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MUDr. DaviD LiSka:
Ako sA stAráte  

o nAjdôležitejší svAl  
v ľudskom tele?

Štatistiky jasne hovoria, že srdcovo-cievne ochorenia sú v súčasnosti 
celosvetovo najčastejŠou príčinou smrti. kardiovaskulárne ochorenia 
spôsobujú až 40 % vŠetkých úmrtí v európskej únii, čo predstavuje viac 
ako 1,9 milióna ľudí ročne. majú na svedomí viac životov ako rakovina, 
úrazy a infekčné choroby dohromady. rovnaká, respektíve eŠte horŠia 

situácia je na slovensku, kde srdcovo-cievne ochorenia sú na prvom mieste 
v príčinách smrti. za posledných desať rokov spôsobili u nás priemerne až 
55 % úmrtí. jedným zo spôsobov, ako minimalizovať riziko srdcovo-cievnej 

príhody, je aktívny pohyb, povedzme beh. vŠeobecne platí, že beh alebo 
akákoľvek iná forma intenzívnej fyzickej činnosti pôsobí na naŠe zdravie 

blahodarne. fyzická nečinnosť je hlavným rizikovým faktorom pre rozvoj 
ischemickej choroby srdca. o účinkoch behu, jeho prínose i rizikách sme 

sa porozprávali s primárom kardiologického oddelenia prestížneho 
zariadenia cinre (centrum intervenčnej neurorádiológie  

a endovaskulárnej liečby) mudr. davidom liŠkom.

text: mudr. david liška, primár kardiologického oddelenia cinre, andrej miklánek     foto: peter frolo, archív cinre
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Chodievajú k vám často 
pacienti so závažnými 
srdcovými problémami, ktorí 
sú zároveň aktívni športovci? 
Myslím predovšetkým bežcov, 
triatlonistov, futbalistov, 
hokejistov, skrátka športovcov, 
kde je významným predpokladom 
výkonu kardiovaskulárna 
kapacita? 
Športovcov, ktorí ku mne chodievajú 
by som rozdelil do dvoch kategórií. 
Časť sú úplne zdraví, resp. bezprí-
znakoví ľudia, ktorých ku mne poslal 
ich praktický lekár, lebo chcú špor-
tovať, niektorí dokonca vrcholovo. 
Predtým sa dali vyšetriť a zistila sa 
napríklad nejaká anomália na EKG, 
ktorá si žiada bližšie vyšetrenie, aby 
sme vylúčili prípadnú patológiu, kto-
rá by pri športovej záťaži mohla viesť 
až k ohrozeniu života. Druhú skupi-
nu predstavujú športovci, u ktorých 
sa manifestuje nejaká kardiovasku-
lárna choroba. Žiaľ, aj takí sú. 

Šport je určite prospešná zložka 
životného štýlu, ale je to len jedna 
časť z celej mozaiky faktorov, ktoré 
ovplyvňujú aterosklerózu. Niektoré 
ovplyvniť dokážeme, niektoré nie. 
Takže šport telu určite prospieva, 
ale neznamená absolútnu garanciu 
trvalého zdravia.

Športovanie sa všeobecne 
považuje za prospešné pre 
kardiovaskulárnu kondíciu. Je 
možné definovať, povedzme 
pri behu, nejakú rozumnú 
tréningovú hranicu pre „hoby“ 
(myslím nie vrcholových) bežcov, 
za ktorú by už nemali ísť? Alebo 
inými slovami, aká je podľa vás 
optimálna hranica povedzme 
týždenného zaťaženia, čo sa týka 
objemu a frekvencie tréningov, 
aby beh naozaj prospieval 
a nepôsobil kontraproduktívne?
Ako som spomínal skôr, šport 
je rozhodne zdraviu prospešný. 

