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Milí priatelia,  
 

každý z nás chodil alebo ešte chodí do  školy. 
Škola  má mnohorozmernú dimenziu. Vďaka svojej 
kuchyni aj vlastnú  chuť a  vôňu. V škole si formujeme 
prvé návyky,  svoj vzťah k okoliu a získavame odolnosť 
voči nepriaznivým vplyvom vonkajšieho prostredia. Aj 
v spôsobe nášho stravovania.  

V minulosti aj súčasnosti  sa veľa hovorí o  tom 
ako úzko súvisí naše zdravie s tým čo  v potrave 
prijímame.  Pokiaľ sa cítime zdraví  nevenujeme tomu 
dostatočnú pozornosť.  

Keď sme  sa pred dvomi rokmi s kolegami  bavili, 
čo by sme mohli v našich školách  zmeniť, čo už je 
zabehané 10, 20, 30, ...50 a viacej rokov, zhodli sme sa, 
že v oblasti školského stravovania  upriamime pozornosť 
na prvé denné jedlo – raňajky. Sú dôležité, ale skutočnosť 
je taká, že ich najviac zanedbávame.  Tak prečo 
neponúknuť takúto možnosť v základnej škole? Nebudú 
to raňajky z bufetu a pri stravovaní mimo domova sa 
pokúsime vytvoriť atmosféru rodinného stravovania. A to 
tým viac, že v budúcnosti sa bude ťažisko stravovania 
čoraz viacej presúvať do  rôznych foriem   mimo domu. 
Stalo sa a tak  sme odštartovali sériu aktivít súvisiacich so 
zdravou výživou a zdravým životným štýlom. 
Podrobnejšie o nich píšeme v príručke. 

Toto je však priestor na  poďakovanie všetkým, 
ktorí sa na projekte akýmkoľvek spôsobom podieľali. Sú 
to ľudia, ktorí vedia „niečo urobiť“, ktorí majú chuť 
zanechať stopu !   

Bolo veľmi príjemné pracovať  s tímom v  
pozitívnej atmosfére  s nesmiernou invenčnosťou, 
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ústretovosťou a ochotou. Overili sme si mnohé cesty, 
odhalili klady a zápory.  Tešili sa z pochvál a záujmu, 
odrážali kritiku, pripomínajúc si, že keď nás odzadu 
kopú, znamená to, že sme vpredu..  

Do akej miery sa nám podarilo naše ambície 
naplniť, posúdia deti, rodičia,  čitatelia! 
Prajem  si, aby sme ich  nesklamali... 

Príručka má ambíciu inšpirovať, ukázať cestu aj 
iným –„ tiežhľadačom ". 
 

 PhDr. Kvetoslava Komanická 
vedúca odboru školstva, kultúry a športu 

MsÚ v Prešove 
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1 Úvod 
Myšlienka Hyppokratovho hesla „Nech je jedlo 

vaším liekom“ sa premietla v rámci prezentovaného 
projektu do  série aktivít súvisiacich so zdravou výživou 
a zdravým životným štýlom, ktoré odbor školstva, kultúra 
a športu Mestského úradu v Prešove odštartoval v marci 
2008 pilotným týždňom Stravovať sa zdravo je moderné.  

Zmyslom všetkých aktivít projektu Žime zdravo bola 
komplexná prezentácia zdravého životného štýlu. 
Ústrednou témou tohto projektu bola zdravá výživa 
a v spojitosti s ňou fyzické a psychické zdravie, boj 
s rôznymi závislosťami, ako sú cigarety, alkohol, drogy, 
a samozrejme potreba pohybu a športu. Bohatými 
aktivitami tohto projektu sme  presviedčali  deti, žiakov, 
ale aj ich rodičov a verejnosť o potrebe  prehodnocovať 
zastarané stravovacie návyky. Odporúčali sme nebrániť 
sa novým potravinovým  komoditám  na súčasnom trhu, 
pretože  sú  zdravé a s vysokými nutričnými hodnotami, 
ale malými stravníkmi  nie  vždy prijímané 
s pochopením. Poukazovali sme na potrebu hýbať sa a 
zároveň sme chceli vytiahnuť našich žiakov aspoň na 
chvíľu od počítačov a televízorov a pripomenúť im čaro 
pobytu v prírode.  

Vieme, že toto je beh na dlhé trate, pretože  na 
odstránenie nezdravých stravovacích návykov a zmenu 
životného štýlu jedno podujatie zďaleka nestačí. Chce to 
veľa práce a presviedčania rôznymi zábavnými, hravými 
a inovatívnymi formami, ktoré sú u detí a žiakov 
najefektívnejšie.   

Podujatia v rámci projektu sme realizovali priamo na 
prešovských základných a materských školách. 
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Významným faktorom celého projektu bolo to, že naň 
neboli vyčlenené žiadne mimoriadne finančné prostriedky 
a realizoval sa len na základe využitia vlastných ľudských 
a materiálnych zdrojov a sponzorských príspevkov. 

Špecifikom celého projektu bolo to, že vychádzal 
z aktivít zamestnankýň školských stravovacích zariadení, 
práve oni boli nielen cieľovou skupinou projektu, ale aj 
iniciátorom a organizátorom mnohých aktivít. 

Vysoká úroveň realizácie projektu bola zabezpečená 
spoluprácou s odborníkmi z Fakulty zdravotníctva 
Prešovskej univerzity, Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva v Prešove, akreditovaným lektorom zdravej 
výživy Ing. Pavlom Štefaňákom, Krajským riaditeľstvom 
policajného zboru v Prešove a mnohými ďalšími. 

Všetky aktivity v rámci projektu Žime zdravo 
zároveň súviseli s Programom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta Prešov na roky 2008-2013 a 
podprojektom Zdravé mesto, s Národným programom 
prevencie obezity u obyvateľstva SR a Koncepciou 
rozvoja zariadení školského stravovania. Národný 
program prevencie obezity u obyvateľstva SR (2008) 
ukladá úlohy v tejto oblasti aj v oblasti zavedenie 
systému výchovy ku zdraviu vzdelávania na všetkých 
úrovniach a typoch škôl. Úspešné dosiahnutie cieľov 
programu si vyžaduje celospoločenskú aktivitu, teda 
spoluprácu a zodpovednosť všetkých zainteresovaných 
sektorov, rezortov a zložiek spoločnosti, vrátane 
súkromného. 
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2 Garant projektu 
Garantom, iniciátorom a hlavným realizátorom 

projektu bolo oddelenie školský úrad  odboru školstva, 
kultúry a športu Mestského úradu v Prešove. 
         V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov je 33 
zariadení školského stravovania. V týchto školských 
stravovacích zariadeniach  sa stravuje viac ako  8000 
stravníkov.  

Naliehavosť zmien v oblasti stravovania všeobecne 
i v oblasti školského stravovania si je potrebné uvedomiť 
najmä v súvislosti so zdravotným stavom detí a mládeže. 
V súčasnosti štatistiky poukazujú na 13,2 % obezitu 
dnešných slovenských detí. (Nováková, 20098). Iba 
necelé 4% všetkých obezít v detskom veku sú spôsobené 
ochorením hormonálneho systému alebo genetickou 
poruchou. Až v 96% prípadov je obezita u detí 
zapríčinená nesprávnymi stravovacími návykmi, 
nedostatkom pohybu v kombinácii s genetickými 
faktormi. (Lazárová, 2008). 

Zároveň stúpa dopyt po rôznych druhoch diét pre 
špecifické ochorenia, neustále narastá počet alergií u detí, 
a pod.  

Úlohou školského stravovania je deti a žiakov nielen 
nasýtiť, ale aj učiť ich správnym stravovacím návykom, 
podávať stravu zodpovedajúcu odporúčaným výživovým 
dávkam, viesť ich ku kultúre stolovania, zlepšovať 
informovanosť o trendoch v zdravom stravovaní..   

V súlade s novým zákonom č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) je možné na 
základe požiadaviek rodičov zavádzať v rámci zariadení 
školského stravovania diétny stravovací systém. Všetky 
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tieto súčasné úlohy nastoľujú požiadavku neustáleho 
vzdelávania personálu v školskom stravovaní tak,  aby 
bol odborne dostatočne  zdatný a pristupoval 
kvalifikovane k riešeniu rôznych situácií.  

Poskytnutie  množstva informácií odborného 
charakteru by malo prispieť k neustálemu odbornému 
rastu pracovníkov zariadení školského stravovania, 
pretože napriek požiadavkám praxe existuje pomerne 
málo aktivít podobného zamerania.  

3 Cieľové skupiny 
Základnými cieľovými skupinami boli : 

 
 deti MŠ ( cca 2500 ) 
 žiaci ZŠ ( cca 8113) 
 personál ZŠS (160) 
 rodičia  
 

Aj keď primárne sme sa zamerali na deti a žiakov, 
nepodcenili sme ani cieľovú skupinu rodičov, pretože pri 
nastavovaní správnych stravovacích návykov musia ísť 
školy, zariadenia školského stravovania a rodičia 
spoločnou cestou. 

Pri tvorbe projektu Žime zdravo sme sa často 
zamýšľali ako osloviť rodičov a dostať ich aj v čase 
dnešnej zaneprázdnenosti na prezentáciu s tematikou 
zdravej výživy alebo zdravého životného štýlu.  

Počas projektu Stravovať sa zdravo sme 
organizovali pre rodičov v popoludňajších hodinách 
monotematické stretnutia s lektorom, avšak účasť rodičov 
nenaplnila naše očakávania. 
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V rámci projektu Žime zdravo sme sa na základe 
predošlých skúseností rozhodli spojiť projektové aktivity 
priamo s programom školy. Prezentácie pre rodičov sme 
preto kombinovali s termínmi stretnutí rodičovských 
združení, v niektorých prípadoch s vianočnými 
besiedkami a bazármi, a súčasne sme ponúkli rodičom 
bohatú prezentáciu a ochutnávku zdravých jedál a 
nápojov. Tento prístup sa ukázal ako efektívny. Vo 
väčšine prípadov sme mali prezentačné miestnosti 
(školské jedálne) zaplnené a po skončení prezentácie sa 
viacerí prítomní zaujímali o ďalšie informácie a fakty 
k danej téme. Rodičov v tomto procese považujeme za  
veľmi dôležitú cieľovú skupinu, pretože naším úmyslom 
bolo a je posunúť informácie  hlbšie do rodín. Takto sme 
chceli aspoň čiastočne predísť obavami, že síce oslovíme 
a aj presvedčíme o dôležitosti zdravých stravovacích 
návykov  deti a žiakov na školách, no bez zmien 
v stravovacích návykov v domácnostiach ostane naša 
snaha osamotená.  

V najbližšom období plánujeme pripraviť špeciálny 
projekt s tematikou zdravého životného štýlu pre cieľovú 
skupinu detí materských škôl. Táto veková skupina si 
vyžaduje podstatne náročnejšiu prípravu a špecifický 
prístup, preto aj proces prípravy je zdĺhavejší. 

4 Hlavné ciele projektu 
V príprave projektu boli stanovené konkrétne ciele: 
1. poskytnúť žiakom a ich rodičom vysoko odborné 

informácie týkajúce sa zdravého životného štýlu 
(zdravá výživa, šport, boj so závislosťami, a iné)                                                                                 
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2. permanentná profesionalizácia personálu 
zariadení školského stravovania, a tým neustále 
zvyšovanie úrovne školského stravovania  

3. vyššie povedomie v oblasti zdravej výživy, čo sa 
prejaví väčšou konzumáciou  zdravých  jedál na 
školách, v rodinách a následne  na zlepšení zdravia 
cieľových skupín 

4. prevencia civilizačných ochorení 

5 Fázy projektu 

5.1 Časové rozpätie - etapy 

1. Pilotný týždeň Stravovať sa zdravo je moderné :  
marec 2008 

2. Projekt Stravovať sa  zdravo: apríl – jún  2008  
3. I. etapa   projektu Žime zdravo: november 2008 -  

apríl 2009  
4. II. etapa projektu Žime zdravo: máj – jún  2009  

5.2 Vytvorenie organizačného tímu 

Jednou zo základných podmienok pre úspešnú 
realizáciu projektu bola spolupráca s vedením každej 
školy zapojenej do projektu, s personálom ZŠS na škole 
a tímom odborníkov z  : 
 
 Fakulty zdravotníctva Prešovskej univerzity 
 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v 

Prešove 
 s akreditovaným lektorom zdravej výživy 
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 Krajského riaditeľstva policajného zboru v 
Prešove 

 a mnohými  ďalšími 
Uvedení lektori vystupovali v rámci projektových dní 

s odbornými informáciami, ktoré prezentovali rôznymi 
formami, pričom sa zohľadňovala konkrétna cieľová 
skupina (žiaci prvého stupňa, žiaci druhého stupňa, 
rodičia, odborný personál). 

5.3 Príprava odborného materiálu 

Jednotliví odborní garanti organizačného tímu 
pripravili odborné vstupy, ktoré prezentovali rôznymi 
formami primeranými cieľovej skupine (počítačová 
prezentácia,  praktické ukážky, ochutnávky, diskusie, 
prednášky). Odborné texty tvoria 10. kapitolu tohto 
materiálu. 

5.4 Príprava personálu zariadení školského 
stravovania,  príprava prostredia 

Prípravná fáza bola zameraná na manažovanie vo 
vzťahu k vedúcim ZŠS, ktoré nemali skúsenosti 
s realizáciou podobných podujatí. Príprava  sa zamerala 
na: 
• pravidelné porady vedúcich ZŠS a personálu 

školských kuchýň, 
• zabezpečenie odbornej pomoci personálu školských 

kuchýň pri príprave jedál z nových potravinových 
komodít, 
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• pravidelná príprava organizačných pokynov pred, ale 
aj v čase realizácie projektu. 

5.5 Medializácia a publicita projektu 

Pilotný projekt Stravovať sa zdravo je moderné 
bol testovaný v priebehu jedného kalendárneho týždňa na 
školách.  

Cieľom projektu bolo upozorniť na oblasť zdravého 
stravovania, zvýšiť záujem mladej generácie o zdravý 
životný štýl a v záujme jednotného postupu osloviť 
s touto tematikou aj  rodičovskú verejnosť.  

V praxi sa zabezpečovala informačná kampaň aj 
s využitím praktických príkladov podávaním jedál 
pripravovaných so zreteľom na prezentované témy. 
Vytvorená pozitívna mienkotvorná pozícia bola veľmi 
vhodná na postupné prehlbovanie prvotného zámeru.   

 
Priebeh mediálnej kampane:                                                                                              
1. Obed  s novinármi  (komunikácia o téme za pomoci 

respondentov, žiakov a personálu). 
Účastníci: žiaci a žiaci s telesným postihnutím, primátor, 
riaditeľka základnej školy, hovorca primátora, médiá, 
zástupcovia OŠKaŠ. 
2. Stretnutie s predstaviteľmi školských jedálni 

a usmernenia v oblasti projektu. 
Účastníci: vedúce a hlavné kuchárky zariadení školského 
stravovania, akreditovaný lektor zdravej výživy, 
zástupcovia mesta Prešov a OŠKaŠ. 
3. Priama komunikácia a prezentovanie vybraných jedál 

z profesijného hľadiska (medzi personálom kuchýň) a  
stravníkom (žiaci, pedagógovia). 
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Termíny: v mesiacoch máj a jún organizácia prezentácií 
postupne v zariadeniach školského stravovania podľa 
určeného harmonogramu, spracovanie a ponuka pokrmov 
určených na raňajky a obedy, spracovávanie receptúr. 
4. Informačná a osvetová činnosť smerom k rodičom 

žiakov. 
Termíny: v mesiaci máj a jún organizácia prezentácií pre 
rodičov postupne na školách podľa dohodnutého 
harmonogramu. 
Forma: aktívne zapojenie detí a žiakov, následné  
besiedky a stretnutia s rodičmi detí  a žiakov, prezentácie  
výrobkov zdravej výživy, ochutnávky, a pod. 

Medializáciu všetkých podujatí v rámci projektu 
zabezpečovalo tlačové oddelenie kancelárie primátora 
mesta Prešov, ktoré organizačne koordinoval PhDr. 
Michal Kaliňák. 

6 Rozpis jednotlivých aktivít 

6.1 Týždeň Stravovať sa zdravo je moderné 
a Raňajky v škole 

V marcových dňoch roku 2008 prebehol na 
všetkých školách a školských zariadeniach v pôsobnosti 
mesta  Prešov týždeň pod názvom Stravovať sa zdravo je 
moderné. Zámerom  tejto akcie bolo  presvedčiť deti a 
žiakov o potrebe  prehodnotiť zastarané stravovacie 
návyky a nebrániť sa novým potravinovým komoditám,  
ktoré ponúka súčasný trh.  
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Aktivity: 
Jedálny lístok počas pilotného týždňa prinášal 

jedlá obsahujúce tvaroh, syr tofu, veľa zeleniny 
a ovocia. Klasicky deťom najviac chutilo sladké jedlo, a 
to bola v tomto prípade žemľovka s tvarohom a jablkami. 
Výsledky ankety, ktorá bola uskutočnená po ukončení 
pilotného týždňa, boli veľmi uspokojivé. Iba  5,16 % 
opýtaných žiakov sa vyjadrilo, že im tieto jedlá vôbec 
nechutili. 

