckom kurze.  
V ponuke sú pre všetky vekové kategórie.

Beh/Chôdza... Pre koho?
Ak sa chcete venovať behu, vaše nohy, chodidlá 
a kĺby by mali byť v poriadku. Pri silnej nadváhe, 
kĺbových problémoch, alebo pri ťažkostiach s cho-
didlami je chôdza, alebo Nordic Walking (chôdza  
s palicami) viac vhodná. Hodí sa pre samotárov, ktorí 
sú radi vonku. Kto nerád beháva sám, môže si nájsť 
bežeckého partnera, alebo sa zúčastniť hromadného 
behu. V súčasnosti je ich v ponuke pomerne dosť, dĺž-
ka trás sa prispôsobuje bežcom – začiatočníkom, ale 
aj pokročilým.

Čo vám prinesie? 
Trénuje vytrvalosť, svaly nôh, trupu a sedacích 
svalov. Kto sa venuje chôdzi s palicami, spotre-
buje pri rovnakej rýchlosti viac kalórií. Správne 
používané palice odbremenia vaše kolenné  
a bedrové kĺby a posilňujú svaly hornej časti tela.

Beh – chôdza
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Čo potrebujete?
S vhodnými bežeckými topánkami a športovým oblečením môžete kedykoľvek a takmer kdekoľvek vy-
behnúť, alebo s palicami vykročiť.

Tip pre začiatočníkov
Vhodná bežecká obuv s dobrým tlmením nárazov ochráni vaše kĺby. Ponožkami bez záhybov  
a švíkov, ktoré sa vám v obuvi nebudú krčiť, deformovať a rolovať predídete otlakom a pľuzgierom. 
Poraďte sa s odborníkmi v obchodoch so športovým tovarom. Aby sa vám nestalo, že pri behu  
v teréne zakopnete, zvoľte si radšej rovinatú trasu, alebo štrkovú cestičku v lese. Aby ste pri behu 
stačili s dychom, mali by ste prvé týždne striedať chôdzu s behom. Ak vaša voľba padne na Nordic 
Walking, správnu techniku sa naučíte na špeciálnom kurze, alebo pomocou inštruktážnych videí na 
internete. 

Futbal... Pre koho?
Kopať do lopty by mali len ľudia, ktorí majú zdravé 
kĺby. Špeciálne pri problémoch s priehlavkovými a 
kolennými kĺbmi by ste sa mohli ľahko zraniť tým, 
že si vykĺbite členok, alebo kolenný kĺb. Ani pri srd-
covo-cievnych problémoch nie je futbal športom, 
ktorý by mal byť vašou prvou voľbou. Ak máte  
v povahe družnosť, cieľavedomosť, ste tímový hráč 
a milujete zápolenie, je futbal pre vás to pravé.

Čo vám prinesie?
Posilňuje vytrvalosť, rovnováhu, koordináciu  
a rýchlosť. Zabrať dostanú predovšetkým nohy a 
sedacie svalstvo.

Čo potrebujete?
Plánovanie je v prípade futbalu nevyhnutné. 
Potrebujete športovú obuv, ktorá niečo vy-
drží a je prispôsobená hracej ploche, väčšinou 
trávnatému povrchu.

Tip pre začiatočníkov
Najlepšie pre vás je, ak ste sa techniku kopania 
naučili už v mladosti. Nemajte prehnané am-
bície a pred začiatkom hry sa dobre zahrejte a 
rozcvičte. Predídete tak zraneniu.
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Bicyklovanie… Pre koho?
Keďže pri bicyklovaní je ťažisko väčšinou na sedle, 
je tento druh športu vhodný aj pre ľudí s nadváhou 
a pri problémoch s kĺbmi. Pri ťažkostiach s kolena-
mi sa však majte na pozore.

Cyklistika je vhodná pre milovníkov prírody, ktorí 
sa radi bavia a obľubujú rýchlu jazdu. Spoločenské 
typy bicyklujú najradšej s rodinnými príslušníkmi 
alebo priateľmi.

Čo vám prinesie?
Posilňuje sa najmä vytrvalosť a svaly dolných 
končatín. Získate možnosť dostať sa na miesta, 
kam by vám to peši trvalo pridlho a môžete si zo 
sedla užívať krásy prírody.