Zároveň si však musíme povedať, 
že nie je šport ako šport. Z hľa-
diska nášho zdravia je minimálne 
diskutabilné, či nám prospievajú 
silové športy. Napríklad dvíhanie 
ťažkých činiek niekde v nevetranej 
pivnici nie je pre naše srdce to 
pravé orechové. Svojim pacientom 
radím jednoduchú pomôcku, ak si 
vyberajú, akej športovej aktivite sa 
chcú venovať. V princípe čokoľvek, 
čo prebieha na čerstvom vzduchu, 
je prospešné. Z hľadiska srdiečka 
sú ideálne aktivity ako prechádzky, 
turistika, beh či bicyklovanie. To 
znamená aeróbna aktivita, skôr 
vytrvalostného ako nárazového 
charakteru. Čo sa týka ideálnej 

záťaže, je, samozrejme, dôležité, 
v akom stave je telo a celková 
kondičná kapacita. Ak som úplne 
netrénovaný, na začiatku bežeckej 
dráhy odporúčam bežať tempom, 
pri ktorom ešte dokážete viesť 
rozhovor so spolubežcom. S pri-
búdajúcou kondíciou si môžeme 
športové méty zvyšovať. Ideálnym 
parametrom, na základe ktorého 
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Srdcovo-cievne 
príhody môžu 
postihnúť aj zdravo 
vyzerajúceho jedinca.

spoločnosť cinre realizuje 
široké spektrum činností na 
poli diagnostiky a komplexnej 
intervenčnej rádiologickej liečby 
pri neurologických, neurochi-
rurgických, angiologických, 
kardiologických i mnohých 
ďalších diagnózach. komplexný 
tím odborníkov vedie uznávaný 
špičkový intervenčný rádio-
lóg mudr. ivan vulev, phd., 
mph, fcirse. nonstop (teda 
dostupné 24 hodín denne, 7 dní 
v týždni) poskytuje tím cinre 
špičkovú odbornosť a vysokú 
bezpečnosť pri ošetrení krváca-
júcich a nekrvácajúcich mozgo-
vých aneuryziem, pri urgentnej 
liečbe ischemickej cievnej 
mozgovej príhody (mechanická 
stent-trombektómia), realizuje 
extra- a intrakraniálny stenting 
zúžení mozgových tepien. Ďalej 
sa zaoberá endovaskulárnou 
liečbou akútnej, chronickej 
a kritickej končatinovej ischémie, 
poskytuje venózne intervencie 
(farmakomechanická trombektó-
mia akútnej extenzívnej hlbokej 
žilovej trombózy, implantácie 
kaválnych filtrov), endovasku-
lárnu liečbu akútnej a masívnej 
pľúcnej embólie. 

CINRE – najlepšia svetová  
zdravotnícka úroveň
už aj na slovensku

Primár Oddelenia kardiológie, 
akútnej kardiológie a intervenčnej 
kardiológie MUDr. David Liška 
a jeho tím zachránili, predĺžili 
či skvalitnili život desiatkam 
pacientov.

MUDr. David Liška 
(v bielom plášti) 
s MUDr. Otom 
Hlinomazom, CSc. 
(v strede) a riaditeľom 
CINRE MUDr. Ivanom 
Vulevom, PhD., MPH, 
FCIRSE  pri monitore 
angioplasticého 
prístroja odhaľujúceho 
úspešné spriechodnenie  
krvného riečiska 
v oblasti srdca po 
úspešnej operácii.



odporúčam orientovať sa, je pulzo-
vá frekvencia. Všeobecne platí, že 
maximálnu frekvenciu si vypočíta-
me: 220 – vek. T. j. 40-ročný bežec 
má maximálnu frekvenciu 180 
pulzov za minútu. Ideálne je, keď sa 
pri výkone pohybuje niekde okolo 
80 – 85 % z tejto hodnoty. 