Súčasťou tejto akcie bolo aj spúšťanie novej 
formy stravovania - Raňajky v škole, ktoré sa začali 
podávať na jednej základnej škole. Prešovské základné 
školy sú podľa dostupných informácií  prvé na 
Slovensku, ktoré ponúkajú možnosť poskytovania 
raňajok v škole. 

Realizácia raňajok v škole sa stretla na jednej 
strane so záujmom, no na druhej strane pri samotnej 
realizácii  tejto myšlienky nebol dostatočný záujem 
stravníkov, preto nebolo možné túto ponuku rozšíriť. 
Jedným z problémov, ktoré bránia rozvoju tejto aktivity, 
je nedostatočná možnosť finančne stimulovať 
pracovníčky ZŠS zo strany vedenia škôl. 

Po vyhodnotení týždňa Stravovať sa zdravo je 
moderné, bolo potvrdené  prekročenie finančného limitu 
približne o 20%. Nakoľko v tomto období v našich  ZŠS 
sa používalo to najnižšie z  finančných pásiem určených 
MŠ SR,  ďalších päť vyšších hladín umožňuje zapracovať 
aj finančne náročnejšie komodity.  
 
Výsledky ankety : 
Ankety sa zúčastnili všetci stravníci školy. 
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A. Jedlá počas týždňa Stravovať sa zdravo je moderné 
mi chutili:               44,07 % 

B. Jedlá počas týždňa Stravovať sa zdravo je moderné 
mi chutili, ale niektoré  nechutili:        50,77 % 

C. Jedlá počas týždňa Stravovať sa zdravo je moderné 
mi vôbec nechutili ( vysvetli  prečo ):             5,16 % 

Odpovede prečo:  
• doma také jedlá nejedávam . 
• mám radšej hranolčeky, pizzu 
• nie som na takéto jedlá zvyknutý  
 
Vyhodnotenie kuchynského odpadu počas týždňa 
Stravovať sa zdravo je moderné:  
1. STRAVOVACÍ   TÝŽDEŇ :         7,46  %                           
2. STRAVOVACÍ   TÝŽDEŇ :          7,18  %  
3. STRAVOVACÍ   TÝŽDEŇ STRAVOVAŤ  SA    ZDRAVO  JE  

MODERNÉ:            6,56  %  
 

Výsledky vyhodnotenia  kuchynského odpadu  
v zariadeniach školského stravovania poukazujú na 
úspešnosť pri realizácii projektu. 

6.2 Stravovať sa zdravo 

Projektom  Stravovať sa zdravo sme začali 
presviedčať deti a žiakov v školách a školských 
zariadeniach, že zdravá výživa môže aj chutiť.  Už 
v marcových dňoch prebehol na všetkých školách 
a školských zariadeniach týždeň pod názvom Stravovať 
sa zdravo je moderné, s  jedálnym lístkom ponúkajúcim 
jedlá, ktoré sú síce zdravé a s vysokými nutričnými 
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hodnotami, ale malí stravníci  ich neprijímajú  vždy 
s pochopením.  
 Následne v  mesiaci apríl - jún 2008 sme pripravili 
na školách ďalšiu sériu akcií súvisiacich so zdravou 
výživou, projekt Stravovať sa zdravo. Rozhodli sme sa 
pokračovať  v propagácii zdravého stravovacieho  štýlu,  
pretože vieme, že na odstránenie nezdravých stravovacích 
návykov jedna akcia zďaleka nestačí. Preto boli tieto 
podujatia organizované priebežne na všetkých 
materských a základných školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Prešov. Obsah týchto projektových dní 
spočíval v odborných prezentáciách zdravej výživy pre 
deti a žiakov akreditovaným lektorom, ďalej adekvátnym 
zložením jedálneho lístka zariadení školského stravovania 
a následne propagáciou zdravej výživy na stretnutiach 
s rodičmi, vrátane ochutnávky zdravých jedál.    
 Všetky podujatia prebiehali  v  spolupráci s 
pracovníkmi firmy Alfa-Bio, ktorí poskytli odbornú 
pomoc a praktické ukážky pre personál ZŠS pri príprave 
jedál. Boli pripravované jedlá zo sóje, syra tofu, zeleniny,  
a pod.  Účastníkmi prvej z tejto série akcií boli žiaci 
školy, aj žiaci s telesným postihnutím, zamestnanci škôl, 
personál zariadenia školského stravovania,  študenti 
Hotelovej akadémie vykonávajúci prax v  ZŠS, novinári. 
Túto aktivitu podporil svojou osobnou účasťou aj 
primátor mesta Prešov,  JUDr. Pavel Hagyari, ktorému v 
školskej jedálni naozaj chutilo,  
Jedálny lístok, ktorý sa v ten deň pripravoval:  
Polievka zo sóje so zeleninou  
Tofu po čínsky, dusená ryža, opekané zemiaky  
Bublanina s ovocím 
Minerálka . 
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 V popoludňajších hodinách sa uskutočnilo  
stretnutie s rodičmi v základnej školy, deťmi a učiteľkami 
materskej školy, kde bola poskytnutá odborná prezentácia 
zdravého stravovania (akreditovaný lektor)  a ochutnávka 
prezentovaných výrobkov. Súčasťou týchto prezentácií 
bola aj informačná a osvetová činnosť smerom k rodičom 
žiakov, ktorá prebiehala vždy  v popoludňajších 
hodinách. 
 Paralelne v rámci výchovno – vzdelávacieho 
procesu a v rámci záujmovej činnosti sa venovala 
pozornosť tejto problematike veku primeranou a hravou 
formou, na základe čoho vznikali práce žiakov, a to 
najmä výtvarné. Tieto práce škola potom využila na 
úpravu priestorov, v ktorých sa podujatia realizovali. 

Už pri realizácii tejto fázy projektu, sme vedeli, že 
v týchto aktivitách chceme pokračovať aj v ďalšom 
školskom roku, ale so širším záberom a komplexnejším 
prístupom. Projektom s názvom Žime zdravo sme chceli 
priniesť filozofiu zdravého životného štýlu nielen 
prostredníctvom stravovania, ale cez viaceré jeho zložky.   
Ukážka harmonogramu projektového dňa: 
• prezentácia zdravej výživy pre deti MŠ a  žiakov I. 

a II. stupňa ZŠ (v jedálni školy v čase 
dopoludňajšieho vyučovania) 

• obed – menu spracované so zohľadnením 
prezentovanej témy 

• stretnutia s rodičmi a zamestnancami školy - 
prezentácia zdravej výživy a ochutnávky (v 
popoludňajších hodinách v jedálni školy). 
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Príklad projektového dňa Stravovať sa zdravo: 

  
           
HARMONOGRAM    

                 23.04.2009 - ZŠ Májové námestie v Prešove 
Trieda: 1.vyuč.hod. 2.vyuč.hod. 3.vyuč.hod. 4.vyuč.hod. 5.vyuč.hod. 6.vyuč.hod. 

              
5.A FZ - PU TV RÚVZ       

5.B FZ - PU TV RÚVZ       

5.C FZ - PU TV RÚVZ       

5.D RÚVZ FZ - PU TV       

6.A RÚVZ FZ - PU TV       

6.B RÚVZ FZ - PU TV       

6.C TV RÚVZ FZ - PU       

6.D TV RÚVZ FZ - PU       

6.E TV RÚVZ FZ - PU       

7.A       FZ - PU TV RÚVZ 

7.B       FZ - PU TV RÚVZ 

7.C       FZ - PU TV RÚVZ 

7.D       RÚVZ FZ - PU TV 

7.E       RÚVZ FZ - PU TV 

7.F       RÚVZ FZ - PU TV 

8.A       TV RÚVZ FZ - PU 

8.B       TV RÚVZ FZ - PU 

8.C       TV RÚVZ FZ - PU 
TV- telesná výchova, FZ – PU – Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity, RÚVZP – 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
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6.3 Žime zdravo – I. etapa     

november 2008 – apríl 2009 v priestoroch škôl 
 
 Projekt  Žime zdravo bol podstatne rozsiahlejší 
ako predošlé aktivity týkajúce sa zdravej výživy. 
Pozostával z dvoch etáp. V prvej etape projekt prebiehal 
v interiéroch škôl. Druhá etapa  sa pripravovala  
v spolupráci s Ekoparkom v Prešove a bola zameraná 
viac na športové aktivity a pohyb v prírode.  
 Zámerom  projektu bola prezentácia zdravého 
životného štýlu komplexne, propagácie zdravej výživy, 
zdôraznenie potreby pohybu a športu, spôsobov boja 
s rôznymi závislosťami, zachovania fyzického a 
psychického zdravia a podobne. 
 Na tomto projekte s mestom Prešov 
spolupracoval tím odborníkov z Fakulty zdravotníctva 
Prešovskej univerzity, ktorí veľmi fundovane 
prezentovali správne stravovacie návyky žiakom v 
triedach, vrátane praktických ukážok a ochutnávok. Ďalej 
odborníci z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
v Prešove, ktorí konzultovali so žiakmi dopady stravy na 
ľudský organizmus v súvislosti s civilizačnými 
chorobami, obezitou, prevenciu drogových závislostí, ale 
aj dentálnu hygienu. Oddelenie športu na OŠKaŠ MsÚ v 
Prešove v spolupráci s pedagógmi  telesnej výchovy na 
školách zabezpečili kvalitnú pohybovú a športovú časť 
tohto projektu.  
 Súčasťou projektového dňa na každej škole bola 
aktívna spolupráca zariadenia školského stravovania, 
ktorého personál pripravoval v deň projektu stravu pre 
žiakov v duchu tohto projektu. Takisto pripravoval  
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ochutnávku zdravej výživy  v popoludňajších hodinách 
pre spestrenie posedenia s rodičmi, pre ktorých  
prezentáciu zdravého životného štýlu pripravoval 
akreditovaný lektor zdravej výživy p. Pavol Štefaňák.  
 
Priebeh projektového dňa I. etapy na škole:               
                                                                                             
• Zdravá výživa, pitný režim  a správne stravovacie 

návyky – prezentácia tém so žiakmi v triedach 
(Fakulta zdravotníctva PU). 

• Prezentácia športu, pohybu (zabezpečoval odbor 
školstva, kultúry a športu  v spolupráci pedagógmi 
telesnej výchovy na školách). 

• Stravovanie, jeho vplyv na civilizačné ochorenia, 
prevencia drogových závislostí,  merania a 
konzultácie, dentálna hygiena (RÚVZ  Prešov). 

• Jedálny lístok v ZŠS prispôsobený projektu Žime 
zdravo za aktívnej účasti pracovníkov  firmy Alfa Bio 
pri príprave stravy . 

• Prezentácia zdravého životného štýlu na rodičovskom 
aktíve vrátane pestrej ochutnávky . 

6.4 Žime zdravo - II. etapa 

  apríl – jún 2009 v areáli  Ekoparku v Prešove 
 
Otvorenie I. etapy v Ekoparku 

Dňa 5. mája 2009 sa uskutočnilo slávnostné 
otvorenie II. etapy projektu Žime zdravo  v priestoroch 
Ekoparku v Prešove. Realizácia tejto etapy priamo v 
Ekoparku mala za cieľ zdôrazniť šport, pohyb a pobyt v 
prírode ako súčasť zdravého životného štýlu. Okrem toho 
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sa do programu začlenilo aj poznávanie liečivých rastlín, 
orientácia v teréne, pozorovanie zvierat  spolu so 
zabezpečením  zdravých jedál a pitného režimu. V rámci 
projektového dňa v Ekoparku boli pripravené rôzne 
aktivity najmä s ohľadom na efektívne využitie 
prírodného prostredia. 

Priebeh udalostí projektového dňa je uvedený 
v harmonograme projektového dňa konkrétnej školy. 
 
Program: 
 

•  Otvorenie   
•  Krátky kultúrny program 
•  Otvorenie, privítanie hostí 
•  Príhovor primátora 
•  Krátke predstavenie projektu 
•  Krst barančeka Valentína primátorom  
•  Krst kozliatka Huga  
•  Krátky kultúrny program 
•  Organizačné pokyny pre žiakov a pedagógov k   

jednotlivým disciplínam 
•  Priebeh projektového dňa podľa harmonogramu  
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Príklad projektového dňa: 

    HARMONOGRAM    

        5. mája 2008 - ZŠ Lesnícka v Prešove  

Trieda: 9.00-9.30  9.30-10.10 10.15-10.55 11.00-11.40 11.45-12.25 12.30-13.10 
OD 
13.15 

                

5.A O RÚVZ Skladanie  Športovo Orientačno p.Štefaňák O 

5.B T Boj so  Megapytóna pohybová poznávacia p.Štefaňák B 

5.C V závislosťami SM časť-ŠPČ časť p.Štefaňák E 

5.D O RÚVZ SM ŠPČ OPČ p.Štefaňák D 

6.A R Zdravý  RÚVZ Skladanie  Športovo Orientačno   

6.B E život. štýl Boj so  Megapytóna pohybová poznávacia O 

6.C N + test závislosťami SM časť-ŠPČ časť B 

7.A I Orientačno Zdravý  RÚVZ Skladanie  Športovo E 

7.B E poznávacia životný Boj so  Megapytóna pohybová D 

7.C   časť štýl závislosťami SM časť-ŠPČ   

7.D + OPČ + test RÚVZ SM ŠPČ O 

8.A   Športovo Orientačno Zdravý  RÚVZ Skladanie  B 

8.B *K pohybová poznávacia život. štýl Boj so  Megapytóna E 

8.C R časť-ŠPČ časť + test závislosťami SM D 

9.A S Skladanie  Športovo Orientačno Zdravý  RÚVZ   

9.B T Megapytóna pohybová poznávacia životný Boj so  O 

9.C   SM časť-ŠPČ časť štýl závislosťami B 

9.D   SM ŠPČ OPČ + test RÚVZ E 

              D 
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Prehľad disciplín: 
 
1. MEGAPYTÓN 

Popis disciplíny : úlohou súťažiacich (školy) je v 
 prípravnom období (t.j. pred samotnou súťažou) :  

 - súťaž v skladaní „megapytóna“ 
z plastových fliaš 

1.  Zorganizovať v rámci triedy, ročníka, školy zber 
plastových fliaš 
2. Vybraní žiaci školy zhotovia návrh (maketu) hlavy 

„megapytóna“ 
3. Vedenie školy zabezpečí prevoz fliaš na miesto 

konania súťaže  
V deň konania súťaže :  
- do súťaže sa zapojí každý žiak/ žiačka 
- časový limit na realizáciu 30 minút 
- počas týchto  30 minút skladajú žiaci každej triedy 

z plastových fliaš čo najdlhšieho „hada“ 
- skladanie hada  sa uskutočňuje tak, že medzi 

jednotlivými fľašami nesmie byť medzera , t. j. fľaše 
sa musia navzájom dotýkať  

- hodnotenie : 
- v konečnom hodnotení sa vyhodnocuje aj najlepšia 

škola, ktorá získava ocenenie – 

 - vyhodnocuje sa najlepšia trieda  

- rozhodujúcim kritériom je dĺžka „megapytóna“ 

POHÁR 
PRIMÁTORA  

- zvlášť sa hodnotí najkrajšia maketa hlavy   
„megapytóna“(v závere  projektu) 
- po každom projektovom dni sa „megapytón“   

zdokumentuje (fotografie), zlikviduje a odvezie do 
zberu 

Miesto realizácie :  areál Ekoparku 
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2. 
- súťažia  celé triedne  kolektívy              

ORIENTAČNO - POZNÁVACIA ČASŤ 

- samotná súťaž pozostáva z plnenia nasledujúcich 
úloh: 

1. určovanie svetových strán pomocou kompasu 
2. poznávanie rastlín 
3. zdolávanie terénu po vyznačenej trase 
4. poznávanie pamätihodností mesta Prešov  

(rozpoznávanie 10 fotografií zobrazujúcich 
históriu a súčasnosť Prešova) 

5. test z oblasti zdravej výživy  
     Hodnotenie : 
- za správne splnenie úlohy získa trieda indíciu (slovo) 
- pri splnení všetkých úloh zo získaných indícii 

poskladá heslo  
- hodnotí sa čas, za ktorý družstvá splnia úlohy a 

správnosť hesla ktoré znie: Stravovať sa zdravo je 
moderné 

Miesto realizácie : - štart  –  ihrisko – Kollmanova 
záhrada 
                              - trasa :  Kollmanova záhrada 
(poznávanie drevín)  
                              - cieľ : ABC CVČ , Októbrová ul. 
3. 
- uvedené disciplíny absolvujú všetky deti – účastníci 

projektu 

ŠPORTOVO – POHYBOVÁ  ČASŤ 

1. Disciplína :  
- úlohou každého j žiaka/ žiačky je – prebehnúť 100 m 

úsek  

BEH ZDRAVIA  

2. Disciplína : 
- každý účastník prekoná vzdialenosť cca 10 m 

prerúčkovaním po lane 

OPIČIA DRÁHA 
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           3.  Disciplína : 
- každý účastník preskočí cez chrbát spolužiaka, až 

kým sa všetci nevystriedajú 

KOZÍ SKOK 

           4.  Disciplína : ZDRAVÍ NESÚ ZDRAVÉHO
- dvojica pomocou „zdravotníckej“ stoličky prenáša 

tretieho spolužiaka (spolužiačku)  v určenom 
priestore 

  

           5.  Disciplína :  
- všetci žiaci zdolávajú vytýčenú trasu 

LABYRINT  

 
Miesto realizácie : nádvorie, chodníky  v Ekoparku 

4. 
Maľovanie zvieracej podoby na tvár. 

MAĽOVANIE NA TVÁR 

Poznámka: úloha hlavne pre deti so zdravotným 
obmedzením 
- každú triedu  reprezentujú  2 žiaci 
5. 
-  boj so závislosťami 

RÚVZ   

6. 
- zdravý životný štýl + test 

LEKTOR ZDRAVEJ VÝŽIVY 

Na mieste realizácie bol zabezpečený pre účastníkov 
pitný režim, zdravá strava a ovocie. 

