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Aká je vaša priemerná nálada?
A ako vašu kvalitu vedomia ovplyvňuje životospráva?

Level 20 - 30 bodov 
= hamba, vina

Level 50 - 75 bodov = 
apatia, zármutok

Level 100 - 150 bodov = strach, hnev

Level 175 - 200 bodov = hrdosť, odvaha

Level 250 - 310 bodov = neutralita, ochota

Level 350 - 400 bodov = akceptácia, dôvody prečo

Level 500 - 540 bodov = láska, radosť

Level 600 - 1000 bodov = mier, osvietenie

Od roku 1990 svetový priemer iba 207 bodov

Pod hranicou 200 bodov pocit 
bezmocnosti a obeťou systému...

Prospešnosť pre komunitu, 
budovanie, sebaúcta

Myšlienkoví leadri, experti

0,4% populácie

Iba Budha 
a Kristus



Nastavenie svojej mysle máte 
pod kontrolou len vy. 

Vy rozhodujete o tom, čomu 
venovať pozornosť alebo nie.

Aby ste sa však mohli excelentne 
rozhodovať,  potrebujete na to 

jednu kľúčovú zručnosť.



Ako sa tvorí excelentný úsudok

Overenie výsledkov 
aj na druhých. Rodina, iní.

Výsledky na sebe. 
Sebapoznanie, tvorenie

manuálu na ovládanie vlastného tela

Pokus a omyl je kľúčová fáza pre tvorenie si zdravého 
úsudku. Čím viac bezpečných chýb je možné urobiť, tým lepšie... 

Zbieranie kvalitných informácií, poznatkov, návodov. Čím efektívnejšie je 
poznávanie a zbieranie faktov, tých sa zvyšuje šanca pre lepší úsudok...

Skvelý 
úsudok

Príklad 10x bohatší vs. 
10x chudobnejší. 
V čom je rozdiel?

Príklad 10x zdravší a 
zdatnejší vs. 10x 

chorlavejší a slabší. 
V čom je rozdiel?



Cieľom našej prednášky 

je pomocť vám vytvoriť si správny úsudok v 
kľúčových životných oblastiach (zdravie, 

kondícia, prevencia, vitalita), aby nastavenie 
vašej mysle nebolo ničím obmedzované, 
iba vašimi ďalšími rozhodnutiami. Cieľom 

prednášky je zároveň pomôcť vám vytvoriť si 
vlastný návod na ovládanie svojho tela.



Základný princíp

biologická individualita



1. Možno konzumovať jedlo 5-7x za deň nie 
je až taký dobrý nápad.

2. Možno raňajky vôbec nie sú to 
najdôležitejšie jedlo dňa.

3. Možno celozrnné cereálie a sacharidy 
vôbec nie sú až tak zdravé potraviny.

4. Možno obávať sa cholesterolu 
a obmedzovať konzumáciu tukov nie je 
také rozumné ako sa hovorí. 

5. Možno byť hladný po celý deň a večer sa 
prejesť nie je až tak veľmi nezdravé ako 
nás presviedčajú.

6. Možno prísť na tréning s prázdnym 
žalúdkom prinesie výhody, o akých sa nám 
ani nesnívalo.

Čo ak všetko, čo vieme o  
zdravej výžive, je trochu inak?



VÝŽIVA 
a potraviny



Čo budú mať raz spoločné 
oznamy na cigaretách 

s potravinami?



ŠOKUJÚCI oznam na 
NIEKTORÝCH potravinách

Už čoskoro aj vo vašich supermarketoch



95% potravín v 4 skupinách

Bielkoviny Tuky

Nízko 
koncentrované 

sacharidy

Vysoko 
koncentrované 

sacharidy

Ktoré sú to potraviny a ktoré by mali 
mať na obale upozornenie?



Odkiaľ sa berie vaša energia
Zdravie a dlhovekosť sú ovplyvnené 
množstvom tuku alebo cukru, ktoré 
vaše bunky spaľujú počas života.

V ľudskom tele sú len dve 
palivové “nádrže”. 

Ktorú využívate častejšie? 
Tú čo je stále prázdna 

alebo stále plná?

zásoby 
tukuglykogén



Najdôležitejšie výživové priority

Kľúčové pojmy: 
•Metabolická otrava.
•Metabolické poškodenie.
•Metabolický tréning.
•Metabolický flexibilita. 
•Tukový metabolizmus.



POMALÉ - verzus - RÝCHLE
Jedlo Jedlo



Aký biologický dôvod má 
vaše telo na priberanie?

umenie kedysi a dnes



Určite výšku svojho 
metabolického poškodenia

Ideal muži: 8-15% Ideal ženy: 15 - 20%



Viac rýchlejšieho jedla = viac 
percent podkožného tuku

zvyšuje sa schopnosť prežiťstráca sa schopnosť prežiť



Takže aké potraviny budú 
mať na obale čoskoro 
šokujúce upozornenia?



