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Štvrtok 22. septembra 2022 | Prednášková sála A

14:00 – 14:20 

ZAHÁJENIE KONFERENCIE
JURAJ KRIVUŠ – PREZIDENT SSPEV
PAVEL TEŠÍNSKÝ – PREZIDENT SKVIMP
PETER CHLEBO – PREDSEDA SEKCIE DIETOLÓGIE 

14:20 – 14:30 Prestávka

14:30 – 16:35

VÝŽIVA U PACIENTOV V KRITICKOM STAVE I.
KOORDINÁTORI KRIVUŠ JURAJ A TEŠÍNSKÝ PAVEL

1.	 Současný	pohled	na	tekutinovou	terapii	kriticky	nemocného	
Tešínsky, P., PRAHA, ČR 15 min

2.	 Výživa	pacientov	s	akútnym	zlyhávaním	pečene
Benko, J., Krivuš, J., Horná, S., Mokáň, M., UNM MARTIN 15 min

3.	 Oxiris	ako	rescue	postup	u	manažmentu	cytokínovej	búrky	pri	COVID	19-	kazuistika
Haško, J., Hašková, J., ZVOLEN 15 min

4.	 Problematika	klinickej	výživy	a	cirhózy	pečene
Zachar, J., Slezáková, J., Dlugoš, J., RIMAVSKÁ SOBOTA 15 min

5.	 Perikarditída	vyúsťujúca	v	Addisonskú	krízu	a	následné	ALF	–acute	liver	failure
Kapusta, D., SZU, FNsP F.D.R. BANSKÁ BYSTRICA 15 min

6.	 Vplyv	výživy	na	funkciu	transplantovanej	obličky
Krivuš, J., Dedinská, I., Mokáň, M., UNM a JLF UK MARTIN 15 min

7.	 Multidisciplinárny	prístup	v	manažmente	ťažkej	formy	dumpingového	syndrómu
Smolár, M., Daňová, I., Krivuš, J., Poláček, H., Miklušica, J., JLF UK a UNM MARTIN 15 min

	 Diskusia 20 min

16:35 – 17:00 Prestávka

17:00 – 18:35

VÝŽIVA U PACIENTOV V KRITICKOM STAVE II.
KOORDINÁTORI ZADÁK ZDEŇEK A JAKUBOVITŠOVÁ KATARÍNA

1.	 Současný	stav	poznání	a	význam	esenciálních	lipidů	ve	výživě	a	v	intenzivní	medicíně
Zadák, Z., Tichá A., Skořepa P., Hyšpler R., HRADEC KRÁLOVÉ, ČR 15 min

2.	 Octreotid	v	liečbe	malígnej	črevnej	obštrukcie
Jakubovitšová, K., NOU BRATISLAVA 15 min

3.	 Možnosti	využitia	kreatínfosfátu	u	pacienta	v	metabolickej	tiesni
Kubisová, A. R., MARTIN 15 min

4.	 Význam	bolusovej	dávky	proteínu	pri	nutričnom	manažmente	sarkopénie
Juríček, R., DÉREROVA NEMOCNICA, BRATISLAVA 15 min

5.	 Platí	stále	poslední	doporučované	postupy	pro	výživu	kriticky	nemocných?	
Tešínsky, P., PRAHA, ČR  15 min

 Diskusia 20 min 



09:00	–	10:35

ENERGETICKÁ A VODNO-SOĽNÁ ROVNOVÁHA
KOORDINÁTORI SOBOTKA ZDEŇEK A KOZÁNEK JÁN

1.	 Vztah	energetického	a	minerálového	metabolismu	během	nutriční	podpory
Sobotka, Z., HRADEC KRÁLOVÉ, ČR 15 min

2.	 Plazmaferéza	a	pečeňové	ochorenia	–	súčasný	stav	problematiky
Michalová, R., Horná, S., Ježíková, A., Mokáň, M., Krivuš, J., Nosáková, L., Bánovčin, P., JLF UK a UNM MARTIN 15 min

3.	 Nukleárna	magnetická	rezonančná	spektroskopia	naznačuje,	že	ketotický	stav	u	pacientov	 
s	achaláziou	sa	po	POEMe	upravuje
Ďuriček, M., Vážanová, D., Baranovičová, E., Nosáková, L., Lipták, P., Bánovčin, P.,  
JLF UK, UNM, BioMed MARTIN 15 min

4.	 Trofická	distálna	nutrícia	(TDF)	zabudnutý	nástroj	nutričnej	terapie?	(kazuistika)
Juríček, R., DÉREROVA NEMOCNICA, BRATISLAVA 15 min

5.	 Dysregulácia	imunity	pri	Covid-19
Kozánek, J., POVAŽSKÁ BYSTRICA 15 min

	 Diskusia 20 min

10:35 – 10:45 Prestávka

10:45 – 11:45

ÚČINNOSŤ A BEZPEČNOSŤ LIEČBY TEDUGLUTIDOM U PACIENTOV 
SO SYNDRÓMOM KRÁTKEHO ČREVA V KLINICKEJ PRAXI
Sympózium podporené generálnym partnerom podujatia, spoločnosťou Takeda
KOORDINÁTORI KRIVUŠ JURAJ A GOMBOŠOVÁ LAURA 

1.	 Teduglutid	–	od	teórie	k	praxi
Krivuš, J., MARTIN 15 min

2.	 Skúseností	s	liečbou	SBS	teduglutidom	v	pediatrickej	populácii
Hornová, J., BRATISLAVA 15 min

3.	 Skúseností	s	liečbou	SBS	teduglutidom	u	dospelých	pacientov
Gombošová, L., KOŠICE 15 min

	 Diskusia 15 min

11:45	–	13:00	Obedná	prestávka

13:00 – 13:45

MANAŽMENT ENTERÁLNEJ VÝŽIVY V INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI
Sympózium podporené hlavným partnerom podujatia, spoločnosťou Nestlé
KOORDINÁTORI KRIVUŠ JURAJ

1.	 Manažment	pacientov	na	oddelení	dlhodobej	intenzívnej	starostlivosti
Ravingerová, Z., CHRONICARE BRATISLAVA 15 min

2.	 Enterálna	výživa	pacientov	s	Covid	19	na	KAIM
Černá, L., Lidáková, M., UNM, KAIM 15 min

	 Diskusia 15 min

13:45 – 14:00 Prestávka 

Piatok	23.	septembra	2022	| Prednášková sála A



14:00 – 15:30

VARIA I.
KOORDINÁTORI KRIVUŠ JURAJ A GOMBOŠOVÁ LAURA 

1.	 Fytosteroly	a	parenterálna	výživa	–	neúnavne	aktuálna	téma
Horná, S., Krivuš, J., Michalová, R., Mokáň, M., JLF UK a UNM MARTIN 15 min

2.	 Pandémia	nefrolitiázy	-	realita	blízkej	budúcnosti?
Švihra, J., UNM a JLF UK MARTIN 15 min

3.	 Výživa	u	pacientov	s	chronickou	chorobou	obličiek	podľa	posledných	odporúčaní
Beliančinová, M., Vnučák, M., Graňák, K., Mokáň, M., Dedinská, I., JLF UK a UNM MARTIN 15 min

4.	 Klinické	využitie	probiotík	a	biologická	dostupnosť	minerálov	
Bielik, V., Hric, I., Kubáňová, L., Tkáčiková, M., Kolísek, M., SAV, BRATISLAVA, JLF UK MARTIN 20 min

	 Diskusia 25 min

15:30 – 15:45 Prestávka 

15:45 – 18:00

DIETOLOGICKÉ POSTUPY
KOORDINÁTORI CHLEBO PETER A HABÁNOVÁ MARTINA  

1.	 Dislipidémie	a	ateroskleróza	-	State	of	the	art
Chlebo, P., SPU NITRA 15 min

2.	 Možnosti	pozitívnej	modulácie	lipidového	profilu	nefarmakologickou	cestou
Habánová, M., SPU NITRA 15 min

3.	 Vplyv	výživy	a	životného	štýlu	na	zmeny	hladín	lipoproteínov	krvnej	plazmy
Lenártová, P., et al. SPU NITRA 15 min

4.	 Využitie	liečivých	rastlín	v	prevencii	a	v	podpornej	liečbe	obezity
Habán, M., SPU NITRA  15 min

5.	 Prvé	skúsenosti	s	implementáciou	FOPL	-	Nutri-score	v	rámci	podporných	opatrení	zameraných	 
na	ozdravenie	populácie
Gažarová, M., et al. SPU NITRA 15 min

6.	 Význam	komplexného	zhodnotenia	telesnej	kompozície	pri	diagnostike	obezity
Bihari, M., et al. SPU NITRA  15 min

	 Diskusia	 40 min
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Piatok	23.	septembra	2022	| Prednášková sála B

09:00	–	11:00

DOMÁCA PARENTERÁLNA VÝŽIVA (DPV)
KOORDINÁTORI SLEZÁKOVÁ JÚLIA A VOLEKOVÁ MÁRIA

1.	 Domáca	parenterálna	výživa	(DPV)	na	Slovensku	–	úvod
Krivuš, J., Slezáková J., Dedinská I., Mokáň M., UNM a JLF UK MARTIN, RIMAVSKÁ SOBOTA 20 min