7 Podporné aktivity 
Okrem realizácie projektu Žime zdravo sa tematika 

zdravej výživy a zdravého životného štýlu prelínala aj 
inými činnosťami a podujatiami, ktoré organizoval 
OŠKaŠ v spolupráci so školami  a zariadeniami 
školského stravovania. Všetky podujatia slúžia na 
podporu základnej filozofie projektu Žime zdravo. 
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7.1 Svetový deň výživy 

Svetový deň výživy si 16. októbra pripomínajú ľudia 
vo viac ako 150 krajinách sveta, vrátane Slovenska. 
Výživa je významným faktorom životného štýlu, ktorý 
ovplyvňuje zdravie. Podujatie organizované pri tejto 
príležitosti má za úlohu upozorniť na všetky dôležité 
aspekty zdravého stravovania. 

• Otvorenie,  privítanie hostí 
Program podujatia              

• Kultúrny program s tematikou zdravej výživy – žiaci 
základnej školy 

• Vystúpenie primátora, hostí a zástupcov zriaďovateľa   
-    mesta Prešov  

• Základy zdravej výživy a zloženie stravy - 
prezentácia Fakulty zdravotníctva Prešovskej 
univerzity 

• Dopady výživy na ľudský organizmus  - prezentácia  
• Výživová pyramída, základné skupiny potravín - 

prečo áno? - prečo nie?  – prezentácia  (Fakulta 
zdravotníctva - Prešovskej univerzity) 

• Kultúrny program s tematikou zdravej výživy – žiaci 
základnej školy 

• Degustácia – distribúcia receptov - konzultácie       
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7.2 Regionálne  receptúry 

            Zariadenia školského stravovania v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov spracovali v 
poslednom období desiatky receptúr na doplnenie k 
základnej zostave školských receptúr vydaných 
Ministerstvom školstva SR. Boli  predložené na 
schválenie MŠ SR a niektoré z nich sú k dispozícii 
verejnosti na webovej stránke mesta 
Prešov.(www.presov.sk alebo 
www.skolskyurad.presov.sk) 
 
Šariššská ľušta 

 

Kapusta kyslá 240g, fazuľa 220g, údená slanina 150g, 
múka hrubá 100g, múka hladká 160g, zemiaky 350g, 
rajčiakový pretlak 150g, cesnak 20g, olej 50g, soľ 30g, 
voda 2,50 l. 

Suroviny na 10 porcií: 

http://www.presov.sk/�
http://www.skolskyurad.presov.sk/�
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Namočenú fazuľu a kyslú kapustu necháme spolu variť 
s rozšľahaným rajčiakovým pretlakom. Keď je fazuľa 
takmer uvarená, pridáme svetlú zápražku a prevaríme. Do 
vriacej polievky zavaríme zemiakové halušky, ktoré sme 
pripravili zo surových postrúhaných zemiakov a múky. 
Po uvarení halušiek pridáme spraženú, na kocky 
pokrájanú údenú slaninu. Polievku dochutíme soľou 
a cesnakom. 

Príprava: 

7.3 Deň mlieka 

Deň mlieka tradične realizujeme ako prezentačný 
deň, na ktorý zariadenia školského stravovania pripravujú 
pre žiakov, zamestnancov, rodičov a verejnosť ukážky 
a degustáciu jedál a nápojov z mlieka a mliečnych 
produktov. 

Deň mlieka – 28.05.2009  ZŠ Važecká 
Zoznam pripravovaných jedál  

Tvarohový koláč s kiwi 
Syrový šalát 
Tvarohové šišky 
Šopský šalát 
Piškótové rezy  s tvarohovým 
krémom 
Syrová tlačenka 
Moravské koláče s tvarohom 
Rožky s orechmi 
Medový krémeš 
Šalát paradajkový s jogurtom 
Tvarohový koláč kysnutý 
Tvarohový koláč s pudingom 

Nátierka viedenská 
Ryžová kaša s ozdobou 
Nátierka syrová s reďkovkou 
Tvarohový krém 
Nátierka syrová so škvarkami 
Krém jogurtový s tvarohom 
a marhuľovým kompótom  
Nátierka z nivy 
Jahodový kokteil 
Nátierka tvarohová s kôprom 
Puding vanilkový s ozdobou 
Nátierka tvarohová s mrkvou 
Puding jahodový s ozdobou 
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Syrová doboška 
Šošovicová placka 
Jogurtový šalát 
Syrový koláč 
Syrový šalát s mrkvou 
Tvarohové chrupky 
Šalát s tofu syrom 
Pusinky  z ovsených vločiek 
Šalát z čínskej kapusty s pórom a 
jogurtom 
Anjelské krídla 
Nátierka budapeštianska 
Flamery s kakaovým krémom 
Nátierka liptovská 
Flamery so sirupom 
Nátierka syrová s cesnakom 
Krém jogurtový s tvarohom a 
džemom 
Nátierka syrová so šunkou 
Krém jogurtový s tvarohom a 
kakaom 

Nátierka šunková s eidamom 
Krupicová kaša s ovsenými 
vločkami 
Nátierka tvarohová s kapiou 
Puding čokoládový s ozdobou 
Nátierka syrová s vajíčkom a 
zeleninou 
Jogurtový krém s tvarohom a 
banánom 
Nátierka tvarohová s vajíčkom 
Puding karamelový  s ozdobou 
Nátierka vajíčková so syrom 
Puding citrónový s ozdobou 
Nátierka so syrom eidam 
Čokoládový kokteil 
Nátierka šunková s taveným 
syrom 
Krupicová kaša s ozdobou  
Nátierka tvarohová so syrom 
Puding malinový s ozdobou 
                                                

 

7.4 Diétny  stravovací systém 

          So začiatkom nového školského roka 2009/2010 sa 
OŠKaŠ MsÚ v Prešove pripravil na zavádzanie diétneho 
stravovacieho systému, prípravu vzdelávacích aktivít pre 
pracovníkov zariadení školského stravovania a vytváranie 
ďalších podmienok s tým súvisiacich. 
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Vzdelávanie pre personál ZŠS  so zameraním na 
diétny stravovací systém sa uskutočnilo 02.07.2009 v 
jedálni ZŠ na Kúpeľnej ulici v Prešove, za účasti 
zástupcov OŠKaŠ MsÚ v Prešove, RÚVZ v Prešove a 
profesionálnej diétnej sestry, ktorá predviedla aj praktické 
ukážky diétnych jedál. 

Ďalšie vzdelávanie bolo zabezpečené vo 
vzdelávacom projekte Školské stravovanie dnes, ktorý 
bol spracovaný a   realizovaný z  dotácií v rámci 
programu vyhláseného Ministerstvom školstva SR 
Elektronizácia a revitalizácia školských stravovacích 
zariadení 2009. 

Na základe zisteného záujmu o jednotlivé druhy 
diét bol pripravený rozpis  pre jednotlivé školy, základné 
i materské. Zároveň sa prihliadalo na to, aby boli 
jednotlivé diéty dostupné aj v rámci konkrétnych častí 
mesta tak, aby bola zabezpečená ich dostupnosť  v danej 
lokalite. 

7.5 Vzdelávací projekt Školské stravovanie 
dnes 

realizovaný z  dotácií v rámci projektu Ministerstva 
školstva SR 

ELEKTRONIZÁCIA A REVITALIZÁCIA ZARIADENÍ 
ŠKOLSKÉHO  STRAVOVANIA  2009 

1. Názov projektu
2. 

: Školské stravovanie dnes 

• Realizácia odborno-vzdelávacieho podujatia pre 
zamestnancov zariadení školského stravovania 

Zameranie projektu: 
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• Presadzovanie správnych stravovacích návykov u detí 
a žiakov  

• Školský mliečny program 
• Prevencia obezity 
• Zabezpečenie pitného režimu 
• Diétny stravovací systém 
• Zvýšenie konzumácie ovocia a zeleniny 
3. 
         Poskytnutie  množstva informácií odborného 
charakteru na tomto podujatí by malo prispieť 
k neustálemu odbornému rastu pracovníkov zariadení 
školského stravovania, nakoľko v súčasnej dobe je 
pomerne málo aktivít podobného charakteru, ktoré by 
boli zamerané na odborný rast personálu ZŠS. Cieľová 
skupina: 80 vedúcich pracovníkov ZŠS, v druhom rade 
viac ako 28 000 stravníkov. 

Ciele a účel,  ktoré sa majú projektom dosiahnuť: 

4.  
 V dňoch 23. – 25.9.2009 sa uskutočnil seminár 
pod názvom ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE DNES. 
Účastníkmi seminára boli vedúce zariadení školského 
stravovania z Prešovského a Košického kraja. Odborno–
vzdelávací seminár bol zameraný na prevenciu obezity, 
presadzovanie správnych stravovacích návykov u detí 
a žiakov, školský mliečny program, zabezpečenie pitného 
režimu a zvýšeniu konzumácie ovocia a zeleniny. Prvá 
časť seminára bola zameraná na prednáškovú činnosť 
k uvedeným témam, kde akreditovaní lektori  
prezentovali jednotlivé okruhy problémov. Druhú časť  
tvorila praktická výmena skúsenosti zo zabezpečovaním 
školského stravovania na území jednotlivých krajov. 
Súčasťou bol prakticko-vedomostný kvíz .  Zámerom 
tohto projektu bolo neustále zvyšovanie odbornosti 

Popis projektu : 
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personálu ZŠS a vzájomná výmena odborných 
skúsenosti, ktorú by bolo možné aplikovať v praxi 
v obidvoch mestách na východe Slovenska.  
5. 

          Projekt  riadil Odbor strategického rozvoja Mesta 
Prešov, organizačne projekt zabezpečil Odbor školstva, 
kultúry a športu, oddelenie ŠÚ, odborný referent pre 
školské stravovanie. 

Spôsob riadenia a organizačného zabezpečenia 
projektu: 

7.6 Informačný panel pre verejnosť 

            Vo vstupnej hale MsÚ v Prešove prezentujú 
zamestnanci ZŠS v Prešove pravidelne podľa určeného 
harmonogramu činnosť školského stravovania v oblasti 
zdravej výživy a zdravého životného štýlu. Je tu snaha aj 
týmto spôsobom dostať do povedomia verejnosti  
informácie o potrebe zdravej výživy. Panel informuje 
aktuálne o pripravovaných akciách v tejto oblasti, vrátane 
pestrých obrázkov a fotodokumentácie. Vstupná hala je 
priestorom, cez ktorý prechádza denne mnoho 
obyvateľov mesta, ktorých týmto spôsobom informujeme 
o svojich aktivitách, ale zároveň aj o trendoch v oblasti 
zdravej výživy. 
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8 Analýza   pozitív a negatív 
       Všetky uskutočnené aktivity súvisiace s propagáciou 
zdravej výživy a zdravého životného štýlu mali nesporný 
význam a  patričný efekt. Mnoho vecí sme 
prehodnocovali v priebehu realizácie toho ktorého 
podujatia a snažili sme sa reagovať na konkrétne situácie.   
Poznatky  sme  vždy zúročili v ďalšej fáze 
pripravovaného  projektu.  
 Najväčším pozitívom je značná informovanosť 
cieľových skupín o danej téme, ktorá sa dosiahla 
realizáciou projektu Žime zdravo a ostatných aktivít 
s tým súvisiacich.  Treba povedať, že aj v cieľovej 
skupine žiakov bola dostatočná (veku primeraná) 
informovanosť, ktorá však bola častokrát (podľa ich 
vyjadrení) v rozpore s ich skutočným životným štýlom 
alebo spôsobom stravovania. Za veľké pozitívum 
považujeme široký záber vo vzťahu ku 
všetkým cieľovým skupinám. Nesporne vysoko treba 
oceniť ochotu odborných partnerov spolupracovať na 
časovo náročnom projekte bez finančných nárokov. 
Fakulta zdravotníctva PU do projektu zapojila svojich 
študentov a tí dostali priestor na konkrétnu prácu 
a prezentáciu obsahu svojho odborného vzdelávania. 
 Práve ľudský vklad, ochota i nadšenie zúčastnených 
sa stali pre  realizáciu projektu veľmi silným motivačným 
prvkom. 
 Pracovníčky zariadení školského stravovania 
hodnotili tieto aktivity ako posun školského stravovania 
dopredu,  na vyššiu úroveň, čím sa školské stravovanie 
prezentuje v celkom inom, podstatne pozitívnejšom 
svetle. 
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 Negatívum vnímame v oblasti  osobného prístupu, 
napríklad skeptický prístup niektorých riaditeľov škôl 
k realizácii projektu (zas je tu niekto, kto nám chce niečo 
diktovať,  škola má príliš veľa aktivít – netreba nám 
ďalšie) i nezáujem časti rodičovskej verejnosti o danú 
problematiku. 
 Ukončením projektu sa však samotný proces nekončí, 
v tejto oblasti je potrebné a nevyhnutné dlhodobé 
pôsobenie na všetky cieľové skupiny. 

9 Záver 
          V závere patrí veľké poďakovanie všetkým tým, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému 
priebehu projektu Žime zdravo a ostatných aktivít 
súvisiacich s propagáciou zdravej výživy. Poďakovanie 
za vysoko profesionálnu prácu patrí odborníkom, 
organizátorom, realizátorom i dobrovoľníkom, ktorí 
počas školského roka 2007/2008 a 2008/2009 prispeli 
k úspešnej realizácii projektu.  
Ako sme uviedli v úvode zmyslom všetkých aktivít 
projektu Žime zdravo bola komplexná prezentácia 
zdravého životného štýlu. Životný štýl sa buduje 
postupne počas celého života, ale je veľmi dôležité ako sa 
nastaví v čase, keď sa formujú názory a postoje, teda 
v čase detstva a dospievania. Preto je táto úloha stále 
otvorená a stojí pred nami ako výzva, pretože do našich 
škôl prichádzajú každý rok ďalšie deti a žiaci, ktorým je 
potrebné tieto hodnoty predstavovať ako niečo prirodzené 
a samozrejmé  - ako životný štýl súčasného človeka.  

Formy môžu byť rôzne, cieľ len jeden – mať 
zdravú mladú generáciu. 
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10 Odborné texty 

10.1         Správne stravovacie návyky 

Mgr. Slávka Mrosková 
Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove 

 
   Jedlo nás sprevádza od počatia až po posledné dni 

života. Najprv vyvíjajúci plod získava živiny a látky od 
matky – placentou. Neskôr po narodení je dlhú dobu 
závislé na materskom mlieku a na osobách, ktoré mu 
jedlo podávajú. Ako dieťa rastie, učí sa stále presnejšie 
kontrolovať svoj príjem potravy, rozlišovať chuťové 
vlastnosti jedla a hodnotiť ich najprv prostredníctvom 
zmyslov, neskôr aj rozumovo. Jedlo si spája s novými 
skúsenosťami, zážitkami, celkovou vonkajšou situáciou. 
Spojovanie jedla s priaznivými alebo negatívnymi 
podnetmi je jedným zo základov neskorších postojov 
k určitým jedlám alebo ich zložkám. Na ich podklade sa 
rozhoduje o tom, čo bude jesť a čo odmietať. Jedlo sa pre 
dieťa od svojho začiatku nespája iba s biologickou 
potrebou, ale uspokojuje aj jeho emočné a psycho-
sociálne potreby. Jedlo je teda svojím spôsobom centrom 
nášho žitia. Je spojené s činnosťou človeka, jeho 
správaním, komunikáciou s ďalšími členmi spoločnosti, 
súvisí s jeho osobnosťou, pracovnými aktivitami, 
kultúrnymi, sociálnymi a ekonomickými pomermi 
v spoločnosti.    

Vývin pozitívneho resp. negatívneho vzťahu k 
potravinám je z časti daný geneticky – ide o vrodené, 
nenaučené reakcie na základné chute s preferenciou 
sladkej chuti a odmietaním horkej a kyslej. Vzhľadom 
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k chýbaniu väčšieho počtu spoľahlivých štúdií 
potvrdzujúcich význam dedičnosti, sa jej úloha viac 
menej popiera alebo nepovažuje za príliš dôležitú. 
Podstatne väčší dôraz sa kladie na vplyvy vonkajšieho 
prostredia. Práve tie majú dominantný význam pri vývine 
správnych stravovacích návykov. Hlavnými sociálnymi 
formovateľmi sú rodičia, neskôr súrodenci a členovia 
rodiny, s ktorými je dieťa v užšom kontakte, následne je 
to učiteľka materskej školy, základnej a strednej školy 
a samozrejme kamaráti a vrstovníci.  

