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Autor týchto prednášok je dosť kvalifikovaný na to, aby ti prišiel na 
vlastné oči ukázať, že to, čo hovorí nie je žiadna sranda. Denne pomáha 
mnohým ľudom získať vysokú kondíciu i k vrcholové výkony na hranici 
ľudských možností. Rád pomáha aj začiatočníkom, ktorí vôbec nevedia, 
odkiaľ začať. Trénuje stovky mladých ľudí, u ktorých rozvíja pozitívne 

postoje k životu - možno čoskoro k ním budeš patriť aj ty!
Je aktívny športovec, ktorý to, čo radí, aj sám dodržiava... 

...neveríš?
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ak chceš vidieť viac fotiek a video záberov, klikni na

 www.vladozlatos.com
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...som veľmi rád, že spolu s 
tvojim učiteľom v škole sa 
môžeme podeliť o tieto 
informácie aj s tebou. Možno 
pôjde o najdôležitejši e 
informácie v tvojom živote.

Dovoľ nám spolu s tvojim 
učiteľom vysvetliť, prečo to 
takto cítime...
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Zo 100 ľudí, ktorí sa dnes dožijú dôchodku (nesmej sa, raz sa ho dožiješ aj 
ty!) bude:

- 1 človek úplne zdravý a bude si svoj život môcť stále užívať naplno až do 
konca života,

- 5 ľudí bude zdravotne nezávislých od lekárskych a farmaceutických 
spoločností,

- 15 ľudí bude mať len mierne zdravotné ťažkosti,
- a zostávajúcich 80 ľudí bude mať obezitu, nadváhu, kardiovaskulárne 

ochorenia, budú tráviť čas v čakárniach u lekárov alebo v nemocniciach a 
nebudú si môcť vychutnať svoj život podľa vlastných predstáv.

Do ktorej z týchto skupín budeš chcieť patriť TY? 

Dnes sa budeme hovoriť o postojoch a správaní víťazov v porovnaní so správaním 
ľudí, ktorí majú podlomené alebo úplne zničené zdravie v strednom alebo 
pokročilom veku. Nehovoriac o tom, že trpia tučnotou, nadváhou až obezitou. A to 
sa bude týkať aj teba bez ohľadu na to, či niektorý z týchto problémov máš alebo 
nemáš. Ak sa o seba nebudeš starať, skôr či neskôr tieto problémy budeš mať.
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Nezábúdaj, čo dnes zješ, to si zajtra “oblečieš”!
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Cieľom dnešnej prednášky je:
⁃ vzbudiť tvoj záujem o vlastné telo, pretože s ním žiješ od narodenia a 

budeš s ním žiť až do staroby, 
⁃ vzbudiť záujem o tvoje zdravie, pretože ho môžeš stratiť len raz,
⁃ vzbudiť záujem o dôležité zvyky, pretože zvyk je železná košeľa a každý 

z nás (aj ja) je otrokom svojich zvykom (otázka znie, či len tým dobrým 
alebo zlým zvykom)

⁃ a pomôcť ti prebrať zodpovednosť za svoj život do vlastných rúk.

Zlá správa je:
že tieto zručnosti sú náročné na zapamätanie, osvojenie a praktizovanie, 
pretože ani písať alebo bicyklovať sa nedá naučiť za minútu.

Dobrá správa je:
že ak sa to raz dobre naučíš, môžeš tieto zručnosti používať do konca svojho 
života presne tak, ako píšeš alebo bicykluješ sa.
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Najprv začni tam kde si 

Ak nemáš problém so svojim zdravím, tak buď len rád. Patríš k 25% mladých ľudí, 
ktorí zatiaľ nemajú žiadne alergie, vrodené ochorenia či iné zdravotné obmedzenia. 

Na uchovanie svojho zdravia potrebuješ vo svojom okolí si zabezpečiť dobrú výživu a 
vylúčiť potraviny, ktoré ťa o tvoje zdravie “okrádajú”. 