2.	 Domáca	parenterálna	výživa	–	historické	míľniky
Voleková, M., REVÚCA 20 min

3.	 Register	DPV
Slezáková, J., RIMAVSKÁ SOBOTA 20 min

4.	 Domáca	parenterálna	výživa	u	paliatívnych	pacientov	–	naše	skúsenosti
Škripeková, A., NOU BRATISLAVA 20 min

5.	 Manažment	výživy	v	nemocnici	aj	s	ohľadom	na	DPV	pacientov
Francisty, T., POPRAD 20 min

	 Diskusia 20 min

11:00	–	12:45	Obedná	prestávka

12:45 – 13:45

VARIA II.
KOORDINÁTORI SLEZÁKOVÁ JÚLIA A GRAŇÁK KAROL

1.	 Raritná	indikácia	dlhodobej	parenterálnej	výživy	–	kazuistika
Horná, S., Krivuš, J., Michalová, R., Galajda, P., Mokáň, M., UNM a JLF UK MARTIN 15 min

2.	 Nutrícia	ako	rizikový	faktor	v	akútnej	brušnej	chirurgii
Tran, Z., Gergel, M., LF SZU, DÉREROVA NEMOCNICA, BRATISLAVA 15 min

3.	 Potransplantačný	diabetes	mellitus	a	pridružené	metabolické	komplikácie	u	pacientov	p 
o	transplantácii	obličky
Graňák, K., Vnučák, M., Beliančinová, M., Pytliaková, M., Dedinská, I., JLF UK, MARTIN 15 min

	 Diskusia 15 min

13:45 – 14:00 Prestávka



Piatok	23.	septembra	2022	| Prednášková sála B

14:00 – 16:00

NUTRIČNÉ POSTUPY Z POHĽADU NUTRIČNEJ TERAPEUTKY
KOORDINÁTORI GOTTFRIED GABRIELA A DOSTÁLOVÁ KATARÍNA

1.	 Nutričná	intervencia	v	liečbe	diabetickej	nefropatie
Kasáková, B., NEDÚ ĽUBOCHŇA  20 min

2.	 Vplyv	výživy	na	proces	starnutia
Gottfried, G., Bartková, Z., VÚSCH KOŠICE  20 min

3.	 Osteoporóza	-	pandémia	3.	tisícročia
Koščová, G., UNLP KOŠICE  20 min

4.	 Nutričný	manažment	pacientov	so	stómiou
Lovecká, H., NEMOCNICA AGEL LEVICE 20 min

5.	 Nutričná	terapia	v	slovenskom	zdravotníctve
Dostálová, K., ÚSTAV VÝŽIVY, SZU, UNsP MILOSRDNÍ BRATIA, BRATISLAVA  20 min

	 Diskusia	 20 min

16:00 – 16:30 Prestávka

16:30 – 18:00

VARIA III.
KOORDINÁTORI SLEZÁKOVÁ JÚLIA A GERGEL MARTIN 

1	 Praktické	rady	o	enterálnej	výžive	v	intenzívnej	starostlivosti
Slezáková, J., Dlugoš, J., Zachar, J., RIMAVSKÁ SOBOTA 15 min

2.	 Nutriční	péče	a	rehabilitace		po	překonání	akutního	stavu
Šenkyřík, M., BRNO, ČR 15 min

3.	 Chirurgické	kontraindikácie	včasnej	enterálnej	výživy
Gergel, M., Lancz-Klikáčová, A., LF SZU a UNB KRAMÁRE, BRATISLAVA 15 min

4.	 Osmotické	demyelizačné	syndrómy
Dluha, J., Nosáľ, V., Kurča, E., JLF UK a UNM MARTIN 15 min

5.	 Pronačná	poloha	ako	prediktor	závažnosti	priebehu	a	prežitia	 
u	pacientov	s	Covid	19,	naše	skúsenosti
Slobodianiuk, G., Solopčuk, I., REVÚCA 15 min

	 Diskusia		 15 min

20:00     SPOLOČNÁ	VEČERA



Sobota 24. septembra 2022 | Prednášková sála A

09:00	–	11:00

KANYLÁCIA CENTRÁLNYCH VENÓZNYCH KATÉTROV
KOORDINÁTORI ŠENKYŘÍK MICHAL A ONDREJKOVÁ ZUZANA 

1.	 Žilové	prístupy	pre	parenterálnu	výživu
Kunderlík, M., OUSA BRATISLAVA 15 min

2.	 PICC	a	parenterálna	výživa	
Šenkyřík, M., BRNO, ČR 15 min

3.	 Kanylácia	pod	ultrazvukovou	navigáciou	a	význam	správného	umiestnenia	distálného	konca	katétra
Maňásek, V., NOVÝ JIČÍN, ČR 15 min

4.	 Ošetrovateľská	starostlivosť	o	PICC	katéter
Ondrejková, Z., Lakiová, E., OUSA BRATISLAVA 15 min

WORKSHOP K CIEVNYM VSTUPOM S DISKUSIOU
KOORDINÁTORI ŠENKYŘÍK MICHAL A ONDREJKOVÁ ZUZANA

5.	 Kanylácia	žilových		vstupov	pod	USG	navigáciou	(periférna	a	centrálna)
Kunderlík, M., Šenkyřík, M., BRATISLAVA, BRNO, ČR 15 min

6.	 Navigačné	systémy	k	určeniu	správnej	polohy	distálneho	konca	zavedeného		katétra-	USG,	EKG	
Maňásek, V., NOVÝ JIČÍN, ČR 15 min

7.	 Ošetrovanie	žilových	vstupov	a	ich	fixácia		
Ondrejková, Z., Lakiová, E., OUSA BRATISLAVA 15 min

8.	 Mechanické	a	infekčné	komplikácie	pri	nesprávnej	manipulácii	s	katétrom	zo	strany	personálu
Slobodianiuk, G., Solopčuk, I., Voleková, M., REVÚCA 15 min

11:00 – 11:30 Prestávka

11:30 – 13:00

ORGANIZAČNÉ A LEGISLATÍVNE ASPEKTY KLINICKEJ VÝŽIVY
KOORDINÁTORI VOLEKOVÁ MÁRIA A KRIVUŠ JURAJ 

1.	 Nutričný	screening	v	Slovenských	nemocniciach
Krivuš, J., Slezáková J., Dostálová K., Francisty T., Chlebo P., Szepeová R., Projekt SSPEV a AVKV  20 min

2.	 Sledovanie	kontinuity	výživovej	starostlivosti	vo	Všeobecnej	nemocnici
Dlugoš, J., Slezáková, J., Zachar, J., RIMAVSKÁ SOBOTA 20 min

3.	 Klinická	výživa	z	pohľadu	zdravotnej	poisťovne
Súkupová, A., Šoltés, L., Midlerová, M., Širillová, J., Ševčík, J., VšZP BRATISLAVA 20 min

4.	 Kategorizácia	dietetických	potravín
Voleková, M., KATEGORIZAČNÁ KOMISIA MZ BRATISLAVA  20 min

6.	 Ukončenie	konferencie
Krivuš, J., prezident SSPEV 10 min
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 I. BLOK  
	 VÝŽIVA	U	PACIENTOV	V	KRITICKOM	STAVE	I.	

2.	VÝŽIVA	PACIENTOV	S	AKÚTNYM 
ZLYHÁVANÍM	PEČENE

Benko	J.,	Krivuš	J.,	Horná	S.,	Mokáň	M.
I. interná klinika Univerzitnej nemocnice Martin, 
Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita 
Komenského v Bratislave

Za posledných 5 rokov vznikli ohľadom výživy pacientov 
s ochoreniami pečene v európskom priestore dvoje významných 
odporúčaní, a to odporúčania Európskej spoločnosť pre klinic-
kú nutríciu a metabolizmus (ESPEN) a odporúčania Európskej 
asociácie pre štúdium pečene (EASL). Ich integrácia do den-
nej praxe je kľúčová k zlepšeniu mortality pacientov s akútnym 
zlyhaním pečene, ktoré často prebieha v teréne závažnej mal-
nutrície. Samotný rozvoj akútneho zlyhania pečene vedie k vý-
znamnému rozvratu metabolizmucukrov, lipidov i bielkovín. Po-
rušená glukoneogenéza spôsobuje často stavy hypoglykémie, 
ktoré ďalej významne zhoršujú celkový stav pacienta. So znižu-
júcou sa funkciou pečene dochádza tiež k nižšiemu odbúravaniu 
laktátu. Zároveň vzniknutý proteínový katabolizmus je asociova-
ný s hyperamonémiou. Problematika hepatálnej encefalopatie 
a prípadného výskytu pažerákových varixov, často aj s epizó-
dou krvácania, ďalej komplikujú nutričnú starostlivosť o tých-
to pacientov. V našej prezentácii sa zameriavame na praktické 
výstupy nutričného manažmentu podľa najnovších odporúčaní 
u pacientov s akútnym zlyhaním pečene.

