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3. Látky z výživy sa využívajú pre funkcie organizmu.... 

1. Ľudské telo je vybudované z látok prijatých potravou...

2. Ľudský organizmus sa obnovuje z látok prijatých potravou...

Výživa ovplyvňuje stavbu a funkciu organizmu

a tým vplýva na zdravotný stav človeka 



Výživa 

– významné uplatnenie vedomostí v 

medicínskej praxi

Klinická výživa

Výživa v prevencií a liečbe chorôb

Diétna výživa – diétny systém pre nemocnice

Diétne odporúčania pre ambulantných pacientov

Parenterálna výživa

-----



Výživa – súvis s mnohými oblasťami medicíny

Interná medicína

Kardiológia

Diabetológia

Alergológia

Gastroenterológia

Gynekológia/ 

pôrodníctvo

Dermatológia

Športová medicína

Preventívna 

medicína

Medicínsky výskum

Medicínske 

vzdelávanie

Estetický medicína

Rekonvalescencia 

Toxikológia 

(potravinové toxíny)

Duševné zdravie

Pediatria

Onkológia

Interakcie lieky 

potraviny

Gerontológia

Psychológia

Imunológia

Hepatológia

Obezitológia

Stomatológia

...



Zložky výživy

Potrava

- chemické látky prijímané do tráviacej sústavy        

z vonkajšieho prostredia (stovky rôznych látok)

- pôvod: živočíšny a rastlinný

-zložky: živiny (cca 40) +  stovky ďalších látok



Definícia

- zložky potravy nevyhnutné pre stavbu a funkciu organizmu

´

- nedostatok spôsobuje typické 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

Živiny



• 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

Základné fakty pre prax



Tuky

Klinický prípad

• pacient Jozef A.

• návšteva u lekára - preventívna prehliadka

• 39 rokov, hmotnosť v norme

• bez zdravotných problémov

• chce sa zdravšie stravovať, problém má najmä s tukmi

Úloha

• Aké odporúčania dáte pacientovi?

• Zdôvodnite svoje odporúčania.



• Tuky sú základná živina

Funkcie 

- 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)

Je odôvodnené obávať sa tukov v strave?

• Ale

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 

- zápalovým procesom a pod.



Triacylglyceroly = glycerol + mastné kyseliny
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Mastné kysliny (MK)

- základná stavebná jednotka tukov

- chemická štruktúra mastných kyselín určuje ich účinky na organizmus

Typy tukov vo výžive

- triacylglyceroly – hlavný typ tuku v strave (množstvom dominujú)

- steroly – cholesterol, rastlinné steroly (zastúpené v malom množstve)

- fosfolipidy – lecitín, sfingomyelín (zastúpené v malom množstve)



Vo výžive významné mastné kyseliny (MK) - klasifikácia

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) - dlhoreťazcová

k. dokozahexaénová (DHA) - dlhoreťazcová

Esenciálne mastné kyseliny
- k. linolová k. linolénová
- nevyhnutné pre funkciu organizmu
- v tele sa netvoria
- ich výlučným zdrojom je výživa



Nasýtené MK – nepriaznivé účinky 
- ak sa konzumujú v nadmernom množstve, zvyšujú riziko chorôb ako

• zvyšovanie hladiny cholesterolu (celkový, LDL) v krvi 

• ateroskleróza, 

• ischemická choroba srdca, mozgová porážka

- novšie poznatky spochybňujú toto zvýšené riziko 

- na objasnenie potrebné ďalšie štúdie!

- živočíšne tuky – prevaha / vysoký obsah nasýtených MK

„Dobré“ a „zlé“ mastné kyseliny (tuky)

Nenasýtené MK – protektívne účinky
• znižujú hladinu celkového a LDL cholesterolu v krvi

• účinné v prevencii chorôb srdca 

- Zatiaľ čo nasýtené MK možno nie sú také škodlivé ako sa 

pôvodne predpokladalo, štúdie jasne dokumentujú,                                               

že nenasýtené MK majú pre zdravie najprospešnejšie účinky

- nachádzajú sa najmä v rastlinných tukoch



• nenasýtené mastné kyseliny sa prirodzene vyskytujú 

najmú vo forme cis (iba minimum trans)

• trans formy (izoméry) mastných kyselín – vznik pri 

technologickom spracovaní tuku (vyprážanie, továrenské 

spracovanie-hydrogenácia)

• nežiaduce účinky – výraznejšie než nasýtené MK:

– zvyšujú hladinu aterogénneho LDL cholesterolu a 

znižujú hladinu protektívneho HDL cholesterolu v krvi

• zdroj: vyprážané potraviny, fast food, tukové pečivo, 

zmrzlina, hranolky, priemyselne používané tuky

• prítomnosť v potravinách výrobcovia nie vždy deklarujú

• na obale potravín uvádzane ako hydrogenované tuky

„Najhoršie“ mastné kyseliny – trans izoméry MK



Vplyv n-3 nenasýtených MK  na kardiovaskulárny systém

Benefity

- protizápalové účinky

- antioxidačné účinky

-  riziko fatálnych srdcových príhod

-  riziko arytmii, fibrilácie predsiení



• živočíšne 

- priame tuky: maslo, masť

- skryté tuky: mastné mäso a údeniny, ryby, 

plnotučné mliečne výrobky

• rastlinné

- priame: rastlinné oleje a rastlinné nátierkové tuky („maslá“) 

- skryté: orechy, olejnaté plodiny (avokádo, semienka, mak)

V ktorých potravinách je tuk? 

