
1. október – Medzinárodný deň starších 
 

Zdravé starnutie – výživa v staršom veku  
 

 V priebehu života telo prechádza zmenami v zložení, fyzickej sile i fyziologických 

pochodoch. Medzi najvýznamnejšie patria: 

 úbytok svalovej hmoty a zvyšovanie množstva tuku v organizme, čo má za 

následok spomalenie bazálneho metabolizmu a zníženie požiadaviek organizmu na 

energiu, 

 rozloženie tuku hlavne v oblasti brucha, čo môže zvýšiť riziko srdcovo-cievnych 

ochorení a cukrovky 2. typu, 

 spomalenie trávenia, pokles vstrebávania živín a zníženie tvorby tráviacich štiav, 

 zmeny regulácie imunitného systému, čoho dôsledkom je 

vyšší výskyt infekcií a dlhší čas rekonvalescencie, 

 zmeny v stave chrupu a vo vnímaní všetkých chutí, 

 úbytok kostnej hmoty a rozvoj osteoporózy (rednutia kostí). 

 

 Všetky tieto zmeny, ako aj vyšší výskyt ochorení a užívanie liekov vo vyššom veku,  

môžu ovplyvniť požiadavky na niektoré výživné látky. Vo vyššom veku je potrebné dbať na 

zvýšený príjem nasledovných vitamínov a minerálnych látok: 

Vitamín D – potrebný pre vstrebávanie vápnika a zdravé kosti. V organizme sa vytvára 

účinkom slnečného žiarenia, ale jeho zdrojom je aj rybí tuk a obohatené margaríny. 

Vitamín C – potrebný pre správnu funkciu imunitného systému. Navyše je silným 

antioxidantom, ktorý chráni naše telo pred civilizačnými ochoreniami (srdcovo-cievne 

a nádorové). Jeho zdrojom sú ovocie a zelenina (citrusy, paprika, petržlenová vňať a pod.) 

Vitamín E a karotenoidy – silné antioxidanty. Do organizmu sa vstrebávajú za pomoci 

tukov. Ich bohatým zdrojom sú olejnaté semienka, rastlinné oleje a tuky, ale aj žlto a červeno 

sfarbená zelenina a ovocie (mrkva, paradajky, marhule, melóny a pod.) 

Zinok – mimoriadne dôležitý pre správnu funkciu imunitného systému. Zohráva úlohu aj pri 

hojení rán. Jeho bohatým zdrojom sú ryby, celozrnné obilninové výrobky, tekvicové 

semienka.  

Vápnik – sa zúčastňuje na výstavbe kostí, činnosti srdca i krvnom zrážaní. Jeho dostatok 

zabezpečí pravidelná konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov (prednostne tých s nižším 

obsahom tuku). 

 

 Všeobecne však aj u starších ľudí platia zásady správnej výživy, teda: 

 dostatočný (nie nadmerný!) príjem bielkovín, ktoré sú potrebné pre správne 

fungovanie imunitného systému. Ich kvalitným zdrojom sú ryby, hydina, chudé hovädzie 

a bravčové mäso, strukoviny, vajíčka; 

 primeraný príjem sacharidov, hlavne vo forme celozrnných výrobkov, obilnín, 

zemiakov, ktoré zároveň obsahujú nerozpustnú vlákninu dôležitú pre prevenciu zápchy; 

 primeraný príjem tukov, hlavne nenasýtených, ktoré chránia srdce a cievy a sú 

potrebné pre vstrebávanie určitých druhov vitamínov. Ich zdrojom sú rastlinné oleje, ryby či 

rôzne druhy orieškov; 

 dostatok ovocia a zeleniny (denne sa odporúča 0,5 kg) ako zdroj vitamínov, 

minerálnych látok a rozpustnej vlákniny, ktorá viaže toxické látky vznikajúce pri trávení; 

 zníženie spotreby soli, radšej ju nahradiť rôznymi bylinkami (bazalka, majoránka, 

tymián), ktoré navyše napomáhajú tráveniu; 
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 dostatočný príjem tekutín vo forme vody, bylinkových čajov, 

minerálnych vôd s nízkym obsahom sodíka (do 400 mg na 1 liter) a ovocných 

džúsov.  

