
Každoročne na tento deň 
pripadá Svetový deň zdravia 

(World Healthy Day), 
ktorý bol vyhlásený  

v roku 1950 Svetovou 
zdravotníckou organizáciou 
(WHO) ako pripomenutie 

vzniku WHO v roku 
1948.  

správanie situácia myšlienky emócie 



Motivácia zmeny – byť zdravý Nájsť motiváciu pre zmenu je 
jeden z najdôležitejších krokov. 
Pokiaľ chcete zmeniť akýkoľvek 

návyk prechádzate rôznymi 
stupňami motivačnej 

pripravenosti. 

Nechce sa mi ? 
 

Pôjdem do toho? 
 

Blížim sa k štartu! 
 

Som v akcii! 
 

Vydržím! 
 

Hrám ešte raz? 
 

Som víťaz! 
 

Zvoľte si svoj  

STUPEŇ ZMENY  
ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU 

Na tomto stupni ste vlastne 
spokojný a zatiaľ o zmene 

nepremýšľate. Zamyslite sa: Je 
nejaký rozpor medzi súčasným 
stavom a tým, čo pozitívne by 

mohla prieniesť zmena do života? 

Na jednej strane si zmenu 
prajete, na druhej strane sa vám 

do nej nechce. Pokiaľ  v 
bilancovaní ziskov a strát 

prevažujú zisky, postupujte do 
ďalšieho kola 

Rozhodujete sa , že je na čase so svojim 
životom niečo urobiť. Váhate, či vstúpiť 
do nového spôsobu života ,a je to len na 

vás, či to bude príjemné alebo nie.  
K tomu aby ste menili a zdokonaľovali 

svoj spôsob života, napomáha 
optimizmus, viera v seba, radosť z 

nového spôsobu života. 

Ste rozhodnutí pre zmenu vo svojom 
živote. Navyše ste si celkovo ujasnili, 

čoho sa zmena bude týkať. Pripravte sa 
na zmenu a začnite KONAŤ.  

Ako nájsť svoj cieľ: 
1) Určite si konkrétny cieľ napr. Chcem 

schudnúť, chcem prestať fajčiť... 
2) Zhodnoťte aktuálny stav, napr. 

Vážim...kg, Fajčím...cigariet/ za deň 
3) Skúste zamyslieť, čo by sa dalo urobiť 

pre zlepšenie vášho aktuálneho stavu 
4) Dôležitosť vytýčeného cieľa, 10 bodov 

najdôležitejšie ciele, problémy, ktoré 
vedú k nadváhe, 0 bodov – kvalite 
života nie sú podstatné 

5) Ako sa cítite na zvládnutie svojho 
cieľa, 10 bodov, čo vyriešite  

       najľahšie, 0 bodov, čo vám bude 
       robiť najväčší problém 
6) Vyberte si oblasť, kde máte  
       najvyšší súčet bodov,  a na to začnite 
       pracovať 

PRAJEME VÁM ABY STE DOSIAHLI VÍŤAZNEJ 
SEDMY 

Ak to nedosiahnete na prvý krát, nevadí. Je 
prirodzené otočiť  kruh zmeny  viac krát, kým 

dosiahnete svoj cieľ natrvalo.   
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Chcem zmenu – ako na psychiku 

EMÓCIE 

MYŠLIENKA 
EMÓCIE 

SPRÁVANIE 

Pokiaľ sa nezmení toxické 
prostredie, je potrebné, aby ste sa 
zmenili vy. Vy ste pánom situácie, 
nebuďte otrokmi iných. Snažte sa 

aby jedenie bolo vedomé, 
vychutnávajte ho všetkými 

zmyslami 

Pokiaľ zvládnete sféru myslenia, to 
znamená, že sa vám podarí zoslabiť silu 

viery škodlivých myšlienok, ste na 
najlepšej ceste si úbytok na váhe udržať. 
Učte sa myslieť, konať, a vôbec správať 

sa ako človek bez problémov s kilogramy 
navyše 

Používate jedlo v záťažových situáciach ako 
„uvolňovač“, neriešite podstatu problému, 

skôr naopak vytvárate priestor pre vznik 
problémov ďalších –vznik nadváhy. 

Uvoľnenie prostredníctvom jedla je len 
dočasné, preto riešte problémy hlavou a nie 
ústami. Trénujte, aby jedálny zlozvyk nebol v 

réžii autopilota (nevedomé správanie ) a 
vedome hľadajte vhodné riešenia 



Chcem zmenu – ako na výživu 

biele pečivo, 
pečivo 

 z lístkového cesta, 
zapekané müsli 

viaczrnné pečivo, 
vianočka, 

piškótová roláda, 
sypané müsli 

celozrnné 
pečivo, ovsené 

vločky 

smotana, šľahačka, 
smotanové jogurty, tvrdý 
syr 45%  (čedar, gouda, 
ementál, eidam), 40% 

tavený syr, mascarpone 

30% tvrdý syr, 
menej ako 40%  

tavený syr 

20% tvrdý syr, 
cottage, 

mozzarella light, 
ricotta 

bravčové mäso, kačacia a 
husacie mäso, mleté 
mäso, tučné salámy, 

klobásy, , párky, slanina 

kuracie stehno, morčacie 
stehno, bravčové stehno, 

hovädzie, králik, losos, 
zverina, šunka, ryby v 
oleji, údené ryby, celé 

vajce, žĺtok 

kuracie prsia, morčacie 
prsia, panenka, treska, 

šťuka, pstruh, šunka 
kuracia, ryby vo vlastnej 

šťave, bielok 

smažené zeleninové 
čipsy, vypražená 

zelenina, sušené ovocie, 
ďatle, kandizované 

ovocie, strúhaný kokos, 
solené orechy 

hrášok, kukurica, 
avokádo, banány, figy, 
mango, olivy, nesolené 

orechy, mak, slnečicové, 
ľanové, sezamové 

semiačka 

brokolica, cuketa, 
fazuľky, paprika, 

paradajky, redkvičky, 
špenát, broskyne, jablká, 

hrušky, maliny, 
pomeranč, kaštany  



ako na pohyb Chcem zmenu  

úprava metabolizmu sacharidov 
a tukov 
zvýšenie citlivosti inzulinových 
receptorov vo svaloch 
zníženie hladiny elkového 
cholesterolu a rizika vzniku 
aterosklérozy a ICHS  
 

posilnenie funkcie srdcového a 
cievneho systému 
nárast aktívnej telesnej hmoty 
(svalov) 
 

spevnenie oslabených svalov 
pretiahnutie skrátených svalov 
spevnenie kostí (prevencia 
osteopórozy) 