Zdroje n-3 MK

• dlhoreťazcové MK: morské ryby – preferovaný zdroj  

• Kyselina a-linolénová: 

Repkový olej Ľanový olej

Vlašské orechy Ľanové semená

Chia semená Sója



Aké je optimálne množstvo tuku?

Aký druh tuku? 

30 % z denného príjmu energie (E)

z toho

- nasýtené MK max 10 % E

- nenasýtené MK 20 % E

- trans izoméry – vylučovať (max 1% E)

• n-3 MK : 1-2% energie (250 – 500 mg EPA+DHA /deň)

• dodržať pomer n-3/n-6 mastných kyselín (min 1:4)

Aj zdravé tuky sú kalorické!

Energetická hodnota tukov: 38,9 kJ/ 1 g

Bielkoviny Tuky Sacharidy

30 % 



- cholesterol - fyziologicky prítomný v krvi 

- tukové látky, ktoré sa transportujú krvou do buniek - pre potreby látkovej 
premeny (a prebytok späť z buniek na odbúranie v pečeni)

- ak sa ich hladina zvýši, ukladajú sa do cievnej steny 

- urýchľuje sa proces aterosklerózy

Celkový cholesterol - frakcie

• LDL cholesterol 

- aterogénny

- ukladá sa do ciev - „zlý“ cholesterol 

• HDL cholesterol - „dobrý“ cholesterol 

– zabezpečuje transport cholesterolu z tkanív 

do pečene, kde sa odbúrava

- hladina cholesterolu a jeho frakcii je ukazovateľ rizika KVCH

Cholesterol v krvi a cholesterol v strave



Cholesterol

Cholesterol v strave a cholesterol v krvi

• hypotéza v minulosti: od množstva cholesterolu v strave závisí 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 menej významný (iba malé percento ľudí reaguje na 

nadmerný príjem cholesterolu zvýšením jeho hladiny v krvi)

• v niektorých novších výživových odporúčaniach už nie je zahrnutý cholesterol a 

odporúčanie znížiť jeho príjem

Funkcia
- stavebná zložka buniek

- substrát pre syntézu žlčových kyselín, steroidov, vitamínu D

Zdroje

- tvorí sa v organizme alebo je získavaný zo stravy

- nachádza sa iba v živočíšnych potravinách: 

vajcia, vnútornosti, ryby, mliečne výrobky, mäsové výrobky



Súčasný trend v príjme tukov charakterizuje

- prekračovanie celkového množstva tukov

- vysoký príjem nasýtených mastných kyselín

- deficitný príjem n-3 mastných kyselín

- riziko zvýšeného príjmu skrytých tukov

- pri získavaní nutričnej anamnézy od pacienta a v poradenstve 

sa orientujeme na uvedené nedostatky v príjme tukov



Odporúčania

- znížiť príjem nasýtených MK a  nahradiť ich zvýšením nenasýtených MK

• zameniť tuk (nasýtené MK) za tuk (nenasýtené MK), ak sa zníži tuk a 

nahradí sacharidmi, nedocieli sa priaznivý vplyv na hladinu cholesterolu)

• toto sa odporúča napriek novým štúdiám spochybňujúcim súvis medzi 

nasýtenými tukmi a rizikom KVCH

- zvýšiť príjem n-3 mastných kyselín

- vylúčiť/ minimalizovať príjem trans foriem MK

- obmedziť príjem potravín bohatých na skrytý tuk

- vyšší celkový príjem tukov nemusí byť rizikom, pokiaľ nasýtené MK 

neprekračujú 10% a v strave dominujú nenasýtené tuky



Po naštudovaní témy by ste mali vedieť odpovedať na tieto otázky

• Aké druhy látok tvoria súčasti výživy/potravín?

• Aká možno definovať živiny?

• Ako sa rozdeľujú tuky vo výžive?

• Ktoré mastné kyseliny sa považujú za nutrične významné a do ktorej 
skupiny patria?

• Prečo sa niektoré mastné kyseliny označujú ako nepriaznivé alebo 
priaznivé pre zdravie? 

• Aký je vplyv nasýtených a nenasýtených mastných kyselín na 
kardiovaskulárne riziko?

• Aké fyziologické účinky majú n-3 mastné kyseliny?

• Trans izoméry mastných kyselín – ich riziká a potravinové zdroje.

• Aké nedostatky sú charakteristické pre súčasný príjem tukov?

Viac info o tukoch na (dobrovoľné)
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/what-should-you-eat/fats-and-
cholesterol/types-of-fat/


