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Fyziológia výživy – vedomosti „na skúšku“

Klinická výživa / Diétna výživa – diétny systém pre nemocnice

Parenterálna výživa

Diétne odporúčania pre ambulantných pacientov

Výživa v prevencii a liečbe chorôb

Výživa – významné uplatnenie vedomostí v medicínskej praxi

Pediatria – rast a vývin

Gynekológia - gravidita

Športová medicína

Gastroenterológia

Diabetológia

Potravinové alergie 

Hepatológia

Psychiatria (anorexia)

Obezitológia

Kardiológia

Onkológia

Infektológia

Dermatológia

Geriatria

....



- vrátane závažných zdravotných problémov dnešnej doby

● diabetes ● kardiovaskulárne choroby

● obezita ● osteoporóza

● tráviace poruchy ● potravinové alergie

● metabolické poruchy ● choroby pečene

● a mnohé ďalšie choroby

Výživa je neoddeliteľnou súčasťou

- liečby mnohých chorôb

- prevencie chorôb

Mali by ste zmeniť 
stravovacie návyky



výživa kedysi... výživa dnes...

Výživa - vedná disciplína zaoberajúca sa látkami, ktoré človek prijíma 

potravou, ich zložením a využitím v organizme, ako aj účinkami na 

organizmus a vplyvom na zdravie 



Zložky výživy

Potrava / výživa  

• chemické látky prijímané do tráviacej sústavy z vonkajšieho 

prostredia

• pôvod: živočíšny a rastlinný 

• spracovávané v tráviacej sústave (trávenie)

• vstupujú do  vnútorného prostredia organizmu (vstrebávanie)

• využité v metabolických pochodoch v bunkách

• vstupujú do procesov v bunke

• ovplyvňujú funkcie organizmu



Živiny

- zložky potravy nevyhnutné pre stavbu a funkciu organizmu

- nedostatok spôsobuje poruchy funkcie a príznaky ochorenia

(e.g. vitamin C - skorbut, Fe - anémia, Ca – osteoporóza, atď.)

Makronutrienty

1. Bielkoviny

2. Tuky

3. Sacharidy

Mikronutrienty

4. Vitamíny

5. Minerálne látky

Zložky výživy



• potrava obsahuje okrem živín mnohé ďalšie látky, ktoré majú účinok na organizmus:

priaznivý – inertný – škodlivý

Biologicky aktívne látky – môžu mať účinky:

• priaznivé: protinádorové, protizápalové, antioxidačné, atď.

(najmä v rastlinných potravinách: polyfenoly, fytoestrogény, rastlinné steroly, atď.)

• nežiaduce (napr. prirodzené toxíny, solanín – surové zemiaky, bylinky v nadmiere)

Ďalšie zložky výživy

Potravinové aditíva („Ečka“)

• Pridávané v procese výroby so zámerom 

zlepšiť vlastnosti potraviny

Kontaminujúce látky – prítomné náhodne

- nežiaduce účinky na zdravie

- baktérie, toxíny, ťažké kovy a pod.



Živiny a ich funkcie



Funkcia
• tvorba a obnova tkanív

• syntéza enzýmov, hormónov, 

• zdroj energie (minoritný, v určitých podmienkach)

Bielkoviny – Proteíny

Stavba

• makromolekuly 

• aminokyseliny – základná stavebná jednotka bielkovín

• na stavbe tela sa podieľa 20 rôznych aminokyselín 

Aminokyseliny (AMK)

1. esenciálne

- dospelý človek - 8 esenciálnych AMK

- dieťa - 10 esenciálnych AMK

2. neesenciálne – môžu vznikať v organizme z esenciálnych AMK



Rastlinné zdroje

sója, strukoviny, chlieb, cereálie, zemiaky, ryža

Rastlinné bielkoviny 

- nižšia biologická hodnota (neplnohodnotné)

