
KALORICKÝ 
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Pracovný list



V tomto pracovnom liste sa naučíš, ako môžeš jednoducho dosiahnuť kalorický deficit. 
Vybrať si môžeš z 2 variantov:

BA nechcem
si počítať kalórie

chcem
si počítať kalórie

A NECHCEM SI POČÍTAŤ KALÓRIE

Dosiahnuť kalorický deficit môžeme mnohými 
spôsobmi. Počítanie kalórií nie je nevyhnutné  
a najmä zo začiatku môže byť nových informácií na 
teba príliš veľa. Neboj sa ísť na to postupne a začať 
jednoduchými zmenami.

V prípade, že si nebudeš počítať kalórie, sa nemusíme 
zaoberať nastavením adekvátneho energetického 
príjmu: všetko totiž prevedieme priamo do praxe. 
Budeme počítať s tým, že tvoj energetický príjem 
budeme chcieť znížiť približne o 10 až 20 %.

AKO ZAČAŤ?
Skôr, ako sa pustíš do chudnutia, uisti sa, že tvoj jedálniček obsahuje dostatok všetkých potrebných živín. 
Ak ti je známy koncept zdravého taniera a praktizuješ ho, prvý bod na ceste k zníženiu energetického príjmu 
si už urobila. Aspoň tretina taniera tvorená zeleninou a limitovanie tukov (max. 1 PL, čo je približne 10 g oleja  
+ tuky, ktoré sa nachádzajú v zdrojoch bielkovín) pomôžu držať kalorický príjem na uzde. 

AKO TO MÔŽE VYZERAŤ V PRAXI?

1 PL tuk

1/3 sacharidy:
(ryža, zemiaky, 

cestoviny, pohánka, 
pšeno, pečiovo)

1/3 zelenina:
(akákoľvek 
čo chutí)

1/3 bielkoviny:
(ryby, mäso, syr, 
vajcia, tvaroh, 

tofu)
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ZDRAVÝ TANIER SA TI ZDÁ NÁROČNÝ? POMÔŽ SI VLASTNÝM TELOM
Ako pomôcka adekvátneho energetického príjmu sa niekedy používajú aj jednotlivé časti tela. 

• 1 dlaň bez prstov = porcia bielkovín
• ruka v päsť = porcia zeleniny 
• zaoblená dlaň = množstvo sacharidov
• posledný článok palca = porcia tukov

Jesť zdravo a vyvážene
však na chudnutie nestačí. 

Pozorne si prečítaj nasledujúce
tipy a vyplň akčné kroky

na konci pracovného listu.

13 SPÔSOBOV, AKO 
DOSIAHNUŤ KALORICKÝ DEFICIT 

BEZ POČÍTANIA KALÓRIÍ

JEDZ VIAC ZELENINY 
Teraz ale nemyslíme, aby si si pridala 2 cherry 
paradajky a k obedu zaváranú uhorku. Odporúčaný 
denný príjem ovocia a zeleniny je aspoň 400 
gramov. Ako snack si môžeš vziať vaničku cherry 
paradajok alebo kus šalátovej uhorky, prípadne 
môžeš zvoliť predpripravenú šalátovú zmes (nájdeš 
v chladiacich boxoch supermarketov)

Ako to funguje? 
Získaš väčší objem jedla za menej kalórií. Zelenina 
obsahuje aj vlákninu, ktorá sa v našom tele správa 
ako „špongia“: dokáže nasať do seba vodu, čím 
zaplní žalúdok, spomalí jeho vyprázdňovanie do 
tenkého čreva a udrží nás dlhšie sýtych. Zješ teda 
objemovo viac jedla, no pravdepodobne prirodzene 
zmenšíš porcie ostatných zložiek na tanieri.

NAHRAĎ 1 SLADKOSŤ DENNE OVOCÍM 
V rámci zdravého a vyváženého jedálnička môžu 
mať svoje miesto aj sladkosti. V prípade chudnutia  
a kalorického deficitu nás však často stoja príliš 
veľkú časť denného energetického príjmu, čím 
značne zužujú naše možnosti voľby pre ďalšie jedlá. 
Keď dostaneš chuť na sladkosť, zjedz namiesto toho 
ovocie. V mnohých prípadoch si na sladkosť už ani 
nespomenieš. Ak to nezaberie, zjedz ďalší kus ovocia. 

