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PRAJEME VÁM ABY STE DOSIAHLI VÍŤAZNEJ
SEDMY
Ak to nedosiahnete na prvý krát, nevadí. Je
prirodzené otočiť kruh zmeny viac krát, kým
Nechce sa mi ?
dosiahnete svoj cieľ natrvalo.
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 preniesť zmena do života?

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

Ako nájsť
svoj cieľ:
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

Zvoľte si svoi
stuneň zlemy
životmého
štýku.

Pôjdem do
toho?
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

Som v akcii!

Blížim sa k štartu!

Ste rozhodnutí pre zmenu vo
svojom živote. Navyše ste si
celkovo ujasnili, čoho sa
zmena bude týkať.
Pripravte sa na zmenu a
začnite KONAŤ.

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.

Nájsť motiváciu pre zmenu je jeden z najdôležitejších krokov. Pokiaľ chcete
zmeniť akýkoľvek návyk prechádzate rôznymi stupňami motivačnej
pripravenosti.
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Keď pravidelne pri zapnutí televízii pustíte do čipsov, či
orieškov, u knihy vytiahnite čokoládu, ku káve si dáte sušienku
vypestujete si sieť podmienený reflex ako pes. Zabliká
obrazovka a vy sa pustíte do jedla aj keď nemáte hlad.
Pokiaľ presuniete k jedlu ďalšie podnety, ako káva, kniha,
cesta okolo pekárni a podobne, spustí tieto podmienené
podnety tú istú reakcií – túžba po dobrých pocitoch z jedla
(hovoríme o spúšťačoch)
Budovanie
nových návykov
začína
mapovaním
spúšťačov.

Všimnite si akékoľvek malý úspech a zvýraznite
svoje dobré pocity niečim príjemným.
Čiastkové ciele a dobrý pocit zo seba sama, že
ste to zvládli, Vás potom motivujú k vytváraniu
ďalších nových návykov.
Preorganizujte si prostredie tak, aby pracovalo
pre Vás. Najlepším riešením je spúšťací podnet
vylúčiť . Pokiaľ to nejde je nutné sa naučiť na
tento podnet reagovať inak - namiesto jedenia
čipsov pri TV radšej cvičenie rotopedom a
pozeranie TV.

Stanovte si reálny cieľ. Nepoužívajte slovko
nikdy – napr. už sa nikdy nedotknem
sladkého či čipsov. Trénovaný návyk si
rozdeľte do menších cieľov.
Zmapujte si spúšťač enevhodného návyku
napr. televízia – čipsy , káva – koláč...Je
potrebné sa naučiť prerušiť spojenie medzi
spúšťačom a jedlom na viac.
Často jete a ani si to neuvedomujete a
najviac nie je to kvôli hladu. Zmapujte
konkrétne nevhodný návyk.
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EMÓCIE

V tejto kapitole sa sústredíme na vnútorné podnety – emócie, ktoré spúšťajú emočný
hlad. Pokiaľ máte strach, niečo vás trápi, ste nervózni, osamelí, nudíte sa a pod., máte
často sklon sa zbavovať sa týchto nepríjemným stavov jedlom. Nemusia to byť len
negatívne emočné stavy, i chvíle pokoja a pohody môžu podnecovať ku konzumácii
jedla pre posilnenie pozitívneho prežívania

Váš problém môže spočívať v nevhodnom spojení podnetu (napr. konflikt,
stres...) a reakcia – naučené správanie (napr. nadmerná konzumácia
sladkostí). Na stres reagujete konzumácii sladkého, napätie povolí a vy ste sa
teda bezprostredne odmenili pozitívne. Preto toto nevhodné správanie
budete opakovať.

1. Dodržujte pravidlo, že v stave najväčšieho rozrušenia,
nebudete napätie uvoľňovať jedlom.

Pokiaľ sa vám spočiatku
nebude dariť riešiť stresy
bez jedla, vyberajte si
aspoň potraviny menej
kalorické a jedzte ich
pomaly a vedome.

Konečným spúšťačom k jedlu najviac nie
sú často samotné situácie, ale emócie,
ktoré vo vás situácie vyvolávajú , alebo
myšlienky, ktoré sa za touto emóciou
stoja. Zmapujte ich.

2. Ohodnoťte intenzitu hladu a uvedomte si, že nejde o
fyziologický hlad, ale o emočný. Uvedomte si emóciu,
pomenujte ju a tím získate odstup

3. Pripravte si dopredu zoznam príjemným alternatívnych
činností nezlučiteľným s jedlom (napr. zavolám kamarátke,
pôjdem na prechádzku)

4.

Pokúste sa pozitívne preznačkovať svoj návyk. Vybavte si
vo chvíli napätia, príjemné emócie spojené so zmenou (napr.
vaše zdravé telo plné energie)

5. Môžete využiť relaxáciu, automasáže, vedomé dýchanie
atď.

Stanovte si ako budete na danou
emóciu reagovať inak ako
jedlom. Začnite s tou situáciou a
Zmapujte si koľko a čo zjete v emóciou, ktorá je podľa Vás ku
zvládnutiu najednoduchšia
dôsledku tzv. emočného hladu.