Aký máte názor na dlhé behy, 
povedzme maratóny, či behy 
dlhšie ako tri hodiny, prípadne 
viac? Existujú štúdie, podľa 
ktorých sú takéto dlhé behy 
vyslovene škodlivé a vyžadujú si 
rekonvalescenciu podobnú ako 
po prekonaní infarktu...
Maratóny a celkovo extrémne 
behy sú pre mňa, priznám sa, 
už trošku „cez čiaru“. Rozhodne 
to neodporúčam pacientom po 
infarkte či so srdcovým zlyháva-

ním alebo závažnými chlopňovými 
chybami.  Dôležité je všetko robiť 
s mierou. Aj naše telo má isté 
rezervy a keď prekročíme, dá nám 
to pocítiť. Logicky pri chorom srdci 
sú tieto rezervy menšie. Pamätám 
si ešte z dávnej praxe, keď som 
slúžieval na Centrálnom príjme 
na Kramároch, keď sa v Bratislave 
bežal maratón, vždy nám doviezli 
niekoho, kto to nezvládol. Typické 
boli kolapsy z únavy, celkového 
vyčerpania a dehydratácie. A to 
boli na štarte zdraví ľudia.

Objavujú sa prípady, keď 
mladý športovec vo veku do 
30 rokov, prípadne dokonca 
menej, náhle skolabuje počas 
športového výkonu, napríklad 
futbalového zápasu. Spravidla 
si taký športovec nie je vedomý 

žiadnych predbežných príznakov, 
dokonca má za sebou povinnú 
lekársku prehliadku vrátane 
EKG, ktorú musí absolvovať 
každý registrovaný športovec 
pred začiatkom sezóny. Aké sú 
najčastejšie príčiny takýchto 
udalostí a ako sa im dá 
predchádzať?
Žiaľ, podobné prípady sa stávajú 
a asi sa tomu nedá úplne vyhnúť. 
Časť predstavujú športovci, u kto-
rých je nejaká neodhalená patoló-
gia. Sem patria napríklad nepo-
znané chlopňové chyby (napríklad 
zúženie aortálnej chlopne) alebo 
veľká skupina ochorení srdcového 
svalu z neznámej príčiny – tzv. 
kardiomyopatie (napríklad aryt-
mogénna dysplázia pravej komory 
či hypertrofická kardiomyopatia). 
V pokoji sa nemusia nijako preja-
vovať, ale záťaž znamená zvýšené 
požiadavky na prácu srdcového 
svalu, a tým aj zvýšené požiadavky 
srdca na dodávku kyslíku a živín. Je 
to stres, keď sa demaskuje dovtedy 
latentné ochorenie. Výsledkom 

môže byť porucha vedomia (tzv. 
synkopa), alebo aj potenciálne smr-
teľné komorové arytmie. U týchto 
športovcov môžu na prípadné kom-
plikácie upozorniť rôzne odchýlky 
na pokojovom EKG, ktoré by mali 
praktického lekára viesť k tomu, 
aby pacienta poslal na ultrazvuk 
srdca (echokardiografia), záťažové 
vyšetrenie a prípadne ďalšiu diag-
nostiku, ktoré pomôžu odhaliť uve-
dené diagnózy. A od toho sa potom 

odvíja aj odporúčanie adekvátnej 
športovej aktivity. Ďalšia skupina 
s podobnými fatálnymi príhodami 
sú športovci, ktorí sú úplne zdraví, 
ale napríklad aktuálna minerálová 
dysbalancia (nedávno mal hnačky 
či vracal a stratil veľa draslíka) 
spôsobí pri záťaži arytmiu. 

Z rekreačného behu sa 
v súčasnosti pre mnohých stal 
nový životný štýl. Momentálne 

dramaticky pribúda množstvo 
bežcov v strednom a staršom 
veku (40 rokov +), ktorí sa často 
preceňujú a neuvedomujú si, 
že vek je parameter, ktorý 
sa nedá oklamať. Na základe 
vašich skúseností máte 
nejaké odporúčania ohľadne 
maximálnej pulzovej frekvencie, 
resp. nejakého optimálneho 
kontrolného mechanizmu, aby 
predišli srdcovým problémom? 
Mali by absolvovať pravidelné 
prehliadky zamerané na srdcový 
systém? Ak áno, tak aké 
presne, v akej frekvencii a aké 
parametre treba sledovať?
Vo všeobecnosti platí, že naše telo 
je najlepší indikátor toho, koľko 
zvládneme. Ak už to silíme „cez 
čiaru“, dá nám to pocítiť. Vyšle 
varovné signály, ktoré nás upozor-
nia, že toto už je veľa. Určite nie 
je správne tieto signály prehliadať 
a niečo robiť „cez mŕtvoly“. Ako 
som už spomínal, ideálnym para-
metrom, ktorý je veľmi jednoduché 
sledovať, je srdcová frekvencia. 
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Angioplastika 
s využitím 
jedinečnej techniky 
a postupným 
zavádzaním 
umelej inteligencie 
postupne nahrádza 
náročné chirurgické 
zákroky (bypass) 
a rýchlejšie vracia 
pacientov do 
bežného života.

