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ÚVOD 

 

Moderná doba prináša uponáhľaný životný štýl, ktorý sa nemalou mierou 

podieľa na zmene životosprávy. Lekárska veda varuje rôznymi prostriedkami 

proti následkom takéhoto životného štýlu, napriek tomu v spoločnosti prevláda 

sedavý spôsob života, málo pohybu, zlé stravovacie návyky, fajčenie, alkoholiz-

mus, stres. Priamy negatívny vplyv takého spôsobu života na zdravie človeka 

pritom dokazujú viaceré vedecké štúdie. Veda o zdravej výžive je mladým odvet-

vím, ale ukázalo sa, že je veľmi málo chorôb, ktorým by vhodná strava nevedela 

zabrániť. Vhodná strava slúži pozitívne v boji s cievnymi chorobami, vie tlmiť 

stres, dodať chýbajúcu energiu a dokáže liečiť nespavosť a neplodnosť. Strava 

musí poskytovať organizmu tuky, cukry, bielkoviny, minerálne látky, vodu 

a rastlinnú vlákninu. Správna výživa má zabezpečiť z hľadiska prísunu energie, 

stavebných látok a ďalších esenciálnych živín  –  fyziologické potreby organizmu, 

udržiavať dobrý zdravotný stav, rovnováhu látkovej premeny, imunitný stav, 

optimálnu psychickú a fyzickú aktivitu, správny vývin a dlhý vek. V odborných 

kruhoch a masovokomunikačných prostriedkoch sa na označenie správnej výži-

vy používa aj pomenovanie racionálna, fyziologická či zdravá výživa. Štúdie 

zdravotného stavu populácie Slovenska v posledných dvoch desaťročiach stále 

signalizujú vzrast tých ochorení, ktoré sú rozhodujúcou mierou zapríčinené ne-

správnym spôsobom stravovania sa (ateroskleróza, obezita, cukrovka, rakovina 

a pod). Zvyšuje sa kvantitatívny príjem potravy, predovšetkým s vysokou ener-

getickou hodnotou, dominuje nesprávna štruktúra prijímaných potravín najmä 

živočíšneho pôvodu a pretrváva nedostatočná konzumácia ovocia a zeleniny. 

Výrazne sa znížila konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov, nedostatočná je 

spotreba rýb, strukovín, celozrnných obilnín, ukazuje sa stále deficit viacerých 

vitamínov, minerálnych látok a nedostatočný príjem tekutín. Zdravá výživa je 

strava zohľadňujúca nároky organizmu na živiny s ohľadom na zabezpečenie 

jeho fyziologických potrieb, udržanie zdravia, optimálnej fyzickej a psychickej 

aktivity. Jej charakteristiky môžeme zaradiť do vyváženosti príjmu makroživín 

a mikroživín v primeranom energetickom množstve, správnom počte jedál a ich 

čas podávania, správnej príprave jedla, tak aby jeho nutričná hodnota bola 

čo najviac zachovaná, čo s najmenším použitím zbytočných tukov a dochucova-

diel. Aktuálne je obmedzenie polotovarov a fastfoodov a dostatočný pitný režim. 

  