Odmenou je skvelý pocit, že ste
to zvládli. Dôležitú rolu zohráva
aj spätná väzba, t.j. oceňovanie
úspechu vašimi blízkymi
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MYŠLIENKA

EMÓCIE

SPRÁVANIE

Konečným spúšťačom „k jedlu
najviac“ nie sú často samotné
situácia ani emócie, ktoré vo vás
situácia vyvolávajú, ale myšlienky,
ktoré za touto emóciou stoja.
Pokúste sa ich identifikovať, často
je ľahšie si uvedomovať emócie
než myšlienky.

Myšlienky neustále sa prichádzajú
o odchádzajú a ani by ste si to
uvedomovali, môžu negatívne
ovplyvňovať vaše emócie a
správanie a spôsobovať tak
problémy. Je teda dôležité si
uvedomiť ako konkrétne nevhodné
myšlienky negatívne ovplyvňujú
vaše emócie a správanie.

V tejto kapitole sa sústredíme na myslenie, ktoré vedie často „k
jedlu najviac“ , ktoré si ani neuvedomujete. Oprávnene sa hovorí, že
hlava je pri chudnutí dôležitejšia ako žalúdok, nestačí sa teda
zaoberať len výživou. Nevhodné myšlienky často roztáčajú bludný
kruh jojo efektu a ich ovplyvniť sa pri zvládaní kíl najviac veľmi
podceňuje
Nestaňte sa otrokom toho, čo pôvodne malo prinášať potešenie.
Neustále zaoberanie sa jedlom a myšlienky týkajúce sa chudnutia
by vám nemali odčerpávať životnú energiu. Jedlo by malo slúžiť k
ukojení hladu a malo by prinášať prirodzené potešenie.

1. Učte sa reagovať na svoje iracionálne
myšlienkové pochody – použite k tomu
vnútorný monológ – vytvárajte proti
argumenty
2. Rozum ovplyvní emócie – učte sa
upevňovať pozitívne myšlienky
3. Všímajte si chyby tzv. černobiele
myslenie – buď - alebo
4. Pokiaľ vybočíte zo svojich plánov ,
neberte to ako zlyhanie, ale ako príležitosť
naučiť sa situácie riešiť lepšie do budúcna.

Vytýčte si naozaj reálny cieľ, čo
sa týka množstva z chudnutých
kilogramov, tak aj spôsobu
dosiahnutia cieľu. Nežiadajte po
sebe 100% úspech.

Naučte sa mať rád/rada samých
seba pre svoju osobu a nie pre
svoje úspechy. Nečakajte na
uznanie druhých, môžete sa mať
radi i bez názoru druhých. Uvažujte
o svojich úspechov, nie o
nedostatkoch. Pozitívna myseľ vám
otvorí cestu i k láske k druhým
ľuďom.

PRACOVNÝ LIST

Záznamový list: Stres riešim jedlom
deň

0.

Situácie, emócie

cieľ

metóda
k dosiahnutiu
cieľa

Splnil/a
áno, čiatočne,
nie

Odmena

rozčúkik la šéf

nezjem
onkátjy

budel sa chvíľu
roznrávať s
jokegyňou

ámo

nôidel do
kina

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Autorky: PhDr. Iva Málková, © STOB 2017

PRACOVNÝ LIST

Záznamový list: Pohodu posilňujem jedlom
deň

0.

Situácie, emócie

cieľ

metóda
k dosiahnutiu
cieľa

Splnil/a
áno, čiatočne,
nie

Odmena

Pohoda u tekevízie

mebudel iesť
u tekevízie

na stole budem
lať nohár čistei
vody

ámo

lál zo seba
dobrý nocit

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Autorky: PhDr. Iva Málková, © STOB 2017

PRACOVNÝ LIST

Záznamový list: Jem v dôsledku nakupovania
deň

Konkrétny problém

cieľ

metóda
k dosiahnutiu
cieľa

Splnil/a
áno, čiatočne,
nie

Odmena

0.

Musíl júniť
lamžekovi sakálu

mebudel iesť
sakálu

Nájun odkoží
do chkadmičjy
lamžek

ámo

Kúnil si
časonis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Autorky: PhDr. Iva Málková, © STOB 2017

PRACOVNÝ LIST

Záznamový list: Myslenie buď - alebo
deň

Negatívna myšlienka

Ako si verím 10-1

protiargument

0.

Nesliel norušiť diétu

10

Robiť chyby ie
morlákme

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Autorky: PhDr. Iva Málková, © STOB 2017

Ako verím
pôvodnej myšlienky
10 - 1

8

PRACOVNÝ LIST

Záznamový list: S kilami najviac nemôžem
deň

Negatívna myšlienka

Ako si verím 10-1

protiargument

0.