5.	PERIKARDITÍDA	VYÚSŤUJÚCA	V	ADDISONSKÚ	
KRÍZU	A	NÁSLEDNÉ	ALF–ACUTE	LIVER

Kapusta	D.
Int JIS II. Internej kliniky SZU, FNsP F.D. Roosevelta, 
Banská Bystrica

Akútna perikarditída je buď suchá,fibrinozna alebo exsuda-
tívna bez zreteľa na jej etiologiu. Perikardiocentéza je život za-
chraňujúci výkon pri tamponáde (úroveň dôkazu B, indikácia 
triedy I). Pri výpotkoch nespôsobujúcich hemodynamické ohro-
zenie sa perikardiocentéza indikuje pri výpotkoch presahujpcich 
20 mm v diastole so separáciou epikardu perikardu v diadostle 
nad 20 mm. Diferenciálne diagnostickým problémom môže byť 
nízko objemová, respektíve nízko tlaková tamponáda s malou 
PE .Adrenálna kríza (addisonská ) je stav akútnej insuficiencie 
kôry nadobličiek. Prejavovať sa môže od počiatku, resp sa mô-
že objaviť kedykoľvek v priebehu insuficiencie chronickej . Je to 
stav veľmi zradný ,ktorý môže v rýchlom slede ohroziť život pa-
cienta. Pokiaľ je príčinou deficitu poškodenie nadobličiek, hovo-
ríme o primárnej adrenálnej insuficiencii (Addisonova choroba), 
pri deficitu ACTH alebo CRH (corticotropin releasing hormone) 
hovoríne o sekundárnej insuficienci. ALF-acute liver failure Akút-
ne zlyhanie pečene (ALF) je zriedkavé kritické ochorenie s vyso-
kou mortalitou, ktorého úspešná liečba si vyžaduje včasné roz-
poznanie a účinnú počiatočnú liečbu. Hoci to môže vyplývať zo 

širokej škály príčin, v Spojenom kráľovstve a vo väčšine rozvi-
nutých krajín je väčšina prípadov výsledkom hepatotoxicity vy-
volanej paracetamolom a kľúčové je podávanie antidotálneho 
N-acetylcysteínu pri prvom rozpoznaní.

6.	VPLYV	VÝŽIVY	NA	FUNKCIU	
TRANSPLANTOVANEJ	OBLIČKY

Krivuš J.1,	Dedinská	I.1,2,	Mokáň	M.1
1I. Interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta Univerzi-
ty Komenského a Univerzitná nemocnica Martin
2Transplantačné centrum, Univerzitná nemocnica 
Martin

Úvod: Malnutrícia alebo obezita majú výrazný vplyv na zdra-
vie človeka. Chronická choroba obličiek a to predovšetkým v ter-
minálnom štádiu je spojená zo závažnými poruchami výživy 
s dominanciou proteínového strádania, sekundárnej sarkopé-
nie a poruchami vnútorného prostredia. Operačný výkon a ako 
je transplantácia obličky kladie zvýšené požiadavky na energiu 
a nutričné substráty v pred a po transplantačnom období. Nedo-
statočná nutričná príprava môže viesť ku komplikáciám v rámci 
operačného výkonu, ale aj potransplantačného priebehu a k po-
ruche funkcie štepu.

Materiál a metódy: Ide o retro-prospektívnu analýzu, do kto-
rej boli zaradení pacienti po transplantácii obličky (KTx) v Trans-
plantačnom centre UNM v rokoch 2018 až 2021. V čase trans-
plantácie a následne pri protokolárnej biopsii štepu (v 3. mesiaci 
po KTx) boli u pacientov realizované antropometrické merania 
a zaznamenané sledované parametre (sérová koncentrácia cel-
kových bielkovín, albumín, C-reaktívny proteín, koncentrácia 
kreatinínu a urey v sére, hodnota lymfocytov). Cieľom analýzy 
bolo zistiť, či stav nutrície vplýva na funkciu štepu v 3. mesiaci 
po KTx (vyjadrenú pomocou odhadovanej glomerulovej filtrácie 
– eGFR CKD-EPI).

Výsledky: Súbor tvorilo 41 pacientov (muži - 58,5%) s prie-
merným vekom v čase KTx 48 rokov ± 9. V skupine s eGFR &lt; 
1,33 ml/sek bolo 25 pacientov (60,9% ) oproti 39,1% (16 pa-
cientov) zaradených do podskupiny s eGFR viac ako 1,33 ml/
sek. V univariantnej analýze sme zistili, že ženské pohlavie 
[OR 4,2857 (1,1260-16,3127), p = 0,0281], hodnota albumínu 
[OR 1,1500 (1,0052-1,3156), p = 0,0281] a celkových bielkovín 
v čase transplantácie [OR 1,0825 (1,0012-1,1704), p = 0,0231] 
a CRP 3 mesiace po transplantácii [OR 0,8734 (0,7232-1,0547), 
p = 0,0462], pozitívne ovplyvňujú funkciu štepu v 3 mesiaci po 
KTx. Pomocou multivariantnej analýzy nebol potvrdený žiadny 
zo sledovaných parametrov ako nezávislý faktor ovplyvňujúci 
funkciu štepu v 3. mesiaci po KTx.

Záver: Adekvátna nutričná príprava pacienta s chronickou 
chorobou obličiek zaradeného do transplantačného programu 
a následný pooperačný nutričný management s cieľom udržať 
optimálne BMI, sérové koncentrácie albumínu, a hodnotu CRP 
sa zdá byť cesta k zlepšeniu funkcie štepu. Do procesu KTx však 
vstupuje celý rad ďalších faktorov. V rámci nutrície a to predovšet-
kým u pacientov v rámci čakacej listiny je potreba ďalších štúdií.

Kľúčové slová: Transplantácia, oblička, výživa, albumín, 
malnutrícia 
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7.	MULTIDISCIPLINÁRNY	PRÍSTUP	
V	MANAŽMENTE	ŤAŽKEJ	FORMY	
DUMPINGOVÉHO	SYNDRÓMU

Smolár	M.1,	Daňová	I.1, Krivuš J.2,	Poláček	H.3, 
Miklušica	J.1
1Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej 
chirurgie JLF UK a UNM
2Interná klinika JLF UK a UNM
3Klinika nukleárnej medicíny JLF UK a UNM

Dumpingový syndróm patrí medzi časté komplikácie po 
operácii pažeráka, žalúdka a po bariatrických výkonoch. Pod-
ľa časového priebehu sa delí na včasný dumpingový syndróm 
(30 – 60 min po príjme potravy) s početnými vazomotorický-
mi, gastrointestinálnymi a humorálnymi príznakmi a na nesko-
rý dumpingový syndróm (60 – 180 min po príjme potravy) preja-
vujúci sa reaktívnou hypoglykémiou. V diagnostike sa používa 
odber anamnézy s objektivizáciou príznakov pomocou dotaz-
níkov (napr. Sigstadov diagnostický index), endoskopické me-
tódy, zobrazovacie vyšetrenia a rádionuklidová scintigrafia ža-
lúdka. V liečbe sa najčastejšie používa úprava príjmu potravy 
s častejším podávaním malých porcií a s obmedzením tekutín 
počas jedla. Ťažšie formy dumpingu vyžadujú farmakologickú 
liečbu s použitím analógov akarbózy a somatostatínu. Najťaž-
šie formy dumpingového syndrómu vyžadujú chirurgickú lieč-
bu. Manažment dumpingového syndrómu vyžaduje úzku inter-
disciplinárnu spoluprácu chirurga, internistu, gastroenterológa, 
rádiológa a iných špecialistov. Autori prezentujú prípad ťažkej 
formy kombinovaného dumpingového syndrómu, ktorý nerea-
goval na konzervatívnu terapiu a vyžiadal si operačné riešenie.

Kľúčové slová: dumpingový syndróm, Sigstadov skóro-
vací systém, scintigrafia žalúdka, akarbóza, somatostatín, hy-
poglykémia

 II. BLOK  
	 VÝŽIVA	U	PACIENTOV	V	KRITICKOM	STAVE	II.	

1.	SOUČASNÝ	STAV	POZNÁNÍ	A	VÝZNAM	
ESENCIÁLNÍCH	LIPIDŮ	VE	VÝŽIVĚ	
A	V	INTENZÍVNÍ	MEDICÍNĚ	

Zadák	Z.,	Tichá	A.,	Skořepa	P.,	Hyšpler	R.
Hradec Králové, ČR

Úvod: Studium esenciálních složek výživy se datuje již od 
předminulého století, kam spadají prvé informace týkající se 
deficitu vitaminů. Na rozsáhlý rozvoj výzkumu oblasti vitaminů 
navázal i výzkum stopových prvků, především studium one-
mocnění štítné žlázy při nedostatečném přívodu jódu, myopa-
tií spojených s deficitem selenu. Oblast klinických důsledků spo-
jených s nedostatkem esenciálních stopových minerálů není 
dostatečně uzavřena. Stále přibývají nové informace o roli ko-
baltu, zinku a dalších tzv. superelementů, kde se jejich význam 

v metabolizmu předpokládá, ale exaktně není prokázán. V po-
sledních desetiletích došlo k významnému rozvoji poznání v ob-
lasti esenciálních lipidů a fosfolipidů. Role fosfolipidů se uplatňu-
je zejména v oblasti kognitivních funkcí a rezistence proti stresu. 
Druhá skupina esenciálních lipidů je reprezentována esenciál-
ními mastnými kyselinami s mediátorovým účinkem (n-3, n-6), 
které jsou přítomny ve tkáních ve velmi limitovaném množství 
a hrají významnou roli v regulaci inflamatorního procesu.

Závěr: Cíle studia této skupiny esenciálních lipidů můžeme 
shrnout do následujících bodů:
1. Prekurzory mediátorů zánětu a imunitních reakcí, které jsou 

v živočišné říši esenciální (s výjimkou kočkovitých šelem).
2. Zásoby polynesaturovaných mastných kyselin, které tvoří 

principiální mediátory pro inflamatorní reakce a dalších evo-
lučně základních procesů (hemokoagulace, imunita).

