
Téma 3

1. Minerálne látky vo výžive – vápnik, železo, sodík

2. Je súčasný príjem živín optimálny?

3. Zásady správnej výživy



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

Funkcia

• esenciálne živiny

• zabezpečujú normálny stav a funkciu tkanív a orgánov

• stavebná látka

• mikronutrienty, 

Zdroje

- rôzne potraviny rastlinného 

a živočíšneho pôvodu



Železo (Fe)

Funkcia 

 stavebná zložka červeného krvného farbiva hemoglobínu

 kofaktor enzýmov

Sideropenická anémia

najčastejšia nutričná deficiencia

Klinický prípad
- Pacientka: 18 ročná adolescentka 
- Náhodne zistená mierna mikrocytová anémia a erytrocytopénia
- Anaméza naznačuje, že problém môže tkvieť v jej stravovaní

- Na aké stránky stravovania sa budeme pacientky pýtať
- Čo pacientke odporučíme?



Železo (Fe)

Kto je ohrozený rizikom nedostatku?

 dospievajúce dievčatá, mladé ženy 

(diéty – strava s nedostatkom Fe, 

straty - menštruačný cyklus, pôrody)

 dojčené deti - nízky obsah Fe v 

materskom mlieku + oneskorené 

zaraďovanie príkrmov

 starší ľudia - poruchy trávenia a 

vstrebávania, ekonomické činitele

 vegáni – bezmäsitá strava

Riziko nízkeho príjmu

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

- pokles tvorby hemoglobínu - anémia

Súčasný príjem

 u väčšiny ľudí – primeraný (ekonomicky rozvinuté štáty)



Železo - zdroje

Hémové železo

• mäso, ryby (hemoglobín, myoglobín)

Nehémové železo

• niektoré druhy zeleniny, strukoviny, celozrnné obilniny, vajcia, fortifikované 

potraviny

• Hemové železo je 1.8 krát využiteľnejšie než nehémové

= z rastlinnej stravy je potrebné dodať 2x vyššie množstvo

Vstrebávanie železa (aj iných minerálov) modulujú ďalšie zložky výživy

+ vitamín C

- tanín, fytáty, oxaláty, vláknina 

(čaj, rastlinné potraviny, celozrnné)

pevná väzba s Ca blokuje vstrebávanie



Potraviny bohaté na železo



Klinická úvaha

- Výživové odporúčania zdôrazňujú dôležitosť dostatočného príjmu vápnika

- Týkajú sa  

- detí?

- adolescentov?

- dosplých?

- seniorov?

- pacientov?

- vegánov?

http://www.paslabs.co.uk/wp-content/uploads/2017/06/Screen-Shot-2017-06-13-at-09.56.38.jpg

Vápnik (Ca)



Vápnik (Ca)

Súčasný príjem 

• nedosahuje odporúčané množstvo

Kalcémia

• Striktne regulovaná - hormóny

Funkcia

- najbohatšie zastúpený minerál v organizme (1500 g)

- stavba kostí a zubov (99 %) 

- nervová a svalová dráždivosť

- hemokoagulácia

- súčasť enzýmov



Akumulácia Straty

Vekové zmeny kostnej hustoty 



Vápnik (Ca)

Riziká nedostatočného príjmu

• deti, adolescenti – nedostatočná mineralizácia kostí, zubov - „pevnosť“ 

• odbúravanie Ca z kostí pre udržanie stálej hladiny v krvi (dospelosť) – vývoj 

osteoporózy (rednutie kostí)

Zvýšené nároky

na vápnik

- detstvo a dospievanie

- tehotenstvo  

- dojčenie



Zdroje

Vápnik  

Živočíšne:  

mlieko, mliečne výrobky, syry

Rastlinné: 

mak, sója, iné strukoviny, viaceré 

druhy zeleniny, celozrnné pečivo, 

ovsené vločky, vňate, orechy a 

semená olejnatých plodín 

https://i.pinimg.com/originals/ee/52/ae/ee52ae07d137602f16bed32ca0f3038f.jpg



Funkcia 

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

• vznik pokojového a akčného potenciálu

Potravinové zdroje

• Kuchynská soľ, potraviny s obsahom soli (crackery, solené arašidy, 

údeniny, chlieb, nakladaná zelenina a pod.)

• 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

- zdroje: jodidovná soľ



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



Súčasný príjem živín
Výživové odporúčania



(západná a stredná Európa, USA)

dostatok až nadbytok potravy (energie) – prejedanie sa

+ nevyvážený príjem živín (niektoré v nadmiere, iné deficitné)

= označuje sa ako „západný štýl výživy“

Západný štýl výživy

Nadmerný príjem

- tuky celkové

- nasýtené mastné kyseliny

- jednoduché cukry

- Na Cl

- energia

Nedostatočný príjem

- vláknina 

- polysacharidy

- mastné kyseliny radu n-3

- mnohé vitamíny (D, B, C)

- viaceré minerálne prvky (Ca, Zn, Cu, Se)

- súčasné poznatky preukazujú nie úplne 

optimálny príjem živín v populáciách 

rozvinutých krajín

Dietary recommendations - are they needed?



- mnohé preventabilné !

- zmena životosprávy, vrátane výživy

Súčasná nesprávna výživa - nevyvážený príjem živín
sa spolupodieľa na vzniku závažných chorôb (30 – 70% podiel)

• choroby srdca a ciev- každé 2. úmrtie

• nádorové choroby

• vysoká hladina cholesterolu v krvi

• obezita

• cukrovka 

• osteoporóza



Správna výživa (zdravá, výživa, racionálna výživa)

Správna výživa musí do organizmu privádzať

- všetky živiny potrebné pre organizmus

- v primeranom množstve

- nedostatok živín môže mať nežiaduci vplyv 

na organizmus

ale aj 

- nadbytok živín môže mať nežiaduci vplyv 

na organizmus

Stravujte sa 
zdravo !

Správna výživa

- Pestrá

- Vyvážená

- Množstvom primeraná



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 

• konzumovať ryby aspoň raz do týždňa



• prijímať stravu s primeraným obsahom energie (docieliť optimálnu 

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)



Kde sa môžem dozvedieť, aké množstvo živín potrebujem denne prijať?

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)



Otázky

• Hémové a nehémové železo – vstrebateľnosť a potravinové zdroje

• Zložky výživy, ktoré zvyšujú a znižujú absorbciu železa

• Vápnik – potravinové zdroje

• Vápnik a vekové zmeny kostenej denzity

• Zdravotné riziko nadmerného príjmu Na, potravinové zdroje Na

• Charakterisitka súčasného príjmu živín

• Choroby súvisiace so súčasným nesprávnym spôsobom výživy

• Odporúčania správnej výživy 

• Odporúčané denné množstvá (výživové dávky)


