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Geneticky máme naprogramovanú                         
dĺžku života iba z 30%,                                                             

zvyšných 70% závisí od nášho štýlu života! 

Zdravá výživa, trocha športu, dostatok 
spánku,srdečný smiech, 

dobré priateľské a partnerské vzťahy.  

ÚVOD 
 

Vo vlastných rukách máme to,  
ako sa cítime a koľko energie sa v nás 

skrýva 



OCHRANA ZDRAVIA JE NAJVAČŠIA 
PRÍLEŽITOSŤ, KTORÚ POSKYTUJE  

21. STOROČIE 
Na ktorej strane chceme byť – môžeme si vybrať 

• Zdravie 

• Aktívne hľadať 
riešenia  

• neustále sa starať  
o svoje telo a 
posilňovať ducha 

• Choroba 

• Pasívny 
pozorovatelia 

• postupne strácať 
životnú energiu až 
nás skolí choroba 

Svet hľadá ľudí, ktorí dokážu niečo urobiť, nie ľudí, 
ktorí vedia vysvetliť, prečo to neurobili. 

H. Rowlandová 



TELESNÁ HMOTNOSŤ  
nepriamy ukazovateľ správneho 

 príjmu výživných látok  

–  jednostranná, nevyvážená strava 

–  zanesené telo nestráveným odpadom                        
a toxickými látkami  

–  nevedomé znehodnotenie potravín            
(nesprávne skladovanie, kuchynská úprava) 

–  neužívanie výživových doplnkov  
                                                                                                             

Nadváha, ale aj extrémna chudosť napovedajú, že 
príjem výživných látok nie je vyvážený   

Dôvody: 

http://www.katarinahorak.com 

 http://www.facebook.com/HorakovaKatarina 



NÁSLEDKY NEZDRAVÉHO 
STRAVOVANIA 

 

2. fáza –  poškodenie pečene                                                                        

3. fáza – bolestivé tráviace poruchy 

4. fáza – zanedbanie hrubého čreva – sklad  
odpadu a raj pre parazity  

 

 
Ak sa nepriaznivé podmienky vytvárajú dlhší čas, 

môže to viesť k autointoxikácii a následne                                   

k celému komplexu ochorení  

               

1. fáza –  obezita a strata energie 



   Chronický biely 
povlak nemožno 

odstrániť 

 

        

JAZYK          
zrkadlo             

tráviaceho systému 
  

Známka čistoty 
tráviacich 
orgánov  

Narušenie pohybu 
natráveniny             
a jej rozklad  

Toxicita              
v hrubom čreve  

Toxicita              
v oblasti žalúdka, 

pankreasu a 
tenkého čreva  

Chronické problémy 
trávenia 



AK ŽALÚDOČNÉ ŠŤAVY NIE SÚ 
SCHOPNÉ POTRAVU                                  

ÚPLNE STRÁVIŤ 
 

• Prechádza tenkým črevom:                                                                             

– nezužitkovaná,                                                                                          

– ukladá sa na stenách, v záhyboch čriev                                
– takmer „zamuruje“ vstrebávací systém 

• Množstvo nestrávenej potravy sa                                 
hromadí aj v záhyboch hrubého 
čreva:                                                         
–  kalové  kamene,                                            

– po celé roky zahníva  

  Autointoxikácia organizmu               

na likvidáciu musí vynaložiť                           
veľa úsilia a energie 



 prejaví chronickými zápalmi, 
chorobou srdca, obličiek, pankreasu 

 objavia divertikuly,                                
hemoroidy, kŕčové žily,                    
celková únava, obezita 

 

 

Trvá celé desaťročia, kým sa: 

Polypy 

divertikuly 

 

  vytvoria polypy –                 

z nich neskôr rakovina 

Zníženie imunity 
70 % lokalizovaná 

v čreve 
Rakovina 

Zdravé črevo  

VEKOM  STENA HRUBÉHO ČREVA 
PREPÚŠŤA TOXÍNY                                  

A KARCINOGÉNNE LÁTKY 

 



VÝŽIVA  
Jej je podmienená existencia a kvalita života 

 už od kolísky 
 

Človek sa narodí zdravý a všetky 
choroby do neho vchádzajú jedlom. 