- zväčša chýba niektorá esenciálna AMK 

(limitujúca AMK), 

- tým sa limituje využitie AMK na syntézu bielkovín tela

Živočíšne zdroje

mäso, ryby, vajcia, mlieko, mliečne výrobky, syry

Živočíšne bielkoviny

– vyššia biologická hodnota (plnohodnotné)

- majú lepšie zastúpenie esenciálnych aminokyselín 

- obsahujú všetky esenciálne aminokyseliny v potrebnom množstve

- efektívnejšie využitie v syntéze bielkovín ľudského tela

Hlavné potravinové zdroje bielkovín

Naplnenie suda limituje najkrat-

šia lata, syntézu bielkovín limituje 

aminokyselina, ktorej je najmenej

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Minimu

m-Tonne.svg/440px-Minimum-Tonne.svg.png



Potreba bielkovín

• denné fyziologické straty (obligátne straty): 20-30 g

• náhrada/denná potreba: 0,8 g/kg hmotnosti

• odporúčaný príjem bielkovín: 10-15 % denného príjmu energie

- ak je denný príjem energie 10 000 kJ

- z toho 10 – 15% 1000 – 1500 kJ

- energetická hodnota bielkovín 17,1 kJ

- 10-15% zodpovedá množstvu 58 – 87 g bielkovín

• vyššia potreba:

• deti, adolescenti

• tehotenstvo a dojčenie

• športovci

• rekonvalescencia (chronické choroby)

Bielkoviny Tuky Sacharidy

Energetická hodnota bielkovín

17,1 kJ/ 1 g



Riziko nadbytku

= nadbytok energie → premena na tuk → ukladanie do zásob (obezita)

- športovci - vyššia potreba (nie však extrémne)

- svaly sa budujú iba ak sa vyšší príjem bielkovín kombinuje s tréningom

Riziko nedostatku

• spomalený rast

• poruchy funkcie organizmu (imunitný systém, anémia a pod.)

• edémy (hypoproteinémia)

Bielkoviny sú dôležité. 

Potrebujem prijímať 

viac bielkovín?

- väčšina ľudí má dostatočný alebo mierne 

vyšší príjem bielkovín 

- zvyšovanie nie je potrebné



Dusíková bilancia

• ukazovateľ látkovej premeny B v organizme (bielkoviny – obsahujú N v molekule)

• hodnotí sa na základe dusíka prijatého v bielkovinách (6,25 g bielkovín →1g N) 
a dusíka vylúčeného z organizmu

• straty bielkovín sa dajú merať podľa dusíkatých látok vylúčených močom

1. vyrovnaná dusíková bilancia – príjem a vylučovanie 

B je v rovnováhe (zdravý dospelý)

2. pozitívna dusíková bilancia - príjem > vylučovanie

– svedčí o novotvorbe tkanív

 rast

 rekonvalescencia

 tehotenstvo

 tréning

3. negatívna dusíková bilancia – vylučovanie > príjem

 hladovanie

 choroba (choroby GIT, horúčkovité stavy, 

chirurgické zákroky, atď.)

príjem vylučovanie

>

<

= 



Funkcia 

- najbohatší zdroj energie

- stavebná látka bunkových membrán

- nevyhnutné pre vstrebávanie vitamínov v GIT

- východisková látka pre tvorbu biologicky aktívnych látok

(prostaglandíny, prostacyklíny, tromboxány, leukotriény – regulačné funkcie)

Tuky

Druhy tukov vo výžive

- triacylglyceroly - hlavný zástupca

- steroly – cholesterol, rastlinné steroly

- fosfolipidy – lecitín, sfingomyelín

Tukom vo výžive sa v súčasnosti venuje veľká pozornosť pre ich vzťah 

- k chorobám srdca a ciev, ktoré sú hlavnou príčinou úmrtnosti,

- k obezite

- zhubný nádorom 



glycerol + vyššie karboxylové kyseliny (mastné kyseliny)
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Vyššie karboxylové kyseliny VKK (mastné kysliny - MK)

