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Doplnky stravy a doping 

Právna úprava výživových doplnkov 

• Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení  
neskorších  predpisov  (ďalej  len  „zákon  o 
potravinách“)  

• Potravinový kódex Slovenskej republiky  

• Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a 
ministerstva  zdravotníctva  SR  z 25.07.2007  
č. 16826/2007-OL a jeho zmeny a doplnky z 
2009 a 2010 

• a iné... 
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Pojem „výživové doplnky“ 

Zákon o potravinách § 2 písmeno g): 
 
• výživovým doplnkom  je  potravina na doplnenie  

prirodzenej  stravy,  ktorá  je  koncentrovanými zdrojmi 
živín, ako sú vitamíny a minerálne látky alebo iných látok s 
výživovým alebo fyziologickým účinkom, jednotlivo alebo v 
kombinácii; umiestňuje sa na trh v dávkovanej forme, ako 
sú kapsuly, pastilky, tablety, piluly a ostatné podobné  
formy, vrecúška s práškom, ampulky s  tekutinami,  fľašky s 
dávkovačom kvapiek a ostatné podobné formy tekutín a 
práškov navrhnuté  tak, aby  ich bolo možné brať v 
odmeraných malých jednotkových množstvách,...“  

Pojem „výživové doplnky“ 

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a ministerstva 
zdravotníctva SR z 25.07.2007  č. 16826/2007-OL : 

 
Výživové doplnky sú potraviny na doplnenie prirodzenej 

stravy, ktoré sú koncentrovanými zdrojmi živín, ako sú 
vitamíny a minerálne látky alebo iných látok s výživovým 
alebo fyziologickým účinkom, jednotlivo alebo v kombinácii. 
Výživové doplnky sú umiestňované na trh v dávkovanej 
forme, ako sú kapsuly,  pastilky,  tablety, tabletky,  piluly  a  
ostatné  podobné formy, vrecúška s práškom, ampulky s 
tekutinami, fľašky s dávkovačom kvapiek a ostatné 
podobné formy tekutín a práškov navrhnuté tak, aby ich 
bolo možné brať v odmeraných malých jednotkových 
množstvách.  
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• výživové doplnky ako potraviny nesmú 
obsahovať omamné a/alebo psychotropné 
látky, t.j. zložky uvedené v zákone 139/1998 
Z.z. o omamných, psychotropných látkach a 
prípravkoch v platnom znení, 

Právna úprava výživových doplnkov 

Popri požiadavkách na označovanie potravín sa 
musia v označení  výživových  doplnkov uvádzať 
nasledovné údaje:  

• slová „výživový doplnok“,  
• názov kategórie živín alebo látok, ktoré 

charakterizujú výživový  doplnok  alebo označenie 
podstaty týchto živín alebo látok,  

• odporúčaná denná dávka výživového doplnku,  
• upozornenie, že ustanovená odporúčaná denná 

dávka, sa nesmie presiahnuť,  

Právna úprava výživových doplnkov - 
označovanie 
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Popri požiadavkách na označovanie potravín sa musia v 
označení  výživových  doplnkov uvádzať nasledovné 
údaje:  

• upozornenie, že výživové doplnky sa nesmú používať 
ako náhrada rozmanitej stravy,  

• upozornenie, že výživové doplnky sa musia uskladňovať 
mimo dosahu detí.  

• ďalšie možné upozornenia, vyplývajúce zo zloženia, 
resp. z cieľovej skupiny, napr. nevhodné  

• pre deti do 3. r, nevhodné pre dojčiace a tehotné ženy, 
nevhodné pre osoby trpiace na  

• kardiovaskulárne choroby, ochorenia pečene, atď. 

Právna úprava výživových doplnkov - 
označovanie 

Označovanie, prezentácia a reklama nesmie 
prisudzovať výživovým doplnkom schopnosť 
prevencie, liečby alebo vyliečenia ľudských 
chorôb alebo odvolávať sa na také schopnosti.  

  

Na etiketách a pri ponúkaní a propagácii výživových 
doplnkov sa nesmie uvádzať žiadna informácia, 
ktorá tvrdí alebo vzbudzuje dojem, že vyvážená a 
rozmanitá strava neposkytuje vo všeobecnosti 
primerané množstvo živín. 

Právna úprava výživových doplnkov - 
označovanie 
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Zákon č. 362/2011 Z. z.Zákon o 
liekoch a zdravotníckych 

pomôckach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

 

Definícia liečiv a liekov 

• Liečivo je chemicky jednotná alebo nejednotná látka 
ľudského, rastlinného, živočíšneho alebo chemického 
pôvodu, ktorá je nositeľom biologického účinku 
využiteľného na ochranu pred chorobami, na 
diagnostiku chorôb, liečenie chorôb alebo na 
ovplyvňovanie fyziologických funkcií. 