Keď sol tučmý/á ,
melôžel cvičiť

10

Po cvičemí sa
budel cítiť kenšie

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Autorky: PhDr. Iva Málková, © STOB 2017

Ako verím
pôvodnej myšlienky
10 - 1

6
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Výživa ovplyvňuje nielen vaše kilogramy, ale i zdravie a následne takisto dĺžku života, a to
až v 40%. Môže pôsobiť ako faktor pozitívny, ale i negatívny. Záleží len na vás ako stravou
vášmu zdravotnému stavu prospejeme alebo naopak zhoršíte.

Dajte si v rámci
stravovania
konkrétny a
predovšetkým
dosiahnuteľný
cieĽ.

Slúžia predovšetkým ako zdroj
energie pre všetky základné
životné funkcie. Sú obsiahnuté
takmer vo všetkých potravinách
– obilniny, strukovinách,
sladených výrobkoch, ovocí a
zemiakoch a.i.
Polysacharidy – sú pre
organizmus prospešnejšie, ďalej
sa štepia a lepšie sýtia. Medzi
polysacharidy sa radí vláknina.

Nezabudnite, že
jedálniček Vás
musí upokojovať,
len tak u neho
môžete vydržať
dlhodobo.

Sú najkoncentrovanejšie
zdrojom energie. Tuky majú
podľa svojho zloženia v
organizmu rôzne funkcie.
Niektoré typy tukov sú
nepostrádateľné a nemôžeme
ich z jedálnička vylúčiť, niektoré
naopak môžu nášmu organizmu
škodiť

Bielkoviny sú nutné pre látkovú
výmenu (metabolizmus), pre
obranyschopnosť (imunitu), a
takisto sú dôležitým stavebným
materiálom. Ich príjem je veľmi
dôležitý pri chudnutí preto, aby
nedochádzalo k úbytku svalovej
hmoty. Sú obsiahnuté najmä v
mäse, mliečnych výrobkoch
syroch, vajciach, strukovinách.
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Pečivo

Mäso

Mkiečme
výrobjy

Zelenina
a ovocie

maivhodmeišie

vhodmé

mailemei vhodmé

celozrnné pečivo,
ovsené vločky

viaczrnné pečivo,
vianočka, piškótová
roláda, sypané
müsli

biele pečivo, pečivo
z lístkového cesta,
zapekané müsli

kuracie prsia,
morčacie prsia,
panenka, treska,
šťuka, pstruh, šunka
kuracia, ryby vo
vlastnej šťave,
bielok

kuracie stehno,
morčacie stehno,
bravčové stehno,
hovädzie, králik,
losos, zverina,
šunka, ryby v oleji,
údené ryby, celé
vajce, žĺtok

20% tvrdý syr,
cottage, mozzarella
light, ricotta

30% tvrdý syr,
menej ako 40%
tavený syr

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

brokolica, cuketa,
fazuľky, paprika,
paradajky,
redkvičky, špenát,
broskyne, jablká,
hrušky, maliny,
pomeranč, kaštany

hrášok, kukurica,
avokádo, banány,
figy, mango, olivy,
nesolené orechy,
mak, slnečnicové,
ľanové, sezamové
semiačka

smažené zeleninové
čipsy, vypražená
zelenina, sušené
ovocie, ďatle,
kandizované ovocie,
strúhaný kokos,
solené orechy

bravčové mäso,
kačacia a husacie
mäso, mleté mäso,
tučné salámy,
klobásy, , párky,
slanina
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maivhodmeišie

vhodmé

mailemei vhodmé

repkový olej,
olivový olej

Slnečnicový olej,
maslo, bravčová
masť

kokosový tuk,
čiastočne stužené
tuky, pokrmové
tuky

varené zemiaky,
zemiaková kaša,
celozrnné cestoviny,
kuskus, ryža natural,
pohánka, quinoa,
celozrnné pečivo,
šošovica, fazuľa, hrach

cestoviny, ryža lúpaná,
zemiakové hranolky
pečené na sucho,
pečené zemiaky, biele
pečivo, knedle, sojové
bôby, sterlizovaná
fazuľa s omáčkou

vyprážané hranolky,
krokety, zemiakový
šalát s majonézou

voda, slabo
mineralizované
vody bez príchute,
nesladený čaj, káva
bez cukru,
nealkoholické pivo,
vínny strik

nápoje sladené
sladidlom, džús,
zeleninové šťavy,
pivo, suché víno

sladené limonád,
sladené minerálne
vody, sladené ľadové
čaje, energetické
nápoje, destiláty, likéry,
sladké víno, miešané
nápoje

domáca zmrzlina z
tvarohu alebo
jogurtu a ovocie

horká čokoláda,
celozrnné sušienky,
orechové tyčinky,
želatinové bonbóny,
ovocná torta, piškotový
koláč, tvarohové
zmrzliny, slané tyčinky

mliečna čokoláda,
sušienky s náplňou,
maslové sušienky, tvrdé
bonbóny, torta s
maslovým krémom,
čokoládový
koláč,cheesecake,
brownies, smotanová
zmrzlina, chipsy, crackery

Tuky

Príkohy,
strukoviny

Nánoie

Sladkosti

STRANA

Raňaijy – štartér zdravých raňaioj
Menej kalórii na obed
Menšie riziko večerného
prejedania