Rekreačný šport je síce dôležitým, 
ale ani zďaleka nie jediným faktorom  
pri úspešnom boji proti zlyhaniam srdca.

Pohľad z „riadiaceho 
pracoviska“ do operačnej 

sály počas zákroku.



Optimálne je pri záťaži sa pohybo-
vať na úrovni 80 – 85 %  
maximálnej frekvencie. Sami mô- 
žeme pozorovať zlepšujúcu sa 
kondíciu, keď zistíme, že pokojovú 
frekvenciu máme zrazu nižšiu, ale 
pri záťaži dokáže adekvátne stúpať. 
Jednoducho sme srdce naučili 
tréningom pracovať ekonomickejšie 
a v pokojových podmienkach si 
vystačí s nižším počtom pulzov. 

Existujú prípady, keď srdcové 
príhody postihujú pomerne 
prekvapujúco (možno len na 
prvý pohľad prekvapujúco) 
ľudí v strednom veku, ktorí 
aktívne športujú, majú správnu 
životosprávu, striedmo 
konzumujú alkohol, nefajčia. Aká 
je podľa vás najčastejšia príčina? 
Je to kombinácia stresu, následne 
zvýšeného cholesterolu? Aké 
predbežné príznaky majú takíto 
ľudia sledovať?
Žiaľ, takéto prípady sa stávajú. Vo 
všeobecnosti má športovec určite 
lepšiu prognózu ako nešportovec, 

ale šport nie je jediným faktorom. 
Z hľadiska aterosklerózy, čo je 
civilizačná choroba, ktorá vedie 
k zužovaniu tepien, čo zásobujú 
srdce, a následne k vzniku infarktu, 
hovoríme o rizikových faktoroch 
ovplyvniteľných a neovplyvni-
teľných. Šport, dostatok spánku, 
nefajčenie, vyvážená zdravá strava, 
celkovo dobrá životospráva a správ-
na liečba iných rizikových ochorení 
(napríklad vysokého krvného tlaku 
či cholesterolu) modifikujú ovplyv-
niteľné rizikové faktory. Ale máme 
aj skupinu rizík, ktoré ovplyvniť 
nedokážeme. Sem patrí vyšší vek, 
mužské pohlavie a pozitívna gene-
tická záťaž. To je, myslím, vysvetle-
nie toho, že kardiovaskulárne prího-
dy môžu postihnúť aj inak zdravo sa 
správajúceho športovca.

Bežcami sú ľudia, ktorí prekovali 
nejakú viac či menej závažnú 
srdcovú príhodu. Aké sú vaše 
skúsenosti s takýmito prípadmi? 
Je možné, aby sa po srdcovej 
operácii vrátili k behu, či v tom 

vidíte nejaké obmedzenia? Máte 
nejaké konkrétne skúsenosti, 
keď sa váš pacient po srdcovej 
operácii vrátil k aktívnemu behu? 
Aký časový úsek potrebuje 
srdce, aby sa dostatočne 
zregenerovalo po bypassovej 
alebo angioplastickej operácii?
Určite je primeraná fyzická aktivita 
aj po prekonanom infarkte či inej 
kardiovaskulárnej príhode žiaduca. 
Dôležité je správne načasovanie 
a intenzita záťaže. Je to veľmi 
individuálne, závisí to od mnohých 
faktorov, do akej miery je postih-
nutá aj funkcia srdca, či sú tam 
iné chlopňové chyby, či sa poda-
rila kompletná revaskularizácia 
(spriechodnenie srdcových tepien), 
či už chirurgicky alebo intervenč-
ne. Po bypassovej operácii treba, 
samozrejme, zohľadniť aj hojenie 
„rozpíleného“ hrudníka.

