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Blížiace sa Vianočné sviatky môžeme  výstižne pomenovať ako čas hojnosti. Vo 

väčšine domácností sa stoly prehýbajú pod ťarchou rôznych šalátov, údenín, zákuskov a 

alkoholu. Akoby človek aj počas sviatkov nemal rovnaký žalúdok ako počas všedných dní, 

akoby jeho energetická potreba bola cez sviatky vyššia. Opak je však pravdou. Keďže väčšinu 

času trávime doma s návštevou či pri televízore, je naša fyzická aktivita a teda aj energetická 

potreba skôr nižšia.  

Viac striedmosti by prospelo 

Už v prácach Hippokrata sa popisuje vzťah medzi výživou a dĺžkou života, nadmernou 

hmotnosťou a predčasnou smrťou. Cirkev na jeho podnet dokonca zaradila prejedanie medzi 

7 ťažkých hriechov. V našej literatúre je „Valaská škola mravov stodola“ od Hugolína 

Gavloviča významnou pamiatkou, s mnohými cennými ponaučeniami o pestovaní charakteru 

a sebedisciplíny aj  v jedle a pití. 

Potreba či zlozvyk 

Jedlo je našou existenčnou potrebou, ale môže sa stať aj nebezpečným návykom, 

ktorým nesprávne odháňame nudu, alebo riešime životné problémy. Mnohí sa púšťajú do 

jedla nie vtedy keď mozgové centrum hladu signalizuje skutočný hlad, ale často nevedia 

odolať pokušeniu a gurmánske pudy zvíťazia. Rovnakým problémom je aj včas skončiť s 

jedením. Pocit sýtosti sa totiž dostaví až po 20-30 minútach. Preto máme jesť pomaly, nie  

hltavo a v najlepšom prestať. V opačnom prípade hrozí, že skonzumujeme viac ako náš 

organizmus reálne potrebuje a po čase sa objavia zdravotné problémy, akútne či dlhodobé. 

Aké sú  príznaky  akútneho prejedenia sa?  

Tolerancia na prijaté množstvo a kvalitu jedla je individuálna a rôzne sú tiež prejavy 

prejedenia. Mladý, zdravý jedinec príležitostné prejedenie zvládne ľahšie ako človek starší.  

Dostaví sa pocit tlaku v oblasti žalúdka až kŕče, pocit pálenia, reflux žalúdočnej šťavy, 

grganie, nevoľnosť až vracanie, bolesť hlavy, poruchy spánku. Výnimkou nie sú ani vážnejšie 

komplikácie - prudký žalúdočný katar, či žlčníkový záchvat a celkové zhoršenie zdravotného 

stavu u ľudí starších a pacientov s chronickými ochoreniami napr. s metabolickým 

syndrómom.  

Metabolický syndróm je nový fenomén, ktorý úzko súvisí s dnešným životným 

štýlom, nesprávnou výživou a životosprávou. Je to  súborom príznakov, ktoré zvyšujú  riziko 

  vzniku tzv. civilizačných ochorení - infarktu myokardu, mozgovej príhody či  cukrovky. 



Metabolický syndróm ohrozuje 20 – 30 % obyvateľov vyspelých krajín, trpí ním každý 4 - 5 

dospelý človek v strednom a vyššom veku a výskyt prvých príznakov sa dnes posúva už do 

obdobia dospievania, kde pozorujeme postihnutých až 11 % mladých ľudí. 

Základné príznaky MS : 

- abdominálna, centrálna  obezita - keď obvod pásu u mužov presahuje 102cm, u žien 88cm  

 - znížená hladina „ dobrého“ HDL-cholesterolu - u mužov pod 1,0  u žien pod 1,2mmol/l 

- zvýšená hladina tukov v krvi - triglyceridov – nad 1,9mmol/l 

- zvýšená hladina cukru v krvi  - nalačno nad 5,6mmol/l 

- zvýšený krvným tlak nad 130/85mmHg 

 Prítomnosť troch  z uvedených rizikových faktorov súčasne, signalizuje metabolický 

syndróm. 

Zdravotné komplikácie  

-skorý nástup sklerotického procesu, ktorý poškodzuje koronárne aj iné cievy  v organizme 

a spôsobuje infarkt srdca, alebo mozgovú príhodu.  