3. Potřeba a dávky polyenových mastných kyselin esenciální-
ho charakteru jsou v současné době založeny na odhadech 
a spekulacích a nemají exaktní reálný podklad.

4. Celotělové stanovení mastných kyselin v tkáních člověka je 
metodicky i technicky obtížné, proto tato data dosud nejsou 
běžně dostupná.

5. Jedním z hlavních cílů studie bylo stanovit celkový „pool“ 
esenciálních mastných kyselin řady n-3 a n-6 v lidském or-
ganizmu, dosáhnout realistických hodnot doporučených den-
ních dávek a umožnit stanovení správných indikačních krité-
rií podáním farmakologických dávek esenciálních mastných 
kyselin, které by byly využitelné v celé šíři vhodných aplika-
cí (regulace inflamatorního procesu, obrana proti virovým in-
fekcím, stabilizace aterosklerotického plátu, ovlivnění chorob 
založených na imunopatologických mechanizmech).

2.	OCTREOTID	V	LIEČBE	MALÍGNEJ	ČREVNEJ	
OBŠTRUKCIE

Jakubovitšová	K.
NOU Bratislava

Malígna črevná obštrukcia býva častou komplikáciou u pa-
cientov s pokročilým nádorovým ochorením. Môže ísť o kom-
pletné alebo čiastočné porušenie črevnej pasáže. Najčastejší-
mi klinickými príznakmi je nauzea a vracanie, bolesť, obstipácia. 
Niektorí pacienti, najmä pre celkový stav a pokročilosť ochore-
nia, nie sú vhodnými kandidátmi na chirurgický výkon a profi-
tujú skôr z liečby symptómov. Jedným z cieľov symptomatic-
kej liečby malígnej črevnej obštrukcie je možnosť odstránenia 
nazogastrickej sondy, resp. zvládnutie liečby symptómov bez 
jej použitia. Octreotid je somatostatínový analóg ktorý inhibuje 
uvoľňovanie a aktivitu mnohých hormónov, redukuje sekréciu, 
peristaltiku a splanchnický prietok krvi, čím zlepšuje vodnú 
a elektrolytovú absorpciu. Niekoľko klinických štúdií potvrdilo 
superioritu octreotidu oproti anticholínergikám v redukcii vraca-
nia a črevnej sekrécie, čo dovoľuje odstránenie nazogastrickej 
sondy s viac ako 60% úspechom. V Národnom onkologickom 
ústave v Bratislave bolo v liečbe octreotidom 20 pacientov v ro-
ku 2020 a 27 pacientov v roku 2020.
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3.	MOŽNOSTI	VYUŽITIA	KREATÍNFOSFÁTU	
U	PACIENTA	V	METABOLICKEJ	TIESNI	

Kubisová	A.R.
Univerzitná nemocnica Martin- Klinika anestéziológie 
a intenzívnej medicíny

Cieľ práce: Potencionálne využitie kreatínfosfátu u rizikové-
ho pacienta s metabolickou tiesňou a energetickou depléciou, 
s cieľom zlepšenia celkového compliance pacienta.

Úvod: Kreatínfosfát je telu prirodzená látka, ktorá slúži ako 
substrát pre energetický metabolizmus buniek. Zároveň je sú-
časť aj mnohých iných bunkových reakcií a interakcií, nutných 
pre správny chod buniek a teda celého organizmu. Organizmus 
na akútne postihnutie reaguje zrýchlením metabolizmu. Tento 
jav označujeme pojmom hypermetabolizmus. U kriticky chorých 
pacientov alebo u pacientov s progredujúcim patologických sta-
vom nastáva, aj napriek intenzívnej starostlivosti a liečbe, dep-
lécia energetického metabolizmu buniek a mitochondriálna 
dysregulácia, až celková apoptóza buniek. U takýchto pacientov 
je prítomná vysoká energetická spotreba (ATP) a silný katabo-
lizmus (proteolýza, glukoneogenéza z aminokyselín, lipolýza). 
Dochádza ku rýchlemu vyčerpaniu energetických zásob v orga-
nizme a fyziologická energetická obnova je nedostatočná a ne-
adekvátna požiadavkám organizmu. Vo výsledku je predĺžený 
celkový čas obnovy kreatínfosfátu a dlhodobo trvajúci patolo-
gický stav sa prejaví aj zhoršením reparačných schopností. Po-
stupne dochádza ku dysfunkcií jednotlivých funkčných a orgá-
nových systémov. V týchto prípadoch vieme použiť kreatínfosfát 
ako rýchly pohotovostný zdroj energie a zároveň zabezpečiť sta-
bilizáciu bunkových membrán, správnu mitochondriálnu funk-
ciu. Všeobecne je kreatínfosfát využiteľný v rade orgánových 
systémov, dôvodom je účinok na bunkovej úrovni. Momentálne 
najviac zastúpenou témou je jeho využitie na úrovni respirač-
ného, kardiovaskulárneho systému a svalstva (prioritne kostro-
vého svalstva), spolu s podporou energetickej deplécie na bun-
kovej úrovni a ochranou mitochondrií. Exogénne substituovaný 
kreatínfosfát ako podporný liek môže celkovo zlepšiť complian-
ce pacienta a podieľať sa na skráteniu dĺžky hospitalizácie.

Záver: Zásoby fyziologicky tvoreného kreatínfosfátu sú po-
merne rýchlo vyčerpané počas patologických stavov a preto 
exogénne dodávanie kreatínfosfátu sa ukazuje ako potencio-
nálne priaznivé pre pacienta.

Kľúčové slová: kreatínfosfát, energetická deplécia, meta-
bolická tieseň, mitochondrie, Lohmannova reakcia, Zwitterióno-
va reakcia

 III. BLOK 
	 ENERGETICKÁ	A	VODNO-SOĽNÁ	ROVNOVÁHA	

2.	PLAZMAFERÉZA	A	PEČEŇOVÉ	OCHORENIA	–	
SÚČASNÝ	STAV	PROBLEMATIKY

Michalová	R.1,	Horná	S.1,	Ježíková	A.1,	Mokáň	M.1, 
Krivuš J.1,	Nosáková	L.2,	Bánovčin	P.2

1I. Interná klinika JLF UK a UNM
2Interná klinika – gastroenterologická JLF UK a UNM

Plazmaferéza, alebo terapeutická výmena plazmy (TPE), je 
extrakorporálna eliminačná technika. Krv pacienta pri nej pre-
chádza aferetickým zariadením, pomocou ktorého dochádza 
k oddeleniu plazmy a jej solubilných zložiek od celulárnych 
komponentov. Plazma je odstránená a celulárne komponenty 
sú následne pacientovi vrátené spolu s náhradným roztokom. 
Jej cieľom je redukcia patogénnych plazmatických substancií, 
zodpovedných za ochorenie, prípadne doplnenie chýbajúcich 
látok pomocou náhradného roztoku. V súčasnosti je v rámci in-
ternistických odborov využívaná predovšetkým u trombotických 
mikroangiopatií, porúch lipidového metabolizmu a širokej šká-
ly autoimunitných porúch. Do popredia sa dostáva aj jej pou-
žitie u ochorení pečene. Odporúčania Americkej spoločnosti 
pre aferézu (ASFA) z roku 2019 uvádzajú 3 základné indiká-
cie TPE u hepatálneho postihnutia: fulminantnú Wilsonovu cho-
robu, pruritus pri hepatobiliárnych ochoreniach rezistentný na 
liečbu a akútne pečeňové zlyhanie. V klinickej praxi sa z uve-
deného najčastejšie stretávame s akútnym zlyhaním pečene, 
prípadne s jej akútnym zlyhaním v teréne chronickej choroby 
(ACLF). Len málo terapeutických postupov preukázateľne zlep-
šuje prežívanie kriticky chorých s pečeňovým zlyhaním, u kto-
rých nie je predpoklad prežitia do pečeňovej transplantácie, nie 
sú na ňu vhodní alebo je táto nedostupná. Bolo preukázané, že 
TPE v prípade pečeňového zlyhania redukuje hladiny zápalo-
vých cytokínov, moduluje imunitu a znižuje hladinu rozpustných 
ako aj na albumín viazaných toxínov. U pacientov s akútnym 
hepatálnym zlyhaním vysoko objemová TPE dokázateľne zni-
žuje potrebu vazopresorov a zlepšuje prežívanie predovšetkým 
v situáciách, kde transplantácia nie je vhodná. Podobne aj TPE 
s výmenou štandardného objemom znižuje mortalitu u špecific-
kých subpopulácií pacientov s ACLF.
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3.	NUKLEÁRNA	MAGNETICKÁ	REZONANČNÁ	
SPEKTROSKOPIA	NAZNAČUJE,	ŽE	KETOTICKÝ	
STAV	U	PACIENTOV	S	ACHALÁZIOU	SA	PO	POEME	
UPRAVUJE

Ďuriček	M.1,	Vážanová	D.1,	Baranovičová	E.2, 
Nosáková	L.1,	Lipták	P.1,	Bánovčin	P.1
1Interná klinika – gastroenterologická JLF UK a UNM, 
Martin
2BioMed Martin, JLF UK Martin

Úvod: Neliečená symptomatická achalázia vedie k zníže-
nému perorálnemu príjmu kvôli tomu, že pacienti prispôsobujú 
zloženie stravy zhoršenej vyprázdňovacej schopnosti pažeráka. 
Perorálna endoskopická myotómia (POEM) umožňuje zmierne-
nie symptómov a reštitúciu normálneho príjmu stravy čo vedie 
k signifikantným metabolickým zmenám a nárastu hmotnosti. 
Zrealizovali sme komplexnú metabolomickú a biochemickú ana-
lýzu, ako aj bioimpedančnú analýzu telesnej kompozície 3 me-
siace po POEMe.