- základná stavebná jednotka tukov

- chemická štruktúra mastných kyselín určuje ich účinky na organizmus

Zloženie tukov (triacylglyceroly)



Vo výžive významné mastné kyseliny

1. Nasýtené (neobsahujú dvojitú väzbu) 

- k. palmitová

- k. steárová

2. Nenasýtené (obsahujú dvojité väzby)

a. Mononenasýtené (1 dvojitá väzba)

- k. olejová

b. Polynenasýtené (viac dvojitých väzieb)

rad n-6 k. linolová

k. arachidonová

rad n-3 k. linolénová

k. eikosapentaénová (EPA)

k. dokozahexaénová (DHA)

Esenciálne mastné kyseliny
k. linolová k. linolénová

• nevyhnutné pre riadnu funkciu organizmu
• v tele sa netvoria
• ich výlučným zdrojom je výživa



Nasýtené MK – nepriaznivé účinky 

- konzumácia v nadmernom množstve, zvyšuje riziko chorôb 

(vysoká hladina cholesterolu v krvi, choroby srdca, nádorové choroby)

- nachádzajú sa najmä v živočíšnych tukoch

Nenasýtené MK – ochranné účinky

- znižujú hladinu celkového cholesterolu, účinné v prevencii chorôb srdca 

- účinnejšie pôsobia polynenasýtené MK než mononenasýtené

- nachádzajú sa najmä v rastlinných tukoch

Celkový cholesterol v krvi
- jeho zložkami sú:

LDL cholesterol 
– ukladá sa do ciev - „zlý“ cholesterol 

HDL cholesterol - „dobrý“ cholesterol 

– zabezpečuje transport cholesterolu z tkanív (aj ciev)     

do pečene, kde sa odbúrava



Zdroje tukov vo výžive

• živočíšne (prevaha nasýtených MK)

priame tuky: maslo, masť, 

skryté tuky: mastné mäso a údeniny, ryby, 

plnotučné mliečne výrobky

• rastlinné (prevaha nenasýtených MK)

priame: rastlinné oleje a maslá, 

nepriame: orechy, olejnaté semená

Odporúčaný príjem

• 25 - 30 % z denného príjmu energie

z toho

• nasýtené MK max 10 %

• nenasýtené MK 20 %

• n-3 MK 500-1000 mg/deň

Energetická hodnota tukov: 38,9 kJ/ 1 g
Bielkoviny Tuky Sacharidy

25-30 % 

10- 15 % 



Vplyv n-3 nenasýtených MK na 

kardiovaskulárny systém



• nenasýtené mastné kyseliny sa prirodzene vyskytujú najmú vo forme cis 

(iba malá časť je vo forme trans)

• trans formy (izoméry) mastných kyselín 

• tvoria sa pri technologickom spracovaní tuku

• zvyšujú hladinu cholesterolu v krvi - viac ako nasýtené mastné kyseliny

• zdroj: zmrzlina, tukové pečivo, hranolky, krekry, vyprážané potraviny



Cholesterol

Cholesterol v strave a cholesterol v krvi

• zvýšená hladina cholesterolu v krvi = zvýšené riziko chorôb srdca a ciev

• hypotéza v minulosti: dávka cholesterolu v strave ovplyvňuje jeho hladinu v krvi

