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ZOZNAM SKRATIEK 

BMI  index telesnej hmotnosti  
  (Body Mass Index) 
CINDY  Program prevencie chronických neinfekčných ochorení   
DASH diéta bohatá na ovocie, zeleninu, nízkotučné mliečne 

výrobky 
 (Dietary Approaches to Stop Hypertension) 
DESA  Oddelenie pre ekonomické a sociálne vzťahy 

Spojených národov 
(United Nations Department of Economic and Social 
Affairs) 

DHA   kyselina dokozahexaénová 
DNA   deoxyribonukleová kyselina 
EPA   kyselina eikozapentaénová 
FAO Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo  

(Food and Agriculture Organization  
of the United Nations) 

GI  glykemický index 
HDL  lipoproteín s vysokou hustotou 
  (high density lipoprotein) 
HDL-chol. HDL cholesterol 
ICHS  ischemická choroba srdca 
KVCH  kardiovaskulárne choroby 
LDL-chol. LDL cholesterol 
MK   mastné kyseliny 
MONIKA  MONItorovanie KArdiovaskulárnych ochorení 
NCZI   Národné centrum zdravotníckych informácií 
O3MK   omega-3-mastné kyseliny 
OVD  odporúčané výživové dávky 
RNA   ribonukleová kyselina 
TFA   trans forma mastných kyselín 
  (trans fatty acids) 
WHO  Svetová zdravotnícka organizácia  
  (World Health Organization) 
WHR index  pomer obvodu pásu k obvodu bokov 
  (Waist to Hip Ratio) 
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ÚVOD 

Výraz „zdravie“ skloňujeme v poslednej dobe často. 
Používame ho v rôznych podobách i súvislostiach, je predmetom 
mnohých štúdií i vedecko-odborných prác. Svetová zdravotnícka 
organizácia WHO definuje zdravie ako stav úplnej telesnej, 
duševnej a sociálnej pohody jedinca, nielen neprítomnosť choroby 
alebo postihnutia. Na našom zdraví sa podieľa mnoho rôznych 
vnútorných i vonkajších činiteľov a faktorov – genetická 
predispozícia, psychologické faktory, stres, výživa, stupeň telesnej 
zdatnosti, ale aj dostupnosť a organizácia zdravotnej starostlivosti. 
Zdravotný stav ovplyvňujú aj ďalšie faktory ako je vzdelanie, 
ekonomika, kultúra, bezpečnosť, bývanie, technológie, zvyky 
a v týchto súvislostiach individuálne správanie sa vo vzťahu 
k svojmu zdraviu. Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom 
komplexného pôsobenia viacerých zložiek spoločnosti. 

Obdobie vysokoškolského štúdia zohráva významnú úlohu pri 
formovaní zdravého životného štýlu s ohľadom na správnu výživu 
či dostatočnú pohybovú aktivitu. Študenti sú vystavení rôznym 
negatívnym vplyvom počas vysokoškolského štúdia. Nesprávna 
životospráva a nevhodné zloženie stravy vedie k zvýšenému 
príjmu rizikových výživových faktorov a nedostatočnému príjmu 
potrebných mikronutrientov. Na psychiku každého človeka má 
priaznivé účinky aj primeraná fyzická práca, z tohto dôvodu 
sa u študentov odporúča vo voľnom čase kompenzovať študijné 
nároky pohybovou aktivitou.  

Vedecká monografia sa zaoberá determinantmi zdravia, 
zdravou výživou, jej základnými zložkami, dôsledkami nezdravej 
výživy a alternatívnymi trendmi vo výžive. Súčasťou práce je aj 
výskum zameraný na vybrané faktory životného štýlu 
vysokoškolákov, najmä výživu, stravovanie a pohybovú aktivitu. 

Vedecká monografia je vhodná pre vedeckú komunitu, 
študentov medicínskych, a prírodovedných odborov, verejného 
zdravotníctva troch stupňov vysokoškolského štúdia. Monografia 
je učená pre záujemcov z radov informovanej verejnosti.  
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1 DETERMINANTY ZDRAVIA 

Rozdiely v dĺžke života a vo včasnej úmrtnosti na kardio- 
vaskulárne a onkologické ochorenia medzi Slovenskom a inými 
štátmi Európskej únie nemožno vysvetľovať iba rozdielnou 
kvalitou zdravotníckej starostlivosti. V minulosti neboli 
investované dostatočné prostriedky do finančne náročných 
prístrojov, technológií a liekov, potrebných pre včasnú diagnostiku                
a liečbu kardiovaskulárnych a nádorových chorôb. Pre prevenciu 
týchto ochorení, ale aj zlepšenie zdravotného stavu 
vo všeobecnosti sú však rozhodujúce viaceré vplyvy. Začiatok 
väčšiny chorôb je potrebné hľadať v narušení vzájomného vzťahu 
medzi ľudským organizmom a prostredím, v ktorom človek žije.   

Determinanty zdravia sú vlastnosti a ukazovatele, ktoré 
ovplyvňujú prítomnosť a rozvoj rizikových faktorov ochorení. 
Môžu byť veľmi rôzne (genetika, strava, bývanie, ekonomika, 
kultúra, bezpečnosť, organizácia a financovanie zdravotníctva, 
individuálny prístup k zdraviu, zvyky, technológie a iné). 
Prítomnosť rizikového faktora neznamená, že sa choroba určite 
prejaví. Súčasný výskyt viacerých rizikových faktorov zvyšuje 
možnosť prepuknutia choroby. Prevažná väčšina civilizačných 
chorôb má niekoľko rizikových faktorov  (Kimáková, 2008; 
Rovný a kol., 2011; Hamade a Janechová, 2011; Kimáková a kol., 
2012; Kimáková a Zeisbergová, 2015).  

Do skupiny najvýznamnejších determinantov patria 
demografické, biologické, sociálno-ekonomické determinanty, 
životné prostredie i zdravotníctvo. Tieto činitele veľmi výrazne 
ovplyvňujú náš zdravotný stav, podpisujú sa pod kvalitu nášho 
života, jeho dĺžku i včasnú úmrtnosť.   

 
1.1 Demografické determinanty 

Z demografických ukazovateľov sú z pohľadu zdravia 
najvýznamnejšie veková skladba obyvateľstva, index starnutia 
a prírastok obyvateľstva. Dostupné údaje poukazujú na pokles 
mladšej generácie a súčasne nízky podiel staršej populácie (podiel 
mužov a žien v SR nad 65 rokov je najnižší z okolitých štátov) 
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pri všeobecne známej vysokej chorobnosti a úmrtnosti v tzv. 
strednom veku na Slovensku. Vysoký pokles živonarodených detí 
spolu s nízkym prirodzeným prírastkom a vysokou úmrtnosťou 
v produktívnom veku môžu negatívne vplývať na budúci vývoj 
dĺžky života na Slovensku. Stredná dĺžka života pri narodení 
je dôležitý ukazovateľ, ktorý udáva nádej na dožitie. V mužskej 
populácie na Slovensku dosahoval v roku 2015 hodnotu 72,9 
rokov. Vo Švajčiarsku, žijú muži o takmer deväť rokov dlhšie ako 
naši. V Španielsku majú ženy najdlhšiu strednú dĺžku života 
v Európe (85,5 rokov), naše sa dožívajú o päť rokov menej (Rovný 
a Hegyi, 2002; WHO, 2016).  

Obrázok 1 znázorňuje starnutie európskej populácie – 
distribúcia populácie Európskej únie podľa vekových skupín 
(v rokoch 1950 až 2050). Z uvedeného grafu vyplýva už uvedený 
fenomén dvojitého starnutia, kde najrýchlejšie pribúdajúcou 
skupinou budú seniori nad 80 rokov (DESA, 2013). 

 

Obrázok č. 1 Starnutie európskej populácie podľa vekových skupín 
Zdroj: DESA, 2013 

 
  



 

10 

Etnická nehomogenita Slovenska 
Na rozdiel od všetkých štátov EÚ žije v SR vysoký počet 

príslušníkov menšiny, ktorej zdravotný stav je podstatne horší ako 
u majoritnej populácie. Rómska minorita, ktorej počet nie je presne 
známy, má podstatne kratšiu dĺžku života. Stredná dĺžka života 
rómskych mužov je okolo 62 rokov. V porovnaní s celoštátnym 
priemerom je asi o 7 rokov kratšia a rómska minorita skracuje 
celoštátny priemer strednej dĺžky života. 

 
Príčiny nízkej strednej dĺžky života v SR: 
Dojčenecká úmrtnosť (t. j. zomretí do jedného roku na tisíc 

živonarodených detí) významne ovplyvňuje strednú dĺžku života. 
Na Slovensku sa dojčenská úmrtnosť udržuje už od roku 2008 pod 
6 ‰. Novorodenecká úmrtnosť je od roku 2006 pod 4 ‰, 
v sledovanom období rokov 2012 – 2014 pod 3,5 ‰ (Správa 
o zdravotnom stave obyvateľstva, 2015). Vývoj v rokoch 2004 až 
2014 znázorňuje obrázok 2. 

Obrázok č. 2 Vývoj dojčenskej, novorodeneckej a perinatálnej 
úmrtnosti v SR v rokoch 2004-2014  
Zdroj: upravené podľa Správa o zdravotnom stave obyvateľstva, 2015 
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Včasná úmrtnosť mužov a žien na onkologické a kardio- 
vaskulárne ochorenia.                        

Päť najčastejších príčin smrti: kardiovaskulárne ochorenia, 
zhubné nádory, vonkajšie príčiny (poranenia, otravy, vraždy, 
samovraždy), choroby dýchacej sústavy a ochorenia tráviacej 
sústavy, majú za následok 95 % všetkých úmrtí. Na Slovensku 
kardiovaskulárne a onkologické ochorenia ohrozujú už pomerne 
mladú časť populácie. Stredná dĺžka života mužov a žien súvisí 
s kardiovaskulárnou a onkologickou úmrtnosťou v pomerne 
mladom veku. V týchto ochoreniach je postavenie SR v porovnaní 
so západnou Európou veľmi nepriaznivé. Kardiovaskulárne 
ochorenia majú negatívny vplyv  na chorobnosť a úmrtnosť 
populácie vo väčšine európskych krajín. Úmrtia v dôsledku 
ochorenia srdca a ciev predstavujú 49 % podiel všetkých úmrtí 
v Európe a 30 % podiel všetkých úmrtí do 65 rokov. U mužov 
vo vekovej skupine 0-64 rokov boli v roku 2014 najčastejšími 
príčinami smrti onkologické ochorenia (29,2 %), choroby 
obehovej sústavy (27,8 %) a úrazy (15,9 %). U žien prevládali 
onkologické ochorenia (44,5 %), choroby obehovej sústavy 
(20,4 %) (Jurkovičová, 2005; Správa o zdravotnom stave 
obyvateľstva, 2015). 

 
 

1.2 Biologické determinanty 

Do tejto skupiny zaraďujeme najmä vek, pohlavie a rasu.  
 
Vek  
Vek je silným a nezávislým rizikovým faktorom. So stúpajúcim 

vekom sa zvyšuje napríklad riziko kardiovaskulárnych chorôb 
(ako rizikový sa považuje vek nad 55 rokov  u mužov a vyšší ako 
65 rokov u žien). 

 
Pohlavie 
Pohlavie zohráva dôležitú úlohu pri niektorých ochoreniach. 

Všeobecne riziko rozvoja kardiovaskulárnych chorôb (najmä 
ischemickej choroby srdca) je u mužov vyššie ako u žien. 
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Hormonálna antikoncepcia u žien, najmä fajčiarok, môže 
významne zvyšovať riziko ischemickej choroby srdca (ICHS) 
v mladších vekových kategóriách.   

 
Rasa 
Najvyššiu úmrtnosť na ICHS majú černosi (v USA), podieľa 

sa na nej vysoký výskyt rizikových faktorov (artériová 
hypertenzia, diabetes mellitus, fajčenie, obezita a iné), ktorý je 
vyšší ako u belochov (Jurkovičová, 2005).  
 

1.3 Sociálno-ekonomické determinanty 

Sociálno-ekonomické determinanty patria medzi 
najdôležitejšie, rozhodujúce faktory vo vzťahu k zdraviu. 
Nezdravý životný spôsob vplýva na predčasnú úmrtnosť, 
spôsobenú najmä srdcovocievnymi a onkologickými ochoreniami. 

Do životného štýlu, súhrnu modifikovateľných 
(ovplyvniteľných) rizikových faktorov, zaraďujeme tieto 
najvýznamnejšie faktory:   

• výživa a stravovacie návyky, 
• telesná aktivita, 
• fajčenie, 
• konzumácia alkoholu, 
• vysoký krvný tlak, 
• zvýšená hladina celkového cholesterolu,  

 LDL-cholesterolu,  triacylglycerolov                     
        a znížená hladina HDL-cholesterolu, 
• obezita, 
• diabetes mellitus, 
• metabolický syndróm.  
 
Výživa a stravovacie návyky 
Jeden z vážnych rizikových faktorov je chronicky nízky príjem 

ochranných faktorov, antioxidantov, nachádzajúcich sa najmä 
v zelenine a ovocí, ktoré chránia organizmus pred pôsobením 
voľných kyslíkových radikálov. Tieto extrémne reaktívne látky 
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zohrávajú dôležitú úlohu v patogenéze cievnych a nádorových 
ochorení. Ich škodlivé pôsobenie v organizme zosilňuje vysoká 
spotreba alkoholu a cigariet i znečistené životné prostredie, teda 
faktorov, ktorých výskyt na území Slovenska bol a i v súčasnosti je 
vysoký (Kimáková, 2003; Kimáková a Pavlík, 2017).  

Z výsledkov humánnych a animálnych experimentov, ako 
aj  pokusov na bunkových kultúrach vyplýva, že konzumácia 
nenasýtených mastných kyselín je bezpečná, napriek tomu, že sú 
zdrojom pre zvýšenú peroxidáciu lipidov, ktorá vedie 
k zvýšenému oxidačnému stresu. Podmienkou však je ich príjem 
spolu s dostatočným množstvom antioxidantov obsiahnutých 
v zelenine (Žitňanová a kol., 2013; Kajaba a kol., 2017). 

Nové odporúčané výživové dávky pre obyvateľstvo Slovenskej 
republiky (Kajaba a kol., 2017) vytvárajú základný predpoklad 
na zabezpečenie zdravej výživy pre jednotlivé fyziologické 
skupiny populácie a zohľadňujú ich energetické a výživové 
požiadavky podľa veku, pohlavia, fyzického zaťaženia 
organizmu a fyziologického stavu organizmu tehotných 
a dojčiacich žien  (Kajaba a kol., 2017). 

 
Pohybová aktivita 
Sociálne zmeny posledných desaťročí zmenili nielen diétne, ale 

aj pohybové návyky najmä detí (Jurkovičová, 2005). Výsledkom 
je zvyšujúca sa prevalencia obezity, ktorá nastáva už v detskom 
veku, čo má dopad na zdravý dospelý život. Od detstva sa 
uprednostňuje motorizovaný transport, trávenie voľného času 
pasívnym spôsobom, čím sa redukuje čas vyhradený na fyzickú 
aktivitu. Tieto okolnosti významne prispievajú k zníženému 
energetickému výdaju a tak ku vzniku a udržiavaniu nadhmotnosti 
a obezity. Pokles fyzickej aktivity je zaznamenaný hlavne počas 
obdobia puberty, prevažne v skupine dievčat. WHO vo svojich 
odporúčaniach uvádza vhodnosť denného cvičenia. Ak je dôsledne 
zaradené do životného štýlu, prispieva k zlepšovaniu psychickej 
a fyziologickej kondície človeka, a to dokonca i fajčiarov 
a obéznych ľudí (WHO, 2015; Uher a kol., 2016a,b; 2018a,b;  
Hagovská a kol., 2017; Kimáková a Pavlík, 2017).  
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Medzi výživu a pohybovou aktivitou je úzky vzťah (Štefková 

a kol., 2013). Fyzická inaktivita, resp. sedavý spôsob života sa 
stáva narastajúcim problémom verejného zdravotníctva, vedie 
k mnohým poruchám zdravia vrátane kardiovaskulárnych 
ochorení, diabetu mellitus, osteoporózy, artériovej hypertenzie, 
chronických porúch pohybového aparátu. Spája sa s dvoj- 
násobným rizikom predčasnej smrti, kde pohybová zdatnosť 
a výkonnosť je významnejším prediktorom mortality, než iné 
rizikové faktory (Ševčíková a kol., 2006). Okrem toho má pohyb 
komunikačné, socializačné, psychoregulačné, psychoregeneračné 
a psychorelaxačné účinky, ktoré priaznivo pôsobia na psychický 
stav jedinca, sú prevenciou negatívnych emócií a stresu. Naša 
spoločnosť je síce informovaná o potrebe a prospechu pohybovej 
aktivity, avšak ignoruje to a vedie sedavý spôsob života. K fyzickej 
inaktivite pritom vedie najčastejšie nedostatok času a strach 
z možného úrazu (Jurkovičová, 2005). 

 
Fajčenie 
Fajčenie je jedným z najzávažnejších celosvetových 

zdravotníckych problémov súčasnej doby. Žiaden iný tvor si takto 
dobrovoľne a cieľavedome nepoškodzuje svoje a ani zdravie 
svojho potomstva. Odhaduje sa, že na svete fajčí cigarety približne 
miliarda ľudí (Niaura a Goldstein, 2002). 

Fajčenie cigariet sa chápe ako prejav závislosti na nikotíne. 
Nikotín je v súčasnosti jediná legálna psychoaktívna látka, ktorá 
nemá žiadne pozitívne účinky na zdravie a je najčastejšou príčinou 
smrti užívateľov. Fajčenie je rizikovým faktorom najmä 
srdcovocievnych a nádorových ochorení, ochorení dýchacieho 
systému, žalúdočných vredov a Alzheimerovej choroby 
(Ševčíková a kol., 2006).   

 
Konzumácia alkoholu 
Alkohol je u nás najčastejšie užívaná legálna návyková 

psychoaktívna látka. Jeho  konzumácia, v spoločnosti spravidla 
vysoko tolerovaná (zakomponovaná do mnohých spoločenských 
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rituálov), môže viesť k vývoju závislosti (psychickej a fyzickej) 
so zvýšeným rizikom chorobnosti a úmrtnosti. Alkohol je spojený 
so zvýšeným rizikom nehôd, úrazov, trestných činov, samovrážd 
i domáceho násilia. Pri striedmej konzumácii sa dá konzumovať 
dlhší čas bez vážnejších ťažkostí či závislosti. 

Nadmerná konzumácia (abúzus) alkoholu má významné 
negatívne účinky na fyzické, psychické a sociálne zdravie 
jednotlivca, ale aj rodiny a celej spoločnosti. Priame a nepriame 
dôsledky alkoholizmu sú rozsiahle a ekonomicky náročné a nie sú 
sústredené len na menšiu časť identifikovaných alkoholikov, ale 
zasahujú celú populáciu. Alkohol má toxické účinky 
predovšetkým na nervový systém, pečeň, srdce, nepriaznivo 
ovplyvňuje činnosť obličiek, tráviaceho traktu, sexuálne, 
reprodukčné a duševné zdravie. U alkoholikov sa častejšie 
vyskytujú nádorové ochorenia, degeneratívne zmeny mozgu, 
hypertenzia, dožívajú sa kratšieho veku. Ženám so závislosťou sa 
rodia deti s fetálnym alkoholovým syndrómom (Ševčíková a kol., 
2006; Aktualizácia Národného akčného plánu, 2017).  

Obrázok č. 3 Spotreba čistého alkoholu v litroch prepočítaná 
na 1 obyvateľa SR podľa vekových kategórií za obdobie 2002 - 2015 
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Zdroj: upravené podľa Aktualizácia Národného akčného plánu, 2017 
Podľa údajov WHO, alkohol je zodpovedný za 9 % všetkých 

ochorení v Európe a za 40 – 60 % úmrtí v dôsledku úrazov. 
Konzumácia alkoholu a s ním spojené poškodenia zdravia vrátane 
sociálnych problémov sa stávajú bežnými medzi adolescentmi 
a mladými ľuďmi (Kachlík, 2016a; 2016b; Kachlík a kol., 2017).  

V rozvinutých krajinách je v priebehu posledných dvadsiatich 
rokov zaznamenaný pokles konzumácie alkoholu, naopak, 
v rozvojových krajinách (vrátane krajín bývalého Sovietskeho 
zväzu) stúpa. Na Slovensku stúpa počet žien, závislých 
od alkoholu. Počet liečených a závislých predstavuje len vrchol 
ľadovca. Skutočné počty závislých od alkoholu sú nedostupné 
(Ševčíková a kol., 2006; Aktualizácia Národného akčného plánu, 
2017). Celkový vývoj spotreby alkoholu na Slovensku znázorňuje 
obrázok 3 (Aktualizácia Národného akčného plánu, 2017). 

 
Vzdelanie 
Patrí dlhodobo k jedným z najvýznamnejších determinantov 

zdravia. Investícia do vzdelania   je investíciou do zdravia. Čím 
viac žiakov pokračuje vo svojom vzdelávaní na strednej škole                    
a získava maturitu, tým rastú šance na zdravšiu populáciu.  

V prípadovej epidemiologickej štúdii vzťahu psychosociálnych 
rizikových faktorov a kardiovaskulárnych ochorení zistili 
odborníci významne zvýšené riziko výskytu kardiovaskulárnych 
ochorení u ľudí so základným vzdelaním v porovnaní so stredo- 
školským a vysokoškolským vzdelaním.  

 
Alkohol a vzdelanie – z prieskumov porovnávajúcich 

konzumáciu alkoholu medzi vysokoškolsky vzdelanými 
respondentmi  a so vzdelaním základným  sa zistil vyšší príjem 
alkoholických nápojov u respondentov so základným vzdelaním.  

Výživa a vzdelanie – strava ľudí s nižším vzdelaním obsahuje 
viac živočíšnych tukov, menej ovocia, zeleniny a mlieka (danú 
skutočnosť nemožno prisúdiť iba nižšej kúpnej sile sledovanej 
skupiny obyvateľstva).   
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Sociálne kontakty 
Na Slovensku málo skúmaným faktorom zdravia sú sociálne 

kontakty človeka s okolím – rodinou, priateľmi, kolegami, 
komunitou a pod. Pocit prepojenia s inými ľuďmi je mimoriadne 
dôležitý pre fyzické a duševné zdravie. Početné zahraničné štúdie 
potvrdili, že ľudia s obmedzenými alebo chýbajúcimi sociálnymi 
kontaktmi (samotári) mali v priebehu života niekoľkonásobne 
vyššiu chorobnosť. Reprezentatívne prieskumy v USA zistili 
dvojnásobne až trojnásobne vyššiu mieru úmrtnosti a až 
deväťročné rozdiely v dĺžke života medzi ľuďmi s veľmi slabými 
a veľmi dobrými sociálnymi väzbami. Môžeme sa domnievať, že 
u ľudí so slabými kontaktmi s okolím dochádza často ku kumulácii 
negatívnych sociálnych faktorov ako sú nezamestnanosť, rodinné 
problémy a vylúčenie z kolektívu priateľov. Samovraždy, 
alkoholizmus a duševné choroby sú podstatne častejšie u ľudí 
žijúcich osamelo. 
 

1.4 Životné prostredie 

Na konferencii UNESCO v roku 1967 bola prijatá definícia 
životného prostredia, ktorá hovorí o tom, že „Životné prostredie 
človeka je tá časť sveta, s ktorou je človek vo vzájomnej interakcii, 
t. j. ktorú používa, ovplyvňuje ju a prispôsobuje sa jej“.                         

Z medicínskeho hľadiska definujeme životné prostredie širšie – 
ako súhrn fyzikálnych, chemických, biologických a sociálnych 
javov a procesov, ktoré majú priamo alebo nepriamo vplyv na 
zdravie a pohodu ľudí, jednotlivcov i populácií (Ševčíková a kol., 
2006). Vplyv rizikového prostredia s rozličnými stupňami 
devastácie a ohrozenosti v regiónoch sa negatívne prejavuje na 
zdravotnom stave a strednej dĺžke života ľudí, genofonde 
hospodársky významných i voľne žijúcich druhov rastlín 
a  živočíchov, v ekosystéme i celkovo na ekonomike.  

Koncentrácie ťažkých kovov (napríklad ortuti, obrázok 4) 
v atmosfére, pôde, vode a v sedimentoch predstavujú vážny 
ekologický problém. Vstupujú do potravinového reťazca, 
prostredníctvom ktorého sa dostávajú do ľudského organizmu, kde 
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dochádza k ich postupnej kumulácii. Jednotlivé ťažké kovy 
vykazujú rôzne a mnohonásobné pôsobenie na živé organizmy. 
Xenobiotiká, ktorým sa pripisujú najčastejšie karcinogénne, 
mutagénne alebo teratogénne účinky, patria medzi jednu 
z najsledovanejších skupín látok, ktoré nepriaznivo pôsobia na 
živý organizmus (Sedlák a Poráčová, 2015; Poráčová a kol., 
2016a, 2016b; Pošiváková a kol., 2016; Kimáková, 2017). 
 

