
Obezita
je viac
ako
problém
vzhľadu
Návod ako účinne
znížiť a udržať
hmotnosť

Zníženie hmotnosti Vám môže predĺžiť život



Kedy hovoríme o nadváhe a obezite
Nadváha a obezita sú charakterizované nadmerným ukladaním tuku v tele. U obéznych mužov 
presahuje tuk 25 %, u žien 30 % (u starších 35 %) telesnej hmotnosti. Obezita vzniká ako 
následok energetickej nerovnováhy, teda nepomerom medzi príjmom a výdajom energie. Nadváha 
a obezita sú významným celosvetovým zdravotným problémom, ktorý dosahuje rozmery epidémie.
Podľa údajov WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) je v súčasnosti na svete viac ako 1 miliarda
ľudí s nadváhou a viac ako 300 miliónov je klinicky obéznych. Zvlášť alarmujúci je nárast nadváhy 
a obezity v detskej populácií.

Pre určenie stupňa nadváhy a obezity sa používajú rôzne kritériá. V praxi najvyužíva-
nejšou variantou je výpočet váhovo - výškových indexov, najčastejšie body mass index (BMI).

Hmotnostný index BMI = hmotnosť v kilogramoch / výška v metroch na druhú
V rámci použitia BMI sú stanovené deliace body, ktoré klasifikujú normálnu váhu, nadváhu a obezitu (tab. 1).
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Pre posúdenie zdravotných rizík vyplývajúcich z obezity je nutné zohľadniť aj rozloženie tuku. 
Podľa rozloženia tuku rozoznávame dva typy obezity - menej nebezpečný gynoidný typ (ženský
typ obezity, alebo tiež obezita tvaru hrušky) s kumuláciou tuku v oblasti bokov a stehien 
a typ androidný (mužský  typ obezity, alebo tiež obezita tvaru jablka), kde je tuk nahromadený
hlavne v oblasti brucha. Nadmerné hromadenie tuku v bruchu výrazne zvyšuje riziko vzniku 
komplikácií vyplývajúcich z obezity.

Jednoduchým ukazovateľom rozloženia tuku
v tele je obvod pása. Pás meriame v polovici 
vzdialenosti medzi spodným okrajom dolného rebra
a horným okrajom panvovej kosti. Krajčírsky meter 
prikladáme v horizontálnej rovine (ako opasok).
Hraničné hodnoty obvodu pásu uvádza tab. 2. 

Tab. 2. Riziko vzniku metabolických a obehových
komplikácií spojených s obezitou. (podľa WHO, 1997)

Ako obezita vzniká
Obezita vzniká na základe pôsobenia vplyvu dedičnosti a vplyvu prostredia.
Dedičnosť sa podieľa na vzniku obezity asi u 50 % prípadov, zostatok pripadá 
na vplyvy prostredia.
Dedičnosť sa uplatňuje rôznymi spôsobmi, napr. rozdielnou schopnosťou spaľovať základné živiny
(najmä tuky), veľkosťou kľudového energetického výdaja, jedálnymi preferenciami a stupňom 
spontánnej pohybovej aktivity. Dedia sa však tiež rodinné zvyklosti, ako napr. výber a množstvo
konzumovaného jedla, sklon k pohybu a pod. Niektorí autori hovoria v súvislosti s obezitou aj 
o “genetických obetiach”.

Dedičnosť sa tiež podieľa na tom, ako ľahko či naopak ako ťažko je pre pacienta schudnúť.
Vplyv prostredia sa uplatňuje predovšetkým sedavým spôsobom života a prejedaním sa.
Veľa pacientov potrebuje k zníženiu a udržaniu hmotnosti účinnú a sústavnú pomoc.

V priebehu života každého jedinca môžeme vytipovať tzv. rizikové obdobia pre vznik obezity, 
kde pravdepodobnosť, že priberieme sa mnohonásobne zvyšuje. Medzi takéto rizikové periódy patrí
obdobie dospievania (hlavne u dievčat), obdobie tehotenstva a následné obdobie, menopauza,
stop fajčeniu a užívaniu liekov, ktoré môžu ovplyvňovať telesnú hmotnosť. S rozvojom obezity
súvisia aj obdobia, ktoré sú spojené so zmenou stravovacích a pohybových návykov, napr. nástup
do zamestnania alebo zmena zamestnania, rodinné alebo pracovné problémy, ukončenie 
športovej činnosti, dlhodobé ochorenie, úrazy.
Predisponujúcimi faktormi pre vznik obezity sú ďalej nižšie socioekonomické postavenie 
a psychické alternácie (depresia, úzkosť, stres). V anamnéze obézneho pacienta tiež často
nachádzame jo-jo fenomén (opakované kolísanie hmotnosti).
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Obezita je ochorenie
Obezita nie je problém nespokojnosti s vlastným vzhľadom či problém šiat, ktoré nám nesadnú.
Obezita je predovšetkým choroba, ktorá je rizikom pre vznik ďalších vážnych
ochorení. 
Dôsledkom obezity sú:
- Závažné metabolické a obehové ochorenia - ischemická choroba srdca a infarkt myokardu, 

ateroskleróza mozgových tepien a cievna mozgová príhoda, porušená glukózová tolerancia 
a diabetes mellitus 2. typu.

- Zvýšený krvný tlak.
- Zvýšená hladina cholesterolu a tuku v krvi.
- Gynekologické problémy, neplodnosť.
- Žlčníkové kamene.
- Niektoré typy nádorov (hlavne karcinóm prsníka, prostaty a hrubého čreva).
- Opakované krátke zástavy dýchania (syndróm spánkového apnoe).
- Ochorenie pobyhového aparátu - zvýšená mechanická záťaž vedie ku vzniku artrózy bedrových,

kolenných a členkových kĺbov.
- Kožné komplikácie - ekzémy a mykózy, celulitída.
- Psychosociálne komplikácie - spoločenská diskriminácia, nízke sebavedomie, depresie, úzkosti, 

poruchy príjmu potravy (nočné jedenie, bulímia).