• Liek je liečivo alebo zmes liečiv a pomocných látok, 
ktoré sú upravené technologickým procesom do 
liekovej formy a sú určené na ochranu pred chorobami, 
na diagnostiku chorôb, liečenie chorôb alebo na 
ovplyvňovanie fyziologických funkcií. 
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Požiadavky pri liečivách - výber 

• súhlasný posudok Štátneho ústavu pre 
kontrolu liečiv na materiálne a priestorové 
vybavenie žiadateľa 

• ministerstvo zdravotníctva, ak ide o povolenie 
na výrobu humánnych liekov 

 

• bezodkladne oznámiť štátnemu ústavu a 
držiteľovi registrácie humánneho lieku 
falšovanie humánneho lieku alebo podozrenie 
na falšovanie humánneho lieku 

Požiadavky pri liečivách - výber 
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• Držiteľovi povolenia na výrobu liekov sa zakazuje 
priamo alebo prostredníctvom tretej osoby financovať, 
sponzorovať alebo inak priamo alebo nepriamo 
finančne alebo materiálne podporovať iné ako odborné 
podujatie alebo účasť zdravotníckeho pracovníka na 
inom ako odbornom podujatí. 

• Zdravotníckemu pracovníkovi sa zakazuje zúčastňovať 
sa na inom ako odbornom podujatí financovanom, 
sponzorovanom alebo inak priamo alebo nepriamo 
finančne alebo materiálne podporovanom držiteľom 
povolenia na výrobu liekov alebo treťou osobou na 
základe dohody uzavretej držiteľom povolenia na 
výrobu liekov. 

Požiadavky pri liečivách - výber 

• zabezpečiť, aby každá šarža lieku bola kontrolovaná v 
súlade s požiadavkami správnej výrobnej praxe, 
farmaceutického skúšania a kontrolnými postupmi 
schválenými pri registrácii lieku a aby kontrolné metódy 
boli v súlade so súčasnými poznatkami vedy a techniky 

• b) zabezpečiť, aby každá šarža lieku bez ohľadu na to, či 
bola vyrobená v niektorom členskom štáte alebo 
dovezená z tretích štátov, bola podrobená kompletnej 
kvalitatívnej analýze, kvantitatívnej analýze všetkých 
liečiv a iným skúškam alebo kontrolám potrebným na 
zabezpečenie kvality liekov v súlade s požiadavkami 
registrácie lieku (ďalej len „prepustenie šarže“) 
 

Požiadavky pri liečivách - výber 
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• Skúšanie humánnych produktov a humánnych liekov 
• § 26 
• Účel skúšania humánnych produktov a humánnych liekov 
• (1) Skúšaním sa vykonáva skúmanie hodnotenej látky a 

zmesi látok (ďalej len „humánny produkt“), či majú 
vlastnosti liečiva, pomocnej látky alebo humánneho lieku. 
Skúšaním je aj hodnotenie kvality, bezpečnosti a účinnosti 
liečiv, pomocných látok, vnútorných obalov a humánnych 
liekov. 

• (2) Skúšanie zahŕňa farmaceutické skúšanie, toxikologicko-
farmakologické skúšanie a klinické skúšanie  
 

Požiadavky pri liečivách - výber 

Klinické skúšanie humánnych 
produktov a humánnych liekov 

• § 29 
• Všeobecné ustanovenia o klinickom skúšaní 
• (1) Klinické skúšanie je každý výskum na človeku, ktorým sa 

určujú alebo potvrdzujú klinické účinky, farmakologické 
účinky alebo iné farmakodynamické účinky, ktorým sa 
preukazuje akýkoľvek žiaduci alebo nežiaduci účinok ....sa 
zisťuje absorpcia, distribúcia, metabolizmus a vylučovanie 
....s cieľom zistiť ich neškodnosť a účinnosť; ...sa hodnotí aj 
biologická dostupnosť a biologická rovnocennosť skúšaného 
humánneho lieku. 

• (2) Pracoviská, na ktorých sa klinické skúšanie vykonáva, 
schvaľuje štátny ústav.  
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Klinické skúšanie humánnych 
produktov a humánnych liekov 

• Klinické skúšanie sa vykonáva na zdravom človeku alebo na chorom človeku.  
• (5) Klinické skúšanie sa vykonáva v štyroch etapách.  
• (6) V prvej etape klinického skúšania sa skúšaný humánny produkt podáva 

zdravému človeku s cieľom zistiť znášanlivosť skúšaného produktu vo 
farmakodynamicky účinnom rozsahu jeho dávkovania a určiť základné hodnoty 
jeho farmakokinetiky. 

• (7) V druhej etape klinického skúšania sa skúšaný humánny produkt podáva 
chorému človeku s cieľom overiť predpokladaný terapeutický účinok, vhodnosť 
navrhovaných základných indikácií a zistiť výskyt nežiaducich účinkov humánneho 
produktu. 

• (8) V tretej etape klinického skúšania sa skúšaný humánny produkt podáva 
väčšiemu počtu chorých ľudí ako v druhej etape. Spresňuje sa rozsah indikácií, 
kontraindikácií a interakcií, dávkovanie a výskyt nežiaducich účinkov. 