 

 

 
 
 
Obrázok č. 4 Ortuť na Slovensku (bývalá továreň na výrobu ortuti 
v Kluknave, výroba chlóru ortuťovou elektrolýzou – bývalé Novácke 
chemické závody)  
Zdroj: Kimáková, 2017 
 
1.5 Zdravotníctvo 

Najvýznamnejším pokrokom v 21. storočí je poznatok, že  
mnohé neinfekčné choroby vyplývajú zo životného štýlu, ale je 
možné im predchádzať.  

 

Intervenčné programy 
S narastajúcou závažnosťou chronických neinfekčných 

ochorení, ktoré výrazne súvisia hlavne s nevhodným životným 
štýlom – fajčením, výživou, fyzickou aktivitou, konzumáciou 
alkoholu, začali vo všetkých vyspelých krajinách organizovať 
rôzne dlhodobé štúdie, projekty a celospoločenské intervenčné 
programy, ktorých cieľom bolo zistiť zastúpenie rizikových 
faktorov v populácii, ich vzťah k chorobnosti a úmrtnosti, 
a následne zlepšiť zdravotný stav populácie. Príkladom takýchto 
programov je Framinghamská štúdia, projekt MONICA,  projekt 
Severná Karélia, projekt CINDY (Program prevencie chronických 
neinfekčných ochorení WHO).   
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Framinghanská štúdia prebiehala od roku 1948 v USA. 
Prispela k identifikácii rizikových faktorov srdcovo-cievnych 
ochorení. Ukázala dvojnásobne až šesťnásobne zvýšené riziko 
ischemickej choroby srdca v skupine s hladinou celkového 
cholesterolu v rozpätí 6,5 – 9,1 mmol/l, v porovnaní so skupinou 
s hladinou celkového cholesterolu približne 5,7 mmol/l (Kannel 
a kol., 1971; Vohnout a Rašlová, 2009). 

Projekt Severná Karélia prebiehal vo Fínsku od roku 1972. 
Vďaka preventívnej intervenčnej stratégii sa podarilo dosiahnuť 
trvalý pokles kardiovaskulárnej úmrtnosti. 

Projekt MONIKA (MONItorovanie KArdiovaskulárnych 
ochorení) je veľkým medzinárodným projektom, ktorý je 
organizovaný a koordinovaný Svetovou zdravotníckou 
organizáciou WHO. Jeho cieľom je kontinuálne sledovanie 
chorobnosti a úmrtnosti na ochorenia obehovej sústavy vo vzťahu 
k prevahe najdôležitejších rizikových faktorov v tom istom čase 
a v rovnakej populácii. 

Koordinátorkou pilotnej štúdie CINDI (Program prevencie 
chronických neinfekčných ochorení WHO), na Slovensku bola 
vedúca odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva v Banskej Bystrici doc. MUDr. Mária Avdičová, 
PhD. Spolupracovalo na nej 13 krajín EÚ (medzi nimi aj 
Slovensko). Výsledky pilotnej štúdie boli spracované v rokoch 
2011 – 2012 a publikované tiež v monografii „Monitorovanie 
rizikových faktorov chronických chorôb v SR“. Predbežná analýza 
výsledkov národnej štúdie potvrdila vysokú proporciu 
obyvateľstva v riziku rozvoja srdcovo-cievnych ochorení. 
Vo všetkých sledovaných parametroch sa muži nachádzajú 
vo vyššom riziku ako ženy, napriek tomu muži vnímajú svoje 
zdravie ako kvalitnejšie. Usudzujeme, že muži podceňujú 
prítomnosť vybraných rizikových faktorov chronických chorôb. 
Potvrdila sa skutočnosť potreby posilniť intervenčné a primárne 
preventívne aktivity na národnej úrovni s odporúčaním zohľadniť 
špecifiká jednotlivých regiónov (Avdičová a kol., 2013).  
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2 ZDRAVÁ VÝŽIVA 

Výživa predstavuje súbor biochemických a fyziologických 
pochodov látok, ktoré organizmus prijíma a využíva z vonkajšieho 
prostredia, nevyhnutných k životu. Biologicky hodnotná výživa 
by mala pokrývať fyziologické potreby človeka, úmerne k jeho 
potrebám vzhľadom na vek, pohlavie, druh vykonávanej práce. 
V období detstva a dospievania musí výživa zabezpečovať nielen 
primerané hmotnostné a výškové prírastky, ale aj pohlavné 
dozrievanie a dobudovanie vnútorných systémov. Racionálna 
výživa má byť hygienicky neškodná a epidemiologicky bezpečná 
(Ševčíková a kol., 2006; Poráčová a kol., 2017). 

Podľa inej definície je výživa procesom spracovania potravy 
v tele človeka s cieľom využitia živín v prospech fungovania 
organizmu (Beňo, 2008, Minárik a Chlebo, 2017). Skladá sa 
z dejov, pri ktorých sa látky, ktoré sa nachádzajú v potravinách 
(živiny, t.j. nutrienty) po požití spracujú, transformujú 
a metabolizujú na substancie, ktoré sa využijú na budovanie 
a obnovu tkanív a orgánov, získanie energie, mentálne aktivity, 
imunitné, regulačné, hormonálne, reprodukčné, krvotvorné, 
hemostatické a ďalšie fyziologické funkcie v priebehu ľudského 
života (Minárik a kol., 2016; Minárik a Chlebo, 2017) 

  
 

2.1 Základné pojmy 

Požívatiny: potraviny, nápoje, pochutiny a voda. 
Potraviny: sú požívateľné časti živočíšnych a rastlinných tiel, 

plody rastlín, produkty živočíchov (mlieko, vajcia, med) a niektoré 
syntetické výrobky (syntetické tuky, cukry).  

Pochutiny: sú zväčša rastlinného pôvodu, dokážu zlepšovať 
senzorické vlastnosti potravy (koreniny, čaj).  

Živiny: všetky výživové faktory, poskytnuté v dostatočnom 
a pravidelnom prívode stravy spolu s energiou, potrebné pre život 
a činnosť človeka. 

Energetická a biologická potreba organizmu: nároky 
na kvalitu a kvantitu výživy. Biologické výživové potreby človeka 
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okrem látkovej potreby (príjem živín) zahŕňajú aj hygienickú 
potrebu (zdravotná neškodnosť potravín) a zmyslovú potrebu 
(senzorické vlastnosti potravín). Po prepočte na telesnú hmotnosť 
je výživová potreba najväčšia v období rastu a vývoja organizmu, 
vrátane prenatálneho (deti, dospievajúci, tehotné a dojčiace ženy).  

Základné, hlavné živiny (makronutrienty): bielkoviny, tuky 
a sacharidy. Tvoria 80-90 % sušiny stravy, slúžia ako zdroj energie 
a stavebných látok (najmä bielkoviny). Ich denná potreba 
sa pohybuje v desiatkach či až v stovkách gramov. 

Ochranné, prídavné živiny (mikronutrienty): vitamíny, 
minerálne látky, stopové prvky. Slúžia na vytváranie a funkciu 
špecifických telesných zložiek, napr. enzýmov, protilátok a pod., 
čiastočne ako štrukturálne látky (vápnik, fosfor). Ich denná potreba 
je rádovo nižšia, v miligramoch alebo iba v mikrogramoch. 

Esenciálne živiny: látky, ktoré sa v tele nevytvárajú, ale sú pre 
organizmus nevyhnutné, musíme ich prijať potravou. Medzi 
esenciálne živiny patria  vitamíny, stopové prvky, niektoré 
aminokyseliny a mastné kyseliny. 

Výživa dodáva do organizmu okrem živín i vodu, rôzne 
chuťové, aromatické látky a farbivá, látky povzbudzujúce chuť 
do jedla a podporujúce sekréciu tráviacich štiav, stimulujúce látky 
(kofeín, teofylín a teobromín v káve a v čaji), triesloviny, prírodné 
baktericídne a bakteriostatické látky. Významnou zložkou sú 
balastné látky (polysacharidy), podporujúce peristaltiku tráviacej 
sústavy. Zo zdravotného hľadiska je významný aj prirodzený 
obsah antinutričných a toxických látok, i možných alergénov 
v potrave (Ševčíková a kol., 2006). 

 
2.2 Zásady zdravej výživy 

• striedmosť v jedení, má zodpovedať dennej potrebe 
energie, telesnému a duševnému zaťaženiu a aktuálnemu 
stavu organizmu,  

• optimálny príjem energie, udržanie normálnej 
hmotnosti tela prostredníctvom kvalitatívnej vyváženosti 
stravy, ktorá zabezpečuje optimálny podiel základných 
živín na tvorbu energie, 
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• princíp vyrovnanosti výživy; je daný rovnomerným 
zásobením základnými a ochrannými živinami. Základné, 
hlavné živiny sa majú prijímať v potrebnom množstve 
a vo vzájomne vyváženom pomere. Najvhodnejší pomer 
bielkoviny : tuky : cukry je 15 : 30 : 55 (%), to znamená 
vo fyziologickom vyrovnanom pomere živín, resp. 
v absolútnych hodnotách (v g):  
bielkoviny : tuky : cukry v pomere 1 : 1 : 4, 

• príjem tuku by nemal presiahnuť 30 % podielu 
na konzumovanej energetickej dávke (0,8-1 g/kg telesnej 
hmotnosti) (cholesterol v sére má byť pod 5 mmol/l). 
Podiel nasýtených mastných kyselín nemá byť väčší ako 
jedna tretina. Druhú tretinu majú tvoriť nenasýtené mastné 
kyseliny s jednou dvojnou väzbou a ďalšiu tretinu 
polynenasýtené mastné kyseliny. Obsah cholesterolu 
v strave nemá prekročiť hodnotu 300 mg denne, u ľudí 
s kardiovaskulárnymi ochoreniami, obezitou alebo 
cukrovkou sa niekedy udáva ešte prísnejšie odporúčanie, 
maximálne 200 mg denne. Jeho vstrebávanie účinne 
znižuje vláknina prijatá v rastlinnej strave. Hladinu 
cholesterolu ovplyvňujú najmä nasýtené mastné kyseliny 
laurová, myristová, palmitová. Celý rad štúdií poukazuje 
na priaznivý protisklerotický účinok a tiež na znižovanie 
hladiny triacylglycerolov v krvi polynenasýtených tzv. 
omega-3-mastných kyselín (eikosapentaenová, doko- 
sahexaenová). Tieto mastné kyseliny sa nachádzajú najmä 
v oleji severských morských rýb ale napr. i v ľanovom 
za studena lisovanom oleji. Obmedziť je potrebné 
živočíšne tuky s vysokým obsahom nasýtených mastných 
kyselín a cholesterolu;  

• optimálny príjem bielkovín; majú tvoriť 10-12 % energie, 
pod 50 % živočíšnych a nad 50 % rastlinných bielkovín, 
denná dávka sa odporúča 0,8-1g/kg telesnej hmotnosti. 
Bielkoviny poskytujú aminokyseliny, ktoré sú stavebnými 
kameňmi pre syntézu enzýmov, štruktúrnych bielkovín, 
protilátok a hormónov. Hlavnými živočíšnymi zdrojmi 
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bielkovín sú mäso, mliečne výrobky a vajcia, z rastlinných 
sója, strukoviny a obilniny; 

• príjem komplexných sacharidov; majú tvoriť 60-65 % 
energie. Majú to byť prevažne zložité sacharidy s obsahom 
vlákniny (celozrnné obilniny, naturálna ryža, sója, 
strukoviny).  Cukry s rýchlym vstrebávaním ako glukóza 
a fruktóza by mali zaberať najviac 10 % dennej spotreby; 

• zvýšiť príjem vlákniny, rozpustnej a nerozpustnej,  
na 25-35 g na deň; 

• príjem mikronutrientov, zvýšiť príjem ovocia a zeleniny, 
vitamínov A, C, E, beta karoténu, selénu, železa a vápnika; 

• dostatočný príjem tekutín, čo predstavuje asi 2,5 až 3 litre 
tekutín denne. Najlepšie vo forme pramenitej vody, 
vylúčiť sladené nápoje; 

• frekvencia príjmu jedál má byť rozdelená na 3 až 5 dávok 
za deň, 

• samozrejmá denná fyzická aktivita (Rovný a kol., 1995; 
Kujaník, 2012).  

Hlavné zásady racionálnej výživy zahŕňajú striedmosť v jedení, 
princíp vyrovnanosti výživy, rozdelenie počtu jedál na 3 až 5 
dávok, pestrosť stravy, príjem pochutín a príjem tekutín. Telo 
potrebuje stavebné látky, energetické látky, ochranné látky 
a doplňujúce látky. Požívatiny musia byť zdravotne neškodné 
a mať potrebnú biologickú hodnotu. Pestrosť stravy je najlepšou 
zárukou prísunu všetkých potrebných živín (Beňo, 2001). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok č. 5 Základné delenie živín  
Zdroj: vlastný obrázok autorky, upravené podľa Minárik a Chlebo, 2017 
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3 ZÁKLADNÉ ZLOŽKY VÝŽIVY 

Na výstavbu a správnu činnosť organizmu sú nevyhnutné 
živiny. Tie výživové faktory, ktoré si organizmus nedokáže sám 
syntetizovať sa nazývajú esenciálne. Esenciálnych látok je asi 50. 
Žiadna potravina ich neobsahuje všetky, z tohto dôvodu je dôležitá 
pestrosť stravy. Rovnako dôležité sú však aj neesenciálne látky, 
medzi ktoré patria sacharidy, neesenciálne mastné kyseliny, 
aminokyseliny. Tieto môžu vznikať biosyntézou z látok, ktoré sa 
získavajú z tukov, sacharidov a neesenciálnych aminokyselín. 
Delíme ich na organické a anorganické. Podľa funkcií v organizme 
sa delia na substráty a biokatalyzátory.  

 
Zložky výživy rozdeľujeme do 7 skupín: 
• proteíny (bielkoviny) zabezpečujú rast a obnovu tkanív, 

podmieňujú všetky životné prejavy, 
• lipidy (tuky) predstavujú zdroj rezervnej energie a pôsobia 

ako médium liposolubilných vitamínov, 
• sacharidy poskytujú bezprostredný zdroj pohotovostnej 

energie, 
• vitamíny regulujú metabolické procesy, 
• minerály regulujú telesné procesy, rast a obnovu tkanív, 
• stopové prvky, 
• voda je esenciálne prostredie, v ktorom prebiehajú všetky 

životné deje v organizme (Rovný a kol., 2012). 
 

 

3.1 Proteíny (bielkoviny) 

Bielkoviny sú základnými chemickými zložkami všetkých 
živých buniek a preto sú tiež súčasťou takmer všetkých potravín 
živočíšneho, rastlinného a iného pôvodu. V organizmoch plnia 
viacero jedinečných a mimoriadnych funkcií. Predstavujú 
najdôležitejšiu zložku svalov, krvi, pokožky a všetkých 
vnútorných orgánov. Sú súčasťou mnohých hormónov, sú 
významné aj pre obranyschopnosť organizmu. 17 % nášho tela je 
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tvorených bielkovinami. Bielkoviny sa spolu so sacharidmi 
a lipidmi zaraďujú k tzv. hlavným živinám. Vo výžive človeka 
a iných živočíchov  sú nenahraditeľné, nie je ich možné dlhodobo 
nahradzovať inými živinami. Neukladajú sa vo forme zásob. Je 
nevyhnutné ich pravidelne prijímať v potrave. Sú základnými 
chemickými zložkami všetkých živých buniek a súčasťou takmer 
všetkých potravín živočíšneho a rastlinného pôvodu. Patria 
k najdôležitejším zložkám ľudskej výživy. Využívajú sa pri 
obnove a výstavbe tkanív a čiastočne ako zdroj energie (Beňo, 
2001). Získavajú sa z potravín živočíšneho (mäso, mlieko, vajcia) 
a rastlinného (obilniny, strukoviny, sója, ovocie, zelenina, 
okopaniny) pôvodu. V poslednom čase sa dostávajú do popredia 
tiež netradičné zdroje – jednobunkové riasy (Chlorella, Spirulina).  

 
3.1.1 Aminokyseliny 

Aminokyseliny sa v potravinách nachádzajú ako stavebné 
jednotky všetkých bielkovín, peptidov a tiež ako voľné látky. 
V tele sú základnou stavebnou zložkou, plnia dôležité funkcie. 
Majú podpornú a ochrannú funkciu ako základ chrupiek, svalov, 
kostí, kože, nechtov, hlienov a protilátok. Aminokyseliny sa 
zúčastňujú na detoxikačných procesoch v organizme ako súčasť 
enzýmov; majú význam pri transporte živín adsorbčnou 
schopnosťou viazať vodu; udržujú vyrovnanú dusíkovú bilanciu 
organizmu; uplatňujú sa špecificky vo výžive mozgu a nervového 
tkaniva. Bielkoviny sú zdrojom dusíka, síry a aminokyselín. 

 
Základné aminokyseliny 
V bielkovinách väčšiny organizmov sa vyskytuje len dvadsať 

základných aminokyselín, resp. devätnásť aminokyselín 
s primárnou aminoskupinou a jedna aminokyselina so sekundár- 
nou aminoskupinou. Z týchto 20-tich aminokyselín je 18 úplne 
alebo čiastočne glukogénnych, pričom výlučne ketogénne sú iba 
2 aminokyseliny: leucín a lyzín, lebo umožňujú vznik acetyl-CoA. 
V biochémií sa zmienených 20 štandardných L-α-aminokyselín 
označuje názvom kódované aminokyseliny. Pre jednotlivé 
kódované aminokyseliny existujú špecifické molekuly 
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transferových RNA a bielkoviny každého organizmu z nich 
vznikajú ako produkty proteosyntézy riadené genetickým kódom 
(Velíšek, 1999).  
Ľudský organizmus si syntetizuje svoje vlastné proteíny 

z aminokyselín. Pre správnu proteosyntézu človeka je 
nevyhnutných 18 aminokyselín (+ 2 v detskom veku – arginín, 
histidín). Z toho je 8 (+2) esenciálnych a 10 neesenciálnych. 

Esenciálne aminokyseliny si telo nedokáže vytvoriť, musí ich 
prijímať vo forme rastlinných i živočíšnych bielkovín v potrave. 
Neesenciálne aminokyseliny sa buď prijímajú potravou, alebo sa 
syntetizujú v tele človeka. Deficit esenciálnych bielkovín 
v detskom veku môže mať závažné a trvalé následky, napr. 
psychomotorická a mentálna retardácia. 
 

3.1.2 Chemická štruktúra bielkovín 

Bielkoviny sú polyméry aminokyselín, ktoré vznikli procesom 
proteosyntézy. Obsahujú v molekule bežne viac ako 100 
aminokyselín vzájomne viazaných peptidovou väzbou do neroz- 
vetvených (lineárnych) reťazcov. Ich relatívna molekulová 
hmotnosť sa pohybuje v rozmedzí asi od 10 000 do miliónov 
Daltonov (jednotka molekulovej hmotnosti). Okrem peptidových 
väzieb sa na vytváraní štruktúry proteínov podieľajú ešte iné 
väzby, predovšetkým disulfidové (-S-S-) esterové a amidové 
(väzby umožňujúce spojenie serínu, treonínu, arginínu alebo 
lyzínu) prostredníctvom kyseliny fosforečnej. Na molekuly 
bielkovín sú viazané ďalej molekuly vody a rôzne anorganické 
ióny. Niektoré bielkoviny obsahujú ešte iné fyzikálne alebo 
chemicky viazané organické zlúčeniny, napr. lipidy, cukry, 
nukleové kyseliny, rôzne farebné organické zlúčeniny a iné. 

Bielkoviny tvoria (popri vode) väčšinu hmoty živých 
organizmov. Podľa biologickej funkcie, ktorú vykonávajú, 
sa v biochémií často rozlišujú bielkoviny štruktúrne (vyskytujúce 
sa prevažne ako stavebné zložky buniek, tkanív živočíchov 
a rastlinných pletív), katalytické (enzýmy, hormóny), 
transportné (umožňujúce prenos rôznych zlúčenín kyslíka, napr. 
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hemoglobín), pohybové (napr. svalové proteíny aktín, myozín, 
aktomyozín), obranné (protilátky, imunoglobulíny), zásobné 
(ferritín), senzorické (napr. rodopsín), regulačné (históny, 
hormóny a pod.) a konečne tiež výživové funkcie (sú zdrojom 
esenciálnych aminokyselín pre živočíchy, hlavným zdrojom 
dusíka v potrave a hmoty potrebnej k výstavbe a obnove 
živočíšnych tkanív) (Rovný a kol., 2012). 

Bielkoviny sú základnou stavebnou zložkou v organizme, plnia 
nasledovné dôležité funkcie: majú podpornú a ochrannú funkciu 
ako základ chrupiek, svalov, kostí, kože, nechtov, hlienov 
a protilátok; zúčastňujú sa na detoxikačných procesoch 
v organizme ako súčasť enzýmov; majú význam pri transporte 
živín adsorbčnou schopnosťou viazať vodu; udržujú vyrovnanú 
dusíkovú bilanciu organizmu; uplatňujú sa špecificky vo výžive 
mozgu a nervového tkaniva (Ševčíková a kol., 2006). 

V štruktúre bielkovín rozlišujeme štyri hierarchické úrovne 
(Poráčová a kol., 2016; Minárik a Chlebo, 2017). Primárna 
štruktúra je postupnosť aminokyselín v bielkovinovom reťazci. 
Sekundárna štruktúra je daná geometrickým usporiadaním 
aminokyselín. Terciárna štruktúra vyjadruje usporiadanie 
v priestore do kĺbka alebo do vlákna. Kvartérna štruktúra vyjadruje 
vzájomnú polohu viacerých reťazcov, ktoré tvoria funkčnú 
molekulu ako napríklad hemoglobín (obrázok č. 6) 

Obrázok č. 6 Kvartérna štruktúra bielkovín - hemoglobín  
Zdroj: Jonas, Mosby's Dictionary, Elsevier, 2005  
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Svetová zdravotnícka organizácia WHO odporúča prijímať 
v strave denne 0,75 g bielkovín na 1 kg hmotnosti, podľa 
niektorých autorov dokonca 0,8 až 1,2 g na 1 kg hmotnosti. Podiel 
kalórii z bielkovín sa má pohybovať medzi 10-15 % všetkých 
kalórii v potrave. Zásady modernej výživy odporúčajú pomer 
rastlinných a živočíšnych bielkovín 50:50. U malých detí 1/3 
rastlinných a 2/3 živočíšnych bielkovín. Postupne sa tento podiel 
má vyrovnávať. Zistilo sa, že pri zvyšovaní príjmu energie 
v potrave sa znižuje potreba bielkovín. To znamená, že napríklad 
pri zvýšení príjmu energie o 30-40 % je potreba bielkovín nižšia 
o 30 %. Energetická hodnota 1g bielkovín je 17 kJ (4 kcal). 

Bez dostatočného príjmu bielkovín so všetkými 
aminokyselinami nie je možný normálny vývoj centrálnej nervovej 
sústavy, svalového tkaniva a ďalších životne dôležitých štruktúr 
ľudského tela. Je potrebné pripomenúť, že mäso ako hlavný zdroj 
bielkovín je aj zdrojom tukov a cholesterolu, rizikových faktorov 
voľno-radikálových ochorení a tým vzniku aterosklerózy. 
Nadmerný príjem mäsa zaťažuje organizmus – gastrointestinálny 
trakt, pečeň, obličky a iné. Viaceré štúdie dokumentujú, že 
nadbytočný príjem bielkovín (najmä živočíšnych), sa spája 
so zvýšeným rizikom zdravotných porúch. Na možný vzťah 
k osteoporóze poukazuje zvýšené vylučovanie vápnika spolu 
s dusíkovými katabolitmi. V súvislosti s onkogenézou sa diskutuje 
o zvýšenom obsahu heterocyklických amínov, ktoré vznikajú pri 
tepelnej úprave bielkovín, o zvýšenej produkcii nitrozlúčenín, 
toxických biogénnych amínov. Taktiež riziko kardiovaskulárnych 
ochorení je v úzkom vzťahu ku kvalitatívnej a kvantitatívnej 
nevyváženosti stravy – nadbytok živočíšnych bielkovín, tukov, 
soli a nedostatok ochranných živín. Proteínová malnutrícia je 
príznačná predovšetkým pre krajiny tretieho sveta. U nás sa 
vyskytuje po operáciách tráviacej sústavy, homocystinúrii, 
fenylketonúrii, pri psychických poruchách ako je mentálna 
anorexia alebo bulímia. Ukazovateľ stupňa metabolizmu proteínov 
je dusíková bilancia. U zdravého človeka je rovnováha medzi 
katabolizmom a anabolizmom (Beňo, 2001).  
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3.2 Tuky (lipidy) 

Lipidy sú prirodzenou a významnou zložkou potravy, 
z chemického hľadiska to sú estery vyšších mastných kyselín 
a alkoholov. Vo výžive majú nezastupiteľnú úlohu. V porovnaní 
s bielkovinami a sacharidmi je ich energetická hodnota viac ako 
dvojnásobná. Mali by pokrývať približne 30 % celkového denného 
príjmu energie, čo zodpovedá asi 60-80 g denne. Tuky dodávajú 
obyvateľom v priemyselne vyspelých krajinách v strave nežiaduce 
množstvo (35-40 %) energie. Vzhľadom k tomu, že príjem energie 
je vo vyspelých krajinách spravidla nadmerný (u nás asi 125 % 
odporúčaného množstva) je potrebné znížiť tento podiel tuku 
v strave pod 30  % energie. Podiel tuku však nesmie klesnúť pod 
20 % dodávanej energie, inak dochádza k rôznym poruchám, 
hlavne k nedostatočnému zásobovaniu lipofilnými vitamínmi 
a esenciálnymi mastnými kyselinami. V našej strave sú prítomné 
tuky živočíšneho i rastlinného pôvodu, niektoré tuky sú zjavné 
(priamo konzumované, resp. pridávané pri príprave pokrmov), ale 
zhruba rovnaké množstvo predstavujú tuky skryté, obsiahnuté už 
v surovinách, najmä živočíšneho pôvodu (Rovný a kol., 2012; 
Poráčová a kol., 2016; Minárik a Chlebo, 2017). 