Potrebuješ:
- podporu svojich rodičov, ktorí musia mať základné znalosti o zdravej výžive a životospráve, ak ich nemajú, 

mal by si im povedať o tejto prednáške a o webovej stránke www.vladozlatos.com na ktorej tvoji 
rodičia nájdu cenné rady ako sa o teba postarať, čo ti pripraviť do školy na desiatu a aké jedlá ti majú variť, 
aby tvoje zdravie bolo uchované

- mal by si prestať jesť veľa sladkosti, vrátane junk food (smetia), ktoré sa dá kúpiť vo fastfood reštauráciách 
typu McKáčer alebo v školských bufetoch, pretože tieto jedlá oslabujú tvoju imunitu o silu a ty môžeš ľahko 
ochorieť (nebuď cukroholik = je to to isté, ako byť alkoholikom)

- potrebuješ aby v tvojej školskej jedálni prestali variť jedlá podľa starých nemoderných a nezdravých 
receptov, jedlá ktoré jedli ešte tvoji starý rodičia, môžeš si pomôcť tak že si prinesieš jedlo z domu nielen 
na desiatu alebo si kúpiš obed v potravinách (napríklad: cottage syr + pečivo ciabata a orechy: mandle)

- môžeš sa začať tiež začať trochu vzdelávať a na webovej stránke www.vladozlatos.com aj ty nájdeš 
dôležité informácie pre seba v bonusovom dokumente “Ako byť COOL a nenas... svojich rodičov”
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Okrem toho ešte:
- potrebuješ mať pravidelný a kvalitný spánok minimálne 8 hodín denne a mal by si 

ísť spať pred 23:00,
- potrebuješ každé 4 hodiny jesť jedlo, ktoré bude obsahovať bielkoviny, sacharidy 

aj tuky, napríklad syr cottage [bielkovina] + pečivo [sacharid] + mandle [tuk],
- potrebuješ mať kvalitný pitný režim, nemáš piť žiadne sladké vody, iba čaj, jemne 

perlivé minerálky alebo čistú vodu, denne máš vypiť minimálne 3 litre tekutiny 
(tvoj moč musí mať veľmi svetlú farbu, bez srandy!),

- potrebuješ vo výžive mať aj vlákninu, ktorá je najmä v zelenine, v ovocí, ale aj v 
cereáliách (ovos, ryža naturál, špalda...),

- potrebuješ každý deň veľa pohybu, aby tvoje telo nevyzeralo ako mäkká poduška 
plná tukových vankúšikov a bolo bez energie i kondície,

- potrebuješ veľa svalov a byť ako vyšportovaný sibírsky husky, to platí rovnako 
pre chlapcov aj dievčatá, pokiaľ chceš mať pekne vyformovanú postavu a nie byť 
ako gumový medvedík,

- potrebuješ prestať jesť cukor aby tvoje telo nevyzeralo ako z cukru - cukor je 
skrytý v rôznych výrobkoch: 1.cukríkoch, 2.koláčoch, 3.zmrzline, 4.džemoch, 
5.kupovaných raňajkových cereáliách, 6.sladených nápojov, 7.väčšine sladkostí.
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Ak už máš niektorý z uvedených problémov 
postupuj nasledovne

Ak máš nadváhu, musíš 
pracovať na zrýchľovaní svojho metabolizmu.

Tento efekt sa dá zabezpečiť prostredníctvom týchto denne sa opakujúcich činností:

1. cvič pravidelne (potrebuješ dostatok svalovej hmoty)
2. konzumuj pravidelne vhodne zostavené jedlo 5-6x za deň v menších množstvách
3. konzumuj viac pre teba vhodných bielkovín (na rast svalovej hmoty), potraviny si vyberaj aj 

podľa svojej krvnej skupiny 
4. neprejedaj sa (počas jedla nepi tekutiny, nejedz sladkosti pred jedlom ani po jedle - občas si 

môžeš medzi jedlom dopriať horkú čokoládu alebo orechy v mede)
5. pi veľké množstvo tekutín (najmä vodu, jemné minerálky, riedené zeleninové alebo ovocné 