Ak hovoríme o stravovacích návykoch myslíme tým 
veľkú „bankovku“, ktorú je nevyhnutné zmeniť na 
drobné: tj. na výživové zvyklosti, postoje k jedlu, 
potravinové preferencie a averzie, potravinovú závislosť, 
potravinové správanie sa. Stravovacie návyky sa formujú 
už v útlom veku (kritickým obdobím sú prvé 3-4 roky 
života) a to pod vplyvom rôznych podnetov ako 
individuálna skúsenosť, kultúrno-spoločenské podnety, 
vplyv rodiny, školy. Akonáhle sa stávajú súčasťou 
osobnosti jedinca je proces ich zmeny veľmi 
problematický, zdĺhavý, a častokrát neúspešný. Preto je 
veľmi dôležité vykonávať primárne prevenciu a apelovať 
na tých, ktorí stravovacie návyky a postoje k jedlu 
formujú.    

Výživa a rodina 
          Pre prežitie každého mláďaťa, ktoré sa rodí nezrelé 
je dôležité, aby bolo vybavené mechanizmami, ktoré mu 
umožňujú získať potravu. Prvé pohybové vzorce slúžiace 
k vyhľadávaniu potravy a jeho príjmu majú charakter 
inštinktov a reflexov. Ide o hľadací, sací ako aj prehĺtací 
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reflex. Ide o javy vrodené, ktorým sa dieťa neučí, vybavia 
sa automaticky.  

Prvý príjem potravy a prvé skúsenosti s potravou 
získava dieťa ešte počas vnútro- maternicového vývinu. 
Ide o sanie a cmúľanie prstov a neskôr aj prehĺtanie 
malého množstva plodovej vody. Po narodení pokračuje 
získavanie potravy a živín za pomoci spomínaných 
vrodených reflexov z prsníka - dojčením alebo fľašou. Je 
dôležité uvedomiť si, že dojčenie nie je iba izolovaný 
fyziologický jav, ale predstavuje pre dieťa situáciu, 
prostredníctvom ktorej získava skúsenosti s vonkajším 
svetom, komunikuje s ním všetkými svojimi zmyslami 
a spája sa s pocitom istoty a bezpečia. Z tohto uhla 
pohľadu ide taktiež o jav psycho-sociálny. Dieťa už 
v tomto vývinovom štádiu je aktívnym, nie pasívnym 
príjemcom mlieka, počas ktorého sa začína prejavovať 
jeho individualita. Problém nastáva, ak si matka zamieňa 
potrebu hladu s inou potrebou. Napr. dojča plače, matka 
mu dá najesť, čím sa dieťa na krátku chvíľu upokojí, ale 
tým ešte nemusí byť odstránená vlastná príčina plaču 
(pomočenie, chýbanie osobného kontaktu, pohladenia,..). 
Psychológovia upozorňujú na to, že týmto spôsobom sa 
veľmi rýchlo narúša vývin normálnych stravovacích 
návykov. Dieťa potom prijíma jedlo alebo sa ho dožaduje 
aj prípadoch, keď nie je hladné, ale je smutné, nedarí sa 
mu presadiť v škole, medzi kamarátmi a pod.  

Zvyšovanie veku sa spája so zmenou jedálnička. 
Pridávajú sa nové potraviny, novej kvality, konzistencie, 
chuti, podávané v novom časovom harmonograme, 
lyžičkou, z väčšej vzdialenosti od matky ako aj v inej 
polohe. Prechod na nový spôsob prijímania stravy 
znamená „útok“ na zmyslové vnemy a nutnosť 
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spracovávania nových informácii prichádzajúcich 
z rôznych častí tela mozgom. Jeho úlohou je spracovanie 
týchto informácií  a vytvorenie obrazu o jedle, ktorý sa 
uloží do pamäti tak, aby sa mohol v prípadne potreby 
porovnávať s novými podnetmi, obrazmi a skúsenosťami.  

Pri rozširovaní jedálnička dieťaťa je dôležité, 
kedy k tomu dochádza. Ako príliš predčasné zaradenie 
jedál nevhodných pre daný vek, rovnako príliš dlhé 
váhanie so zaradením nových jedál môže nepriaznivo 
ovplyvniť vývin potravinového správania sa a postojov 
k jedlu. Obdobie dôležité z hľadiska vývinu určitej 
telesnej alebo duševnej vlastnosti sa v odbornej literatúre 
nazýva „senzitívna“ (kritická) vývinová perióda. 
V tomto období je organizmus zvýšene vnímavý voči 
určitým, úplne špecifickým podnetom. Senzitívne 
obdobie začína 4.-6.mesiacom a končí 18.mesiacom 
života. Ide o vekový úsek, počas ktorého je nevyhnutné 
zaraďovať dieťaťu nové potraviny rôznej chuti, 
konzistencie do jedálnička. Bolo zistené, že čím neskôr sa 
dieťaťu podávajú nové jedlá, tým ich ťažšie akceptuje, 
zužuje sa jeho škála nutričných preferencií. K tomuto 
javu dochádza po ukončení senzitívnej vývinovej 
periódy. 

Malé deti majú často strach z nového 
a neznámeho. Nazývame to neofóbia. Tá sa dotýka aj 
prijímania a akceptácie nových potravín a u detí je veľmi 
častá. Objavuje sa pri podávaní nezvyčajne vyzerajúceho 
alebo inak chutnajúceho pokrmu, jedál odlišnej 
konzistencie. U detí je neofóbia nápadná hlavne po 
prvom roku života. Predpokladá sa, že neofóbia má 
vrodený základ a má za sebou dlhú evolučnú históriu. 
Svedčí o tom skutočnosť, že ju môžeme pozorovať 
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i u fylogeneticky nižších živočíchov. Odmietanie 
neznámeho jedla je zvyčajne prechodným javom. 
Z prvého odmietnutia sa nesmú robiť závery o odpore 
dieťaťa voči novému pokrmu a vyradiť ho z jedálnička 
definitívne, resp. trestať dieťa a nútiť ho, aby jedlo za 
každú cenu zjedlo. Jedným z účinných prostriedkov ako 
prekonávať neofóbiu je opakované podávanie nového 
jedla, po ktorom dieťaťu nesmie byť zle tak, aby sa voči 
nemu nevytvoril odpor. Súčasne sa má prijatie jedla 
kladne posilniť hodnotením rodičov, pochválením. 
Dospelí môžu ovplyvňovať vzťah dieťaťa k jedlu či 
prijímaniu nových jedál rôznym spôsobom – v prvom 
rade verbálne, slovným komentárom (rodič volá dieťa 
k jedlu, hovorí, že je dobré, vysvetľuje ako je zdravé, 
z čoho je vyrobené, ako sa pripravuje a pod.). Verbálny 
prejav je vždy doplnený neverbálnou zložkou ako 
mimikou, gestami, pohybmi tela. Taktiež je dôležité 
vlastné potravinové správanie sa či postoj dospelých 
k jedlu. Toto všetko do seba dieťa vstrebáva, ukladá do 
pamäti ako základ utvárania vlastného vzťahu k jedlu ako 
i k rodičom.  

Rodina a jej členovia významne vplývajú na vývin 
stravovacích návykov. Medzi dôležité činitele v uvedenej 
oblasti radíme: 
- osobnosť otca a matky. Určité vlastnosti osobnosti 

otca a matky napr. ich temperament, charakterové 
vlastnosti, záujmy či intelekt, môžu istým spôsobom 
ovplyvniť rozhodovanie dieťaťa o tom, či akceptuje 
a obľúbi si rovnaký pokrm ako rodič, ale ho bude od 
začiatku odmietať. Deti sú v tomto smere viac 
ovplyvnené matkou ako otcom, najviac korelácií bolo 
zistených medzi matkou a dcérou, ale tieto vplyvy sa 
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stierajú tam, kde je otec pravidelne doma a významne 
sa podieľa na chode domácnosti vrátane nákupu, 
prípravy a podávania jedál. Preto by nutričná výchova 
nemala byť izolovane zameraná iba na matku, ale aj 
otca. Jednoznačne je dokázané, že malé deti ľahšie 
prijímajú nové, neznáme jedlo, ak majú možnosť 
pozorovať, ako sa k danému pokrmu správa rodič, 
akú mu venuje pozornosť.  

- vzdelanie rodičov

- 

. Z výskumov vyplýva, že čím 
vyššie vzdelanie rodičov, tým nižšie percento 
telesného tuku u ich detí. Deti matiek z nízkym 
vzdelaním majú väčšiu obľubu nezdravých potravín 
ako údeniny, slané potraviny, sladkosti. Súčasne sa 
nižšie vzdelanie spája s nižším počtom kupovaných 
potravín či podávaných hotových jedál. Vzdelanie je 
dôležité, to ale neznamená, že rodičia s nižším 
vzdelaním nemajú vedomosti o zdravej výžive 
a naopak. 
záujem rodičov o jedlo

- 

. Záujem o jedlo sa odráža 
v tom, koľko času, energie ako aj financií venujú 
rodičia nákupu, príprave jedál ako aj samotnému 
stolovaniu. 
výchovný štýl rodičov sa premieta aj do oblasti 
budovania stravovacích návykov. Rovnako ako 
v iných oblastiach výchovy, ani čo sa týka 
formovania potravinového správania sa dieťaťa, nie je 
vhodný autoritatívny ani benevolentný spôsob 
výchovy. Na dieťa musia byť kladené isté 
požiadavky, úlohy, ale tak aby, to čo sa od neho 
očakáva zodpovedalo jeho vekovým možnostiam 
a schopnostiam. Z hľadiska výchovy k zdravej výžive 
je vhodné riadiť sa nasledujúcimi pokynmi: 
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RODIČ určuje čo, kedy a ako bude dieťa jesť. 
DIEŤA určuje koľko bude jesť, resp. či vôbec ponúknuté 
jedlo zje. Rodič však musí mať základné vedomosti 
o zdravej výžive, zdravých potravinách, vhodnej 
frekvencii ako aj množstve potravy, a ponúkať iba zdravé 
jedlá. Jednoznačne sa musí vyhnúť tomu, aby sa jedlo 
stalo formou odmeny alebo trestu, a ak dieťa odmieta 
ponúkané jedlo, nesmie podľahnúť panike, a zo strachu, 
že dieťa bude hladné podať mu akékoľvek iné jedlo 
(zvyčajne nezdravé). Najčastejšie chyby a nedostatky 
súvisiace s potravou, ktorých sa rodičia dopúšťajú sú 
uvedené v tabuľke 1. 
Tab. 1 Chyby rodičov súvisiace s potravou 

Nevedomosť rodičov o výžive, zložení potravy, 
zdrojoch živín a energie. 

Nevhodná skladba rodinného jedálnička. 

Nešetrnosť v zaobchádzaní s potravinami, 
s hotovým jedlom. 
Nepravidelnosť v jedle celej rodiny alebo iba detí. 

Nesprávne stravovacie návyky rodiny. 

Nevhodné postoje k jedlu a nevhodné správanie sa 
rodičov pri jedle. 

Nedostatok kultúry stolovania. 

Podávanie nevyváženej, extrémnej diéty. 

Nerešpektovanie vekových a vývinových 
zákonitostí a individuality dieťaťa. 

So zvyšujúcim vekom dieťaťa sa zvyšuje vplyv 
súrodencov na formovanie stravovacích návykov. Súvisí 
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to s jeho osamostatňovaním a odpútavaním sa od 
bezprostrednej a jedinečnej väzby na rodičov ako jedinej 
autority nielen vo veciach výživy. Hoci vplyv súrodencov 
na postoj k jedlu, potravinové správanie je dokázaný, 
preferencie či averzie nie sú u súrodencov vždy totožné. 
Je to dané tým, že každé dieťa (s výnimkou 
jednovaječných dvojčiat) vyrastá v rôznych rodinných 
pomeroch. Zmeniť sa môže ekonomická situácia, 
bydlisko, štruktúra rodiny, spôsob trávenia víkendov, čo 
zvyčajne vytvára odlišný psychologický, sociálny 
a nutričný štýl rodiny. Každá zmena postihuje jednotlivé 
deti na rôznom stupni rozumového a emočného vývinu, 
takže sila vplyvov vonkajších podnetov závisí okrem 
iného i na veku a aktuálnej psycho-sociálnej konštelácii.  

Vplyv starých rodičov, príbuzných a ďalších 
dospelých osôb je významný zvyčajne vtedy, ak sú 
v častejšom kontakte s dieťaťom a sú pre neho 
prirodzenou autoritou a vzorom (týka sa to aj 
stravovania). 
Výživa a médiá 
          Televízia je dôležitým nástrojom sociálneho 
pôsobenia na jedinca. Prispieva k utváraniu predstáv 
o normách spoločenského života, predkladá deťom (i 
dospelým) vzory týkajúce sa správania, vyjadrovania, 
obliekania ale i výživy a stravovania.  Sledovanie 
televíznych reklám môže ovplyvňovať vývin postojov 
k jedlu, výber konzumovaných a preferovaných jedál. 
Menšie deti považujú televíznu reklamu za niečo rovnako 
reálne, ako iné programy, veria jej tak, ako veria 
rozprávkam a vysielaným programom.  
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Média, či už priamo alebo nepriamo, ovplyvňujú 
predstavy, presvedčenie, postoje, hodnoty a správanie 
príjemcov a to dvojakým spôsobom: 
- V prvom prípade ide o samotnú činnosť (návyk), resp. 

nečinnosť súvisiacu so sledovaním televízie. 
Pravidelné sledovanie televízie sa stáva svojím 
spôsobom ritualizovaným správaním, teda pevným 
stereotypom, ktorý sa neskôr ťažko mení. Rutinné 
sedenie pred TV tak podporuje návyk na sedavé 
zamestnanie, obmedzuje aktívny prístup k životu, 
redukuje rozvoj širších záujmov. Do istej miery 
môžeme rátať aj s nevhodným príjmom jedla čo sa 
týka kvality ako aj kvantity počas spomínanej 
fyzickej nečinnosti – tj. sledovania televízie.  

- V druhom prípade sa berie do úvahy obsahové 
posolstvo televízneho pôsobenia v oblasti 
stravovacích návykov (reklama na jedlo, programy 
o varení,...). Zohľadňuje sa teda správa, ktorú médium 
prináša. Televízna reklama ovplyvňuje rodinné 
nákupy potravín a konzumné správanie sa detí. Časté 
je však aj užívanie jedla v samotných televíznych 
programoch, ktoré môže sprostredkovať skrytú správu 
o tom, že jedlo sa dá využívať na veľa ďalších aktivít 
okrem uspokojovania hladu. Taktiež zriedkavý výskyt 
obéznych detí a dospelých v televíznych reklamách 
alebo programoch skresľuje závažnosť tohto 
problému a budí dojem, že konzumácia 
reklamovaného jedla nemá žiadny vplyv na zdravie 
alebo na stav výživy. Pri porovnaní času venovaného 
reklamám na zdravú výživu a zdravé potraviny 
v kontraste s nevhodnými reklamami, dospejeme 
k záveru, že hlavnú podporu majú skôr reklamy 
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propagujúce nevhodné, nezdravé druhy potravín 
a jedál. Vážnosť uvedených skutočností sa 
zintenzívňuje, ak si uvedomíme, že reklama a jej 
obsah pôsobí na zvlášť vulnerabilné subjekty, ktoré 
nedokážu efektívne a správne spracovať ich obsah – 
nedokážu rozlíšiť, čo je alebo nie je reálne, prehnané, 
správne, zdravé.  

Výživa a materská škola 
      Profesor Matějček zdôrazňoval, že materská škola 
dotvára to, čo nestačí samotná rodina. Deti učí 
spolupracovať, chápať iné deti, učí dieťa vcítiť sa do 
pocitov kamarátov. Materská škola by v oblasti vývinu 
súvisiaceho s výživou mal napomáhať zdravému 
telesnému rastu, rozvíjať schopnosti a osobnosť dieťaťa, 
vychovávať k zdravému spôsobu výživy. Využitie 
výchovy vo výchovnom procese materskej školy je 
blokovaný hlavne troma významnými faktormi: 
1. obmedzený finančný rozpočet materskej školy na 

náklady týkajúce sa stravovania 
2. samotné deti, ich stravovacie návyky, ktoré si 

prinášajú z rodiny. Učiteľky ako aj kuchárky sa 
častokrát sťažujú na to, že deti odmietajú niektoré 
zdravé a prospešné jedlá, veľa jedál vôbec nepoznajú. 
Preto je dôležité pripraviť dieťa na stravovanie 
v materskej škole. Príchod do materskej školy 
znamená pre dieťa veľa nových situácií dotýkajúcich 
sa stravovania – nie sú to iba nové jedlá, chute, nové 
kombinácie potravín, týka sa to aj samotného procesu 
stravovania ako napr. odnášanie tanierov, nástup 
k jedlu, radenie, hluk. Čo sa týka výživy, môžu 
rodičia pomôcť svojmu dieťaťu i tým, že pred 
zahájením pravidelnej návštevy materskej školy sa 
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zoznámia s jedálničkom a doma jedlá vyskúšajú 
a ponúknu dieťaťu. 