Tuky sa neustále obmieňajú, uvoľňujú zo zásob, transportujú 
krvou a metabolizujú, alebo sa ukladajú do iných tukových tkanív. 
Tiež sú zdrojom esenciálnych mastných kyselín. Podieľajú sa 
na výstavbe a sú súčasťou bunkových membrán a bunkových 
organel. Prenášajú a umožňujú resorbciu v tukoch rozpustných 
vitamínov A, E, D a K. Vysoké zastúpenie tukov má centrálny 
nervový systém (fosfolipidy, cholesterol), cholesterol je potrebný 
na tvorbu steroidných hormónov. Od kyseliny arachidónovej sú 
odvodené (prostaglandíny, prostacyklíny a leukotriény) lokálne 
pôsobiace tkanivové hormóny (Rácz a Kuzmová, 2004).  

 
Z pohľadu výživy sú dôležité tri skupiny tukov – 

triacylglyceroly, fosfolipidy a steroly. 
Triacylglyceroly slúžia hlavne ako energetická zásoba. Sú 

tvorené troma molekulami mastných kyselín estericky viazaných 
na molekulu glycerolu. Mastné kyseliny (MK) triacylglycerolov 
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môžu byť nasýtené, cis-mononenasýtené, transmononenasýtené 
a poly-nenasýtené. Všeobecne platí, že čím je v triacylglycerole 
viac nasýtených MK, tým je pri izbovej teplote tuhší. Živočíšne 
tuky obsahujú viac nasýtených MK. Rastlinné oleje majú vyšší 
podiel nenasýtených MK. Prísun nadmerného množstva tukov 
v potrave vedie k zvyšovaniu hladín triacylglycerolov 
aj cholesterolu v krvi a ukladaniu tukov do zásoby. Americká 
kardiologická spoločnosť a Európska kardiologická spoločnosť 
odporúčajú, aby hladina celkového cholesterolu v krvi nebola 
vyššia ako 5 mmol/l. Jeho zdrojom sú predovšetkým nasýtené MK 
a ich trans-formy, ktoré obsahujú živočíšne tuky.  

V organizmoch sú triacylglyceroly konečnými produktmi 
a syntetizujú  sa z mastných kyselín a glycerolu. Rôzne mastné 
kyseliny sa z triacylglycerolov odštepujú lipázami rôznymi 
rýchlosťami. Triacylglyceroly slúžia v rastlinných i v živočíšnych 
organizmoch hlavne ako rezerva energie, pretože majú vysoký 
energetický obsah (37 kJ.g-1, čo je zhruba dvojnásobok obsahu 
energie sacharidov alebo proteínov rovnakej hmotnosti) 
a pri prechovávaní v organizme neviažu vodu, takže zásoba 
energie  je koncentrovaná. Podľa potreby z tejto zásoby 
organizmus čerpá, napríklad v rastlinách sa pri klíčení 
triacylglyceroly hydrolyzujú na mastné kyseliny a následne sa 
využijú pre rast rastlín. Živočíchy prijímajú tuk v strave, ale 
samotné môžu vstrebávať len ich nepatrnú časť (mechanizmom 
tzv. pinocytózy). Triacylglyceroly sa preto musia  hydrolyticky 
štepiť, a to v malej miere žalúdkovou lipázou, hlavne 
pankreatickou lipázou, účinkom ktorej prechádzajú 
triacylglyceroly v 2-monoacylglyceroly a ďalšími štepeniami 
na mastné kyseliny a glycerol. V malom množstve k tomu 
prispieva i črevná lipáza a niektoré fosfolipázy. Mastné kyseliny 
potom prechádzajú stenou tenkého čreva a už v stene sa z nich 
syntetizujú späť triacylglyceroly, ktoré sa viažu v lipoproteínoch 
a prechádzajú lymfou a krvou do tkanív. Ukladajú sa v tukových 
tkanivách a iných orgánoch, ako zásoba energie. Tieto rezervy 
u človeka obvykle predstavujú 10 kg v prípade obezity 30 kg 
i viac, čo by stačilo ku krytiu potreby energie na niekoľko 
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mesiacov. Pokiaľ organizmus potrebuje energiu, ktorú nie je 
schopný získať len zo zásob sacharidov, prevádza triacylglyceroly 
vo forme hydrofilných lipoproteínov k príslušným bunkám, kde sa 
vyššie mastné kyseliny metabolizujú (hlavne mechanizmom 
β-oxidácie). Týmto spôsobom nereagujú mastné kyseliny s 10 
a menej atómami uhlíka. Z nich sa netvoria v črevnej stene 
triacylglyceroly, ale sú transportované k tkanivám a tam priamo 
využité ako zdroj energie. Časť lipoproteínov sa využije 
k výstavbe tkanív,  hlavne k tvorbe membrán a k syntéze 
heterolipidov (Velíšek, 1999). 

Fosfolipidy sa skladajú z glycerolu, dvoch nenasýtených MK 
a molekuly serínu alebo cholínu. Tvoria obal každej bunky 
v organizme. Vo výžive má význam rastlinný sterol, ergosterol 
a živočíšny sterol 7-dehydro-cholesterol, ktoré sú prekurzormi 
vitamínu D a predovšetkým živočíšny cholesterol. Biologická 
hodnota mastných kyselín je určovaná stupňom stráviteľnosti 
a využiteľnosti, obsahom liposolubilných vitamínov (A, D, E, K), 
obsahom esenciálnych MK, ale aj transforiem mastných kyselín.  

Nasýtené mastné kyseliny zvyšujú hladinu cholesterolu v krvi 
a s tým súvisiacich chronických ochorení, ako ateroskleróza, 
kardiovaskulárne ochorenia. Sú obsiahnuté prevažne v tukoch 
živočíšneho pôvodu. Sú prítomné v mäse, mlieku,  a v mliečnych 
výrobkoch. Takmer všetky sú živočíšneho pôvodu. Rastlinného 
pôvodu sú napr. kokosový a palmový olej. Slúžia ako rezervná 
látka, ich veľká spotreba zvyšuje hladinu cholesterolu v krvi 
a úmrtnosť na kardiovaskulárne choroby. Ich podiel na energe- 
tickom príjme by mal obsahovať 8 až 10 %. Slúžia ako zdroj 
energie. Zúčastňujú sa na výstavbe bunkových membrán. 
Sú súčasťou bunkových štruktúr. Nasýtené MK podporujú vznik 
voľnoradikálových ochorení – chronických ochorení. 

Nenasýtené mastné kyseliny majú dvojitú väzbu. Ich zdrojom 
sú plodiny, orechy, mandle a suché olejnaté ovocie a klíčky 
obilnín. Vyskytujú sa aj v repkovom, sezamovom, kukuričnom 
oleji. Zo živočíšnych zdrojov sú to masť, mäso, ryby, mlieko 
a maslo. Ich podiel na energetickom príjme by mal byť 10 až 12 %. 
Slúžia ako zdroj energie. Zúčastňujú sa na výstavbe bunkových 
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membrán. Sú súčasťou bunkových štruktúr. Nenasýtené MK- 
mononenasýtené, monoénové sa vyskytujú  v organizme vo forme 
cis a trans. Cis forma je prirodzená, veľmi často sa vyskytujúca 
a vhodná na rýchle metabolizovanie MK. Trans forma („trans fatty 
acids“ TFA) vzniká pri staršom priemyselnom spracovaní. Podľa 
epidemiologických štúdií je spojená s rozvojom kardio- 
vaskulárnych chorôb. V poslednej dobe sa venuje zvýšená 
pozornosť jej spotrebe v potrave. Tvorí sa v malých množstvách 
v bachore hovädzieho dobytka a oviec. Môže sa objaviť v mlieku 
a červenom mäse. Jej vysoký prívod vedie k zvýšenej koncentrácii 
LDL-cholesterolu a zníženej koncentrácii HDL-cholesterolu. 
Môže mať vplyv aj na metabolizmus glukózy, rozvoj diabetes 
mellitus typu 2. Niektoré vedecké odhady predpokladajú, že aj 
čiastočné zníženie v potravinách môže viesť k výraznému poklesu 
diabetu typu 2. Niektoré pokrmové tuky na našom trhu obsahujú až 
20-30 % TFA, nachádza sa v trvanlivom pečive a jemnom pečive – 
v niektorých druhoch až 50 %. Podľa štúdie TRANSFAIR sa 
porovnávala spotreba TFA v 14 krajinách EÚ. Pre svoj vzťah 
ku kardiovaskulárnym chorobám by sa mali zaradiť do rovnakej 
skupiny ako nasýtené MK. Niektoré práce ich však považujú 
za niekoľkonásobne škodlivejšie. Podľa dietetických odporúčaní 
WHO na prevenciu chronických ochorení by prívod TFA mal 
predstavovať najviac 1 % celkového energetického príjmu v strave 
(Beňo, 2001). 

Obrázok č. 7 Rozdielna štruktúra cis a trans mastných kyselín 
Zdroj: Ginter a Šimko, 2016; Minárik a Chlebo, 2017 
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Polynenasýtené MK – omega-3 a omega-6, v posledných 
rokoch sa im venuje značná pozornosť. Hrajú významnú úlohu 
pri udržaní zdravého srdca, pomáhajú znižovať hladinu celkového 
cholesterolu a LDL-cholesterolu, ale aj hladiny triacylglycerolov 
v krvi. 

Omega-3 MK (O3MK), kyselina linolénová, sú obsiahnuté 
v rybom tuku, úhoroch, šprotoch, sleďoch a lososoch. 
Kardioprotektívny účinok má denné konzumovanie 25-57 g rýb 
bohatých na O3MK. V mnohých štúdiách bola popisovaná znížená 
mortalita na kardiovaskulárne ochorenia spojená s konzumáciou 
rýb. V rastlinách sa O3MK  nachádzajú v oleji zo sójových bôbov, 
ľanových semenách, ľanovom oleji, vlašských orechoch a rybách. 
Jej metabolity sú kyselina eikozapentaénová (EPA) a kyselina 
dokozahexaénová (DHA). Ich hlavným zdrojom sú morské ryby, 
oleje z nich a vajcia.  Ich pomer na energetickom príjme by mal 
tvoriť 1 %. Príjem EPA A DHA asi 50 až 200 mg denne. EPA sa 
zúčastňuje na imunitných protizápalových reakciách, regulácii 
krvného obehu. Je popisovaný jej antiarytmický účinok. DHA je 
hlavnou funkčnou zložkou membrán nervových tkanív.  

Hlavným zástupcom Omega-6 MK je kyselina linolová a jej 
metabolit kyselina arachidónová. Nachádzajú sa v rastlinných 
olejoch – v kukuričnom, sójovom, slnečnicovom a olejoch s 
vysokým obsahom kyseliny linolovej. Patria k esenciálnym MK, 
v organizme znižujú produkciu cholesterolu. Zo živočíšnych 
potravín sa nachádza v mäse, pečeni a vajciach. Podiel 
na energetickom príjme by mal byť 7 %. Kyselina linolová 
je nevyhnutná pre rast a vývoj.  Je súčasťou bunkových membrán 
a bunkových organel. Zúčastňuje sa na výstavbe tkanív. 
Pri vysokom príjme kyselina linolová môže znižovať koncentráciu 
HDL-cholesterolu v krvi. Pri vysokej koncentrácii HDL v krvi sa 
znižuje riziko rozvoja aterosklerózy. Príjem kyselín radu n-3 a n-6 
by mal byť v pomere 6:1. 

Tuky spomaľujú proces trávenia, sú výživné latky najťažšie 
spracovateľné naším tráviacim ústrojenstvom a najviac preťažujú 
funkciu pečene a pankreasu. Optimálne množstvo lipidov 
u zdravého dospelého človeka je 1,0-1,2 g/kg/deň. Závisí 
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od vykonávanej fyzickej aktivity. Odporúčaná denná dávka 
je maximálne 30 energetických %. Z hľadiska racionálnej výživy 
je v súčasnosti príjem tukov široko diskutovanou otázkou. 
Esenciálne MK v potrave by mali tvoriť 3-4 energetické %. 
Energetická hodnota 1g tukov je 38 kJ (9 kcal) (Beňo, 2001; 
Ševčíková a kol., 2006). 

 
 

3.3 Sacharidy 

Názvom sacharidy sa označujú polyhydroxyaldehydy 
a polyhydroxyketózy, ktoré obsahujú v molekule minimálne tri 
alifaticky viazané uhlíkové atómy a tiež zlúčeniny, ktoré sa z nich 
tvoria vzájomnou kondenzáciou za vzniku acetalových 
(hydroxylových) väzieb, t.j. látky, z ktorých vznikajú sacharidy 
hydrolýzou. K sacharidom sa tiež zaraďujú zlúčeniny vzniknuté 
zo sacharidov oxidačnými, redukčnými, substitučnými a inými 
reakciami. Podľa počtu prítomných atómov uhlíka v molekule 
sa rozoznávajú triózy, tetrózy, pentózy, hexózy a pod. Zlúčeniny 
s aldehydovou funkčnou skupinou (-COH) sa nazývajú aldózy 
(napríklad aldopentóza, aldohexóza – glukóza a pod.) a keto- 
-zlúčeniny, ktoré obsahujú -CO skupinu, sa nazývajú ketózy (napr. 
ketohexóza – fruktóza a iné). Podľa počtu cukrových jednotiek 
viazaných v molekule sa sacharidy delia na: monosacharidy, 
oligosacharidy, polysacharidy a zložené, tiež konjugované alebo 
komplexné sacharidy (Velíšek, 1999). 

Sacharidy sú hlavným zdrojom energie pre všetky funkcie 
ľudského tela. Ich dostatočný príjem šetrí rezervy telesných 
proteínov a tukov. Sacharidy majú mnohé funkcie. Zúčastňujú sa 
na tvorbe mukopolysacharidov a protilátok. Majú špecifický 
účinok pri zrážaní krvi (heparín) a antiketogénny účinok, ale pri 
ich nadmernej konzumácii môžu vzniknúť poruchy metabolizmu 
tukov až obezita. Erytrocyty a niektoré nervové bunky sú 
vyživované len sacharidmi. Ovplyvňujú peristaltiku hrubého čreva 
a zloženie črevnej mikroflóry. 
  



 

35 

Z hľadiska výživy sacharidy delíme na: 
• využiteľné:  

o monosacharidy – glukóza, fruktóza, galaktóza, 
o disacharidy – sacharóza, laktóza, maltóza, 
o oligosacharidy – dextríny, 
o polysacharidy – škroby, glykogén, 

• nevyužiteľné:  
o  vláknina – pektín, gumy, slizy, hemicelulóza, 

celulóza, lignín. 

Potraviny rastlinného pôvodu obsahujú v rôznom množstve 
viaceré druhy sacharidov. V ovocí a zelenine sa vyskytuje 
väčšinou glukóza (hroznový cukor) a fruktóza (ovocný cukor). 
V niektorých živočíšnych potravinách, napr. v mlieku, sa nachádza 
hlavne laktóza (mliečny cukor). V králičom a konskom mäse, ako 
aj v niektorých vnútornostiach jatočného dobytka sa vyskytuje 
látka podobná škrobu – glykogén. Tieto látky sa v ústnej dutine, 
v žalúdku a tenkom čreve postupne rozkladajú na jednoduchšie 
zložky. Po zlúčení s kyselinou fosforečnou sa vstrebávajú cez 
sliznicu tenkého čreva do krvi, ktorá ich odvádza do pečene. 
V pečeni sa nadbytočná glukóza mení na glykogén a ten sa ukladá. 
Glukóza je rozvádzaná veľkým krvným obehom do tkanív. Aj keď 
hlavnou formou ukladania sacharidov v organizme sú tuky, predsa 
všetky bunky organizmu majú menšiu alebo väčšiu zásobu 
sacharidov vo forme glykogénu. Glykogén je zásobná forma 
glukózy.  Pri nedostatočnom prívode sacharidov potravou sa 
zásoby glykogénu štiepia, aby sa doplnila koncentrácia glukózy 
v krvi. Zásoby glykogénu sú malé a obvykle vyčerpané počas 
24 hodín. Pri nadbytku sacharidov v strave, najmä ak je 
energetický výdaj organizmu malý, premieňajú sa sacharidy 
na tuky. Prevažujúca sacharidová strava vyčerpáva aj zásoby 
inzulínu v organizme, čo sa po dlhšom čase prejaví ako cukrovka. 
Zdrojom cukrov je najmä ovocie, múčne jedlá a zelenina, 
galaktóza a laktóza v mlieku a mliečnych výrobkoch. 
Polysacharidy sú komplexné uhľohydráty, ich molekula je tvorená 
spojením mnohých monosacharidov, nachádzajú sa v obilných 
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zrnách, v koreňoch a hľuzách zemiakov. Molekula škrobu 
je tvorená dlhými reťazcami glukózy. Nachádza sa v semenách, 
koreňoch, hľuzách, listoch a plodoch a je hlavnou zložkou múky. 
Produkujú ho jedine rastliny, je najdôležitejšou potravinovo- 
-energetickou rezervou rastlinného sveta (Ševčíková a kol., 2006). 

Pri výbere sacharidov je nutné sledovať hodnotu glykemického 
indexu (GI), ktorý informuje, ako po konzumácii príslušnej 
potraviny stúpa glykémia. Čím viac a rýchlejšie daná potravina 
hodnotu glukózy v krvi zvýši, tým je jej glykemický index vyšší 
a naopak. V prevencii chronických ochorení je vhodnejšie 
konzumovať potraviny s nižším GI. To znamená preferovať 
celozrnné výrobky, zeleninu, ovocie, strukoviny, celozrnné 
cestoviny, nelúpanú ryžu. Energetická hodnota 1 g sacharidov 
predstavuje 17 kJ (4 kcal). 

Deficit sacharidov môže vyvolať závažné metabolické poruchy 
– hypoglykémiu, zvýšenie plazmatických hladín mastných kyselín, 
ketózu, poruchy metabolizmu vody a minerálov. Pri poklese 
energetického podielu pod 10 % by sa mohli do telesného 
metabolizmu zapojiť proteíny (Béder, 2005). Odporúčané 
výživové dávky sacharidov (OVD) pre deti predškolského veku je 
208 až 289 kcal/kg. U pracujúcich mužov 442 až 517 kcal/kg. 
Trvalo vysoký príjem zapríčiňuje diabetes z vyčerpania 
hypoglykemizujúcich faktorov. Glykémia, hladina glukózy v krvi, 
je ukazovateľom dostatočného príjmu sacharidov. Po dlhodobo 
nižšom príjme sa môžu dostaviť fázy poruchy koncentrácie. Zníži 
sa telesný aj duševný výkon. V extrémnych prípadoch môže 
nasledovať až hypoglykemický šok. 

 
3.3.1 Vláknina 

Vláknina sa nachádza iba v rastlinnej potrave. Patrí medzi 
nevyužiteľné sacharidy, nie je zdrojom energie. Napriek tomu má 
veľký význam a je nevyhnutnou súčasťou potravy. V semenách 
alebo v zrnách obilnín sa nachádza v krycích šupkách známych 
ako otruby. Vláknina sa rozdeľuje na rozpustnú a nerozpustnú. 
Nerozpustná vláknina ovplyvňuje črevnú peristaltiku a pocit 
sýtosti. Zväčšuje obsah v gastrointestinálnom systéme. Rozpustná 
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vláknina ovplyvňuje vstrebávanie sacharidov a metabolizmus 
cholesterolu. Jej nevýhodou je, že môže mať negatívny účinok 
na vstrebávanie minerálnych látok a vitamínov. Medzi pozitívne 
vlastnosti vlákniny patrí aj adsorbcia toxických látok v lúmene 
čreva. Týmto spôsobom sú eliminované a nedostávajú sa 
do krvného obehu.  Fermentáciou vlákniny baktériami v hrubom 
čreve sa tvoria mastné kyseliny s krátkym reťazcom. Tieto sa 
v sliznici hrubého čreva resorbujú a sú zdrojom energie pre jeho 
enterocyty. Predpokladá sa ich účinok na imunitu a antibakteriálnu 
aktivitu. Odporúčaná denná dávka vlákniny je u dospelého človeka 
20-30 g (Šimek, 1995).  

 
Účinky vlákniny 
Vláknina obsiahnutá v potrave zväčšuje jej objem. Rastie počet 

súst a celkový objem trávenej potravy. Na tejto skutočnosti  sa 
podieľa i schopnosť vlákniny viazať vodu. Väčšia náplň žalúdka 
vedie k rýchlejšiemu pocitu sýtosti (nedôjde k obezite 
z prejedania). Zväčšená náplň dráždi tráviacu trubicu a spôsobuje 
jej vyššiu sekrečnú a pohybovú aktivitu. Zabráni sa zápche, ktorá 
je subjektívne nepríjemne pociťovaná a zdraviu neprospieva. 
Trávenie živín a ich vstrebávanie je z potravy, ktorá obsahuje 
vlákninu, pozvoľnejšie. Uľahčuje ich využitie orgánmi 
a tkanivami. Pozvoľnejšie trávenie je obzvlášť výhodné u cukrov, 
kedy pomalší rast hladiny glukózy v krvi vedie k menším nárokom 
na tvorbu a vylučovaniu inzulínu, hormónu pankreasu, do krvi. 
Tento účinok sa uplatňuje priaznivo pri predchádzaní cukrovky 
alebo zmierňovaní tohto ochorenia.  

 
Druhy vlákniny 
V rastlinnej potrave sa nachádzajú látky celkom stráviteľné 

(škroby) a látky, ktoré sú buď vôbec nestráviteľné alebo len sčasti.  
Patria väčšinou k zloženým cukrom – polysacharidom. Do tejto 
skupiny patrí: celulóza, hemicelulóza, pektíny a lignín.  

• Celulóza a hemicelulóza sa vyskytujú predovšetkým 
v tých rastlinách, ktoré majú vo svojom pletive dlhé vlákna, 
napr. v koreňovej zelenine (repa, chren), fazuľových 
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strukoch, v plevách a otrubách obilovín. Baktérie hrubého 
čreva dokážu štiepiť celulózu len čiastočne (na 40 percent), 
hemicelulózu až na 87 percent.    

• Pektíny tvoria v rastlinách súčasť bunečnej steny 
dužinatých plodov: jablká, hrušky, broskyne, marhule; sú 
tiež v bobuliach ríbezlí a pod. Nachádzame ich aj 
v citrusových plodoch. V hrubom čreve sú prakticky úplne 
rozštiepené.  

• Lignín je stavebnou látkou podporného pletiva, spôsobuje 
drevnatenie listovej zeleniny, či škrupinky orechov. Črevné 
baktérie, ani enzýmy tráviacej sústavy ho nedokážu stráviť.  

 
Vláknina sa delí na  rozpustnú a nerozpustnú vo vode.  
Rozpustná vláknina odvádza z tela toxické látky a odpadové 

látky vzniknuté pri trávení potravy. Znižuje kyslosť žalúdka, 
spomaľuje vyprázdňovanie žalúdka (vláknina absorbuje veľké 
množstvo tekutiny, vytvára gélové štruktúry, napĺňa žalúdok a tak 
znižuje chuť do jedla). Viaže sa na tuky a cholesterol a tým 
pomáha znižovať ich hladiny v krvi. Zlučuje sa so žlčovými 
kyselinami a bráni tvorbe žlčových kameňov.   

Nerozpustná vláknina nemá vplyv na vyprázdňovanie 
žalúdka, ale absorbuje množstvo vody, „zmäkčuje“ stolicu 
a vytvára jej objem. Tým udržuje obsah čriev v pohybe. Táto 
skutočnosť vedie k prevencii zápchy, tvorbe vydutín, polypov 
a rakoviny hrubého čreva.   

Dostatočné množstvo vlákniny v potrave vyvoláva pocit 
sýtosti, čím zabraňuje vzniku obezity, predchádza zápche a znižuje 
pravdepodobnosť výskytu kŕčových žíl a hemoroidov.  Prijímaním 
vlákniny v potrave sa obmedzuje vzostup koncentrácie krvnej 
glukózy po jedení, čo je významné najmä pre diabetikov. Strava 
s dostatočným obsahom vlákniny môže tiež znížiť namáhanie 
podžalúdkovej žľazy. Na vzniku rakoviny čriev sa podieľa veľa 
faktorov, napríklad množstvo a typ tukov v potrave, malý príjem 
vlákniny a podobne. U ľudí s dostatočnou spotrebou vlákniny 
je výskyt rakoviny čriev zriedkavý. Vláknina k tomu prispieva tak, 
že urýchľuje prechádzanie karcinogénov i mutagénov tráviacim 
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traktom. Týmto urýchlením priechodu tráveniny črevom sa znižuje 
tvorba toxických látok, vyplavujú sa žlčové kyseliny a cholesterol 
(Kimáková, 2009).    

 
Obsah  vlákniny v potrave 
Naši predkovia konzumovali výživu bohatú na vlákninu. 