Lekárska veda a metódy 
postupujú rýchlym tempom 
a niektoré náročné operácie sa 
nahrádzajú metódami, ktoré 
sú pre telo pacienta šetrnejšie 
a vyžadujú si podstatne kratší čas 
rekonvalescencie. Mám na mysli 
predovšetkým angioplastiku, 
ktorá sa v súčasnosti využíva 
nielen pri spriechodnení 
distribučných ciest v oblasti 
srdca, ale aj viacerých iných častí 
tela, od končatín cez tráviaci 
trakt až po mozog. Po takýchto 
operáciách zostávajú v tele tzv. 
stenty, teda pevné výstuže, 
ktorú fixujú postihnuté miesto. 
Vidíte pri behu nejaké riziko 
uvoľnenia takýchto stentov, či už 
v dôsledku zvýšeného prietoku 
krvi alebo v dôsledku otrasov pri 
behu?
Celkovo je trend v medicíne 
minimalistický. To znamená, že 
smerujeme k zákrokom, ktoré sú 
pre pacienta čoraz menej zaťažujú-
ce. Hovoríme o miniintervenciách. 
Krásny príkladom, kde to vidieť, 
sú srdcové infarkty, keď dochádza 
k tomu, že cievy, čo zásobujú srdce, 
sa dramaticky zúžia, či prípadne 
úplne uzavrú krvnou zrazeninou. 
Tkanivo, ktoré je za uzáverom, ne-
dostáva kyslík a živiny a po istom 
krátkom čase odumiera. Jediným 
riešením je čo najskoršie obnove-
nie toku krvi. U časti pacientov je 
to možné len chirurgicky. To však 
znamená narkózu, mimotelový 
obeh, rozsiahlu operačnú ranu na 
hrudníku a tomu zodpovedajúci 
dlhý čas hojenia s prípadnými kom-
plikáciami. Našťastie sa zväčšuje 
spektrum pacientov, ktorým doká-
žeme pomôcť miniinvazívne. Cez 
drobný vpich na zápästí tepnovým 
riečiskom zavedieme katéter až 
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ľudské srdce je dokonale fungujú-
ci dutý sval, ktorý dokáže praco-
vať bez prestávky 24 hodín denne 
po celý život. srdce sa pritom 
stiahne asi 100 000-krát denne. 
každý deň prečerpá viac ako  
7 000 litrov krvi. za minútu 
prečerpá asi 5 litrov krvi. len 
mozgom napríklad prejde každú 
minútu asi 750 ml krvi. minútový 
srdcový objem sa však môže 
zvýšiť podľa potrieb organizmu, 
napríklad pri fyzickej aktivite, 
ale aj po požití potravy. pri veľmi 
náročných športových výkonoch 
môže vzrásť dokonca až na 30-40 
litrov. u trénovaných ľudí sa minú-
tový objem zvyšuje najmä zosilne-
ním srdcovej činnosti (zosilnením 
sťahov srdca), kým u netrénova-
ných najmä jej zrýchlením.

Dokonalý stroj

Vedeli ste?

1.
2.

3.

4.

5.

naše srdce za celý život vykoná viac ako 2,5 miliardy 
úderov.

zdravé srdce je veľké ako päsť, meria asi 14 cm. nachádza sa 
mierne vľavo od hrudnej kosti. u mužov váži asi 340 g,  
u žien o niečo menej.

kardiovaskulárne ochorenia spôsobujú až 40 % všetkých 
úmrtí v európskej únii, čo predstavuje viac ako 1,9 milióna 
ľudí ročne. majú na svedomí viac životov ako rakovina, 
úrazy a infekčné choroby dohromady.

v súčasnosti úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia 
výrazne klesá, a to aj v krajinách, v ktorých bola ešte 
začiatkom 21. storočia neustále na vzostupe. v niektorých 
krajinách klesla dokonca o viac ako 50 % (napríklad island, 
nórsko), v iných minimálne o 10 %.

prežívanie a úmrtnosť pacientov s chronickým srdcovým 
zlyhávaním sú horšie ako u pacientov s rakovinou prsníka 
alebo prostaty a porovnateľné ako u pacientov s rakovinou 
hrubého čreva.