- zmeny v obličkách vedú k  zvýšeniu krvnému tlaku a  srdcovo-cievnym komplikáciám 

- zvýšenie hladiny „zlého“ LDL cholesterolu, ktorý je hlavným  aktérom  sklerotického 

procesu  

- zvýšené riziko porúch zrážania krvi s následným infarktom srdca či mozgovou príhodou  

- spomalenie produkcie inzulínu, ktoré vedie k rozvoju cukrovky 2. typu 

 

Výživa ako prevencia 

Ako ideálne a pestro zostaviť našu každodennú stravu, jej skladbu i množstvo, aby 

nám zabezpečila potrebnú energiu, živiny a pritom neohrozila naše zdravie? Poslúži nám nová 

„Pyramída správnej výživy“. Potraviny rozdelíme do 6 potravinových skupín ktoré sú  

reprezentantom vybranýchh živín, nie všetky skupiny sú však významovo rovnocenné.  

 1/ Celozrné výrobky, cestoviny, obilniny, ryža natural, chlieb, rastlinné oleje.             

 2/ Ovocie a zelenina. 

 3/ Strukoviny, orechy. 

 4/ Hydina, ryby, vajcia.  

 5/  Mlieko a mliečne výrobky.  

 6/  Mäso a výrobky, tuky živočíšne, cukry, sladkosti, soľ a koreniny. 

Základ pyramídy tvorí prvá skupina tzv. prílohy. Sú súčasťou každého jedla.  

Uprednostňujeme celozrné výrobky, ktoré majú vyšší obsah vlákniny, vitamínov a minerálov. 

Biely chlieb, pečivo či biela ryža sa totiž rýchlejšie metabolizujú a zvyšujú hladinu glukózy 



v krvi. Podobne zemiaky s vysokým obsahom škrobu sa rýchlo menia na glukózu. Preferencia 

týchto potravín tak zvyšuje riziko napr. aj príznakov metabolického syndrómu.  

Nezabúdajme na častejšiu a pravidelnú konzumáciu strukovín, ktoré sú kvalitným 

zdrojom bielkovín a vlákniny. Povzbudzujú činnosť čriev, prispievajú k pravidelnému 

vyprázdňovaniu. Okrem prívarkov ich možno použiť ako prílohy do šalátov, alebo 

zapekaných jedál. Vynikajúce nutričné zloženie majú orechy. Sú dobrým zdrojom viacerých 

nenasýtených mastných kyselín, predovšetkým z rady  omega3, ktoré majú vynikajúci efekt 

v prevencii civilizačných ochorení, zlepšujú napr. i cholesterolový  HDL / LDL pomer v krvi.   

Na prípravu jedál používame rastlinné oleje – olivový, repkový či slnečnicový, ale 

spestrenie v studenej kuchyni prinesú aj menej tradičné oleje kukuričný, ľanový, sezamový, 

sójový apod. Sú tiež zdrojom polynenasýtených,  ochranných mastných kyselín.  

Druhé poschodie pyramídy zastupujú dve potravinové skupiny - ovocie a zelenina. 

Týchto potravín si môžeme dovoliť zjesť takmer neobmedzené množstvo, alebo aspoň 3-5 

porcií z oboch skupín. Rozhodne viac ako je u nás zvykom. Zelenina v čerstvej forme si 

zachováva celé spektrum enzýmov, karoténov, flavonoidov, pigmentov,  biologicky aktívnych 

látok, ktoré znižujú riziko srdcovocievnych a onkologických ochorení. Prítomná vláknina 

a vitamín C znižujú hladinu tukov v krvi, upravujú problémy s vyprázdňovaním, kyselina 

listová znižuje hladinu rizikového homocysteínu, znižuje riziko vrodených chýb. Zelenina by 

mala obsahovo aj farebne spestriť každé jedlo na tanieri. Namiesto sladkostí si dajme ovocie. 

Vyskúšať môžeme aj ponuku exotickejších druhov ovocia a zeleniny, ale nezatracujme naše 

tradičné, na ochranné látky bohaté plody a z nich pripravené jednoduché, ale kvalitné jedlá.  