3. nesúlad medzi autoritou učiteliek a rodičov. Ide 
o rozporuplné pohľady na stravovanie dieťaťa 
samotným rodičom ako aj učiteľkou či kuchárkou. 
Rôzne pozorovania ako aj výskumy preukázali úlohu 

autority učiteľky ako dôležitého činiteľa v prijímaní 
nových jedál a vytváraní dobrých stravovacích návykov. 
Ak učiteľka jedáva spolu s deťmi a pritom si pochvaľuje 
ako jej jedlo chutná, zvyčajne zvýši záujem detí o dané 
jedlo a nový pokrm sa obvykle dobre prijíma alebo 
dokonca zaradí medzi obľúbené. Deťom pomáha aj 
pozorovanie kamarátov pri jedle (je dôležité upozorniť, 
že v tomto prípade môže ísť o napodobňovanie nielen 
dobrých, ale častokrát aj nevhodných foriem 
potravinového správania sa, ktoré si dieťa „prináša“ 
z rodiny). Dieťa do materskej školy môže prichádzať 
s určitými averziami, odporom k niektorým jedlám, 
potravinám, ktorý nemôže prekonať. Násilné nútenie 
k jedlu nie je vhodné a správne, môže viesť ku 
generalizovanému odporu ku všetkému, čo so škôlkou 
súvisí a môže provokovať až fyzické problémy (bolesť 
brucha, hlavy, vracanie a pod.). Pri budovaní správnych 
stravovacích návykov je taktiež  vhodné rešpektovať 
množstvo konzumovaného jedla, individuálny rytmus 
dieťaťa a jeho rýchlosť pri jedení, aj keď to nie je vždy 
jednoduché.  
Výživa a škola 
         Každé dieťa prichádza do základnej školy 
s určitými stravovacími návykmi získanými v rodine 
a materskej škole. Škála jeho preferencií a averzií je 
pomerne stála. Je zvyknuté na istý stravovací režim, ktorý 



- 47 - 

sa vstupom do školy mení. Napr. v škole dieťa zvyčajne 
prijíma v školskej jedálni iba obedy, na rozdiel od viac-
menej celodennej stravy poskytovanej materskou 
škôlkou, kontakt medzi učiteľkou a deťmi počas 
stravovania už nie je taký úzky, nemá možnosť voľného 
prístupu k nápojom – čo predstavuje zmenu, na ktorú je 
potrebné sa prispôsobiť.  

Stravovanie v školskej jedálni prináša pozitíva ako aj 
negatíva. Na jednej strane na dieťa môže nové prostredie, 
väčší počet detí rôznej vekovej kategórie, nútenie 
k jedeniu celých porcií pôsobiť negatívne, a nepríjemne 
ovplyvniť príjem jedla, na strane druhej môže byť 
školské stravovanie kvalitnejšie pri porovnaní s domácim 
jedlom, učí dieťa pravidelnosti a rytmickosti príjmu 
potravy, rozširuje skúsenosti s väčšou škálou jedál 
a úprav potravín. Školské stravovanie napomáha tomu, 
aby i v dospelosti jedinci dokázali meniť svoje vlastné 
stravovacie návyky a prijímali nové jedlá. Ide 
o celoživotný proces, stravovacie návyky (aj tie zdravé) 
by nikdy nemali úplne ustrnúť a stať sa nemenným 
a zväzujúcim stereotypom.  

Formovanie stravovacích návykov je celoživotný 
proces, ktorého „dobrý“ resp. „zlý“ základ sa tvorí 
v útlom detskom veku hlavne pod vplyvom sociálnych 
činiteľov. Pri budovaní stravovacích návykov musíme 
teda apelovať na tých, ktorí sú spoluzodpovední za ich 
vývin – rodičia, učitelia, kamaráti – a u tejto skupiny 
jedincov vykonávať cielenú a systematickú primárnu 
prevenciu formou nutričnej výchovy.  
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10.2                  Prevencia obezity 

Pavol Štefaňák 
akreditovaný lektor zdravej výživy 

 
          Obezita – nech už ju nazvete akokoľvek – sa 
v poslednom čase objavuje s alarmujúcou pravidelnosťou 
a počet obéznych detí, mládeže a dospelých 
v rozvinutých krajinách ustavične narastá. V USA trpí 
nadváhou 10-25 % dospievajúcich a 30-50 % dospelých. 
Je nadmerná nadváha problém alebo je udržiavanie 
primeranej hmotnosti veľmi dôležité? A prečo? 
Lebo nadmerná telesná hmotnosť škodí. 
          Obezita je dokázaný a významný rizikový faktor 
pre mnohé ochorenia. Ide predovšetkým o problémy, 
ktoré nám nemusia ohroziť život, ale znižujú jeho kvalitu: 

• abdominálna prietrž, 
• nehody, 
• dna a artritída – najmä kolien, bokov a dolnej 

chrbtice alebo iné poruchy pohybového systému, 
• komplikácie po chirurgických zákrokoch, 
• hypertenzia (t.j. vysoký krvný tlak), 
• kŕčové žily, 
• gynekologické poruchy a vysoký krvný tlak 

v tehotenstve 
           a problémy, ktoré život ohroziť môžu: 

• vysoký krvný cholesterol,  
• ochorenia dýchacích ciest, 
• riziko rakoviny čriev, konečníka a prostaty 

u mužov, 
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• riziko rakoviny prsníka, maternice, vaječníkov a 
žlčníka u žien. 

Riziko predčasnej smrti je u obéznych ľudí v porovnaní 
s tými, ktorí nadváhou netrpia, dvojnásobné - a to najmä 
u tých, ktorí majú s nadváhou celoživotný problém. 
Obezita sa charakterizuje ako nadbytok telesného tuku, 
ale jej riziko sa nedá posudzovať len podľa hmotnosti. 
Výskumy ukazujú, že pre zdravotné riziko má význam 
nielen celkové množstvo tuku v tele, ale aj jeho 
rozloženie. U mužov, kde je maximum tuku uložené v 
oblasti brucha a málo na končatinách a zadku, je riziko 
ochorenia vyššie ako u žien, kde je maximum tuku na 
bokoch a zadku.  
Posúďte sami, aké vysoké je vaše riziko: vypočítajte ho 
jednoducho: pomeru objemu pásu a objemu cez boky. 
Čím vyššia hodnota, tým vyššie riziko.  

 (Príklad: pás 100cm, boky 120cm, výpočet: 100 : 
120 = 0.83). 
Hraničné hodnoty na posúdenie rizika u dospelého 
človeka ukazuje tabuľka: 
 
index WHR  
(pomer 
pás/boky) 

 

 
muži 

 
ženy 

 

Hodnotenie 
do 0.85 do 0,95 bez rizika 

 > 0.85 > 0.95 zvýšené 
riziko 

Nech už je váš tuk uložený kde chce, ak je vaša hmotnosť 
o viac než 20 % vyššia ako odporúčaná pre vašu výšku, 
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stavbu kostry a vek, ide o obezitu a treba, aby ste začali 
konať. Na počiatku je nutné uvedomiť si, že nadbytok 
telesného tuku je spôsobený prakticky výhradne tým, že 
telo získava z potravy vyšší energetický príjem, než stačí 
spotrebovať. 
Tak ako rôzne autá majú rôznu spotrebu benzínu, ľudia 
majú rôzny metabolizmus - rôznu spotrebu energie. 
Niekto môže zjesť čokoľvek a zostane štíhly, iný naopak 
priberá veľmi ľahko a rýchlo. Môžete to považovať za 
nespravodlivé, ale nemôžete to ovplyvniť. Jediný spôsob, 
ako predísť priberaniu vo vašom prípade je buď znížiť 
príjem energie alebo zvýšiť energetický výdaj. Obézny je 
len ten, kto zje viac, než jeho telo potrebuje. Existujú 
pochopiteľne výnimky, keď ide o narušenú rovnováhu 
metabolizmu kvôli problémom so štítnou žľazou. Dve 
návštevy u lekára každému ujasnia, či má tento problém 
a či sa potrebuje liečiť alebo nie. V prípade, že nejde o 
ochorenie, je nutné zamyslieť sa nad nasledujúcimi 
informáciami: 
Ak chcete schudnúť, sú pred vami iba dva spôsoby, ktoré 
je pre vaše zdravie najlepšie uplatňovať súčasne: 
1. Znížte energetický príjem, t.j. jedzte menej. 
2. Zvýšte energetický výdaj,  t.j. viac sa pohybujte. 
Nechcite schudnúť rýchlo. Tukové tkanivo sa môže 
odbúravať iba určitou rýchlosťou. Rapídny úbytok 
hmotnosti ide na úkor aktívnej telesnej hmoty alebo 
obsahu vody v organizme. Nízkokalorická diéta môže byť 
síce spočiatku vhodná, ale v prvom rade sa treba 
zamyslieť nad svojimi stravovacími návykmi, upraviť ich 
a postupne zmeniť svoj životný štýl na zdravší.  
Knihy a články písané odborníkmi, t.j. ľuďmi so 
vzdelaním v odbore výživy, dôrazne varujú pred 
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najrôznejšími zázračnými diétami. Akákoľvek 
jednostrannosť v strave môže byť nebezpečná, najmä 
pre mladého človeka.  
Každý z nás chce mať okamžité výsledky. Je možné 
stratiť všetky tie kilogramy navyše tým, že budem len piť 
špeciálny prípravok populárnej diéty, ktorá zaručuje 
polkilovú stratu denne? Rozhodne je to možné, ale tisíce 
ľudí, tak ako známa americká šoumenka Oprah Winfrey 
vám potvrdí, že tento efekt je vždy iba krátkodobý. 
Okrem toho môže byť váš organizmus počas týchto diét 
ochudobnený o nevyhnutné látky a môže sa tak poškodiť 
zdravie. 
Ak trpíte nadváhou, v prvom rade sa treba zamyslieť nad 
tým, čo nás vedie k jedeniu aj vtedy, keď nemáme hlad. 
Je to láska k jedlu, spôsob sebauspokojovania, návyk 
alebo sú to stresy? Ak áno, potom nám môže pomôcť 
nasledujúcich desať pravidiel: 
Ako zredukovať stresy, ktoré vás smerujú k chladničke 
1. Nestrácaj čas snahou spriateliť sa s ľuďmi, ktorí o 
tvoje priateľstvo nestoja. 
2. Nesnaž sa byť vo všetkom dokonalý. Dávaj si reálne 
ciele, ktorých dosiahnutie je    
    v tvojej sile. 
3. Nepodceňuj skutočnú radosť, ktorá je ti denne 
ponúkaná z tých najlacnejších   
    životných zdrojov - raduj sa zo slnka, prejdi sa na 
čerstvom vzduchu, používaj    
    vodu   v hojnej miere zvonku i zvnútra. 
4. Bojuj len za veci, ktoré za to stoja. 
5. Keď sa ti niečo nedarí, posilni svoju sebadôveru tým, 
že si pripomenieš svoje    
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    predchádzajúce úspechy. Pochváľ sa za svoju snahu - 
nemusíš byť hviezda a    
    dosiahnuť najvyššie ohodnotenie. 
6. Neodkladaj nepríjemné veci, rieš ich čo najrýchlejšie. 
7. Ži tak, aby si získal lásku členov svojej rodiny, svojich 
vrstovníkov a susedov. 
8. Pamätaj, že rozčuľovať sa znamená ubližovať sebe 
samému pre nerozumnosť    
    alebo konanie druhých. 
9. Netráp sa nad zajtrajškom. Výskum ukazuje, že 85% 
všetkých starostí a obáv,  
    ktorými sa ľudia trápia, je neopodstatnených. 
10. AK VERÍŠ VO VYŠŠIU SILU, V NIEČO ALEBO 
NIEKOHO, KTO RIADI TVOJ    
    ŽIVOT A OSUD, ZVER SA TEJTO SILE KAŽDÝ DEŇ  
    V TICHEJ MEDITÁCII A NAČERPAJ ENERGIU, 
KTORÚ TI PONÚKA.    
    PARAFRÁZOVANÁ BIBLIA „SLOVO NA CESTU“ JE 
IDEÁLNY ZDROJ POKOJA,    
    RADOSTI A VNÚTORNEJ SILY. 
Pri snahe schudnúť nestačí povedať „jedzte len menšie 
porcie“. Je dôležitejšie vedieť, že treba,vyberať potraviny 
podľa ich energetického obsahu“. Snažte sa zvoliť si tie, 
ktoré majú nízky obsah tuku a cukru a vysoký obsah 
vlákniny, obsiahnutej v zelenine, ovocí a celozrnnom 
pečive. Vaša strava by mala byť pestrá a každý deň by v 
nej mali byť zastúpené všetky skupiny „potravinovej 
pyramídy“. Čo je to? Pyramída, ktorá nám v kocke 
hovorí, aké druhy potravín máme jesť. 
Jej základňu tvoria obilniny. Tie sú aj pre obézneho 
človeka najdôležitejšou zložkou stravy. Nie jednoduché 
sacharidy, ale komplexné cukry, ktoré nájdeme v pečive a 
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celozrnných obilninách! Na 2. stupni je ovocie a zelenina, 
z ktorých by sme mali jesť najmenej tri porcie denne (1 
porcia = asi 1/2 šálky). Tretí stupeň tvoria strukoviny, 
orechy, semená, náhrady mäsa (sójové mäso a pod.), 
mäso a vajcia, ktoré sú hlavným zdrojom bielkoviny. 
Dnes sa vie, že dospelý človek potrebuje iba 0,8 g 
bielkovín na 1 kg váhy. Na tomto stupni je aj mlieko a 
mliečne výrobky – z nich je pre človeka najstráviteľnejší 
jogurt, kefír, kyslé mlieko alebo tvaroh. Na špičke 
pyramídy sú tuky, cukry a soľ. Týchto zložiek treba 
v potrave čo najmenej, najmä v ich viditeľnej forme. 
Príčinou nášho nadmerného energetického príjmu sú 
obyčajne tuky, preto o nich treba povedať viac. 
Na rozdiel od bielkovín a cukrov majú na 1 g svojej 
hmotnosti viac ako dvakrát takú vysokú energetickú 
hodnotu. 1g bielkoviny alebo cukrov má energetickú 
hodnotu 4 kalórie, alkohol 6, ale tuky 9. Pre človeka 
trpiaceho nadváhou je tiež dobré vedieť, že ľudský 
organizmus má schopnosť využiť energiu z prijatých 
tukov oveľa efektívnejšie než z cukrov (sacharidov). To 
znamená, že ak zjete nejaký netučný pokrm, ktorý 
obsahuje dajme tomu 400 Kcal v porovnaní s menším 
množstvom pokrmu tučného, ktorý tiež obsahuje 400 
Kcal – prispeje tučný pokrm (aj napriek tomu, že má 
rovnaký počet kalórií) k priberaniu viac ako pokrm bez 
tuku alebo nízkotučný.  
Aj v prípade, že znížite celkový príjem energie (t.j. 
potravy), ale neznížite celkový príjem tukov, telo si 
okamžite uloží tuk do svojich zásob. Keď je totiž 
okamžite po jedle hladina tukov v krvi vysoká, prijatý 
dietetický tuk je veľmi rýchlo premenený na ľudský tuk. 
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Keď už je tuk raz uložený, je ťažké využiť ho ako zdroj 
energie.  
Na rozdiel od tučnej stravy nespôsobuje príjem stravy 
s vysokým obsahom cukrov také rýchle priberanie. Je to 
preto, že telo si prebytočnú energiu zo sacharidov ukladá 
ako glykogén namiesto toho, aby ich premieňalo na 
ľudský tuk. Posledná informácia, ktorú by sme mali 
vedieť je skutočnosť, že ak si má telo požitý tuk uložiť, 
spotrebuje na to len 3 % energetického príjmu. Ak si má 
ako tuk uložiť sacharidy (cukry), na to potrebuje vydať 
23 % energetického príjmu. 
Ak chceme zredukovať príjem tukov, treba sa naučiť 
čítať informácie na obaloch potravín. V dnešnej dobe má 
takmer každý výrobok informácie nielen o celkovom 
počte kalórií (či kJ = kiloJoulov; 1 kal. = cca. 4 kJ), ale 
tiež o obsahu tuku. Ak na výrobku čítame, že váži 75 g a 
obsahuje 45 % tuku v sušine, čo to pre nás znamená? 
Najprv treba zistiť, koľko je v ňom sušiny (podľa údajov 
na obale) – dajme tomu, že 40 g. Jednoduchým výpočtom 
zistíme, že 45 % zo 40 g je 18 g. 18g x 9 kalórií nám dáva 
162 kalórií.  

Ak má produkt dajme tomu 248 kalórií, vidíme jasne, že 
pomer tuku je rozhodne vyšší ako odporúčaných 
maximálnych 30 % z celkového obsahu kalórií. V našom 
prípade ide približne o viac ako 60 %!!  