Metódy: Do štúdie sme zahrnuli pacientov so symptomatic-
kou neliečenou achaláziou. Pri prvom vyšetrení (počas hospi-
talizácie kvôli POEMu) sme získali metabolomické parametre 
z krvi s použitím NMR spektroskopie, biochemické parametre 
reflektujúce nutričný stav (glykémia nalačno, celkový choleste-
rol, celkové bielkoviny a albumín) a ostatné parametre súvisia-
ce s výživou s použitím bioimpedančnej váhy (telesná hmotnosť, 
hmotnosť kostrového svalstva a telesného tuku). Pri druhej náv-
števe po 3 mesiacoch po POEMe sme odobrali tie isté metabo-
lomické, biochemické a bioimpedančné parametre.

Výsledky: Do štúdie sme zaradili 30 pacientov (11 mužov, 
19 žien). Symptómy sa po POEMe signifikantne zmiernili (Ec-
kardt skóre 6.57±2,21 vs. 1,04±0,91, p&lt;0.0001). NMR meta-
bolomika potvrdila zvýšenie glykémie a zníženie plazmatických 
hladín ketolátok - 3-hydroxybutyrátu, rozvetvených aminkyselín 
(valín, leucín, izoleucín), ich ketokyselín 2-ketoleucín a 2- keto-
izoleucín, tiež hladiny citrátu a kreatinínu po POEMe. Toto sa 
vyvážilo zvýšením plazmatického alanínu, glutamínu, tyrozínu 
a prolínu aj s lipoproteínovou frakciou. Čo sa týka biochemic-
kých parametrov, zistili sme signifikantný nárast glykémie na-
lačno (4.47±1.11 vs. 5.37±1.05 mmol/l, p=0.0001), celkového 
cholesterolu (4.84±0.91 vs. 5.11±1.04 mmol/l, p=0.02), celko-
vých bielkovín a albumínu (70.3±6.55 vs. 75±4.1 g/l, p=0.0002 
and 41.7±3.5 vs. 44.1±2.5 g/l, p=0.001, resp.) a poklesu kreati-
nínu (80.4±23 vs. 72.1±18.6 µmol/l, p=0.005). Došlo tiež k signi-
fikantnému nárastu celkovej hmotnosti a hmotnosti kostrové-
ho svalstva (64.8±15.3 vs. 67.9±14.6 kg, p=0.001 and 29.3±6.5 
vs. 30.5±6.2 kg, p=0.01), bez nárastu hmotnosti telesného tuku 
(14.9±9.2 vs. 14.15±7.9 kg, p=0.9).

Záver: Náš komplexný prístup k analýze metabolických 
zmien po POEMe podporuje koncept, že vyššia dostupnosť 
glukózy vedie k supresii iniciálneho ketotického stavu a normali-
zácii energetického metabolizmu. Po POEMe dochádza k akce-
lerácii syntézy bielkovín, zlepšeniu metabolizmu pečene a obli-
čiek a aktivácii biochemických dráh prenášajúcich dusík. Nárast 
biochemických hladín lačnej glykémie, hladiny celkových biel-
kovín a albumínu s následným nárastom hmotnosti tento kon-
cept podporuje.

	 VI.	BLOK	–	VARIA	I.	

1.	FYTOSTEROLY	A	PARENTERÁLNA	VÝŽIVA	–	
NEÚNAVNE	AKTUÁLNA	TÉMA

Horná	S.,	Krivuš	J.,	Michalová	R.,	Mokáň	M.
I. Interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity 
Komenského a Univerzitná nemocnica Martin

Fytosteroly - steroly rastlinného pôvodu, funkčne aj štruktu-
rálne podobnécholesterolu, sú považované za známy rizikový 
faktor podmieňujúci poškodenie pečene asociované s paren-
terálnou výživou. Klasickým stravovaním sa vstrebáva menej 
ako 5 % fytosterolov, ale pri parenterálnom podávaní dochádza 
k ich významnej absorpcii do systémovej cirkulácie. Fytostero-
ly sú eliminované cez transportéry v hepatocytoch, a zároveň 
môžu byť eliminované premenou na žlčové kyseliny. Obsahu-
jú ich všetky dostupné lipidové emulzie (prevažne založené na 
sójovom a olivovom oleji) v rôznom zastúpení sitosterolu, kam-
pesterolu a stigmasterolu, od ktorého podľa štúdií závisí riziko 
cholestázy. Presné mechanizmy podieľajúce sa na vzniku pe-
čeňového poškodenia však nie sú úplne jednoznačné a konzis-
tentné. V prehľade sa zameriavame na metabolizmus fytoste-
rolov, aktuálne poznatky podporujúce ich vplyv na cholestatické 
postihnutie pečene pri dlhodobej parenterálnej výžive a rozbor 
jednotlivých generácií lipidových emulzií v súčasnosti.

3.	VÝŽIVA	U	PACIENTOV	S	CHRONICKOU	
CHOROBOU	OBLIČIEK	PODĽA	POSLEDNÝCH	
ODPORÚČANÍ

Beliančinová	M.1,2,	Vnučák	M.1,2,	Graňák	K.1,2, 

Mokáň	M.2,	Dedinská	I.1,2

1Transplantačné centrum, Univerzitná nemocnica Martin
2I. Interná klinika, Univerzitná nemocnica Martin 
a Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 
Martin

Aktuálne odporúčania National Kidney Foundation (NKF) 
Kidney Disease Outcome Quality Initiative (KDOQI) z ro-
ku 2020 ponúkajú komplexný pohľad a informácie pre správ-
ny manažment pacientov s chronickou chorobou obličiek z me-
tabolického a nutričného hľadiska. Prezentované obnovené 
odporúčania sa nevenujú iba pacientom, ktorí využívajú peri-
toneálnu dialýzu alebo hemodialýzu ale sústredia sa aj na pa-
cientov v štádiach 1-4 chronickej obličkovej choroby a pacien-
tov po transplantácii obličky s funkčným štepom. Sústredia sa 
na hlavné témy ako nutričná podpora, medikamentózna nutrič-
ná podpora, príjem bielkovín a energie, nutričná suplementá-
cia, mikronutrienty a elektrolyty. Adekvátna starostlivosť o pa-
cienta neznamená vyčlenenie iba jedného zdroja informácií ako 
jedinečný a exkluzívny štandard, ale predstavuje skĺbenie oso-
bitej životnej situácie každého pacienta, jeho finančné možnos-
ti a schopnosť spolupráce, ako aj klinické skúsenosti nefrológa 
a zvyklosti pracoviska.

Kľúčové slová: nutričný manažment, bielkoviny, chronická 
choroba obličiek
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4.	KLINICKÉ	VYUŽITIE	PROBIOTÍK	
A	BIOLOGICKÁ	DOSTUPNOSŤ	MINERÁLOV

Bielik	V.1,2,	Hric	I.1,	Kubáňová	L.1,3,	Tkáčiková	M.1, 
Kolísek	M.4

1Katedra biologických a lekárskych vied, Fakulta 
telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského 
v Bratislave
2Slovenská asociácia pre výživu a prevenciu, 
Biomedicínske centrum, Slovenská Akadémia Vied, 
Bratislava
3Ústav klinického a translačného výskumu, 
Biomedicínske centrum, Slovenská Akadémia Vied, 
Bratislava
4Biomedicínske centrum Martin, Jesseniova lekárska 
fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave

Črevné baktérie esenciálne vplývajú na biologickú dostup-
nosť a resorpciu živín a minerálov. Priaznivý vplyv probiotických 
kmeňov na vstrebávanie minerálov je sľubný vo vzťahu k zlo-
ženiu a metabolizmu črevného mikrobiómu a tiež vitalite hosti-
teľa. S rastúcim záujmom o výskum ľudského črevného mikro-
biómu a s jeho napredovaním rastie počet štúdií, ktoré overujú 
mnohé hypotézy naprieč rôznymi kohortami. Dnes už je hodno-
tenie črevného mikrobiómu (probiózy/disbiózy) dôležitou súčas-
ťou diagnostiky a/alebo terapie viacerých druhov ochorení poč-
núc metabolickými (napr. diabetes, prediabetes a metabolický 
syndróm), pokračujúc neurodegeneratívnymi (napr. Parkinsono-
va choroba, ALS, roztrúsená skleróza) končiac rôznymi druhmi 
rakovinových ochorení. Zdravý životný štýl, strava, telesný po-
hyb a užívanie probiotík prinášajú výhody, ako je obohatenie 
rôznorodosti mikroflóry, rast prospešných baktérií a potláčanie 
patogénnych populácii. V prednáške autori prezentujú výsledky 
z vlastných probiotických štúdii. Výskumné úlohy boli podporo-
vané grantovými schémami APVV-17-0099 a VEGA 1/0260/21.