šťavy, nepi žiadne limonády a sladené vody, radšej si zarob do fľaše čaj s citrónom)
6. jedz vlákninu (okrem veľa zeleniny môžeš jesť aj sypanú vlákninu - napríklad jablčná 

vláknina, ovsené otruby, maximálne do 20g za deň, pridávaj si ich napríklad do jogurtu a pod.)
7. jedz vhodné doplnky výživy (rybí tuk, sójový lecitín, vitamín C, selén a zinok, iné)
8. spi najmenej 8 hodín denne (ideálne je ísť spať pred pól nocou o 23:00)
9. raz za mesiac drž jeden deň nejedz, ako keby hladuj (pi iba čisté tekutiny a jedz tekutú 

výživu ako je napríklad detská výživa, polievky...)
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Rýchlosť redukcie telesného tuku je závislá od:
• rýchlosti metabolizmu (čím je rýchlejší, tým viac telesného tuku organizmus spaľuje)
• stavu kondície (čím je vyššia, tým je možné spáliť viac energie počas jedného tréningu)
• príjmu energie - výživou a výdajom energie - pohybom (príjem energie nesmie prevyšovať výdaj a rýchly 

metabolizmus spolu s vysokou kondíciou umožňuje vydať veľké množstvo energie bez starosti o jej príjem)
• množstva svalovej hmoty (ktorá má veľké energetické nároky, čiže zvyšuje rýchlosť metabolizmu a jej 

nárast je závislý od silového tréningu), 
• dôležitá poznámka: esteticky krásnu postavu je možné získať jedine dostatkom svalovej hmoty a 

preto existujú chudí ľudia, ktorí majú skrytú obezitu alebo nadváhu, pretože napriek tomu, že sú 
chudí, majú veľmi málo svalovej hmoty a ich chudú postavu formuje iba tuk, ktorého môžu mať 
omnoho viac ako na prvý pohľad človek, ktorý má nadváhu a prirodzene objemnejší typ postavy

• typu tréningu - rozhoduje jeho čas, objem a intenzita (najväčší efekt má intervalový tréning striedaný so 
silovým tréningom, spolu 3-5x za týždeň)

Príklad 15 minút trvajúceho intervalového tréningu (činnosť na výber: bicykel, beh, steper, alebo čokoľvek, čo je 
k dispozícii). Systém tréningu:

• 30 sekúnd maximálne zaťaženie a potom 60-90 sekúnd ľahké zaťaženie
• takto pracovať celých 15 minút (striedať krátky interval naplno s dlhým v ľahkom tempe)
• 5-10 min. posilňovanie s vlastnou hmotnosťou podľa video ukážok z youtube účtu ACTIONandHEALTH
• počas a po cvičení pitný dodržiavať režim napr. zelený čaj s citrónom (krátko luhovaný do 3 min.)

Poznámka: vieš čo sa deje v organizme po takom tréningu? Ty počas tohto krátkeho tréningu nespáliš žiaden tuk, ale iba zásoby cukru. To je 
v poriadku, pretože tvoj metabolizmus bude tak zaťažený energetickými nárokmi na regeneráciu po takomto tréningu, že jeho rýchlosť bude v 
nasledovných hodinách výrazne zvýšená a zdroj energie, ktorý bude na to čerpať bude práve naopak výlučne z tukov. Tuk, prítomný v krvi, si 
svaly budú "ťahať" pre svoje zvýšené regeneračné potreby a ty spáliš 3-6x viac tuku v priebehu nasledovných hodín po krátkom intervalovom 
tréningu, ako počas vytrvalostného dlhotrvajúceho tréningu, ktorý sa snažíš realizovať v “kardio” zóne (80% z maxima cca 155 úderov srdca za 
minútu v závislosti od veku). Viď viac informácii www.manazerzdravia.com. 
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Ak chceš naberať svalovú hmotu a byť vo výbornej 
kondícii tak musíš: 

⁃ pravidelne športovať silovým spôsobom (posilňovanie s vlastnou hmotnosťou - pozri videá na 
youtube účte ACTIONandHEALTH, le parkour, free run, vhodné sú aj úpolové športy: 
zápasenie, box, karate...),