• (9) Vo štvrtej etape klinického skúšania skúšaného humánneho lieku sa po jeho 
uvedení na trh sledujú v rozsahu schválených indikácií nové poznatky o jeho 
liečebných účinkoch, o druhu a výskyte nežiaducich účinkov a jeho kontraindikácie 
a interakcie. 

Informovaný súhlas 

• Účastník sa zaraďuje do klinického skúšania na základe jeho 
súhlasu s účasťou na klinickom skúšaní.  

• (14) Informovaný súhlas musí obsahovať 
• a) informácie o klinickom skúšaní a jeho cieľoch, 
• b) možný prínos klinického skúšania pre účastníka, 
• c) možné riziká a nevýhody vyplývajúce pre účastníka, 
• d) poučenie o iných možnostiach liečby, 
• e) zabezpečenie dôvernosti osobných údajov, 
• f) informáciu o právach účastníka, 
• g) informáciu o možnosti kedykoľvek odstúpiť od klinického 

skúšania a o spôsobe a následkoch jeho prípadného 
prerušenia. 
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• § 61 

• Balenie a označovanie humánneho lieku 

• (1) Údaje na vonkajšom obale humánneho lieku a na vnútornom obale humánneho lieku musia byť v štátnom jazyku a musia obsahovať 

• a) názov humánneho lieku, údaj o sile lieku, údaj o liekovej forme, a ak je to potrebné, aj údaj, či je humánny liek určený pre dojčatá, pre deti alebo pre dospelých; ak 
humánny liek obsahuje najviac tri liečivá, uvedie sa medzinárodný nechránený názov, ak takýto názov neexistuje, uvedie sa bežný názov, 

• b) kvalitatívne zloženie humánneho lieku s použitím medzinárodných nechránených názvov liečiv a kvantitatívne zloženie humánneho lieku vyjadrené množstvom 
liečiv v jednotlivej dávke v závislosti od spôsobu podania, v hmotnostných jednotkách alebo objemových jednotkách, 

• c) liekovú formu a obsah balenia vyjadrený v hmotnostných jednotkách, objemových jednotkách alebo kusových jednotkách, 

• d) pomocné látky, ktorých uvedenie na vonkajšom obale je potrebné na správne podanie humánneho lieku; ak je humánny liek určený na injekčné podanie alebo 
podanie na kožu alebo do oka, musia byť uvedené všetky pomocné látky, 

• e) spôsob podania a cestu podania humánneho lieku, 

• f) upozornenie, že humánny liek sa musí uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí, 

• g) osobitné upozornenia, ak je to potrebné kvôli lieku, 

• h) nešifrovaný dátum exspirácie uvedením mesiaca a roku exspirácie, 

• i) osobitné opatrenia na uchovávanie, ak existujú, 

• j) spôsob zneškodnenia odpadu tvoreného z nepoužitých humánnych liekov alebo odpadu vzniknutého z nich a odkaz na používaný systém zberu nepoužitých 
humánnych liekov, 

• k) meno a priezvisko, adresu bydliska držiteľa registrácie, ak ide o fyzickú osobu; názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo držiteľa 
registrácie, ak ide o právnickú osobu, 

• l) registračné číslo, 

• m) číslo výrobnej šarže, 

• n) zatriedenie humánneho lieku podľa viazanosti jeho výdaja na lekársky predpis, 

• o) účel a návod na použitie humánneho lieku, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, 

• p) číslo GTIN, ak je humánny liek ním označený, 

• r) pri humánnom homeopatickom lieku označenie „HOMEOPATICKÝ LIEK“, 

• s) pri humánnom homeopatickom lieku upozornenie odporúčajúce používateľovi humánneho homeopatického lieku, aby sa poradil s lekárom, ak príznaky ochorenia 
pretrvávajú, 

• t) pri rádioaktívnom lieku medzinárodný symbol rádioaktivity a údaj o množstve rádioaktivity, 

• u) pri tradičnom rastlinnom lieku označenie „Tradičný rastlinný liek určený na indikácie overené výhradne dlhodobým používaním“, 

• v) bezpečnostný prvok, ktorý umožňuje overenie pravosti humánneho lieku, identifikáciu jednotlivých balení humánneho lieku a zistenie neoprávnenej manipulácie s 
humánnym liekom. 