Na ďalšom poschodí sa nachádzajú živočíšne potraviny – mliečne a mäsové. Mlieka 

a mliečnych výrobkov, samozrejme nízkotučných a prednostne kyslomliečnych, by sme mali 

zjesť aspoň 2 porcie denne. Porcia znamená napr. 2dl kyslého či sladkého mlieka, jogurt, 

alebo 50g syra. Biele mäso z hydiny uprednostňujeme pred mäsom bravčovým. Nevýhodou 

tohto mäsa je totiž vysoký obsah skrytého nasýteného tuku a cholesterolu. Vynikajúce 

ochranné živiny vrátane nenasýtených omega3 mastných kyselín, obsahujú ryby. Moderná 

výživa odporúča konzumovať ich 2krát za týždeň. V krajinách s takouto a vyššou 

konzumáciou je výskyt srdcovo-cievnych ochorení a napr. aj rakoviny hrubého čreva nižší. 

Vajcia v posledných rokoch odborníci „rehabilitovali“, pretože okrem obávaného cholesterolu 

obsahujú ochranný fosfolipid lecitín, takže ich negatívny efekt sa nepotvrdil a môžeme si ich 

dopriať 2-3 kusy za týždeň. Výrazne obmedzujeme resp. z jedálneho lístka vylučujeme 

konzumáciu údenín pre vyšší obsah soli, živočíšnych tukov a možných karcinogénov.  



Vrchol pyramídy tvoria potraviny ktorým by sme sa mali  skôr vyhýbať. Sú to 

živočíšne tuky, masť, maslo, cukry, sladkosti, biele pečivo, biela ryža, soľ a korenisté 

pochutiny.  

Živočíšne potraviny zvyšujú hladinu tukov v krvi. Lipidové spektrum nepriaznivo 

ovplyvňujú tzv. trans-formy mastných kyselín, ktoré sa nachádzajú v niektorých margarínoch 

a teda aj v potravinách  vyrobených z nich – tukové pečivo, keksy, dresingy, sušené polievky 

či omáčky. Mnoho odborníkov ich považuje za škodlivejšie ako nasýtené tuky živočíšne. Na 

druhej strane je potrebné objektívne uviesť, že nová výrobná technológia vo väčšine výrobkov 

tieto negatívne vlastnosti, inak zdravých margarínov odstránila. Preto je dôležité si pri kúpe 

všímať na etikete deklarované vlastnosti výrobku. Zaručene nevhodné sú jedlá tzv. rýchleho 

občerstvenia, sú to zväčša fritované jedlá, mastné a presolené. Nevhodné sú  hranolky, 

zemiakové lupienky, čipsy a pod. Prevencia civilizačných ochorení začína už pri výbere jedál 

a pri pravidelnom stravovacom režime.  

 

Optimálna životospráva a pohybová aktivita 

 Udržiavať sa v dobrej fyzickej a psychickej kondícii patrí dnes už k modernému 

životnému štýlu. Domnievať sa, že už je neskoro, mne už ani viac pohybu nepomôže je 

nesprávne. V každom veku a v kondícii je možné nájsť primerané fyzické aktivity, ktoré 

človeka zbavia nahromadeného celodenného napätia z práce a pomôžu mu uvolniť sa. 

Ak chceme predísť ochoreniam je potrebné cvičiť pravidelne. Najvhodnejšie je 

postupne začať s vytrvalostnými cvičeniami ako sú turistika, rýchla chôdza, beh, plávanie, 

bicyklovanie a záťaž primerane veku a zdravotnému stavu zvyšovať. Telesná aktivita 

takéhoto charakteru zvyšuje srdcovú a pľúcnu výkonnosť, priaznivo ovplyvňuje 

metabolizmus tukov, takže v krvi stúpa ochranný HDL-cholesterol a klesajú triglyceridy.  

Ak je človek netrénovaný, odporúča sa začať s dlhšími prechádzkami a postupne sám 

cíti, že by zvládol aj rezkejšie tempo, či kratší beh. Cez víkend sú vhodné celodenné turistické 

výlety. Mnohí si pochvaľujú výbornú partiu. Upevňujú sa priateľstvá a vzájomnou 

komunikáciou sa riešia mnohé, niekedy zdanlivo neriešiteľné problémy. Stretnú sa tu často 

viaceré generácie, čo pestuje mieru tolerancie. Prechodia všetky turistické trate v okolí, ale na 

prírode je stále čo obdivovať, v každom ročnom období. Takto prežitý víkend človeka nabije 

energiou a psychickou pohodou na celý týždeň. Môže to byť prvý krok k zlepšeniu fyzickej 

a psychickej kondície a zdravšiemu spôsobu života.  

 


