
Potraviny – zdroj 

živín



Potraviny rastlinného pôvodu

+  obsahujú vlákninu

+  bohaté na ochranné látky

- telo z nich v menšej miere dokáže využiť niektoré živiny 
(minerály)

- neobsahujú žiadny vitamín B12

Naša tradičná strava – zložená zo živočíšnych i rastlinných potravín

- jedny aj druhé majú svoje prednosti

- vzájomne sa dopĺňajú

Živočíšne a rastlinné potraviny

Potraviny živočíšneho pôvodu

+   plnohodnotné bielkoviny

+   minerálne látky - lepšie využiteľné než z rastlinných potravín

- neobsahujú vlákninu 

- živočíšny tuk bohatý na nasýtené mastné kyseliny

- Pestrosť – hlavná záasada správnej výživy

- Optimálny príjem živín sa ľahšie docieli kombináciou rastlinných a  

živočíšnych potravín



Základné potravinové skupiny

• výrobky z obilnín  - chlieb, pečivo, ryža, cestoviny

• mlieko a mliečne výrobky - syry, jogurt, tvaroh 

• mäso a mäsové výrobky - saláma, klobása, vnútornosti

• tuky - maslo, olej, Flora, Veto 

• ovocie, zelenina 

• strukoviny 

• ryby

• vajcia

• olejnaté plodiny – orechy, mak

• sladkosti - čokoláda, cukríky

• nápoje – minerálka, čaj, káva

• každá potravinová skupina dodáva do organizmu typické živiny



Ako dosiahnuť optimálny príjem živín?

Ako si vyberať potraviny?



• výrobky z obilnín: 

chlieb, pečivo, cestoviny, múka, ovsené vločky, ryža, pohánka, pšeno...

• Vo výžive človeka sú významným zdrojom živín, dodávajú najmä: 

škrob, bielkoviny, vláknina, vitamíny skupiny B

• základné druhy: celozrnné, biele, čierne, tukové, sladké....

• najvyššia výživová hodnota – racionálna voľba: celozrnné druhy 

– bohatšie na vlákninu, vitamíny skupiny B, minerálne látky                 
než iné druhy obilnín

vláknina kyselina listová

svetlé špagety 100g 2,25 g 12 ug

tmavé špagety 100 g 4,90 g 34 ug

- pozor: čierny chlieb sa nerovná celozrnný! 

- tukové pečivo – zbytočný tuk (často aj zlej kvality) a kalórie

Celozrnný rožok 3 g tuku /100 g Croissant 12 g tuku/ 100 g

Výrobky z obilnín



Kto rieši obilniny vo výžive?

• Ľudia, ktorí sa chcú zdravo stravovať

–  Vláknina

– Celozrnné – vitamíny, minerály

–  tuk

–  cukor

• Pacienti s celiakou

– Bezlepkové

• Pacienti s chronickou (akútnou) hnačkou

–  vláknina 



Netradičné obilniny

- výživovo veľmi hodnotné (bielkoviny, minerály, vitamíny, antioxidanty)

- mnohé z nich sú bezlepkové (okrem špaldy, bulguru)

- preferované v alternatívnych spôsoboch výživy

Pohánka

vitamíny B, horčík, mangán, 

meď, fosfor, antioxidanty 

- rutín – pevnosť ciev

Pšeno

Amarant

Špalda – šľachtená 

forma pšenice, bohatší 

obsah minerálov a 

bielkovín

Bulgur

- predvarená, nalámaná 

pšenica

- alternatíva ryže

Quinoa

Odporúčanie

- zdravá výživa: celozrnné, beztukové

- pri šetriacich diétach: biele

- bezlepková diéta – bezlepkové (pšeno, amarant, kukurica, quinoa, pohánka)



Vo výžive človeka sú významným zdrojom živín, dodávajú najmä: 

 bielkoviny, vápnik, vitamín D, A

 riziková zložka – vyšší obsah tuku, nasýtené mastné kyseliny

 základné druhy: plnotučné, stredný obsah tuku, nízkotučné (mlieko, jogurty, syry)

kyslomliečne (probiotické, neprobiotické)

pasterizované, nepasterizované

 racionálna voľba: kyslomliečne probiotické, polotučné

 odporúča sa príjem 1-2 x denne (aktuálne je nižší)

na dosiahnutie optimálneho príjmu Ca

 mliečne výrobky a syry v plnej miere nahrádzajú mlieko (ak ho niekto nepije)

na dosiahnutie optimálneho príjmu Ca

Mlieko a mliečne výrobky



Probiotiká a probiotické mliečne výrobky

- živé mikroorganizmy pridávané do potravín               

- niektoré jogurty, Actimel, prírodná bryndza

(prirodzene prítomné v kyslej kapuste, niekotých produktoch zo sóje)