Rastlinná potrava bola prijímaná najčastejšie v surovom stave. 
Chlieb a pekárenské výrobky sa pripravovali z múky získaním 
rozomletých zŕn. Praveký človek v rannej dobe kamennej, žijúci 
pred 50 000 – 12 000 rokmi, prijímal denne v potrave 100 – 150 g 
vlákniny. Rovnaký príjem potravy mal i stredoveký roľník. 
Súčasný denný príjem vlákniny je iba 15-20 g (ideálny by bol 
aspoň 30 g denne). V 20-tom storočí sa v názoroch na výživu, teda 
i na vlákninu, prejavili značné výkyvy. Po určitú dobu prevládal 
názor, že vláknina potravy, ktorú telo nedokáže využiť vo svojom 
látkovom a energetickom metabolizme, je v podstate v potrave 
nepotrebný balast. Bola komerčná snaha vlákninu v potrave 
vylúčiť, zbaviť sa jej, teda ju v podstate čistiť (rafinovať), 
čo vyústilo v úsilie vyrábať potraviny v chuťovo najvýraznejšej 
podobe, pre kupujúceho čo najpríťažlivejšie. Takto vyrobené 
potraviny obsahovali v malom objeme veľké množstvo energie, 
takže sa o nich dalo obrazne hovoriť ako o energetických 
(kalorických) bombách. Vysoký výskyt ochorení tráviaceho 
systému (rakovina hrubého čreva), pozorovaný u ľudí v Európe 
i USA, podnietil odborníkov k intenzívnym štúdiám. Porovnanie 
s výskytom týchto ochorení u obyvateľov rozvojových a afrických 
krajín, kde je tento výskyt oveľa menší, viedlo k úvahám, že 
v pozadí týchto ochorení je viditeľne nedostatok vlákniny. 
Anglický chirurg, pôsobiaci v Afrike, Dr. Burkit, popísal, 
že domorodé obyvateľstvo takmer vôbec netrpí na rakovinu 
hrubého čreva, ktorá je častá u Európanov a Američanov. 
Po vylúčení genetických závislostí zistil, že dôvod spočíva 
v rozdielnej strave domorodcov a belochov. Afričania, domorodci, 
na rozdiel od bielych prisťahovalcov jedia vysoko vláknitú 
nerafinovanú potravu v úplne prirodzenom stave. Dr. Burkit 
v roku 1971 vyslovil domnienku, že hlavnou príčinou rakoviny 
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čriev i ďalších črevných chorôb je pravdepodobne nedostatok 
prirodzenej vlákniny v potrave. Hypotézu overili vedecké 
pracoviská a uznali ju ako vedecký fakt. Burkit potvrdil to, čo už 
dlho vedeli mnohí diabetológovia, že vegetariáni ani vegáni nikdy 
netrpia na zápchu. Afričania, konzumujúci pravidelne značné 
množstvo vlákniny mali i väčší objem stolice (priemerne 400 g). 
Hmotnosť stolice ľudí z industriálnych krajín je bežne 100 – 150 g, 
u vegetariánov 200 g. I frekvencia stolice je u obyvateľov Afriky 
vyššia, spravidla niekoľkokrát denne. U Európanov zvyčajne 
každý druhý deň a menej (Šimek, 1995). Výskyt rakoviny hrubého 
čreva sa dáva do súvisu s množstvom stolice. V populácii, v ktorej 
sa hmotnosť stolice pohybuje okolo 100 g za deň, je výskyt 
rakoviny 25 prípadov na 100 000 osôb tam, kde je hmotnosť 
stolice dvakrát vyššia (cca 200 g/deň), kleslo riziko črevnej 
rakoviny oproti predchádzajúcej populácii o jednu tretinu.  

 
Význam vlákniny vo výžive – funkčný a zdravotný 
Vláknina môže v trávenej potrave viazať pre telo škodlivé látky 

– ťažké kovy (olovo, kadmium, ortuť), cholesterol a žlčové 
kyseliny. Väzbou týchto látok na vlákninu je obmedzené ich 
vstrebávanie a súčasne ich zvýšené vylučovanie z organizmu. 
Dôsledkom toho je znižovanie hladiny cholesterolu v krvi, čo sa 
priaznivo uplatňuje v prevencii aterosklerózy. Väzba žlčových 
kyselín na vlákninu a ich trvalé odstraňovanie z tela zabraňuje, aby 
z týchto kyselín vznikali vplyvom črevných baktérií látky 
dráždiace sliznicu hrubého čreva s možnosťou rakovinového 
bujnenia. Tento nepriaznivý účinok sa obzvlášť uplatňuje vtedy, 
ak zvyšky potravy zotrvávajú v hrubom čreve dlhšiu dobu, teda pri 
zápche. Vláknina sa uplatňuje pri prevencii ochorení: paradentóze, 
žalúdočného a dvanástnikového vredu (menšie zvyšovanie 
kyslosti žalúdočnej šťavy), žlčových kameňov (zníženie 
koncentrácie cholesterolu v žlči), zápalu čreva (stimulácia 
pohybovej aktivity čreva), aterosklerózy (znižovanie krvnej 
hladiny cholesterolu) a rakoviny hrubého čreva (znížené dráždenie 
črevnej sliznice žlčovými kyselinami a jej derivátmi). 
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Zhrnutie pozitívneho pôsobenia vlákniny v organizme: 
• urýchľuje prechod trávenej potravy; tak je stena čreva 

kratšie vystavená pôsobeniu prípadných škodlivých 
zložiek potravy a splodín látkovej premeny 
(zriedkavejší výskyt zhubných nádorov hrubého čreva, 
prsníka, prostaty),  

• znižuje hladinu cholesterolu v krvi, jedného z hlavných 
rizikových faktorov srdcovo-cievnych chorôb,  

• pomáha bojovať proti obezite, podobne má využitie 
pri redukčných diétach, viaže vodu, tým sa jej objem 
zväčšuje a vyvoláva pocit sýtosti,  

• pomáha diabetikom udržať stabilnejšie hladiny cukru,  
• je účinným prostriedkom pre ľudí trpiacich na zápchu 

a hemoroidy, ale aj žlčníkové ťažkosti,  
• znižuje riziko vstrebávania rôznych látok z čreva a tým 

môže v mnohých prípadoch znižovať riziko prívodu 
nežiaducich látok. 

Najbohatším zdrojom vlákniny sú obiloviny, strukoviny, 
orechy, ovocie a zelenina. Jedným z mimoriadne bohatých zdrojov 
vlákniny je jablčná vláknina či otruby z obilovín, z cudzokrajných 
psyllium – semeno indického skorocelu (Plantago psyllium, 
Plango ovata), Yucca shidigera (jej blahodárne účinky poznali už 
starí Inkovia), známe Aloe vera a iné (Kimáková, 2009).  

 
3.4 Vitamíny 

Zaraďujeme ich medzi ochranné živiny. Neposkytujú 
organizmu stavebný materiál, nie sú zdrojom energie, ale sú pre 
život nevyhnutné. Sú esenciálne, organizmus ich nevie 
syntetizovať, tvoria sa v nedostatočných množstvách. Musia byť 
súčasťou prijímanej potravy. Takmer každý biologicky proces 
v živých organizmoch si vyžaduje vitamíny. Enzymatické reakcie 
v telových bunkách závisia od vitamínov, organických zlúčenín 
tvorených uhlíkom, kyslíkom, vodíkom a ďalšími atómami. Slúžia 
ako koenzýmy v metabolizme nukleových kyselín, bielkovín, 
sacharidov, tukov a iných látok. Ovplyvňujú činnosť orgánov 
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a systémov. Zapájajú sa do regeneračných a imunitných procesov. 
Zvyšujú duševnú a fyzickú výkonnosť. Sú súčasťou 
antioxidačného ochranného systému v organizme, uplatňujú sa 
v prevencii voľnoradikálových, srdcovocievnych, nádorových 
ochorení a diabetu. Spomaľujú proces starnutia. V ľudskej výžive 
je uznávaných 14 vitamínov, ich delenie súvisí s ich rozpustnosťou 
v médiu, ktorá ovplyvňuje ich resorbciu a viazanie v organizme. 
Zníženie aktivity antioxidačných procesov, napr. v dôsledku 
deficitu antioxidantov (skupina vitamínov A, E, C a beta-karotén), 
môže mať za následok zvýšenie tvorby voľných radikálov a tým 
porušenie prooxidačno-antioxidačnej rovnováhy (Uherová, 2002).  
 

3.4.1 Vitamíny rozpustné v tukoch 

Vitamín A má dve formy: vitamín A1 (retinol) a A2 
(dehydroretinol). Beta-karotén je prekurzor vitamínu A. Nepôsobí 
ako antioxidant a pri väčších dávkach môže byť toxický. Obsahuje 
ho pečeň, vaječný bielok, mlieko, maslo, farebná zelenina 
a ovocie. Má význam pre prenos genetickej informácie, rast 
a metabolizmus buniek, okrem kardiovaskulárneho systému 
hlavne pre oči, kožu a sliznice. Podávanie beta-karoténu 
nepreukázalo jednoznačný benefičný efekt na kardiovaskulárne 
ochorenia. V niektorých štúdiách malo pozitívny, v iných žiaden 
účinok. Jeho deficit po vyčerpaní telesných zásob sa prejaví ako 
šeroslepota až strata zraku, rohovatenie slizníc, folikulárna 
keratóza, poruchy rastu a mužská sterilita. U detí sa jeho 
nedostatok môže prejaviť zmenami v krvnom obraze a poruchami 
trávenia. Denná odporúčaná dávka vitamínu A sa u dospelých 
pohybuje od 850 do 950 µg, u detí od 400 do 1000 µg. Odporúčaná 
denná dávka vitamínu A pre tehotné ženy od II. trimestru je 1100 
µg a pre dojčiace 1200 µg, aby matka pokryla nároky dojčaťa. 
Aj pri dostatočnom príjme vitamínu A sa tvoria škodlivé peroxidy 
a je potrebná ochrana pred poškodením bunečných membrán. Túto 
funkciu plní selén (Miko a kol., 1993). 
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Vitamín D vzniká pôsobením ultrafialového žiarenia, je 
uskladnený v pečeni. Jeho významný zdroj je syntéza v pokožke 
vystavenej slnečnému žiareniu. Stimuluje resorpciu vápnika 
a fosforu, minerálny transport a mineralizáciu kostí. Hlavnou 
úlohou vitamínu D je podpora absorpcie vápnika a fosforu 
z tenkého čreva, účasť na tvorbe kostí. Inhibične môžu pôsobiť 
faktory ako znečistenie vzduchu, melamín v pokožke a používanie 
slnečných blokátorov. Výskyt vitamínu D je esenciálny pre 
optimálnu absorbciu vápnika. Deficit vitamínu D postihuje až 
30 % svetovej populácie a 80 % starých ľudí, je rizikovým 
faktorom pre gravidné ženy a plod, pre dojčiace matky. Jeho 
nedostatok sa prejaví rachitídou. Môže zapríčiniť poruchy skeletu, 
ako osteomalácia, rachitída, osteoporóza, ale pravdepodobne vedie 
aj k zvýšenému riziku rakoviny, autoimúnnych chorôb, 
hypertenzie a infekcií. Prevencia nedostatočnej hladiny vitamínu 
D je pobyt na slnku. Nachádza sa aj v mäse a v pečeni  tučných rýb. 
Hydinové, bravčové a hovädzie mäso obsahuje málo vitamínu D. 
Nadmerný príjem môže mať vplyv na metabolizmus cholesterolu 
a následný rozvoj aterosklerózy. Hypervitaminóza sa prejaví 
chudnutím, kalcifikáciou mäkkých tkanív, až zlyhaním obličiek. 
OVD je u tehotných žien a dojčiacich matiek vo výške 10 ng, 
u pracujúcich žien 19-34 ročných 7,5 ng (Ursell, 2004).  

 
Tokoferol (vitamín E) je jedným z hlavných antioxidantov 

v organizme, chráni pred pôsobením voľných radikálov. Potraviny 
živočíšneho pôvodu obsahujú iba alfa-tokoferoly, rastlinné 
potraviny obsahujú zmes všetkých zlúčenín. Nachádza sa 
v obilninách, orechoch, hrášku, mrkve, olejnatých semenách, 
rastlinných olejoch. Rastlinné oleje však strácajú počas výroby 
a rafinácie až 40-60 % tokoferolu. Zo živočíšnych zdrojov sa 
nachádza v mlieku, žĺtku, pečeni, vo vnútornostiach a v mäse. 
Deficit sa prejavuje poruchami metabolizmu nervstva a svalov. 
Pri zníženom príjme vitamínu E a selénu je znížená aktivita 
imunitného systému. OVD je 12-16 mg,  u dojčiacich žien 18 mg.  
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Vitamín K je všeobecný názov pre skupinu vitamínov K1, K2, 
K3. V rastlinách sa vyskytujú najmä vitamíny K1. Vitamín K

2 
pochádza z črevnej bakteriálnej mikroflóry. Vitamín K3 je vo vode 
rozpustný. Hlavnou funkciou vitamínu K je podieľať sa na 
fyziologickom zrážaní krvi. Vitamín K vytvára aktívnu formu 
najmä protrombínu (faktor II) – je α-globulín produkovaný 
v pečeni, ktorý sa spája s vápnikom (faktor IV) na vytvorenie 
zrážacieho účinku (tvorí asi 50 % plazmatického kalcia). Jeho 
nedostatok sa prejavuje zvýšeným krvácaním, predĺžením 
protrombínového času  a u novorodencov krvácaním do rôznych 
orgánov, napr. do gastrointestinálneho traktu, alebo do mozgu. 
Druhým problémom je choroba z poruchy absorbcie (porucha pri 
rezorpcii tuku spôsobuje aj poruchu rezorpcie vitamínu K). 
Jestvujú tiež viaceré interakcie medzi liečivami a zložkami výživy, 
ktoré zahrňujú vitamín K. Odporúčaná denná dávka pre dospelé 
obyvateľstvo sa pohybuje od 60 do 80 µg, pre dojčiace ženy 65 µg 
a pre malé deti od 10 do 20 µg (OVD, USA). Nájdeme ho 
v zelených rastlinách, jeho obsah je priamo úmerný obsahu 
chlorofilu. Obsahuje ho špenát a iná listová zelenina, ovos, 
kapusta, zemiaky, obilniny. Nedostatok v potrave je zriedkavý. 
Prejavuje sa predĺžením času krvácania a znížením hladiny 
protrombínu. Jeho denná potreba je zabezpečená črevnou flórou 
(Rovný a kol., 2012).  
 
3.4.2 Vitamíny rozpustné vo vode 

Vitamíny skupiny B (vitamín B1 – tiamín, vitamín B2 – 
riboflavín, kyselina nikotínová – niacín B3, kyselina pantoténová 
B5, pyridoxín – B6, kyselina listová – folát, vitamín H – biotín) 
sa nachádzajú aj v povrchových vrstvách obilnín. Ich 
vymieľnením na bielu múku alebo bielením ryže sa väčšina stráca. 
Obsah vitamínov môže byť značne redukovaný priemyselným 
a kulinárskym spracovaním. Vitamíny sú citlivé na pôsobenie 
kyslíka, tepla, svetla, k ich stratám môže prísť aj vylúhovaním 
do vody.   
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Vitamín B12, kobalamín, sa nachádza len v živočíšnych 
produktoch. Môže sa tvoriť aj bakteriálnou činnosťou z rastlín, ale 
tento zdroj je pre človeka neistý a málo pravdepodobný. Formy 
kobalamínu, metylkobalamín a adenozylkobalamín, sú 
koenzýmami v intracelulárnych enzýmových reakciách, pri 
ktorých sa syntetizuje dôležitá esenciálna aminokyselina metionín, 
pričom vzniká tetrahydrofolát. Z neho sa tvoria puríny 
a pyrimidíny, ktoré sú základom nukleových kyselín dôležitých 
pre rozmnožovanie buniek, napr. krviniek, pretože sú určujúcim 
faktorom ich rastu a diferenciácie. Kobalamín sa zúčastňuje aj 
na metabolizme nervového tkaniva a hlavným patologickým 
následkom je porucha erytropoézy (makro a megaloblastická 
anémia) a neurologické poruchy. K príznakom patrí únava, 
podráždenosť, mravenčenie v rukách a nohách. Nedostatok B12 
ohrozuje aj starších ľudí. Procesy látkovej premeny sa 
so stúpajúcim vekom spomaľujú a dochádza k zmenám žalúdočnej 
sliznice. Preventívnym opatrením je pravidelná konzumácia 
pečene, hovädzieho, teľacieho a jahňacieho mäsa, ktoré sú bohaté 
na vitamín B12 (Ugerová-Göberová, 1999).  

 
Vitamín C je antioxidant, ktorý potencuje iné antioxidanty 

(vitamín E, vitamín A a esenciálne mastné kyseliny), podporuje 
správne funkcie imunitného systému. Ochraňuje srdce a cievy. 
Odporúčaná denná dávka vitamínu C pre dospelých sa pohybuje 
od 75 do 90 mg,  pre tehotné ženy 120 a dojčiace 130 mg. 
Pre dojčatá 50 mg, deti od 55 do 90 mg a dospievajúcu mládež 90 
až 110 mg.  

 

Obrázok č. 8  Štruktúra vitamínu C  
Zdroj: vlastný obrázok autorky 
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Funkcia vitamínu C v organizme je mnohostranná. Pôsobí ako 
oxidoredukčný faktor. Je nutný pre funkciu povrchu bunky 
a najmä pre vytváranie medzibunkovej substancie 
mezenchymálneho tkaniva. Zúčastňuje sa na syntéze kolagénu 
a elastínu. Nedostatok vitamínu C vyvoláva v mozgu tiež zmeny 
aminokyselín, ktoré sú prekurzormi neuroregulačných amínov. 
Vitamín C je potrebný tiež pre tvorbu a funkciu niektorých 
hormónov, najmä pre hormóny kôry nadobličiek. Aj využitie 
aminokyseliny tryptofánu v organizme človeka sa vysvetľuje  
v súvislosti s vitamínom C. Vitamín C zasahuje do metabolizmus 
cholesterolu. Pri chronickom nedostatku kyseliny askorbovej 
sa brzdí odbúranie cholesterolu na žlčové kyseliny a cholesterol 
sa postupne hromadí v krvi, v pečeni a iných orgánoch, neskôr tiež 
v stenách ciev, najmä aorte (Rovný a kol., 2012).  

Vitamín C urýchľuje rezorpciu železa redukciou trojmocných 
ióntov na dvojmocné ionty železa, ktoré sú účinnejšie absorbované 
a tlmí rezorpciu medi. Vitamín C pomáha tiež udržiavať 
biologickú formu kyseliny listovej v jej redukovanom stave. 
Zasahuje, resp. znižuje tvorbu nitrozamínov, ktoré sú 
potenciálnymi karcinogénnymi látkami. Nitrozamíny vznikajú 
v požívatinách s vysokým obsahom dusičnanov, ktoré sa redukujú 
ďalej na dusitany. Tieto produkty vznikajú buď priamo 
v požívatinách alebo tiež v žalúdku, v tenkom čreve, najčastejšie 
reakciou dusitanov so sekundárnymi alebo terciálnymi amínmi. 
Kyselina askorbová, ako pomerne silná kyselina, môže znížiť pH 
prostredia natoľko (pod pH 5), že v ňom sú baktérie. Predmetom 
častých diskusií je užívanie mega dávok syntetického vitamínu C. 
Diskutuje sa o možných nepriaznivých účinkoch. Jeho užívanie 
počas infekcie môže zhoršiť stav, pretože má mierny 
antihistamínový účinok. Početné epidemiologické štúdie 
opakovane dokázali nižšiu hladinu cholesterolu u ľudí 
konzumujúcich viac čerstvého ovocia a zeleniny. V hospodársky 
vyspelých štátoch je u obyvateľov najčastejšie sa vyskytujúci 
deficit vitamínu C, D, B2, B6 a kyseliny listovej (Vávrová a kol., 
2007; Kimáková a Pavlík, 2017). 
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3.5 Minerálne látky 

Chemické zloženie potravín je možné sledovať buď ako látkové 
zloženie, t. j. zastúpenie jednotlivých zlúčenín, alebo ako 
elementárne zloženie, t. j. obsah jednotlivých prvkov. Keď 
neberieme do úvahy vodu, potom prevažnú časť hmoty potravín 
tvoria organické látky. Hlavnými konštitučnými prvkami 
organických látok sú uhlík, vodík, kyslík, dusík, fosfor a síra. 
Týmto prvkom hovoríme organogénne prvky. Ďalšie chemické 
prvky, ktoré sa nachádzajú v potravinách, označujeme ako 
minerálne látky. Prvky fosfor a síra patria do oboch skupín. 

Minerálne látky potravín obvykle definujeme ako prvky, ktoré 
sa nachádzajú v popole potraviny alebo presnejšie ako prvky, ktoré 
zostávajú vo vzorke potraviny po úplnej oxidácií organického 
podielu na oxid uhličitý, vodu a iné. Minerálny podiel tvoria 
u väčšiny potravín 0,5-3 hmotnostné percentá. 

Minerálne látky možno klasifikovať podľa rôznych kritérií, 
napr. s ohľadom na ich množstvo, biologický a nutričný význam, 
účinky v strave a pôvod. Podľa množstva delíme minerálne látky:  

• majoritné minerálne prvky, predtým nazývané 
makroelementy, makroprvky, resp. elektrolyty. Ich 
potreba je vyššia ako 100 mg na deň. Patria sem vápnik, 
fosfor, horčík, síra, sodík, draslík a chlór, 

• minoritné minerálne prvky, ktoré sa v potravinách 
nachádzajú v menších množstvách predstavujú niekoľko 
desiatok až stoviek mg.kg-1; tvoria prechod medzi 
majoritnými a stopovými prvkami; obvykle sem patrí 
železo a zinok, 

• stopové prvky alebo mikroelementy; ich potreba je 
nižšia ako 100 mg/deň, k potravinársky dôležitým 
stopovým prvkom patria Al, As, B, Co, Cr, Cu, F, (Fe), I, 
Mn, Mo, Ni, Se, Sn, (Zn); v literatúre sa môžeme stretnúť 
aj s termínom ultrastopové prvky, ktoré označujú 
podskupinu stopových prvkov zo zvlášť nízkym obsahom 
(jednotky µg.kg-1 a menej) (Velíšek, 1999). 
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Podľa fyziologického významu možno minerálne látky 
v potravinách rozdeliť do troch skupín a to na: 

• esenciálne prvky, t. j. prvky nepostrádateľné, ktoré 
organizmus musí prijímať v potrave v určitom množstve, 
aby boli zaistené dôležité biologické funkcie (napr. stavba 
biologických štruktúr, katalytické funkcie, regulačné 
funkcie, ochranné funkcie a podobne); medzi esenciálne 
prvky patria všetky majoritné prvky (Na, K, Mg, Ca, Cl, P, 
S) a rad prvkov stopových (Fe, Zn, Mn, Cu, Ni, Co, Cr, 
Se, I, F, B, Si), 

• toxické prvky, t. j. prvky, ktoré vo forme svojich zlúčenín 
alebo v elementárnej forme vykazujú toxické účinky; 
mechanizmus týchto účinkov často spočíva v inhibícií 
metabolicky významných enzýmov, ktorá je dôsledkom 
interakcie toxického prvku s molekulou enzýmu; toxické 
prvky v potravinách: Pb, Cd, Hg a As, 

• neesenciálne prvky, t. j. prvky fyziologicky indiferentné, 
či prvky u ktorých dosiaľ nie je známa biologická funkcia 
a nie sú ani výrazne toxické; do tejto skupiny patria všetky 
ostatné chemické prvky v potravinách zastúpené obvykle 
v stopách (napr. Li, Rb, Cs, Ti, Au, Sn, Bi, Te, Br); tieto 
prvky niekedy pravidelne sprevádzajú esenciálne prvky 
(napr. líthium sprevádza sodík a rubídium draslík). 

Zaradenie prvku do zmienených skupín nie je celkom 
definitívne a je viazané na biologický druh, pre ktorý je daný prvok 
esenciálny. Tiež miera toxických účinkov niektorých kovov je pre 
jednotlivé organizmy rôzna. Je treba upozorniť na tú skutočnosť, 
že i esenciálne prvky (napr. Se, Ni) môžu byť vo vyšších dávkach 
toxické. Na druhej strane arzén, ktorého toxické účinky sú známe 
už dlhšiu dobu, je pre niektoré živočíchy esenciálnym prvkom, 
avšak nie pre človeka (Rovný a kol., 2012). 

Minerálne látky sa označujú ako ochranné živiny. Získavajú sa 
z potravín a nápojov. Pre organizmus je nevyhnutných asi 20 
minerálnych látok. Zapájajú sa do metabolických procesov. 
Zúčastňujú sa na výstavbe tkanív, sú súčasťou mnohých zlúčenín, 
funkčných molekúl a enzýmov, pomáhajú udržať acidobázickú 
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rovnováhu. Obsah väčšiny minerálov v potravinách nie je 
za normálnych podmienok pre organizmus škodlivý. Určité 
minerálne látky môžu byť vo väčších ako stopových množstvách 
pre organizmus toxické.  Ich obsah v požívatinách, vrátane pitných 
a minerálnych vôd, závisí od ich množstva v prírodnom prostredí, 
ale môže byť znížený v dôsledku postupov v potravinárskej 
a poľnohospodárskej praxe a tiež kulinárskou úpravou pokrmov. 
Z obrábanej pôdy sa vyčerpávajú následkom intenzívneho 
používania anorganických hnojív. Je možné, že súčasné potraviny 
obsahujú menej minerálov, ako je uvedené v tabuľkách 
chemického zloženia.  