Skvelými sezónnymi tipmi sú:

jar/leto: jahody, melóny, bobuľové ovocie, 

jeseň: marhule, slivky, čerešne, jablká

zima: pravdepodobne budeš častejšie siahať 
po mrazených alternatívach: napríklad mrazená 
lesná zmes, uskladnené jablká, dovážané citrusy, 
hurmikaki 

Ako to funguje?
Aj keby si zjedla napríklad za deň 3-4 porcie ovocia, 
je veľmi nepravdepodobné, že by si sa dostala na 
vyšší energetický príjem v porovnaní s bežnými 
dňami – a to vďaka podobnému princípu, aký platil  
v predchádzajúcom bode.
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VYNECHAJ 1 SNACK
Ak si zvyknutá jesť napríklad 5- až 7-krát za deň, 
vynechanie 1 ľubovoľného snacku ti pomôže znížiť 
množstvo energie. Uprednostni vynechanie snacku 
BEZ obsahu bielkovín, pretože naša denná potreba 
bielkovín je počas chudnutia mierne zvýšená  
(a inde by ti chýbali).

OBMEDZ ALKOHOL
Áno, aj alkohol má kalórie – a vôbec nie málo! 
Jeden pohár červeného vína sa energeticky 
vyrovná obloženej žemli so šunkou a zeleninou.  
Už jeden pohárik sa navyše dokáže pohrať s naším 
úsudkom a zrazu pre nás vidina chudnutia nie 
je taká dôležitá ako napríklad pripravený syrový 
snack na stole. :-)

Dve nevinné letné pivká na terase ti dodajú toľko 
energie, ako by ti dodal priemerný obed, ktorý bude 
navyše obsahovať všetky potrebné živiny. A ak sa 
niekedy hovorí, že „dvakrát meraj a raz rež“, tu by 
malo platiť: „dvakrát mysli a raz nalievaj“. Alebo ani 
raz. :-)

OBMEDZ TEKUTÉ KALÓRIE
Ruka v ruke so „zbytočnými“ kalóriami v alkohole 
prichádzajú kalórie v sladených nápojoch. Leto  
nás priam láka na osviežujúce ľadové limonády 
plné ovocných sirupov. Nástrahou sladených 
limonád nie sú iba kalórie navyše, ale aj zvýšený 
príjem rafinovaného cukru, ktorý je spájaný 
s rizikom rozvoja kardiovaskulárnych chorôb, 
nadváhy a obezity.

Zvoľ radšej nesladené varianty, prípadne 
uprednostni varianty so zníženým obsahom cukru 
a/alebo light či zero verzie.

ZNÍŽ MNOŽSTVO PRIDANÉHO TUKU  
V STRAVE
Pri varení začni merať použité množstvo oleja. 
Investuj do kvalitných hrncov a panvíc, aby ti 
stačilo relatívne malé množstvo pridaného tuku. Na 
rýchle osmaženie a následné podusenie viacerých 
porcií mäsa bude stačiť 1 polievková lyžica oleja. 

VYMEŇ SALÁMY ZA ŠUNKU
Nadmerná konzumácia spracovaných mäsových 
výrobkov (najmä klobásy, salámy, údeniny) je 
spájaná s vyšším rizikom rozvoja rakoviny hrubého 
čreva. To však nie je všetko: suché salámy v sebe 
skrývajú aj množstvo skrytého tuku. Ak vymeníš v 
rámci týždňa salámy a klobásy za šunku s vysokým 
podielom mäsa, určite ušetríš kalórie.

VYMEŇ OBEDY V REŠTAURÁCII
ZA DOMA VARENÉ
Jedlo v reštaurácii obsahuje typicky väčšie 
množstvo energie, než by obsahovalo jedlo, ktoré 
si pripravíš doma. Nejde len o množstvo použitého 
tuku či voľbu surovín, ale aj o veľkosť porcie. Variť 
si doma je najlacnejší a najspoľahlivejší spôsob, 
ako znížiť množstvo prijatých kalórií počas dňa. Ak 
sa „jedeniu vonku“ nemôžeš vyhnúť, objednaj si aj 
polievku a z druhého jedla zjedz napríklad polovicu. 
Druhú polovicu si nechaj zabaliť a môžeš si ju 
dojesť na olovrant či na druhý deň – podľa potreby 
môžeš napríklad k zostatku prílohy doplniť doma 
porciu bielkovín a zeleniny).