• preukázalo sa, že hladinu cholesterolu v krvi ovplyvňujú zvyšuje najmä 

nadmerné množstvo nasýtených mastných kyselín v strave a trans izomérov

• vplyv cholesterolu v strave je málo významný

Funkcia
- tuková látka - stavebná zložka buniek

- východisková látka pre syntézu 

žlčových kyselín, hormónov, vitamínu D

Zdroje

- tvorí sa v organizme alebo je získavaný zo stravy

- nachádza sa iba v živočíšnych potravinách:

vnútornosti, ryby, mliečne výrobky, mäsové výrobky



Nevyvážený (nadmerný) príjem tuku

– zvyšuje riziko závažných chorôb – obezita, srdcové choroby, zhubné nádory

Nedostatočný príjem tuku

– porucha vstrebávania vitamínov, poruchy funkcie organizmu spôsobené nedostatkom 

esenciálnych mastných kyselín

V súčasnosti 

- príjem tukov prekračuje odporúčané množstvo

- vysoký je najmä príjem nasýtených mastných kyselín

- zvýšený je príjem trans izomérov MK

- deficitný je príjem n-3 mastných kyselín



3. Polysacharidy (viac ako 10 monosacharidových jednotiek)

• škrob - hlavný sacharid vo výžive človeka (polymér glukózy)

- obilniny, strukoviny, zemiaky, ovocie, zelenina)

2. Disacharidy (2 monosacharidové jednotky v molekule)

• sacharóza = glukóza + fruktóza (cukor, sladkosti, nápoje)

• laktóza - mliečny cukor (mlieko, mliečne výrobky)

Rozdelenie

1. Monosacharidy (1 sacharidová jednotka v molekule)

• glukóza, fruktóza, galaktóza (ovocie, zelenina, med)

Sacharidy (cukry)

• funkcia: zdroj energie



Polysacharidy – zdroj energie na dlhšiu dobu

• dlhšie sa trávia – vzostup glykémie pozvoľnejší a nie taký výrazný

• metabolicky výhodnejšie 

Odporúčaný príjem sacharidov
• 55 – 60 % denného príjmu energie

• z toho mono a disacharidy – najviac 10 % energetického príjmu

Energetická hodnota sacharidov 17,1 kJ / 1g

Mono a disacharidy - rýchly zdroj energie

- jednoduchá štruktúra – rýchlo sa trávia a vstrebávajú v GIT

- rýchly vzostup glykémie 

- vysoká sekrécie inzulínu – nepriaznivé 

metabolické účinky

(pri nadmernom príjme)

- „prázdne kalórie“ – bohaté na energiu,

ale minimálny obsah 

vitamínov/minerálnych látok Bielkoviny Tuky Sacharidy

25-30 %



Mono a disacharidy

- rýchly zdroj energie

- jednoduchá štruktúra – rýchlo sa trávia a vstrebávajú v GIT

- rýchly vzostup glykémie 

- vysoká sekrécie inzulínu 

Nepriaznivé metabolické účinky

(pri nadmernom príjme)

- akumulácia tuku

- rýchlejší nástup hladu (znížená 

glykémia)

- zvýšené riziko KVCH, DM (pri 

nadmernom príjme 



Polysacharidy – rýchlo rozložiteľné 
- o niečo dlhšia doba trávenia v GIT

- podobné/ o niečo menej výrazné metabolické účinky ako jednoduché cukry

Polysacharidy s dlhšou dobou spracovania v GIT

(= s vysokým obsahom potravinovej vlákniny) 

- metabolicky výhodnejšie

- postupné vstrebávanie uvoľnenej glukózy

- postupný nárast glykémie a inzulinémie,

- maximálne hodnoty menej vysoké

- dlhodobejší pocit sýtosti



Glykemický index (GI) 

• vyjadruje, v akej miere potravina zvyšuje po požití hladinu glukózy v krvi v 

porovnaní s glukózou (referenčnou potravinou)