• (2) Údaje na vonkajšom obale humánneho homeopatického lieku a na vnútornom obale humánneho homeopatického lieku musia byť v štátnom jazyku a musia 
obsahovať len 

• a) vedecký názov alebo liekopisný názov homeopatického základu alebo viacerých homeopatických základov a stupeň zriedenia; ak sa humánny homeopatický liek 
skladá z dvoch homeopatických základov alebo viacerých homeopatických základov, môžu sa vedecké názvy homeopatických základov nahradiť vymysleným názvom, 

• b) meno a adresu držiteľa registrácie a prípadne výrobcu homeopatického lieku, 

• c) spôsob podania, ak je to potrebné, aj cestu podania, 

• d) nešifrovaný dátum uvedením mesiaca a roku exspirácie, 

• e) liekovú formu, 

• f) obsah balenia vyjadrený v hmotnostných jednotkách, objemových jednotkách alebo kusových jednotkách, 

• g) osobitné opatrenia na uchovávanie, ak existujú, 

• h) osobitné varovanie týkajúce sa humánneho homeopatického lieku, ak to je potrebné, 

Potraviny - definícia 

• sú látky alebo výrobky, ktoré sú spracované, 
čiastočne spracované alebo nespracované a 
sú určené na ľudskú spotrebu ...vrátane 
nápojov, žuvačiek, všetkých látok vrátane 
vody... prídavných látok ... a potravín na 
osobitné výživové účely vrátane dietetických 
potravín na osobitné medicínske účely 
ustanovené osobitným predpisom. 
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Potraviny na osobitné výživové účely 

 
sú potraviny a výživové doplnky, ktoré sa na 
základe svojho osobitného zloženia alebo 
osobitného spôsobu výroby odlišujú od 
ostatných potravín, sú vhodné na daný účel 
výživy a zodpovedajú osobitným potrebám 
výživy určitých skupín obyvateľstva. 
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http://biologyexams4u.blogspot.sk/2012/04/plasma-membrane.html 
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Vstrebávanie intaktných bielkovín 

• je možné – cez bunky čreva (endo- a exocytóza) 

• medzibunkovo - defekty po starých enterocytoch 

 

• systémová enzymoterapia 

  

    

Systémová enzymoterapia 

• Kombinácia živočíšnych a rastlinných proteáz 

• Biologická dostupnosť - < 1% p.o. dávky 

• Nutnosť vysokých dávok a min. 48 hodín 
nasycovania sérových koncentrácií 

• Väzba s makroglobulínmi – dlhý biologický 
polčas eliminácie (6 až 20 hodín) 
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Systémová enzymoterapia – 
mechanizmy účinku 

• v tkanivách proteoliticky 

• v krvi: inaktivácia cytokínov a rastových 
faktorov (zápaly, rakov. kachexia) 

• fibrinolytický a trombolytický – resorbcia 
edémov 

• imunomodulačný – aktivácia T-lymfocytov v 
niektorých tkanivách 

• ... 

Rýchlosť obratu bielkovín v tele 

• zvýšená – potrava, 

    záťažové stavy 

– potreba AK pre imunitu a reparáciu tkanív 

– ak dlhodobo – negatívna dusíková bilancia 

 

• znížená – hladovanie 

– zabránenie rozvoju kachexie 

– negatívum - znížená imunita 

http://oceanplasma.org/documents/cases_1.php?iid=8&category=Cases&page=&action=item&title=Case 
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Metabolizmus bielkovín pri fyzickej 
záťaži 

• sacharidy a lipidy – katabolické reakcie 

 

• bielkoviny – anabolické aj katabolické reakcie 

  

  závisí od typu zaťaženia! 

http://www.pivo.sk/humor/kresby/kresby.htm 

Typy bielkovinových prípravkov 
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Zloženie kravského mlieka 

• voda – 87% 

• tuk – 4% 

• bielkoviny - 3.2% 

• laktóza – 4.6% 
http://www.foodsci.uoguelph.ca/dairyedu/chem.html#protein1 

Pomer typov bielkovín kravského 
mlieka 

http://www.foodsci.uoguelph.ca/dairyedu/chem.html#protein1 

80% kazeín 20% srvátka 

V ľudskom mlieku 60 percent srvátkových proteínov 
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Srvátkové proteíny - koncentrát 

od 29% do 89% bielkovín 

+ lacný  

+ najprirodzenejšia forma s bioaktívnymi látkami 

 

- tuk 

- laktóza 

 

 

 

 

Srvátkové proteíny - izolát 

od 90 do 94% bielkovín 

+ menej ako 1% laktózy 

 

- menej bioaktívnych látok  

- drahší ako koncetrát 
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Srvátkové proteíny - hydrolyzát 

čiastočne „predtrávený“, di- tripeptidy 

+ menšie riziko alergických reakcií  

+ teoreticky vhodný počas tréningu  

 

- horká chuť 

- cena 

- vedecky nepotvrdená výhoda 

 hydrolyzácie na svalový rast 

 (Manninen 2009) 

 

Vybrané aminokyseliny 
ako doplnky stravy 
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Aminokyseliny ako doplnok stravy – 
fyziologický význam glutamínu 

• najrozšíreniejšia AK v telesných tekutinách  a 
transportná forma amoniaku v krvi 

• esenciálna pri katabolizme, kachexii, sepse 

• energetický substrát buniek imunitného 
systému a GIT 

 

 

Aminokyseliny ako doplnok stravy – 
fyziologický význam glutamínu 

• regulácia acidobázickej rovnováhy – acidóza 
stimuluje syntézu Gln vo svale 

• zlepšenie aeróbneho výkonu (McCormack et al. 2015) 