DOPRAJ SI DOSTATOK ČASU
NA JEDENIE
Nezáleží na tom, či si zaneprázdnená manažérka 
alebo rozlietaná mamina – čas, počas ktorého 
svoje jedlo jeme, je dôležitý. Dostatočné žuvanie 
a zážitok z jedla pomáha mozgu vyslať signál, že 
sme sýti a môžeme prestať jesť. Ak do seba jedlo 
iba nahádžeme, o pár minút budeme možno opäť 
hladné: iba v rýchlosti zjeme veľké množstvo kalórií, 
no náš mozog to v zápale práce a povinností ani 
nepostrehne.
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ZVOĽ MENŠIE TANIERE
Viaceré výskumy potvrdzujú dôležitú rolu veľkosti 
taniera v prípade chudnutia. Pohľad na síce menší, 
ale plný tanier v nás vzbudzuje pocit, že máme 
jedla dostatok. Na malý tanier si nenaložíme veľa 
jedla, resp. si naň nenaložíme zbytočne veľa jedla.

Ako vyzerá porcia bielkovín?

JEDZ VIAC BIELKOVÍN
Ak patríš medzi ľudí, ktorí mäso jedia sporadicky,  
a mliečnych výrobkom, ako napríklad cottage 
cheese či tvarohu takisto veľa nedajú, hrozí ti 
nedostatok bielkovín. Uisti sa, že ješ v priebehu  
dňa aspoň 4 porcie bielkovín. 

SLADKÉ
BIELKOVINY

Jedlo
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tvaroh
s ovocím/džemom...

175 g odtučneného tvarohu + 100 g čučoriedok 175 21 19 1

proteínový prášok 
(nemusí byť)

odmerka srvátkového proteínu (väčšinou cca 30 g – 
do vločiek, do jogurtu, do vody či mlieka na pitie, do 
smoothie...)

122 21 2 3

proteínový puding proteínový puding 200 g 153 20 10 3

skyr ochutený skyr + 60 g odtučneného tvarohu 155 20 16 0,7

jogurt + tvaroh
odtučnený grécky jogurt (biely) + 50 g odtučneného 
tvarohu (alebo 2 odtučnené grécke jogurty)

115 20 7 0,5

proteínové tyčinky proteínová tyčinka 163 22 12 5

SLANÉ
BIELKOVINY

Jedlo
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cottage cheese natural cottage cheese – 200 g (1 balenie) 196 23 6 9

vajíčka 2 vajíčka + 2 Harzer Minis 197 23 1 11

Handkäse/Harzer /
olomoucké tvarôžky

3 Harzer Minis 70 17 0 0

tofu tofu naturálne (180 g – 1 balenie) 224 22 4 14

kuracie prsia 
(prípadne stehná)

kuracie prsia (surové – 100 g) 106 23 0 2

hovädzie mäso hovädzie mleté mäso (100 g v surovom stave) 167 21 0 9

strukoviny
cícer v slanom náleve (120 g) + 40 g kupovaný hummus + 1 
vajce natvrdo + 1 Harzer Minis

300 19 16 16

morčacie mäso morčacie prsia – surové (100 g) 105 24 0 1

tuniak v konzerve tuniak vo vlastnej šťave (konzerva menšia – 80 g) 80 18 0 0

ryby čerstvé 
– tučnejšie

pstruh dúhový (alebo losos) – cca 120 g porcia 193 22 0 12

ryby čerstvé 
– chudšie

treska aljašská, tuniak steak, sumček africký – 150 gramov 
(nutričné hodnoty – treska, ostatné sú porovnateľné)

97 22 0 1
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NAHRAĎ PLNOTUČNÉ MLIEČNE 
VÝROBKY POLOTUČNÝMI ALEBO 
ODTUČNENÝMI
Mliečne výrobky môžu byť v našom jedálničku 
značným zdrojom nasýteného tuku, ktorého príjem 
by nemal presiahnuť 10 % celkového energetického 
príjmu. Ideálnym spôsobom, ako znížiť množstvo 
prijatej energie bez toho, aby si ovplyvnila objem 
zjedeného jedla, je zvoliť namiesto plnotučných 
výrobkov odtučnené, polotučné alebo aspoň so 
zníženým obsahom tuku. 