99 % vápnika sa nachádza v kostiach a v zuboch, 1 % 
v ostatných orgánoch. Spolupôsobí pri prenose nervových 
impulzov, je nevyhnutný pre normálnu zrážanlivosť krvi, reguluje 
acidobázickú rovnováhu krvi. Jeho vstrebávanie v čreve vyžaduje 
prítomnosť vitamínu D. Vyskytuje sa v rastlinných potravinách, 
v sóji, fazuli, v maku, v orechoch a mandliach. Jeho využiteľnosť 
z rastlinných zdrojov je však nízka. Z potravín živočíšneho pôvodu 
sa najviac vyskytuje v mlieku a mliečnych výrobkoch, organizmus 
z nich čerpá až 50 % dennej potreby. Nadmerný príjem tukov, 
kyselina fytová, kyselina šťavelová a nadmerné solenie znižujú 
resorbciu vápnika. Vitamín D, živočíšne bielkoviny a laktóza jeho 
resorbciu  zvyšujú. Optimálny je pomer vápnika a fosforu v strave 
1:1, až 1:2 (Ševčíková a kol., 2006). Jeho koncentrácia v krvi je 2,2 
až 2,7 mmol/l. OVD je asi 800 až 1 100 mg u dospelých, 
u tehotných a dojčiacich žien 1 300 až 1500 mg.  

Fosfor sa nachádza v kostiach a chrupe v kombinácii 
s vápnikom. Časť fosforu je viazaná v krvi a vo svaloch. Jeho 
zdrojom sú hlavne živočíšne potraviny, len málo je využiteľný 
z rastlinných zdrojov. Jeho množstvo má byť úmerné k množstvu 
vápnika. Pri strave bohatej na mäso je príčinou horšieho 
využívania vápnika organizmom – vyšší výskyt osteoporózy 
medzi ženami. Iné výskumy poukázali na to, že vzťah vápnika 
a fosforu  nemá žiadny dopad na dospelú populáciu. OVD fosforu 
je asi 1 000 až 1 200 mg u dospelého človeka, u tehotných 
a dojčiacich žien je 1 300 až 1 500 mg. 
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Železo sa nachádza v krvi, tvorí súčasť hemoglobínu, jeho 
prevažná časť sa v organizme recykluje, v určitých situáciách sa 
jeho spotreba zvyšuje. V prípade železa nie je dôležitý jeho obsah 
v potravinách, ale využiteľnosť pre organizmus. Nachádza sa 
v krvi, vo vnútornostiach, v mäse, v mäsových výrobkoch 
a vo vaječnom žĺtku. Rastlinná strava obsahuje trojmocné železo, 
v kyslom prostredí žalúdka sa mení na železo dvojmocné. 
Vstrebáva sa pomalšie ako železo z hemoglobínu (myoglobín 
v živočíšnej strave). Jeho vstrebávanie urýchľuje vitamín C, žlč 
a aminokyseliny a zhoršuje kyselina fytová. Nedostatok železa 
v organizme sa prejavuje hypochrómnou anémiou. OVD 
u dospelej populácie je 12 až 18 mg, u tehotných žien až 28 mg. 

Zinok je súčasťou asi 100 enzýmov v ľudskom tele. Nachádza 
sa v živočíšnych i rastlinných potravinách, kde je zvyčajne viazaný 
na proteíny. Zníženie rezorpcie  zinku spôsobuje jeho väzba 
na kyselinu fytovú v potrave. Je pre organizmus esenciálny, 
pretože je súčasťou metaloenzýmov, zúčastňuje sa na ich štruktúre, 
katalytickej a regulačnej aktivite. Má významnú úlohu v štruktúre 
a funkcii biomembrán. Stabilizuje štruktúry deoxyribonukleovej 
kyseliny (DNA), ribonukleovej kyseliny (RNA) a ribozómov. 
Z fyziologického hľadiska je dôležitý pre funkciu pankreasu, má 
vplyv na rast, sexuálny vývin, hojenie rán a imunitu. Vyskytuje sa 
v živočíšnych potravinách (mäso, pečeň, mliečne výrobky 
a morské ryby). Z rastlinných potravín sa vyskytuje v obilninách, 
strukovinách, droždí, hubách a v kakau, ale príjem zinku zhoršuje 
jeho väzba na kyselinu fytovú. Jeho deficit je častejší u obyvateľov 
v rozvojových krajinách a u vegánov. OVD u dospelých je 10 
až 12 mg, u tehotných a dojčiacich žien 16 mg.  

Jód potrebuje organizmus na syntetizovanie hormónov v štítnej 
žľaze, na plnenie dôležitých metabolických funkcií. V súčasnosti 
obsahujú potraviny menej jódu následkom intenzívneho 
poľnohospodárstva, z tohto dôvodu je vhodné konzumovať 
morské živočíchy, mlieko, mliečne výrobky a syry. V oblastiach 
chudobných na jód je endemický výskyt strumy a kreténizmu. 
Poruchy z nedostatku jódu patria medzi rozšírené mikronutričné 
malnutrície aj v priemyselne vyspelých krajinách. V rámci 
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intervenčných jodizačných programov sa zaisťuje jodizácia 
kuchynskej soli. U vegánov sa doporučuje konzumácia morských 
rias. OVD u dospelých osôb je 70 až 200 ng, u tehotných 
a dojčiacich žien  250 až 300 ng  

Horčík je komponentom štruktúry kosti, je súčasťou 
rastlinného chlorofylu, pôsobí ako katalyzátor početných 
chemických reakcií, reguluje prenos impulzov periférnymi 
nervami. Hlavnými zdrojmi horčíka sú zelená listová zelenina, 
strukoviny, orechy, semená, nerafinované obilniny a ryby. OVD  
u dospelých  je 300-400 g , u tehotných a dojčiacich žien 450 g 

Selén je významný antioxidant. Jeho zdrojom sú morské 
produkty a obilniny pestované v oblastiach s bohatým obsahom 
selénu v pôde. Obyvatelia SR majú nedostatočný príjem selénu. 
Pri jeho deficite sa prehlbujú prejavy toxicity niektorých 
cudzorodých látok, liekov a insekticídov, v organizme sa vo väčšej 
miere produkujú toxické prvky. Dokázalo sa, že selén účinne 
pôsobí proti toxicite ťažkých kovov. Selén je vo vyšších dávkach 
toxický, užívanie suplementačných prípravkov nie je žiaduce 
(Vávrová a kol., 2007). 
 
3.6 Antioxidanty 

Za posledné desaťročia sa ukázalo, že za mnohými 
chronickými či civilizačnými ochoreniami stojí v pozadí takzvaný 
oxidačný stres. Spôsobujú ho voľné kyslíkové radikály – veľmi 
reaktívne molekuly, obsahujúce jeden alebo viacero nespárených 
elektrónov. Oxidačný stres spôsobuje zdanlivo rôzne chronické 
ochorenia, od trombózy cez infarkt myokardu, mozgovú porážku, 
cukrovku, rakovinu pľúc až po ochorenia očí či chorobu, ktorej sa 
nevyhne nik z nás – obyčajné starnutie (Ďuračková, 2010; 
Ďuračková, 2014; Kimáková a Pavlík, 2017). 

Škodlivý vplyv voľných radikálov a ich pôsobenie v organizme 
za vzniku oxidačného stresu podnecuje nesprávny životný štýl, 
strava bohatá na tuky, chudobná na príjem vlákniny 
a antioxidantov z rôznych požívatín, spojený s fajčením, vysokou 
spotrebou alkoholu a liečiv, nedostatkom aktívneho pohybu, 
kvalitou životného a pracovného prostredia. Pred účinkami 
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voľných kyslíkových radikálov existuje ochrana v podobe látok 
neutralizujúcich poškodenie. Hovoríme im antioxidanty. 

Na jednej strane si ich telo dokáže vyrábať aj samo, v prevencii 
chronických ochorení však zohráva významnú úlohu ich 
dostatočný príjem v každodennej strave, pretože telo ich produkuje 
len v obmedzenom množstve. Vysoký obsah rôznych 
fytochemikálií s antioxidačnými vlastnosťami obsahuje čerstvá, 
tepelne a chemicky neupravená strava, predovšetkým zelenina, 
ovocie, orechy, obilniny. Ich účinok v našom tele závisí 
od dostatočného príjmu a naopak, nedostatok antioxidantov 
v organizme napomáha zvýšenému riziku vzniku chronických 
civilizačných ochorení. 

Vo výžive sa odporúča preferovať prirodzené zdroje pred 
syntetickými pre ich vyššiu účinnosť. Taktiež príliš vysoké dávky 
syntetických antioxidantov môžu spôsobiť viacero vedľajších 
účinkov, dokonca opäť oxidačný stres (Kimáková a Pavlík, 2017). 
 
3.6.1 Zdroje antioxidantov 

Antioxidačný obranný mechanizmus v ľudskom organizme 
možno rozdeliť na dve odlišné kategórie. Pred negatívnym 
vplyvom voľných radikálov nás chráni zložitý biologický systém 
enzýmov, krvných bielkovín, napríklad albumín a celý rad ďalších 
látok, akýchsi „opravárov” poškodenej DNA. Táto prirodzená 
antioxidačná kapacita našich vlastných ochranných enzýmov je 
daná geneticky, ale my sami ju môžeme zvýšiť prijímaním 
antioxidantov z takzvanej „druhej“ skupiny – rastlinných zdrojov 
(Kimáková a kol., 2011).  Medzi antioxidanty s najväčšou 
antioxidačnou kapacitou patria vitamín E, vitamín C, 
beta-karotén a selén. K plejáde účinných ochrancov však patria aj 
stovky a tisíce rastlinných látok, ktoré nachádzame vo všetkých 
častiach rastlín: od koreňov cez listy, stonky a kvety, až po plody 
a môžeme ich označiť názvom fytochemikálie, teda rastlinné 
chemikálie. Najlepšie je zásobovať nimi telo, keď sú ešte tepelne 
neupravené, v sušenom či mrazenom stave. Po tepelnej úprave ich 
v strave ostane menej.  
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3.6.2 Delenie antioxidantov 

Antioxidanty tvoria rôznorodú skupinu látok, z tohto dôvodu je 
problematické nájsť vhodné kritérium na ich delenie. 
Zjednodušene ich delíme na prirodzené  a syntetické antioxidanty.  

Antioxidanty tvoria rôznorodú skupinu látok. Je problematické 
nájsť vhodné kritérium na ich delenie. Zjednodušene ich delíme 
na 2 skupiny:  

• prirodzené antioxidanty, 
• syntetické antioxidanty. 

Prirodzené antioxidanty 

Medzi prirodzené antioxidanty zaraďujeme látky, ktoré vie 
človek produkovať alebo ich prijíma v potrave a ktoré sa zapájajú 
do metabolizmu (napr. vitamíny).  

Hydrofilné antioxidanty 

Hydrofilné antioxidanty rozdeľujeme na intracelulárne 
a extracelulárne. 

 
Intracelulárne 
Enzýmové: superoxiddismutáza, kataláza, glutatiónperoxidáza 
Neenzýmové: glutatión 
 
Extracelulárne 
Vysokomolekulárne:  
• albumín a iné bielkoviny, obsahujúce–SH skupiny, 

transferín, ceruloplazmín, haptoglobín, hemopexín 
 

Nízkomolekulárne:  
• kyselina askorbová (je i intracelulárna),  
• kyselina močová (významný antioxidačný metabolit) 

(Pecháň, 1995),  
• bilirubín,  
• polyfenoly (transresveratrol) a polyfenolové bioflavonoidy 

(cyanidin, kvercetín, rutín a iné) 
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Lipofilné antioxidanty 

• vitamín E (α-tokoferol), 
• karotenoidy (β-karotén, lykopén), 
• ubichinol (redukovaná forma koenzýmu Q10), 
• estrogény a niektoré steroidy, a iné.  

Amfofilné antioxidanty 

• kyselina lipoová, 
• melatonín, 
• niektoré polyfenolové bioflavonoidy, 
• niektoré syntetické antioxidanty – napr. 21-aminosteroidy 

(lazaroidy).  

Syntetické antioxidanty 

Látky používané 
ako činidlá 

Látky používané ako lieky 

Butylhydroxytoluén 
 Dimetylsulfoxid 
 Dimetylthiourea 

N-acetylcysteín 
Alopurinol 
21- aminosteroidy 
(lazaroidy) 
Blokátory kalciových 
kanálov 
Captopril a ďalšie ACE 
inhibítory 
Deferoxamín, 
penicilamín 
     a iné chelatačné látky 
Fenylbutazón   

Indometacin 
Lokálne  
     
anestetiká 
Manitol 
Probucol 
Promethazin 
Propranolol 
Statíny 

Tabuľka č. 1  Príklady umelých antioxidantov 
Zdroj: Racek (2003)  

 
Niektoré lieky majú antioxidačný účinok rôznej intenzity. 

Medzi látky používané ako činidlá patria napr: 
Butylhydroxytoluén, Dimetylsulfoxid, Dimetylthiourea. Medzi 
látky používané ako lieky zaraďujeme napr: N-acetylcysteín 
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Indometacin, Captopril a ďalšie ACE inhibítory, Promethazin, 
blokátory kalciových kanálov, Probucol, Deferoxamín, 
penicilamín, Propranolol atď. Ich príklady zobrazuje tabuľka č. 1 
(Racek, 2003). 

Medzi syntetické antioxidanty zaraďujeme i prirodzené látky, 
ktoré sú chemicky modifikované, čím získavajú požadované 
vlastnosti. Napríklad zabudovaním vedľajšieho hydrofóbneho 
reťazca vznikne z vitamínu C látka rozpustná v tukoch, a teda 
lepšie prenikajúca bunečnou membránou.  

Voľné radikály vznikajú v ľudskom organizme z rôznych 
príčin. Majú pozitívne účinky, ale pri nepriaznivých vonkajších 
i vnútorných vplyvoch, kedy sa ich počet v organizme zvýši, 
podieľajú sa na vzniku mnohých chronických civilizačných 
ochorení. Ich škodlivé pôsobenie v organizme za vzniku 
oxidačného stresu podnecuje nesprávny životný štýl jedinca, 
strava bohatá na tuky, chudobná na príjem vlákniny 
a antioxidantov z rôznych požívatín, spojený s fajčením, vysokou 
spotrebou alkoholu a liečiv, nedostatkom aktívneho pohybu, 
kvalitou životného a pracovného prostredia. Náš organizmus má 
proti pôsobeniu voľných radikálov vybudovaný ochranný systém, 
antioxidanty. Tie však produkuje iba v obmedzenom množstve. 
Pri nesprávnom životnom štýle stúpa ich potreba v organizme. 
Preto je dôležité dopĺňať antioxidanty vhodnou stravou v ich 
prirodzenej forme, v nutnom prípade užívaním syntetických 
prípravkov (vitamín C, vitamín E, selén, koenzým Q a iné). 
Vo výžive je snaha uprednostňovať prirodzené zdroje pred 
syntetickými, nielen pre ich vyššiu účinnosť, ale aj preto, že príliš 
vysoké dávky syntetických antioxidantov môžu spôsobiť celý rad 
vedľajších účinkov, dokonca opäť oxidačný stres (Kimáková 
a kol., 2012; Cimboláková a kol., 2018). 

Medzi vybrané voľnopredajné prípravky s obsahom 
antioxidantov dostupné na Slovensku patria koenzým Q10, 
melatonín, antioxidačné vitamíny (vitamín A – retinol, 
karotenoidy, vitamín C – kyselina askorbová, vitamín E – 
tokoferol), antioxidačné substráty (kyselina lipoová; stopové 
prvky zinok, selén), liečivá s antioxidačnými účinkami 
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(N-acetylcysteín, nesteroidné antiflogistiká, ibuprofen, nimesulid), 
rastlinné výťažky (flavonoidy flavín a rutín, resveratrol, silymarín) 
(Pella a kol., 2011; Pella a kol., 2012; Ďuračková, 2014; Kimáková 
a Pavlík, 2017). 

Radikálna zmena štruktúry výživy, smerom k podstatnému 
zvýšeniu spotreby hlavných zdrojov prírodných antioxidantov 
(ovocia, zeleniny, rastlinných olejov, obilnín, orechov, strukovín, 
húb a pod.), zmena životného štýlu, ako aj ozdravenie životného 
prostredia, poskytuje jedno z možných riešení pre zníženie vysokej 
úmrtnosti na kardiovaskulárne a nádorové ochorenia a ďalších 
civilizačných ochorení na Slovensku. Skutočnosť, či bude jedinec 
zdravý a či podľahne niektorej z civilizačných ochorení, je 
vo veľkej miere v jeho rukách. Hlavne v jeho strave a vo vlastnom 
životnom štýle. 

 
3.7 Voda 

Všetka voda v biosfére, vrátane vodných pár sa nazýva 
hydrosféra. Voda patrí k najrozšírenejším látkam na Zemi. 
Na zemi je asi 1 400 300 000 km3  vody, ktorá pokrýva 71 % 
zemského povrchu. Z toho 97 % je voda slaná, ostatné 3 % voda 
sladká. Z týchto 3 %, t. j. 40 200 000 km3, sú tri štvrtiny vody 
viazané v ľadovcoch a vo večnom snehu, iba necelé 1 % je bežne 
využiteľné. Voda na Zemi tvorí neustály hydrologický cyklus. 
Najviac vody sa vyparuje z oceánov, časť sa vracia zrážkami, 
zvyčajne vo forme dažďa. Na súši časť vody vytvára zásoby 
podzemných vôd a ostávajúca sa vracia riekami späť do oceánu. 
Ochrana hydrosféry je pre človeka životne nevyhnutná 
(Holéczyová a kol., 2011).  

Pohyb vody je pri jej kolobehu v prírode absolútny, teda, nedá 
sa zničiť ani umele vyvolať. Voda nemôže existovať bez pohybu. 
Je súčasťou životného prostredia, nevyhnutnou zložkou 
živočíšnych, rastlinných tiel a samozrejme, súčasťou organizmu 
človeka. V tele sa podieľa na transporte živín, zúčastňuje sa 
na  príjme, premene i vylučovaní metabolitov. Fyzicky nie je 
spotrebovaná pri metabolických procesoch, ale mení sa jej farba, 
teplota a chemické zloženie.  
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3.7.1 Význam vody v ľudskom organizme 

Vodné prostredie, v ktorom vznikol život, môžeme sledovať 
i v zložení rastlín a organizmov. Človek po narodení obsahuje až 
97 % vody, 65 ročný má v tele asi 70 % tekutiny. Pre organizmus 
má voda niekoľko priorít a to: 

• pôsobí ako rozpúšťadlo anorganických a organických látok 
v tráviacej sústave,  

• zúčastňuje sa látkovej premeny, 
• je dôležitou súčasťou telových tekutín (krv, miazga), 
• podieľa sa na termoregulácii organizmu. 

Organizmus vodu stráca dýchaním, potením a vylučovaním, 
z tohto dôvodu ju musí každodenne opakovane prijímať. Človek 
pre životné funkcie potrebuje denne prijať 2,5 až 3 litre vody, 
v horúčavách a v extrémnych podmienkach (ťažká fyzická práca 
pri vysokých teplotách a podobne) viac, aj 5-7 litrov vody 
(Ševčíková a kol. 2006).  

Biologicky hodnotná pitná voda nenahrádza človeku len straty 
vody, ale zaisťuje aj prísun stopových prvkov, ktoré sú 
neoddeliteľnou súčasťou správnej výživy človeka. Samozrejme, 
voda má svoju každodennú nezastupiteľnú funkciu i pri osobnej 
hygiene jednotlivca – na umývanie, čistenie, pri rekreácii 
i pri  športe. Tiež má svoj nezastupiteľný význam pri vytváraní 
vhodných mikroklimatických pomerov a v životnom prostredí 
i funkciu estetickú a kultúrnu. Život človeka podmieňuje voda 
plnením viacerých funkcií, z ktorých je najdôležitejšia funkcia 
fyziologická, hygienická, kultúrna, estetická (Rovný a kol., 1995).   

 
3.7.2 Vznik pocitu smädu 

Smäd vzniká v dôsledku určitých fyziologických pochodov 
v ľudskom organizme. Zjednodušene ich môžeme zhrnúť 
do nasledovných bodov:  

1. Objem buniek sa zníži pri zachovaní konštantného 
množstva solí vo vnútri buniek. Receptory pre tento 
„osmotický“ smäd sú osmoreceptory umiestnené v mozgu.  
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2. Pokles objemu mimobunkovej (extracelulárnej) tekutiny 
zaregistrujú senzory, tzv. objemové receptory, ktoré sa 
nachádzajú v stenách kardiovaskulárneho systému, 
v stenách veľkých žíl v blízkosti srdca. 

3. Súčasné spolupôsobenie týchto bodov  vyvolá zvlášť silný 
smäd (Javorka, 2009; Schmidt, 1993; Béder a kol. 2005). 

Sucho v ústach pri nedostatku vody je spôsobené zníženou 
sekréciou slín. Je to iba sprievodný príznak (symptóm). Smäd 
neutíši iba zvlhčenie úst, alebo miestne znecitlivenie (lokálna 
anestézia) či iné (napríklad denervácia). Zvlhčenie úst pomôže iba 
pri suchu v ústach bez nedostatku vody (napr. pri rozprávaní 
či fajčení), kedy vzniká vzniká tzv. falošný smäd.  

Na smäd sa organizmus nedokáže adaptovať. Utíšenie 
smädu je vo všetkých prípadoch možné iba prijatím potrebného 
množstva vody pitím, žalúdočnou sondou alebo infúziou. 

Primárne pitie – je to pitie vody ako dôsledok smädu. 
Sekundárne pitie – všetko ostatné pitie bez jasnej potreby 

prívodu vody. To znamená, keď prijímame tekutiny v čase, kedy 
nemáme smäd. Táto potreba je vysoko individuálna, stanovená 
veľmi presne na základe predchádzajúcich skúseností organizmu 
alebo iných neznámych mechanizmov (Trojan a kol. 2003). 

Odpadové látky sa vylučujú z organizmu močom, obličkami. 
Pri nedostatočnom príjme tekutín sa začína „zahusťovať“ krv, 
narúša sa pomer medzi sodíkom a draslíkom. Túto situáciu 
registrujú osmoreceptory. Ten vyšle pocitovú túžbu prijať tekutinu 
a súčasne impulz do obličiek, aby znížili vylučovanie množstva 
tekutín. Regulačný mechanizmus v našom tele je potrebné 
rešpektovať. Na tento stav neexistuje žiadna liečba, je potrebné 
vedome piť vodu.   

 
Prah smädu 
Voda tvorí 70 – 75 % hmotnosti človeka (tukové zásoby 

organizmu neberieme do úvahy). Dlhodobo kolíše množstvo vody 
iba ± 0,22 % telesnej hmotnosti, u 70 kg muža teda iba okolo ± 150 
ml. Ak stratí organizmus vodu v množstve väčšom ako je 0,5 % 
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jeho hmotnosti, teda okolo 350 ml (pri celkovej hmotnosti tela 70 
kg), je dosiahnutý prah a vzniká prvý pocit smädu. Znížený prah 
smädu majú najmä deti a starí ľudia, ale i pacienti pri niektorých 
chorobách centrálneho nervového systému (stav po náhlych 
mozgovo-cievnych príhodách, porážkach, pri Alzheimerovej 
chorobe či po stavoch porušeného vedomia a pri rôznych formách 
demencie). Znížený prah smädu do istej miery majú i ženy 
(Javorka, 2009). Voda zabezpečuje v organizme človeka niekoľko 
funkcií. Zaisťuje látkovú výmenu. Pomáha vyplavovať škodlivé 
látky. Napomáha správnej funkcii obličiek a iných orgánov. Jej 
priemerná spotreba ja asi 35 g na 1 kg hmotnosti. Nášmu 
organizmu by sme mali dodávať denne kvalitnú, dostatočne tvrdú 
pitnú vodu. Odporúča sa v množstve asi 2-3 litre. Dýchaním 
strácame asi 0,3 l vody, močom a stolicou 1,5 l  a asi 0,5 l sa stráca 
kožou. Dopĺňať tekutiny treba v malých dávkach v priebehu celého 
dňa. Odporúča sa ráno nalačno vypiť 0,5 až 1 l vody podľa telesnej 
hmotnosti (Trojan a kol., 2003).  Základ pitného režimu by mala 
tvoriť čistá voda. Predpokladá sa, že chlór v pitnej vode nemá 
škodlivé účinky i keď na túto tému začína mať mnoho odborníkov 
iný názor. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) stanovila 
limit 5 mg chlóru na liter vody, u nás je to najviac 0,3 mg. 
Uprednostňovať by sa mala nesýtená voda. Oxid uhličitý 
prekysľuje organizmus, vyvoláva tlak na bránicu, ťažkosti 
s trávením, tachykardiu a Roemheldov syndróm (neurčitý tlak 
na hrudníku). Za vhodné sa považujú aj nesladené bylinné alebo 
ovocné čaje. Vhodné sú aj čerstvé ovocné alebo zeleninové šťavy. 
Obsahujú vitamíny, minerály a fytoprodukty. Minerálna voda 
by mala byť iba doplnkom v pitnom režime. Jej denná spotreba 
u športovcov by mala byť najviac 0,5 litra. Najvhodnejšie 
minerálne vody na každodenné pitie sú s obsahom do 400 mg 
minerálov na liter (väčšina minerálok obsahuje 400-1200 mg/l). 
Pre zdravie sú najvýhodnejšie vody s vysokým obsahom kália 
a magnézia, ale s nízkym obsahom nátria. Nedostatok tekutín 
podporuje vznik zápchy. Znamená zvýšenú záťaž pre 
kardiovaskulárny systém. Zvyšuje riziko prehriatia organizmu 
najmä v lete. Môže spôsobiť dehydratáciu (Ševčíková a kol. 2006). 
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4 NESPRÁVNA VÝŽIVA A JEJ DÔSLEDKY 

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa na zdravotnom 
stave obyvateľov podieľa zdravotníctvo 10 %, genetické faktory 
asi 20 %, životné a pracovné podmienky 20 % a životný štýl až 
50 %. Pojem nesprávna výživa zahŕňa nevhodný výber stravy, 
skladbu stravy, ale súčasne aj nesprávny režim prijímania stravy. 
Nesprávna výživa sa vyznačuje:  

• vysokým obsahom energie, 
• vysokým obsahom tuku, 
• vysokým obsahom soli, 
• nízkym obsahom vlákniny, 
• nízkym obsahom vitamínov a minerálnych látok 

(Ševčíková a kol. 2006).  
 