Hippocrates grécky lekár                              

5. storočie p.n. l.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Hippocrates.jpg


 

 VÝŽIVA  
 

 

•  Aj u nás majú ľudia nesprávne stravovacie návyky, 
ktoré sa dedia po celé generácie.  

• Jeme hodne mastných, slaných a sladkých jedál                  
a mnohí z nás sa prejedajú. 

Tento začarovaný kruh tradícií 
a návykov 

 môžeme zmeniť 

Jedálny lístok každého národa vychádza zo 
zvykov  svojich predkov, a tie nie sú z hľadiska                                     

zdravej výživy vždy ideálne. 
 



• Hlavné a základné živiny sú: 

• Bielkoviny, sacharidy (cukry, 
škrob), a tuky 

( poskytujú telu stavebné látky a energiu) 

 

 VÝŽIVA  
 



 
  
 
 

Zastúpenie troch základných živín: 

                Zdravá strava        Nezdravá strava 
  Tuky                  5 – 10 %              42 % 
  Bielkoviny      15 – 20 %              12 % 
  Sacharidy     60 – 70 %              42 % 

 

 

Princíp vyrovnanosti pri 
prijímaní živín je: 

 v zodpovedajúcom 
množstve  

 vzájomnom pomere 

Všetku energiu nemožno nahradiť trvalo               
kalorickou hodnotou živín jedného druhu                                                 

Denná dávka na kg telesnej hmotnosti: 
 bielkovín a tukov 0,8 – 1 g/kg a sacharidov 5 – 6 g/kg  



BIELKOVINY SA TRÁVIA INDE AKO 

SACHARIDY 
 

Trávenie sacharidov Trávenie bielkovín 



ZÁSADY A CIELE                            
KOMBINOVANEJ/ODDELENEJ 

STRAVY 
 Zásady: 

Nemiešať potraviny                     
s rozdielnym: 

1. časom trávenia  

2. požiadavkami na 
kyslosť/zásaditosť 
tráviacich  štiav  

 

 Cieľ: 

Aby potrava: 

1.  zbytočne dlho neležala                
v žalúdku 

2. úplne sa strávila, tým  
sa zabráni hnilobným a 
kvasným procesom                       
v črevách 

Sú zdrojom otravy 
organizmu, na ich 
likvidáciu sa musí 
zbytočne vynaložiť veľa 
energie. 

Výsledok: 
 prečistia sa črevá 

 vzrastie racionálne 
zúžitkovanie 

 prirodzene sa zníži pocit 
veľa jesť 

 máme viac energie, 
cítime sa lepšie 

 začíname chudnúť  



Ibn Sína – Avicena, lekár strednej Ázie  
11. storočie n.l.  

„Ak budeme zložky potravy                                      
nesprávne kombinovať,                                                            

budú zahnívať v črevách a stanú sa zdrojom 
väčšiny chorôb,                                                  

otrávime nimi krv a vytvoríme podmienky na 
pomalú samovraždu.“ 



Rozdelenie potravín z hľadiska zloženia               
Ako správne kombinovať 



 „Výživová 
pyramída“ graficky 

znázorňuje 
stavebné kamene 
vyváženej stravy  

  

 
 

 

Prijímanie                       
400 až 600 g ovocia 

a zeleniny denne 
jednoznačne znižuje 

riziko mnohých chorôb.  

ZÁSADA ZDRAVÉHO STRAVOVANIA 
 Jesť harmonicky tak, aby sme mali každodenný 

dostatočný prísun  
všetkých 

potrebných biolátok 
vo výžive 

 Vychádza 
z najnovších 
dostupných 

vedeckých údajov          
o vzťahu medzi 

diétou a zdravím 

  



 
 
 

Do dvadsiatky jedz, ako môžeš,  
do tridsiatky jedz koľko, musíš, 

po tridsiatke jedz tak málo, ako vládzeš. 

 
 

Paracelsus, švajčiarsky lekár a alchymista 
15. storočie n.l. 



PREČO TOĽKO SUROVÉHO                         

OVOCIA A ZELENINY  
 

Obsahujú látky                                                                                                
chrániace pred                                                         
chorobami: 

 

 

Ak telu nedodáme živé enzýmy                                            

z potravín – exogénne enzýmy,                                                         

musí si ich nahradiť vlastnými. 