Vyššie uvedené fakty potvrdzujú, že obezitu ako chorobu a možnú príčinu ďalších
ochorení je nutné liečiť. Dosiahnutie lepšieho vzhľadu je len čiastočnou výhodou. Hlavná
výhoda spočíva v znížení rizika rozvoja vyššie uvedených ochorení, ktoré znižujú kvalitu, ale aj
skracujú dĺžku života.
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Ako obezitu účinne liečiť
Liečba obezity musí byť prispôsobená veku obézneho jedinca, stupňu nadváhy a prítomnosti
zdravotných komplikácií. Cieľom liečby nie je dosiahnutie ideálnej hmotnosti, pretože tento cieľ je 
u väčšiny obéznych nereálny. Cieľom liečby je výraznejší pokles hmotnosti a s tým spojené
zníženie zdravotných rizík. O úspešnosti redukčného režimu potom rozhoduje predovšetkým
schopnosť dlhodobo udržať docielený hmotnostný pokles. Je nutné zdôrazniť, že nejde 
iba o krátkodobú diétu, ale o celoživotnú zmenu životného štýlu. Liečba obezity má byť vždy 
komplexná, dlhodobá a individuálna.

Liečba zahŕňa:
Nízkoenergetickú diétu s obmedzením tuku.      
Pohybovú aktivitu. 
Úpravu stravovacích a pohybových návykov.

Jednou z možností liekovej terapie, ktorá môže pacientom pomôcť znížiť a dlhodobo udržať 
hmotnosť, sú prípravky obsahujúce účinnú látku SIBUTRAMIN.
Tieto prípravky majú dvojitý účinok. Znižujú príjem potravy navodením pocitu sýtosti
a zvyšujú výdaj energie stimuláciou tvorby tepla v organizme.

Zníženie hmotnosti o 5-10 % má pre pacienta podstatný zdravotný prínos:
- Dochádza k poklesu krvného tlaku (krvný tlak klesá o 1-2 mm Hg pri úbytku pôvodnej 

hmotnosti o jedno percento).
- Znižuje sa celková hladina krvných tukov, klesá hladina “rizikového” LDL cholesterolu, stúpa 

hladina “ochranného” HDL cholesterolu.
- Dochádza ku zlepšeniu ukazovateľov metabolizmu cukrov, riziko smrti vo vzťahu 

k cukrovke klesá o 44 %.
- Zlepšuje sa dýchanie, kvalita spánku, zmierňujú sa bolesti kĺbov a chrbtice.
- Riziko úmrtnosti na nádorové ochorenia klesá o 37 %.
- Riziko celkovej úmrtnosti klesá o 20 %.
- Zlepšuje sa celková kvalita života.

Ďalším prínosom súvisiacim s priaznivým ovplyvnením vyššie uvedených ochorení môže byť 
zníženie dávok liekov užívaných pacientom, či dokonca možnosť celkom vysadiť niektoré lieky
(po dohode s lekárom). S tým súvisí aj možná úspora finančných nákladov na lieky. 
Najvýznamnejším prínosom pri znížení a dlhodobom udržaní hmotnosti je predĺženie života. 
Niektoré medicínske pramene uvádzajú, že zníženie (a udržanie) hmotnosti o 1 kg
predĺži život o 3 mesiace. V prípade nadbytočných kilogramov platí, že menej znamená viac.
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Zásady liečby obezity
Predpokladom úspešnosti liečby je dostatočná motivácia pacienta. Existuje veľa dôvodov, prečo
stojí za to chudnúť. Pacient býva najčastejšie motivovaný k liečbe zo zdravotných, spoločenských
alebo estetických dôvodov. Ďalšími hnacími prvkami pre chudnutie sú dôvody citové, kde jedinec
má napr. problémy s nadviazaním partnerského vzťahu, alebo jeho postava vadí partnerovi.
Nakoniec to môže byť aj subjektívna nespokojnosť, kedy nadváha či obezita vadí predovšetkým
vám samotným, nemôžete sa na seba pozrieť do zrkadla, hneváte sa na seba, že sa nedokážete 
kontrolovať v jedení a túžite mať štíhlejšiu postavu.
Vaša motivácia musí byť dostatočne silná nielen preto, aby ste s diétou začali, ale aby ste boli
schopný ju aj dlhodobo dodržiavať. V okamihu, kedy máte jasnú motiváciu, mali by ste si stanoviť
cieľ - o koľko kilogramov chcete schudnúť a za ako dlho. Určte si cieľ krátkodobý, ale aj dlhodobý,
ale vždy reálny, aby ste ho mohli splniť. Krátkodobý cieľ je podľa odporúčania strata telesnej
hmotnosti pol kilogramu týždenne. Dlhodobým cieľom je potom dosiahnutie optimálnej hmotnosti,
vzhľadom ku zdravotnému stavu a vašim súčasným možnostiam.
Uvažujte o svojich úspechoch, nie o nedostatkoch.
Ak máte ujasnenú motiváciu a stanovené reálne ciele, môžete pristúpiť k zostaveniu vlastného 
diétneho režimu (viď. ďalej). Z informácií o príčinách vzniku obezity vyplýva, že je nevhodné určovať
dvom ľuďom s obezitou pri rovnakom BMI rovnaké ciele pri redukčnom režime. Ich reakcie 
na rovnaký redukčný režim môžu byť úplne odlišné.
Pre úspešné chudnutie nie je rozhodujúca iba zmena zloženia stravy, ale i zmena
vášho stravovacieho správania.

Všímajte si spôsoby, ako konzumujete (rýchlosť jedla, vychutnávanie jedla...).
Vyvarujte sa nevedomého automatického jedenia stravy.
Uvedomte si momenty, ktoré vás nútia k jedlu.
Rozlišujte pocit hladu od “chuti na dobroty”.
Pri jedle nevykonávajte iné činnosti.
Nejedzte v rýchlosti.
Jedzte vždy pri jedálenskom stole.
Nesnažte sa za každú cenu dojedať.
Odložte príbor medzi jednotlivými sústami.
Potraviny nakupujte, ak ste najedený a nie s prázdnym žálúdkom.
Neponechávajte pre vás lákavé jedlá voľne dosiahnuteľné.
Po dojedení odídite od jedálenského stola.
Servírujte na stôl naraz iba jeden chod.
Naučte sa spôsob, ako jesť mimo domova.
Pripravte si plán, ako sa správať pri oslavách a ako odolávať “rizikovým” situáciam.
Uvedomte si chyby, ktoré pri jedle robíte.
Jedzte viackrát denne, najlepšie 5 x a poslednú dennú porciu jedzte ešte pred 18. hodinou.