Čo potrebujete?
Dobrý bicykel nie je síce lacná záležitosť, ale in-
vestíciou do dobrého „stroja“ získate flexibilitu. 
Jazda na bicykli sa dá ľahko zakomponovať do 
každodenného života. Môžete sa na ňom voziť 
do práce i z práce, alebo si na bicykli zájdete 
do obchodu po nákup. Na dlhšie trasy je vhod-
ný (hoci tiež nie najlacnejší) elektrický bicykel. 
Motor môže byť zapnutý a pracuje, len keď 
šliapnete do pedálov. Vďaka motoru môžete ísť 
rýchlejšie vpred a ľahšie do kopca. Nezabudnite 
na cyklistickú helmu!

Tip pre začiatočníkov
Bicykel a sedlo musia byť vhodné presne pre 
vaše potreby a musia byť správne nastavené. 
Nechajte si poradiť v špecializovanej predajni. 
Správne sedlo optimálne rozloží vašu telesnú 
hmotnosť. Pri problémoch s chrbticou si riadidlá 
nastavte tak, aby ste sedeli len zľahka predklone-
ný. Rámy športových bicyklov, kde je nutný hlbší 
predklon, zaťažujú chrbticu. V začiatkoch bicyk-
lovania prepnite radšej na ľahší prevod, aby ste 
svaly a kĺby nepreťažili.
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Pri problémoch so zrakom si vyberte 
menej náročnú a kratšiu trasu. Rovnako 
pri diabetickej neuropatii či problémoch 
so srdcom sa o vhodnosti tejto aktivity 
poraďte s diabetológom. Na výber špor-
tových aktivít celkom prirodzene vplýva 
stav vašej kompenzácie diabetu, či máte 
nejaké pridružené komplikácie alebo iné 

Posilňovanie... Pre koho?
Posilňovanie je vhodné pre všetkých, ktorí si chcú po-
silniť a vybudovať svalstvo. Mierny silový tréning je 
vhodný pre všetky vekové kategórie. Diabetici a ľudia 
s vysokým tlakom krvi by mali svoj úmysel prekonzul-
tovať so svojím lekárom. Pri posilňovaní môže dôjsť ku 
krátkodobému zvýšeniu tlaku, ktorý by mohol škodiť 
tepnám, čo je zvlášť problematické v prípade, že ná-
sledkom diabetu je (možno zatiaľ nediagnostikova-
né) poškodenie sietnice oka.

Čo vám prinesie?
Máte možnosť cielene si posilniť všetky svalové 
skupiny. Pôsobí proti vekom podmienenému 
ubúdaniu svalových vlákien a zlepšuje reguláciu 
metabolizmu. Automaticky tak spotrebujete viac 
kalórií, aj keď práve nič nerobíte. Špeciálne cviče-
nia pomáhajú pri problémoch s kĺbmi a chrbticou. 
Posilňovanie je optimálnym doplnkom k vytr-
valostným športom.

Čo potrebujete?
Posilňovanie je možné kedykoľvek. Cviky na posil-
nenie svalového a chrbtového svalstva sú veľmi 
účinné aj bez činiek a závaží.

Tip pre začiatočníkov
Zlá technika posilňovania nadmerne zaťažuje 
chrbticu. Požiadajte kvalifikovaného trénera, aby 
vám jednotlivé cvičenia predviedol a usmernil vás. 
Zostaví vám aj osobný tréningový plán, šitý na mie-
ru pre vaše možnosti a potreby.

Turistika
Spojte aktívny pohyb s poznávaním prírody a 
získavaním nových vedomostí o krajine. Pri chôdzi 
zapojíte všetky svalové partie. Po prejdení 2 km 
denne priaznivo ovplyvníte metabolizmus a ani 
na chvíľu nepochybujte o tom, že chodenie bude 
stereotypné. Pri výstupe na kopec sa našliapete, 
budete prekonávať množstvo prekážok, liezť a 
popritom všetkom budete nosiť potrebnú výstroj. 
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diagnózy. Záleží aj na tom, aká je vaša celková 
kondícia, do ktorej vekovej kategórie patríte, či 
máte pevnú vôľu, odhodlanie, chuť zabojovať a 
motiváciu dosiahnuť lepšie zdravotné výsledky. 
Niektoré druhy športov si vyžadujú počiatočnú fi-
nančnú investíciu. Ak vaši blízki zvažujú, aký darček 
vám zaobstarať k narodeninám či Vianociam, dajte 
im tip na permanentku do športového zariadenia, 
alebo na plaváreň, prípadne na nordic walkingové 
palice či dobré tenisky.