-prevažne baktérie mliečneho kvasenia 

(Lactobacillus, Bifidobacterium)

-pri príjme v dostatočnej dávke majú dokázateľné 

priaznivé účinky na organizmus

- pôsobia v tráviacej sústave – ovplyvňujú celý organizmus

- priaznivý vplyv 

 potláčajú osídľovanie čriev choroboplodnými mikróbmi. 

 zmierňujú priebeh niektorých hnačkových ochorení

 zmierňujú neznášanlivosť mliečneho cukru

 priaznivý účinok na cholesterol a cukor v krvi, krvný tlak

 celkový podporný účinok na imunitný systém



Kto rieši mlieko a mliečne výrobky vo výžive?

• Ľudia, ktorí sa chcú zdravo stravovať

– Obmedzovať tuk

– Zvýšiť celkový príjem

– Kyslomliečne

– probiotické

• seniori, deti – nepasterizované starostlivo zvážiť

• fámy o škodlivosti mlieka (zahlieňovanie, rakovina) 

sa u zdravých ľudí vo vedeckých štúdiách nepotvrdili

Mliečne produkty Množstvo tukov na 100g
Mlieko nízkotučné 0,5
Jogurt nízkotučný 2
Biely jemný jogurt 2,5
Tvaroh jemný 2,5
Acidko Rajo 3,6

Kajmak 50
Syr v olivovom oleji 61
Hriňovská zmesná nátierka 65
Rastlinné maslo 70
Maslo 81



Kto rieši mlieko a mliečne výrobky vo výžive?

• Pacienti so intoleranciou laktózy

– Redukovať obsah laktózy

• Pacienti s alergiou  na mlieko

– Vylúčiť všetky mliečne produkty

– Nutná náhrada Ca z nemliečnych zdrojov: strukoviny, sója + tofu, niektoré druhy 

zeleniny, sardinky, orechy, vápenaté minerálky

• Pacienti s hnačkou

– Laktóza môže podporovať pretrvávanie hnačky

Podobný obsah vápnika ako má pohár mlieka (250ml) – 300mg majú

• Lososový steak (120g)

• Sardínky (80g)

• Brokolica (300g)

• Mandle (130g)

• Pomaranče (700g)

• Cvikla (1,8kg)

• Sója (80g)



- typické živiny: tuk (esenciálne mastné kyseliny - MK), vitamíny 

- jednotlivé oleje sa líšia zložením = rôzne zastúpenie mastných kyselín

nasýtené - mononenasýtené - polynenasýtene n-6 - polynenasýtené n-3

Odporúča sa

 uprednostňovať nenasýtené MK - rastlinné tuky

- priaznivý vplyv na hladinu cholesterolu v krvi 

- znižujú riziko chorôb srdca a ciev

 obmedzovať tuky bohaté na nasýtené MK - prevažne živočíšne

– nepriaznivý vplyv na hladinu cholesterolu v krvi

– zvyšujú riziko chorôb srdca a ciev

• maslo, bravčová masť, živočíšne potraviny

 zaraďovať tuky a oleje s vysokým obsahom n-3 MK

 obmedzovať hydrogenované tuky (obsah trans izomérov)

Tuky a oleje



Tuky a oleje majú rozmanitý obsah mastných kyselín

Nasýtené  MK 
(%)

Nenasýtené MK 
(%)

Z toho n-3  MK
(%)

Repkový 8 92 9

Slnečnicový 12 88 0,5

Sójový 16 84 7

Olivový 15 85 1

Kokosový 90 10 0

Ľanový 11 89 53
Vlašské orechy 
(olej) 10 90 14

Bravčová masť 50 46 1

Mliečny tuk 68 30 0,5

Rybí tuk 28 72 15



 Olej vyberáme podľa odporúčania výrobcu (teplá, studená kuchyňa)

 slnečnicový olej – patrí do studenej kuchyne

 repkový olej – stálejší pri tepelnej úprave

 olivový olej

 panenský, extra panenský - studená kuchyňa

 teplom sa prospešné látky v nich ničia, môžu vznikať škodlivé produkty

 pre tepelné spracovanie vhodný rafinovaný olivový olej



 Zvláštne druhy olejov

 Ľanový, tekvicový, pupalkový, borákový, sézamový, hroznový ....