Potlačenie
génov obezity

Protizápalový a
antioxidačný efekt

Menej zbytočných kalórii
počas dňa

Kvakitmé raňaijy
Zvýšený metabolizmus
Lepšia nálada  menšie riziko
psychogénneho jedenia

1) zdravé prospešné raňajky môžu byť na sladko aj na slano
2) príjem tekutín 0,3 – 0,5 l najlepšia vlažná voda alebo
bylinkový čaj
3) pauza 15 minút (môžete sa vtedy napr. umyť, obliecť)
4) samotné raňajky
5) po kvalitných raňajkách by ste aspoň 3-4 hodín nemali
cítiť hlad
6) raňajky sa môžu viac- menej opakovať dookola
1) Komplexné sacharidy a vláknina – obilniny, obilné vločky, celozrnné
pečivo, celozrnný knackebrot (kritérium celozrnného pečiva – má obsahovať
aspoň 70% celozrnnej alebo grahamovej múky)
2) Ľahko stráviteľné bielkoviny mliečne výrobky (optimálny obsah tuku 23%), sojové mlieko, jogurty, strukovinové nátierky, kuracia šunka, netučný
syr a tvaroh, cottage syr
3) Bezpečný tuk orechy, avokádo, olejnaté semená (ľanové, slnečnicové,
tekvicové)
4) Jednoduché sacharidy med, ovocie, sušené ovocie, javorový sirup
5) Antioxidanty surové ovocie, zelenina, zeleninové šťavy (radšej zjedzte
jeden pomaranč a vypite pohár vody, ako by ste mali vypiť pohár
pomarančového džúsu )

Zdroj: BUKOVSKÝ, Igor. Plán B 30 dňový manuál zdravého chudnutia.2015
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Zobudiki ste sa, dýchate (cekú moc ste dýchaki bez toho, aby ste ma to lusek čo kem
nolyskieť), srdce vál stáke nracuie, nočuiete a vidíte – je mový deň. Nie je to
dôvod ma veľjú radosť a vďačmosť.

Čistá vlažná voda
Pohár až dva

Raňaijy
Ak nič z toho, tak si
aspoň pridajte k svojim
raňajkám nejakú
zeleninu a ovocie

Skôr ako začnete

Sladké: kaša z vašich obľúbených obilninových vločiek uvarená vo
vode alebo v mlieku, mletá škorica, akékoľvek sezónne ovocie, med
Tip: ak chcete , aby bola vaša kaša hladká a krémová, vločk môžete
pomlieť
Slané: celozrnné pečivo so strukovinou nátierkou, paradajky, olivový
olej, bazalka
Tip: pri výbere celozrnného pečiva je rozhodujúce jeho zloženie a
konzistencia, nie farba – pozor na zafarbené výrobky

niečo jesť , položte si otázku: idem jesť
preto, lebo mám hlad alebo preto, lebo
mám chuť?
 žiadne hodnotenie  žiadne výčitky
 len si uvedomujte svoje situácie, stavy
a emócie

Obed

Jedli by
ste?
Výťah nespaľuje žiadne
kalórie

 zeleninová polievka (bez zásmašky, smotany, bujónu a zemiakov)
 Bylinky podľa chuti (pažitka, oregano, tymián, rozmarín, kôpor)
 Ryža natural s dusenou zeleninou a červenou fazuľou  cesnak 
olivový olej  bylinky podľa chuti  parmezám

Mám hlad!
Dajte si jablko, banán,
zopár orechov alebo
kúsok horkej čokolády.

Večera
 zelenina/ bielkovina veľká porcia
miešaného zeleninového šalátu so
šošoviciou alebo cícerom  bielkovina
cottage cheese  tekvicivý olej  sacharidy
celozrnné pečivo

Skôr než prídete domov
Zjedzte stredne veľký banán a hrsť
vlašských orechov

Zdroj: BUKOVSKÝ, Igor. Plán B 30 dňový
manuál zdravého chudnutia.2015

STRANA
Dojážete to. Je to otrenamá fráza. Viete všaj, číl sa hkavme kíšia ľudia , jtorí sú nri chudmutí úsnešmí
od tých meúsnešmých? Výberol z rôzmych ložmostí a nrístunol j ich reakizácii. To ie všetjo. Žiadma
revokúcia, sústreďte sa radšei ma jaždodemmé lakičjosti. Vyberte si ajtívmy nrístun. Každý deň budel
asnoň dve mové lakičjosti robiť kenšie. A za lesiac lôžete dosiahmuť veľjé zlemy

Čistá vlažná voda
Pohár až dva alebo
vlažný bylinkový
čaj (navariť večer)

Raňaijy
Ak nič z toho, tak si
aspoň nejedzte nič z
bielej múky  jedzte
zásadne a len celozrnné
pečivo, chlieb

Sladké: kaša z vašich obľúbených obilninových vločiek uvarená vo
vode alebo v mlieku, mletá škorica, akékoľvek sezónne ovocie,
posekané vlašské orechy , med alebo javorový sirup
Slané: celozrnné pečivo , nízkotučný cottege cheese, paprika, mrkva,
olivový olej, oregano

„Môžete si myslieť,
že to nedokážete – alebo si môžete
myslieť, že to dokážete. V oboch
prípadoch máte pravdu“
Henry Ford

Obed

Výťah nespaľuje
žiadne kalórie

Párkrát pár poschodí
pešo

 zeleninový šalát podľa chuti  olivový olej, balzamikový ocot, korenia
a soľ (nie biely dresing)
 Pečený losos na olivovom oleji  petržlenová vňať  citronová šťava
 dusená zelenina  ryža natural

Doteraz ste možno pili, keď
ste boli smädní. Napite sa
skôr, ako cítite smäd. Aj pri
chudnutí ma zmysel.