V takejto verzii nájdeš tvarohy, cottage cheese, 
mozzarellu, camembert aj rôzne nátierky. 

Zisti a zapíš priemer svojho 
energetického príjmu za posledný 
1 či 2 týždne:

NEJEDZ PRIAMO Z BALENIA
Vždy si jedlo vysyp na tanier alebo do misky, aby si 
skutočne videla, koľko zješ.

Prečítaj si 13 tipov, ako dosiahnuť kalorický 
deficit bez počítania kalórií, a vyznač si z nich 
4, ktoré sa ti zdajú najjednoduchšie a zároveň 
najviac prispôsobené tvojej situácii.

Nasledujúci mesiac zaraď každý týždeň 1 zo 
spôsobov, ktoré si si vyznačila, pričom „starší“ 
spôsob ponechaj. 

Ak si už sleduješ svoj kalorický príjem, budeš 
vychádzať z údajov vo svojich aktuálnych 
tabuľkách

Ak nemáš predstavu, aký je tvoj aktuálny 
energetický príjem, môžeš na to využiť 
všeobecnú rovnicu na výpočet svojej 
energetickej potreby

Akčné kroky:

1

1

2

2

B CHCEM SI POČÍTAŤ KALÓRIE

Ak si chceš sledovať príjem kalórií, môžeš na to využiť 
viaceré aplikácie. Napríklad:

Samotné stanovenie predpokladaného energetického 
príjmu počas chudnutia môžeš urobiť dvoma 
spôsobmi: 

1. Sledujem si kalorický príjem 
v kalorických tabuľ kách a som si istá 
presnosťou zápisov
Tento variant ti ušetrí zložitejšie počítanie, no 
vyžaduje si prechádzajúcu skúsenosť s kalorickými 
tabuľkami a presné zaznamenávanie zjedeného jedla. 
Len čo máš dáta za posledný 1 či 2 týždne a zároveň 
vieš, že sa ti počas tohto obdobia darí hmotnosť 
udržiavať (napríklad týždenný priemer ti neklesá, 
hmotnosť výraznejšie nekolíše), môžeš predpokladať, 
že je to tvoj udržiavací príjem energie. Od toho sa 
budú odvíjať ďalšie kroky.
Ako na to?

kcal

• Kalorické tabuľky (ideálne – obsahujú 
väčšinu slovenských a českých 
potravín)

• MyFitnessPal (rozšírený celosvetovo)
• Nutrachec
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Z priemerného príjmu energie vypočítaj:

90 % v prípade, že chceš chudnúť pomalšie: 

týždenný priemer prijatých kalórií × 0,9 = …………...............................… kcal

80 % v prípade, že chceš chudnúť rýchlejšie a myslíš, že si schopná agresívnejší kalorický deficit zvládnuť: 

týždenný priemer prijatých kalórií × 0,8 = …………...............................…  kcal

2. Chcem si svoju dennú energetickú potrebu vypočítať na základe rovnice
Dennú energetickú potrebu (alebo udržiavací energetický príjem) zistíme nasledovne:
bazálny metabolizmus + TEF + NEAT + EAT

Bazálny metabolizmus
Hodnotu bazálneho metabolizmu môžeme vypočítať viacerými rovnicami.
Ak NEpoznáš hodnotu tvojej beztukovej telesnej hmoty (napríklad neabsolvovala si meranie 
na bioimpedančnom prístroji), môžeš využiť Harris-Benedictovu rovnicu alebo Mifflin-St. 
Jeorovu rovnicu.