- patria do studenej kuchyne

- citlivé na teplo, svetlo 

 .Kokosový tuk - 91% nasýtené MK

 stabilný pri vyprážaní - pozitívum

 zvyšuje „zlý“ LDL cholesterol v krvi, ale aj „dobrý“ HDL – cholesterol

 obsahuje ochranné zložky – antioxidanty, polyfenoly

 v krátkodobých štúdiách a pokusoch na zvieratách – preukázané niektoré 

priaznivé účinky (antioxidačný, mierny vplyv pri redukčnej diéte, minimálny 

vplyv)

 dlhodobé účinky na kardiovaskulárne riziko nie sú známe

 odporúčaný skôr na príležitostné použitie



Kto rieši tuky a oleje vo výžive?

• Ľudia, ktorí sa chcú zdravo stravovať

–  n-3

– nenasýtené

–  nasýtené MK

–  tuk

• Pacienti s chorobami srdca a ciev, obézni, diabetici, pri chorobách 

pečene a žlčníka...

–  n-3

– nenasýtené

–  nasýtené MK

–  tuk



• zdroj živín, nedostatočne zastúpených v strave: 

vláknina, vitamíny, minerálne látky, bioaktívne látky

Ovocie a zelenina

Kto rieši ovocie a zeleninu vo výžive?

pre zachovanie čo najvyššieho obsahu vitamínov je dôležité

uprednostňovať potraviny v surovom stave

správne skladovať (chlad, tma, nie príliš dlho, mraziť)

šetrne spracovávať (krátko variť, šetrne šúpať, vhodné náradie)

 Ľudia, ktorí sa chcú zdravo stravovať
- Zvýšiť príjem

- Najmä zvýšiť príjem zeleniny

- odporúčaný príjem 5-9 porcii denne (400-600 g)

- z toho

jedna môže byť čerstvý džús, 

jedna môže byť sušené ovocie



Kto rieši ovocie a zeleninu vo výžive?

• Pacienti so zápchou, obézni

– Zvýšiť príjem

• Pacienti s hnačkovými stavmi, 

– obmedziť príjem podľa potreby

• Pacienti s chorobami žalúdka 

– Upraviť spôsob podávania – bez zvyškov

– v prípade nafukovania a tráviacich ťažkostí – šúpať, odstraňovať jadierka, 

krátko povariť



- rozumný výber - nízkotučné výrobky

Vhodné (uprednostňovať):

- kuracie, morčacie mäso, divina

- kvalitné bravčové, hovädzie (s nižším obsahom tuku)

- šunka, najmä hydinová

Menej vhodné – vyšší obsah tuku (najmä v diétnom stravovaní):

- mastné druhy mäsa (bôčik, kačacie, husacie)

- klobásy, trvanlivé salámy

- pri vylučovaní mäsa zo stravy – potrebné zaraďovať alternatívne zdroje železa:

strukoviny, tofu, niektoré druhy zeleniny, žĺtok, celozrnné pečivo

Mäso, mäsové výrobky

Vo výžive človeka sú významným zdrojom živín, ajú najmä: 

- železo, bielkoviny, vitamíny

- riziková zložka: nadbytok tuku – najmä nasýtených MK



Vysokotukové Tuky (g) Energia 

(KJ)

Bratislavská klobása 45 g 2108

Údený bravčový bôčik 31g 1402

Tlačenka 28g 1298

Paštéta kačacia 49g 1947

Saláma 43g 1866

Slanina 38g 1682

Párky 28g 1269

Špekačky 32g 1413

Bravčové údené rebrá 20g 1197

Jaternica 31g 1673

Nízkotukové Tuky (g) Energia 

(KJ)