Večera
 Zelenina veľká porcia miešaného
zeleninového šalátu  bielkovina kuracie
prsia  tekvicivý olej  sacharidy celozrnné
pečivo

Skôr než prídete domov

zjedzte pár sušených fíg  za hrsť
orechov (nepražené, nesolenél, bez
polevy)
prejdite sa aspoň 30 minút

Zdroj: BUKOVSKÝ, Igor. Plán B 30 dňový manuál zdravého chudnutia.2015

STRANA

Tešíte sa už ma raňaijy? Nie? Beda! A jeď budete o chvíľu iesť, dobre sa nozrite
ma svoie iedko: ie úžasmé, že lôžete dmes raňaijovať Ámo, teraz je dobre.
Poďajuite sa, že lôžete lať sjveké raňaijy.

Raňaijy
Ak nič z toho, tak si
aspoň to svoje maslo
nenatierajte na hrubo iba natenko.

Sladké: kaša z vašich obľúbených obilninových vločiek zmiešané so
strúhaným jablkom a bielym jogurtom, lyžička kakaa, akékoľvek
sezónne ovocie, posekané para orechy , med alebo javorový sirup
Slané: celozrnné pečivo , nízkotučný cottege cheese, paprika, olivový
olej, oregano

Máte na niečo chuť?
Človek je jediná bytosť, ktorá sa dobrovoľne a
s radosťou prejedá, hoci nie je ani hladná. To
preto, lebo človek je emočná bytosť. Ako sa
práve teraz cítite? Skúste, čo najpresnejšie
pomenovať svoje emócie.

Obed

Svaly vyplavia irizín  zvýšený
metabolizmus (aj keď si vzápäti sadnete )

Kedykoľvek

 paradajková polievka (bez smotany)  parmezám  bazalka 
kurkuma  štipka kajenského korenia
 drobné celozrnnécestoviny s bazalkovým pestom a kuracím mäsom
nakrajaným na kocky
 šalát z rukoly

Teória diétnej relativity
„Iba blázon robí dookola
stále to isté a očakáva iný
výsledok “
Albert Einstein
Zdroj: BUKOVSKÝ, Igor. Plán B 30 dňový
manuál zdravého chudnutia.2015

počas dňa pocítite chuť na jedlo,
skôr než niečo zjete, položte si
najprv otázku: Mám hlad alebo
mám iba na niečo chuť? –stačí,
ak si toto budete uvedomovať

Večera
 Zelenina šalát z dusenej brokolice a
surových paradajok  tekvicový olej
 bielkovina tuniak vo vlastnej šťave 
parmezám  sacharidy celozrnné hrianky

STRANA

Snrievodca bikamcie tejutím
Zdroj: BUKOVSKÝ, Igor. Plán B 30 dňový manuál zdravého chudnutia.2015

Ráno pred jedlom
2 poháre vlažnej vody pred
raňajkami alebo vlažný
bylinkový čaj bez cukru

2
RÁNO

 Koľko? Ráno nalačno 3 – 8 dcl, počas dňa ďalšie 2 l, ale všetko je
individuálne. Pite skôr ako ste smädní
 Teplé alebo ľadové? Vlažný nápoj poskytne telu vodu najrýchlejšie a
bez toho ., aby sliznice zažili teplotný šok
 Polievka sa počíta: Áno, ak nie je smotanová alebo gúľášová

1
PRED

Tipy ako na to...

JEDLOM

8

Ďaľšie rady...

Kedykoľvek

 Ovocie sa počíta surové a mrazené, áno, sušené.
 Čítala som, že káva sa počíta nepočíta sa, skôr dehydratuje
 Podporuje ľadová voda chudnutie otužovanie podporuje aktivitu
metabolizmus. Neodporúčam piť ľadovú vodu skôr kvôli zubom a
sliznici tráviaceho systému

1

PRED SPANÍM

POHÁROV VODY
počas dňa pocítite chuť na jedlo,
skôr než niečo zjete, skúste sa
najprv napiť pohár vody,
pretože niekedy smäd je
maskovaný hlad

Ďakšie tiny....
 Narúša pitie nápojov počas jedla naše trávanie? Áno, ak vypijete
počas jedla veľa tekutín (= viac ako 3 dcl) alebo pijete sýtený nápoj.
Ak by ste počas jedla smädní, radšej sa napite – ale nie pol litra za
sekundu
 Čo alkohol? 1 gram etanolu obsahuje viac kalórii ako cukor a
bielkoviny a každý alkohol obsahuje navyše aj nejaký cukor

