
 

POTRAVINOVÁ A NUTRIČNÁ GRAMOTNOSŤ 

Dňa 12.05.2022 sme sa zúčastnili webinára – vzdelávanie pacientov na SZU na tému: 

POTRAVINOVÁ A NUTRIČNÁ GRAMOTNOSŤ. Webinárom nás sprevádzal Peter 

Minárik. Dozvedeli sme sa že: stredná dĺžka života na Slovensku je takmer o 4 roky nižšia 

ako priemer EÚ. Dôsledkom je nesprávne stravovanie, fajčenie, znečistené ovzdušie, alkohol 

a nedostatok telesnej aktivity. 7 z 10 mužov má nadhmotnosť alebo obezitu, 6 z 10 žien má 

nadhmotnosť alebo obezitu. 1 zo 4 mužov je obézny, 1 zo 4 žien je obézna. Veľmi dobrým 

kritériom pre stanovenie zdravotných rizík je pomer obvodu pása (cm) k telesnej výške (cm). 

Kritérium pre stanovenie zdravotných rizík: JABLKO: väčšie riziko chronických chorôb 

(škodlivejší variant obezity), HRUŠKA: menšie riziko chronických chorôb (menej škodlivý). 

Mäso a strukoviny sú v jedálničku hlavným zdrojom bielkovín. Tuk v mäse je zdrojom 

nasýtených mastných kyselín. Jedzte chudé mäso bez kože (pravidelne), dve porcie rýb, 

významným zdrojom bielkovín v strave sú strukoviny, jedzte ich často.  

PYRAMÍDY A TANIERE ZDRAVEJ VÝŽIVY 

 

 

 



ZELENINA A OVOCIE 

Sú zdrojom vitamínov, minerálnych látok, polyfenolov a antioxydantov. V jedálničku je nutné 

striedať všetky farby zeleniny a ovocia, lebo každá má iný obsah mikroživín. Zelenina navyše 

obsahuje veľa vlákniny, vody a menej cukrov ako ovocie, takže si jej bez obáv môžem 

dopriať viac. 

ŠKROBOVÉ POTRAVINY 

Netreba sa ich báť. Chlieb, pečivo, zemiaky, ryža aj cestoviny obsahujú veľa zložitých 

sacharidov (škrobov), z ktorých môžeme čerpať energiu po celý deň. Pri výbere sa zamerajte 

na celozrnné výrobky, tie majú vyšší obsah vlákniny pre zdravé trávenie a lepšie zasýtenie. 

MLIEKO, MLIEČNE VÝROBKY, RASTLINNÉ ALTERNATÍVY 

Pri správnom výbere nám mlieko a mliečne výrobky pomáhajú zvýšiť príjem vápnika, 

bielkovín a kyslomliečne výrobky aj príjem živých kultúr. Siahajte najmä po nizko – 

a polotučných  výrobkoch bez pridania cukru. 

MASO, HYDINA, RYBY, VAJCIA, STRUKOVINY 

TUKY, OLEJE, NÁTIERKY 

Rastlinné oleje, rastlinné tuky a semienka sú dobrým zdrojom nenasýtených mastných 

kyselín. POZOR! Do tejto skupiny nepatria živočíšne tuky, napr. maslo alebo šľahačka, 

a takisto ani rastlinné tuky bohaté na nasýtené mastné kyseliny, čiže kokosový a palmový tuk. 

PITNÝ REŽIM 

Je základná súčasť zdraviu prospešnej výživy. Telo musí byť hydratované, aby mohlo nielen 

žiť, ale aj naplno fungovať. Okrem pitnej vody sú vhodné aj minerálna voda, čaje, v malom 

množstve aj ovocné šťavy bez pridaného cukru. Pite aspoň 2 litre denne. Napr. 6 pohárov 

vody, 2 šálka čaju a 1 pohár ovocnej šťavy. 

VEĽKOSŤ PORCIÍ 

 



 

 

 

 

 

 

 



CUKRY 

 

 

 

 

 



 

A na záver.... zopár receptov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


