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TEXT: JÚLIA MEKYŇOVÁ, MAGDALÉNA DORČÁKOVÁ 
FOTO: ANDREJ KYSELICA 

„Dostali sme jednoznačné zadanie. Vymyslieť chutnú 
a zdravú tyčinku, ktorá by v čase prvej vlny pandémie 
zjednodušila fungovanie zdravotníkom a záchranným 
zložkám. Tí boli celé dni uväznení v ochranných 
odevoch a ich prístup k jedlu bol výrazne obmedzený. 
Funkčnosť tyčinky sme mali rozšíriť aj o to, aby zlepšila 
odolnosť organizmu proti vírusovým ochoreniam,“ 
hovorí biochemik Peter Szalay, ktorý sa podieľal na 
návrhu receptúry tyčinky Záchranka.

ÚČINNÁ V BOJI PROTI VÍRUSOM 
V receptúre vytypoval biologicky aktívne látky 
a nakombinoval ich tak, aby tyčinka dokázala zahnať 
pocit hladu a zlepšiť schopnosť organizmu poradiť si 
s vírusovou infekciou. 
V spolupráci so závodom Healthy Food Supplements 

NA SLOVENSKU
vyrábame  

superfood tyčinky
VO SVETOVEJ KVALITE
Slovenskí vedci ju pôvodne 
navrhli pre lekárov 
a záchranné zložky v prvých 
líniách. Jej jedinečné 
zdravotné účinky ju však 
zaradili do regálov medzi 
funkčné zdravé potraviny. 
Svojou antivírusovou 
ochranou, podporou funkcií 
mozgu a bdelosti je ideálna 
pre každého v období 
zvýšeného stresu a záťaže. 
Slovenská superfood tyčinka 
Záchranka. 

Tamara 
Šimončíková 
Heribanová, 

ambasádorka 
tyčinky Záchranka
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(HFS) v Galante, ktorý sa venuje návrhom a výrobe zdravých 
funkčných tyčiniek, vytvoril tím odborníkov receptúru 
s jedinečnými účinkami. Tyčinka Záchranka je podľa 
biochemika unikátnou kombináciou zázvoru, zeleného čaju 
a glutamínu, ktoré majú dokázané anvírusové účinky. „Svojím 
zložením je výnimočná. Na trhu nie je momentálne nič, čo by 
sa jej aspoň trochu približovalo,“ dodáva P. Szalay.
Základ tyčinky tvorí datľová pasta, ktorá má prirodzene 
sladkú chuť. Podľa biochemika si ju však netreba mýliť so 
sladkosťou. „Je to funkčná potravina. Dodá telu potrebné 
látky, ktoré ho chránia a pomáhajú v boji proti vyčerpaniu 
a únave.“ 

ZLEPŠUJE BDELOSŤ,  
FUNKCIE SRDCA A MOZGU  
AJ NÁLADU
Hoci bola superfood tyčinka Záchranka vyvinutá 
primárne pre potreby zdravotníkov, je určená všetkým, 
najmä v momentoch zvýšenej únavy a záťaže. Dodá 
telu energiu, vitamíny, minerály a mikrovýživu vo 
chvíľach zvýšenej únavy, stresu, záťaže. Zlepšuje 
funkcie mozgu, srdca, energetický metabolizmus  
v svalovej výkonnosti, aktivitu pečene aj náladu.
Je vhodná pre diabetikov aj alergikov, neobsahuje 
pridaný cukor, lepok ani laktózu. Jej základ tvorí 
datľová pasta, vláknina z jabĺk, čakanky a drvené 
mandle. Obsahuje zázvorový prášok, morskú riasu 
spirulina, magnézium, zinok, kofeín, taurín, extrakt zo 
zeleného čaju, L-karnitín a L-glutamín. V troch tyčinkách 
je obsiahnutá denná dávka vitamínov C, D a E. 
Podľa autorov receptúry zmes biologicky aktívnych 
látok zlepšuje energetický metabolizmus vo svalovej 
výkonnosti, funkciu srdca, mozgu, bdelosť, náladu aj 
aktivitu pečene. 

PRE ŠPORTOVCOV AJ POČAS  
ŤAŽKÉHO PRACOVNÉHO DŇA
„V situácii, keď na nás vírusy útočia z každej strany, má význam 
prakticky pre každého,“ dodáva biochemik. Vďaka partnerovi 
tyčinky Záchranka, dm drogerie markt, ju kúpite v e-shope aj 
v kamenných obchodoch. Oceníte ju, keď máte toho v práci 
nárazovo veľa, pri športe a podľa P. Szalya je „obzvlášť vhodná 
pre ľudí, ktorí často cestujú, keďže tyčinka zlepšuje bdelosť 
a kognitívne funkcie mozgu. Nepochybne ju ocenia aj športovci, 
ktorých organizmus je dlhodobo vystavený vytrvalostnej 
záťaži.“ V Healthy Food Supplements do dnešného dňa vyrobili 
a bezplatne distribuovali viac ako 130-tisíc kusov tyčiniek. 
Materská investičná skupina Proxenta oznámila, že superfood 
tyčinka Záchranka sa stáva trvalým charitatívnym projektom. 
Celý výťažok (po odpočítaní priamych a nepriamych nákladov 
na výrobu) venuje spoločnosť Proxenta na charitatívne účely. 

