
Vitamíny a minerálne látky  

vo výžive človeka 



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 

B12 tvorba 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 

 



Vitamíny B6, B12, kyselina listová 

• účinné v ochrane pred kardiovaskulárnymi chorobami 

• znižujú hladinu homocysteínu v krvi (Hcy podporuje proces aterogenézy)  

Antioxidačné vitamíny – vitamín C, E, A (b-karotén) 

• chránia organizmus pred účinkom voľných radikálov 

• voľné radikály – látky vznikajúce v bunkovom dýchaní  

• schopné poškodzovať bunky a tkanivá  

• dostatok antioxidačne účinných látok – ochrana pred poškodením 

• škodlivý účinok voľných radikálov sa podieľa na vzniku srdcovo – cievnych 

chorôb, zhubných nádorov, procese starnutia a pod. 

Anti 

oxidanty 

Oxid. stres 

Starnutie, KVCH, 

nádorové choroby, ... 



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  

- väčšiny vitamínov je nižší ako odporúčané množstvo (najmä skupina B, vit. C) 

- miernejšia forma nedostatku vitamínov- častá 

- nespôsobuje klinické príznaky ochorení -  dajú sa zistiť biochemicky 

- 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“  

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

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 


