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Zásady správnej výživy
napr. zásady, ktoré vydala Svetová zdravotnícka organizácia, iní odborníci

• opierajú sa o vedecky preskúmané a v praxi overené poznatky 

(ako funguje organizmus, význam živín, vplyv výživy na zdravie, atď.)

• takýto prístup k výžive sa nazýva vedecký prístup

• prevažná väčšina odborníkov v oblasti medicíny i výživy uznáva vedecký 

prístup, riadi sa ním a propaguje ho 

(to sa týka ktorejkoľvek oblasti – fyziky, matematiky, sociológie) 



 nepovažujú všeobecne uznávané vedecky podložené zásady

správnej výživy za dostatočné a optimálne pre zdravie

 ponúkajú iné spôsoby výživy (označované ako často diéty), ktoré 

považujú za najlepšie 

 ryžová diéta

 Atkinsova diéta

 vegetariánska výživa a pod.

Alternatívne smery vo výžive



Správna výživa

- poskytuje v potrebnom množstve všetky živiny potrebné na

- rast a regeneráciu

- funkcie organizmu

- pestrá a zložením vyvážená strava –

najlepší spôsob, ako dodať organizmu 

dostatočné množstvo živín 

- akékoľvek obmedzenie výživy zvyšuje 

riziko nedostatočného príjmu 

(niektorých) živín



Vegetariánska výživa

Čo vegetariáni nejedia?
• mäso 

• mlieko

• vajcia

• želatína

• vnútornosti

• masť

• med

• ryby

- obmedzenie alebo vylúčenie potravín živočíšneho 

pôvodu zo stravy:

- najrozšírenejšia forma alternatívnej výživy (do 5 % 

obyvateľov rozvinutých krajín)

- vedecká forma alternatívnej výživy

Čo vegetariáni jedia?
• obilniny

• zelenina

• ovocie

• strukoviny

• orechy

• morské riasy

• bylinky



Hlavné formy vegetariánstva

Vylučujú Konzumujú

Semi-vegetariáni Červené mäso Biele mäso, ryby, vajcia, mlieko 

a mliečne výrobky, syry

Lakto – ovo –

vegetariáni

Všetky druhy mäsa Mlieko, mliečne výrobky, syry, 

vajcia

Lakto – vegetariáni Mäso a vajcia Mlieko, mliečne výrobky, syry

Ovo – vegetariáni Mäso, mlieko, mliečne výrobky, 

syry

Vajcia

Vegáni Všetky živočíšne potraviny Iba potraviny rastlinného pôvodu

Vitariáni Všetky živočíšne potraviny, 

tepelne upravené potraviny

Iba surovú potravu rastlinného 

pôvodu



Živočíšne potraviny vegetariáni vylučujú z viacerých dôvodov:

• snaha stravovať sa zdravšie a predchádzať 

chorobám podmieneným nesprávnou výživou

• vedecké štúdie potvrdzujú nižší výskyt 

civilizačných chorôb u vegetariánov

• živočíšne potraviny považujú za škodlivé

• názor na škodlivosť živočíšnych potravín je nepodložený

- napr. mlieko zahlieňuje, mäso škodí a pod.

• škodlivé potraviny neexistujú, pokiaľ sa konzumujú 

v primeranom množstve

• snaha chrániť životné prostredie a zvieratá

• duchovné a náboženské pohnútky 

(Adventisti siedmeho dňa, budhisti)



Príklad vegetariánskeho jedálnička:

R: nič
D: kola 0,5l
O: sáčková paradajková polievka, hranolky a tatárska omáčka, 

čaj + 3 lyžičky cukru, čokoláda 100 g
Ol: čipsy + malinovka 0,5l 
V: bezvaječné biele cestoviny, kečup, malinovka 0,5 l

+ croissant s čokoládovou náplňou, cukríky

• je zdravý ? - nesprávny režim
- žiadna zelenina ani ovocie
- biele, tukové pečivo
- veľa sladkostí
- veľa soli
- sladené nápoje

• vylúčenie živočíšnych potravín ešte nie je zárukou zdravej výživy

• aj vo vegetariánskej výžive treba dodržiavať isté zásady a do výživy 

zaraďovať hodnotné rastlinné potraviny



... kto sa chce stať vegetariánom, mal by vedieť, že...