Tí, ktorí berú znižovanie svojej hmotnosti vážne je 
vhodné spísať si niekoľko dní po sebe príjem kalórií 
z tukov a porovnať ho s odporúčaním o 30% 
energetickom príjme z tukov z celkového kalorického 
denného príjmu. Pravidlom je takmer vylúčiť viditeľné 



- 55 - 

tuky a čo najviac obmedziť tie „neviditeľné“. Koľko tuku 
majú nasledujúce potraviny v 1g na 100 g potraviny? 

 bravčová masť  99,3 % 

 maslo    80  

 šľahačka   33 

 bravčový bôčik  44 

 krkovička    25 

 kotlety    23 

 hov. hruď alebo pliecko     20 

 rebro     15 

 roštenka vys.   12 

 šunka    18 

 stehno    14 

 údeniny          až  35 

syr tavený   40 

 tvaroh tučný   12 

 vajce    10 

 kura (bez kože)    4 

 mlieko             2 - 4 

Nezabúdajte, že tieto percentá sa musí vynásobiť 9 
kalóriami na 1 g váhy.  

Príklad: 

Ak má rebierko 15 %, potom 15 x 9 nám dáva 135 
kalórií. 100 g rebro má približne celkovú energetickú 
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hodnotu 290 kalórií (musíme vziať do úvahy, že sa musí 
od gramov odpočítať voda). Aký je teda pomer kalórií 
z tukov (135) k celkovému počtu kalórií (290)? Niečo 
vyše 44 %!! 

Pokusy na potkanoch dokazujú, že nadmerný príjem 
potravy s vysokým obsahom tuku má za následok o 20 % 
vyššie tukové zásoby (nadváhu) než rovnako nadmerný 
príjem potravy nízkotučnej. Tieto štúdie napovedajú, že 
obezita sa dostavuje rýchlejšie pri konzumácii vysoko 
tučnej stravy než zo samotného prejedania sa. Preto je 
dietetickou zásadou číslo jedna prijímať denne menej ako 
30 % z celkového príjmu kalórií v tukoch.  

Ešte v prvých desaťročiach minulého storočia 
nepresahovala priemerná spotreba tuku v Kanade (tak ako 
vo väčšine rozvinutých krajín) 32 %. V roku 1977 stúpla 
na 43 % a potom sa od roku 1985 čiastočne znížila na 37 
%. Niet divu, že narastá počet obéznych ľudí a s tým 
spojená problematika kardiovaskulárnych ochorení. 
U väčšiny ľudí sa 2/3 kalórií získaných v potrave využijú 
na metabolickú energiu, t.j. energiu, ktorú potrebujeme na 
činnosť srdca a dýchanie, pre bunky, ktoré sú zapojené do 
metabolického procesu, pre nervy a ich neustále 
vysielanie elektrických impulzov – t.j. na procesy, ktoré 
udržiavajú naše telo pri živote. Táto základná 
metabolická požiadavka sa líši od človeka k človeku, ale 
dá sa zhruba vypočítať. 
Základnou jednotkou (BMR) je 1,0 kal/kg/hod. hmotnosti 
u muža a 0,9 kal/kg/hod. pre ženy. Ak si chceme 
vypočítať, koľko naše telo potrebuje na túto „udržiavaciu 
prevádzku“ nášho tela, urobme toto: 
1. Vynásobte kg BMR faktorom 
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Príklad:       
68kg x 1 kalória/kg/hodinu  ---------  68 kalórií/hod. 

2. Vynásobte kalórie využité za jednu hodinu počtom 
hodín za jeden deň 

      68 kalórií x 24 hod -------------------  1632 kal/deň 
Energia, ktorú potrebuje telo muža vážiaceho 68 kg na 
udržanie základných životných procesov je 1.632 kalórií. 
Naša denná požiadavka na kalórie sa ďalej odvíja od 
našej aktivity. 
Pre sedavú činnosť (ako napr. úradníčka), pripočítajte 
ďalších 40-50 % z BMR na deň. 
Pre ľahkú aktivitu (učiteľ) pripočítajte 55-65 %. 
Pre miernu záťaž (zdravotná sestra) pripočítajte 65-70 %. 
Pre ťažkú prácu (baník apod.) pripočítajte 75-100 % 
z celkového BMR na deň. 
 Ďalej existuje celý rad faktorov, ktoré ovplyvňujú 
základnú dennú metabolickú požiadavku (BMR).  
Vek   u mládeže je vyšší 
Výška  vysokí, štíhli ľudia majú vyšší BMR 
Rast  tehotné ženy a rastúce deti majú vyššiu 
požiadavku 
Stavba telo čím menej podkožného tuku, tím vyšší 
denný BMR – u obéznych ľudí je požiadavka nižšia!!! 
Horúčka zdvíha požiadavku 
Stres  zdvíha požiadavku 
Prostredie tak horúčava, ako aj zima zvyšujú 
požiadavku 
Hladovanie znižuje požiadavku 
Tyroxín  hormón štítnej žľazy je hlavný BMR 
regulátor; čím vyššia produkcia, tým vyšší BMR a 
naopak. 
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Ak si chceme vypočítať, aký by mal byť náš energetický 
príjem, musíme teda prihliadnuť nielen na BMR a našu 
aktivitu, ale aj na vyššie uvedenom faktory. Najlepším 
indikátorom toho, či máme dostatočné alebo nadbytočné 
množstvo kalórií je pochopiteľne zmena telesnej 
hmotnosti. Vážte sa len raz za týždeň a to vždy ráno na 
lačný žalúdok.  
Skúste si vypočítať, ako dlho by ste museli vykonávať 
rôzne fyzické aktivity, aby ste spálili nejakú „kalorickú 
bombu“, ktorú ste práve zjedli. 

Rýchlou chôdzou spálite         25kJ/min t.j. asi  6kcal 
Pri bicyklovaní spotrebujete 30kJ/min   8kcal 
Pri plávaní spálite  70kJ/min          16kcal  
 

Ako dlho musíte 
 chodiť bicyklovať sa plávať 

aby ste spotrebovali energiu (v minútach) 
párok v rožku 
1280kJ (kJ : 4 = kalórie) 

50 43 18 

vysmážaný syr v žemli 
1730kJ   66 55 23 

smažené hranolky 
s majonézou  1840  

69 58 25 

mliečnu čokoládu 100g 
2240kJ   95 75 30 

opekanú klobásu 
s chlebom 1500kJ 

60 50 21 

maslový zákusok so 
šľahačkou  780kJ  

31 26 11 

plátok žemľovej knedle 
370kJ   15 12 5 

chlieb s maslom 
805kJ 

32 27 12 

bravčové, knedľu, kapustu 
3200kJ   

139 107 46 

rezeň so zemiakmi  
2590kJ  104 86 37 

sviečkovú na smotane, 
knedľu  4210kJ  

168 140 60 
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Jednou zo zaujímavostí pri snahe stratiť nadbytočné 
centimetre tuku je skutočnosť, že 450 g ľudského tuku 
má približne 3.500 kalórií. To je dostatočné množstvo 
energie na 32 hodín chôdze!! Väčšina ľudí, okrem tých, 
ktorí sú veľmi obézni je schopná znížiť asi 450 g tuku 
týždenne vtedy, ak má o 500 kalórií denne menej!! 
V zásade si to vyžaduje, aby celkový príjem kalórií nebol 
vyšší ako maximálne 1.500 kalórií denne. Ľudia, ktorí sa 
snažia rýchlo schudnúť si musia uvedomiť, že za 
normálnych podmienok dôjde k strate 75 % tuku a 25 % 
svalového tkaniva. 
Najlepšou a najtrvalejšou cestou k schudnutiu je preto 
„rozumná“ redukcia energetického príjmu (približne o 
500 kalórií denne menej) a zvýšenie energetického výdaja 
pohybom. U obézneho človeka musí dôjsť 
k presvedčeniu, že chce zmeniť svoj image (čítaj imidž), 
k rozhodnutiu navždy zmeniť svoj celkový životný štýl!  
Pravidlá v kocke 

Strava 

         Žiadna zázračná diéta neexistuje. Nízko kalorické 
diéty môžu byť bez lekárskeho dohľadu nebezpečné a nie 
sú trvalé. Vyberte si z jedálnička nízko kalorickú 
zeleninu, jedzte dostatočné množstvo ovocia, zredukujte 
neviditeľné tuky a odbúrajte čo najviac tukov 
viditeľných. Používajte netučné mliečne výrobky (tvaroh, 
jogurt, mlieko a nízkotučné 10 % syry). Vylúčte údeniny, 
obmedzte červené mäso a jedzte viac bielkovín 
z rastlinných zdrojov, kura bez kože a ryby. Obilniny len 
celozrnné – majú vysokú energetickú hustotu – dávajú 
pocit zasýtenia. Štúdie ukazujú, že ľudia, ktorí jedia 
pomaly (t.j. menej ako 20 kalórií za minútu) chudnú 
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rýchlejšie ako tí, ktorí jedia veľmi rýchlo. V študijnej 
skupine, ktorá jedla na obed nízko kalorické polievky 
schudli účastníci priemerne o 450 g týždenne viac ako tí, 
ktorí polievky nejedli. Obmedzte alebo vylúčte 
jednoduché cukry a alkohol. 
Pri snahe schudnúť je naďalej dôležitý príjem vody. Je 
nutné piť 6-8 pohárov vody denne, rozložených do doby 
medzi jedlami. Dve z nich je vhodné vypiť ráno na lačno, 
pretože prečistia žalúdok od nahromadených hlienov. 
Voda tiež zaháňa pocit hladu, preto ak ho máte, napite sa 
vody namiesto toho, aby ste si niečo zobli. Má schopnosť 
rozriediť metabolický „odpad“ a vylúčiť splodiny 
vzniknuté metabolizáciou tukov.  
Jedzte pravidelne tri hlavné jedlá a ak musíte jesť medzi 
jedlami, jedzte nízko kalorické ovocie alebo zeleninu. 
Stanovte si realistické ciele a odmeňte sa, vždy keď cieľ 
dosiahnete. 
Pohyb 

        Pre obéznych je veľmi nepríjemné pohybovať sa. 
Slovo na upokojenie – je možné stratiť kilá aj bez 
zvýšeného pohybu. Štúdie ukazujú, že v skupine, ktorá 
bola na pohybovom režime, ženy schudli o rovnaký počet 
kg ako tie, ktoré necvičili. S jedným rozdielom – tie, 
ktoré boli v režime, stratili viac tuku!! Pohyb zaručuje, že 
sa zvýši metabolický proces, čo si vyžaduje o málo vyššie 
množstvo energie denne. Ďalej je dôležité vedieť, že 
pohybujúce sa telo používa skôr mastné kyseliny ako 
glukózu. Akonáhle sa dostanete do lepšej fyzickej 
kondície, telo začne spaľovať počas cvičenia viac tuku 
ako predtým. Najlepším druhom pohybu je mierny dlhšie 
trvajúci pohyb (najmenej 30 minút). Ak dodržiavate 
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pravidelný pohybový aerobický režim, váš metabolizmus 
je 1 alebo 2 dni ľahšie zrýchlený (asi o 5 %). 
Čím viacerými svalmi pohybujete, tím viac kalórií 
spálite! Myslite na to, že ak chcete spáliť tuk, pohyb musí 
byť aktívny,. Pasívne masáže alebo pasívny pohyb – 
nejakým „trepacím“ strojom nevydáva žiadne kalórie.  
Niektoré podniky ponúkajú redukciu tuku na určitých 
miestach tela. Žiaľ, svaly „nevlastnia“ tuk, ktorý ich 
obklopuje. Ak spaľujete tuk, spaľujete ho nielen 
z jedného určitého miesta. Ak však cvičíte s určitou 
tučnou časťou tela, spevňovanie svalov spôsobí lepší 
vzhľad tučných častí.  
A na záver si treba uvedomiť, že netreba rýchly pohyb. 
Človek vážiaci 100 kg spáli pri 6-minútovom behu 148 
kalórií a pri rýchlejšej chôdzi 136. Pravidlom teda je, že 
nemusíte pracovať rýchlo, aby ste efektívne využili 
energiu.  
Psychologický prístup 

       Ako sme už povedali, človek sa musí rozhodnúť a 
mať radosť z toho, že sa rozhodol zredukovať svoju 
hmotnosť. Lenže to nestačí. Treba si uvedomiť, že 
niektorí z nás jedia na základe stimulu z prostredia. Čím 
je intenzívnejší, tým skôr dôjde k reakcii – v našom 
prípade nežiaducemu prejedaniu sa alebo jedeniu bez  
pocitu hladu. Preto je nutné postupne sa zamyslieť nad 
niekoľkými faktormi a naučiť sa s týmito stimulmi 
pracovať. 
A.  Kontrola stimulu, ktorý vás smeruje k jedlu sa 
zameriava na niekoľko faktorov: 
1. Nákupy 

Kupujte len tie potraviny, ktoré sú pre vás vhodné; 
plánujte svoje jedlá a kupujte   
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len to, čo máte napísané na svojom zozname; nenoste 
so sebou viac peňazí, aby  

ste nemohli kúpiť viac, než je na vašom nákupnom 
zozname; vyhnite sa rýchlemu  

občerstveniu (zemiakové placky, párok v rožku, a 
pod.). 
2. Plány 

Plánujte obmedzovanie príjmu potravín; namiesto 
„zobania“ zvoľte pohyb; jedzte len v plánovanom 
čase; neprijímajte jedlo alebo pochutiny, ktoré vám 
ponúkajú druhí. 

3. Aktivity  
Jedlo uložte tak, aby ste ho nemali na očiach a to len 
na jedno miesto (nie do bielizníka apod.); jedzte vždy 
na tom istom mieste; používajte menšie taniere a 
menšie lyžice; ak sa dá, jedlo si nenaberajte sami – 
nech vás obslúži ten, kto vám pomáha znížiť 
hmotnosť; odíďte od stola okamžite po jedle; 
neuchovávajte to, čo zostalo – vyhoďte to do 
odpadkov (lepšie do odpadkového koša, než si robiť 
odpadkový kôš zo seba). 

4. Sviatky a návštevy 
 Alkoholické nápoje pite málo alebo vôbec nie; 
dopredu si naplánujte, čo a koľko  budete jesť; pred 
odchodom na večierok alebo návštevu sa najedzte   

 nízko kalorického jedla; nacvičte si príjemný spôsob 
odmietania jedla a nápojov;  nebuďte zmalomyseľnení, 
keď niekedy „ujdete“. 

B. Správanie 
Odkladajte vidličku medzi jednotlivými sústami; 
riadne a pomaly žujte; pripravte si jedlo na vidličku 
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v menšom množstve; vždy nechajte nejaké jedlo na 
tanieri; urobte si prestávku uprostred jedla; nerobte 
nič iné, keď jete (nepozerajte TV, nečítajte a pod.). 

C. Odmeny 
Poproste rodinu a svojich priateľov, aby vám vo vašej 
snahe pomohli; vysvetlite im, čo od nich potrebujete – 
pochvalu alebo darček za dosiahnutie nejakého cieľa; 
veďte si zápisník o svojom pokroku; odmeňte sa, keď 
dosiahnete vopred stanovený cieľ. 

D. Vzdelanie o výžive 
Zoznámte sa s výživnou hodnotou pokrmov, ktoré 
jete; naučte sa čítať informácie na obaloch potravín; 
naučte sa redukovať príjem tukov a zvýšte príjem 
komplexných sacharidov (cukrov); buďte ochotní 
robiť zmeny vo svojom prístupe, ktoré vám pomôžu 
byť efektívnejšími vo vašej snahe. 

E. Fyzická aktivita 
1. Bežné aktivity 

Zvýšte počet každodenných pohybových aktivít; 
častejšie používajte schody; každý deň prejdite určitú 
vzdialenosť a o svojom režime si robte zápisy 
v denníku. 

2. Pohyb 
Začnite s nejakým veľmi miernym pohybovým 
režimom; postupne ho zintenzívnite a robte si 
záznamy. 

F. Kognitívna reštrukturalizácia 
Vyvarujte sa toho, aby ste si stanovovali nerealistické 
ciele; zamerajte sa na úspechy, nie na chyby a 
poklesky; nepoužívajte imperatív „nikdy“ alebo 
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„vždy“; negatívnu myšlienku ukončite vždy spojkou 
„ale“ a následnou kladnou myšlienkou; stanovte si 
realistické hmotnostné ciele. 

Najväčšiu úlohu hrá váš osobný postoj.  
      Uspokojenie z konzumácie jedla hrá v živote 
obézneho človeka veľkú úlohu, preto je nutné vážne sa 
nad ním zamyslieť. Akým spôsobom budete riešiť svoje 
stresy, problémy, frustrácie, svoj strach alebo žiaľ 
TERAZ, keď ste sa rozhodli zredukovať svoj energetický 
príjem a jesť nie preto, že to znižuje hladinu vášho stresu, 
zaháňa žiaľ alebo poskytuje nejakú náplň?  

