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Základnou podmienkou pre zdravé a správne 
stravovanie je zabrániť vzniku silného pocitu 
hladu.

Človek, ktorý má veľký hlad sa často menej 
stará o to, čo zje a koľko toho zje.



ČO JE ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL?

Spôsob života, ktorý ovplyvňuje naše zdravie dlhodobo v 
priemere až na 80 % .

Iba zvyšných 20 % je daných všetkými ostatnými vplyvmi, a to 
najmä dedičnosťou a zdravotnou starostlivosťou.





ZÁKLADNÉ ZÁSADY STRAVOVANIA

 pestrosť a striedmosť

 zvýšiť príjem ovocia a zeleniny  

 preferovať celozrnné cereálie pre ich vyšší obsah vlákniny

 obmedzovať živočíšne tuky, preferovať rastlinné tuky 

 uprednostňovať mlieko a mliečne výrobky, mäso a mäsové výrobky, pekárenské výrobky s 
nižším obsahom tuku 

 konzumovať ryby 2-3x do týždňa 

 prijímať stravu s primeraným obsahom energie 

 obmedzovať príjem kuchynskej soli



 obmedzovať príjem jednoduchých cukrov

 prijímať adekvátne množstvo tekutín – obmedzovať sladené nápoje 

 konzumentom alkoholických nápojov sa odporúča ich príjem v malých množstvách 

 dodržiavať pravidelnosť v stravovaní 

 využívať šetrné spôsoby tepelnej úpravy - dusenie, varenie



Celozrnné výrobky a škroby

 Celozrnné výrobky sú neoddeliteľnou súčasťou vyváženej stravy

 Zdroj vlákniny, sacharidov a vitamínov skupiny B

 Zdroj energie pre svalovú prácu

 Zabraňujú predčasnej svalovej únave

! U ľudí, ktorí konzumujú hlavne biele pečivo (rafinované obilniny) sa častejšie 

vyskytuje výskyt chronických ochorení ako je DM I. a II. a srdcovo-cievne 

ochorenia. 

! Osoby, ktoré konzumujú dostatok celozrnných produktov sa znižuje výskyt 

srdcovo-cievnych ochorení o 20-40%.



Zelenina

 Vitamínová tabletka – výborný zdroj najmä vitamínu C, A, beta karoténu, 

draslíka, horčíka, a celé rady vitamínov a minerálnych látok.

 Dá sa všeobecne povedať, že väčšina druhov zeleniny má trochu vyššiu 

nutričnú hodnotu ako ovocie. Ak teda z nejakého dôvodu nemôžete 

konzumovať dostatok ovocia, ide tento deficit ľahko kompenzovať zvýšenou 

konzumáciou zeleniny. Získa sa tak minimálne rovnaké alebo pravdepodobne 

vyššie množstvo vitamínov a minerálov než ovocie. 



Ako správne 

vyberať? 

 Čerstvá

 Mrazená

 Konzervovaná 

 Varená 



Ovocie

 Zdroj energie

 Vláknina, draslík, mnoho 

vitamínov – najmä C

 Regenerácia po cvičení (fyzickej 

aktivite)

 Zníženie rizika nádorových 

ochorení

 Zníženie krvného tlaku 



Mliečne výrobky

 Mlieko, jogurty, syry – rýchly a ľahký zdroj bielkovín, vitamínu D a vápnika. 

(dôležitý pre rast detského organizmu, dospelé ženy ale aj mužov v každom 

veku)

Mäso je významným zdrojom mnohých minerálnych látok ako je fosfor, draslík, 

vápnik, horčík, sodík, železo, a napr. vitamínov skupiny B.



Mäso 

 Mäso je významným zdrojom mnohých minerálnych látok ako je fosfor, draslík, vápnik, 
horčík, sodík, železo, a napr. vitamínov skupiny B.

Ryby a vajíčka

 Ochrana pred vznikom srdcovo-cievnych ochorení

 Ochrana pred vysokým krvným tlakom

 Ochrana pred rakovinou

 OMEGA 3 MK



Najväčšie chyby pri stravovaní

 nedostatočný príjem tekutín

 nízky príjem ovocia a zeleniny

 nepravidelnosť

 vynechávanie raňajok

 hladovanie

 zajedanie stresu

 konzumácia nutrične chudobných potravín





Pitný režim

 Kvalitný pitný režim je základom zdravého a dobre fungujúceho ľudského 

organizmu.

 Príjem tekutín počas celého dňa

 Tekutiny sú viazané aj v potrave, napríklad aj v polievkach

 Nadmerný príjem tekutín preťažuje obličky



Aká je norma? 

 3 – 4 dl vody na 1 kg hmotnosti

Príklad:

40 ročná žena s hmotnosťou 70 kg

Aký by mal byť jej denný príjem tekutín ?  

2,1 l – 2,8 l čistej vody denne. 

(0,03 x 70 = 2,1)

(0,04 x 70 = 2,8)

 Najlepší zdroj tekutín: čistá pramenitá neperlivá voda, zelený čaj, minerálne 
vody v optimálnom množstve



 Podpora telesnej a duševnej sviežosti

 Sviežosť pokožky

 Odstránenie odpadových látky z tela

 Ochrana pred zápchou

 Ideálna funkcia obličiek





AKÉ OCHORENIA MÔŽU 

VZNIKNÚŤ VPLYVOM 

NEVHODNÉHO STRAVOVANIA A 

ZANEDBÁVANIA ZDRAVÉHO 

ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU? 



Obezita



Vysoký cholesterol a vysoký krvný tlak 



 Hodnota sa udáva pomocou 2 čísel: 

 1. hodnota (systolický tlak) – udáva, akou silou je krv vypudzovaná z ľavej 

komory srdca do veľkého obehu)

 2. hodnota (diastolický tlak) – udáva odpor cievneho riečiska.

 Hypertenzia (zvýšený krvný tlak) – 140/90 mm Hg.



Nevhodné potraviny

 Káva a kofeínové nápoje

 Polotovary, konzervy, predpripravené jedlá (vysoký obsah soli a tukov)

 Fast food

 Sladkosti, torty, sušienky, chipsy atď.



Upchávanie ciev cholesterolom



Viscerálny (vnútorný tuk)



Následky :

 Zápalové reakcie v tele

 Pálenie záhy

 Diabetes I. a II. typu

 Ochorenie štítnej žľazy

 Infarkty

 Choroba DNA (zvýšená hladina kyseliny močovej)

 Mozgové príhody

 Onkologické ochorenia

 Poruchy príjmu potravy

 Iné
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