Dôležitým predpokladom úspešnosti redukčného režimu je pravidelná kontrola hmotnosti.
Vážte sa za rovnakých podmienok, tzn. nalačno, v spodnom prádle a v rovnakom čase.
Aby ste mali prehľad, ako ste úspešný, zaznamenávajte si svoju hmotnosť do záznamového hárku
alebo grafu.

Ďalším významným pomocníkom pri chudnutí je pravidelné zapisovanie jedálničku.
Pomocou záznamov pochopíte svoje stravovacie návyky a môžete lepšie odstraňovať nedostatky.

Záznamy majú obsahovať:
Čas a spôsob konzumácie
Druh a množstvo jedla (môžete dopĺňať o údaje o energetickej hodnote stravy)
Režim jedla
Miesto konzumácie
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Ideálne je, ak si zapisujete aj pocity, ktoré vás sprevádzajú (napr. či jete z hladu alebo preto, že ste
stresovaný). Rovnakým spôsobom zaznamenávajte aj údaje o pohybovej aktivite.
Dôležité je aj získanie podpory okolia, ktoré vám bude pomáhať pri vašich úspechoch, ale aj v dobe,
keď motiváciu budete strácať. A myslite tiež na seba! Naplánujte si odmeny za konkrétne zmeny 
a úbytky hmotnosti.

Ako zostaviť redukčný jedálny lístok?
Základom diétneho režimu pri redukčnej diéte je obmedzenie príjmu tukov a jednoduchých
cukrov. Správne zostavený redukčný jedálny lístok má byť pestrý, chutný a okrem základných
živín (bielkovín, tukov, cukrov) by mal obsahovať aj všetky potrebné vitamíny, minerály, stopové
prvky a vlákninu. Pri znižovaní hmotnosti nesmiete hladovať. Novinky v stravovacích návykoch
zavádzajte bez násilia, ale systematicky.

Potraviny sú zložené z troch základných živín - bielkoviny, sacharidy a tuky, zastúpených 
v jednotlivých potravinách v rôznych proporciách (viď energetické hodnoty potravín).

Sacharidy (cukry)
Energetická hotnota 1 g sacharidov = 17 kJ

Sacharidy majú v redukčnej diéte hradiť 40 - 50 % z celkového energetického príjmu,
čo predstavuje pri príjme okolo 5000 kJ 120 - 150 g sacharidov.
Sú vynikajúcim zdrojom energie vo forme glukózy alebo zásobného škrobu glykogénu. Glukóza je
hlavným zdrojom energie pre nervový systém a mozog.
Sacharidy majú v redukčných diétach nezastupiteľnú úlohu, pretože okrem iného
zabraňujú poklesu bazálneho metabolizmu.
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Sacharidy môžeme rozdeliť na jednoduché a zložené.
Jednoduché sacharidy (monosacharidy) obsahujú repný alebo trstinový cukor, med, ovocie.
Zdrojom sacharidov sú sladkosti, koláče, sušienky, cukríky a čokoláda. Cukor ako taký poskytuje
iba “prázdne kalórie”, ale žiadne dôležité vitamíny a minerály. Jednoduché cukry sú rýchlym
zdrojom energie, ale po ich konzumácií prudko stúpa hladina krvného cukru s následným pocitom
hladu a únavy.

Zdrojom zložených sacharidov (polysacharidy) je ryža, chlieb, zelenina, cestoviny, cereálie. Vstrebá-
vajú sa pomerne dlho, udržujú stálu hladinu krvného cukru a obsahujú dostatok vlákniny, preto nás
oveľa lepšie zasýtia a znižujú pravdepodobnosť vzniku hladu (s rizikom prejedenia). Obzvlášť
celozrnné potraviny obsahujú dôležité minerály a niektoré vitamíny.

Vo vzťahu k sacharidom sa v posledných rokoch často hovorí o glykemickom indexe potravín
(ďalej GI). Index udáva schopnosť zvýšiť hladinu krvného cukru po zjedení sacharidovej potravy. GI
jednotlivých potravín sa zisťuje experimentálne a je definovaný pomerom plochy pod glykemickou
krivkou sledovanej potraviny a plochy pod glykemickou krivkou glukózy, ktorej referenčná hodnota
sa rovná 100 %. Potraviny s nízkym glykemickým indexom menej zvyšujú hladinu glykémie
po jedle, navodzujú dlhší pocit sýtosti a menší pocit hladu. Analogicky potraviny s vysokým GI vedú
k vyššiemu vzostupu inzulínu s výraznejšou tendenciou ukladať živiny do tukových zásob, čo je
spojené s rizikom nárastu hmotnosti.
Hodnota GI nie je rovnaká, veľmi záleží na spôsobe spracovania potravy, obsahu vlákniny, tuku,
bielkovín a prítomnosti kyselín (napr. vínny ocot, citrónová štava, kyslé ovocie), čo sú faktory 
ovplyvňujúce rýchlosť vyprázdňovania žalúdka, a teda aj rýchlosť trávenia a vstrebávania sacharidov.
Pokiaľ by sme mali ukázať praktický príklad, potom lepšie je na raňajky 1/2 tmavého rožku s 25 g
polotučného syra ako 1 celý suchý rožok. Energetická hodnota je rovnaká, ale metabolický efekt
úplne odlišný. Po raňajkách so syrom nastane pocit hladu neskôr a bude menej intenzívny. 
Pri obede zjete iba toľko, koľko ste si naplánovali.

