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 Základným vývojovým prejavom života je starnutie. Starnutie nastupuje od momentu 

narodenia, je to zákonitý biologický proces, pričom staroba je jeho konečnou fázou. Na 

dynamiku procesu starnutia, ktoré sa prejavuje zmenami v štruktúrach a funkciách všetkých 

orgánov a systémov, významne vplývajú faktory genetické, ekologické, celkový životný štýl 

a samozrejme aj faktory nutritívne.  

 Výživové potreby sú podmienené mnohými faktormi- vekom, pohlavím, druhom 

telesnej činnosti a tiež aktuálnou hmotnosťou. Vo vyššom veku musíme nevyhnutne zmeny 

navodené starnutím, ako dôsledok opotrebovania organizmu zohľadniť. Z pohľadu výživy 

musíme mať na zreteli spomalenie vnútorných pochodov, ktoré sa prejavia znížením 

premeny energie a živín, zhoršeným prispôsobovaním sa zmeneným podmienkam, zníženou 

odolnosťou voči chorobám.  

 Zvláštnu pozornosť pri výživových odporúčaniach v staršom veku si vyžadujú zmeny 

tráviaceho systému navodené vekom. Zhoršený stav chrupu, čím je sťažené mechanické 

spracovanie potravy, znížené vylučovanie tráviacich štiav a znížená aktivita tráviacich 

enzýmov, čím je sťažené trávenie a vstrebávanie živín a spomalená činnosť čriev, ktorá býva 

príčinou meteorizmu a obstipácie čiže zápchy. Uvedené prejavy staroby sú celkom 

prirodzené a ich intenzita je subjektívne  vnímaná veľmi rozdielne. Sú starší ľudia, vo 

väčšine prípadov fyzicky aktívni jedinci, u ktorých sa poruchy trávenia, vstrebávania a 

využívania potravy neprejavujú. Na druhej strane sú starší ľudia u ktorých sa subjektívne, ale 

aj objektívne prejavujú tráviace ťažkosti, majú väčšinou už vytipované potraviny, ktorých 

konzumácia je obmedzená resp. úplne vylúčená.  

   Nesprávny je však všeobecne rozšírený názor, že starým ľuďom vždy vyhovuje menej 

výdatná a pestrá strava. Podiel starších ľudí v populácii stúpa a stúpa tiež počet osôb, ktorí po 

dovŕšení dôchodkového veku pokračujú v pracovnom pomere. Pre týchto platia naďalej 

výživové odporúčania platné pre dospelú populáciu príslušnej pracovnej kategórie. Ak sa 

predtým stravovali racionálne, nie sú potrebné po dosiahnutí dôchodkového veku žiadne 

korekcie vo výžive. Do úvahy prichádza len mierne zníženie kalorického príjmu, čím 



zohľadníme menšiu intenzitu a väčšiu úspornosť pohybov a tiež väčší podiel odpočinku, 

ktorý je pre tento vek už prirodzený. Telesná aktivita je pre energetickú potrebu 

determinujúcejšia ako samotný vek. Výraznejší pokles kalorickej spotreby odporúčame u 

dôchodcov ktorí už nepracujú a hlavne u tých starých ľudí, u ktorých zo zdravotných 

dôvodov je telesná aktivita výrazne obmedzená. Zníženie spotreby treba chápať ako 

preventívne opatrenie tzv. civilizačných chorôb.  Nadmerné ukladanie tuku, zvýšený krvný 

tlak, sklerotické zmeny cievnych stien, ischemická choroba srdca, cukrovka sú ochorenia, 

ktoré u starších ľudí často frekventujú.   

 Zníženie kalorického príjmu je potrebné dosiahnuť obmedzením živočíšnych tukov 

a jednoduchých cukrov. V kulinárnej úprave pokrmov odporúčame uprednostňovať rastlinné 

oleje a tuky. Dnešná ponuka na trhu je pomerne široká a navyše rastlinné maslá sú aj cenovo 

prijateľnejšie ako klasické maslo. 