NASLEDUJE ZDRAVÁ  
SUPERFOOD TYČINKA PRE DETI 
„Záchranka je už aj zaregistrovaná ako ochranná známka 
produktu. Je to pre nás záväzok, aby tento projekt pretrval 
a prinášal pridanú hodnotu spoločnosti,“ hovorí autorka 
myšlienky tyčinky Záchranka Monika Balgová z investičnej 
skupiny Proxenta. Prvé lastovičky už výrobcovia tyčinky 
zaznamenali v predvianočnom období. „Teším sa, že 
výnimočné vlastnosti tyčinky oslovili aj viacerých slovenských 
zamestnávateľov, ktorí Záchranku objednali ako zdravý benefit 
pre svojich zamestnancov a kolegov,“ hovorí Monika Balgová. 
So svojím tímom si v novom roku nastavili dôležitý cieľ: „Urobíme 
všetko preto, aby sme aj s pomocou tyčinky Záchranka ešte 
viac hovorili o nutnosti zdravšieho životného štýlu, starostlivosti 
o zdravie a pravidelnej strave. Rovnako prezradím, že rodina 
Záchranky sa čoskoro rozrastie o nového člena a jej pomoc 
prekročí hranice Slovenska.“n

Healthy Food Supplements (HFS) v Galante: 
Slovenská továreň vyrába zdravé tyčinky svetovej kvality 
Sídli v nenápadnej budove v priemyselnom parku v Galante. Meno, know-how 
a expertízu slovenského potravinárskeho podniku Healthy Food Supplements v Galante 
však poznajú už vo viacerých krajinách vo svete. „Našou najväčšou výhodou je 
flexibilita. Vývojové vzorky novej tyčinky predstavíme zákazníkovi už do dvoch týždňov 
od prvého stretnutia. Kompletný vývoj dokážeme zrealizovať za šesť týždňov. Ponúkame 
komplexné kreatívne služby od návrhu receptúry až po dizajn a výrobu obalového 
materiálu,“ vysvetľuje za HFS Monika Balgová, autorka nápadu tyčinky Záchranka. 
Klientmi slovenského závodu sú influenceri, ktorí chcú niečím netradičným osloviť svojich 
fanúšikov, športovci, e-shopy aj veľké spoločnosti vo svete. „Podarilo sa nám vyvinúť už 
aj netradičnú vegánsku tyčinku s veľmi nízkym obsahom cukru,“ pokračuje vývojová 
špecialistka a technologička HFS Monika Melicherová. V kurze sú podľa nej superfood tyčinky. Medzi najobľúbenejšie 
suroviny patria kakaové bôby, maca prášok, spirulína, chlorella, ... Závod vyrába aj zdravé tyčinky pre deti, ktoré 
obsahujú len prírodné ingrediencie ako ovocnú pastu, mandle, vlákninu z čakanky, lyofilizované alebo sušené ovocie. 
„Práve v oblasti výrobkov pre deti vidím veľký priestor na ďalší vývoj. Ovocné pasty, z ktorých sa vyrábajú, im môžu 
pripadať kyslé. Práve preto sme pripravili viaceré recepty, ktoré rešpektujú chute malých konzumentov,“  
dodáva M. Melicherová.
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Je stelesnením všetkého, čím sme 
ako malé dievčatká chceli 
byť. Krásna, múdra, láskavá, 
vzdelaná, citlivá, kreatívna, 

zvedavá. „V živote príde vždy nejaká búrka, 
lejak, silný vietor... Ak sa človek vie spoľahnúť 
na svoju intuíciu a pokoj v duši, má vyhrané,“ 
hovorí pre SME ŽENY Tamara Šimončíková 
Heribanová, ktorá denne inšpiruje na svojich 
sociálnych sieťach desiatky tisíc žien. 

No nového roka si prajeme šťastie. Čo 
pre teba znamená? 
Šťastie sú pre mňa korene zapustené hlboko 
v zemi. Samozrejme, že v živote príde búrka, lejak, silný vietor... Ak 
sa človek vie spoľahnúť na svoju intuíciu a pokoj v duši, má vyhrané. 
Tento rok bol pre mňa mimoriadne ťažký, nie vždy som všetko úplne 
hladko zvládala. Pocit rozbúreného mora je tu však vždy na to, aby 
sme začali prehodnocovať. Verím, že všetko zlé, čo nás postretne, 
je vo svojej podstate jeden veľký dar. Z radostných okamihov sa 
nemáme až tak veľa čo naučiť. Vďakabohu za pády, aj keď sú 
niekedy oku okolia neviditeľné. 

