
Ponuka prednášok pre dospelú populáciu 
 
Metabolický syndróm 
- definícia, výskyt, príznaky a príčiny, liečba, prevencia; desatoro správneho chudnutia, čo 

je cholesterol; 

 
Preventívne prehliadky sú zadarmo 
- prehľad preventívnych prehliadok 

 
Zdravá staroba alebo Fit ako nemecký dôchodca 
- starnutie, pohyb – výživa – voľný čas starších osôb (dôvody a pravidlá cvičenia, správna 

výživa vo vyššom veku, možnosti využitia voľného času); 

 
Nordic Walking (NW) 
- čo je Nordic walking, pre koho je vhodný, čo je k tomu potrebné, zásady a pravidlá NW, 

zdravotné pôsobenie NW; 
 
 

Zdravá výživa 
Oboznámenie so zdravou výživou. Vytýčenie najdôležitejších látok pre organizmus. 
Ich výskyt v potrave. Vitamíny, minerály a vláknina. Ich význam pre ľudský 
organizmus. Dôsledky nesprávneho stravovania. Prezentácia v PowerPointe. 

 
Pitný režim a Probiotiká 
Čo je to pitný režim. Význam vody pre náš organizmus. Ako piť, čo piť a kedy piť. 
Nápoje, ktoré do pitného režimu nezahrňujeme. Základné informácie o správnom pití 
a oboznámenie sa s danou problematikou. Prezentácia v PowerPointe. 
Baktérie nášho organizmu. Čo sú probiotiká. Kde ich môžeme nájsť. Ich význam pre 
organizmus. Probiotiká ako doplnok stravy. Čo potláča a čo podporuje rast probiotík. 
Prebiotiká. Prezentácia v Power Pointe. 

 
Oxidačný stres 
Čo je oxidačný stres. Čo vzniká v jeho dôsledku. Oboznámenie sa s voľnými 
radikálmi. Zdroje voľných radikálov. Spôsob ochrany pred nimi. Antioxidanty. 
Fytochemikálie a ich výskyt. Prezentácia v Power Pointe. 

 
Detoxikácia 
Dexotikácia ako cesta k zdraviu a kráse. Ako súvisí čistota čriev a naše zdravie. Aké 
detoxikačné kúry poznáme a ktoré sú pre nás vhodné. Aké aktivity podporujú 
zbavovanie sa toxínov. 
 

Diabetes 
Choroba 21. storočia. Cukrovka ako epidémia. Cukrovka 1. a 2. typu. Komplikácie 
diabetes. Glykemický index. Potraviny s vysokým a nízkym GI. Vplyv rôznych 
faktorov na DM. 
 



V prípade záujmu je po vzájomnej konzultácii možné dohodnúť si 
prednášku na tému, ktorá sa v tomto ponukovom liste nenachádza. 

 

 

Prednášky sú bezplatné !!!   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 
Mgr. Lenka Lesňáková – 0908 868 796 (prezentuje prednášky, ktoré sú 

v ponukovom liste označené zelenou farbou) 

MVDr. Miriam Gulyasová – 057/775 26 07 (prezentuje prednášky, ktoré sú 

v ponukovom liste označené červenou farbou) 