HARRIS-BENEDICTOVA ROVNICA:
Muži: 66,473 + (13,7516 × hmotnosť v kg) + (5,0033 × výška v cm) − (6,755 × vek)

Ženy: 655,0955 + (9,5634 × hmotnosť v kg) + (1,8496 × výška) − (4,6756 × vek)

MIFFLIN-St. JEOROVA ROVNICA
Muži: (10 × váha v kg) + (6,25 × výška v cm) − (5 × vek v rokoch) + 5

Ženy: (10 × váha v kg) + (6,25 × výška v cm) − (5 × vek v rokoch) − 161

KATCH-McARDLOVA ROVNICA:
370 + (21,6 × beztuková telesná hmota v kg)

Ak poznáš hodnotu svojej beztukovej telesnej hmoty, môžeš využiť aj Katch-McArdlovu rovnicu:

....................................................................................................................................................................   =   ....................................................................kcal

....................................................................................................................................................................   =   ....................................................................kcal

....................................................................................................................................................................   =   ....................................................................kcal

bazálny metabolizmus: minimálne množstvo energie, ktoré telo spotrebuje v pokoji
TEF: termický efekt potravy – energia, ktorú telo potrebuje na trávenie prijatých živín
NEAT: non-exercise activity thermogenesis – energia, ktorú telo spotrebuje pri habituálnych pohybových 
aktivitách (bežné denné úkony, ako chodenie, upratovanie, státie…)
EAT: exercise activity thermogenesis – energia, ktorú telo spotrebuje pri tréningu

Postupne ti pomôžeme vypočítať všetky položky, až sa nakoniec dostaneme k tvojmu predpokladanému 
energetickému príjmu pri udržiavaní hmotnosti

A
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Ak chceš, môžeš výsledky týchto rovníc spriemerovať a zistiť priemernú odhadovanú hodnotu svojho 
bazálneho metabolizmu. 

Predpokladaná hodnota tvojho bazálneho metabolizmu: ................................................ kcal

výsledok Harris 
- Benedictovej 

rovnice

výsledok Mifflin-St.
Jeorovej rovnice

výsledok Katch-
McArdlovej

rovnice

Upozornenie: všetky čísla by mali vyjsť v rozmedzí cca 1000 – 1700 kcal – ak bude číslo výrazne vyššie alebo výrazne 
nižšie, over si správnosť výpočtov ešte raz

Práve si vypočítala svoj odhadovaný denný príjem energie na chudnutie. Pamätaj na to, že ide o určité 
rozmedzie kalórií, ktoré je ovplyvňované množstvom faktorov. Neber toto číslo ako absolútnu hodnotu, ktorú 
treba splniť za každú cenu, ale ako orientačný záchytný bod. Podľa výsledkov po 1-2 týždňoch rob prípadné 
úpravy.

................................................   +   ................................................   +   ................................................   =   ................................................ kcal

TEF – termický efekt potravy
Termický efekt potravy si môžeš predstaviť ako množstvo energie, ktoré telo spotrebuje pri trávení 
živín. V prípade zmiešanej stravy tvorí 10 – 15 % z množstva prijatej potravy a väčšinou je už zahrnutý 
v koeficientoch na vypočítanie denného energetického príjmu.

NEAT – non-exercise activity thermogenesis + EAT – exercise activity 
thermogenesis
V praxi je množstvo energie potrebnej na denné aktivity vrátane cvičenia veľmi ťažko stanoviteľné. 
Môžeme preto uvažovať o zjednodušenom prístupe, a to na základe tzv. PAL – physical activity level, 
teda úrovne tvojej pohybovej aktivity. PAL si môžeš predstaviť ako koeficient, ktorým vynásobíš 
hodnotu svojho bazálneho metabolizmu, a získaš predpokladaný potrebný energetický príjem na 
udržiavanie hmotnosti. 
Väčšina bežnej populácie sa bude pohybovať v rozmedzí 1,1 – 1,6 PAL

B

C

Náročnosť denných aktivít PAL koeficient

Sedavý spôsob života, minimálna pohybová aktivita 1,0 - 1,4

Pohybová aktivita najviac 3 - 4 razy do týždňa 1,4 - 1,6

Výkonnostní športovci s náročnými tréningami (5-6 x do týždňa) 1,6 - 1,9

Viacfázový vytrvalostný tréning (profesionálny športovci) 1,9 - 2,5

PREDPOKLADANÝ ENERGETICKÝ PRÍJEM NA UDRŽANIE HMOTNOSTI:

(hodnota bazálneho metabolizmu × PAL koeficient ) = …………...............................… kcal

Z predpokladaného príjmu energie pre udržiavanie hmotnosti vypočítaj:

90 % v prípade, že chceš chudnúť pomalšie: 

predpokladaný energetický príjem na udržanie hmotnosti × 0,9 = …………...............................… kcal

80 % v prípade, že chceš chudnúť rýchlejšie a myslíš, že si schopná agresívnejší kalorický deficit zvládnuť: 

predpokladaný energetický príjem na udržanie hmotnosti × 0,8 = …………...............................…  kcal
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3. Stanov si denné rozloženie makroživín.

BIELKOVINY:
• minimálne 1,2 g/kg telesnej hmotnosti
• ak posilňuješ, zvoľ 1,6 – 2,2 g/kg telesnej hmotnosti

TUKY:
• minimálne 0,5 g/kg telesnej hmotnosti
• ak si v minulosti mala problémy s pravidelnosťou menštruácie, cieľ minimálne na 1 g/kg telesnej hmotnosti
• všeobecný odporúčaný príjem tukov pri udržiavaní hmotnosti je 0,8 – 1, 2 g/kg telesnej hmotnosti
• vyber si číslo od 0,5 g/kg telesnej hmotnosti do 1,2 g/kg telesnej hmotnosti

• Mala si v minulosti problémy s vynechaním alebo omeškaním menštruácie z dôvodu drastického zníženia 
energetického príjmu? Stav na istotu a zvoľ si minimálne 1 g/kg TH. 

• Si milovníčka vajíčok, tučnejších rýb a syrov? Môžeš vyskúšať vyššiu hranicu a v prípade, ak zistíš, že ti 
ostáva príliš málo sacharidov, ju v priebehu chudnutia znížiš.

• Myslíš, že si niekde na pomedzí medzi milovníčkou vajíčka a avokáda a pečiva či ostatných príloh? Zvoľ 0,8 
g/kg telesnej hmotnosti. 

Upozornenie! Ak máš alebo si v minulosti mala problémy s obličkami, informuj sa o možnostiach nastavenia adekvátneho 
príjmu bielkovín so svojím ošetrujúcim lekárom, prípadne nutričným terapeutom.

Tvoja hmotnosť: 

…………...............................… kg

Množstvo bielkovín na kg telesnej hmotnosti, ktoré si si zvolila:

…………...............................…  g/kg TH

Kalórie prijaté z bielkovín:

počet bielkovín za deň × 4 = …………...............................… kcal

Celkové množstvo bielkovín za deň: 
tvoja hmotnosť v kg × množstvo bielkovín v g/kg, ktoré si si zvolila

…………...............................… kg   x    …………...............................… g/kg   =    …………...............................… kcal

Podľa čoho si vybrať?
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Tvoja hmotnosť: 

…………...............................… kg

Množstvo tukov na kg telesnej hmotnosti, ktoré si si zvolila:

…………...............................…  g/kg TH

Celkové množstvo tukov za deň: 
tvoja hmotnosť v kg × množstvo tukov v g/kg, ktoré si si zvolila

Kalórie prijaté z tukov: 

počet tukov za deň × 9 = …………...............................… kcal

Množstvo sacharidov na kg telesnej hmotnosti za deň:
počet kcal zo sacharidov/4 = množstvo sacharidov za deň 

…………...............................… kcal/4 = …………...............................… g

…………...............................… kg   x    …………...............................… g/kg   =    …………...............................… g tukov za deň

…………..........................… kcal   -    …………..........................… kcal   -    …………..........................… kcal   =    …………..........................… kcal

SACHARIDY:
Stanovenie množstva sacharidov je najjednoduchšie: zaberú všetky zvyšné kalórie. 
priemerný udržiavací príjem − množstvo kalórií z bielkovín − množstvo kalórií z tukov = množstvo kalórií zo 
sacharidov

VLÁKNINA:
Odporúčania na príjem vlákniny sa v jednotlivých krajinách mierne líšia. Môžeš sa držať univerzálneho 
pravidla 25 g/deň, prípadne pravidla minimálne 10 gramov vlákniny na 1000 kcal. 
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