⁃ začať jesť viac bielkovín so zeleninou (napríklad: vajcia, tvrdé syry a mäso s listovou alebo 
varenou zeleninou poliatou panenským olivovým olejom),

⁃ jesť každé 4 hodiny jedlo s obsahom bielkovín, tukov a sacharidov (za deň aspoň 5x 
konzumovať jedlo),

⁃ piť viac vody a správnych tekutín bez cukru, minimálne 3 litre,
⁃ vyhýbať sa jednoduchým cukrom, aby zo mňa nebol tučniak s veľkým svalnatým zadkom,
⁃ spať minimálne 8 hodín denne a ísť spať pred 23:00 hod.,
⁃ musíš tiež trénovať intervalovým spôsobom pre zvýšenie kondície, ktorá pomáha zrýchliť 

regeneráciu a tým nepriamo naberanie svalovej hmoty,
⁃ poradiť sa s dobrým odborníkom, akú doplnkovú výživu mi odporúča vzhľadom na môj vek.

Viac inšpirácie a cvičebných video návodov nájdeš na YOUTUBE účte ACTIONandHEALTH:

1. cviky pre začiatočníkov" 2. cviky s gumovým expanderom" " 3. cviky na brucho
4. návod na strečing""     5. test fyzickej zdatnosti"" "      6. Vlado showreel 08
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Ako by mohli vyzerať ideálne raňajky 
1.Varené ovsené vločky jemné (sladké jedlo)

- 100g jemných ovsených vločiek zalej 1.5dl vriacej vody, pridaj do vločiek:
- 1ČL masla, 5g jablčnej vlákniny, 1PL ľanových semiačok a štipku škorice,
- zamiešaj a nechaj odstáť zakryté 5 min,
- ak to bude husté, dolej ešte vodu (alebo panenský olivový olej) a rozmiešaj do mierne riedkej zmesi,
- porciu ozdob opláchnutými hrozienkami a hrsťou orechov,
- môžeš pridať 1ČL medu, alebo trstinovej melasy.

Fyziologická charakteristika pokrmu (+ použitie):
- stredný až nižší glykemický index (GI),
- orientačný energetický príjem z jednotlivých živín v %: bielkoviny - 20%, vysoko koncentrované sacharidy - 60%, z toho cukry - 10%, nízko 

koncentrované sacharidy - 0%, tuky - 10%,
- ľahký pokrm so stredne dlho trvajúcim účinkom zasýtenia,
- pokrm je ideálny na raňajky, desiatu, olovrant alebo pred tréningom, prípadne po vyčerpávajúcom vytrvalostnom tréningu na doplnenie zásob energie 

(glykogénu) vo svaloch a v pečeni,
- menej vhodný je na večeru alebo pred spaním, najmä pre tých, čo si potrebujú udržať ideálnu hmotnosť.

2. Krupica špaldová (sladké jedlo)
- do 2dl vriacej vody pridaj:
- 2 PL kozieho sušeného nápoja v prášku + 5 PL špalovej krupice + 1/2 ČL škorice,
- rozmixuj mixérom a miešaj na stiahnutom ohni až do zhustnutia,
- porciu ozdob 10g obyčajného masla, opláchnutými hrozienkami, orechmi, ľanovými semiačkami, 

prípadne medom.

Fyziologická charakteristika pokrmu (+ použitie):
- stredný až nižší glykemický index (GI),
- orientačný energetický príjem z jednotlivých živín v %: bielkoviny - 30%, vysoko koncentrované sacharidy - 50%, z toho cukry - 10%, nízko 

koncentrované sacharidy - 0%, tuky - 10%,
- ľahký pokrm s dlhšie trvajúcim účinkom zasýtenia,
- pokrm je ideálny na raňajky, desiatu, olovrant alebo pred tréningom, prípadne po vyčerpávajúcom vytrvalostnom tréningu na dobytie zásob energie 