• zlepšenie hydratácie buniek (malý efekt) 
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4 až 40 gramov denne zloženie aminokyselín 
 srvátky 

Aminokyseliny ako doplnok stravy – 
fyziologický význam arginínu 

• významný zdroj a transportná forma dusíka 

 v tele 

• stimuluje tvorbu inzulínu, rastového hormónu 

• esenciálny pre spermatogenézu, 

 plod a novorodencov 

 terapeutická suplementácia pri  

 mužskej neplodnosti – 3 x 1-3 g 

• prekurzor 

 

 Upravené podľa Holeček 2006 
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Upravené podľa Holeček 2006 

krvný tlak 

Aminokyseliny ako doplnok stravy – 
fyziologický význam arginínu 

Aminokyseliny ako doplnok stravy – 
arginín – využitie v športe 

• netrénovaní a rekreační športovci  - predĺženie 
aeróbnej a anaeróbnej činnosti – vplyv NO 

• vysoko trénovaní – bez efektu 

• zvýšenie GH a inzulínu – len v injekčnej forme 
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• neproteogénna AK, syntetizovaný z cysteínu 

• v mäse, mlieku, vajciach, morských živočíchoch 

• konjugácia žlčových kyselín, antioxidant 

• neurotransmiter, stabilizácia membrán... 

Aminokyseliny ako doplnok stravy – 
fyziologický význam taurínu 

• zlepšenie vytrvalosti – protichodné výsledky 
(Rutherford et al. 2010, Balshaw et al. 2013) 

• stimulant – zatiaľ nepotvrdené (McLellan, Lieberman 2012) 

 

 

 

Aminokyseliny ako doplnok stravy – 
taurín – využitie v športe 

2.0 g TAU a 3.2 g BCAA, tri krát denne, 2 týždne pred a 4 dni 
po excentrickom zaťažení 
praktický význam otázny 
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Údajné účinky niektorých  
aminokyselín 

• tryptofán – zníženie centrálnej únavy 

• aspartát – zlepšenie aeróbneho výkonu 

• citrulín  

 

• ZATIAĽ NEPOTVRDENÉ NA ZDRAVÝCH ĽUDOCH 

 

 

 

Etapa 137 km = žiadne dáta k výkonu 

Rôzny pomery BCAA v 
doplnkoch a ich 

zdôvodnenie 
 

seminárna práca 
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Leucín 

• aminokyselina s vetveným reťazcom 

• izoleucín, valín 

• stimuluje tvorbu bielkovín v bunke (0.04g/kg, 
Nair et al. 1992) 

• spomaľuje odbúravanie bielkovín 

• urýchľuje zotavenie z tréningu (??? Kirby et al. 2011) 

http://www.efdeportes.com/efd131/leucine-stimulates-mtor-and-muscle-protein-synthesis.htm 

Aminokyseliny ako doplnok stravy – 
fyziologický význam leucínu 
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Odporúčaný denný príjem leucínu 
• dospelí nešportujúci   - 13 mg/ kg (80 kg muž – 1 gram) 

 izoleucín (10 mg/kg), valín (14 mg/kg) 

 VYŠŠÍ DENNÝ PRÍJEM U ŠPORTOVCOV 

 2 až 5 gramov v 1 až 2 dávkach 

 

• deti  - 150 mg/ kg  

 (15 kg dieťa – 2.3 gramu) 

 

Koľko leucínu stačí? 
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Leucín - všetkého veľa škodí? 

• nadmerný príjem leucínu – blokáda premeny 
tryptofánu na niacín (B3) – riziko pelagry 

  dermatída, demencia, hnačky 

Sú BCAA ako doplnok stravy nutné ? 
zloženie aminokyselín 

 srvátky 
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HMB – metabolit leucínu 

Mechanizmus účinku HMB 

blokovanie odbúravania bielkovín 
zvýšenie tvorby bielkovín v bunkách 
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HMB 
  

• 3 gramy denne = 60g leucínu 

• pri chorobách so stratou svaloviny (rakovina, AIDS..) 

• starnutie 

• tréning  
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Wallimann et al. The creatine kinase system and pleiotropic effects of creatine. Amino Acids, 40. 2011 

Suplementácia kreatínom v športe 
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Údajné vedľajšie účinky kreatínu 

• Svalové kŕče 

• Tráviace problémy (hnačky, zvracanie, 
podráždený žalúdok) 

• Poruchy funkcie pečene 

• Poškodenie svalových buniek 

• Poškodenie obličiek 

• RETENCIA VODY 

Kim et al. Studies on the safety of creatine supplementation. Amino Acids, 40. 2011 

Svalové kŕče 

• Hypotéza = narušenie rovnováhy minerálov vo 
svale kvôli dehydratácii.  