• glukóza: GI 100

• potraviny s vysokým GI (nad 70) – výrazne zvyšujú glykémiu

• potraviny s nízkym GI (pod 55) – menej zvyšujú glykémiu 

Glykemická záťaž

- berie do úvahy aj 

množstvo sacharidov v 

potravine

- (glykemický index je 

údaj pre štandardné 

množstvo 50 g)



 viaceré makromolekulové látky prevažne sacharidového charakteru 

 označujú sa spoločným názvom potravinová vláknina

 zložka rastlinných bunkových stien

 nestráviteľná zložka stravy - tráviace šťavy vylučované v tráviacej sústave 

človeka neobsahujú enzýmy na rozklad vlákniny

 v čreve podlieha bakteriálnemu rozkladu (výživa pre črevné baktérie)

 pre svoje početné priaznivé účinky označovaná ako ochranná živina

Potravinová vláknina



Vplyv vlákniny na organizmus

Nerozpustná vláknina

 v GIT absorbuje vodu, zväčšuje objem obsahu v GIT

- podporuje pocit sýtosti (  riziko prejedania sa/obezity)

- podporuje črevnú motilitu, urýchľuje pasáž cez GIT

• uľahčuje vyprázdňovanie ( riziko obstipácie)

• skracuje čas pasáže črevom a expozíciu sliznice škodlivým látkam

( riziko nádorov)

 prebiotikum - podporuje rast a prežívanie priaznivej (kvasnej) bakteriálnej 

mikroflóry v GIT 



 v GIT vytvára hustý gél

 spomaľuje absropciu glukózy – pomalší vzostup glykémie

 napomáha pokles hladín cholesterolu (zvyšuje exkréciu žlčových kyselín 

stolicou, nasleduje de novo syntéza žlčových z cholesterolu v krvi)

 podporuje rast a prežívanie priaznivej (kvasnej) bakteriálnej mikroflóry v GIT 

Rozpustná vláknina

https://image.slidesharecdn.com/funtionalfoodfinal-pdf-171130151226/95/funtional-food-and-

nutraceuticals-its-impact-on-human-health-50-638.jpg?cb=1512055198



Odporúčaný príjem vlákniny: 20-30 g denne

Zdroje: výlučne potraviny rastlinného pôvodu 

- ovocie, zelenina

- celozrnné obilniny

Riziká nedostatočného príjmu
- zvýšené riziko vzniku srdcovo – cievnych chorôb, 

nádorov GIT, zápcha, obezita

Riziká nadmerného príjmu
- zrýchlená pasáž črevom 

- nafukovanie, hnačka, znížené vstrebávanie živín



Vitamíny

• vitamíny

– rozpustné v tuku (A, D, E, K)

– rozpustné vo vode (C, B komplex)

Funkcia

• súčasť enzýmov

• zabezpečujú normálny stav a funkciu tkanív 

a orgánov – viaceré majú súvis s funkčným 

stavom niektorého systému/orgánu:

A videnie (tvorba a regenerácia zrakového 

pigmentu v retine)

D metabolizmus Ca do kostí

K syntéza koagulačných faktorov

B12tvorba hemoglobínu

C funkcia imunitného systému

.....
http://weightloss-time.com/files/2013/02/biological-function-of-vitamins.jpg



Vitamín Funkcia Potravinové zdroje

A  

(Retinol)

delenie a diferenciácia buniek, funkcia 

imunitného systému, regenerácia 

zrakového pigmentu

mlieko, maslo, mliečne výrobky, zelená 

listová zelenina, žlto a oranžovo sfarbené 

druhy ovocia a zeleniny

B-1 (Tiamín) metabolizmus sacharidov obilniny, mäso, vajcia, strukoviny, zelenina

B-2 (Riboflavín) energetický metabolizmus mlieko, syry, jogurt, listová zelenina, ryby, 

pečeň, mäso, droždie

B-3 

(Niacín)

energetický metabolizmus droždie, mlieko, mäso, orechy, celozrnné 

cereálie, strukoviny

B-5 (Kys.pantoténová) energetický metabolizmus vaječný žĺtok, pečeň, ryby, hydina