 

 Vyvážená strava nemôže síce zastaviť plynutie rokov, ale môže hrať 

dôležitú hru pri zachovaní zdravia. Vo vyššom veku sa nesnažíme dodržiavať prísne 

diéty (výnimkou sú diéty nariadené lekárom), pretože si tým môžeme ublížiť. Pokojne si 

môžeme dať aj nejaký ten zákusok alebo čokoládu, starší ľudia obvykle obľubujú 

sladké.  

 

Dôležité je, aby sme dodržali zdravú mieru. 

 

Ruka v ruke so zdravou výživou ide aj primeraná pohybová aktivita. 
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Pohybová aktivita v staršom veku 
 

Cvičenie nahradí veľa liekov, ale žiadne lieky nenahradia cvičenie. 

 

 Pohyb je prirodzenou súčasťou života každého človeka. Jeho pozitívne účinky môžeme 

pozorovať na všetkých orgánových systémoch: 

 zlepšuje činnosť srdca a ciev 

 prehlbuje dýchanie 

 priaznivo vplýva na metabolizmus a vylučovanie toxických látok 

 udržiava pohybový aparát v dobrom funkčnom stave 

 upokojuje nervový systém a pomáha pri odbúravaní stresu. 

 

 Pohyb navyše pomáha udržiavať primeranú telesnú hmotnosť a zlepšuje koordináciu a 

pohyblivosť organizmu.  

 

Pohybová aktivita vo vyššom veku má svoje špecifiká:  

 musí byť primeraná zdravotnému stavu, telesnej zdatnosti a výkonnosti  

 každý pohyb treba robiť len do príjemnej únavy  

 cvičenie nemá bolieť!  

 do úvahy treba brať aj niektoré ochorenia, ktoré môžu sprevádzať alebo sprevádzajú 

starší vek, napr. osteoporóza, reumatické ochorenia alebo inkontinencia. Tieto si 

vyžadujú cvičenia špeciálne zamerané na určité svalové skupiny. 

 

 Zo športových aktivít sa vo vyššom veku odporúča joga, plávanie, bicyklovanie, rýchla 

chôdza. Tieto sú vhodné aj pre ľudí s vyššou hmotnosťou aj pre tých, čo trpia artrózou.  

 Je jedno, pre aký druh športu sa rozhodnete, dôležité je aby vás bavil a motivoval. 

Pri športovaní však musíte dodržiavať určité pravidlá: 
 vždy sa najprv rozcvičte a rozohrejte – predídete tak kŕčom, preťaženiu a poraneniu 

svalov 

 cvičte pravidelne a dostatočne dlho – aspoň 3x týždenne po 25-30 

minút 

 neprepínajte sily! 

 každé cvičenie ukončite „ochladzovaním“ – predídete tak závratom 

 pite mnoho tekutín (vodu, minerálku alebo bylinkový čaj) po 

dúškoch - je to dôležité hlavne pri dlhšie trvajúcom cvičení (hodina 

a viac) 

 cvičte vo vhodnom prostredí (najlepšie na čerstvom vzduchu) 

 dbajte na vhodné športové oblečenie a obuv 

 skôr ako sa začnete venovať určitej aktivite, poraďte sa so svojím lekárom, pretože 

sú športy, ktoré sa pri určitých ochoreniach neodporúčajú (napr. pri hypertenzii je 

nevhodné posilňovanie alebo squash, pri ochoreniach kĺbov je 

nevhodný intenzívny aerobik alebo beh). 

 

 Biologické starnutie možno veľmi účinne spomaliť primeraným cvičením. 