Večera

Olovrant

Obed

Desiata

Raňajky

čas konzumácie

100g
1 čl
200 g
150 g

jogurt s ovocím (jahody, marhuľa)

javorový sirup

zeleninový šalát

kuracie mäso

50 g
1 čl
10 g

cereálne pečivo

maslo

eidam syr

nejedol/ nejedla som

50 g

50 g

1 čl, 2 x 10 g

2 x 250 ml

porcia

2x10 g znamená:
Káva, čaj s cukrom 10 g šunky
10 g syra
maslo, eidam syr, 96% šunka
maslo
1 čl – čajová lyžička
cereálny chlieb
1 pl – polievková lyžica
paprika, uhorka, paradajky, šalát

názov potraviny

4

5

1

3

0

hladu 0-5

úroveň

250 ml vody

250 ml sladený čaj

príjem tekutín

17:30, doma

čaj

250 ml nesladený

250 ml voda

Úroveň hladu:
práci pocit hladu 250 ml čaj
0 – 9:30,
veľmivveľký
1 – veľký pocit hladu
2 – stredný pocit hladu
3 – mierny pocit hladu
4 – malý pocit hladu
5 – žiadny pocit hladu
12:30, v práci
250 ml voda

6:30, doma

čas a miesto

PRACOVNÝ LIST

Záznamový list: Stravovací denník - vzor

Večera

Olovrant

Obed

Desiata

Raňajky

čas konzumácie

názov potraviny
porcia

Meno a priezvisko.......................................................................................................................................

hladu 0-5

úroveň
čas a miesto

príjem tekutín

Dátum...............................Deň......................................................

PRACOVNÝ LIST

Záznamový list: Stravovací denník

STRANA

Pretiahnutie skrátených
svalov

Spevnenie oslabených
svalov

Posilnenie funkcie srdcového a
cievneho systému

Spevnenie kostí
(prevencia
osteoporózy)

Prečo byť fit?

Aktívny nárast
svalovej hmoty

Zvýšenie energetického výdaja
a zníženie nadváhy a obezity

Zlepšenie funkcie tráviaceho
traktu. posilnenie funkcie
imunitného systému

Úprava metabolizmu
sacharidov a tukov

Dôkežité rady

Vyberte si pohyb, ktorý Vás naozaj bude baviť a bude odpovedať
Vášmu zdravotnému stavu. Pre každého bude frekvencia a intenzita
pohybu individuálna. Nižšie uvedené príklady výpočtov a pásma berte
ako orientačné vodítko k výpočtu pohybovej záťaže
TABUĽKA ZÁŤAŽOVÝCH PÁSIEM

200

Pulzy za minútu

180
160
140
120
100
80
20 25

30

35

40 45
vek

50

55

60

65

Frekvencia pohybu
 To znamená ako často a ako dlho sa
hýbať bez prestávky
 Zdravý dospelý človek by sa mal
venovať 150 minút týždenne o
intenzite 50-75% TF. Pri chudnutí sa
všeobecne doporučuje cvičiť v
intenzite 50 – 60% TR
 Rutinný pohyb by sa mal zaradiť každý
deň.

Intenzita pohybu

 Hrubým ukazovateľom intenzity cvičenia je tepová
frekvencia (TF) – počet tepov za minútu
 orientačná intenzita pohybu vzhľadom k veku Vám
ukáže tabuľka záťažových pásiem. Ak chcete schudnúť,
mala by sa vaša TF pohybovať v pásme redukcia
nadváhy, ak chcete  kondíciu, tak potom v pásme
aerobný tréning, nemali by sta sa dostať do pásma
anareobný tréning, táto intenzita je príliš vysoká

Výpočet tréningovej TF

TR (teor) TFmax(teor) -TFpokoj
teoretická
tepová rezerva

max tepová
rezerva
(220 – vek)

hodnota
pokojového tepu

Optimálna TF – je možné spočítať ako súčet kĺudovej frekvencie
a 50 až 80% teoretickej tepovej rezervy
TF pokoj + 0,5TR (teor) alebo TF pokoj + 0,8TR (teor)
Nižšie hodnoty sú optimálne pre staršie osoby , so zdravotnými
problémami alebo začiatočníkov
Príklad.: 40r, zdravý jedinec, TF v pokoji 60 tepov/min
optiimálna tréningová TF60+0,8x (220-40-60)156 TF/min.

STRANA

Nájdite si vhodnú motiváciu a
nastavte si reálne ciele.
Kvalitnému životu stojí za to
priniesť obeť a najviac pohyb po
nejakej dobe za obeť nebudete
považovať, bude pre vás
obohatením života.

Pokiaľ ste
roky necvičili,
zavrite oči a
predstavte si ,
aký druh
pohybu by
Vám
vyhovoval.

Verte si, máte právo
prežiť kvalitný život
plný pohybu s telom
akýkoľvek hmotnosti
a akéhokoľvek veku.