•  vitamíny 

•  minerály 

•  enzýmy (46 0C) 

•  fytochemikálie  

•  vlákniny 

Presúvajú sa z orgánov a tkanív 
na trávenie potravy –  bunky tela 
sa vyčerpávajú, nastáva 

metabolická nerovnováha  

Následok:                                              
pocit únavy po skozumovaní 
vareného jedla – po surovom 
jedle pocit osvieženia, energie 

Chronický nedostatok spôsobuje:                                                                
obezitu, cukrovku, rakovinu, srdcovo-cievne 

choroby, predčasné starnutie 



PREČO EŠTE POTREBUJEME                               
SUROVÉ OVOCIE A ZELENINU?  

Obsahujú minerály -  kontrolórov                                         
acido-bázizkej rovnováhy organizmu. 

 

• Kyslé: fosfor, síra, chlór,   
fluór a jód 

•  Zásadité: draslík, vápnik, 
sodík, železo a horčík.  

Slovný pojem                        
sa nezhoduje automaticky           

s chuťou (citrón, mäso) 

Obe sú potrebné v diéte, ale 
vždy musia byť v pomere 1:3 

Kombinácia obiloviny  
(stredne kyselinotvorné) + 
neutrálne/zásadotvorné 
strukoviny, ovocie alebo 
zelenina, pôsobí celkove 
zásadotvorne. 



PRÍČINA PREKYSLENIA TELA                  
SPÔSOBENÁ STRAVOU 

 Zdravá látková výmena znamená:                                                        

kyseliny a zásady sú v tele v rovnováhe 

1. Nedostatočné prežutie podnecuje kyselinotvorné 
kvasenie v žalúdku. 

2. Nadvýživa preťažuje organizmus. 

3. Nedostatočné množstvo vody                        
spôsobuje akumuláciu kyslých odpadov                        
v tuku, nervoch a pod. 

 

1 

Krv musí mať pH 7,35-7,45   

Kyselinotvorné látky sa neutralizujú 
zásadami zo zásob (vápnik a horčík zo 
zubov a chrbtice). 

Následok:                                     
 zubný kaz, osteoporóza 

pH stupnica 0 - 14 



PREČO CELOZRNNÉ POTRAVINY? 
Črevám chýbajú vlákniny 

VLÁKNINA: 
–  chráni organizmus pred ochoreniami tráviacej sústavy, 

    –  znižuje riziko rakoviny čriev , obezitu, srdcové chorôby 
hladinu cholesterolu (LDL),  krvný tlak 

    –  pôsobí preventívne proti zápche, 

    – zvyšuje pocit nasýtenostinasýtenosti 

 
•Najbohatšie na vlákninu sú celozrnné                                        
výrobky, hlavne müsli, ovsené kaše,                                  
ovocie a zelenina. 

VÝSKYT ZÁVAŽNÝCH OCHORENÍ 
TRÁVIACEHO ÚSTROJENSTVA 
NA SLOVENSKU VÝZNAMNE 

STÚPA                                   
Dôvod:  dlhodobo nevhodné 
stravovacie návyky s nízkym 
podielom prijímanej vlákniny.  

Stupne závažnosti rakoviny 

hrubého čreva 

0 I II 

III 

IV 



VLÁKNINA MÁ  NIELEN ČISTIACI EFEKT  

 Udržuje vyššiu hladinu aktivity  

 laktobacilov  a bifidobaktérií 

 a zabraňuje ich vymretiu  
 

Biphidobacterium sp.     Lactobacillus sp. 

• znásobujú protihlienový účinok vláknin                   
v čreve, 

• obmedzujú premenu žlčových kyselín                             
na rakovinotvorné fekálne ŽK, 

• produkujú bakteriocíny – zabraňujú                     
premnoženiu hnilobných a patogénnych baktérií 

• syntetizujú enzýmy, ktoré zvyšujú                   
stráviteľnosť bielkovín a vláknin  

Probiotické bakteriálne kmene: 



PITNÝ REŽIM 
Prijímať dostatočné množstvo                        

tekutín 2–3L/deň (3-4 dl/10 kg) 
 