 VIII. BLOK 
	 DOMÁCA	PARENTERÁLNA	VÝŽIVA	(DPV)	

1.	DOMÁCA	PARENTERÁLNA	VÝŽIVA	
NA	SLOVENSKU	-	ÚVOD

Krivuš J.1,	Slezáková	J.2,	Dedinská	I.3,	Mokáň	M.1
1I. Interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta 
Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica 
Martin
2Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
3Transplantačné centrum JLF UK a UNM

Domácu parenterálnu výživu (DPV) definujeme ako podávanie 
nutričných substrátov a hydratácie do centrálneho a/alebo perifér-
neho venózneho riečiska školeným pacientom v domácom pro-
stredí na zabezpečenie nutričných a/alebo hydratačných požia-
daviek organizmu. Prvé záznamy o DPV ako liečebnej modalite 
s vypracovaným tréningovým a organizačným protokolom zverej-
nili Broviac a Scribner v roku 1974. Na Slovensku bola prvýkrát 

zaradená do programu DPV 35-ročná pacientka so syndrómom 
krátkeho čreva v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici v ro-
ku 1991. Postupne došlo na Slovensku k vzniku ďalších cen-
tier pre DPV pre dospelých aj detských pacientov. Ako hlavná in-
dikácia nasadenia DPV je považovaný syndróm krátkeho čreva 
(SBS). Ide o heterogénnu skupinu stavov spôsobených resek-
ciou, alebo funkčnou stratou podstatnej časti tenkého čreva, ke-
dy absentuje schopnosť tenkého čreva zabezpečiť integritu a fun-
govanie organizmu bežným príjmom stravy a tekutín – črevné 
zlyhanie. DPV môže byť indikovaná ako úplná s krytím energe-
tických a metabolických potrieb organizmu denne alebo ako par-
cialna v zmysle doplnku k enterálnej výžive. Zaradenie paciena 
do programu DPV a schválenie liečby je podmienené splnením 
podmienok jednak zo strany pacienta (zdravoná indikácia, eduka-
bilita, spolupráca) a zo strany poskytovateľa zdravotnej starost-
livosti. Domáca parenerálna výživa poskytuje možnosti prípravy 
na operačný výkon, predlženia prežitia a zlepšenia kvality života 
pacientom s nefunkčným GIT-om, ktorí by ešte v nedávnej minu-
losti v SR zomreli na vyhladovanie alebo komplikácie malnutrície. 
Podľa Registra pacientov na DPV bolo v roku 2020 zaradených 
do programu DPV 222 pacientov dominantne s onkologickým 
ochorením. Centrá DPV pre dospelých pacientov zastrešuje Slo-
venská spoločnosť pre parenterálnu a enterálnu výživu.

Kľúčové slová : parenterálna výživa, syndróm krátkeho čreva

	 IX.	BLOK	–	VARIA	II.	

1.	RARITNÁ	INDIKÁCIA	DLHODOBEJ	
PARENTERÁLNEJ	VÝŽIVY	–	KAZUISTIKA

Horná	S.,	Krivuš	J.,	Michalová	R.,	Galajda	P.,	Mokáň	M.
I. Interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta 
Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica 
Martin

Mitochondriálna encefalomyopatia, laktátová acidóza a tzv. 
stroke-like epizódy sa skrývajú pod akronymom MELAS. Ide 
o raritné neurodegeneratívne ochorenie manifestujúce sa pre-
važne v detskom veku a je spôsobené najčastejšie DNA bo-
dovou mutáciou m.3243 A>G. Charakterizuje ho multiorgáno-
vé postihnutie a široká škála symptómov zahrňujúc stroke-like 
epizódy, demenciu, epilepsiu, laktátovú acidózu, rekurentné bo-
lesti hlavy, postihnutie sluchu, diabetes a/alebo kardiomyopatiu. 
V 64 – 77 % prípadoch sú prítomné gastrointestinálne kompliká-
cie ako recidivujúce vracanie, hnačka alebo naopak obstipácia 
až črevný pseudoobštrukčný syndróm, dysmotilita alebo pan-
kreatitída. Prezentujeme prípad 24-ročného pacienta s diag-
nózou MELAS, ktorého gastrointestinálne komplikácie s váho-
vým úbytkom viedli ku syndrómu arteria mesenterica superior 
(SAMS, známy ako Wilkie syndróm). Vzhľadom ku nemožnos-
ti perorálneho príjmu vrátane suplementácie potrebných ami-
nokyselín s nutnosťou dlhodobého zavedenia dekompresívnej 
nazogastrickej sondy a limitujúcim terapeutickým možnostiam 
bol pacient nastavený na dlhodobú parenterálnu výživu (DPV) 
s dobrým efektom na celkový stav pacienta a prechodne aj na 
neurologické komplikácie základného ochorenia.
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2.	NUTRÍCIA	AKO	RIZIKOVÝ	FAKTOR	V	AKÚTNEJ	
BRUŠNEJ	CHIRURGII

Tran	Z.1,	Gergel	M.2

1Lekárska fakulta SZU
2Chirurgická klinika UNB a LFSZU Bratislava, Kramáre

Nutričná podpora v chirurgii je už dlho diskutovanou a často 
kontroverznou témou. Vplyv nedostatočnej výživy na morbidi-
tu a mortalitu pacientov sa akceptuje počas celej histórie medi-
cíny. Dnes existuje jasný dôkaz, že malnutrícia ma nepriaznivý 
vplyv na hojenie rán a anastomóz, činnosti nervového a svalo-
vého systému. Zároveň alteruje imunitný systém, čím potencuje 
vznik septických komplikácií a terminálne môže viesť k multior-
gánovému zlyhaniu až smrti. Existuje mnoho nástrojov nutrič-
ného skríningu, pomocou ktorých vieme zistiť, či je pacient mal-
nutričný, resp. v malnutričnom riziku. V našej práci sme použili 
nástroje NRS – 2002 a MUST, pomocou ktorých sme zhodno-
tili nutričný stav akútnych pacientov I. chirurgickej kliniky SZU 
v Bratislave. Následne sme urobili koreláciu výsledného skóre 
z nástrojov nutričného rizika s Clavien-Dindo klasifikáciou poo-
peračných komplikácii. Malnutrícia nie je nevyliečiteľný stav. Je 
ľahko diagnostikovateľná a jej detekcia by mala byť súčasťou 
základných vyšetrovacích algoritmov.

3.	POTRANSPLANTAČNÝ	DIABETES	MELLITUS	
A	PRIDRUŽENÉ	METABOLICKÉ	KOMPLIKÁCIE	
U	PACIENTOV	PO	TRANSPLANTÁCII	OBLIČKY

Graňák	K.1,2,	Vnučák	M.1,	Beliančinová	M.1,2, 
Pytliaková	M.3,	Dedinská	I.1,2

1Transplantačné centrum, Univerzitná nemocnica 
Martin
2I. Interná klinika, Univerzitná nemocnica Martin 
a Jesseniová lekárska fakulty Univerzity Komenského
3II. Interná klinika Gastroenterologická, Univerzitná 
nemocnica Martin a Jesseniova lekárska fakulty 
Univerzity Komenského

Potransplantačný diabetes mellitus (PTDM) je závažná 
a častá metabolická komplikácia po transplantácii obličky, kto-
rá sa vyvinie sa u 10-30 % prípadov. Súčasná definícia PTDM 
vychádza z kritérií Americkej diabetologickej asociácie a Sveto-
vej zdravotníckej organizácie pre diabetes mellitus 2. typu a pre-
diabetických stavov. V súčasnosti vieme definovať nešpecifické 
a pre transplantáciu špecifické rizikové faktory. Znalosť týchto 
rizikových faktorov je dôležitá pre preventívne stratégie, stra-
tifikáciu rizika a vedenie imunosupresívneho protokolu. Najri-
zikovejšou skupinou pre rozvoj PTDM sú pacienti, ktorí vyvinú 
hyperglykémiu v skorom potransplantačnom období. Potrans-
plantačný diabetes mellitus signifikantne ovplyvňuje prežívanie 
štepu aj pacienta. Okrem toho je silne asociovaný s predčas-
nou kardiovaskulárnou morbiditou, mortalitou a výskytom infek-
cií. S nárastom obezity u pacientov na čakacej listine sa zvyšuje 
aj počet pacientov s PTDM. Prírastok na váhe, obezita a dyslipi-
démia sú silnými prediktormi PTDM a práve ich modifikáciou je 

možné ovplyvniť dlhodobé prežívanie štepov a pacientov, zlep-
šiť ich kvalitu života a znížiť náklady na zdravotnú starostlivosť 
po transplantácii obličky. V prednáške budú prezentované vý-
sledky originálnych prác autorov, ktoré sa venujú problematike 
PTDM po transplantácii obličky v Transplantačnom centre Mar-
tin. Zamerané sú na riziká vývoja PTDM a pridružených meta-
bolických stavov, význam nových markerov asociovaných s ich 
vznikom a ich prevenciu pomocou aktívnej modifikácie životné-
ho štýlu.