• živočíšne potraviny - významný zdroje živín 

• mäso – železo, bielkoviny, vitamíny (B12)

• mlieko – vápnik, bielkoviny, vitamíny (B12, D)

• vajcia – bielkoviny, vitamíny, minerálne látky

• niektoré živiny – v rastlinných potravinách vôbec nie sú (vitamín D, B12)

• minerálne látky z rastlinnej stravy sa vstrebávajú horšie než zo živočíšnej

• rastlinné bielkoviny – nie optimálne zastúpenie esenciálnych aminokyselín

• nie všetky rastlinné potraviny sú hodnotné a výživné (biele a tukové pečivo, 

polotovary, sladené nápoje, sladkosti a pod.)



Vylúčenie živočíšnych potravín – riziko, že v strave 

budú nedostatočne  zastúpené niektoré živiny, najmä:

 bielkoviny

 vápnik

 n-3 mastné kyseliny

 vit. B12

 železo

 zinok

 vitamín D

 strava môže byť energeticky nedostatočná 

!

Ak má byť vegetariánska strava vyvážená

 Krok A: Vylúčenie živočíšnych potravín

 Krok B: Ich nahradenie rastlinnými potravinami bohatými na potenciálne 

deficitné živiny 



Vápnik 

- sója a výrobky z nej, strukoviny, 

zelenina, orechy, vápenaté minerálne 

vody

Železo

- sója a výrobky z nej, strukoviny, 

zelenina, žĺtok, celozrnné obilniny

Bielkoviny 

- sója, strukoviny, cereálie

Vitamín D

- expozícia slnku

- doplnky výživy 

Vitamín B12

- obohacované potraviny

- doplnky výživy

Energia 

- rastlinné tuky, orechy



Vegetariánska strava a.....

....
• deti
• gravidné a dojčiace ženy
• dospievajúca mládež
• starší ľudia 
• pacienti a rekonvalescenti

– Aké stanovisko zaujať?



Riziko nestatočného príjmu uvedených živín je vyššie

– u prísnych vegetariánov, ktorí vôbec nekonzumujú živočíšne 
potraviny (vegáni, vitariáni)

– u ľudí so zvýšenými  nárokmi na výživu (špeciálne skupiny)

• deti
• gravidné a dojčiace ženy
• dospievajúca mládež
• starší ľudia 
• pacienti a rekonvalescenti

- Ak sa takéto osoby rozhodnú stravovať vegetariánsky, ich 

jedálny lístok sa musí zostavovať zvlášť starostlivo, aby bol 

vyvážený a obsahoval v dostatočnom zastúpení rastlinné zdroje 

všetkých živín a spĺňal potreby organizmu. 

- Možné to je - pri plánovito zostavovanej vegetariánskej výžive!

- Potrebný dobrý prehľad vo výžive, poradenstvo u odborníka 

(lekár) a pod.



Vyvážená vegetariánska strava

má priaznivé účinky na zdravie 

+

Vegetariáni žijú celkovo zdravším spôsobom života 
- pravidelný pohyb

- menej konzumujú alkoholické nápoje

- je medzi nimi menej fajčiarov

U vegetariánov sa zistil nižší výskyt

- obezity - zvýšenej hladiny cholesterolu v krvi

- cukrovky - vysokého krvného tlaku

- zhubných nádorov    - chorôb srdca a ciev

- v porovnaní s ľuďmi, ktorí sa stravujú bežne, aj s obvyklými chybami

- rovnako priaznivý vplyv na zdravie možno docieliť zmiešanou výživou

správne zostavenou podľa zásad správnej výživy



A/ Vedecké alternatívne smery

. navrhujú iný spôsob stravovania než je tradičné, no ich prospešné  

účinky na zdravie sú vedecky dokázané

• zabezpečujú organizmu všetky potrebné živiny

• sú rovnocennou alternatívou (náhradou) tradičného stravovania

• napr. vegetariánstvo 

B/ Nevedecké alternatívne smery
• výživové odporúčania založené na viere a nedokázaných tvrdeniach

- napr. od krvnej skupiny závisí, ktoré potraviny človek môže jesť

• o ich účinnosti nejestvujú žiadne vedecké alebo iné spoľahlivé dôkazy

• ich výživové odporúčania nie sú zárukou optimálneho príjmu živín

• ohrozujú poruchami zdravia, a to i veľmi závažnými (podvýživa-smrť)



• vychádzajú z neoverených tvrdení, napr.