 Potreba bielkovín v tomto veku je rovnaká ako v dospelosti a predstavuje cca.12% 

celodenného energetického príjmu. Neprijateľné je v tomto veku často pozorované 

suplovanie bielkovín sacharidmi. Nedostatočný príjem bielkovín znásobený v tomto veku ich 

ťažšou využiteľnosťou, môže viesť až k podvýžive a úbytku telesných tkanív.   

 Optimálnym zdrojom bielkovín je mlieko, kyslomliečne výrobky a syry. Ich 

konzistencia zaručuje ľahkú konzumovatelnosť, stráviteľnosť a nezanedbateľný je aj obsah 

vápnika, ktorého potreba je z hľadiska prevencie osteoporózy, čiže odvápňovania kostí 

vysoká.  V prípade, že konzumácia mlieka spôsobuje tráviace ťažkosti, najčastejší je pocit 

nafukovania, doporučované sú kyslomliečne výrobky, jogurty. tvaroh, syry. V týchto 

výrobkoch je mliečny cukor – laktóza, ktorý nafukovanie z dôvodu deficitu enzýmu laktázy  

spôsobuje už rozštiepený a tráviace problémy nespôsobujú. Pri výbere treba uprednostňovať 

druhy s nízkym obsahom tuku.  

 Z ďalších zdrojov bielkovín odporúčame varením, alebo dusením pripravené chudé 

hovädzie, jahňacie, ale hlavne kuracie mäso a ryby. Konzumácia mäsa a vnútorností je 

dôležitá aj z pohľadu dostatočného príjmu železa. U starších ľudí pozorujeme sklon ku 

chudokrvnosti, ktorý je podmienený zhoršeným využívaním železa z titulu zníženej aktivity 



tráviacich, štiav, hlavne kyseliny soľnej. Nedostatočný príjem potravín obsahujúcich železo 

zvyšuje jeho možný deficit a tým aj sklon k anémii. 

 Ešte stále nedoceneným zdrojom kvalitných bielkovín sú strukoviny. V prípade ak ich 

starší ľudia dobre tolerujú, je ich konzumácia vítaná. Obsah a skladba aminokyselín 

nachádzajúcich sa napr. v soji sú porovnateľné so živočíšnymi zdrojmi a zabezpečia v plnom 

rozsahu obnovu telesných bielkovín.  

 Spomalené pochody látkovej premeny sú pozitívne ovplyvňované dostatočným 

príjmom vitamínov. V zásade sa ich potreba nelíši od potreby v dospelom veku, v žiadnom 

prípade sa neznižuje, naopak napr. potreba vitamínu B12 je vyššia. Strava starších ľudí musí 

obsahovať dostatok čerstvého ovocia a zeleniny, najmä listovej. Týmto je zabezpečený tiež 

primeraný príjem vlákniny, ktorá má dôležitú funkciu pri odbúravaní nadbytočného 

cholesterolu a v urýchľovaní črevnej pasáže, ako prevencie častej zápchy. Vláknina, enzýmy, 

karotenoidy, flavonoidy a ďalšie biologicky účinné látky prítomné v čerstvom ovocí a 

zelenine zohrávajú významnú úlohu v prevencii srdcovo-cievnych a onkologických ochorení, 

napr. rakovine hrubého čreva a konečníka.  

 Vo vyššom veku je veľmi významný tiež  pitný režim. Samotný pocit smädu, ktorý je 

v tomto veku značne utlmený, nie je dostatočným a optimálnym ukazovateľom. Dostatok 

tekutín je nevyhnutný pre tráviace pochody, primerané vylučovanie moču a stolice. Výhodné 

je pitie osvedčených bylinkových čajov a nízkomineralizovaných a nesýtených vôd, ich 

rôznorodá a prijateľná kombinácia.   

 Výživa je významný faktor ktorý už od detstva ovplyvňuje zdravotný stav a to nielen 

z krátkodobého, ale predovšetkým z perspektívneho aspektu. Spôsob stravovania, dobré i zlé 

návyky  sa síce formujú v detstve, ale aj vo vyššom veku je možné v záujme zdravia a 

zníženia rizikových faktorov, upraviť stravovací režim a výber potravín. Okrem optimálnej 

výživy je  dôležité aj účelné riadenie celkovej životosprávy, primeraná telesná aktivita, pobyt 

na čerstvom vzduchu a aktívny duševný odpočinok 

 
 