(glykogénu) vo svaloch a v pečeni,
- menej vhodný na večeru alebo pred spaním, najmä pre tých čo si potrebujú udržať ideálnu hmotnosť.
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Ako by mohla vyzerať ideálna desiata
1. Obložená bageta (slané jedlo):

- pečivo ciabata s olivami (alebo iné vodové pečivo),
- rozrezať tak, aby jedna strana zostala neprerezaná,
- jednu polovicu pčiva potrieť obyčajným maslom,
- druhú polovicu pečiva poliať trochou olivového oleja alebo pestom,
- pridať krájanú šalátovú uhorku, alebo inú listovú zeleninu,
- pridať na tenké plátky nakrájaný tvrdý syr (eidam) 50g,
- dochutiť kremžskou horčicou alebo inak.

Fyziologická charakteristika pokrmu (+ použitie):
- stredný až nízky glykemický index (GI)
- orientačný energetický príjem z jednotlivých živín v %: bielkoviny - 20%, vysoko koncentrované sacharidy - 55%, nízko koncentrované sacharidy - 

10%, tuky - 15%,
- ľahký pokrm s dlhšie trvajúcim účinkom zasýtenia,
- ideálne na raňajky, desiatu alebo olovrant, alebo ako jedlo zabalené na cestovanie,
- menej vhodné na večeru alebo pred spaním, najmä pre tých, čo si potrebujú udržať ideálnu hmotnosť.

2. Plnená wrap tortilla (slané jedlo):
- do wrap tortilly pridať nasledovné ingrediencie:
- potrieť kremžskou, alebo inou horčicou,
- poukladať 3-4 tenké plátky obyčajného masla,
- pridať na tenké plátky nakrájaný tvrdý syr (eidam) 50g alebo nakrájané na tvrdo uvarené vajce,
- pridať klíčky lucerny alfa alfa alebo mungo klíčky,
- ochutiť sójovou omáčkou a preliať panenským olivovým olejom,
- wrap zabaliť do rolky.

Fyziologická charakteristika pokrmu (+ použitie):
- nízky glykemický index (GI)
- orientačný energetický príjem z jednotlivých živín v %: bielkoviny - 30%, vysoko koncentrované sacharidy - 40%, nízko koncentrované sacharidy - 

20%, tuky - 10%,
- ľahký pokrm so stredne dlhým účinkom zasýtenia,
- ideálne na raňajky, desiatu alebo olovrant, alebo ako jedlo zabalené na cestovanie, 
- menej vhodné na večeru alebo pred spaním, najmä pre tých, čo si potrebujú udržať ideálnu hmotnosť.
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Možno si myslíš, že na jedle až tak nezáleží. Opak je pravdou. Môžeš 
skúsiť hádať koľko potravy skonzumuješ za jeden rok. Priemerný 
dospelý človek zje asi 1 tonu potravín za rok, za 70 rokov života 
skonzumuje približne 60 a viac ton potravín. Predstav si, že tých 60 
ton teraz vyložia nákladné autá priamo na ulicu pred tvoju školu. Bude 
to riadna kopa. Ešte stále si myslíš, že toto obrovské množstvo potravy, 
ktoré prejde cez tvoj tráviaci trakt, ťa v živote nijako neovplyvní?

Na jedle vždy zálezí! 
Stravuj sa dobre!
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Záver
Je jasné, že všetko, čo si sa práve na hodine naučil /-a, 
veľmi skoro zabudneš. Je to prirodzené. Preto požiadaj 
svojho učiteľa, aby ti túto prednášku poslal emailom. 
Taktiež môžeš navštíviť webovú 
stránku www.vladozlatos.com na 
ktorej si môžeš v elektronickej 
podobe zadarmo stiahnuť ďalšie 
zaujímavé dokumenty. Napríklad 
aj moju knihu STOP racionálnej 
výžive, z ktorej sa dozvieš 
mnohé dôležité informácie o tom, 
ako sa ti podarí dosiahnuť svoje 
ciele.
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Veľa šťastia a uvidíme sa na ďalšej hodine
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