Akých momentov by si si priala v živote viac? 
Tento rok som dokončila pomerne náročnú dizertačnú prácu na 
tému Kabaret, satira a občianska poézia ako potenciál odporu proti 
totalite (Dielo Ericha Kästnera vo Weimarskej republike), ktorú som 
obhájila na pôde Ústavu svetovej literatúry SAV. Spolu s docent-
kou Renátou Bojničanovou sme pre našu drahú profesorku Máriu 
Bátorovú zostavili k jej 70. narodeninám vyše 500-stranovú knihu. 
Podieľala som sa na niekoľkých knihách. Jednu zbierku poviedok 
som ku koncu roka spolu zostavovala. Veľa som písala a maľovala. 
So šperkárkou Verun Ďuricovou sme spustili projekt Šperk pomáha. 
V rámci neho som navrhla šperk, ktorého celý finančný výťažok 
okrem nákladov na materiál šiel na dobrú vec. Popritom som robila 

na autorskom dokumente. Začala som dlhodobú spo-
luprácu s ÚĽUV-om a takisto som vďačná za možnosť 
byť ambasádorkou vzácneho projektu Záchranka. 
Chodila som však tento rok veľmi neskoro spávať 
a skoro som vstávala. Mnohokrát som prekonávala 
únavu. Do nového roka som si dala záväzok, že sa 
budem trošku viac šetriť a viac spať. Znie to možno 
banálne, ale práve oddychu by som si priala trochu 
viac. 

Väčšina z nás má v živote niečo, čo by chcela 
zmeniť. Často však čakáme na lepší moment, 
vhodnejšiu chvíľu... Ako vnímaš zmeny v živote? 
Každý deň sa snažím byť lepším človekom a meniť 

sa k lepšej verzii môjho ja. Nikdy sa do ničoho nevrhám bezhlavo. 
Všetko vždy sama so sebou a svojimi najbližšími prediskutujem, 
potom si to v hlave ešte zopár ráz otočím z rôznych perspektív. Nie-
kedy sa púšťam do vecí intuitívne, najmä takých spoluprác, keď som 
ihneď presvedčená o ich zmysluplnosti. Okamžite som sa napríklad 
rozhodla stať sa súčasťou projektu superfood tyčinky Záchranka. 
Veľké projekty, na ktorých pracujem, si však vyžadujú svoj priestor 
a čas. Som bežec na dlhé trate. Niekedy nie je ľahké vedieť, že 
výsledok sa dostaví o rok, dva alebo tri. Ale veci trvalé nemôžu byť 
uponáhľané. 

Ak stojíš na križovatke, čo alebo kto ťa „zachráni“? Ku komu 
zájdeš po radu? 
Čas je najlepší radca. Je dobré, ak človek dokáže v rámci 
časozberu skutočností vyhodnotiť, čo je skutočné a čo sa tak len javí. 
Niekedy máme svoje túžby nadlho zaparkované. Aj to je dobré. 
Keď som na križovatke a cítim, že sa musím rozhodnúť, nechávať 
plynúť čas do posledného možného momentu. Veľmi sprítomnene 
sledujem, ako sa veci vyvíjajú. Ale samozrejme, niekedy sa musí 
človek rozhodnúť hneď. Vtedy prosím srdce, aby si podalo ruku so 
skúsenosťou a s rozumom. 

TAMARY ŠIMONČÍKOVEJ HERIBANOVEJ 

10 pravidiel lepšieho života podľa Tamary
l Dokonalé šťastie si priveľmi neromantizu-
jem. Život je totiž všelijaký. V každom celku 
sú biele miesta, akési diery v našej snahe 
byť spokojnými. Práve tie posúvajú vpred. 
l Zvýznamňovanie každodennosti 
a tvorenie malých zázrakov. 
l Mať aspoň dvoch ľudí, s ktorými to dáva 
zmysel, či už je to rozhovor, alebo len 
tiché súznenie. 

l Chodiť do prírody alebo 
chodiť vo všeobecnosti. Schody 
namiesto výťahu a každý deň 
čerstvý vzduch aspoň na pol 
hodiny. 
l Snažiť sa veci robiť na sto percent, ale 
keď niečo nevyjde, príliš sa nekarhať. 
l Byť láskavý, lebo nikdy nevieme, čo 
ten druhý práve prežíva. 

l Piť veľa vody a jesť s pôžitkom, nie 
s výčitkou. 
l Byť zvedavý, pretože v tom tkvie 
mladosť.
l Hrať sa a nebrať sa moc vážne.
l Mať sa rád za akýchkoľvek 
okolností. Lebo z našej vnútornej 
lásky vyviera tá, ktorú môžeme 
odovzdávať ďalej. 

AMBASÁDORKA TYČINKY ZÁCHRANKA

PRAVIDLÁ LEPŠIEHO ŽIVOTA
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