 X. BLOK 
	 NUTRIČNÉ	POSTUPY	Z	POHĽADU	  
	 NUTRIČNEJ	TERAPEUTKY	

1.	NUTRIČNÁ	INTERVENCIA	V	LIEČBE	
DIABETICKEJ	NEFROPATIE

Kasáková	B.
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o., 
Ľubochňa

Diabetická nefropatia je jednou z hlavných príčin chronického 
ochorenia obličiek (angl. Chronic Kidney Disease – CKD). CKD 
dokáže výrazne ovplyvniť nielen zdravotný stav pacienta ale aj 
kvalitu života. Správne nastavenou nutričnou intervenciou doká-
žeme podporiť liečbu, resp. spomaliť priebeh ochorenia. Jej úlo-
hou je nezaťažovať obličky zvýšenou tvorbou dusíkatých látok 
z bielkovín. Úprava denného odporúčaného príjmu bielkovín sa 
riadi odporúčaniami NKF KDOQI (angl. National Kidney Foun-
dation Kidney Disease Outcomes Quality Initiative). Počas dia-
betickej nefropatie sa zvyšujú hladiny minerálov v krvnom sére. 
V strave sa obmedzuje príjem draslíka, sodíka a fosforu. Množ-
stvo vápnika sa upravuje v rámci prevencie vzniku osteopatie. 
S CKD úzko súvisí rozvoj kardiovaskulárnych ochorení, ktoré 
vznikajú sekundárne. V tomto prípade je nutné medikamentóz-
nu liečbu podporiť správne nastavenou výživou podľa individu-
álnych potrieb.

Kľúčové slová: diabetická nefropatia, výživa, obličky

2.	VPLYV	VÝŽIVY	NA	PROCES	STARNUTIA

Ing.	Gabriela	Gottfried,	Zuzana	Bartková
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, 
a.s. Košice

Témou starnutia sa ľudstvo zapodieva od nepamäti. Star-
nutie je neoddeliteľnou súčasťou životného cyklu, nedá sa za-
staviť, ale dá sa čiastočne ovplyvniť. Veľa závisí od genetickej 
dispozície, avšak hranice starnutia nie sú stanovené iba gene-
tickým predispozíciami. Otázkou je, ako sa proces starnutia dá 
ovplyvniť zložením stravy, príp. či sa vysokými dávkami určitých 
nutrientov, ako sú vitamíny či stopové prvky, dá spomaliť pro-
ces starnutia. Predpokladom na to, aby sme dokázali zodpove-
dať dané otázky, je vyjasnenie si dôvodov mechanizmu procesu 
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starnutia, ktoré nie sú toho času dostatočne objasnené. O tých-
to mechanizmoch existujú rôzne teórie, pričom podľa súčasné-
ho stavu vedenia predstavuje najvýznamnejšiu „Teória voľných 
radikálov“, ktorá sa zakladá na oxidačnom strese. Ten závisí aj 
od nášho životného štýlu a teda od toho, ako sa stravujeme, ako 
sa hýbeme a pod. Potvrdzujú to aj zistenia z krajín tzv. modrej 
zóny, ktorá sa vyznačuje dlhovekosťou obyvateľstva. Charak-
teristický pre nich je tradičný spôsob života, prevaha rastlinnej 
stravy (najmä strukoviny a orechy), častá fyzická aktivita, či an-
tinikotinizmus. 

Vychádzajúc z teórií starnutia sa v rámci výživy považuje za 
prospešný príjem nie len látok s antioxidačným účinkom, ale aj 
protizápalovým. Chronický zápal je rizikový pre oxidačný stres 
a  je hybnou silou KVO, DM, demencie a pod., t.z. chorôb súvi-
siacich s vekom. Ďalším opatrením, ktoré má dokázateľný po-
zitívny vplyv na dlhovekosť, je kalorická reštrikcia, ktorá má aj 
protirakovinový efekt.

Prednáška konkretizuje prospešné nutrienty a ich potravino-
vé zdroje, ktorými sú prevažne ovocie, zelenina, niektoré druhy 
korenín, nápojov, ale aj orechy, semená a pod. Najnovšie sa 
pozornosť obracia aj na vplyv črevnej flóry na proces starnu-
tia a tým pádom aj na príjem probiotík a prebiotík. V závere je 
rozvedená aj problematika výživy v starobe. Spomínaný je na-
pr. príjem vitamínu D, bielkovín, či omega 3MK, ktorých význa-
mom sa zapodieva program NUTRIAGING realizovaný Univer-
zitou Komenského a Viedenskou univerzitou.

	 XI.	BLOK	–	VARIA	III.	

2.	NUTRIČNÍ	PÉČE	A	REHABILITACE	
PO	PŘEKONÁNÍ	AKUTNÍHO	STAVU

Šenkyřík	M.
Interní gastroenterologická klinika FN Brno a LF MU 
Brno, ČR

Maximální pozornost a intensita péče je věnována kritické-
mu období přežívání pacienta naintenzivním lůžku. I když au-
tority obecně konstatují potřebu kontinuity péče v postakutním 
období a rekonvalescenci, realitou je nekoordinovaná péče dí-
ky absenci kvalitních dat a doporučených postupů. Přitom právě 
přechod pacienta na nižší intensivní péči, standardní oddělení 
nebo jeho propuštění z nemocnice jsou kritickými body pro fi-
nální výsledek poskytnuté léčby. Absence následné ambulant-
ní dispenzarizace vede k nedostatku informací o dlouhodobém 
přežívání a kvalitě života pacientů, které jsou zvl. u seniorů alar-
mující. Postakutní péče, na rozdíl od běžné posthospitalizační, 
zahrnuje systém pravidelné monitorace definovaných cílů a ná-
strojů měření ve vztahu k výchozímu stavu pacienta z předcho-
robí a tíži vlastního insultu. Významnou roli v ní hraje rehabilita-
ce, vč. logopedie a komplementární nutrice.

 XII. BLOK 
	 KANYLÁCIA	CENTRÁLNYCH	VENÓZNYCH		
	 KATÉTROV	

1.	ŽILOVÉ	PRÍSTUPY	PRE	PARENTERÁLNU	
VÝŽIVU

Kunderlík	M.
Interná klinika VŠZaSP a  Onkologický ústav sv. Alžbety  
Bratislava

Úvod: V poslednej dekáde evidujeme vzostupný trend za-
vádzania stredne dlhodobých a dlhodobých venóznych vstupov 
u onkologických pacientov. Medzi uvedené vstupy zaraďujeme 
PICC-y, CICC-y, Porty, PICC-porty. Spomínané venózne vstupy 
sú určené predovšetkým na podávanie systémovej onkologic-
kej liečby v neoadjuvantnej, adjuvantnej, paliatívnej intencii ako 
i hospicovej starostlivosti. V neposledom rade ich využívame na 
podpornú liečbu, transfúzie, ATB liečbu a predovšetkým na pa-
renterálnu výživu. Dlhodobé venózne vstupy aj pri parenterálnej 
výžive by mali byť samozrejmosťou.

Metodika: Na našom pracovisku sme implementovali meto-
diku implantácie venóznych vstupov pod sonografickou kontro-
lou, za EKG navigácie.

Výsledky: Vymiznutie závažných komplikácii a význam-
ný pokles paravazácií, ktoré pri uvedených vstupoch už nepo-
zorujeme. Bezpečné využitie daných vstupov v domácom pro-
stredí, pri parenterálnej výžive.

Záver: Cieľom tejto prednášky je poukázať na význam správ-
nej indikácie cievnych vstupov pred plánovanou domácou pa-
renterálnou výživou. Implantáciou vhodných žilových prístupov 
redukujeme komplikácie na minimum. Dodržiavaním správnych 
postupov dľa SPPK (Spoločnosť pro porty a permenentní ka-
tétry) je možné ponúknuť našim pacientom bezpečný a dlhodo-
bý spoľahlivý vstup s minimom komplikácií.

2.	PICC	A	PARENTERÁLNÍ	VÝŽIVA

Šenkyřík	M.
Interní gastroenterologická klinika FN Brno a LF MU 
Brno, ČR

Koncem minulého století a především v posledních letech 
jsme svědky rozšíření požívání periferně inzerovaných cen-
trálních žilních katétrů (PICC, peripherally inserted central ca-
tether), které nacházejí uplatnění v ambulantní i hospitalizační 
péči. I když existují data o delším používání, je PICC defino-
ván jako střednědobý vstup s použitím optimálně 3-6 měsíců, 
maximálně do 1 roku od zavedení. Podobně jako jiné centrál-
ní katetry PICC využíváme k aplikaci parenterální výživy (PV). 
U hospitalizovaných pacientů jsou metodou volby po stabiliza-
ci a nutnosti prolongovaného podávání PV trvajícím déle než 
7-14dní, např. při protrahovaném obnovení funkce GIT po kri-
tických stavech nebo operacích na intensivních nebo standard-
ních lůžcích. Vhodné je i použití k překlenutí doby do operace 
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s nutností střevního klidu (bowel rest) nebo jen k předoperační 
parenterální přípravě více než 7-14dní. Frekventnější je také po-
užití PICC pro aplikaci domácí parenterální výživy (DPV), kde 
dnes představuje 1/3 až 1/2 všech zavedených vstupů v centru 
(dle typu centra a spektra pacientů) a je implantován častěji než 
portkatétr. Klasická pozice pro zavedení PICC je nízce bakteri-
álně osídlená střední třetina paže, rezervně tříslo s tunelizací na 
laterální stranu stehna distálně od třísla. V komplikovaných si-
tuacích lze zavést zkrácený PICC centrálním přístupem na kr-
ku či hrudníku (CICC, centrally inserted central catether) místo 
konvenčního katétru .