Kuracie prsia 1,2 g 133

Morčacie prsia 1g 105

Teľacie stehno 5,8g 554

Králik 2g 105

Kuracia šunka 1,4g 410

Morčacia šunka 1,1g 92

Bravčová šunka 3,2g 451

Srnčie mäso 2,5g 106

Diviak 3g 114

Kuracie párky 5,5g 112

Denné odporúčané množstvo tuku cca 50-100 g

Spracovali: študenti



Ryby

• Vo výžive človeka sú významným zdrojom živín, dodávajú najmä: 

bielkoviny, n-3 mastné kyseliny s dlhým reťazcom

• živočíšna potravina, ale obsahuje „zdravý tuk“: 

• n-3 mastné kyseliny s dlhým reťazcom 

EPA - kyselina eikozapentaénová

DHA – kyselina dokozahexaénová

– ich tvorba v organizme je obmedzená, 
preto musia byť dodávané potravou 

– vo väčšom množstve ich obsahujú iba ryby

– účinok

- protiisklerotický

- protizápalový

- podporujú správny rytmus srdca, ...

• priaznivo pôsobia tepelne upravené ryby, aj ryby v konzerve

• odporúčaný príjem: aspoň 1-2 x do týždňa

• vyberať ryby bohaté na n-3 MK



RYBY OMEGA-3-MK v g

Losos atlantický 1,83

Sleď obyčajný 1,71

Sardinky 1,19

Makrela atlantická 1,02

Pstruh dúhový 0,84

Morský vlk 0,65

Tuniak 0,19

https://ods.od.nih.gov/factsheets/Omega3FattyAcids-
HealthProfessional/

Spracovali: študenti

https://ods.od.nih.gov/factsheets/Omega3FattyAcids-HealthProfessional/


Obsah EPA+DHA vo vybraných druhoch rýb (g/100 g)

odporúčaný príjem 0,25 – 0,50 g/deň

2,36

2,11

1,90

1,55

1,53

1,11

0,75

0,66

0,50

0,27

0,16

0,11

0,02

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Pstruh 

Makrela

Losos 

Sleď

Sardinka 

Tuniak

Pstruh 
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Halibut 

Kapor

Šťuka

Treska (filé)

Pangasius

VÚP, http://www.pbd-online.sk/

http://www.pbd-online.sk/


Strukoviny

 spomedzi rastlinných potravín majú najvyššiu výživovú hodnotu

 Vo výžive človeka sú významným zdrojom živín, dodávajú najmä: 

vlákninu, vápnik, železo, vitamíny B

 vhodná, finančne nenáročná náhrada za mäso 

 sója – zvlášť hodnotná strukovina (aj výrobky z nej)

bielkoviny /g vláknina /g železo /mg vápnik /mg vit B1 /mg

sója 43,8 6,7 9,1 254 1,10

fazuľa 23,5 4,0 6,6 120 0,71

hovädzie s. 21,1 - 4,2 28,6 0,09

odp. množstvo 50-76 20-30 15-18 800 1,10

Obsah živín v 100 g strukovín



Orechy a olejnaté plodiny

• orechy – vlašské, lieskové, arašidy, kešu, para...

• semená – tekvicové, slnečnicové, ľanové, sezamové....

• bohaté na minerálne prvky – vápnik, železo, zinok, meď

• vysoký obsah vitamínu B a E

• obsahujú nenasýtené mastné kyseliny

• vhodné konzumovať denne – nie však v nadmerných množstvách – sú 
bohaté na kalórie

(„rozumné“ množstvo 5 orechov/deň, cca 20 g/deň)

• vlašské orechy a ľanové semená 

– bohaté na „nedostatkovú“ kyselinu - linolénovú. 

• mak - mimoriadne vysoký obsah vápnika

- prevyšuje dokonca obsah v mlieku



Nápoje

• rozmanité druhy

• pre bežnú konzumáciu sa cenia najmä nápoje bez kalórii (energie) 

s prirodzeným obsahom zdraviu prospešných látok 

– vitamíny, 

– minerálne látky, 

– ďalšie látky s priaznivým účinkom na organizmus – napr. v čajoch



• https://www.naschudnutie.sk/tabulka-hodnota/nutricne-a-energeticke-hodnoty-napojov/

• http://www.vaha.sk/etab?id=napoje-nealkoholicke-ml

Nealko- 100ml kJ Cukor (g)