4.1  Zdravotné dôsledky nesprávnej výživy 

Malnutrícia je definovaná ako globálne alebo parciálne 
zhoršenie stavu výživy o viac ako 10-15 % pod normálne hodnoty 
BMI. Bielkovinová malnutrícia je spojená s poklesom 
koncentrácie albumínu a bielkovín v plazme a zhoršenými 
parametrami bunkovej imunity. Malnutríciu môžeme rozdeliť do 
dvoch hlavných skupín, v praxi bývajú však kombinované. 

Marazmus vzniká pri nedostatku nebielkovinových živín 
i bielkovín. Vedie k postupnému odbúravaniu svalových 
bielkovín. Príznačná je kachexia, ale bez výrazného úbytku 
viscerálnych bielkovín. Proteosyntéza môže po dlhú dobu 
pretrvávať v pásme fyziologických hodnôt. 

Kwashiorkor vzniká pri nedostatku bielkovín v potrave. 
Ostatné zložky v potrave sú dostatočné. Môže byť dokonca 
prítomná i obezita, hepatomegália so steatózou pečene. Výrazné 
zmnoženie extracelulárnej tekutiny. Spolu s retenciou soli 
a hypoproteinémiou môže viesť k tvorbe opuchov. Hmotnosť 
v tomto prípade zostáva konštantná alebo narastá. Liečba závisí 
od nutričného stavu pacienta. Stabilizovať sa musí vodná 
a elektrolytová rovnováha. Kombinuje sa parenterálna, enterálna 
a orálna výživa (Rácz a Kuzmová, 2004).  
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Nadhmotnosť a obezita – strava s vysokým obsahom energie 
má za následok rozvoj obezity. Obezita je v posledných rokoch 
jedným z najzávažnejších a najčastejších metabolických ochorení. 
V roku 1997 bola vyhlásená Svetovou zdravotníckou organizáciou 
za celosvetovú epidémiu. Je rizikovým faktorom pre vznik 
chronických, život ohrozujúcich ochorení. Medzi ne zaraďujeme 
napríklad kardiovaskulárne ochorenia. Čím vyšší stupeň obezity, 
tým väčšia pravdepodobnosť rozvoja aterosklerózy, osteoartrózy, 
dýchacích ťažkostí, muskulo-skeletárnych problémov, ochorení 
žlčníka, kožných ochorení, zníženej fertility (Štefková a kol., 
2013; Buková a kol., 2014; Zusková a kol., 2015). U mužov je 
obezita popisovaná ako rizikový faktor karcinómu prostaty, 
hrubého čreva a konečníka. U žien výskyt karcinómu ovárií, 
cervixu a prsníkov. Jej psychologickým následkom sú často aj 
depresie a znížená sebadôvera. Má úzky vzťah s predčasnou 
úmrtnosťou a rastom ekonomických nákladov. Percento obezity 
vzrastá nielen u dospelej populácie. Stala sa vážnym ochorením 
mladých ľudí a nevyhýba sa ani deťom. Zlé stravovacie návyky 
v rodinách a nedostatok pohybu majú za následok jej zvyšovanie. 
Obezitu podľa pôvodu delíme na primárnu a sekundárnu. 

Primárna obezita sa vyskytuje najčastejšie. Na jej vzniku sa 
podieľa predovšetkým pozitívna energetická bilancia. Vyznačuje 
sa nerovnováhou v príjme potravy, keď je vyšší energetický príjem 
ako výdaj. Tento nepomer je výsledkom nesprávneho životného 
štýlu a súvisí aj s nedostatkom fyzickej aktivity. 

Na vzniku sekundárnej obezity sa podieľajú ochorenia ako 
napríklad poruchy endokrinných žliaz, mozgové nádory, užívanie 
niektorých druhov liekov (antidepresíva, antihistaminiká, 
kortikoidy a ďalšie). Tento typ obezity je však zriedkavejší 
a vyliečenie základného ochorenia, alebo vysadenie liekov vedie 
k poklesu hmotnosti. 

Podľa miesta uloženia tuku rozlišujeme dva klinické typy 
obezity – androidný typ a gynoidný.  Práve androidný typ obezity 
so sústredením tuku abdominálne, viscerálne (s maximom 
v brušnej dutine – telo má tvar jablka) sa považuje za rizikový 
faktor aterosklerózy. Viscerálna obezita je charakteristická 
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ukladaním tuku okolo vnútorných orgánov. Nemusí byť spojená 
s obezitou, ale jej zdravotné následky sa spájajú podobne 
ako pri androidnom type s aterosklerózou. Na určenie stupňa 
obezity sa v epidemiologických štúdiách používajú viaceré 
metódy, ale najmä BMI , WHR index, obvod pása. Body mass 
index (BMI) sa vypočíta ako  

 
telesná hmotnosť (kg) / telesná výška2 v metroch 

 
Poskytuje mieru nadváhy a obezity pre obe pohlavia a všetky 
vekové kategórie dospelých. Jeho index vyjadruje mieru podváhy, 
nadváhy a obezity u dospelých. Pri redukčných diétach dochádza 
k strate svalstva a pri následnom náraste tukového tkaniva, ktoré je 
ľahšie ako svalová hmota, výsledok môže byť skreslený 
(Ševčíková a kol. 2006).  

 
Klasifikácia BMI: 

• podváha: pod 18,5 – stredné až vysoké riziko, 
• normálna hmotnosť:  18,5 až 24,9 – nízke riziko, 
• nadváha  25,0 – 29,9  –  zvýšené riziko, 
• obezita  30,0 – 39,9  – vysoké riziko, 
• extrémna obezita:  nad 40 – veľmi vysoké riziko. 

WHR index (Waist to Hip Ratio) sa vypočítava z pomeru 
obvodu pása (v horizontálnej rovine cez pupok) k obvodu bokov 
(v horizontálnej rovine v mieste trochanterov). Používa sa textilná 
pásová miera na určenie typu obezity a ako indikátor 
kardiovaskulárnych ochorení. Podľa niektorých autorov je index 
WHR spoľahlivejší ako BMI, pretože dokáže zachytiť centrálny – 
androidný typ obezity. Je nutné upozorniť, že sa používa niekoľko 
definícií merania pása. Pri porovnávacích štúdiách je z tohto 
dôvodu potrebné zistiť, ktorá definícia bola na meranie použitá. 

Obvod pása informuje o hodnotách vnútrobrušného tuku. 
Považuje sa za lepší indikátor  intraabdominálneho tuku ako BMI. 
Používa sa ako jeden z hlavných kritérií pri určovaní 
metabolického syndrómu. Podľa výsledkov rôznych štúdií dokáže 
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lepšie identifikovať rizikové faktory kardio-metabolických 
ochorení ako sú dyslipidémia, hyperglykémia a diabetes mellitus.  

• Muži: 
o zvýšené riziko – nad 94 cm,     
o vysoké riziko – nad 102 cm. 

• Ženy: 
o zvýšené riziko – nad 80 cm,   
o vysoké riziko  – nad 88 cm. 

4.1.1 Hypertenzia 

Z hľadiska  kardiovaskulárneho rizika je optimálny tlak krvi 
menší ako 120/80 mmHg. Patrí medzi najčastejšie dôsledky 
obezity. Podľa prieskumov NCZI sa potvrdilo, že u obéznych osôb 
v produktívnom veku (BMI, WHR index) je prevalencia 
hypertenzie 4x vyššia ako u osôb s odporúčaným BMI. Pri 
hypertenzii bola dokázaná zvýšená produkcia voľných 
kyslíkových radikálov, ktorá môže byť zodpovedná za zhoršenú 
vazodilatáciu. Podávanie antioxidantov pri hypertenzii zabránilo 
zvýšeniu tlaku krvi. Štúdia DASH (Dietary Approaches to Stop 
Hypertension) sledovala vplyv zelenino-ovocnej diéty na krvný 
tlak hypertenzných pacientov. Rozsiahle klinické štúdie 
nepotvrdili benefičný vplyv antioxidantov pri vyvinutej klinickej 
hypertenzii. Podľa uvedených zistení sa zdá, že strava bohatá 
na ovocie a zeleninu môže slúžiť skôr ako prevencia, než liečba 
hypertenzie (Ševčíková a Jurkovičová, 2010). 

Zmenou životného štýlu možno zabrániť rozvinutiu 
hypertenzie a dosiahnuť normálne hodnoty krvného tlaku. 
Odporúča sa redukcia hmotnosti pri obezite, redukcia príjmu soli, 
zmena stravovania, fyzická aktivita, obmedzenie nadmernej 
konzumácie alkoholu, eradikovať tabakizmus. V úprave 
stravovania sa odporúča namiesto soli uprednostňovať rastlinné 
koreniny, uprednostňovať surové potraviny pred  spracovanými, 
konzervovanými a instantnými. Zabezpečiť zvýšený príjem 
draslíka, ktorý sa nachádza najmä v ovocí (banány, marhule, 
sušené slivky), v zelenine (strukoviny, zemiaky v šupke, tekvica) 
a rybách. Počas posledných 10 rokov sa ukazuje, že zvýšený 
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príjem draslíka a diétne odporúčania založené na diéte DASH 
(diéta bohatá na ovocie, zeleninu, nízkotučné mliečne výrobky 
so zníženým obsahom cholesterolu a saturovaného tuku) znižuje 
tlak krvi.  

 
4.1.2 Inzulínová rezistencia 

Glukóza je najdôležitejším sacharidom v organizme. Je 
bezprostredným dodávateľom energie pre všetky bunky, 
predovšetkým pre nervové bunky centrálneho nervového systému. 
Normálna koncentrácia glukózy (glykémie) v krvi je 4,0-6,0 
mmol/l.  Zdravý organizmus si ju udržiava predovšetkým 
hormonálnou reguláciou. Pri zvýšení koncentrácie glukózy v krvi 
sa zvyšuje sekrécia inzulínu v pankrease. Inzulín podporuje 
ukladanie glukózy s následnou tvorbou glykogénu, čím hodnota 
glykémie klesá. Inzulín je hormón potrebný na premenu cukrov, 
škrobov a iných látok na energiu potrebnú pre každodenný život. 
Inzulínová rezistencia je stav, pri ktorom telo nie je schopné 
správne využívať inzulín. Popisuje sa ako novoobjavený rizikový 
faktor kardiometabolického rizika. Vysoká  glukóza v krvnej 
plazme poškodzuje cievy a nervy, spôsobuje komplikácie ako 
napríklad srdcové ochorenia a mozgové príhody. Zvýšená hladina 
cukru v krvi môže súvisieť so zlou životosprávou, nadmernou 
výživou a obezitou (Rácz a kol., 2012).  
 

4.1.3 Dyslipoproteinémie 

Zvýšené hladiny tukov v krvi majú za následok vznik a rozvoj 
aterosklerózy a súvisiacich chronických ochorení. Lipidy v krvi 
cirkulujú vo forme lipoproteínov. Sú to častice s hydrofilným 
povrchom. Skladajú sa z vrstvy fosfolipidov a bielkovinových 
apolipoproteínov. Jadro majú zložené z triacylglycerolov a esterov 
cholesterolu. Rozdelenie dyslipidémie: 
• primárna – podmienená odchýlkami v genetickej výbave, 
• sekundárna – zapríčinená zlou životosprávou, hypotyreózou, 

obezitou, konzumáciou alkoholu, zvýšenou hladinou cukru 
v krvi, užívaním kontraceptív a inými príčinami.              
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LDL cholesterol je lipoproteín  s nízkou hustotou, je jeden 
z najrizikovejších. Pretrváva dlho v cirkulácii. Je veľmi pomaly 
vychytávaný pečeňou a vďaka malému objemu dobre preniká 
do priestoru endotelu. Je podkladom vzniku penových buniek 
a aterogénneho  plátu. 

HDL cholesterol zabezpečuje opačný proces – transport 
cholesterolu zo steny ciev do pečene. Vylučuje sa žlčou. Pôsobí 
ako relaxačný faktor endotelu, upravuje jeho dysfunkciu. Pôsobí 
protizápalovo, bráni prieniku leukocytov do subendotelového 
priestoru. Inhibuje apoptózu a sekundárnu hemostázu. Jeho nízke 
hodnoty sú spojené s výrazne vyšším rizikom aterotrombotických 
príhod. Jeho nízke hladiny sa vyskytujú pri abdominálnej obezite, 
inzulínovej rezistencii, u osôb s fyzickou inaktivitou a u fajčiarov. 
Liečba nízkych hladín HDL je založená predovšetkým na úprave 
životosprávy, znížení BMI, abstinencii fajčenia a zvýšení 
pohybovej aktivity.  

Triacylglyceroly – ich aterogenita je závislá na veľkosti častíc. 
Rizikové sú malé častice veľmi nízkej hustoty (malé VLDL) 
a strednej hustoty (IDL). Ich vysoká hladina býva spojená 
s nízkym HDL a vysokým LDL cholesterolom. 

Dyslipoproteinémie ovplyvňuje strava bohatá na živočíšne tuky 
a cholesterol, v dôsledku čoho riziko srdcovo-cievnych chorôb 
stúpa. Nevhodné potraviny sú najmä: tučné mäso, vnútornosti, 
maslo, plnotučné syry, plnotučné mlieko, smotana, zmrzlina, 
margaríny z palmového a kokosového oleja, čokoláda, údeniny. 
Na úpravu je tiež dôležitá pravidelná a dostatočná konzumácia  
čerstvého ovocia a zeleniny, dostatočný príjem  potravín, ktoré 
obsahujú ochranné nutrienty antioxidanty – vitamíny, flavonoidy, 
minerálne látky a stopové prvky (Ševčíková a kol. 2006; 
Ševčíková a Jurkovičová, 2010). 
 
4.2  Potravový reťazec 

Potravový reťazec predstavuje prenos látok medzi 
producentmi, konzumentmi a reducentmi. Pri prenosoch potravy 
medzi jednotlivými zložkami dochádza k stratám energie vo forme 
odpadu, trusu, či pri dýchaní. Potravový reťazec je z tohto dôvodu 
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obmedzený z hľadiska počtu článkov na štyri až päť. Rozlišujeme 
tri základné typy potravových reťazcov: 
• pastevno-koristnícky – založený na vzťahu predátor-korisť, 

smerom nahor sa populačná hustota dravcov znižuje a veľkosť 
jedincov zväčšuje (riasy – planktón – drobné ryby – dravé ryby 
– človek), 

• parazitický – založený na vzťahu parazit-hostiteľ, na vrchole 
je populácia hyperparazita, veľkosť tela parazitov sa zmenšuje 
ale ich počet sa zväčšuje (cicavec – parazitujúci hmyz – 
parazitické baktérie – bakteriofágy / vírusy baktérií), 

• dekompozičný (detritový) – vedie od odumretých tiel 
k mikroorganizmom, ktoré sa nimi živia, veľkosť tela 
dekompozitorov sa zmenšuje, ich hustota sa zväčšuje 
(odumretý organizmus – saprofytický hmyz – huba – baktérie) 

Potravové reťazce sú konečné systémy, ktoré sú závislé 
na množstve potravy a veľkosti primárnej produkcie.  

 

4.3  Potravinová pyramída 

Systém potravinovej pyramídy rozdeľuje jednotlivé zložky 
potravy do samostatných skupín podľa ich vlastností, rôznosti 
obsahu živín, a teda aj do určitej frekvencie v akej tieto potraviny 
konzumovať. Jej hlavné heslo však znie: Všetko, ale v správnej 
miere.  Optimálne je jedávať 5 dielov obilnín, 2 diely zeleniny, 
1 diel mäsa. 
• Prízemie pyramídy – najväčšie zastúpenie v našom jedálničku 

by mali zastupovať obilniny. Do tejto sekcia patria: obilniny, 
pekárenské výrobky – avšak celozrnné výrobky a pečivo, 
prirodzená nelúpaná hnedá ryža, zemiaky v šupke, celozrnné 
cestoviny, 

• Prvé podlažie zastupuje v dennej strave predovšetkým 
zelenina a ovocie, pričom zelenina je zastúpená väčším dielom 
ako ovocie, pre vyšší obsah vlákniny; a ak sa snažíte chudnúť, 
aj pre menší obsah cukru. 

• Druhé podlažie – sem patria potraviny bohaté na bielkoviny, 
teda s vysokým obsahom proteínov, dôležitých na stavbu 
buniek a ich rast. Rozlišujeme tu dve skupiny: 
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o mlieko a mliečne výrobky – tvrdé syry, tvaroh, 
nízkotučné výrobky, 

o hydina, ryby, vajcia, strukoviny. Najvhodnejšie z tejto 
skupiny sú ryby, obsahujú dôležité nenasýtené 
omega-3-kyseliny a okrem toho ich telo strávi bez 
odpadu a sú ľahké na žalúdok. Potom ďalej hydina, 
hovädzie mäso a bravčové. Mäsa sa odporúča 
všeobecne jesť menej, pretože pri metabolizme mäsa 
sa uvoľňuje kyselina močová, ktorá poškodzuje kĺby 
a zapríčiňuje vznik reumatizmu. 

• Tretie podlažie tvoria všetky „prehrešky moderného 
stravovania“. Či už ide o cukor ako taký, soľ a sladkosti, týka 
sa produktov z bielej múky ako napríklad vianočka či 
croissant, alkoholu, údenín a červeného mäsa. 

Potravinová pyramída (obrázok č. 9) je určená ľuďom zdravým 
s normálnou hmotnosťou. Samozrejme, že ľudia s vyšším výdajom 
energie a rastúcim deťom sa dávky upravia. Je však potrebné 
zabezpečiť, aby boli vždy v správnom pomere.  

Obrázok č. 9 Potravinová pyramída 
Zdroj: vlastný obrázok autorky 
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5 ALTERNATÍVNE TRENDY VO VÝŽIVE 

Pod alternatívnymi spôsobmi stravovania rozumieme rôznu 
skladbu jedálnych lístkov, ktorá sa nejakým spôsobom odlišuje 
od odporúčanej výživovej pyramídy. Zástancovia niektorých 
alternatívnych smerov vo výžive nepovažujú vedecky podložené 
zásady správnej výživy za optimálne pre zdravie. Mnohé z nich 
nevychádzajú z vedecky dokázaných poznatkov. Nezakladajú 
sa na dokázaných tvrdeniach. Založené sú na nových teóriách 
o fungovaní ľudského organizmu a o vplyve výživy na zdravie. 
Charakteristické pre ne je, že sľubujú rýchle a výrazné účinky 
na zdravie. V pozadí sú veľakrát komerčné záujmy so snahou 
o finančný zisk. Nezriedka sú súčasťou filozofických smerov 
(Béder, 2005).  

Pre alternatívny smer sa často rozhodnú ľudia, ktorí majú 
zdravotné problémy a západná medicína im nedokázala pomôcť. 
Začnú venovať výžive väčšiu pozornosť. Konzumujú viac ovocia, 
zeleniny, menej jednoduchých cukrov, tukov a podobne. Niektoré 
alternatívne výživové odporúčania však môžu mať za následok 
nedostatočný príjem živín a následne vážne poruchy zdravia. 
Ak zaznávajú význam bežných liečebných postupov, môžu mať 
katastrofálne následky (odmietanie operácie, chemoterapie 
a podobne). Medzi odborníkmi z oblasti výživy a mnohými 
lekármi je akceptovanou alternatívou stredomorská strava 
a vegetariánstvo. Najmä jeho miernejšie formy. Pod pojmom 
alternatívne stravovanie si predstavujeme  iný životný štýl, ktorý 
prináša aj nový pohľad na vnímanie spôsobu života. Dôvody 
na zmenu štýlu môžu byť rôzne. Ale v každom prípade ide 
o človeka, ktorý je odhodlaný na zmenu vo svojom živote, 
v protiklade s človekom, ktorý zotrváva v nezdravom životnom 
štýle čakajúc pomoc zvonku. Niektoré stravovacie smery nie sú 
podložené vedeckými argumentmi. Opierajú sa o emócie, 
filozofické presvedčenie a tradíciu. Čo je ale prospešné, 
presadzujú umiernenosť vo výžive, duševnú pohodu a celkovú 
vnútornú harmóniu človeka, čo môže prispieť k zdraviu. Človek 
potrebuje asi 50 výživových faktorov, pri pestrej strave je ich 
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deficit málo pravdepodobný, ale žiadna potravina nie je pre 
človeka nepostrádateľná. Alternatívna výživa zahŕňa okrem 
vegetariánskych a makrobiotických diét aj stravu pripravenú z tzv. 
biopotravín a rôzne iné diéty, ako výživa podľa krvných skupín, 
delená strava a ďalšie (Ševčíková a kol., 2006). 

 
5.1 Vegetariánstvo  

Vegetariánska strava je orientovaná na výber rastlinnej potravy. 
Považuje sa za akýsi rituál náboženstva a možno ju hodnotiť 
z hľadiska zdravia, ekológie a ekonomiky. Poznáme niekoľko 
variantov vegetariánskej výživy, nimi sú:  
• absolútni vegetariáni alebo tzv. vegáni, ktorí konzumujú 

výhradne len rastlinnú stravu. To sa týka i vylúčenia 
živočíšnych produktov aj hmyzu – akým je med,  

• frutariáni, zakladajú si na princípe konzumácie produktov 
absolútne prírodných. Jedia len surové alebo sušené plody 
ovocia, oriešky, med a taktiež olivový olej,  

• laktovegetariáni, konzumujú rastlinnú stravu, tiež mlieko 
a mliečne výrobky, 

• laktoovovegetariáni, rastlinné stravovanie dopĺňajú o mlieko 
a mliečne výrobky, tiež vajcia,  

• semivegetariáni alebo tzv. parciálni vegetariáni, prijímajú 
rastlinnú stravu s určitými druhmi mäsa – najmä vylučujú 
červené mäso. Konzumujú ryby a hrabavú hydinu, tiež 
nízkotučné mliečne výrobky. Takmer vyhovujúca forma 
vegetariánstva,  

• pescovegetariáni, konzumujú rastlinnú stravu s pridaním rýb, 
• pulovegetariáni, konzumujú rastlinnú stravu s pridaním 

hrabavej hydiny (Ševčíková, 2006).   