Dokážete si predstaviť seba ako človeka, ktorý je 
zásadový, ktorý je preto, že má hlad, ktorý sa drží zásad, 
ktoré mu pomôžu zredukovať svoju hmotnosť? 
Obezita nie je problém len dospelých, ale aj detí a 
dospievajúcich 
       Väčšina z nás vie, že obézny človek musí čeliť 
diskriminácii, posmeškom a šikanovaniu. Nielen dospelí, 
ale dokonca i šesťročné deti pristupujú k obéznym s 
predsudkami. Keď im bola položená otázka, ako by 
popísali siluety obéznych ľudí, dali im názvy ako 
„škaredý, hnusný, hlúpy, lenivý...“ Tak dospelí, ako aj 
deti považujú tučných ľudí za menej milovaniahodných. 
S predsudkami sa obézny človek stretáva aj u lekárov a 
ostatného zdravotníckeho personálu, ktorý svojich 
obéznych pacientov často hodnotí ako ľudí so slabou 
vôľou. 46 % obéznych pacientov v jednej štúdii 
vypovedalo, že sa k nim kvôli ich nadváhe správal 
zdravotnícky personál a ich lekár bez rešpektu. Tento 
prístup môže prameniť zo sklamania z neschopnosti 
pomôcť obéznemu pacientovi znížiť svoju hmotnosť, ale 
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zároveň môže iba odrážať prístup spoločnosti k obéznym 
ľuďom. 
Psychiku dospelého človeka, ktorý má vytvorené svoje 
zázemie, vie používať vhodné obranné metódy a o svojej 
nadváhe sa už„slobodne rozhodol“ neovplyvňujú 
predsudky ľudí tak hlboko ako psychiku dospievajúceho. 
Obézne dieťa alebo dospievajúci potrebuje podporu 
vrstovníkov, potrebuje patriť do kolektívu a pocit prijatia. 
Namiesto podpory, spolupatričnosti a radosti z kontaktu 
s vrstovníkmi sa stretáva s bolestnými sklamaniami, so 
šikanovaním, predsudkami a odmietaním. Preto mu 
chýba zdravá sebadôvera, ktorá je nesmierne dôležitá na 
zvládnutie všetkých úskalí, prekážok a nástrah, s ktorými 
sa musí dospievajúci vedieť vysporiadať a správne sa o 
nich rozhodovať. Tínedžer žijúci s pocitom 
menejcennosti, neschopnosti a nedostatočného pocitu 
dôvery v seba samého podľahne nátlaku kamarátov 
ľahšie ako dieťa alebo dospievajúci so zdravou 
sebadôverou. 
Preto treba pomôcť čo najskôr! Treba sa zamyslieť 
nad životným štýlom dieťaťa a pomôcť mu v zmene, 
ktorá bude mať pozitívny vplyv nielen na jeho telo, 
ale aj jeho psychiku! 
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10.3                        Pitný režim 

Mgr. Slávka Mrosková 
Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove 

 
Voda je významnou súčasťou nášho organizmu. Bez 

príjmu vody alebo tekutín či potravín obsahujúcich vodu 
nie je možný život. Voda pre človeka predstavuje 
esenciálnu látku. Najväčšie množstvo vody v organizme 
sa nachádza u novorodencov a detí do 1.roka života (až 
75% všetkých tkanív). Následne so stúpajúcim vekom 
množstvo vody v ľudskom tele postupne klesá. 
U chlapcov v školskom veku tvorí voda asi 64%, 
u dievčat 53%. Medzipohlavný rozdiel pretrváva aj 
v dospelosti, keď muži majú v svojom organizme asi 53% 
a ženy asi 46% vody.    

Voda sa nachádza v rôznych častiach organizmu: je 
súčasťou každej jednej bunky tela, ale nachádza sa aj 
medzibunkovom priestore kde je súčasťou hlavne krvnej 
plazmy, lymfy, moču, stolice, mozgomiešneho likvoru. 
Vo vodnom prostredí prebieha trávenie a vstrebávanie 
živín, vitamínov, minerálov ale aj vylučovanie látok pre 
organizmus nepotrebných až toxických. 
Za fyziologických podmienok musí byť príjem a a výdaj 
tekutín v rovnováhe (bilancia tekutín). Do organizmu sa 
voda dostáva hlavne nápojmi, čiastočne potravou, 
a minimálne množstvo vody vzniká v organizme 
činnosťou (metabolizmom) jej každej bunky. Výdaj vody 
z organizmu prebieha hlavne tvorbou a vylučovaním 
moču, ďalej kožou (potením), pľúcami (dýchaním) 
a v malej miere aj stolicou. Priemerné hodnoty príjmu 
a výdaja vody sa nachádzajú v tabuľke 1. 
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Tab. 1 Bilancia tekutín v ľudskom organizme 
 
PRÍJEM  VODY 
(ml/deň) 

VÝDAJ  VODY 
(ml/deň) 

nápoje 1200-
1500 

moč 950-
1500 

potrava 
v tuhom stave 

750-
1150 

dýchanie, 
potenie 

900-
1400 

metabolická 
voda 

200-
300 

stolica 100-
250 

SPOLU 2150-
2950 

SPOLU 1950 - 
3150 

 
Význam príjmu vody 
       Príjem vody v podobe rôznych nápojov nazývame aj 
pitným režimom. Každodenné dodržiavanie pitného 
režimu pomáha organizmu chrániť sa pred škodlivými 
podnetmi pôsobiacimi z vonkajšieho aj vnútorného 
prostredia, umožňuje „čistiť“ telo od škodlivých látok. 
Ide o formu vnútornej „sprchy“ a tvorí základ správneho 
stravovacieho režimu. Pri riešení rébusu pitného režimu 
je nevyhnutné položiť si a zodpovedať na 3 otázky: 
koľko, kedy a čo piť? 

- U dojčiat (deti do 1.roku života) sa potreba vody 
vyráta nasledovne: 120-150ml na kilogram 
hmotnosti. U detí s váhou 10-20kg je denná potreba 
vody nasledovná: 1000ml + 50ml na každý kilogram 
hmotnosti nad 10kg. U detí nad 20kg sa príjem 
vyrátava z nasledujúcej formulky: 1500ml + 20ml na 
každý kilogram hmotnosti nad 20kg. U dospelých je 
možné použiť aj nasledujúci výpočet: najmenej 0,5 

Koľko piť?  
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litra (maximálne 0,7 litra) na každých (aj začatých) 
15kg hmotnosti. Uvedené výpočty uvádzajú potrebu 
vody, ktorú organizmus získava nielen z tekutín, ale 
aj z iných zložiek tuhej potravy (napr. ovocie 
a zelenina obsahuje okolo 70-90% vody, mäso 50% 
a pekárenské výrobky 15-35% vody). 

- V prípade väčších strát tekutín pri fyzickej námahe, 
v horúcom prostredí alebo pri horúčke a silnom 
potení sa odporúčaná dávka musí zvýšiť. 

- Jedným zo znakov dobrej hydratácia (zavodnenia) 
tela je močenie ideálne každé 3-4 hodiny, moč musí 
mať svetlú farbu. 

- Naopak ku znakom nedostatku tekutín v organizme 
(tj. dehydratácie) patrí únava, porucha koncentrácie, 
bolesť hlavy, suchosť slizníc dutiny ústnej, smäd, 
hlad, zmeny pulzu, krvného tlaku, zriedkavé močenie 
hustého, tmavého moču, u malých detí pokles 
hmotnosti. Najťažšie stupne dehydratácie vedú 
k úplnému rozvratu vnútorného prostredia 
organizmu. 

- Dôležité je prijímať tekutiny rovnomerne počas 
celého dňa, jednorazové vypitie veľkého množstva 
tekutín zaťaží žalúdok, srdce, ale hlavne obličky, 
pričom voda ako taká sa k jednotlivým bunkám tela 
nedostane. 

Kedy piť? 

- Dôležité je začať piť ráno (1-2 poháre čistej vody), 
aby sme nahradili straty vody počas noci – v noci 
nepijeme a strácame tekutiny dýchaním a potením. 

- Ďalej je vhodné piť nápoje pomedzi jedlá, nevhodné 
je piť tekutiny počas jedla – riedenie tráviacich štiav 
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a rýchlejší posun stravy zo žalúdka do tenkého čreva. 
Narúša sa tak tráviaci proces. 

- Vhodné tekutiny sú tekutiny, ktoré sú nezávadné – 
pitné (ich pitie nespôsobuje žiadne ochorenia), sú 
veľmi jemne mineralizované, obsahujú minimálne 
alebo žiadne množstvo kysličníka uhličitého (CO2) a 
neprinášajú telu energiu (v podobe cukrov). 

Čo piť? 

- Čiastočne vhodné tekutiny sú tekutiny s obsahom 
hlavne telu prospešných látok – vitamínov, 
minerálov, antioxidantov a pritom majú tekutý 
charakter (minerálky, čaj, zeleninové a ovocné šťavy, 
nápoje z obilnín).  

- Nevhodné tekutiny – tekutiny prinášajúce telu 
energiu v podobe cukrov, s obsahom chinínu, 
kofeínu, veľkého množstva CO2, alkoholu. Radíme 
tu aj energetické drinky. 

 
Pohľad na niektoré druhy tekutín a nápojov 
1. Studená úžitková/pitná voda – voda z vodovodu – 
má tvoriť základ pitného     režimu. Podľa Vyhláška MZ 
SR č. 151/2004 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu 
a kontrolu kvality pitnej vody, je pitná voda zdravotne 
bezchybná, ak ani pri trvalom požívaní alebo používaní 
nezmení zdravotný stav ľudí prítomnosťou 
mikroorganizmov a organizmov alebo látok 
ovplyvňujúcich zdravie ľudí akútnym, chronickým alebo 
neskorým pôsobením, a ktorej vlastnosti vnímateľné 
zmyslami nezabraňujú jej požívaniu alebo používaniu. 
Zdravotná bezchybnosť pitnej vody sa hodnotí 
a kontroluje podľa ukazovateľov kvality pitnej vody a ich 
hygienických limitov stanovených uvedenou vyhláškou. 
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Vyhláška ustanovuje limitné hodnoty pre 81 
ukazovateľov kvality pitnej vody (napr. chemické, 
mikrobiologické, biologické zloženie vody). Význam 
vody pre ľudský organizmus potvrdila aj svetová 
organizácia OSN, keď pred 17 rokmi vyhlásila 22.marec 
za „Svetový deň vody“. 
2. Dojčenské vody sú prírodné vody, na ktoré sú kladené 
vzhľadom k cieľového užívateľovi (dojča) vysoké nároky 
čo sa týka ich zloženia (chemicky neupravovaná, 
nechlorovaná, s možnosťou úpravy ultrafiltráciou alebo 
UV žiarením, nízky obsah rozpustených látok: <1g/l 
a nízky obsah dusičnanov). 
3. Stolové vody sú prírodné vody s nižším obsahom 
rozpustených látok („jemne mineralizované“), čím 
nezaťažujú organizmus, hlavne srdce, cievy a obličky. 
Z tohto dôvodu je možné piť ich každodenne bez potreby 
obmieňania.  
3. Prírodné minerálne vody. Ide o vody získané 
z povrchových alebo hĺbkových zdrojov. V porovnaní so 
stolovými vodami obsahujú väčšie množstvo minerálov 
(1-5g/l), čo môže zaťažiť obličky, srdce a cievy. Preto je 
dôležité, aby minerálne vody netvorili základ pitného 
režimu a je potrebné ich obmieňať. Príjem minerálnych 
vôd je vhodný v situáciách, keď sa výraznejšie potíme - 
šport, dlhšie trvajúca fyzická činnosť, vysoké teploty 
vonkajšieho prostredia, horúčka. Na trhu existuje veľké 
množstvo rôznych minerálnych vôd. Je nevyhnutné si 
správne vyberať podľa nasledujúcich kritérií: 
- obsah sodíka (Na), vápnika (Ca) a magnézia (Mg) ako 

najdôležitejších minerálov 
- celkovej mineralizácie (tj. celkové množstvo 

minerálov v 1 litri) 
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- obsahu oxidu uhličitého (CO2) 
Od prírodných minerálnych vôd je potrebné odlíšiť vody 
mineralizované (iontové nápoje), vznikajúce z pitnej 
vody, do ktorej sa pridávajú minerálne látky. Sú určené 
pre športovcov, ľudí pracujúcich v horúcom prostredí. 
4. Ochutené minerálne vody. Tieto minerálne vody 
majú predstavovať iba akési „osvieženie“ pitného režimu. 
Nepatria k nápojom vhodným ku každodennému príjmu 
tekutín, pretože obsahujú cukor, náhradné sladidlá alebo 
dochucovadlá, čím sa do organizmu dostáva nadbytočná 
energia.  
5. Limonády a sladené vody. Hlavným spoločným 
znakom týchto nápojov je vysoký príjem energie daný 
obsahom cukrov, resp. aj tukov. Medzi ďalšie negatíva 
tejto skupiny nápojov patrí obsah kofeínu, kyseliny 
fosforečnej, oxidu uhličitého a chinínu. Radíme tu nápoje 
typu: Coca-Cola, PEPSI, Kofola, Šofokola, Sprite, 7 UP, 
Fanta, Kinley - Tonic, Schwepess – Tonic a pod. 
6. Ovocné a zeleninové nápoje. Ide o džúsy (majú 
zvyčajne 100% charakter) alebo nektáre (sú v rôznej 
miere riedené). Keďže sú vyrobené z ovocia a zeleniny 
obsahujú teda aj vitamíny, minerály, niekedy aj vlákninu. 
Samozrejme pri nektároch je množstvo uvedených 
bioaktívnych látok nižšie. Na druhej strane, zvlášť 
ovocné džúsy obsahujú cukor, čím sa do tela dostáva aj 
energia. Pre veľký obsah cukrov/energie a riziko vzniku 
zubného kazu mali by byť riedené.  
7. Mlieko sa oficiálne radí medzi potraviny, pretože 
obsahuje bielkoviny, tuky a cukry. Vzhľadom 
k vysokému obsahu vody (90%) a vysokú koncentráciu 
vápnika je nepostrádateľnou „tekutinou“ nielen pre 
detský, ale aj dospelý organizmus. V súvislosti s mliekom 
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môžeme hovoriť ešte aj o tzv. obilninových nápojoch. 
Typickým príkladom je Caro, vyrobený z jačmeňa, sladu 
z jačmeňa, čakanky a raže. Okrem základných 
makronutrientov (bielkoviny, tuky, cukry) obsahuje 
vlákninu a vápnik.  
8. Čaj, až na niektoré výnimky, radíme medzi vhodné 
tekutiny pitného režimu. Existuje veľké množstvo 
rôznych druhov čajov. Napr. zelený, čierny, oolong čaj, 
rooibos čaj, maté, bylinkové a ovocné čaje či kvitnúci čaj. 
Sú balené vo filtračných papieroch, v špeciálnom papieri 
(neprepúšťa svetlo) alebo v plechových dózach. Čaj pri 
skladovaní nesmie prísť do kontaktu s vlhkom a svetlom, 
inak sa z neho strácajú účinné látky. Čaj sa dnes pestuje 
v rôznych častiach sveta – Čína, Japonsko, India, Srí 
Lanka, Južná Afrika, Južná Amerika. Čaj nie je vhodné 
vnímať iba ako farebnú tekutinu. Lúhovaním čajových 
lístkov sa do vody dostávajú aj cenné látky - hlavne 
minerály, vitamíny, ale aj teín. Práve obsah teínu je 
jedným z faktorov, ktorý vedie k tomu, že čaj nie je 
vhodný ako tekutina pre všetky vekové kategórie.  
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ZELENÝ čaj 
obsahuje  vitamín A, 
B1, B2, B12 a C, ďalej 
minerály ako železo, 
magnézium, 
mangán, draslík, 
vápnik, meď, fosfor a 
zinok. Niektoré z 
týchto látok sú 
zničené v priebehu 
oxidácie pri výrobe 
oolong čaju alebo 
čiernych čajov, preto 
je zelený čaj 
považovaný za oveľa 
prospešnejší nášmu 
zdraviu. Má 
antioxidačnú a 
protirakovinovú silu, 
znižuje hladinu 
cholesterolu, 
zlepšenie trávenie. 

 

Z 
E 
L 
E 
N 
Ý 
 

čaj 

Bol objavený v Číne 
približne pred 5000 

rokmi čínskym cisárom 
a liečiteľom Šen 

Nungom. Je vyrábaný 
z čajovníka (Camelia 
sinensis). Odtiaľ bol 

prevezený do 
Japonska, Indie 

a neskôr do Európy 
a následne do celého 
sveta.   Čajovník má 
zelenú farbu a môže 

sa procesmi 
fermentácie a oxidácie 
spracovávať za vzniku 
zeleného čaju, ale aj 

oolong, čierneho, 
tmavého čaju. 
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ROOIBOS čaj obsahuje 
železo, draslík, vápnik, 
zinok, mangán, fluór, 
meď. Neobsahuje 
žiadny kofeín, preto je 
vhodný aj pre deti. 
Upokojuje 
podráždenosť, bolesť 
hlavy, tlmí napätie. 
Pomáha pri tráviacich 
problémoch (nevoľnosť, 
vracanie, pálenie záhy, 
bolesť brucha, zápcha). 
Zmierňuje prejavy 
niektorých alergických 
ochorení. Neobsahuje  
žiadne kalórie, vplýva 
na lepšie spaľovanie 
tukov v organizme a 
mierne ovplyvňuje 
centrum hladu v mozgu. 
Má antioxidačný účinok, 
pôsobí preventívne na 
vznik zubného kazu. 