Coca Cola 169 10,6

Coca Cola Zero 0,03 0,00

Fanta 170 10

Citrónová šťava 185 9,5

Mlieko (1,5% tuku) 198 5

RedBull 194 11

Šťava Kubík - banán, jablko 205 12

Top Topic 185 10,8

Pepsi Cola 197 11,6

Nealkoholické pivo 80 2,1

Denný odporúčaný príjem energie cca 2000 kcal /8000 kJ
1 kj = 0,238 kcal
1 kcal = 4,184 kj

Nápoje

Spracovali: študenti

https://www.naschudnutie.sk/tabulka-hodnota/nutricne-a-energeticke-hodnoty-napojov/


Sladkosť kcal Cukor (g)

Krémeš 540 13

Punčové rezy 365 48,7

Čokoláda Milka 483 43

Čokoláda Horká Orion 527 49,9

Čokoláda Aero 547 55,7

Čokoláda Orion Biela 567 52,3

Tyčinka – Mars 452 66,9

Tyčinka – Margot 473 56,3

Nanuk Míša 261 24

1 kj = 0,238 kcal
1 kcal = 4,184 kj

Sladkosti

Spracovali: študenti



Zdroj živín – potraviny

Nezdravé potraviny neexistujú....

...... tajomstvo spočíva 

v pestrosti stravy a v 

striedmosti

- prikazovať preferovať

- zakazovať obmedzovať 



Nová potravinová pyramída
- jednoduchý návod na zdravú stravu

Obmedzujte potraviny bohaté 
na cukor, biele pečivo

Obmedzujte potraviny bohaté 
na živočíšny tuk – mastné 
mäso, plnotučné mlieko, 

maslo

Polotučné mliečne 
výrobky

1-2 porcie

Voda, nesladené nápoje
5-8 pohárov

Vajcia, ryby, hydina
1-2 porcie

Strukoviny
1-2 porcie

Orechy a olejnaté 
semienka
1-2 porcie

Rastlinné oleje
2-4 porcie

Celozrnné obilniny
1-2 porcie

Zelenina
3-6 porcii

Ovocie
2-4 porcie

Denný pohyb, kontrola hmotnosti

Copyright © 2011, Harvard University.



Bio potraviny

• produkt ekologického poľnohospodárstva, ktoré sa správa šetrným 

spôsobom k zvieratám, pôde, rastlinám i prírode 

• označenie „bio“ – získavajú po schválení príslušnou inštitúciou

• neobsahujú 

– pesticídy 

– umelé hnojivá 

– geneticky modifikované organizmy

• pri ich výrobe sa nesmú používať všetky aditíva, ale len niektoré

• menšia expozícia organizmu cudzorodým látkam v porovnaní s konvenčnými 

potravinami



Bio potraviny a zdravie

• Chutnejšie ?? – nie vždy

• Bohatšie na vitamíny ?? – nie vždy

• Kvalitnejšie zložením (napr. obsah ovocnej zložky v džúse) – nie vždy

• Niektoré bio potraviny svojim zložením nie sú optimálne pre zdravie, napr.

• bio-bôčik

• bio klobása

– môžu mať vysoký podiel tuku, soli, cukru a pod.

• Cenovo náročnejšie než konvenčné 

• Sortiment nie všade dosť široký (malé mestá, obce)

• Ich priaznivý vplyv na zdravie nebol potvrdený - hoci sa predpokladá

• Potrebné sú ďalšie vedecké štúdie



Niekoľko dôležitých otázok

• S prihliadnutím na súčasné nedostatky vo výžive

• aký typ obilnín sa odporúča preferovať?

• aký typ mliečnych výrobkov sa odporúča preferovať?

• Ktoré obilniny sú bezlepkové?

• Ktoré živiny sú bohato zastúpené v strukovinách a robia ich výživovo hodnotnými? 

• Ak má pacient indikovanú stravu bez mlieka +  výrobkov, z akých potravín môže 

získavať vápnik?

• Ak jedinec nejedáva mäso, z akých potravín môže získať železo?

• Kto rieši príjem – obilnín, mlieka, ovocia a zeleniny.....? Akou modifikáciou výživy?

• Ktoré oleje sú bohaté na n-3 mastné kyseliny?

• Ktorá živina robí niektoré druhy rýb výnimočnými? Ktoré druhy rýb?

• Aké sú plusy a mínusy biopotravín?

• Možno pribrať aj z nápojov? Prečo?