Zúženie tepien a následné 
zablokovanie prietoku krvi 

je životu nebezpečné pre 
každého z nás.



k uzáveru či zúženiu. To nafúknu-
tím balóna rozšírime, čím obnovíme 
tok krvi a následne postihnutú 
oblasť, aby sme zabránili ďalšie-
mu zužovaniu, vystužíme akousi 
armatúrou – tzv. stentom, ktorý 
vtlačíme balónom do cievnej steny. 
Pre pacienta to znamená minimum 
obmedzení. Z nemocnice odchádza 
na druhý deň, miesto vpichu musí 
šetriť 5 dní. To je obrovská výhoda 
proti chirurgii. Pri správne vedenej 
následnej medikácii sa stenty 
stanú prirodzenou súčasťou cievy, 
preepitelizujú. Nie je riziko, že by 
ich otrasy pri behu či športe mohli 
uvoľniť. 

Sú lieky na krvný tlak, 
zrážanlivosť krvi či podporu 
srdca, ktoré sú v priamej 

kontraindikácii s bežeckým 
tréningom?
Absolútne nie. Lieky treba užívať, 
športovanie pri tom neprekáža. 
Liečba pri kardiovaskulárnych 
príhodách je väčšinou dlhodobá, 
niekedy doživotná. To nie sú anti-
biotiká, ktoré stačí využívať a ideme 
ďalej. Naopak, potrebujeme abso-
lútnu spoluprácu pacienta, aby lieky 
poctivo užíval. Podľa vývoja stavu 
môžeme meniť dávky, prípadne 
liekovú skupinu. 

Ako ste na tom vy a šport? 
Umožňuje vám pracovné 
vyťaženie športovať pravidelne? 
Máte nejakú športovú históriu 
z mladosti?
Športovať sa snažím, aj keď sa 
musím priznať, že popri súčasnom 

pracovnom vyťažení a „školo-, resp. 
škôlkopovinných“ dcérach doma sa 
ten čas hľadá ťažko. Som rád, keď sa 
mi podarí dvakrát do týždňa ísť si 
zabehať. Svoje trasy mám v Petržal-
ke v Sade Janka Kráľa, pri Chorvát-
skom ramene, okolo Draždiaka. 
Som vyslovene rekreačný bežec, 
okolo Draždiaka behám rád aj pre 
množstvo stánkov s občerstvením, 
kde následne realizujem rege-
neráciu. Raz do týždňa chodíme 
s partiou kamarátov hrávať squash. 
A moja najväčšia športová láska sú 
lyže. Najkrajšia časť roka je pre mňa 
od začiatku vianočných trhov až po 
posledný vlek. 
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MUDr.  
David  
Liška

narodil sa v roku 1977 v bra-
tislave, kde v rokoch 1996 
– 2002 absolvoval štúdium na 
lekárskej fakulte univerzity 
komenského. po jej skončení 
pracoval na 3. internej klinike 
lfuk v nemocnici na kra-
mároch. v roku 2011 získal 
atestáciu z kardiológie. od roku 
2018 prešiel do cinre, kde 
vedie oddelenie kardiológie 
a akútnej kardiológie. cinre 
vznikalo z ničoho „na zelenej 
lúke“, čo bolo ťažké, ale aspoň 
bolo možné oddelenie rozbeh-
núť podľa svojich predstáv. 
trvale žije v bratislave, okrem 
práce, manželky a dvoch dcér 
sa rád venuje knihám, športu 
a grilovaniu :).

Lyže – preferovaná aktivita 
v čase od vianočných trhov 

až po posledný vlek.