• 7 vedeckých štúdií nepotvrdilo hypotézu 

• Odporúča sa dodržiavať pitný režim, hlavne v 
teplom a vlhkom prostredí 

Kim et al. Studies on the safety of creatine supplementation. Amino Acids, 40. 2011 
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Tráviace problémy 

• Protichodné zistenia 

– ÁNO (Vandenberghe et al. J Appl Physiol, 83.1997,  Juhn et al. J Am Diet Assoc, 99. 1999) 

– NIE (Kreider et al. Med Sci Sports Exerc, 30. 1998,  Greenhaff. Lancet, 352. 1998) 

• Možné tráviace problémy ak > 10g v jednej 
dávke 

Poruchy funkcie pečene 

• Myši- zvýšené aspartát transamináza (AST), alanin 
transamináza (ALT) po 6 dňoch (Duarte et al. Int J Sports Med, 20. 1999 ) 

  chronická hepatitída (Keys et al. Med Sci Sports Exerc, 33. 2001,  

     Tarnopolsky et al. Am J Physiol, 285. 2003) 

• Potkany  - nezistené (Tarnopolsky et al. Am J Physiol, 285. 2003) 

• Ľudia – nezistené (Poortmans a Francaux. In: Stout et al. 2008) 
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Poškodenie obličiek 

• vylučovanie kreatínu a kreatinínu hlavne močom 

• Zdraví ľudia užívajúci kreatín : 

 Krv - močovina v norme, kreatinín 15% nárast 
Moč – močovina v norme 

 mierny nárast kreatinínu a albumínu, ale stále vo 
fyziologickej norme 

• Z literatúry známych niekoľko prípadov akútnych 
ochorení obličiek ľudí užívajúcich kreatín (50% pokles 

glomerul. filtrácie, intersticiálny zápal, akútne zlyhanie), ale priamy 
vplyv kreatínu neistý 

Kim et al. Studies on the safety of creatine supplementation. Amino Acids, 40. 2011 

Zdravotné riziká - odporúčania 

• 0.1 g/ kg telesnej hmotnosti denne 

 

• ak vyššie dávky (15g – 20g/deň) - rozdeliť na 
menšie a častejšie v priebehu dňa 

 

 nie pri rôznych ochoreniach obličiek 

 diabete 

 vysokom krvnom tlaku 

 

 Kim et al. Studies on the safety of creatine supplementation. Amino Acids, 40. 2011 
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Zdravotné riziká - odporúčania 

 

• Dlhodobé užívanie: raz ročne krvné testy 
(pečeňové enzýmy, močovina, kreatinín) 

 

• a testy moču (rýchlosť vylučovania albumínu a 
albumín/kreatinín) 

Kim et al. Studies on the safety of creatine supplementation. Amino Acids, 40. 2011 

Zdravotné riziká - odporúčania 

• Vyššie dávky (15g – 20g/deň) sa neodporúčajú pri 
rôznych ochoreniach obličiek 

 diabete 

 vysokom krvnom tlaku 

  

 

• KVALITA A ČISTOTA KREATÍNU! 

Kim et al. Studies on the safety of creatine supplementation. Amino Acids, 40. 2011 
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Vylepšené formy kreatínu 

Jager et al. Analysis of the efficacy, safety, and regulatory status of novel forms of creatine. Amino Acids, 40. 2011 

Vylepšené formy kreatínu 

• V porovnaní s monohydrátom údajne lepšia: 

  

 rozpustnosť 

 stabilita v pevnej a tekutej forme 

 využiteľnosť 

 športový výkon 
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• Soli kreatínu lepšia rozpustnosť ako CM (14g v litri 
pri 20°C, 6g pri 4°C) 

 

• Kreatín citrát 1.55x 

• Kreatín pyruvát 2.63x 

• Dicreatinol sulfát 1370x 

 

 

• rozpustnosť menej dôležitá vlastnosť 

Vylepšené formy kreatínu 
Rozpustnosť 

• stabilný 

• prášková forma – niekoľko rokov 

• roztok – na kreatinín - závisí od teploty a pH  

 

 

 

 

• Rozpustený kreatín uchovávať v chlade! 

Kreatín monohydrát  
Stabilita 
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Stabilita kreatínu v kyslom prostredí 

pH < 2  
 
podobné ako v žalúdku 

Harris  International congress Creatine, Milan, 1999 

Využiteľnosť 

• 1. vstrebávanie z čreva do krvi 

• 2. z krvi do tkanív (sval) 
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Vstrebávanie kreatín monohydrátu 

• Takmer 100% vstrebateľnosť v tráviacom trakte 

• Do svalu 28 až 60 %  

Persky  et al. Single- and multiple-dose pharmacokinetics of oral creatine.  J Clin Pharmacol, 43. 2003  

Vstrebávanie kreatínu so sacharidmi 

Greenwood et al. (2003) 

5 g kreatínu, 18 g dextrózy 
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Beta - alanín 

Pufrovanie H+ 

Znižovanie zakyslenia prostredia – acidózy 

• fosforylkreatín 

• fosfáty 

• bikarbonáty 

• bielkoviny 

• peptidy....KARNOZÍN 

 

http://blog.axonpotential.com/how-your-brain-manages-muscle-fatigue/ 
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Funkcia karnozínu a HCD 