Formy vegetariánstva sú z hľadiska veku a stavu človeka 
rizikom ohrozenia pre zdravie organizmu. Najmä deti, 
dospievajúci, starí ľudia, chronickí chorí, tehotné a dojčiace ženy 
sú ohrozenou skupinou. Limitujúcim nedostatkom živín výhradne 
v prísnej vegetariánskej strave sú najmä aminokyseliny – zložky 
plnohodnotných bielkovín, vitamíny skupiny B – najmä B12, 
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vitamín D, vyššie polynenasýtené mastné kyseliny, minerálne 
látky – vápnik, zinok a železo. Naopak pozitívom tejto formy 
alternatívneho stravovania je prevencia výskytu neinfekčných 
ochorení, akými sú civilizačné ochorenia – kardiovaskulárne, 
onkologické a diabetes; ateroskleróza, hypertenzia, obezita 
a tráviace ťažkostí spojené s obstipáciou, čiže zápchou (pre vysoký 
prísun vlákniny). Esenciálne aminokyseliny sú pre biochemické 
reakcie v organizme nevyhnutné, výhradne nenahraditeľné 
žiadnou inou zložkou stravy, ako živočíšnym zdrojom potravín. 
Rastlinné bielkoviny majú výrazne nižšiu biologickú hodnotu, 
majú nedostatok dôležitých aminokyselín metionínu a taurínu, 
preto vegetariánstvo u mnohých výrazne ovplyvňuje negatívne rast 
organizmu. Preto je najväčší nedostatok aminokyselín u „čistých“ 
vegánov. Cieľom vegetariánstva by malo byť dosiahnutie 
optimálnej koncentrácie živín dôležitých pre organizmus. 
Laktovegetariáni a laktovovegetariáni majú relatívne dostatok 
plnohodnotných bielkovín, s výnimkou detí, dospievajúcich, 
športovcov, tehotných a dojčiacich žien, kedy sú zvýšené kladené 
nároky organizmu. Taktiež tieto podskupiny vegetariánstva majú 
relatívne dostatok vitamínu B12, riboflavínu, vitamínu D 
a čiastočne vápnika, ktorý získavajú z mlieka a mliečnych 
výrobkov, tiež vajec. Nedostatok železa a zinku je u všetkých 
foriem vegetariánstva výrazný, navyše ich absorbcia 
(vstrebávanie) je tlmené kyselinou fytovou nachádzajúcou sa 
v obilninách a strukovinách, a súčasnou konzumáciou vitamínu C. 
Pre nedostatok železa často nastáva anémia. Môžeme zhrnúť, že 
formy lakto, laktoovo a semivegetariánstva sú takmer vyhovujúce 
bežnej pestrej a zdravej strave zloženej aj zo živočíšnych 
produktov. Pozitívom vegetariánov, keďže konzumujú dostatok 
ovocia a zeleniny, je vysoký príjem vitamínu C aj vlákniny 
(získanej z ovocia, zeleniny, obilnín, celozrnných výrobkov 
a strukovín), ktorá má veľký význam v organizme (prevencia proti 
zápche, vysokej hladine cholesterolu a cukru v  krvi).  
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Prednosti 

 
Riziká 
 

nižší príjem energie 
 
 
nižší obsah tukov (najmä 
živočíšnych)   a priaznivejšie 
zloženie tukovej dávky (pomer 
nasýtených a nenasýtených 
mastných kyselín,  nízky až žiaden 
obsah cholesterolu 
 
nízky príjem soli 
 
 
priaznivejšie zloženie 
sacharidovej dávky (nižší obsah 
sacharózy a vyšší obsah 
polysacharidov) 
 
častejšia konzumácia zeleniny  
a ovocia (vyšší príjem ochranných 
faktorov – karoténov, vitamínu C, 
kyseliny listovej, draslíka, 
vlákniny, fytosterolov) 
 

zvýšené riziko nedostatku 
esenciálnych nutrientov 
 
vysoký obsah vlákniny, fytátov, 
oxalátov v strave zhoršuje 
využiteľnosť minerálov – vápnika 
a železa – nerozpustných zlúčenín 
v črevnom trakte 
 
 
u vegánov je ohrozená saturácia 
organizmu vitamínom B12, D 
 
nedostatočný príjem kyseliny 
linolénovej (vývoj sietnice  
a nervového tkaniva) a taurínu 
(prenos nervového vzruchu) 
 
zvýšené ohrozenie toxickými 
kovmi (kadmium, ortuť, olovo) 
z kontaminovaných rastlinných 
produktov 

 

Tabuľka č. 2 Prednosti a riziká vegetariánskeho stravovania 
Zdroj: Ševčíková a kol., 2006 
 
5.2 Makrobiotické diéty 

Podľa makrobiotiky sú vo výžive komplementárne sily jin 
a jang, u ktorých prebieha snaha o harmóniu. Podľa tejto filozofie 
správnu výživu možno docieliť, ak je pomer jin a jang potravín 5:1 
(napríklad naturálna ryža). Najvyšší stupeň diéty predstavuje čistá 
obilninová strava.  

Makrobiotické diéty sú podobné vegetariánskym, skladajú 
sa najmä z cereálií, zeleniny, morských rias a strukovín. Zo stravy 
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sa vylučuje okrem rýb akékoľvek mäso, mlieko, mliečne výrobky, 
zemiaky, citrusové ovocie, med, ďalšie potraviny a nápoje 
(Ševčíková a kol., 2006). 

Mierne formy makrobiotickej výživy sa hodnotia pozitívne, 
odľahčuje sa metabolizmus, vzhľadom na obmedzený príjem 
cukru, kuchynskej soli, tuku, cholesterolu a vylúčenie priemyselne 
vyrábaných potravín (napríklad konzervy). Pri striktných diétach 
je vysoké riziko nedostatku aminokyselín, vitamínov, minerálnych 
látok. Na tekutiny chudobná strava tiež zaťažuje obličky. Zvlášť 
ohrozené sú osoby z populačných skupín s vyššími výživovými 
nárokmi, napríklad deti a dospievajúci, tehotné a dojčiace ženy, 
seniori, chorí (Ševčíková a kol., 2006). 

 
5.3 Stravovanie na báze biopotravín 

Predstavuje výlučné konzumovanie potravín dopestovaných 
bez použitia pesticídov a umelých (anorganických) hnojív. 
Drobnopestovateľská produkcia biopotravín však nemusí vždy 
zaručovať požadovaný hygienický štandard spracovania, balenia 
a skladovania v obchodoch. Organický hnoj obsahuje také 
makroelementy a mikroelementy, ktoré zviera získalo z krmiva. 
Ak je však krmivo zvierat chudobné na stopové prvky, potom ich 
neobsahuje ani produkovaný hnoj. Alebo ak krmivo zvierat 
obsahuje škodlivé látky, napríklad ťažké kovy, obsahuje ich aj 
hnoj. Pri výrobe biopotravín hrozia veľké straty v dôsledku 
premnoženia škodcov, tiež nemôžu pokryť výživové nároky väčšej 
časti svetovej populácie (Ševčíková a kol., 2006). 

Pozitíva a riziká alternatívneho stravovania je potrebné 
zvažovať vždy vo vzťahu k výživovým potrebám človeka. Takéto 
stravovanie môže byť rizikom v obdobiach života, kedy sú zvýšené 
nároky na kvalitu a kvantitu výživy. Nie je vhodné pre vyvíjajúci 
sa organizmus detí, keďže často jednostranná a nevyvážená výživa 
nezaručuje optimálny príjem všetkých potrebných zložiek 
(Ševčíková a kol., 2006). 
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6  VÝSKUMNÁ ČASŤ 

V štúdii prezentujeme niektoré výsledky dotazníkového 
výskumu o životnom štýle vybraných skupín študentov Lekárskej 
fakulty a Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach so zameraním na zistenie a porovnanie niektorých 
vybraných rizikových faktorov životného štýlu – stravovania,  
výživy a pohybovej aktivity.  

 
Metodika 
 
Cieľom bolo analyzovať rozdiely vo vybraných rizikových 

faktoroch životného štýlu (stravovanie, pohyb a iné) u študentov 
Právnickej fakulty a študentov medicíny na Lekárskej fakulte  
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Výskumnú vzorku 
tvorilo 300 respondentov.   

 
 

 
Graf č. 1 Rozloženie študentov podľa pohlavia na Lekárskej fakulte  
 

27,3 %

72,7 %

muži

ženy
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Graf č. 2 Rozloženie študentov podľa pohlavia na Právnickej fakulte  
 
 

Študenti boli vo veku od 20 do 28 rokov. Vek študentov 
Právnickej fakulty sa pohyboval od 20 do 28 rokov s priemernou 
hodnotou 22,3 roka. Vek študentov Lekárskej fakulty bol 
v rozmedzí od 21 do 27 rokov s priemernou hodnotou 22,1 roka.  

Na výskum sme použili dotazníkovú metódu. Dotazník sa členil 
na viacero tematických okruhov, týkajúcich sa osobných údajov, 
celkového zdravia, výživy a pohybovej aktivity. Z celkového 
počtu (n=300) vyplnilo dotazník na Lekárskej fakulte 109 dievčat 
(72,7 %) a 41 chlapcov (27,3 %). Na Právnickej fakulte vyplnilo 
dotazník 85 dievčat (56,7 %) a 65 chlapcov (43,3 %).  

Výsledky sme spracovali v programe Microsoft Excel pomocou 
matematických štatistík. Pri určovaní frekvencie konzumácie 
požívatín a pohybovej aktivity sme do percentuálneho podielu 
jednotlivých skupín zarátavali aj študentov, ktorí frekvenciu 
konzumácie danej požívatiny, prípadne skúmanej pohybovej 
aktivity neuviedli. Štatistickú významnosť rozdielov medzi 
študentmi oboch fakúlt sme testovali pomocou chí-kvadrát testu 
na 5 % hladine významnosti. Túto metódu sme použili aj 
na testovanie štatistickej významnosti rozdielov v pohybovej 
aktivite medzi mužmi a ženami. 

43,3 %

56,7 %

muži

ženy
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7  VÝSLEDKY 

V oblasti stravovania sme zisťovali frekvenciu konzumácie 
nasledujúcich požívatín: 

• zelenina, 
• ovocie, 
• mäso hovädzie a výrobky, 
• mäso bravčové a výrobky, 
• mäso kuracie a výrobky, 
• ryby, 
• údeniny, 
• mliečne výrobky, jogurty, syry, 
• celozrnné výrobky, 
• sladkosti, 
• slané pochutiny, 
• sladené nápoje, 
• plnotučné potraviny, 
• potraviny s vlákninou. 

Pri každom druhu požívatín bolo možné vybrať z nasledujúcich 
možností: konzumácia denne, raz až dva razy týždenne, raz až dva 
razy mesačne, nikdy. Pri ovocí a zelenine a jej dennej konzumácii 
sme sledovali aj počet dávok ovocia a zeleniny. 

V tabuľkách uvádzame rozdelenie celkového počtu študentov 
do jednotlivých skupín a percentuálny podiel študentov v týchto 
skupinách. Do tohto percentuálneho podielu zarátavame aj 
študentov, ktorí frekvenciu konzumácie danej požívatiny 
neuviedli. Grafy vyjadrujú porovnanie počtu študentov Právnickej 
fakulty a Lekárskej fakulty v jednotlivých skupinách frekvencie 
konzumácie. 

V oblasti pohybovej aktivity bolo možné vybrať 
z nasledujúcich možností: väčšinou nie, rekreačne a pravidelne. 
Pohybovú aktivitu (ľahká pod 20 minút, ľahká nad 20 minút, 
stredná a ťažká pod 20 minút, stredná a ťažká nad 20 minút) bolo 
možné vyjadriť  frekvenciami: 0-1x do týždňa, 2x týždenne, 3-5x 
týždenne, 6-7x týždenne.   
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7.1 Zelenina 

Ku konzumácii zeleniny sa celkovo vyjadrilo 287 študentov, 13 
študentov frekvenciu neuviedlo. 

Zelenina denne 
1-2x  

týždenne 
1-2x  

mesačne nikdy
Práv. fak. 94 62,7% 45 30,0% 2 1,3% 1 
Lek. fak. 108 72,0% 33 22,0% 4 2,7% 0 
Spolu 202 67,3% 78 26,0% 6 2,0% 1 

Tabuľka č. 3 Frekvencia konzumácie zeleniny  

Najväčšia skupina študentov Právnickej fakulty ako aj Lekárskej 
fakulty uviedla dennú konzumáciu zeleniny. Väčší podiel študentov 
konzumujúcich zeleninu denne bol u študentov Lekárskej fakulty. 
jeden študent Právnickej fakulty uviedol, že zeleninu nekonzumuje 
vôbec.  

 

Graf č. 3 Frekvencia konzumácie zeleniny u študentov  
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7.2 Ovocie 

Ku konzumácii ovocia sa celkovo vyjadrilo 288 študentov, 12 
študentov frekvenciu neuviedlo. 

Ovocie denne 
1-2x  

týždenne 
1-2x 

mesačne
Práv. fak. 90 60,0% 47 31,3% 3 2,0%
Lek. fak. 116 77,3% 29 19,3% 1 0,7%
Spolu 206 68,7% 76 25,3% 4 1,3%

Tabuľka č. 4 Frekvencia konzumácie ovocia   

Najväčšia skupina študentov Právnickej fakulty ak
fakulty uviedla dennú konzumáciu ovocia. Väčší podiel študentov 
konzumujúcich ovocie denne bol u študentov Lekárskej fakulty. 
Najmenšia skupina študentov Právnickej ako aj Lekárskej fakulty
študenti) uviedla, že ovocie nekonzumuje vôbec.  

Graf č. 4 Frekvencia konzumácie ovocia u študentov  
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7.3 Hovädzie mäso a výrobky 

Ku konzumácii hovädzieho mäsa a výrobkov sa celkovo vyjadrilo 
292 študentov, 8 študentov frekvenciu neuviedlo. 

Hovädzie 
mäso denne 

1-2x  
týždenne 

1-2x  
mesačne nikdy

Práv. fak. 12 8,0% 51 34,0% 62 41,3% 22 
Lek. fak. 2 1,3% 51 34,0% 71 47,3% 21 
Spolu 14 4,7% 102 34,0% 133 44,3% 43 

Tabuľka č.5 Frekvencia konzumácie hovädzieho mäsa a výrobkov 

Najväčšia skupina študentov Právnickej fakulty ako aj Lekárskej 
fakulty uviedla konzumáciu hovädzieho mäsa 1-2 krát mesač
Väčší podiel študentov konzumujúcich hovädzie mäso 1-
mesačne bol u študentov Lekárskej fakulty. Najmenšia skupina 
študentov Právnickej ako aj Lekárskej fakulty (14 študentov) uviedla, 
že hovädzie mäso a výrobky konzumuje denne.  

Graf č. 5 Frekvencia konzumácie hovädzieho mäsa u študentov  
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7.4 Bravčové mäso a výrobky 

Ku konzumácii bravčového mäsa a výrobkov sa celkovo vyjadrilo 
292 študentov, 8 študentov frekvenciu neuviedlo. 

Bravčové 
mäso denne 

1-2x  
týždenne 

1-2x 
mesač

Práv. fak. 15 10,0% 76 50,7% 41 27,3%
Lek. fak. 7 4,7% 84 56,0% 42 28,0%
Spolu 22 7,3% 160 53,3% 83 27,7%
 Tabuľka č. 6 Frekvencia konzumácie bravčového mäsa a výrobkov 

Najväčšia skupina študentov Právnickej fakulty ako aj Lekárskej 
fakulty uviedla konzumáciu bravčové mäsa 1-2 krát týždenne. Vä
podiel študentov konzumujúcich bravčové mäso 1
bol u študentov Lekárskej fakulty. Najmenšia skupina študentov 
Právnickej fakulty (12 študentov) uviedla, že brav
nekonzumuje vôbec, najmenšia skupina študentov Lekárskej fakulty 
(7 študentov) uviedla, že bravčové mäso a výrobky konzumuje denne. 

Graf č. 6 Frekvencia konzumácie bravčového mäsa u študentov 
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7.5 Kuracie mäso a výrobky 

Ku konzumácii kuracieho mäsa a výrobkov sa celkovo vyjadrilo 
296 študentov, 4 študenti frekvenciu neuviedlo. 

Kuracie 
mäso denne 

1-2x  
týždenne 

1-2x  
mesačne nikdy

Práv. fak. 41 27,3% 97 64,7% 8 5,3% 1 
Lek. fak. 29 19,3% 113 75,3% 6 4,0% 1 
Spolu 70 23,3% 210 70,0% 14 4,7% 2 
Tabuľka č. 7 Frekvencia konzumácie kuracieho mäsa a výrobkov 

Najväčšia skupina študentov Právnickej fakulty ako aj Lekárskej 
fakulty uviedla konzumáciu bravčové mäsa 1-2 krát týždenne. Vä
podiel študentov konzumujúcich bravčové mäso 1-2 krát týždenne 
bol u študentov Lekárskej fakulty. Najmenšia skupina študentov 
Právnickej fakulty ako aj Lekárskej fakulty (2 študenti) uviedl
kuracie mäso nekonzumuje vôbec.  

Graf č. 7 Frekvencia konzumácie kuracieho mäsa u študentov 
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7.6 Ryby 

Ku konzumácii rýb sa celkovo vyjadrilo 287 študentov, 
13 študentov frekvenciu neuviedlo. 

Ryby denne 
1-2x  

týždenne 
1-2x 

mesač
Práv. fak. 6 4,0% 50 33,3% 74 49,3%
Lek. fak. 1 0,7% 57 38,0% 79 52,7%
Spolu 7 2,3% 107 35,7% 153 51,0%
 Tabuľka č. 8 Frekvencia konzumácie rýb 

Najväčšia skupina študentov Právnickej fakulty ako aj Lekárskej 
fakulty uviedla konzumáciu rýb 1-2 krát mesačne. Vä
študentov konzumujúcich ryby 1-2 krát mesačne bol u študentov 
Lekárskej fakulty. Najmenšia skupina študentov Právnickej fakulty 
ako aj Lekárskej fakulty (7 študentov) uviedla, že ryby konzumuje 
denne.  

Graf č. 8 Frekvencia konzumácie rýb u študentov  
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7.7 Údeniny 

Ku konzumácii údenín sa celkovo vyjadrilo 282 študentov, 
18 študentov frekvenciu neuviedlo. 

Údeniny denne 
1-2x  

týždenne 
1-2x  

mesačne nikdy
Práv. fak. 9 6,0% 37 24,7% 62 41,3% 29 
Lek. fak. 4 2,7% 38 25,3% 81 54,0% 22 
Spolu 13 4,3% 75 25,0% 143 47,7% 51 
Tabuľka č. 9 Frekvencia konzumácie údenín  

Najväčšia skupina študentov Právnickej fakulty ako aj Lekárskej 
fakulty uviedla konzumáciu údenín 1-2 krát mesačne. Väčší podiel 
študentov konzumujúcich údeniny 1-2 krát mesačne bol u štude
Lekárskej fakulty. Najmenšia skupina študentov Právnickej fakulty 
ako aj Lekárskej fakulty (13 študentov) uviedla, že údeniny 
konzumuje denne.  

Graf č. 9 Frekvencia konzumácie údenín u študentov 
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7.8 Mliečne výrobky, jogurty, syry 

Ku konzumácii mliečnych výrobkov, jogurtov a syrov
vyjadrilo 291 študentov, 9 študentov frekvenciu neuviedlo.

Mliečne, 
syry denne 

1-2x  
týždenne 

1-2x 
mesač

Práv. fak. 113 75,3% 28 18,7% 2 1,3%
Lek. fak. 111 74,0% 34 22,7% 2 1,3%
Spolu 224 74,7% 62 20,7% 4 1,3%
Tabuľka č. 10 Frekvencia konzumácie mliečnych výrobkov, jogurtov 
a syrov 

Najväčšia skupina študentov Právnickej fakulty ako aj Lekárskej 
fakulty uviedla konzumáciu mliečnych výrobkov, jogurtov a syrov
denne. Väčší podiel študentov konzumujúcich mlie
jogurty a syry bol u študentov Právnickej fakulty. Iba jeden študent 
Právnickej fakulty uviedol, že tieto výrobky nekonzumuje vôbec

Graf č. 10 Frekvencia konzumácie mliečnych výrobkov, jogurtov a syro
u študentov 
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7.9 Celozrnné výrobky 

Ku konzumácii celozrnných výrobkov sa celkovo vyjadrilo 2
študentov, 10 študentov frekvenciu neuviedlo. 

Celozrnné 
výrobky denne 

1-2x  
týždenne 

1-2x  
mesačne nikdy

Práv. fak. 64 42,7% 58 38,7% 13 8,7% 7 
Lek. fak. 85 56,7% 44 29,3% 11 7,3% 8 
Spolu 149 49,7% 102 34,0% 24 8,0% 15 
Tabuľka č. 11 Frekvencia konzumácie celozrnných výrobkov 

Najväčšia skupina študentov Právnickej fakulty ako aj Lekárskej 
fakulty uviedla konzumáciu celozrnných výrobkov denne. V
podiel študentov konzumujúcich celozrnné výrobky denne
zaznamenaný u študentov Lekárskej fakulty. Najmenšia skupina 
študentov Právnickej fakulty ako aj Lekárskej fakulty (15 študentov) 
uviedla, že celozrnné výrobky nekonzumuje vôbec.  

Graf č. 11 Frekvencia konzumácie celozrnných výrobkov u študentov
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7.10 Sladkosti 

Ku konzumácii sladkostí sa celkovo vyjadrilo 294 študentov, 6 
študentov frekvenciu neuviedlo. 

Sladkosti denne 
1-2x  

týždenne 
1-2x 

mesač
Práv. fak. 72 48,0% 61 40,7% 9 6,0%
Lek. fak. 78 52,0% 60 40,0% 8 5,3%
Spolu 150 50,0% 121 40,3% 17 5,7%
Tabuľka č. 12 Frekvencia konzumácie sladkostí 

Najväčšia skupina študentov Právnickej fakulty ako aj Lekárskej 
fakulty uviedla konzumáciu sladkostí denne. Väčší podiel študentov 
konzumujúcich celozrnné výrobky denne bol u študentov Lekárskej 
fakulty. Najmenšia skupina študentov Právnickej fakulty ako aj 
Lekárskej fakulty (6 študentov) uviedla, že sladkosti nekonzumuje 
vôbec.  

Graf č. 12 Frekvencia konzumácie sladkostí u študentov
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7.11 Slané pochutiny 

Ku konzumácii slaných pochutín sa celkovo vyjadrilo 292 
študentov, 8 študentov frekvenciu neuviedlo. 

Slané  
pochutiny denne 

1-2x  
týždenne 

1-2x  
mesačne nikdy

Práv. fak. 25 16,7% 79 52,7% 29 19,3% 10 
Lek. fak. 14 9,3% 87 58,0% 45 30,0% 3 
Spolu 39 13,0% 166 55,3% 74 24,7% 13 
Tabuľka č. 13 Frekvencia konzumácie slaných pochutín 

Najväčšia skupina študentov Právnickej fakulty ako aj Lekárskej 
fakulty uviedla konzumáciu slaných pochutín 1-2 krát týždenne
Väčší podiel študentov konzumujúcich slané pochutiny 1-
týždenne bol u študentov Lekárskej fakulty. Najmenšia skupina 
študentov Právnickej fakulty ako aj Lekárskej fakulty (13 študentov) 
uviedla, že slané pochutiny nekonzumuje vôbec.  

Graf č. 13 Frekvencia konzumácie slaných pochutín u študentov 
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7.12 Sladené nápoje 

Ku konzumácii sladených nápojov sa celkovo vyjadrilo 294 
študentov, 6 študentov frekvenciu neuviedlo. 

Sladené  
nápoje denne 

1-2x  
týždenne 

1-2x 
mesačne

Práv. fak. 56 37,3% 44 29,3% 30 20,0%
Lek. fak. 24 16,0% 57 38,0% 44 29,3%
Spolu 80 26,7% 101 33,7% 74 24,7%
Tabuľka č. 14 Frekvencia konzumácie slaných pochutín

Najväčšia skupina študentov Právnickej fakulty uvie
konzumáciu sladených nápojov denne. Najväčšia skupina študentov 
Lekárskej fakulty uviedla konzumáciu sladených nápojov 1
týždenne. Najmenšia skupina študentov Právnickej fakulty ako aj 
Lekárskej fakulty (39 študentov) uviedla, že sladené nápoje 
nekonzumuje vôbec.  

Graf č. 14 Frekvencia konzumácie sladených nápojov u študentov
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7.13 Plnotučné výrobky 

Ku konzumácii plnotučných výrobkov sa celkovo vyjadrilo 289 
študentov, 11 študentov frekvenciu neuviedlo. 

Plnotučné 
výrobky denne 

1-2x  
týždenne 

1-2x  
mesačne nikdy

Práv. fak. 38 25,3% 67 44,7% 29 19,3% 8 
Lek. fak. 34 22,7% 71 47,3% 33 22,0% 9 
Spolu 72 24,0% 138 46,0% 62 20,7% 17 
Tabuľka č. 15 Frekvencia konzumácie plnotučných výrobkov 

Najväčšia skupina študentov Právnickej fakulty ako aj Lekárskej 
fakulty uviedla konzumáciu plnotučných výrobkov 1-2 krát týždenne. 
Väčší podiel študentov konzumujúcich plnotučné výrobky 1
týždenne bol u študentov Lekárskej fakulty. Najmenšia skupina 
študentov Právnickej fakulty ako aj Lekárskej fakulty (17 študentov) 
uviedla, že plnotučné výrobky nekonzumuje vôbec.  

Graf č. 15 Frekvencia konzumácie plnotučných výrobkov u študentov 
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7.14 Potraviny s vlákninou 

Ku konzumácii potravín s vlákninou sa celkovo vyjadrilo 29
študentov, 9 študentov frekvenciu neuviedlo. 

Potraviny  
s vlákninou denne 

1-2x  
týždenne 

1-2x 
mesač

Práv. fak. 65 43,3% 63 42,0% 12 
Lek. fak. 84 56,0% 56 37,3% 8 
Spolu 149 49,7% 119 39,7% 20 

Tab. 16: Frekvencia konzumácie potravín s vlákninou 

Najväčšia skupina študentov Právnickej fakulty ako aj Lekárskej 
fakulty uviedla konzumáciu potravín s vlákninou denne
študentov konzumujúcich potraviny s vlákninou denne
u študentov Lekárskej fakulty. Iba 3 študenti Právnickej fakulty 
uviedli, že potraviny s vlákninou nekonzumujú vôbec. 

Graf č. 16 Frekvencia konzumácie potravín s vlákninou
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7.15 Súhrn stravovania 

Zistili sme, že najväčšia skupina študentov na Lekárskej 
a Právnickej fakulte konzumuje denne tieto požívatiny: zelenina, 
ovocie, mliečne výrobky, jogurty, syry, celozrnné výrobky, 
sladkosti, potraviny s vlákninou. U študentov Právnickej fakulty 
konzumovala denne najväčšia skupina aj sladené nápoje. 