Tuky
Energetická hodnota 1 g tukov = 38 kJ

Základnou stavebnou zložkou tukov sú mastné kyseliny (nasýtené, nenasýtené) v rôznych pome-
roch. Tuky by mali hradiť 20 - 30 % celkovej energetickej hodnoty, čo predstavuje pri redukčnej
diéte pri 5 000 kJ 25 - 40 g tuku. Pri vzniku obezity hrajú hlavnú úlohu, pretože majú najvyššiu 
energetickú hodnotu zo všetkých živín, pričom ich schopnosť zasýtiť je nízka. Nadbytok tukov
v diéte je uložený do formy tukových zásob, kde je ich kapacita prakticky neobmedzená.
Nadmerná spotreba tukov je tiež dávaná do súvislosti so vznikom niektorých typov nádorov 
(napr. nádoru prsníka, maternice, prostaty a hrubého čreva). Tuky sú dôležité pre tvorbu bunkových
membrán, vstrebávanie vitamínov rozpustných v tukoch (A, D, E, K), sú nosičmi vône a textúry
pokrmov, predlžujú dobu vyprázdnenia žalúdku a sú dôležité pre termoreguláciu.

Tuky rozdeľujeme podľa pôvodu na rastlinné a živočíšne.
Živočíšne tuky (maslo, masť, loj) obsahujú viac nasýtených kyselín a sú naviac zdrojom choles-
terolu. Podieľajú sa na zvyšovaní hladiny cholesterolu v krvi a tým urýchľujú vznik a rozvoj
aterosklerózy. Živočíšne tuky by mali tvoriť maximálne 1/3 z celkového množstva prijí-
maných tukov.

Rastlinné tuky (oleje) sú tvorené hlavne nenasýtenými kyselinami, ktoré sú zdravšie a neobsahujú
cholesterol. Nenasýtené mastné kyseliny rozdeľujeme na mononenasýtené (vo svojej štruktúre
majú jednu dvojitú väzbu) a polonenasýtené (majú viac dvojitých väzieb). Najčastejšie sa vyskytu-
júca mononenasýtená mastná kyselina je kyselina olejová, ktorá je dosť zastúpená v olivovom,
podzemnicovom a repkovom oleji. Mononenasýtené mastné kyseliny neovplyvňujú celkovú
hladinou cholesterolu, znižujú jeho nebezpečnú frakciu (LDL cholesterol a zvyšujú hladinu
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“dobrého” HDL cholesterolu. Polynenasýtené mastné kyseliny si telo nedokáže vyrobiť, 
preto ich musíme prijímať v potrave. Medzi tieto tzv. esenciálne mastné kyseliny patrí kyselina
linolová a linolenová. Zdrojom sú rastlinné oleje, predovšetkým repkový, slnečnicový a kukuričný.
Znižujú hladinu cholesterolu, chránia telo pred vznikom srdcovo-cievnych ochorení, sú dôležité
pre rast a vývoj.  Medzi nenasýtené mastné kyseliny patrí n-3 mastné kyseliny, označované tiež 
omega-3 mastné kyseliny, ktorých zdrojom sú predovšetkým ryby a morské plody. Omega-3
mastné kyseliny sa tiež uplatňujú v prevencii a liečbe srdcovocievnych ochorení, hyperinzulinémii
(zvýšená hladina inzulínu v krvi) a diabetu 2. typu. Mastné kyseliny rady n--3 zabraňujú zrážaniu
krvi, pôsobia vazodilatačne, zmierňujú zápaly, zabraňujú výskytu porúch srdcového rytmu a znižujú
hladinu triacylglycerolov.

Tuky sa v strave objavujú v dvoch formách, a to ako tuky viditeľné (maslo, masť, oleje,
rastlinné tuky) a tuky skryté (mäso, mäsové výrobky, údeniny, mlieko, mliečne výrobky, syry, 
a pod.) Pri výbere potravín vyberajte výrobky s nízkym obsahom tuku, označené ako nízkotučné
alebo light. Sledujte tiež informácie uvedené na obale výrobku, predovšetkým % tuku v sušine,
zloženie živín a energetickú hodnotu.

Bielkoviny
Energetická hodnota 1 g bielkovín = 17kJ

Bielkoviny sú vo výžive človeka nenahraditeľné. Sú nenahraditeľnú pre stavbu a obnovu tkaniva,
zúčastňujú sa na tvorbe enzýmov, hormónov a imunitných látok. Ako zdroj energie ich organizmus
využíva iba v krajných prípadoch. Základným stavebným kameňom bielkovín sú aminokyseliny. 
Biologicky kompletné, plnohodnotné bielkoviny obsahujú všetky základné aminokyseliny 
v správnom pomere. 
V rámci redukčného režimu by bielkoviny mali hradiť 20 % celkového energetického
príjmu, čo pri príjme 5 000 kJ predstavuje 60 - 75 g bielkovín/deň. Vyšší príjem bielkovín v diéte
má veľa výhod: menší pocit hladu (bielkoviny majú zo všetkých hlavných živín najväčšiu schopnosť
zasýtiť), množstvo svalovej hmoty zostáva zachované, teda neklesá bazálny metabolizmus 
a hmotnostné úbytky dlhšie vydržia.

Bielkoviny delíme na rastlinné a živočíšne.
Živočíšne bielkoviny sa vyskytujú v potravinách živočíšneho pôvodu v mäse, rybách, hydine, mlieku,
mliečnych výrobkoch a vajciach. Majú ideálny pomer plnohodnotných aminokyselín. Čím je ale
mäso alebo syr tučnejší, tým je obsah bielkovín nižší!
Významným zdrojom bielkovín rastlinného pôvodu sú semená olejnatých rastlín, strukoviny (hlavne
sója), obilniny a obilné klíčky. Optimálne je, keď človek kombinuje v potrave rastlinné a živočíšne
zdroje bielkovín.