Výživa podľa krvných skupín

- od krvnej skupiny závisí, ktoré potraviny človek môže jesť

- potraviny sa delia na vhodné, nevhodné a neutrálne

Delená strava

- Organizmus nedokáže súčasne tráviť sacharidy a proteíny, potrebné ich je v 

rámci jedál oddeľovať

Raw strava

- optimálne je konzumovať surovú stravu, upravenú pri nie viac ako 40° C

Paleolitická diéta

- je zdravé konzumovať potravu, akú jedávali naši dávni predkovia

Nevedecké alternatívne smery



Príklad - Paleolitická diéta

Princíp

- tvrdí: ľudský organizmus nevie optimálne spracovať vysoký podiel 

sacharidov v strave, ktoré sú príčinou obezity a civilizačných chorôb

- z jedálneho lístka vylučuje potraviny, ktoré sa v našom jedálnom 

lístku zjavili až s príchodom poľnohospodárstva

Vhodné potraviny

-Mäso, zelenina, ovocie, tuky, orechy

Nevhodné potraviny

-obilniny, strukoviny, nekvasené mliečne produkty, rafinované potraviny

Podmienené potraviny:

-kyslomliečne výrobky, zemiaky

Riziká:

- vylúčené/obmedzené mliečne výrobky – riziko nedostatku vitamínu D a vápnika

- vylúčené výrobky z obilnín – riziko nedostatku vitamínu B1

- iba málo štúdií skúmalo túto diétu, 

- jej adekvátnosť závisí od miery plánovitosti, s akou je zostavená



Príklad - Oddelená strava

Autori tohto smeru tvrdia

• bielkoviny a sacharidy by sa nemali v strave vyskytovať súčasne 

• dôvod: rozklad sacharidov prebieha v zásaditom prostredí, trávenie bielkovín 

začína v kyslom prostredí. 

• ak sú v strave bielkoviny aj sacharidy súčasne - v tráviacej sústave musí 

vznikať kyslé i zásadité prostredie, čo preťažuje organizmus. 

• časť potravy sa preto nestrávi úplne a zapríčiňuje poruchy zdravia. 

Vedecký pohľad na diétu

• funkcia tráviacej sústavy sa vysvetľuje v rozpore s dokázanými poznatkami z 

fyziológie

• tráviaca sústava človeka sa dokáže vysporiadať so stravou, ktorá 

obsahuje všetky živiny



Príklad - Ketogénna diéta

Skúmala sa v súvislosti s:

• obezitou

• srdcovocievnymi 
ochoreniami

• diabetom typu II

• epilepsiou

• Akné

• Rakovinou

• Syndrómom polycystických
vaječníkov

• Neurologickými ochoreniami

• Amyotrofickou laterálnou 
sklerózou

Benefity:

• Užitočná pri chudnutí

• Možné terapeutické využitie 
pri spomínaných ochoreniach

Riziká:

• Poškodenie obličiek 
hyperfiltráciou a zvýšeným 
glomerulárnym tlakom

• Potenciálne riziko pre 
pacientov s diabetom a 
metabolickým syndrómom

- vysoký obsah tuku a bielkovín, veľmi nízky obsah sacharidov

Spracovali: študenti



Vedecké opodstatnenie

• jej efekty v liečbe sú podporené relatívne veľkým počtom štúdií

• pri starostlivom plánovaní môže byť vyvážená obsahom vitamínov a minerálov

• ak by sa dokázalo že zavedenie diéty vedie u vybraných pacientov k zlepšeniu 

stavu a náhrade farmaceutickej intervencie, malo by to významný terapeutický 

dopad

• prínos ketodiéty:

– Liečba epilepsie 

– Zvýšenie lipoproteínov s vysokou hustotou=menej aterogéjne, prevencia 

KVS chorôb 

– Rýchly úbytok hmotnosti u extrémne obéznych ľudí, ktorí majú kvôli obezite 

zdravotné ťažkosti 

– Prevencia rakoviny ⁃

– Prevencia neurologických chorôb (migrény, Parkinsonova choroba, 

Alzheimer, Sclerosis multiplex...) 

• Niektorí vedci tvrdia že neexistujú žiadne metabolické výhody tejto diéty, že 

výhody ketodiéty plynú len zo zníženého príjmu kalórií a z toho dochádza k 

úbytku hmotnosti. 