Mnohofunkčný 

• antioxidant 

• hojenie rán 

• inhibítor glykácie 
bielkovín 

• regulátor svalového 
Ca2

+ 

• vazodilatant 

(Bellia et al. 2011) 

Beta-alanín a karnozín 

• Karnozín objavený v 1900 (Gulewitsch, Amiradzibi) 

• carno (lat.) – mäso 

• jediný HCD v ľudskom svale 
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Tvorba a vstrebávanie karnozínu 

• Ľudia si vedia karnozín syntetizovať v pečeni 

Stellingwerff  et al. Optimizing human in vivo dosing and delivery of beta alanine... Amino Acids. 2011 

Vplyv testosterónu otázny 

krv 

sval 

Zvýšenie svalového karnozínu 

4 týždne suplementácie 
 
1.6 až 6.4 g alanínu 
 
40 až 65 % zvýšenie 
svalového karnozínu 
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Vplyv krátkodobého tréningu a 
suplementácie na svalový karnozín 

• 2 skupiny - 800mg ß-ALA x 8/deň 

    placebo 

 

3 až 4 tréningy za týždeň počas 4 týždňov 

unilaterálny tréning  

10x10 predkopávanie a zakopávanie 

• vyššie hladiny šprintérov (Parkhouse et al. 1985) 

 

• kulturisti 43.0 ± 8.3 mmol/kg dm  (Tallon et al. 2005) 

  väčšina aj steroidy 

• kórejský rýchlokorčuliari 36.2 ± 9.8 mmol/kg 
dm  (Kim et al. 2005) 

Vplyv dlhodobého tréningu a 
suplementácie na svalový karnozín 
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Vplyv pohlavia na karnozín 

Baguet  et al. The influence of sex, age and heritability on human skeletal muscle carnosine content. Amino Acids. 2011 

Vplyv testosterónu otázny 

Význam suplementácie β-alanínom 
Koľko a ako dlho? 

• 4 – 6 g denne (zvýši asi o 50% svalový karnozín) 

 

• dokopy asi 230g β-alanínu 

 

• 2 -3 mesačná kúra – závisí od dennej dávky 

 

• 2 mesiace pauza a opakovať 
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Význam suplementácie β-alanínom 
Koľko a ako dlho? 

• účinný aj pri počiatočných vysokých hladinách 
karnozínu!!! 

 

• neznáma hranica saturácie, ani vplyv pri 
dlhodobom užívaní (> 6 mesiacov) 

Vedľajšie účinky suplementácie  
β-alanínom  

• parestéza  - svrbenie a pichanie na rukách, 
   brade, krku... 

  nástup asi 20-30 minút po požití 

• CarnoSyne© 

 

• Vplyv dlhodobého užívania 

  neznámy 
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Adrenalín a β-2 adrenoreceptory 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Adrenoceptor-Signal_transduktion.PNG 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Adrenoceptor-Signal_transduktion.PNG
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Kofeín 

paraxantín teofylín teobromín 

maximálna koncentrácia v krvi 30 – 90 minút 
polovičné hodnoty po 3-6 hodinách 

Fyziologické účinky kofeínu 

• antagonista adenozínu, inhibítora lypolýzy 

• mobilizuje využitie mastných kyselín 

 (cez adrenalín stimuláciou sympatika alebo možno priamo blokovaním fosfodiesterázy) 

• zvyšuje termogenézu 

• sekrécia beta-endorfínov  - znížené vnímanie 
bolesti 

• pozitívny vplyv na svalovú kontrakciu 
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Tvrdenia výrobcu o kofeíne 

• Zvyšuje výkonnosť vo vytrvalostných športoch 

 ÁNO (napr. Bruce et al. 2000, Pasman et al. 1995) 

• Zlepšuje koncentráciu a psychickú aktivitu 

• ÁNO (napr. Stuart et al. 2005) 

• Prispieva k mobilizácií tukových zásob a 
spôsobuje, že pracujúci sval využíva tuk ako 
zdroj energie 

• LEN V POKOJI A CVIČENÍ NÍZKEJ INTENZITY 

Kofeín ako spalovač tuku 

• málo účinný 

• zlepšenie účinku v kombinácii s efedrínom 

 

 

 

• stimulanty s vedľajšími účinkami!! 
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Dávkovanie kofeínu 

• umelá forma účinnejšia ako prírodná 

 

• 3 – 6 mg/kg 

• viac ako 9 mg/kg nezlepšuje účinok 

 

• 30 - 60 minút pred výkonom 

 

• PITNÝ REŽIM! 
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„Spalovače tuku – Fat Burners“ 