B-6

(Pyridoxín)

metabolizmus bielkovín, tukov 

a sacharidov

listová zelenina, celozrnné obilniny, 

strukoviny, mäso, ryby, pšeničné klíčky

B-7 

(Biotín)

energetický metabolizmus vaječný žĺtok, droždie, pečeň, mlieko, 

strukoviny, orechy

B-9

(Kyselina listová)

metabolizmus bielkovín a nukleových 

kyselín, delenie buniek,prevencia 

vrodených chýb neurálnej trubice, tvorba 

erytrocytov

listová zelenina, citrusové plody, 

strukoviny, droždie

B-12

(Kyanokobalamín)

tvorba erytrocytov, metabolizmus všetky potraviny živočíšneho pôvodu

C 

(Kyselina askorbová)

funkcia imunitného systému, syntéza 

kolagénu, absorbcia železa, antioxidant

ovocie, zelenina, zemiaky

D

(Kalciferol)

regulácia absorbcie vápnika a fosforu mlieko, syry, vaječný žĺtok, margaríny, 

maslo, pečeň, ryby, expozícia slnečnému 

žiareniu

E

(Tokoferol)

antioxidant zelená listová zelenina, orechy, vaječný 

žĺtok, rastlinné oleje, celozrnné obilniny,

K

(Fylochinón)

syntéza koagulačných faktorov zelená listová zelenina, vaječný žĺtok, 

rastlinné oleje, mliečne výrobky, mäso



Zdroje vitamínov

• výživa 

– jediný/ hlavný zdroj vitamínov (okrem vitamínu D) 

• v organizme  sa niektoré vitamíny tvoria 

vitamín K, B12

– v malom a nedostatočnom množstve

– tvorba v hrubom čreve baktériami – minimálne vstrebávanie

vitamín D - dostatočná tvorba pri expozícii slnečnému žiareniu

vitamín A  - pri dostatočnom príjme provitamínu (beta-karotén)

• pestrá strava – základný predpoklad optimálneho príjmu všetkých 

vitamínov



Vitamínové prípravky 

- obsahujú „iba“ vitamíny

- nenahrádzajú v plnej miere potravinové zdroje 

- potraviny - okrem vitamínov obsahujú aj ďalšie účinné zložky – vzájomne sa 

potencujú

- vhodné v opodstatnených situáciách – choroba, rekonvalescencia, diéta a pod.

Potrebujem užívať 
vitamínové prípravky?



Riziká nedostatočného príjmu vitamínov

Avitaminóza

- absolútny nedostatok vitamínov – v súčasnosti ojedinelý  

- spôsobuje ochorenia s typickými príznakmi – výnimočný výskyt

vit. A - šeroslepota, oslepnutie (poškodenie rohovky)

vit. D – rachitída 

Hypovitaminóza

- nie je zridkavosťou, príjem mnohých vitamínov je nižší ako odporúčané množstvo

- nespôsobuje klinické príznaky ochorení 

- znížené koncentrácie v krvi/ tkanivách 

- zhoršujú funkciu organizmu a zvyšujú riziko niektorých civilizačných ochorení 

(srdcovo-cievne choroby, osteoporóza, ap.) 

Riziká nadmerného príjmu vitamínov

- hrozí najmä pri nadmernom príjme vitamínov rozpustných v tuku 

- hypervitaminóza- spôsobuje rôzne poruchy: chudnutie, tráviace problémy, anémia  



Minerálne látky a stopové prvky

Pre organizmus najvýznamnejšie 

- minerálne látky: Ca, P, Cl, Mg, S, Na, K

- stopové prvky (<100 mg): Fe, Zn, Cu, Se, I, Cr, Mn, F

Charakteristika

• mikronutrienty, esenciálne živiny

Funkcia

• zabezpečujú normálny stav a funkciu tkanív a orgánov

• stavebná látka

Potravinové zdroje a ich využitie

 živočíšne zdroje - v tele sa lepšie vstrebávajú - vyššie využitie

 rastlinné zdroje - využitie znižuje prítomnosť 

- organických kyselín (oxalová, šťaveľová), ktoré pevne viažu minerálne látky 

a bránia ich vstrebávaniu

- vlákniny, ktorá urýchľuje pasáž cez GIT, čím sa skracuje doba vstrebávania



Vápnik (Ca)