R 
O 
O 
I 
B 
O 
S 
 

čaj 

Jeho názov 
pochádza z  
 afrikánčiny a 
v preklade znamená 
červený ker.  
Rooibos čaj je 
pripravovaný z 
rastliny s 
botanickým názvom 
Aspalathus linearis. 
Táto 1 až 1 ½ metra 
vysoká rastlina 
rastie iba v neveľkej 
oblasti južnej Afriky 
severne od 
Kapského mesta. 
Tento čaj má 
červený vzhľad a 
prvý krát bol 
objavený 
a používaný 
domorodým 
obyvateľstvom 
Afriky – Krovákmi.    
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Bylinkové čaje sú čaje vytvorené z jednej alebo 
viacerých bylín, kvetov, alebo ide o zmes liečivých 

MATÉ čaj obsahuje 
karotén, vitamín A, C, E, 
B1, B2 a B-komplex, 
riboflavín, kyselinu 
nikotínovú, kyselinu 
pantoténovú, biotín, 
horčík, vápnik, železo, 
sodík, draslík, mangán.. 
Obsahuje mateín (látka 
chemicky podobná 
kofeínu), aj keď jeho 
úroveň je oproti káve 
relatívne nízka. Mateín 
stimuluje centrálny 
nervový systém, ale na 
rozdiel od kofeínu nie je 
návykový. Zlepšuje 
schopnosť koncentrácie, 
zmierňuje únavu, 
stimuluje myslenie  
a pritom nevyvoláva 
problémy so spánkom. 
Maté  znižuje chuť do 
jedla, pomáha pri 
vylučovaní stolice, 
detoxikuje organizmus, 
posilňuje imunitu. 
 

M 
A 
T 
É 
 

čaj 
 
 
 
 

MATÉ (tzv. zelené 
zlato Indiánov) je 
nápoj z listu Cesmíny 
paraguayskej, ktorá 
rastie v južnej 
Amerike. Je 
obľúbeným denným 
nápojom 
juhoameričanov. Maté 
sa tradične pripravuje 
v špeciálnej nádobe 
(Kalabasa) a popíja sa 
špeciálnou kovovou 
trubič-kou (bombilla). 
Názov maté je 
odvodené od matí - 
pomenovania tekvice, 
ktorá sa kedysi 
používala na pitie 
cezmíny paraguajskej. 
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rastlín. Väčšina z nich je chuťovo veľmi príjemná, nesmú 
sa však piť dlhšie ako 2 týždne.  
Ovocné čaje sú vytvorené zo sušeného a vylúhovaného 
ovocia. Častokrát sa do týchto čajov pridávajú rôzne 
ďalšie korenia, dochucovadlá, prísady (napr. škorice, 
zázvor, hrozienka).  
Kvitnúci čaj (flowering tea) (obr.1) je ručne zvinutý čaj, 

ktorý po zaliatí 
horúcou vodou začne 
„kvitnúť“ (kvet 
jazmínu, ruže, 

chryzantémy). 
Kvitnúci čaj je v 
Číne už storočia 
rozvinutým umením, 
kvôli ktorému bola 

vyšľachtená 
špeciálna odroda 
čajovníka.  
 
            

Obr. 1 Kvitnúci čaj 
 

Na záver je nevyhnutné upozorniť na fakt, že nie 
každá z uvedených skupín tekutín, resp. nápojov je 
vhodná v každej vekovej kategórii. Napr. v prvých 
mesiacoch života sa neodporúča podávať čaj, ktorý 
obsahuje teín. Ten viaže železo, čím zhoršuje jeho 
koncentráciu v organizme a prispieva k vzniku anémie.  
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10.4        Negatívne dopady užívania tabaku na 
zdravie 

PhDr. Nataša Devečková, 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v 

Prešove 
 
 
 V súvislosti so zdravím a chorobou sa často 
v odborných, ale aj v laických kruhoch hovorí o životnom 
štýle. Životný štýl predstavuje súbor činností človeka, 
reakcie na vonkajšie podnety, správanie sa v rozličných 
životných situáciách, spôsob riešenia problémov, ako aj 
uspokojovanie svojich potrieb. Môže ísť o zámernú, 
cieľavedomú činnosť ako aj nevedomé, spontánne 
konanie. Z hľadiska preventívnej medicíny je významná 
jeho súvislosť so zdravím jednotlivca i jednotlivých 
populačných skupín, ktorá môže byť priama alebo 
nepriama. Priama predstavuje činnosti priamo sa 
vzťahujúce na zdravotný stav. Sem možno zaradiť aj 
fajčenie, ktoré priamo poškodzuje viaceré funkcie 
organizmu a etiopatogeneticky súvisí so vznikom 
mnohých ochorení.  

Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie 
fajčí vo svete asi 1,3 miliardy ľudí, čo predstavuje 
približne 47 % mužov a 12 % žien starších ako 15 rokov 
(WHO Tobaacco Control Country Profiles, 2003, WHO 
Report on the Global Tobacco Epidemic,2008), hoci 
výskyt v jednotlivých krajinách a regiónoch v značnej 
miere kolíše.  

Slovensko patrí ku krajinám s pomerne vysokým 
výskytom fajčenia. Podľa aktuálneho odhadu Svetovej 
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zdravotníckej organizácie prevažujú muži (34,8 %), ktorí 
tvoria viac ako dvojnásobok výskytu fajčenia žien (15,5 
%). Takmer polovica pravidelných fajčiarov na 
Slovensku fajčí 10 a menej cigariet denne (44 %), 41 % 
fajčí 11 až 20 cigariet a len menšia časť fajčí 21 a viac 
cigariet denne (13 %) (Rozšírenosť užívania drog na 
Slovensku, 2006).   

Užívanie tabaku v spoločnosti predstavuje zložitý 
fenomén zahrňujúci mnohé aspekty. Hoci rozhodujúcu 
úlohu zohráva nikotín – psychoaktívna látka – významné 
sú sociálne a psychologické aspekty. 

Sociálne faktory ovplyvňujúce užívanie tabaku 
zahrňujú normy, najmä mieru spoločenskej tolerancie 
fajčenia a s ňou súvisiaci tlak prostredia pôsobiaci buď 
v zmysle odmietania fajčenia, alebo ponímania fajčenia 
ako podmienky začlenenia sa do danej komunity. Je 
paradoxné, že napriek dokázaným a všeobecne známym 
negatívnym zdravotným následkom zostáva tabak 
spoločensky tolerovanou drogou. Je viacero príčin 
spoločenskej tolerancie fajčenia a užívania tabaku: 

- fajčenie má v našej civilizácii  dlhú históriu a je 
bežne rozšírené, 

- zdravotné následky sa dostavujú až po mnohých 
rokoch po dlhodobom užívaní, práve to vedie 
mladšie vekové skupiny k podceňovaniu rizika, 

- účinky tabaku, resp. nikotínu sú v porovnaní 
s inými drogami oveľa nenápadnejšie, 

- vzhľadom na nepríjemné subjektívne účinky 
intoxikácie nie je možné za normálnych okolností 
dosiahnuť fajčením nebezpečné akútne 
predávkovanie drogou. (Baška, 2008). 
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Avšak sociálne a psychické väzby nikdy nepostačujú 
samé osebe na vznik fajčiarskeho návyku, pre ktorý je 
nevyhnutná prítomnosť nikotínu. Fajčenie cigariet by 
malo byť chápané v prvom rade ako prejav závislosti na 
nikotíne. Najnovšie štúdie dokonca ukazujú, že je 
rovnako návykový, ako napríklad heroín a kokaín. 
Fajčiari si tento návyk spravidla osvoja v detskom veku 
a v dospelosti sú na nikotíne už úplne závislí. Predstava, 
že sa v tejto dobe môžu slobodne rozhodnúť prestať 
fajčiť, je úplne iluzórna. S tým súvisí fakt, že aj keď dve 
tretiny fajčiarov chcú prestať fajčiť a asi jedna tretina to 
skúša každý rok, podarí sa to len 2 %.  

Nikotín je stimulujúca látka, ktorá však môže 
paradoxne spôsobovať ako stimuláciu, tak aj relaxáciu. 
Návykové pôsobenie nikotínu je spojené s jeho 
schopnosťou spustiť uvoľňovanie dopamínu – chemickej 
látky v mozgu, ktorá je spojená s príjemnými pocitmi. 
Výsledky výskumu však ukazujú, že nikotín pri 
dlhodobom fajčení potlačuje schopnosť mozgu prežívať 
rozkoš. Fajčiari teda časom potrebujú väčšiu dávku 
nikotínu, aby dosiahli rovnakú úroveň uspokojenia.  
Fajčenie patrí k hlavným rizikovým faktorom vzniku 
závažných chorôb. Napriek skutočnosti, že ľudia sú 
informovaní o rizikách, väčšina zostáva k varovaniam 
nevšímavá. Je dokázané, že fajčenie je skutočne 
zapríčiňujúcim alebo priťažujúcim faktorom 
nasledovných ochorení: 

- kardiovaskulárnych ochorení, napr. koronárnych 
ochorení srdca, angíny pectoris,  

- respiračných ochorení, hlavne chronickej 
obštrukčnej chorobe pľúc, 

- mozgovocievnych ochorení, 
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- rakovín, 
- ochorení tráviaceho traktu, hlavne žalúdočných 

vredov a vredov dvanástorníka, 
- infekcií horných dýchacích ciest. 

Osobitným problémom je užívanie hormonálnej 
antikoncepcie a fajčenie u žien, ktoré nepriaznivo 
ovplyvňuje zrážanlivosť krvi a zvyšuje riziko 
tromboembolických komplikácií. Štúdie publikované 
koncom 90 rokov poukázali na to, že už aj mierne 
fajčenie u užívateliek antikoncepcie takmer 
zdvojnásobuje riziko akútnej koronárnej príhody.  

Účinky fajčenia nepôsobia len na fajčiara, ale aj 
na nefajčiara nachádzajúceho sa v miestnosti kde sa fajčí 
a vdychujúceho rozptýlený tabakový dym, tzv. pasívne 
fajčenie. Je veľmi ťažké určiť mieru rizika ochorenia 
spôsobeného fajčením, ktorému je vystavený pasívny 
fajčiar, nakoľko množstvo inhalovaného dymu závisí od 
dĺžky expozície a tiež od stupňa kontaminácie 
vdychovaného vzduchu (veľkosť miestnosti, vetranie, 
počet prítomných fajčiarov). Z hľadiska miesta má 
negatívny vplyv fajčenie rodinných príslušníkov 
v domácom prostredí, nedostatočná ochrana nefajčiarov 
na pracoviskách, avšak predovšetkým zafajčené 
prostredie reštaurácií, kaviarní, pohostinstiev a pod.. 
Pasívne fajčenie môže zhoršovať stav už existujúcich 
ochorení (bronchiálna astma, chronická bronchitída 
a pod.) a v neposlednom rade dráždivé účinky dymu 
pociťuje subjektívne väčšina nefajčiarov ako veľmi 
nepríjemné. 

Vznik a vývoj fajčiarskeho návyku ovplyvňujú 
mnohé faktory, z ktorých patria medzi najdôležitejšie: 
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- vek. Pre vznik fajčiarskeho návyku je kritický 
adolescentný vek. Až 90 % fajčiarov začalo fajčiť 
vo veku mladšom ako 18 rokov.  

- Sociálne prostredie. U 9 až 15 ročných detí súvisí 
výskyt experimentovania s fajčením s tým, ako 
často vidno na obrazovke fajčiť ich „hrdinov“. 
U detí sa fajčenie často asociuje s riešením 
napätia a stresu, romantikou a rebelstvom. 

- Reklama na tabakové  výrobky. Veľkým 
problémom je nepriama reklama, keď nejde 
o priamu propagáciu danej značky tabakového 
výrobku, ale informáciu pozitívne naklonenú 
fajčeniu. Osobitným problémom je fajčenie vo 
filmoch. Ide často o filmy sledované mladými 
ľuďmi a fajčenie ich hrdinov môže na svojou 
nevtieravosť a nenápadnosť účinne ovplyvňovať 
ich názory a správanie. 

- Sociálny tlak fajčiacich vrstovníkov je 
významným faktorom zohrávajúcich úlohu najmä 
pri experimentovaní s cigaretou. Rozhodujúcu 
úlohu tu zohrávajú najmä vodcovské typy.  

- Rodinné prostredie. Častejšie sa stávajú fajčiarmi 
tí, ktorých rodičia sú fajčiari a tento vzťah je 
u dievčat silnejší ako u chlapcov, pričom väčší 
vplyv tu má správanie  a postoje matky.   

- Úroveň vzdelania. Existuje súvislosť medzi 
dosiahnutým vzdelaním a fajčením. 

- Stres a psychické vypätie zvyšujú 
pravdepodobnosť fajčenia.  

- Osobnostné faktory. Z psychologických faktorov 
predstavuje zvýšené riziko vzniku fajčiarskeho 
návyku najmä úzkosť a depresia, nedostatok 



- 82 - 

sebavedomia a sebahodnotenia. Okrem 
psychologických faktorov zohrávajú úlohu aj 
faktory biologické. Jedná sa o genetické 
podmienené činitele.  

Predchádzať nepriaznivým zdravotným následkom 
fajčenia možno na niekoľkých úrovniach. Pokiaľ ide 
o cieľový efekt, ideálnou by bola primárna prevencia.  

Cieľom primárnej prevencie fajčenia je zabrániť 
vzniku fajčiarskeho návyku. V užšom slova zmysle 
možno rozdeliť ciele primárnych aktivít: a) na snahu 
o potláčanie experimentovania s cigaretami a b) na 
opatrenia smerujúce k tomu, aby  experimentovanie 
neprerástlo do vzniku pravidelného fajčiarskeho návyku. 
Hlavnou cieľovou skupinou primárnej prevencie sú deti 
a mládež.  

Škola je významný prvok štruktúry spoločnosti, kde sa 
objavujú špecifické aspekty fajčenia. Všeobecne možno 
hovoriť o nasledujúcich aspektoch: 

- Socializačný aspekt. Nezriedka sa škola stáva 
novým kontextom pre prvé kontakty s cigaretou, 
či už ako možnosť nadviazania kontaktu, 
k sebapresadzovaniu a k sebahodnoteniu. Deti 
touto cestou uspokojujú svoju túžbu imponovať, 
presadiť sa medzi kamarátmi, získať si ich úctu 
a pod.. 

- Právny aspekt. Ide najmä o riešenie fajčenia v 
školách, podľa ktorého sa v školách nesmie fajčiť. 
V školách je ešte stále dostatok priestoru kde sa 
fajčiaci žiaci môžu vyhnúť kontrole a fajčenie 
môže dostať nádych dobrodružnosti a senzačnosti.  

- Vzdelávací aspekt. Problematika fajčenia 
a celkovo zdravotná výchova ako súčasť podpory 
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zdravia jednoznačne patria do plánov škôl. 
Žiakom je potrebné predkladať informácie 
o škodlivosti fajčenia. 

- Výchovný aspekt. Žiakom sa má predkladať 
nefajčenie ako pozitívna forma správania. 
Modelom by mal byť nefajčiaci dospelý, ktorý je 
v živote a práci úspešný. 

 
Pri zohľadnení týchto aspektov má v škole prioritné 

postavenie učiteľ a ostatní zamestnanci školy. Aby 
primárna prevencia bola úspešná, je potrebné školenie 
pedagógov a ostatných zamestnancov školy v tejto 
oblasti. Na účinnosť školských programov pozitívne 
vplýva edukácia pedagogických a nepedagogických 
pracovníkov. Bude potrebné aj u týchto zvýšiť záujem 
o túto problematiku a uvedomiť si jej dôležitosť pre 
zdravie populácie.  

 
Literatúra k téme: 
Baška, T.: Prevencia užívania tabaku u školskej mládeže. 
Martin, 2008, ISBN 978-80-969767-1-3. 
Kollárik, T., Bajčík. V.: Cesta k nefajčeniu. Bratislava: 
NCPZ, 1998, ISSN 1335-3179. 
Ochaba, R. a kol.: Základy kontroly tabaku a alkoholu. 
Bratislava: ÚVZ SR, 2008, ISBN 978-80-7159-170-2. 
Rovný, I. a kol.: Prevencia závislostí a fajčenia tabaku. 
Bratislava: ÚVZ SR, 2007, ISBN 978-80-7159-164-1. 
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11 Fotodokumentácia:  

 
I. etapa projektu Žime zdravo - áno – žime zdravo! 

 
Krásne a zdravé 



- 85 - 

 
Pyramída zdravia 

 
Rýchla záchranná vitamínová hliadka 
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Študentky Fakulty zdravotníctva PU 

 
Nezjedzte nás! 
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Koláž žiakov 
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Ponúknite sa  

 
Zdravá výživa aj pre políciu  
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Športovo – pohybová časť I. etapy: Pripraviť sa. pozor... 

 
Toto všetko mám zjesť? 
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Nové triedy – tu holdujú mrkve 

 
Ukážky a ochutnávka pre rodičov 
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Krst barana Valentína 

 
Prezentácia RÚVZP – boj so závislosťami 
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Sila a obratnosť – opičia dráha 

 
V labyrinte hľadám cestu k zdraviu 
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Bežím za zdravím 

 
Ekopark – kozliatko Hugolína 
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Pohoda v Ekoparku 

 
Pastva pre oči i žalúdok 
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Svetový deň výživy  

 
Svetový deň výživy 
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Informačný panel na MsÚ v Prešove 
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