• Voda – minerálna voda –                         

– bylinkové a ovocné čaje – 

    – zeleninové a ovocné šťavy  

 

 

 
 

Následok nedostatku vody: 

• zahustí sa krv – redukuje sa prietok krvi 

– vylučovanie odpadových látok – stúpa 
frekvencia srdca – prekyslenie tela 

•  bolesť hlavy – únava svalov 

•  zápcha, záha, dyspeptická bolesť, bolesť 
v krížoch, reumatoidné bolesti kĺbov, 

•  migrémové bolesti hlavy, kolitídové 
bolesti 



PREČO OBMEDZIŤ MÄSO 
NA DVA AŽ TRIKRÁT  V TÝŽDNI 

  Nadmerné množstvo poškodzuje zdravie 

1. Nadbytok sa odbúrava  v pečeni a 

odvádza sa cez obličky vo forme 
močoviny. 

b) Vysoká koncentrácia 
vápnika v obličkovom 
systéme. Dôsledok: 
obličkové kamene 

2. Bohatá na puríny – 
odbúravajú sa vo forme 

kyseliny močovej.  
Nadmerným vylučovaním 
môže vzniknúť: 

dna, močové kamene 

a) Je močopudná - 
zvýšené vylučovanie 
vody – odplavuje sa 
aj vápnik. Dôsledok: 
osteoporóza 

3. Obmedzením mäsa 
prejde aj chuť na sladké 

http://www.pbase.com/rsub8/meats


DIÉTNY POMER OMEGA-6 KU OMEGA-3                 
V porovnaní s predchádzajúcou generáciou sa 

drasticky posunul 
 

Pôvodne v strave človeka bol pomer 1:1                                       

V modernej západnej strave sa zvýšil na   10:1                                                                               
Pri nezdravom stravovaní až 22:1 

Dôsledok: a)  zvýšenej spotreby 
rastlinných olejov                                          
s vysokým obsahom 
omega-6 (kukuričný, 
slnečnicový) 

 

b)  mäsa zo zvierat 
kŕmených semenami 
s vysokým obsahom 
omega-6 

Porovnanie esenciálnych mastných 
kyselín 

        zrnom    trávou    anti-    vysoká   los                    
       krmený dobytok  lopa     zver 

http://www.vcely.sk/rastliny/slnecnica/slnecnica1.jpg


OPTIMÁLNY POMER Ώ3 : Ώ6  
WHO odporúča 2:1 až 4:1.  

• Ak  prijímame nevhodné množstvo omega-6,                
jediná možnosť ako upraviť tento nepomer je            

zvýšiť príjem:  

1) olejovitých rýb – 2 x do týždňa 

 2) rastlinných potravín s vysokým obsahom 
omega-3 



% ZASTÚPENIA MASTNÝCH KYSELÍN          
V ORECHOCH A RASTLINNÝCH OLEJOCH 

Mandle  Lieskové  Vlašské  Konope   Ľan    Repka     Soja    Slnečnica  Oliva 

     o r e ch y                o    l   e   j   e  

Alfa-linolénová (ALA, omega-3) 
Olejová kyselina (omega-9) 
Stearová kys. (SDA, omega-3)  

Linolová (LA, omega-6) 
Nasýtené mastné kyseliny 
Gama-Linolová kys. (GLA, omega-6) 

omega-3 

omega-6 omega-9 



MOZOG 
     z dvoch tretín 

pozostáva  z mastných 
kyselín 

• Predstavujú základ membrán nervových               
buniek, ich “obal”, cez ktorý prechádzajú                
všetky spojenia medzi nervovými bunkami                    
v mozgu i v tele  

• To, čo jeme sa priamo dostáva                                
do membrán a tvorí ich osnovu  

 
Ak konzumujeme predovšetkým           

nasýtené mastné kyseliny – živocíšny tuk, 
ktorý je pri okolitej teplote tuhý,                    

táto tuhosť sa odráža v nepružnosti 
nervových buniek  



ZAČLENENIE                                                 
omega-3 mastných kyselín                                                          

do fosfolipidovej dvojvrstvy                                    
bunkovej membrány  