Vláknina
Vláknina je polysacharid, ktorý má pre výživu zásadný význam. V diétnych režimoch sa pre-
dovšetkým využíva schopnosť vlákniny zväčšovať v žalúdku svoj objem a navádzať pocit sýtosti.
Doporučená denná dávka je 25 - 35 g.
Vlákninu delíme na rozpustnú a nerozpustnú, pričom väčšina potravín obsahuje oba typy:
Nerozpustná vláknina (celulóza, hemicelulóza, lignin) je nerozpustná vo vode, spracováva sa až
v hrubom čreve za pomoci črevných baktérií. Zväčšuje objem stolice a zlepšuje črevnú peristaltiku,
čím pôsobí preventívne proti zápche, príznakom dráždivého tračníku a vzniku nádorových ochorení
čriev. Priaznivo ovplyvňuje vstrebávanie a trávenie živín. Nájdeme ju v obilí, kukurici, otrubách, 
zelenine, v šupke ovocia a koreňovej zelenine.
Rozpustná vláknina (pektin, oligofruktóza) spomaľuje vyprázdňovanie žalúdka, trávenie 
a vstrebávanie živín. Jej konzumácia znižuje krivku hladín krvného cukru po jedle, má tiež vplyv na
zníženie hladiny cholesterolu v krvi (znižuje LDL cholesterol). Vyskytuje sa v strukovinách, ovocí,
obilovinách, oligofruktóza je tiež pridávaná do niektorých mliečnych výrobkov.
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Aké sú vhodné a nevhodné potraviny?

ZELENINA A OVOCIE
Práve zelenina a ovocie by mali byť vo vašom jedálnom lístku bohato zastúpené. Vhodné sú všetky
druhy zeleniny. Zelenina obsahuje 80 - 90 % vody, má nízky obsah energie a je bohatým zdrojom
vlákniny, vitamínov a minerálov. Zeleninu jedzte denne, najlepšie ku každej porcii jedla. 
Ovocie a ovocné výrobky obsahujú v porovnaní so zeleninou viac energie, ktorej zdrojom sú hlavne
jednoduché cukry (fruktóza, glukóza), preto ho nejedzte viac ako 30 dkg denne.
Z ovocia vyberajte hlavne menej sladké druhy (grepy, jablká).
Nie je vhodné sušené ovocie, pretože má vysokú energetickú hodnotu. Z kompótov, džemov 
a marmelád vyberajte tie, ktoré sú sladené umelými sladidlami alebo so zníženým obsahom cukru.

CHLIEB A PEČIVO
Mlynárske a pekárenské výrobky sú bohatým zdrojom komplexných sacharidov, hlavne keď ide 
o tmavé druhy chleba, celozrnné pečivo a pečivo obohatené vlákninou. Celozrnné pečivo má síce
väčšiu energetickú hodnotu porovnateľnú s bielym pečivom, ale preferujte ho kvôli vysokému 
obsahu vlákniny, minerálov (horčík, vápnik) a vitamínov (vit. B1 a vit. E). Rovnako vhodné 
sú grahamové rožky a sójové rožky, vyhýbajte sa bielemu pečivu (nenasýti vás toľko) a celkom
vynechávajte pečivo obsahujúce tuk - buchty, koláče, linecké čajové sušienky a pod.
Doporučené množstvo pečiva je 5 -10 dkg na porciu.
Pri príprave omáčok a zahustených polievok sa vyhýbajte múke a nepoužívajte zapraženú múku 
na tuku.

PRÍLOHY A STRUKOVINY
Prílohy jedzte v menšom množstve, do 20 dkg na porciu (vážené v uvarenom stave). Preferujte
varené zemiaky, celozrnné cestoviny, bezvaječné cestoviny, nelúpanú ryžu. Pečivo ani prílohy
nevynechávajte.
Strukoviny sú síce kalorické, ale hodnotné potraviny, ktoré v primeranom množstve patria 
do vášho jedálneho lístka. Sú výborným zdrojom biologicky hodnotných bielkovín rastlinného
pôvodu a s výnimkou sójových bobov neobsahujú takmer žiadny tuk.

MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY
Mlieko a mliečne výrobky sú dôležitým zdrojom bielkovín a vápnika.
Konzumujte predovšetkým odtučnené alebo polotučné mlieko, jogurty s nízkym 
obsahom tuku (do 3 % tuku, čomu odpovedá 200 - 300 kJ/100 g), výrobky z odtučneného alebo 
polotučného mlieka, nízkotučné tvarohy.
Nepoužívajte smotanu ani výrobky obohatené smotanou. Vyhýbajte sa tučným syrom, dávajte
prednosť syrom so zníženým obsahom tuku (do 30 % tuku v sušine).
Sušina tvorí časť z celkovej hmotnosti syra. Ak je na výrobku napr. vyznačené, že obsahuje 30 %
tuku a 50 % sušiny, je celkový obsah tuku 30 x 50/100 = 15 %.
V tomto prípade ide o percentá z celkovej hmotnosti syra, nie o percentá z celkovej energetickej
hodnoty 100 g syra. Platí teda, že čím viac sušiny, tým viac tuku vo výrobku.

VAJCIA
Žĺtko je zdrojom cholesterolu, jedzte preto hlavne vaječný bielok, ktorý je kvalitným 
zdrojom bielkovín, neobsahuje tuk a má teda nízky obsah energie. Celé vajcia konzumujte 
max. 3 - 4 x týždenne.

MÄSO A MÄSOVÉ VÝROBKY
Mäso je významným zdrojom biologicky kvalitných bielkovín, ale jeho konzumácia je často spojená
s nadmerným príjmom tuku - či už skrytého v samotnom mäse, alebo v podobe tuku použitého na
prípravu mäsového pokrmu.
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V redukčnom jedálnom lístku môžu byť zastúpené všetky druhy mäsa, okrem tučného.
Pozor, aj chudé mäso obsahuje tuky! Vhodné je hlavne kuracie a morčacie mäso
v množstve 10 - 15 dkg na porciu. Jedzte ho bez kože. Vynechajte údeniny, ktoré sú bohaté na tuk
a často vyrábané z nekvalitných surovín s vysokým obsahom soli a konzervačných látok. Z údenín 
v obmedzenom množstve môžete konzumovať chudú šunku, alebo chudé hydinové salámy.
Nejedzte vnútornosti a paštéty.
Naopak, zaraďte do svojho jedálneho lístku aspoň trikrát do týždňa ryby, ktoré majú 
optimálne zloženie mastných kyselín.
Tiež kôrovce (kraby, langusty) a mäkkýše (ústrice, mušle, slimáky, chobotnice) majú vysoký obsah
bielkovín a málo tukov a sacharidov. Naviac obsahujú veľa minerálov, hlavne jód a selén. 
Z konzervovaných rýb sú povolené ryby vo vlastnej šťave.