Na turistiku si zabezpečte správnu a pohodlnú 
obuv.

Ak vás neoslovila žiadna z týchto pohybových ak-
tivít, vezmite svojho miláčika na dlhšiu prechádzku v 
prírode – poďakuje sa vám nielen on, ale i vaše telo!

č
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Zhrnutie na záver
Pravidelná pohybová aktivita zlepšuje metabolickú 
kompenzáciu diabetu, oddiaľuje vznik chronických 
komplikácií, prispieva k duševnej pohode a rov-
nováhe. Pri športovaní si kontrolujte glykémie pred 
a po športe a každých 20 až 30 minút v priebehu 
aktivity. 
Predchádzajte hypoglykémii: trénujte 1 až 2 hod-
iny po jedle, vyhýbajte sa ťažkému zaťaženiu počas 
vrcholného účinku inzulínu, injekcie vpichujte na 
nezaťažované miesta, podľa potreby znížte pred-

chádzajúcu dávku inzulínu o 30 až 50 %. Ak je vaša 
glykémia pred športovaním nízka, prijmite ľahké 
jedlo s obsahom 15 až 30 g uhľohydrátov a odložte 
aktivitu až do úpravy glykémie. Ak je naopak vysoká, 
cvičenie posuňte do času jej poklesu. Diabetici 1. 
typu by nemali športovať vo večerných hodinách.
Nech vám nechýba pevná vôľa, odhodlanie, chuť 
zabojovať a motivácia dosiahnuť lepšie zdravotné 
výsledky. Možno ten váš 

“
mont blanc” na vás ešte len 

čaká…
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MUDr. Gabriela Ivančová
Študovala a promovala na Lekárskej fakulte Univerzity  
P. J. Šafárika v Košiciach v roku 1984. 
Po promócii nastúpila na II. internú kliniku Fakultnej nemoc-
nice ako cirkulujúci lekár pred atestáciou zo všeobecného 
lekárstva. Interná medicína jej však učarovala natoľko, že 
ostala pracovať na I. internej klinike Fakultnej nemocnice  
v Košiciach ako sekundárny lekár, a tejto „kráľovnej medicí-
ny“ zostala verná až dodnes. Po absolvovaní I. a II. atestá-
cie z vnútorného lekárstva sa rozhodla venovať diabeto-
lógii a poruchám látkovej premeny a výživy. Špecializáciu  
v tomto odbore získala v roku 1998 v Bratislave. S klinic-
kými skúsenosťami začala svoju prax v odbornej ambu-
lancii, kde pôsobí dodnes ako internista a diabetológ. 
Je členkou Slovenskej diabetologickej spoločnosti a Eu-
rópskej diabetologickej spoločnosti. Vo svojej ambulan-
cii sa venuje diabetikom od 18 do 93 rokov a spoločne 
s nimi sa snaží nájsť tú najlepšiu cestu pri liečbe tohto 
chronického ochorenia, lebo zo svojej 35 ročnej praxe 
vie, že pozitívna motivácia pacienta dokáže „zázraky“. Ke-
ďže edukácia je základom liečby diabetu a nikdy jej nie je  
dostatok, vznikli z iniciatívy pacientov a v spolupráci  
s dcérami  –  lekárkami Gabrielou a Kristínou, psychologičkou  
Mgr. Lenkou Abrinkovou a diabetologickou sestričkou  
Annou Duplinskou, miniknižočky „Pečieme bez cukru“  
a  „Hlavné zásady fyzickej aktivity u diabetikov“, ktoré dúfa-
me, prispejú k zlepšeniu vedomostí o zvládaní tohto ocho-
renia a pomôžu nasmerovať pacientov tým správnym sme-
rom...
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