 XIII. BLOK 
	WORKSHOP	K	CIEVNYM	VSTUPOM	S	DISKUSIOU	

6.	NAVIGAČNÉ	SYSTÉMY	K	URČENIU	SPRÁVNEJ	
POLOHY		DISTÁLNEHO		KONCA		ZAVEDENÉHO	
KATÉTRA	–	USG,	EKG	

Maňásek	V.
Nemocnice AGEL Nový Jičín, ČR

Využití navigačních technik při zavádění žilních katetrů je 
stěžejní pro nekomplikované zavedení a správné umístění ka-
tetru. Veškeré elektivní kanylace centrálního žilního systému 
by měly být prováděny za ultrazvukové navigace v reálném ča-
se. Ultrazvuk umožňuje výběr optimálního místa pro venepun-
ci, poskytuje periprocedurální přehled o pozici punkční jehly, 
vodiče nebo katetru samotného a můžeme jej využít k diag-
nostice případných komplikací. Pro správnou funkci žilního 
vstupu je stěžejní umístění distálního konce katetru v oblasti 
kavoatriální junkce, k čemuž kromě ultrazvuku využíváme in-
trakardiální EKG navigaci, nahrazujicí ve většině případů po-
užití skiaskopie.

7.	OŠETROVANIE	ŽILOVÝCH	VSTUPOV	A	ICH	
FIXÁCIA	

Ondrejková	Z.,	Lakiová	E.
OÚSA Bratislava

Parenterálna výživa je podávaná v rôznych klinických situá-
ciach. V nemocniciach sa podáva v priebehu hospitalizácie, ale 
v mnohých prípadoch je prínosné pokračovať aj po prepustení 
pacienta do domáceho prostredia.Predpokladom pre podáva-
nie parenterálnej výživy vo všetkých prípadoch je zaistenie žilo-
vého prístupu. Zavedenie a používanie žilového prístupu môže 
byť spojené s množstvom nežiadúcich komplikácií. Najzávaž-
nejšou komplikáciou je katétravá sepsa. Súčasné paradigma 
vyžaduje zavedenie tzv.“optimálneho cievneho vstupu, ktorý je 
definovaný tým, že pri správnom zavedení a ošetrovaní umož-
ní pacientovi všetky požadované funkcie pri minimálnom riziku 
komplikácií. Z tejto definície vyplýva význam správneho výberu 
cievneho vstupu. Medzi optimálne vstupy pre domácu parente-
rálnu výživu radíme po istej renesancii aj periférne implantovaný 

centrálny katéter tzv. PICC. Tento typ katétra pri efektívnom vy-
užívaní u hospitalizovaných , ako i ambulantných pacientov spĺ-
ňa najprísnejšie kritéria, čo sa týka podávania parenterálnej vý-
živy. Dôležitou súčasťou správneho používania a ošetrovania je 
edukácia jednak ošetrujúceho personálu, ako i personálu, kto-
rý aplikuje liečbu do spomínaného katétra. Edukáciou môžeme 
docieliť maximálnu prevenciu komplikácii.

 XIV. BLOK 
	 ORGANIZAČNÉ	A	LEGISLATÍVNE	ASPEKTY		
	 KLINICKEJ	VÝŽIVY	

1.	NUTRIČNÝ	SCREENING	V	SLOVENSKÝCH	
NEMOCNICIACH-PROJEKT	GROW	3

Krivuš J.1,	Slezáková	J.2,	Dostálová	K.3,	Francisty	T.4, 
Chlebo	P.5,	Szepeová	R.6

1I. Interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta 
Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin
2Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
3UNsP Milosrdní Bratia, Bratislava
4NsP Poprad
5Špecializovaná nemocnica Sv. Svorada Zobor
6Svet Zdravia Banská Štiavnica

Úvod: Klinická výživa tvorí v Slovenskej republike približne 
– 0,007% nákladov na lieky. Napriek nepochybnej úlohe výživy 
v manžmente pacientov nie je klinická výživa vnímaná ako pri-
orita a je často obeťou redukcie nákladov na zdravotnú starost-
livosť. Výsledkom je uvedeného stavu je navyšovanie nákladov 
na zdravotnú starostlivosť a komplikácie zdravotného stavu pa-
cientov v dôsledku malnutrície. V nemocniciach Slovenskej re-
publiky zväčša nie je vytvorený funkčný systém nutričnej sta-
rostlivosti (nutričný tým, screening, vyškolený personál). V roku 
2019 získala Slovenská spoločnosť pre parenterálnu a enterál-
nu výživu (SSPEV) v spolupráci s asociáciou výrobcov klinickej 
výživy (AVKV) grant od medzinárodnej asociácie výrobcov kli-
nickej výživy (MNI) grant GROW 3 s cieľom realizácie nutričné-
ho screeningu v Slovenských nemocniciach.

Materiál a metódy: Ide o prospektívnu analýzu údajov, do 
ktorej boli zaradení pacienti vo vybraných Slovenských ne-
mocniciach v čase hospitalizácie na jednom z nemocničných 
oddelení ( chirurgia, geriatria, onkológia, interné, neurológia) 
v novembri až decembri 2021. Zber údajov sa realizoval dotaz-
níkom na zistenie výživového stavu pacientov adaptovaného 
podľa MNA. Primárnym cieľom projektu GROW 3 je získať lo-
kálne dáta o malnutrícii hospitalizovaných pacientov a upozor-
niť, že malnutricia je vážny problém, ktorý je nutné efektívne 
riešiť. Sekundárne ciele projektu predstavujú publikáciu a me-
dializáciu výsledkov projektu a vytvorenie diskusnej platformy 
s Ministerstvom zdravotníctva SR, manažmentom nemocníc 
a zdravotnými poisťovňami, pre prejednanie konkrétnych kro-
kov zlepšenia nutričnej starostlivosti o pacientov v Slovenských 
nemocniciach.

Výsledky: Súbor tvorilo 623 pacientov (48.31% žien). Sle-
dovaný súbor tvorilo 15% onkologickí pacienti, 4,2 % geriat-
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rickí, 32% chirurgickí, 23% pacienti na interných oddeleniach 
a 26% neurologickí pacienti . Optimálny stav výživy tvorilo n 
237 (36%) pacientov, pacienti v riziku malnutrície n 263 (40%) 
a malnutiční pacienti n 151 (23%). Po zlúčení skupiny pacien-
tov trpiacich podvýživou so skupinou pacientov, ktorí sú v riziku 
podvýživy je zrejmé že takmer dve tretiny pacientov v skúma-
nom súbore je malnutriciou ohrozených alebo malnutríciou trpí 
63,6% . Ordinárna logistická regresná analýza ukázala, že pa-
cienti hospitalizovaní na chirurgii majú oproti pacientom z onko-
logie přibližné o 68% vyššiu pravdepodobnosť (95% CI [40.77, 
83.32], p < .001), že budú disponovať normálnym výživovým 
stavom. Súčasne sa ukázalo, že pacienti z neurologických od-
delení majú približne o 78% vyššiu pravdepodobnosť (95% CI 
[56.89, 88.68], p < .001), že budu disponovat normálnym sta-
vem výživy v porovnaní s pacientami hospitalizovanými na on-
kologii.

Záver: Takmer 2/3 pacientov hospitalizovaných v Sloven-
ských nemocniciach je ohrozených malnutríciou alebo sú mal-
nutrični. Riziko vzniku malutrície alebo samotná malnutrícia 
dominuje predovšetkým na onkologických a geriatrických odde-
leniach. Výsledky štúdie jednoznačne poukazujú na potrebu zin-
tenzívnenia záujmu o klinickú výživu pacientov zdravotníckym 
personálom, manažmantom nemocníc ako aj platiteľmi zdravot-
nej starostlivosti.

Kľúčové slová : malnutrícia, výživa, screening

3.	KLINICKÁ	VÝŽIVA	Z	POHĽADU	ZDRAVOTNEJ	
POISŤOVNE

Súkupová	A.,	Šoltés	Ľ.,	Midlerová	R.,	Širillová	J.,	
Ševčík	J.
VšZP Bratislava

Vyvážený prísun živín, minerálnych látok, vitamínov a dosta-
točná hydratácia zabezpečujú všetky vitálne pochody ľudského 
organizmu. Na Slovensku sú v ambulantnej sfére uhrádzané zo 
zdrojov verejného zdravotného poistenia dietetické potraviny na 
medicínske účely, ako aj prípravky podávané parenterálnou ces-
tou. Čo sa týka enterálnej výživy sú zo zdrojov verejného zdra-
votného poistenia primárne hradené dietetické potraviny zara-
dené do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín. Čo 
sa týka podávania parenterálnej výživy a hydratácie v domácom 
prostredí, jednotlivé produkty sú na základe žiadosti poskytova-
teľa zdravotnej starostlivosti schvaľované formou výnimiek. Po 
vydaní stanoviska zdravotnej poisťovne sú predpisované na le-
kársky predpis, ak ide o lieky, alebo na lekársky poukaz, ak ide 
o zdravotnícke pomôcky. Poistencom sú do domáceho prostre-
dia vydávané prostredníctvom lekárenskej starostlivosti. Z po-
hľadu úhrady zdravotnej poisťovne je tak možné odlíšiť enterál-
ny a parenetrálny spôsob výživy, pričom sa zdravotná poisťovňa 
pri uplatňovaní podmienok ich úhrady riadi výlučne platnou le-
gislatívou a odbornými usmerneniami.

Abstrakty neprešli jazykovou korektúrou.
Za obsah abstraktov zodpovedajú autori.
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