TUKY
Vyhýbajte sa ako tukom voľne používaným (používané na natieranie, prípravu jedla), tak tukom
skrytým v tučných potravinách. Preferujte rastlinné tuky, prípadne tuky v light úprave, ktoré
však tiež obmedzte.

CUKROVINKY A SLADKOSTI
Múčniky si môžete dopriať iba výnimočne, bez šľahačky, bez krémov, radšej piškótové ovocné
koláče. Cukríkom, čokoláde, sušienkám a plneným oplátkam sa celkovo vyhýbajte. Pokiaľ máte
chuť na sladké, zvoľte ovocie, cereálne tyčinky, želé s nízkym obsahom cukru alebo pudingy 
z odtučneného mlieka. Cukor nahraďte umelými sladidlami bez energetickej hodnoty.

NÁPOJE
Dodržujte pitný režim - denne vypite 2 - 3 litre tekutín, najlepšie nesladených nápojov (voda,
ovocné čaje, minerálky, light nápoje, prírodné džúsy do 2 dcl denne). Vyhýbajte sa alkoholu, 
je energeticky bohatý.

ALKOHOL
Alkohol je bohatým zdrojom energie, pretože 1 g alkoholu poskytne 29 kJ. Alkohol tiež
podporuje vznik rizikovej obezity typu jablka a zvyšuje hladinu krvných tukov. V rámci diétneho
režimu si môžete dopriať pohárik suchého vína, najlepšie vinný strik.

SOĽ, KORENIE A BYLINKY
Obmedzujte solenie a používanie korenných zmesí s obsahom soli. 
Hotové jedlá nedosoľujte. Používajte cesnak, bylinky a jednodruhové korenia.

PRÍPRAVA JEDÁL
NEVYPRÁŽAŤ

Bez pridania tukov a bez zahusťovania múkou Dusením
V mikrovlnnej, teplovzdušnej rúre alebo v pare Grilovaním bez tuku
Varením Pečením

Zníženie príjmu energie
Najnižšie hodnoty v stĺpcoch sú určené pre osoby, ktoré majú ľahkú fyzickú prácu, najvyššie pre
osoby vykonávajúcu ťažkú fyzickú prácu. Na schudnutie jedného kilogramu telesného tuku
je potrebný energetický deficit približne 25 000 - 30 000 kJ.
Pri zostavovaní individuálneho výživového plánu vychádzame z jedálneho lístka pacienta. Klient 
optimálne počas siedmych dní zaznamenáva všetko, čo zjedol, s udaním množstva stravy. Súčasne
zapisuje aj čas konzumácie jedla a prebiehajúce pocity (či napr. jedol z hladu, z nudy, alebo mal
iba chuť na jedlo). Pomocou nutričného programu vyhodnocujeme priemerný denný príjem 
energie, makronutrientov aj mikronutrientov.
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Optimálne je znížiť energetický príjem o 2 000 kJ/deň na rozdiel od pôvodného jedálneho
lístka, čo predstavuje 14 000 kJ/týždeň, tomu zodpovedá úbytok o pol kilogramu tuku týždenne.
Pol kilogramu týždenne znamená 24 kilogramov za rok! Pre efektívne chudnutie je totiž dôležité,
aby bol pokles hmotnosti pozvoľný a týkal sa hlavne tukového tkaniva. Pomalé chudnutie zaistí, 
že strata hmotnosti bude trvalá.

Tab. 3. Doporučené výživové dávky pre zdravú populáciu

12

ženy 19 - 34 rokov ženy 35 - 54 rokov ženy nad 55 rokov

bielkoviny tuky cukry bielkoviny tuky cukry bielkoviny tuky cukry

muži 19 - 34 rokov muži 35 - 54 rokov muži nad 55 rokov

bielkoviny tuky cukry bielkoviny tuky cukry bielkoviny tuky cukry



Na začiatku je strata hmotnosti rýchlejšia, pretože telo stráca vo zvýšenej miere tekutiny. Jedným
z dôvodov je, že pri obmedzení stravy poklesne produkcia inzulínu (pretože ho nie je toľko treba) 
a zvýši sa množstvo vylúčené v moči. Druhým dôvodom je vyčerpanie zásob glykogénu.
Po fáze pomerne rýchleho schudnutia často prichádza obdobie, že hmotnosť neklesá tak rýchlo,
alebo dokonca stagnuje. Obvykle to je následok toho, že ste určitý čas dodržiavali prísnejšiu 
redukčnú diétu a váš organizmus sa na ňu adaptoval znížením energetického výdaja, prešiel 
na úsporný režim. Riešenie tejto situácie je zaradenie pohybovej aktivity, ktorá spomínané 
energetické úspory dokáže zastaviť.

Príklad redukčného jedálneho lístku o 5 000 kJ

Telesná aktivita
Pravidelná telesná aktivita je neoddeliteľnou súčasťou každého redukčného režimu,
zvyšuje jeho šancu na úspech a pomáha k zníženiu zdravotných rizík spojených s obezitou.
Vhodná pohybová aktivita má celý rad pozitívnych účinkov:

Zabraňuje poklesu energetického výdaja pri diétnej liečbe a zvyšuje rýchlosť metabolizmu.
Odstraňuje nadbytočný tuk a nie svalovinu.
Zlepšuje fyzickú zdatnosť a pohybovú schopnosť.
Priaznivo ovplyvňuje rizikové faktory ochorenia srdca a ciev (krvný tlak, metabolizmus cukru, 
spektrum krvných tukov).
Priaznivo ovplyvňuje psychiku, potlačuje depresie a úzkosti.
Vedie ku krátkodobému zníženiu chuti do jedla.
Znižuje chuťové preferencie tučných jedál.