Nebojte sa preto cvičenia! Vek nie je prekážkou ani v tom, aby ste skúsili niečo 

nové. Brušný tanec, kalanetika sú dostupné už aj u nás. Urobíte dobre telu 

a zároveň spoznáte nových ľudí. 
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Nordic  Walking - chôdza s oporou palíc 
 

 Pravidelná pohybová aktivita je nenahraditeľným liekom. Pohyb by 

pre každého z nás mal byť dennou samozrejmosťou, pretože pre naše telo 

predstavuje rovnako dôležitú nevyhnutnosť ako strava alebo spánok.  

 Pohybovou aktivitou nie je len posilňovanie vo fitness centrách, ale aj 

chôdza, plávanie, bicyklovanie a pod. Nájdite si pohybové aktivity, ktoré 

vás bavia. Dôležité je začať. Skúste občas namiesto jazdy autom ísť na 

nákup alebo do práce pešo, vystúpiť z dopravného prostriedku o zastávku skôr alebo namiesto 

výťahu použiť schody. Pohybovej aktivite by sme sa mali venovať aspoň 30 minút denne.  

 Chôdza je najprirodzenejšia forma pohybu a je to ten najjednoduchší spôsob ako si udržať 

optimálnu telesnú hmotnosť a kondíciu. Stále častejšie je možné vidieť turistov s 

"lyžiarskymi" paličkami v ruke aj v lete. Športové náčinie najprv vyhradené len pre lyžiarov 

zažíva nečakaný rozkvet. Slúži k zníženiu záťaže kĺbov, ale tiež k zvýšeniu športového 

výkonu. Ešte som o tom nepočuli? Ide o Nordic walking = chôdzu s oporou palíc; severská 

chôdza. Od atletickej chôdze sa odlišuje predovšetkým v tom, že chodec pri nej využíva 

teleskopické palice. Palice sú ľahké, so špeciálnym uchytením. Boli vyvinuté pre nordic 

walking, na výrobu sa používa vysokokvalitný a ľahký materiál. Sú vybavené kovovými 

hrotmi na hladký podklad a nasadzovateľnými gumovými papučkami na mäkký podklad. 

Dĺžku palíc si vypočítate: telesná výška mínus 50 cm. 

 

Pre koho je NW vhodný?  
 Nordic walking praktizujú ľudia so sedavým zamestnaním, pacienti s problémami v 

kolenách a s chrbticou, palice tiež poskytujú pocit opory predovšetkým pre starších 

ľudí. Je vhodný pre deti, pre dospelých, pre starých aj pre zdravých. Lekári odporúčajú 

tento druh športu aj pacientom postihnutým osteoporózou. Nordic walking je takmer 

dvojnásobne efektívnejší než bežná chôdza bez paličiek.  

 

Ako pôsobí nordic walking na naše zdravie?  

• posilňuje srdce, 

• reguluje krvný tlak a hladinu cholesterolu a triglyceridov v krvi, 

• zvyšuje príjem kyslíka a pozitívne pôsobí na pľúca, 

• efektívne spaľuje tuky, stabilizuje a redukuje telesnú hmotnosť,  

• posilňuje imunitný systém, 

• počas neho sa nielen nohy, ale aj horná časť tela intenzívne zapája do 

práce, takto sa svaly nášho tela hýbu na 90 %, 

• šetrí naše kĺby, 

• preťažovanie nosných kĺbov je o 30 % nižšie, preto je chôdza s oporou palíc vhodná pri 

degeneratívnych ochoreniach chrbtice, 

• uvoľňuje napätie v krku a ramenách. 

 

Ďalšie dôvody, prečo je NW obľúbený: - pri takejto chôdzi sa môžete pokojne 

porozprávať so svojimi spoluchodcami, pri NW ste v najkrajšej telocvični na svete, zvyšuje 

výkonnostnú aktivitu, odbúrava stres a agresivitu, spomaľuje proces starnutia. 
 

 Už grécky lekár Hippokrates považoval chôdzu za „najlepší liek pre človeka" a jedno 

porekadlo dokonca hovorí: „Mám dvoch lekárov, je to moja pravá a ľavá noha". 
 