Funkcia

- najbohatšie zastúpený minerál v organizme (1500 g)

- stavba kostí a zubov (99 %) 

- nervová a svalová dráždivosť

- súčasť enzýmov

Zdroje

• živočíšne: mlieko, mliečne výrobky, syry

• rastlinné: 

mak, sója, iné strukoviny, viaceré druhy zeleniny, celozrnné pečivo, ovsené 

vločky, vňate, orechy a semená olejnatých plodín 

Súčasný príjem 

• nedosahuje odporúčané množstvo



Riziká nedostatočného príjmu

• tvorba kostí a zubov (detský vek) – nedostatočná mineralizácia -„pevnosť“ 

• dospelosť - nastáva redukcia Ca v kostiach – pri nižšej akumulácií Ca v mladosti 

– zvýšené riziko osteoporózy (rednutie kostí)

Zvýšené nároky

na vápnik

- detstvo a dospievanie

- tehotenstvo  

- dojčenie

Vápnik (Ca)



Železo (Fe)

Funkcia 
 stavebná zložka červeného krvného farbiva hemoglobínu

Zdroje
 živočíšne: mäso, vajcia

 rastlinné: strukoviny, celozrnné obilniny, zelenina, vňate, ovsené vločky, 

orechy

Súčasný príjem
 u väčšiny ľudí - primeraný

 riziko nedostatku

 dospievajúce dievčatá, mladé ženy (diéty – strava s nedostatkom Fe, 

straty - menštruačný cyklus, pôrody)

 dojčené deti (nízky obsah v materskom mlieku)

 starší ľudia (poruchy trávenia a vstrebávania)

Riziko nízkeho príjmu
- vyčerpanie zásob v organizme (kostná dreň, pečeň, svaly) 

- pokles tvorby hemoglobínu - anémia



Funkcia 

• súčasť telových tekutín – podieľajú sa na udržaní ich stáleho objemu

• vznik pokojového a akčného potenciálu

• nachádzajú sa v mnohých potravinách a ich nedostatok je zriedkavý

• Na Cl (kuchynská soľ) 

• je v strave zastúpená v nadmernom množstve

• súvis so vznikom vysokého krvného tlaku

• žiaduce obmedziť príjem  (na 5 – 8 g/deň)

Sodík (Na), chlór (Cl), draslík (K)

Jód

- hormóny štítenej žľazy – T3, T4



Minerálne 

látky 

Hlavné funkcie Potravinové zdroje

Vápnik stavba kostí a zubov, zrážanie krvi, svalová 

kontrakcia, synaptický prenos, funkcia 

myokardu

mliečne výrobky, brokolica, zelená listová 

zelenina, celozrnné obilniny, strukoviny, 

sardinky

Fosfor stavba kostí a zubov, metabolizmus, tlmivý 

systém, fosfátové väzby

mliečne výrobky, mäso, ryby, vajcia, celozrnné 

obilniny, zelenina, ovocie

Horčík stavba kostí, metabolizmus celozrnné obilniny, zelená listová zelenina, 

orechy, strukoviny, hydina

Sodík membránový potenciál, hlavný ión 

v extracelulárnej tekutine, osmotický tlak, 

udržiavanie stáleho objemu tekutín 

kuchynská soľ, potraviny s vysokým obsahom 

soli

Draslík hlavný katión v intracelulárnej tekutine, 

membránový potenciál

zelenina, banány, sušené slivky, mäso, mlieko, 

celozrnné obilniny

Chlór hlavný anión v extracelulárnej tekutine, 

hospodárenie s tekutinami, súčasť žalúdočnej 

šťavy

kuchynská soľ, potraviny s obsahom soli, 

morské živočíchy

Železo stavebná zložka hemoglobínu - transport 

kyslíka

červené druhy mäsa, vajcia, listová zelenina, 

strukoviny, celozrnné obilniny

Selén antioxidant vajcia, ryby, celozrnné výrobky, strukoviny

Zinok súčasť enzýmov,  antioxidant, imunitné funkcie mäso, ustrice, pečeň, vajcia, strukoviny, syry, 