Potraviny, ktoré treba 
výrazne obmedzovať

Negatívny vplyv na hormonálnu sústavu, zhoršovanie metabolickej 
flexibility, alergie, antinutričné faktory, GMO...

Ktoré potraviny potom musíme preferovať?

sója kukurica pšenica



 Úloha tukov vo výžive 
Prečo táto živina má najvyššiu prioritu 
a ako zlepšuje flexibilitu metabolizmu?

• Zrýchľujú spaľovanie zásob podkožného tuku.
• Optimalizujú hormonálnu aktivitu.
• Pomáhajú rýchlejšie budovať svalovú hmotu.
• Sú bohaté na dôležité nutričné látky.
• Podporujú metabolický tréning.



Objem tukov vo výžive
a pomer k ostatným živinám  

3%

15%

3%

14%66%

Vláknina
Bielkoviny
Zelenina + ovocie
Sacharidy
Tuky spolu

Príjem bielkovín 
a sacharidov 
“uzamknutý” 

na asi 1.5g / 1kg 
aktívnej telesnej 

hmoty. 
PREČO?

Druh živiny kJ / 
g

kcal 
/ g

Tuky 37 9

Alkohol 29 7

Bielkoviny 17 4

Sacharidy (vysoko 
koncentrované) 17 4

Vláknina 8 2

Zelenina a ovocie 
(nízko koncentrovaný 
sacharid)

1 0,20



Reálny príklad výpočtu
Hmotnosť cca 58 kg 

Orientačné percento 
podkožného tuku

okolo 18%
= 10,4 kg tuku 

Množstvo aktívnej 
telesnej hmoty ATH 47,6 kg 

Potreby bazálneho 
metabolizmu (BMR)

okolo 1350 kcal / deň

BMR + športová záťaž okolo 2300 kcal / deň (100%)

Bielkoviny príjem
1.5 až 2g / 1kg ATH

71 - 95g / deň 
= 285 - 380 kcal z bielkovín 
= 12 - 16% z celkovej energie

Sacharidy včítane 
ovocia

Zelenina zvlášť mimo 
sacharidov

90g / deň (tréningový deň) 
= 360 kcal / deň = 15%

cca 250g / deň = 50 kcal / deň 
= 2% z celkovej energie

Tuky

SAFA (30%)
MUFA (50%)
PUFA (20%)

Do 2300 kcal nám chýba 67 - 70% 
energie, ktoré je potrebné prijať z 
inteligentných tukov. To znamená v 
gramoch: 171 - 199g tuku / deň. 
Z toho: 

SAFA: 59g / deň
MUFA: 99g / deň
PUFA: 39g / deň

16%

2%

17%
66%

2300 kcal v grafe

Bielkoviny
Zelenina
Sacharidy + ovocie
Tuky spolu

Fyzicky aktívna žena s 
cieľom znížiť % tuku na 15%



Správny pomer tukov 
zohráva kľúčovú úlohu27%

55%

18%

SAFA cca 27%
MUFA cca 55%
PUFA cca 18%

Zdroje 
SAFA

kokosový olej, kyslá smotana, maslo, masť, ghee, vajcia, tvrdé syry, 
mandle, horká čokoláda
kokosový olej, kyslá smotana, maslo, masť, ghee, vajcia, tvrdé syry, 
mandle, horká čokoláda

Zdroje 
MUFA

červené mäso, slanina, mliečne tuky, makadamia, kešu, olivy, avokádo, 
arašidy, olivový olej, mandle (+olej), 
červené mäso, slanina, mliečne tuky, makadamia, kešu, olivy, avokádo, 
arašidy, olivový olej, mandle (+olej), 

Zdroje 
PUFA* 
omega-3

rybí olej, ľan semiačka (+olej), BIO žĺtko, krill 
olej, konope semiačka (+olej), tučné ryby, 
chia semiačka a kiwi semiačka

*Pomer medzi omega-3 a 
omega-6,9 musí byť 1:3. 
Toto je veľmi dôležité 
dodržať, inak sa zvyšuje 
pravdepodobnosť 
zbytočných zápalov a 
metabolických 
komplikácii.

Zdroje 
PUFA* 
omega-6,9

všetky ostatné rastlinné oleje, nebio mäso a 
vajcia, lacné mäsové výrobky (klobásy, 
párky, iné), majonéza, dressing, vlašské 
orechy a iné orechy

*Pomer medzi omega-3 a 
omega-6,9 musí byť 1:3. 
Toto je veľmi dôležité 
dodržať, inak sa zvyšuje 
pravdepodobnosť 
zbytočných zápalov a 
metabolických 
komplikácii.