Spracovali: študenti



Riziká a možné škodlivé účinky nevedeckých smerov

• obmedzujú výber potravín, pestrosť stravy a príjem živín - nebezpečné sú 

najmä prísne formy diét, s výrazným obmedzením stravy

• riziko narastá, ak sa diéty dodržujú dlhodobo (mesiace, roky)

• ohrození sú najmä: deti, dojčiace ženy, starší ľudia, pacienti a pod. 

(osoby so zvýšenými nárokmi na výživu )

• niektoré diéty popierajú význam zaužívaných liečebných postupov 

lieky, operácie, transfúzie, chemoterapia a pod.

- tvrdia, že výživou možno docieliť vyliečenie, a to aj závažného 

ochorenia (napr. rakoviny, cukrovky a pod.). 

- liečba alternatívnou diétou môže mať ťažké až smrteľné následky

- výživové odporúčania založené na viere a nedokázaných tvrdeniach
- napr. od krvnej skupiny závisí, ktoré potraviny človek môže jesť

- o ich účinnosti nejestvujú žiadne vedecké alebo iné spoľahlivé dôkazy



Niektoré priaznivé účinky alternatívnych nevedeckých diét

- niekedy alternatívne diéty prinesú želaný účinok: 

- pokles hmotnosti, zníženie hladiny cholesterolu v krvi, 

- zmiernenie tráviacich ťažkosti a pod.

Vysvetlenie

- mnohé diéty sú nízkoenergetické, preto vedú k úbytku hmotnosti

- diéty zahŕňajú aj niektoré racionálne odporúčania, ktoré sa zhodujú so 

súčasnými vedeckými názormi na zdravú stravu, napr.

- striedmosť a pravidelnosť v stravovaní

- konzumáciu väčšieho množstva ovocia a zeleniny, 

- obmedzovanie cukru a pod. 

- ľudia, ktorí sa pre diétu rozhodnú, začnú svojej výžive venovať väčšiu 

pozornosť – stravujú sa striedmejšie a pravidelnejšie

- priaznivé účinky alternatívnych diét nie sú výsledkom „zvláštnych vplyvov“, 

ako tvrdia prívrženci alternatívnych diét, ale majú svoje racionálne 

vysvetlenie



• nie vždy je jednoduché posúdiť, či alternatívna diéta podporuje zdravie, alebo ho 

môže ohroziť.

• správny názor si ľahšie vytvorí človek, ktorý má základné poznatky o správnej 

výžive

Nevedecké alternatívne smery – ako ich spoznať?

• používajú rozličné nezvyčajné teórie o funkcií ľudského organizmu, ktoré sú 

v rozpore s dokázanými a všeobecne uznávanými medicínskymi poznatkami 

- napr. organizmus nedokáže naraz tráviť bielkoviny a sacharidy, 

- minerálne látky, ktoré chýbajú v strave, sa môžu vytvoriť priamo v tele

• často atraktívne – ponúkajú rýchle a výrazné účinky na zdravie, s minimálnym 

úsilím 

- napr. rýchle chudnutie bez hladovania

• sledujú komerčné záujmy - snaha o  finančný zisk,  určité výrobky sa 

odporúčajú konzumovať ako zdraviu prospešné 

- potraviny, vitamínové tabletky a pod.



Otázky

• Ktoré živiny môžu byť nedostatočne zastúpené vo vegetariánskej strave 

a prečo?

• Z akých zdrojov môže vegán získať vitamíny B12 a D ? 

• Aká sa odlišuje miera rizika nutričných deficitov pri rôznych formách 

vegetariánstva?

• Ktoré populačné skupiny sú ohrozené rizikom nutričných deficitov súvisiacich 

s nevyváženou vegetariánskou výživou?

• Aké sú zdravotné benefity vyváženej vegetariánskej výživy?

• Sú všetky potraviny rastlinného pôvodu (vegetariánske) apriori zdravé? 

Zdôvodnite.

• Aký je rozdiel medzi vedeckými a nevedeckými alternatívnymi smermi vo 

výžive?

• Aké sú vo všeobecnosti riziká nevedeckých diét?

• Aké benefity boli pozorované aj pri nevedeckých diétach? Aké je ich 

vysvetlenie.