Môže ho vykonávať
jednoducho každý, kto je
schopný chôdze. Napr.
zaparkujte auto ďalej od
cieľa, nepoužívajte výťah,
eskalátory a pod.

Je akýkoľvek
cielený pohyb,
ktorý je dopredu
plánovaný a vedie
k navýšeniu vášho
denného
energetického
výdaja.

Využite pozitívny
vplyv spoločného
pohybu v partii, s
kamarátkou alebo s
trénerom.

STRANA

Rutimmý nohyb

„Život je pohyb“

Aristoteles
Snažte sa, aby rutinný pohyb sa stal súčasťou vašej
každodennej aktivity. Každý deň urobte jednu až dve z týchto
aktivít a tím zvyšujete svoj denný rutinný pohyb. Kondície
každého z Vás je individuálna , budete sa cítiť dobre a bez
väčšej únavy, skombinujte viac rutinných činnosti. Tieto aktivity
by sa mali stať vašou bežnou rutinou

Ľahšia verzia
Choďte do
blízkeho
okolia pešo

Choďte
pešo 1
poschodie

Pohybujte
sa

Choďte
vytriediť
odpad a
vysypať kôš.

Choďte pešo
i na väčšie
vzdialenosti

Choďte viac pešo

Vystupujte
o zastávku
skôr

Zaparkujte
ďalej od
domu, potom
choďte peši

Náročmeišia verzia

P

Vystupujte
o zastávku skôr
a choďte peši

Vystupujte
o dve a viac
zastávok
skôr

Nechoďte výťahom

Choďte po
schodoch
niekoľko
poschodí

Pri telefonovaní
nestojte na mieste

Cielene
choďte väčšie
vzdialenosti
sem a tam

Auto neparkujte v
cieli

Vytriedenie
odpadkov

P

Parkujte ďalej od
domu, ale i od
zamestnania, od
obchodu atď. a
choďte viac pešo

Choďte
vytriediť odpad
a vysypať kôš
každý deň.

STRANA

Rutimmý nohyb

Stupňovanie vzdialenosti, náročnosti terénu a
predlžovanie úseku a aktivitu si plánujte sami na
mieru. Keď to ide, majte vhodnú a pohodlnú
obuv.

Ľahšia verzia
Venčite
psíka okolo
domu
Dajte si
odpadkový kôš
ďalej od stolu a
dvíhajte sa k
nemu.

„Dovoľte aby cvičenie
bolo to, čo vám uľaví
od stresu,
nie jedlo.“

Náročmeišia verzia
Venčenie psa
Chôdza
v zamestnaní

Venčite psíka na
dlhšej trati ako ste
zvyknutý a
svižnejšou chôdzou

Choďte ku košu, ku
kopírke, riešte veci
osobne a nie
emailom, viac sa
pohybujte po
chodbe.

Zotrite
podlahu
v izbe.

Vytieranie podlahy

Zotrite
podlahu v
celom byte,
chodbu.

Poupratujte
izbu.

Pratanie

Poupratujte
celý byt.

Utrite prach

Utrite prach
v celom byte.

Záhradné práce

Vyplejte záhon,
pokoste
trávnik, polejte
záhradu.

Utrite prach
v miestnosti.

Presaďte
kvety,
vyplejte
záhon.

STRANA
Pokiaľ v súčasnej dobe necvičíte pravidelne a nevykonávate žiadnu pohybovú
aktivitu , je to najlepšou voľbou chôdza. Podľa výskumov pravidelná svižná chôdza
výrazne prospeje srdcu a prispieva ku zníženiu rizika vzniku, či rozvoja cukrovky a
iných zdravotníckych komplikácii

20 – 30 minút
Dve hodiny svižnej
chôdze týždenne

(20 – 30 minút denne)

Ajo začať
 Prvý týždeň prechádzajte sa voľným krokom denne podobu cca 30
minút, ak ste nasledujúci deň unavený, vykonávajte prechádzky každý
druhý deň alebo si rozdeľte prechádzku počas dňa 3x 10 minút
 Nasledujúce týždne sa pokúste dosiahnuť každý deň 45 minút
prechádzky voľným tempom
 Trasa a krokomer vyberajte si vhodné trasy s prírodným povrchom
(parky, lesné cesty a atď.). Výbornou motivačnou pomôckou pre
kontrolu na vyšovania chôdze je krokomer.