1-2x týždenne konzumovala najväčšia skupina na Právnickej 
fakulte a Lekárskej fakulte bravčové mäso a výrobky, kuracie 
mäso a výrobky, slané pochutiny a plnotučné potraviny. 
U študentov Lekárskej fakulty konzumovala 1-2x týždenne 
najväčšia skupina aj sladené nápoje.   

1-2x mesačne konzumovala najväčšia skupina na Právnickej 
fakulte a Lekárskej fakulte hovädzie mäso a výrobky, ryby 
a údeniny (tabuľka č. 17). 

 

Požívatina Právnická fakulta Lekárska fakulta 

Zelenina denne denne 
Ovocie denne denne 
Hovädzie mäso a výr. 1-2x mesačne 1-2x mesačne 
Bravčové mäso a výr. 1-2x týždenne 1-2x týždenne 
Kuracie mäso a výr. 1-2x týždenne 1-2x týždenne 
Ryby 1-2x mesačne 1-2x mesačne 
Údeniny 1-2x mesačne 1-2x mesačne 
Mliečne, jogurty, syry denne denne 
Celozrnné výrobky denne denne 
Sladkosti denne denne 
Slané pochutiny 1-2x týždenne 1-2x týždenne 
Sladené nápoje denne 1-2x týždenne 
Plnotučné potraviny 1-2x týždenne 1-2x týždenne 
Potraviny s vlákninou denne denne 



 

91 

Tabuľka č. 17 Skupiny frekvencie konzumácie požívatín s najväčším 
počtom študentov 

Pre jednotlivé skupiny požívatín sme pomocou chí-kvadrát 
testu zisťovali aj to, či medzi skupinami študentov Právnickej 
fakulty a Lekárskej fakulty sú štatisticky významné rozdiely pri 
frekvencii konzumácie jednotlivých požívatín. Do týchto štatistík 
sme nezapočítavali študentov, ktorí frekvenciu konzumácie danej 
požívatiny neuviedli. 

Štatisticky významné rozdiely vo frekvencii konzumácie medzi 
študentmi Právnickej a Lekárskej fakulty na hladine významnosti 
5 % boli zistené pri sladených nápojoch, slaných pochutinách 
a ovocí (tabuľka č. 18). 

 

Požívatina p-hodnota 

Štatistická 
významnosť 

rozdielov 
Zelenina 0,22 nie 
Ovocie 0,01* áno 
Hovädzie mäso a výr. 0,05 nie 
Bravčové mäso a výr. 0,32 nie 
Kuracie mäso a výr. 0,31 nie 
Ryby 0,26 nie 
Údeniny 0,15 nie 
Mliečne, jogurty, syry 0,67 nie 
Celozrnné výrobky 0,17 nie 
Sladkosti 0,81 nie 
Slané pochutiny 0,01* áno 
Sladené nápoje 0,00* áno 
Plnotučné potraviny 0,90 nie 
Potraviny s vlákninou 0,08 nie 

Tabuľka č. 18 Štatistická významnosť rozdielov vo frekvencii 
konzumácie jednotlivých požívatín medzi študentmi Právnickej fakulty 
a Lekárskej fakulty 
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7.16 Denná konzumácia ovocia a zeleniny 

Dennú konzumáciu ovocia uviedlo 90 študentov (60,0 %) 
Právnickej fakulty a 116 študentov (77,3 %) Lekárskej fakulty. 
Z toho 84 študentov Právnickej fakulty a 111 študentov Lekárskej 
fakulty uviedlo aj počet dávok ovocia počas dňa. 

 

Ovocie 
denne 

jedna  
dávka 

dve  
dávky 

tri  
dávky 

štyri  
dávky 

päť  
dávok 

Práv. fak. 37 44,0% 30 35,7% 12 14,3% 4 4,8% 1 1,2% 
Lek. fak. 52 46,8% 41 36,9% 15 13,5% 2 1,8% 1 0,9% 
Spolu 89 45,6% 71 36,4% 27 13,8% 6 3,1% 2 1,0% 

Tabuľka č. 19 Počet dávok ovocia denne 

 
Dennú konzumáciu zeleniny uviedlo 94 študentov (62,7 %) 

Právnickej fakulty a 108 študentov (72,0 %) Lekárskej fakulty. 
Z toho 84 študentov Právnickej fakulty a 111 študentov Lekárskej 
fakulty uviedlo aj počet dávok ovocia počas dňa. 

 

Zelenina 
denne 

jedna  
dávka 

dve  
dávky 

tri  
dávky 

štyri  
dávky 

päť  
dávok 

Práv. fak. 48 60,0% 19 23,8% 7 8,8% 5 6,3% 1 1,3% 
Lek. fak. 60 63,2% 22 23,2% 10 10,5% 1 1,1% 2 2,1% 
Spolu 108 61,7% 41 23,4% 17 9,7% 6 3,4% 3 1,7% 

Tabuľka č. 20 Počet dávok zeleniny denne 

Rozdiely v počte dávok medzi skupinami Právnickej 
a Lekárskej fakulty nie sú štatisticky signifikantné (ovocie p=0,82, 
zelenina p=0,43). Najväčšia skupina študentov oboch fakúlt 
konzumuje denne jednu dávku ovocia a zeleniny. 

Chí-kvadrát test na hladine významnosti 5% však potvrdil 
signifikantné rozdiely medzi dennými dávkami ovocia a dennými 
dávkami zeleniny v rámci všetkých študentov (p=0,02). Dve 
dávky ovocia boli u študentov častejšie zastúpené ako dve dávky 
zeleniny. 



 

7.17 Pohybová aktivita 

K pohybovej aktivite sa celkovo vyjadrilo 293 študentov, 
7 študentov frekvenciu neuviedlo. 

Pohybová 
aktivita pravidelne rekreačne 

väčšinou 
nie 

Práv. fak. 63 42,0% 68 45,3% 17 11,3%
Lek. fak. 58 38,7% 68 45,3% 19 12,7%
Spolu 121 40,3% 136 45,3% 36 12,0%

Tabuľka č. 21 Frekvencia pohybovej aktivity 

Najväčšia skupina študentov Právnickej fakulty ako aj Lekárskej 
fakulty uviedla, že pohybovú aktivitu vykonáva
Najmenšia skupina študentov Právnickej fakulty ako aj Lekárskej 
fakulty (36 študentov) uviedla, že väčšinou nevykonávajú pohybovú 
aktivitu.  

Graf č. 17 Frekvencia pohybovej aktivity u študentov  
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Pri rozdelení súboru podľa pohlavia sme zistili, že 
na Právnickej fakulte najväčšia skupina mužov vykonáva 
pohybové aktivity pravidelne, ale najväčšia skupina žien vykonáva 
pohybové aktivity iba rekreačne. Chí-kvadrát test na hladine 
významnosti 5% potvrdil signifikantné rozdiely medzi ženami 
a mužmi v prospech mužov (p=0,02). 
 

Pohyb  
Práv. fak. pravidelne rekreačne 

väčšinou 
nie 

Ženy 29 34,1% 41 48,2% 14 16,5% 
Muži 34 52,3% 27 41,5% 3 4,6% 
Spolu 63 42,0% 68 45,3% 17 11,3% 

Tabuľka č. 22 Frekvencia pohybovej aktivity podľa pohlavia 
na Právnickej fakulte 

 

Pri rozdelení súboru podľa pohlavia sme zistili, že na Lekárskej 
fakulte najväčšia skupina mužov vykonáva pohybové aktivity 
pravidelne, ale najväčšia skupina žien vykonáva pohybové aktivity 
iba rekreačne. Chí-kvadrát test na hladine významnosti 5% 
potvrdil signifikantné rozdiely medzi ženami a mužmi v prospech 
mužov (p=0,02). 

Pohyb 
Lek. fak. pravidelne rekreačne 

väčšinou 
nie 

Ženy 35 32,1% 56 51,4% 13 11,9% 
Muži 23 56,1% 12 29,3% 6 14,6% 
Spolu 58 38,7% 68 45,3% 19 12,7% 

Tabuľka č. 23 Frekvencia pohybovej aktivity podľa pohlavia 
na Lekárskej fakulte 

Zistili sme, že najväčšia skupina študentov s aktívnym 
pohybom vykonáva ľahkú pohybovú aktivitu do 20 minút tri až 
päťkrát týždenne, ľahkú pohybovú aktivitu nad 20 minút raz až 
dvakrát týždenne. Strednú a ťažkú pohybovú aktivitu do 20 minút 
vykonáva najväčšia skupina aktívnych študentov najviac raz 
týždenne, nad 20 minút dvakrát týždenne.  



 

95 

8  DISKUSIA 

Výživa má dostatočným množstvom makronutrientov 
na pokrytie energetických a funkčných požiadaviek organizmu 
a primeraným množstvom tekutín, minerálnych látok a mikro- 
nutrientov zabezpečiť normálnu činnosť organizmu, normálny 
telesný a duševný vývoj. Správna výživa, s dostatočným, bohatým 
príjmom rôznych antioxidantov, najmä v podobe zeleniny, ovocia, 
zeleného a iných čajov, za studena lisovaných panenských olejov 
a iných pomáha v prevencii vzniku oxidačného stresu a následne 
rôznych chronických ochorení.  

Zistili sme, že najväčšia skupina študentov na Lekárskej 
a Právnickej fakulte konzumuje denne zeleninu, ovocie, mliečne 
výrobky, jogurty, syry, celozrnné výrobky, sladkosti, potraviny 
s vlákninou. U študentov Právnickej fakulty najväčšia skupina 
konzumovala denne aj sladené nápoje. 

Štatisticky významné rozdiely vo frekvencii konzumácie medzi 
študentmi Právnickej a Lekárskej fakulty na hladine významnosti 
5 % sme zistili pri sladených nápojoch, slaných pochutinách 
a ovocí v prospech študentov Lekárskej fakulty. Získané výsledky 
môžu odzrkadľovať skutočnosť, že študenti Lekárskej fakulty 
získavajú počas štúdia vedomosti o význame zdravého stravovania 
i celkovej životosprávy. 

V práci sme zistili, že 37,3 % respondentov Právnickej fakulty  
a 16 % študentov Lekárskej fakulty konzumuje denne sladené 
nápoje. V podobnej štúdii (Kimáková a kol., 2013) prezentujeme, 
že nadmerné množstvo sladených vôd denne (viac ako jeden liter) 
prijíma 13,3 % študentov na Technickej univerzite v Košiciach. 
Zo skupiny 150 študentov Stavebnej fakulty a Hutníckej fakulty 
Technickej univerzity v Košiciach nevyhľadáva sladkosti vôbec 
9,8 % a denne ich konzumuje 6,6 % respondentov. Racionálne 
stravovanie zahŕňa každodennú konzumáciu zeleniny. Dennú 
konzumáciu uviedlo 11,5 % študentov Technickej univerzity, 
konzumácii zeleniny sa vyhýba 1,4 %. Pravidelný výskyt 
kuracieho mäsa v jedálnom lístku 1-3 krát týždenne bol 
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zaznamenaný u 30,3 % technikov, žiadna prípadne zriedkavá 
konzumácia sa vyskytla u približne 7 % zo všetkých študentov. 

Štefánikova a kol. (2003) zistili, že výživa študentov a spôsob 
stravovania sa v rokoch 1992 až 2002 zmenili (klesla spotreba 
mäsa, mlieka, ovocia; stúpla spotreba obilnín a strukovín) pri 
zachovaní typických intersexuálnych rozdielov. Spotreba mäsa 
klesla v priemere o 19 %, u žien viac. Podiel mäsových výrobkov 
z celkovej spotreby vzrástol z 27 % na 46 %. Zistili postupný 
pokles spotreby mlieka a mliečnych výrobkov, od roku 1992 
v priemere o 22 %. Príjem bielkovín živočíšneho pôvodu sa znížil 
u mužov aj žien, príjem tukov a cholesterolu u mužov stagnoval, čo 
mohlo súvisieť s nadmernou konzumáciou tučných mäsových 
výrobkov. Nárast spotreby zistili u hlavných zdrojov rastlinných 
bielkovín, a to u obilninových výrobkov (približne o 32 %) 
a u strukovín, najmä sóje. Nárast spotreby sladkých pekárenských 
výrobkov a sladených nealko nápojov sa zrejme podieľal 
na zvyšujúcom sa príjme sacharózy u študentov. Spotreba ovocia 
sa znížila približne o 25 %, podiel čerstvého ovocia vzrástol.  

Štefánikova a kol. (2003) skúmali aj pitný režim študentov 
Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý sa 
od roku 1992 do roku 2002 zlepšil. Priemerná denná spotreba 
nápojov v roku 1992 bola 1021 ml za deň a v roku 2002 1466 ml 
za deň. Študenti pili najmä minerálne vody, čaj a mlieko. Muži pijú 
viac sladkých limonád, mlieka a alkoholu než ženy. Ženy pijú viac 
čaju, kávy a ovocných štiav než muži. Ženy majú lepší pitný režim, 
konzumujú však málo mlieka a mliečnych výrobkov (nízky príjem 
vápnika) a v súvislosti s nižšou konzumáciou potravín majú 
častejší deficit ochranných faktorov.  

Mészárosová (2010) skúmala konzumáciu jednotlivých druhov 
mäsa u vysokoškolákov v Nitre. Zistila, že bravčové mäso vôbec 
nekonzumuje 13,3 % a hovädzie mäso 28,4 % vysokoškolákov. 
Najväčšia skupina študentov konzumovala bravčové a hovädzie 
mäso raz týždenne, kuracie mäso dvakrát týždenne. Konzumácia 
rýb bola prevažne raz týždenne (58,3%), mlieko pilo denne 30 % 
študentov, viac ako polovica študentov konzumovala kyslomliečne 
výrobky 1-2 krát týždenne, mliečne výrobky konzumovalo denne 
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35 % študentov. V sledovanej skupine vysokoškolákov dennú 
konzumáciu ovocia uviedlo 46,7 % respondentov a nepravidelnú 
53,3 %. Dennú konzumáciu zeleniny zistili u 28,3 %, dennú 
konzumáciu sladkostí u 35 % vysokoškolákov. 

Adamčiková (2015) skúmala oblasť výživy s dôrazom 
na význam konzumácie vysoko vlákninových cereálií, rastlinných 
bielkovín a rýb u študentov stredných škôl. Prieskumnú vzorku 
tvorilo 94 adolescentov dvoch košických gymnázií. Frekvencia 
jedenia mäsa v oboch skupinách bola 2-3 krát do týždňa, naopak 
konzumácia rýb bola veľmi nízka. Konzumácia rastlinných 
bielkovín bola zriedkavá, prípadne raz za týždeň. Konzumácia 
celozrnného chleba a mliečnych výrobkov bola v oboch skupinách 
signifikantná 2-3 krát za týždeň. Konzumácia ovocia a zeleniny 
aspoň 2-3 krát za týždeň bola zistená u viac ako troch štvrtín 
respondentov. Slané pochutiny boli konzumované prevažne raz 
za týždeň, sladkosti však 2-3 krát za týždeň. 

Štefániková a kol. (2017) ďalej analyzovali výsledky 
nutričného monitoringu študentov Lekárskej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave aj v 20-ročnom období od roku 1994 
do roku 2014. V strave študentov zistili nevyváženosť živočíšneho 
a rastlinného podielu stravy. Nedostatočná bola spotreba mlieka 
a mliečnych výrobkov, strukovín, zemiakov, zeleniny a ovocia, 
u žien aj rýb. Nadmerne sa konzumujú najmä údeniny, sladkosti 
a múčne výrobky z bielej múky. V období 1994 – 2014 v súbore 
študentov stúpa spotreba hydiny, vajec, tukov – potravín, zeleniny 
a nápojov, u žien stúpa aj spotreba mliečnych produktov; naopak, 
klesá spotreba bravčového, hovädzieho mäsa, strukovín a ovocia.  

V našej práci sme zistili, že viac ako polovica študentov 
nevykonáva pohybovú aktivitu pravidelne, štatisticky významný 
rozdiel sme zistili vo frekvencii pohybovej aktivity medzi mužmi 
a ženami v prospech mužov. Štefániková a kol. (2003) zistili 
veľmi nepriaznivý trend v oblasti pohybovej aktivity študentov 
Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na základe 
ich vlastného hodnotenia. Relatívny podiel študentov s nízkou 
pohybovou aktivitou a bez pravidelného športovania sa od roku 
1994 (muži 9,3 %; ženy 15,4 %) do roku 2002 (muži 38,9 %; ženy 
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35 %) zvýšil. Celkový podiel študentov s nízkou pohybovou 
aktivitou vzrástol z 13,2 % v roku 1994 na 36,9 % v roku 2002. 

Valjent (2011) zistil, že študijne úspešnejší študenti Fakulty 
elektrotechnickej Českého vysokého učenia technického v Prahe 
žijú rozdielnym životným štýlom v porovnaní so študentmi tej istej 
fakulty, ktorí boli nútení z rôznych dôvodov štúdium opustiť. 
Naďalej študujúcich charakterizoval v priemere ako študentov, 
ktorí viackrát v týždni raňajkujú a obedujú, pohybovú aktivitu 
v priemere viac začleňujú do zdravého životného štýlu. Z tohto 
dôvodu sú tiež ochotní pravidelnejšie športovať. 

Sedláček a kol. (2017) skúmali pohybovú aktivitu u študentov 
športových a iných fakúlt univerzít v Bratislave. Zistili, že účasť 
na povinných predmetoch telesnej výchovy neviedla k zlepšenej 
výkonnosti v pohybovom teste. Túto výkonnosť však zlepšila 
účasť na voľnočasových pohybových aktivitách, platených 
a súťažných formách pohybových aktivít. Podľa výsledkov 
sa muži zúčastňujú pohybových aktivít častejšie ako ženy.  

Buková a kol. (2017) uvádzajú, že ženy sú v súvislosti 
s pohybovou aktivitou rizikovejšou skupinou ako muži. 
Vo svojom výskume zistili nízku úroveň športovania a cvičenia 
u študentiek dvoch najväčších univerzít na východnom Slovensku 
– na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a na Technickej 
univerzite v Košiciach. 65 % z celkového počtu 1630 študentiek 
sa venujú športovaniu a cvičeniu nepravidelne, prípadne vôbec. 
Iba štvrtina študentiek cvičila aspoň trikrát týždenne. Štatistický 
rozdiel medzi frekvenciou športovania študentiek týchto vysokých 
škôl nebol signifikantný. Zistili sa však signifikantné rozdiely 
medzi frekvenciou športových aktivít a miestom trvalého bydliska 
v prospech študentiek bývajúcich v meste. Podobné štúdie 
v Nemecku (Helmer a kol., 2012) ukázali pasivitu len u 27,1 % 
študentov, v Česku (Nykodým a kol., 2011) u 32,7 % študentiek.  

Telesná činnosť a pohyb dnes patria medzi podporné spôsoby, 
ktoré znižujú riziko nádorov. Najpresvedčivejšie sú vedecké 
dôkazy o preventívnom účinku telesnej aktivity pri kolorektálnom 
karcinóme a karcinóme prsníka. Odporúča sa 60 minút aktivity 
strednej intenzity denne (Minárik a Mináriková, 2017).  
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ZÁVER 

Výživa s vyšším obsahom antioxidantov pôsobí priaznivo 
na zdravie a ako súčasť životného štýlu sa výrazne podieľa 
na celkovom zdravotnom stave každého jedinca. Radikálna zmena 
štruktúry výživy smerom k podstatnému zvýšeniu spotreby 
hlavných zdrojov prírodných antioxidantov (ovocia, zeleniny, 
rastlinných olejov, obilnín, orechov, strukovín, húb a pod.), zmena 
životného štýlu, zvýšenie pohybovej aktivity ako aj ozdravenie 
životného prostredia poskytujú možné riešenia pre zníženie 
vysokej úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia, nádorové 
ochorenia a ďalšie chronické ochorenia na Slovensku a v Českej 
republike. Vitamíny C, A, E, flavonoidy a iné polyfenoly, 
koenzým Q10 a stopové prvky selén, či zinok môžu spomaliť 
priebeh ochorení a oddialiť starnutie. 

Zistili sme, že najväčšia skupina študentov na Lekárskej 
a Právnickej fakulte konzumuje denne zeleninu, ovocie, mliečne 
výrobky, jogurty, syry, celozrnné výrobky, sladkosti, potraviny 
s vlákninou. U študentov Právnickej fakulty konzumovala denne 
najväčšia skupina aj sladené nápoje. Štatisticky významné rozdiely 
vo frekvencii konzumácie medzi študentmi Právnickej a Lekárskej 
fakulty sme zistili pri sladených nápojoch, slaných pochutinách 
a ovocí v prospech študentov Lekárskej fakulty. Získané výsledky 
môžu odzrkadľovať skutočnosť, že študenti Lekárskej fakulty 
získavajú počas štúdia vedomosti o význame zdravého stravovania 
i celkovej životosprávy. Viac ako polovica študentov nevykonáva 
pohybovú aktivitu pravidelne, štatisticky významný rozdiel sme 
zistili vo frekvencii pohybovej aktivity v prospech mužov.  

Vyhodnotením údajov o stravovaní a pohybovej aktivite 
vysokoškolákov získavame aktuálne informácie o životospráve 
študentov. Naše výsledky poukazujú na potrebu účinnejších 
opatrení a intervencií zameraných na ochranu zdravia 
vysokoškolákov.  Z tohto dôvodu je problematika ochrany zdravia 
a výskytu rizikových faktorov v spôsobe života vysokoškolskej 
mládeže neustále aktuálna. Cieľom je dosiahnuť pozitívny posun 
vo vnímaní zodpovednosti študentov za vlastné zdravie. 
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NÁVRHY A ODPORÚČANIA 

Dvanásť krokov k zdravej výžive 
 

Odborníci Svetovej zdravotníckej organizácie vypracovali 
materiál o zdravej výžive, ktorý vedie k prevencii rôznych 
chronických, tzv. civilizačných ochorení. Výživové odporúčania 
sú založené na skupinách potravín a majú všeobecnú platnosť 
(upravené a doplnené podľa Výživová doporučení, 2000, 2005; 
WHO/FAO, 2005; Svačina, 2008; Společnost pro výživu, 2011; 
Kajaba a kol., 2015; WHO, 2015; Pavlík a Habánová, 2017). 

 
1. Jesť výživnú stravu založenú na rozmanitosti 

potravín predovšetkým rastlinného pôvodu, menej potravín 
živočíšneho pôvodu.  

2. Niekoľkokrát denne konzumovať chlieb, obilniny, 
cestoviny, ryžu a zemiaky. Tridsať až päťdesiat percent 
vlákniny by malo pochádzať z týchto zdrojov, zvyšok zo 
zeleniny a ovocia. Zvýšiť spotrebu výrobkov z obilnín 
s vyšším podielom celozrnných zložiek.    

 
3. Jesť rozmanité druhy zeleniny a ovocia, najlepšie 

čerstvé a z miestnej produkcie, niekoľkokrát cez deň 
(aspoň 500 g denne) vzhľadom k príjmu ochranných látok 
významných v prevencii nádorových a kardiovaskulárnych 
ochorení. Pomer zeleniny a ovocia by mal byť 2:1. Dbať 
o dostatočný príjem vlákniny, ideálne 30 g denne. 

 
4. Pravidelným primeraným cvičením, najlepšie 

každý deň, si udržiavať hmotnosť v doporučenom 
rozmedzí BMI s hodnotami medzi 20 až 25. 

 
5. Kontrolovať príjem tuku (nie viac ako 30 % 

dennej energie) a väčšinu nasýtených tukov nahrádzajte 
nenasýtenými rastlinnými olejmi (napríklad olivovými, 
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repkovými). Pre zaistenie optimálneho zloženia mastných 
kyselín prijímaného tuku oleje tepelne neupravovať. 

 
6. Často konzumovať fazuľu, strukoviny, šošovicu, 

ryby, hydinu. Strukoviny sú zdrojom kvalitných 
rastlinných bielkovín s nízkym obsahom tuku, nízkym 
glykemickým indexom a vysokým obsahom ochranných 
látok. 

 
7. Konzumovať nízkotučné mlieko a jeho produkty 

(kefír, kyslé mlieko, jogurt a syr).  
 
8. Obmedziť konzumáciu sladených nápojov 

a sladkostí, rafinovaného cukru. Zabezpečiť správny pitný 
režim, najmä u detí a starších osôb (denný príjem 
minimálne 1,5 až 2 l, pri zvýšenej fyzickej námahe alebo 
zvýšenej teplote okolia viac).  

 
9. Soliť minimálne.  Celkový príjem by nemal 

presahovať 1 čajovú lyžičku denne (6 g), vrátane soli 
obsiahnutej v chlebe, v údených a konzervovaných 
potravinách. Používať soľ obohatenú jódom. 

 
10. Pri konzumácii alkoholu obmedziť jeho príjem 

maximálne na dva nápoje denne (každý s obsahom 
maximálne 10 gramov alkoholu).  

 
11. Pripravovať  jedlo neškodným a hygienickým 

spôsobom. Znížiť podiel pridaných tukov, olejov, soli 
a cukru, voliť vhodnú úpravu: varenie, dusenie a pečenie. 
Preferovať rastlinné oleje. 

 
12. Podporovať u detí výhradne výživu kojením 

po dobu 6 mesiacov a odporúčať zavedenie vhodných 
potravín v správnych intervaloch počas prvých rokov 
života.  
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