Dôležité je zvýšiť množstvo pohybu v každodennom živote. Veľmi vhodná je chôdza
namiesto jazdy autom, chôdza po schodoch namiesto jazdenia výťahom, dlhšie prechádzky 
v rýchlom tempe. Vhodným pohybom je tiež jazda na bicykli alebo rotopede, plávanie, alebo 
veslovanie, aquaaerobik, beh na lyžiach a pod. Rozhodnite sa pre taký druh pohybu, ktorý vás bude
tešiť, pretože len tak sa môže stať pravidelnou súčasťou vášho denného režimu.
Aktívne hýbať by ste sa mali aspoň 5 x týždenne po dobu 30 minút, a to v optimálnej 
intenzite. S pohybom začnite pomaly, postupne pridávajte na intenzite a dĺžke fyzickej záťaže, ale 
vydržte. Telesná aktivita pre osoby s obezitou nesmie preťažovať chrbticu a kĺby dolných končatín,
preto sa pri cvičení vyhýbajte poskokom, chôdzi zo schodov a horskej turistike.

RAŇAJKY
šálka bielej kávy alebo hrnček čaju

(možno osladiť umelým sladidlom a dochutiť 
citrónom alebo mliekom)

50 g nízkotučných potravín s vysokým
obsahom bielkovín (netučný tvaroh, 
nízkotučný syr, chudá šunka, rybacia pomazánka)

50 g tmavého chleba
(alebo 45 g bieleho rožku, 50 g žemle)
DESIATA

100 g ovocia alebo 150 g zeleniny
OBED

200 g zeleniny
100 g chudého mäsa (hydina, králik)

alebo 150 g ryby
10 g rastlinného tuku
100 g zemiakov (alebo 70 g dusenej ryže,

70 g zemiakovej knedle, 60 g žemlovej knedle,

100 g varených cestovín, 160 g zemiakovej
kaše)
OLOVRANT

Nízkotučný mliečny výrobok, zelenina
alebo ovocie
VEČERA

200 g zeleniny
80 g chudého mäsa (alebo nízkotučného

tvarohu, nízkotučného syra, chudej šunky, syra
cottage)

100 g zemiakov (zámena príloh rovnaká
ako pri obede)
DRUHÁ VEČERA
V prípade, že ste hladný, môžete zaradiť druhú
večeru, ale nie je to podmienkou.

100 g ovocia alebo 150 g zeleniny
2 dcl nízkotučného mlieka
nízkotučný jogurt
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Ku strate 1 kg tukového tkaniva je potrebný energetický výdaj okolo 20 - 30 tisíc kJ.

Zvýšenie energetického výdaju pri pohybovej aktivite
1 hodina chôdze denne: + 750 kJ = 2250 kJ/mesiac
40 minút aerobného cvičenia denne (60 % maximálna tepová frekvencia) po 5 dní v týždni:

+ 6000 kJ týždenne =  24 000 kJ/mesiac
Hmotnostný pokles pri uvádzanom pohybovom režime je 0,83 kg/mesiac.
Ku spaľovaniu tukov dochádza predovšetkým pri tzv. aerobnej pohybovej aktivite. 
Orientačným ukazovateľom je tepová frekvencia.

Pásmo aerobnej frekvencie je okolo 60 % našej maximálnej frekvencie s maximom do 75 - 80 %.
V grafe je pásmo optimálnej tepovej frekvencie pre redukciu telesnej hmotnosti vyznačené žltým
polom.

Aké zásady je nutné pri cvičení dodržať?
Zahrejte sa cvičením v nízkej intenzite s trvaním 5 - 10 minút
Pretiahnite sa pri rozcvičovaní strečingovou formou
Ukľudnite sa na záver hlavnej časti až pod hranicu 120 tepov za minutu
Pretiahnite sa na záver celého cvičenia
Akékoľvek problémy pri fyzickej aktivite konzultujte s lekárom

Ako udržať úbytok hmotnosti?
Stále si kontrolujte hmotnosť a podľa nej si určite, koľko jedla denne skonzumujete.
Množstvo skonzumovaného jedla zvyšujte pre dosiahnutie optimálnej hmotnosti len veľmi 

pomaly.

Zvyčajne doporučujeme zvyšovať denný energetický obsah o 600 - 800 kJ vždy 
po jednom týždni.

Pokiaľ vaša hmotnosť začne po nejakom čase opäť stúpať, vráťte sa k záznamom jedálneho lístka.
Občas môžete niektoré potraviny zvážiť, aby ste zistili, či ste nepridali na veľkosti porcií.
Pokračujte v cvičení, veďte si záznamy o pohybovej aktivite.
Naplánujte si, ako budete riešiť záťažové situácie bez pomoci jedla. Pokiaľ viete, že stres, 

problémy v práci, alebo rodine zaháňate jedlom, vyhľadajte pomoc psychológa.

Pravdepodobnosť, že si udržíte dosiahnutý váhový úbytok, sa zvyšuje s počtom
návštev u lekára, dietológa, diétnej sestry alebo psychológa. Možnosťou sú tiež
pravidelné telefonické alebo e-mailové konzultácie. Tento postup zaistí, že nebudete
v priebehu času strácať motiváciu a prípadné problémy budú ihneď vyriešené.
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REDUKCIA HMOTNOSTI



Tabuľky na ďalšej strane uvádzajú obsah energie v kJ a množstvo hlavných živín, tj. bielkovín,
tukov a sacharidov v 100 g. Pre lepšiu a rýchlejšiu orientáciu sú doplnené piktogramy:

- veľmi vhodné - vhodné - nevhodné
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hodnôt potravín
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Džús jablkový 172 0 0 10,2

Zeleninová šťava 70 0 0 3

Coca cola 186 0 0 11,0

Cola light 1 0 0 0

Destiláty 40 % 1149 0 39,2 0

Pivo svetlé 12° 141 0,3 3,5 2,0

Pivo tmavé 10° 211 0,5 3,3 6,3

Víno biele 221 1,0 7,4 0,1

Víno červené 275 0,2 9,3 0,2

POTRAVINA Energia Bielkoviny Tuky Sacharidy
(kJ) (g) (g) (g)