 
Fosfolipidy bez               
omega-3 

Omega-3 zo stravy 

Fosfolipidy 
obsahujúce               
omega-3 

Ak jeme nenasýtené 
mastné kyseliny, ktoré 
sú pri okolitej teplote 
tekuté, obaly 
nervových buniek sú 
mäkšie, pružnejšie a 
komunikácia medzi 
bunkami je stabilnejšia  



SPRÁVNA KOMBINÁCIA POTRAVÍN 
NÁS CHRÁNI 

• Výskumy potvrdili najmenšie riziko vzniku 
Alzheimerovej choroby, ak diéta 
pozostáva z: 

• Vysokého obsahu orechov, rýb, paradajok, 
hydiny, kapustovitej zeleniny (brokolica, karfiol, 
kapusta, kel…), ovocia, dressingu (olej a ocot) a 
tmavozelenej listovej zeleniny 

•  Nízkeho príjmu tučných mliečnych produktov, 

červeného mäsa, vnútorností a masla     

Gu Y, PhD., Nieves J, PhD. et al. "Food Combination and Alzheimer 
Disease Risk" Arch Neurol. 2010;67(6) 



12 RÁD AKO SA STARAŤ O MOZOG 

• Raňajkujme pravidelne 

• Dodajme mu vyvážený 
prísun energie 
(potraviny s nízkym GI) 

• Zabezpečme mu 
dostatočný príjem 
všetkých vitamínov B, 
aminokyselín, cholínu, 
Mg, K, P, Fe, Zn, Ca 
a nenasýtených 
mastných kyselín 

• Dodržujme pitný režim 

• Zabezpečme mu silnú 
ochranu (antioxidanty) 

• Udržujme silný IS 

 

• Nebičujme ho 
zbytočným kofeínom a 
alkoholom 

• Poskytnime mu 
dostatok spánku 

• Doprajme mu dostatok 
fyzickej aktivity (kyslík) 

• Používajme ho neustále 
a doprajme mu veľa 
nových podnetov, 
informácií a činností 

• Vyhýbajme sa stresu 

• V prípade potreby 
užívajme kvalitné 
výživové doplnky 



LEN  SPRÁVNY VÝBER STRAVY    
NESTAČÍ 

Riešiť sa musí nielen problém hladu,                                        
ale aj choroba z podvýživy pri konzumácii jednostrannej 

a znehodnotenej potravy. 
 

 -  60 minerálov  

 -  15 vitamínov  

 -  12 životne dôležitých aminokyselín 

 -    3 esenciálne mastné kyseliny 
 

To je okolo 90 výživových nutností.                         
Ide o zložky, ktoré sú nepostrádateľné              

pre náš život a zdravie. 

 

Naše telo potrebuje každý deň okolo: 



OVOCIE A ZELENINA – včera a dnes 



 ZELENÁ STRAVA                                              

prírodné potraviny –                          
významná súčasť stravy  

Patria k nim: 

•  zelená riasa –  Chlorella  

•  modrozelená mikroriasa –  Spirulina 

•  listy obilných tráv, najlepší je Mladý jačmeň                                                                        

Dokážu nielen nasýtiť, 

ale telo aj: 

• očistiť, detoxikovať 

• regenerovať 

• tlmiť jeho prekyslenie 

• posilniť obranný systém  

                                                                           



 VYSOKÝ OBSAH NIEKTORÝCH 
VÝZNAMNÝCH ZLOŽIEK  POTRAVY 

         voči iným potravinám, známym tiež 
vysokým podielom týchto látok 

 

Kay R.A.: Microalgae as food and supplement. Crit. Rev. Food 
Sci. Nutr. 1991; 30(6) p. 555-73.  



Človek by mal jesť to, čo potrebuje, 
ale väčšinou je to, čo mu chutí.  

 
Zdravie si však udrží len vtedy,                   
ak mu chutí to, čo potrebuje. 

Pyké, grécky lekár 200 rokov 
p.n.l. 



ZÁVER 
Zdravie máme vo vlastných rukách, je odrazom 

nášho spôsobu života. 
 

 
 
 

Čo je tajomstvom pevného  zdravia  
do vysokého veku? 

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 

• Pozitívne myslenie  
• Správny výber stravy a jej kombinácií 
• Pravidelné: 
–   vnútorná očista organizmu, 
–   užívanie výživových doplnkov  
–   cvičenie/športovanie.   


