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ZÁVER 

Vo vysokoškolskej učebnici sme sa zamerali na zdôvodnenie významu 

základných zložiek potravy a ich význam pre zdravie človeka. Výživa je súbor 

biochemických a fyziologických procesov, ktorými organizmus prijíma a využíva 

látky z vonkajšieho prostredia, potrebné pre všetky životné funkcie. Významnou 

zložkou výživy sú synteticky vyrobené potraviny a doplnky výživy. Strava je 

vhodná zostava pokrmov, ktorá sa posudzuje z hľadiska energetickej a biologic-

kej hodnoty. Živiny sú zložky potravín, ktoré vytvárajú ich energetickú a biolo-

gickú hodnotu a rozdeľujú sa na základné (bielkoviny, sacharidy, tuky) 

a ochranné (vitamíny, minerálne látky, voda). Rastlinná a živočíšna potrava ob-

sahuje organické živiny, ktoré buď telu dodávajú energiu (sacharidy, tuky), alebo 

sú predovšetkým stavebnými látkami (bielkoviny), prípadne zasahujú do látko-

vej premeny (vitamíny). K anorganickým živinám patria minerálne látky a voda. 

V zdravej strave je vyvážené zastúpenie troch hlavných zložiek a to sacharidov, 

tukov a bielkovín, pričom viac ako polovica energetického príjmu by mala byť 

hradená sacharidmi, menej ako jedna tretina tukmi a okolo 15 % bielkovinami. 

Bielkoviny sú obsiahnuté hlavne v mäse, rybách, mliečnych produktoch 

a strukovinách. Naše telo ich používa pri stavbe kostí, svalov, krvi, k prenosu 

informácií a k ochrane pred ochorením. Bielkoviny umožňujú aj priebeh chemic-

kých reakcií v našom tele. Sacharidy sú obsiahnuté v ovocí, v zelenine bohatej 

na škrob, obilných produktoch. Dodávajú telu potrebnú energiu, najmä pri fyzic-

kej námahe. Pri trávení sacharidov vzniká glukóza, potrebná pre fungovanie 

mozgu a svalov. Existujú jednoduché (ovocie, mlieko a cukor) a zložené (obilni-

ny, strukoviny) sacharidy. Tuky sa nachádzajú v oleji, masle, smotane a tučnom 

mäse. Určité množstvo tukov musí byť obsiahnuté v našej strave, pretože sú 

zásobárňou energie a umožňujú vstrebávanie niektorých vitamínov. Prílišná 

konzumácia tukov však môže spôsobiť ochorenia kardiovaskulárneho systému. 

V dnešnej dobe je kvalita našej stravy na vysokej úrovni. Ochorenia spô-

sobené ťažkým nedostatkom vitamínov či minerálov, s akými sme sa často stre-

távali v minulosti, sa dnes vyskytujú iba výnimočne. Ak sa vyskytne, príčinou je 

nedostatočný príjem čerstvého ovocia, zeleniny a celozrnných výrobkov. Veľa 

vitamínov a minerálov sa z potravín môže strácať aj ich úpravou vo výrobe, ne-

vhodným skladovaním a taktiež pri nešetrnom kuchynskom spracovaní. Znížený 

prísun vitamínov a minerálov nepriaznivo ovplyvňuje funkciu organizmu, jeho 

obranyschopnosť, telesnú výkonnosť, schopnosť sústrediť sa a učiť sa. Zdravé 

stravovanie by malo by telu poskytnúť dostatok energie k vykonávaniu každo-

denných aktivít a nemalo by viesť k výkyvom telesnej hmotnosti.  