kakao, obilniny

Meď energetický metabolizmus, antioxidant, tvorba 

erytrocytov

vajcia, mäso, pečeň, orechy, celozrnné výrobky, 

kakao

Fluór stavba kostí a zubov fluoridovaná soľ, čaj, morské ryby

Jód stavebná zložka hormónov štítnej žľazy 

(tyroxín, trijódtyronín)

jodidovaná soľ, ryby, morské živočíchy

Kobalt tvorba červených krviniek pečeň, obilniny, zelenina



Súčasné problémy vo výžive

Výživové odporúčania

Zásady správnej výživy



- výživa v súčasnosti nie je optimálna 

- rozvinuté krajiny (Európa, USA)

1/ prejedanie sa – nadbytočný príjem 

potravy (energie) 

2/ nevyvážený príjem živín (t.j. niektoré v 

nadmiere, iné deficitné)

Nadmerný príjem

- tuky 

- nasýtené mastné kyseliny

- jednoduché cukry

- Na Cl

- energia

Nedostatočný príjem

- polysacharidy

- mastné kyseliny radu n-3

- vláknina

- mnohé vitamíny 
C, skupina B

- viaceré minerálne prvky (Ca)



Ide o choroby

- časté a závažné

- dá sa im predchádzať správnou výživou a životosprávou

Výživa

- dôležitá v prevencii chorôb (úloha aj pre lekára)

- dôležitá v liečbe – nielen lieky ale aj zmena životosprávy

Nesprávna výživa

sa spolupodieľa 

na vzniku chorôb

(30 – 70% podiel)

Ischemická 
choroba srdca

Mozgová 
príhoda

Diabetes 
mellitus

Obezita
Metabolický 

syndróm

Zhubné 
nádory

Osteoporóza



Správna výživa musí do organizmu privádzať

- všetky živiny potrebné pre organizmus

- v primeranom množstve

- nedostatok živín môže mať nežiaduci vplyv na organizmu

ale aj 

- nadbytok živín môže mať nežiaduci vplyv na organizmus

Správna výživa (zdravá, výživa, racionálna výživa)

Stravujte sa 

zdravo !



Zásady správnej výživy 

• stravovať sa  pestro

– do výživy zaraďovať všetky základné potraviny

– pestrosť je základným predpokladom adekvátneho príjmu živín

• zvýšiť príjem ovocia a zeleniny (min 400 g/deň alebo 5 porcii)

• preferovať celozrnné cereálie pre ich vyšší obsah vlákniny

• obmedzovať živočíšne tuky, preferovať rastlinné tuky

• uprednostňovať mlieko a mliečne výrobky, mäsové výrobky, 

pekárenské výrobky s nižším obsahom tuku 

• zásady správnej výživy usmerňujú 

- ako si vhodne vyberať potraviny a docieliť 

vyváženú stravu

- ako predchádzať najčastejším 

nedostatkom vo výžive:



Zásady správnej výživy

• konzumovať ryby aspoň raz do týždňa

• prijímať stravu s primeraným obsahom energie (optimálna hmotnosť)

• 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 (3-6 x denne)

• využívať šetrné  spôsoby tepelnej úpravy - dusenie, varenie (menšia 

spotreba tuku)



Odporúčané výživové dávky / odporúčané denné množstvá
• uvádzajú priemerné denné množstvo živín (B, T, S, V, ML), ktoré by mal zdravý 

jedinec prijať (podľa pohlavia, veku, aktivity)

Potravinové tabuľky
• Informujú o priemernom obsahu energie a živín (B, T, S, V, ML), v potravinách