NÁPOJE 100 g

TUKY 100 g

MÄSO, MASTNÉ VÝROBKY, RYBY 100 g

Maslo 2885 0,7 74,5 0,5

Maslo pomazankové 1394 3,5 32,2 5,8

Masť škvarená 3496 0,1 91,0 0

Flóra 2600 0,1 70 0,3

Flóra light 1480 0,1 40 0,3

Ceresoft 3544 0 92,2 0,2

Olej slnečnicový 2826 0,1 73,5 0,1

Olej olivový 2824 0,1 73,4 0,2

Bravčové mäso stehno 713 14,7 12,1 0

Bravčové mäso tučné 1549 8,7 36,5 0

Mleté mäso 1195 13,0 25,4 0

Hovädzie mäso zadné 603 15,0 9,1 0

Teľacie mäso stehno 482 16,7 5,2 0

Jahňacie mäso priemer 720 11,6 13,6 0,1

Králičie mäso priemer 437 12,0 6,0 0,2

Pečienka priemer 550 20,0 4,2 2,3

Párky hydinové 666 16,9 9,9 0
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Saláma šunkový 749 15,6 12,6 0,1

Šunka dusená 613 19,7 7,3 0

Saláma gothajský 1668 9,2 39,,4 0

Saláma lovecká 1807 27,2 35,0 0,2

Tlačenka hydinová 697 16,6 10,8 0,1

Kačica s vnútornosťami 1087 7,8 24,8 0,1

Morka 306 11,9 2,7 0,1

Kura 307 12,5 2,4 0,2

Srnčie stehno 287 14,4 1,0 0,3

Kapor 245 7,9 2,9 0

Filé 251 13,6 0,5 0,1

Makrela 497 12,3 7,5 0,1

Lahôdkové rezy 528 12,3 7,9 1,0

Údená makrela 989 21,4 16,3 0,1

Tuniak 660 22,1 7,8 0

Mlieko polotučné 203 3,1 1,9 4,6

Mlieko plnotučné 246 2,8 3,2 4,5

Dezertný syr 20 % 730 23,1, 7,8 2,4

Olomoucké syrečky 556 29,1 0,8 2,0

Údený syr 30 % 761 18,7 11,2 0,9

Syr Lučina 60 % 1217 10,8 26,5 1,0

Eidamská tehla 30 % 1044 28,2 14,2 1,3

Tvrdý syr Zlato 922 23,4 12,7 2,3

Jogurt biely 372 6,0 4,1 6,7

Jogurt ovocný 475 5,8 3,4 14,6

Jogurt smotanový 669 3,0 10,9 11,8

Tvaroh mäkký 389 17,8 0,4 4,3

Vajcia slepačie 513 9,4 9,0 0,5

Cukor kryštáľový 1665 0 0 98,5

MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY 100 g

CUKOR A CUKROVINKY 100 g
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Zemiaky skoré 270 1,4 0,2 14,1

Zemiaky skladované 171 1,0 0,1 8,9

Zemiakové hranolky 462 2,0 4,6 14,9

Šošovica 1334 22,5 10,1 55,1

Sója 1695 36,7 21,3 15,2

Sójový granulát 1437 49,6 2,0 30,9

Hrášok zelený 156 2,9 0,2 5,9

Karfiol 79 1,5 0,2 2,7

Mrkva karotka 151 1,1 0,2 7,4

Uhorka šalátová 59 1,0 0,2 2,1

Rajčiny 85 0,9 0,2 3,7

Reďkovka 56 0,7 0,1 2,4

Repa červená 166 1,4 0,1 8,2

Kapusta biela 94 1,1 0,2 4,0

Med včelí 1360 0,3 0 80,2

Čokoláda mliečna 2322 7,9 31,9 57

ZEMIAKY, STRUKOVINY, ZELENINA, ZELENINOVÉ VÝROBKY 100 g

OVOCIE, OVOCNÉ VÝROBKY 100 g

MLYNSKÉ A PEKÁRENSKÉ VÝROBKY 100 g

Hrušky 248 0,4 0,3 13,6

Jablká 214 0,3 0,3 11,7

Jahody 166 0,8 0,5 7,9

Hrozno 296 0,6 0,4 16,0

Ananás 137 0,3 0,1 7,6

Banány 417 1,2 0,2 23,0

Citróny 116 0,4 0,3 5,8

Pomaranče 163 0,7 0,2 8,5

Džem jahodový light 692 0,5 0,2 40,0

Ovsené vločky 1471 12,4 6,1 60,8

Ryža lúpaná 1354 7,7 0,4 71,5

Chlieb rascový 950 7,3 1,2 46,2
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Žemla 1114 8,2 0,9 55,7

Rožok biely 1211 9,5 3,5 54,2

Cestoviny trojvaječné 1506 11,3 2,3 72,6

Buchty - priemer 1650 8,5 15 58

Koláč tvarohový 1490 9,9 12 52

Pečivo linecké čajové 2300 7 32,1 59,2

Aktivity do 500 kJ/hod. - Čítanie, písanie, práca na počítači, kartové hry, pozeranie televízie,
rybolov

Aktivity 500 - 1000 kJ/hod. - Riadenie auta, hra na hudobný nástroj, žehlenie, príprava a varenie
jedla, upratovacie práce, ľahké záhradnícke práce, ľahký aerobic, cyklistika 9 km/h, golf

Aktivity 1000 -  1500 kJ/hod. - Vysávanie, umývanie okien, stavebné práce, chôdza rýchlosťou 
6 km/h, stolný tenis, bouling, rekreačný badminton, volejbal, stredný aerobic, ľahká cyklistika

Aktivity 1500 -  2000 kJ/hod. - Banícke práce, drevorubačské, chôdza rýchlosťou 8 km/h, 
korčulovanie, sexuálna aktivita, intenzívny aerobic, fotbal, vysokohorská turistika, plávanie

Aktivity nad 2000 kJ/hod. - Cyklistika 20 km/h, basketbal, zjazdové lyžovanie, tenis, squash,
kanoistika, spinning, chôdza do schodov, rúbanie dreva, súťažný tanec, rýchle plávanie, horolezectvo, 
veslovanie, odhrabávanie snehu

tabuľka energetických výdajov



Mgr. Karolína Kabrnová, Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.
Centrum pre diagnostiku a liečbu obezity, Praha
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Podrobné informácie získate na adrese zástupcu držiteľa registračného 
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Zentiva, a.s. Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec
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tel.: 02 / 59 31 60 13, www.zentiva.sk
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