Kokosový olej

Maslo

Olivový olej

Slanina

Kukuričný olej

Sójový olej
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Raňajky sú najdôležitejšie jedlo 
dňa, ktoré treba preskočiť

Skutočne si myslíte, 
že toto je základ 

zdravej výživy 
moderného človeka?



Prečo neraňajkovať
Vyhnete sa metabolickej “otrave” z cereálií a 
tradičných sacharidových jedál (hypoglykémia, 
hormonálne i metabolické komplikácie).
Zvýšite citlivosť tkanív na dôležité hormóny (leptín, 
inzulín).
Prirodzene detoxikujete telo (a pečeň).
Trénujete flexibilitu metabolizmu a spaľujete 
zásoby podkožného tuku.
Po adaptácii (metabolický tréning na 2-3 týždne) 
získate stabilné zdroje energie pre fyzické i 
mentálne aktivity.
Ale ak predsa niečo chcete raňajkovať, tak výlučne 
iba v prípade, ak cítite prirodzený hlad (deti do 
raňajok nenútime).

Čo teda raňajkovať ak je to potrebné?

?
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Zvyšný energetický príjem hradiť z inteligentných TUKOV v správnom pomere. 

Bielkoviny max. 1,5g / 1kg ATH s maximálnou biologickou hodnotou.

Podľa stavu kondície či nadváhy, zvyčajne okolo 1g sacharidov na 1kg ATH. 
Na každých 1000 kcal energie prijať asi 10g vlákniny. 

Výber potravín pre zdravé jedlo

Čoho s mierou



Niektoré základné princípy 
vo výžive na zapamätanie

raňajky sú “najdôležitejšie” jedlo dňa, ktoré treba vynechať
hlad je veľmi dôležitý biologický faktor (buďte hladný)
tuky sú najdôležitejšia živina vo výžive človeka a nie sú 
voľba ale, povinnosť
najdôležitejšie jedlo dňa je večera (pokojne aj neskorá)
cereálie a sacharidy sú živiny s nízkou nutričnou 
hodnotou a negatívnym fyziologickým vplyvom



Pitný režim



Ideálna skladba pitného režimu
70% čistá voda
10% čaje
10% šťavy (zeleninové a ovocné)
10% polievky



Káva
Kedy?
Ako?
Akú?
Prečo?
Koľko?
Negatíva? (prekyslenie a dehydratácia)



Alkohol nie je pitný režim

Víno
Pivo 
Likéry
Tvrdý alkohol



Komerčné nápoje 
a ich cukrová nálož



Ponímanie mužskej a ženskej 
krásy a spoločenské požiadavky



Krása a postavenie žien v spoločnosti

Rozdielnosti genetickej a fyzickej výbavy i výživových zvláštností



Pohyb
Telo je zrkadlom nastavenia 

vašej mysle. Mať krajšie telo 
si vyžaduje iný prístup, ktorý 
začína tým, že si položíme iné 

otázky ako doteraz.



Estetika tela je vedľajší 
produkt fyzickej zdatnosti

Sila, rýchlosť, dynamika, vytrvalosť, 
koordinácia, ohybnosť.



Niektoré základné princípy o pohybe
necvičte iba kvôli estetike a prekonávaniu čísiel 
(metabolické poškodenia, profesionálna invalidita...)
cvičte kvôli zlepšeniu vašej schopnosti prežiť (vysoká 
biologická kapacita a funkčnosť svalov...) 
trénujte viac rýchlostným a silovým spôsobom (napríklad 
intervalové formy tréningu, kettlebels, crossfit...)
trénujte menej vytrvalostným spôsobom (ak vôbec?)
na tréning choďte vždy hladný 
(hladný vlk lepšie loví...)



Optimálny denný režim pre 
lepšie nastavenie mysle

hladovanie a príjem tekutín (od zobudenia do 12:00)
jedenie skromného množstva potravín (od 12:00 do 18:00) 
intenzívna fyzická práca a pohyb (cvičenie) 
prejedanie správne zostaveného, vysoko kalorického jedla 
(večer po 18:00)
oddych, relaxácia a spánok (v noci od 23:00)



Ako merať svoje 
zdravie a vitalitu?

množstvom podkožného tuku
zdravotným stavom 
stavom kondície
množstvom fyzickej energie
výškou emočnej, mentálnej a 
psychickej energie (kalibrácia 
vedomia)



Naše e-Knihy, Audio a DVD produkty
Vlado a Tina, experti na optimálnu výživu 

a funkčnú kondíciu



Diskusia
www.vladozlatos.com

http://www.vladozlatos.com
http://www.vladozlatos.com