Ajo zvyšovať záťaž
 Ak ste schopný zvládnuť denne bez väčších pocitov únavy 45
minút prechádzky , môžete záťaž cielene zvyšovať
 Každú prechádzku začínajte 5 minútovou zahrievacou pozvoľnou
chôdzou a pripravte tak telo na pohyb, nezabudnite zaradiť pár
preťahovacích cvikov

Každý krok sa počíta
„Každým malým úspechom
ste bližšie k väčšiemu
úspechu, tak vstaňte a
nečakajte. Každý krok sa
počíta.“

Ajo zvyšovať záťaž
 potom chôdzu zrýchlite tak, aby ste dosiahli optimálnu
(tréningovú) pulzovú frekvenciu, teda 50 – 75% pulzovej
rezervy (strana 12) , v tempe pokračujte 5 minút, potom
zvoľnite a ďalších 5 minút sa pri pomalom tempe uvoľňujte.
 Postupne fázu rýchlej chôdze predlžujte a zvyšujte tak svoju
zdatnosť

PRACOVNÝ LIST

Záznamový list: Vyplňte si plán na 1. týždeň
deň

1. aktivita

splnené

2. aktivita

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Autorky: Bc. Jitka Horáková , PhDr. Iva Málková, © STOB 2019

splnené

PRACOVNÝ LIST

Osobný plán postupného zvyšovania kondície - chôdza
Tento 10 týždenný plán je pripravený hlavne pre začiatočníkov, ich počiatočná kondícia je
nízka. Osoby kondične pokročilé si môžu časy v kolónke chôdza zdvojnásobiť, čím sa
osobný plán stáva náročnejší. Chôdzu vykonávajte minimálne 3 krát do týždňa, optimálne
denne.

týždne

zahriatie +
natiahnutie

chôdza
50-75% TR

spomalenie +
natiahnutie

chôdza

rýchla chôdza

chôdza

celkom

1.

5 minút

5 minút

5 minút

15 minút

2.

5 minút

7 minút

5 minút

17 minút

3.

5 minút

9 minút

5 minút

19 minút

4.

5 minút

11 minút

5 minút

21 minút

5.

5 minút

13 minút

5 minút

23 minút

6.

5 minút

15 minút

5 minút

25 minút

7.

5 minút

18 minút

5 minút

28 minút

8.

5 minút

20 minút

10 minút

35 minút

9.

5 minút

25 minút

10 minút

40 minút

10.

5 minút

30 minút

10 minút

45 minút

splnené

1) Naplánujte si pravidelnú chôdzu s postupným zvyšovaním času, rýchlosti a vzdialenosti
2) Začínajte na rovine, až sa zvýši zdatnosť, zaraďte i náročnejší terén
3) Ideálne sa postupne dopracujte k 30 – 60 minútam chôdze za deň
4) Pred začiatkom a na konci dôkladne natiahnite skrátené svaly (strečing)
5) Choďte plynule s rovnakou dĺžkou kroku
6) Zachovávajte správne držanie tela a pravidelne dýchajte
7) Nakloňte telo do mierneho predklonu, ruky ohnite do pravého uhla, rytmicky nimi pohybujte v tempe a zapojte tak aj
do aktivity hornú časť trupu
8) Krok začínajte došliapnutím na pätu, postupne preneste ťažisko tela dopredu na špičku a pätu následne odľahčite
9) Je vhodné si udržať aeróbne tempo, ktoré poznáte tak, že pri aktivite môžete hovoriť, ale už nezaspievate
10) Dodržujte pitný režim

Autorky: Bc. Jitka Horáková , PhDr. Iva Málková, © STOB 2019

PRACOVNÝ LIST

Step test
Testovanie kondície: overte si aký vplyv má pravidelný pohyb na Váš
organizmus. Zlepšujúce výsledky Vás povzbudia k rozvíjaniu
pohybovej aktivity.
Step – test:
1. postavte sa vzpriamene a po odštartovaní pochodujte na mieste čo najrýchlejšie
na mieste tak, že koleno zdvihnutej nohy je až v pravom uhle.
2. Test vykonávajte 2 minúty, počíta sa výkon jednej nohy.
3. Podľa počtu zdvihnutia a svojho veku si v tabuľke nájdete aká je Vaša kondícia.
4. Počas testu pravidelne dýchajte, nepreťažujte sa, nebojte sa kedykoľvek zastaviť
a pauzu si poznamenať. Po skončení testu sa pomaly prechádzajte do ukľudnenia
dychu.
vek
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60+

pohlavie

veľmi
podpriemerný

podpriemerný

priemerný

nadpriemerný

veľmi
nadpriemerný

muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy

0-103
0 - 90
0 - 89
0 - 79
0 - 77
0 - 69
0 - 67
0 - 60
0 - 59
0 - 52

104-119
91-106
90 - 104
80 - 94
78 - 91
70 - 83
68 - 80
61 - 73
60 - 71
53 - 64

120-135
107-122
105 - 119
95 - 109
92 - 105
84 - 97
81 - 93
74 - 86
72 - 83
65 - 76

136-151
123-138
120 - 134
110 - 124
106 - 119
98 - 111
94 – 106
87 - 99
84 - 95
77 - 89

152+
139+
135+
125+
120+
112+
107+
100+
96+
90+

mesiac

Tabuľka hodnotenia vašich
úspechov
Tu si môžete zaznamenávať
ako ste na tom so svojou
kondíciou. Test kondície (step
test) môžete opakovať každý
mesiac a sledovať, ako sa
postupne zlepšujete.
Autorky: Bc. Jitka Horáková ,
PhDr. Iva Málková, © STOB 2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

počet
zdvihnutí

môj výsledok