• Rôzny mechanizmy účinku 

– zvýšenie metabolizmu tukov  

– zníženie vstrebávania tukov 

– zvýšenie oxidácie tukov pri cvičení 

– zvýšenie výdaja energie 

– zníženie chuti do jedla 

– a iné 

Jeukendrup, Randel Obesity reviews 2011 

„Spalovače tuku – Fat Burners“ 

Jeukendrup, Randel Obesity reviews 2011 

Zingiber officinale zvysenie termogenezy, improved testo/estrogen ratio, 
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„Spalovače tuku – Fat Burners“ 

• Zingiber officinale zvysenie termogenezy, 
improved testo/estrogen ratio  

• Vitamin D – decrease in hip-to waist ratio in 
obese (Carrillo et al. 2013) 

 

Jeukendrup, Randel Obesity reviews 2011 

Karnitín 

• funkcia – transport mastných kyselín s dlhým 
reťazcom cez vnútornú membránu mitochondrie 
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Suplementácia karnitínom 

• 6 g denne po dobu 14 dní  (Barnett et al 1994, Vukovich et al. 1994) 

• NEZVÝŠI SVALOVÝ KARNITÍN 

 

• 2 - 3 g + 80 - 94 g sacharidov – ZVÝŠI (Stephens et al. 2006) 

Kapsaicín a kapsinoidy 

• krátkodobo zvyšuje termogenézu 

• stimuluje oxidáciu tukov 

• zvyšuje pocit sýtosti 

 

Dlhodobá účinnosť nepotvrdená 
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Potenciálne účinné spalovače tuku 

• CLA (konjugovaná kyselina linolová) -  3 g denne 

• taurín 

• forskolín 

• fukoxantín 

 

• Nutných viac štúdií na ľuďoch! 

Stimulanty tvorby testosterónu 

• steroidný hormón syntetizovaný z cholesterolu 
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Zvýšenie hladín testosterónu – 
„prohormóny“ 

Tribulus terrestris - Kotvičník zemný 

čínska a indická medicína 
považovaný za afrodiziakum 

70. roky  - bulharská štúdia na 
hypogonadálnych mužoch (?) 
 
zvieratá  - vplyv na párenie a 
stimuláciu tvorby androgénov 
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Tribulus terrestris - Kotvičník zemný 

bez vplyvu na mladých mužov 
hypogonadálni muži ? 
seniori? 
ženy? – len dve štúdie na zvieratách 

Kyselina D-asparagová 

• neesenciálna aminokyselina 

stimuluje tvorbu LH a testosterónu 
alternatíva  - len reguluje tvorbu T 
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Vitamín D (calcitriol) 

• z cholesterolu pri slnečnom žiarení 

• v potrave ako chole- (D3) a ergokalciferol (D2)  

Vitamín D – funkcia a vplyv na 
testosterón 

• mnohofunkčný  - napr. regulácia vápnika 
 
zvyšuje androgénne receptory 
vo svale 
 
obézni hypogonadálni muži 
 3300 IU  
 +25% celkový T 
 + 20 voľný T (Pilz et al. 2011) 
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Senovka grécka - TFG 

 Pozitívny vplyv na telesné zloženie a 1 RM 

Forskolín 

• 2 x denne 250 mg  10% extraktu forskolínu 

• 12 týždňov 

• pozitívny zmeny v  

– telesnom zložení 

– kostnej hustote 

– koncentrácii voľného testosterónu 

   obéznych mužov 

 

Godard et al. 2005 Obes Res. 
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Bór 

• minerál (nesenciálny) 

• bór nie je bróm!!! 

 

 

• v potrave – hrozienka 4 mg/100 g 

 mandle, lieskové orechy – 2.8 mg/100 g 

• odporúčaná stimulačná dávka – 10 mg denne 

– zníženie SHBG (Naghii et al. 2011) 

Stimulanty tvorby testosterónu 

• muži s nízkou hladinou T – ÁNO 

 

 

 

 

• muži s normálnou a vyššou hladinou T 

   NEPREUKÁZANÉ 
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Mikronutrienty 

Druhy mikronutrirentov 

• vitamíny 

• vitaminoidy – Koenzým Q10, L-karnitín, myoinozitol,   

• minerálne látky – makroelementy a stopové prvky  

• aminokyseliny a ich deriváty  - napr. kreatín  

• mastné kyseliny 

• sekundárne metabolity rastlín – napr. fytoestrogény 

• vlákniny, prebiotiká, probiotiká  
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Vitamíny - funkcia 

NIE SÚ zdrojom energie, ani stavebnými látkami 

• katalytická funkcia ako kofaktory (koenzýmy) 
– napr. vitamín C a syntéza kolagénu 

 

 

• antioxidanty 

 neutralizácia reaktívnych 

 metabolitov kyslíka 

 (O2
-, H2O2) 

Vitamíny -typy 

• rozpustné vo vode – telo nemá veľké zásoby  
  vit. C, B1, B2, B3, B5, B6, B12,kys. listová, biotín, cholín, 

 inozitol, PABA 

 
 
 

• rozpustné v tukoch – ukladajú sa tkanív 
    vit. A - retinol 
    vit. E - tokoferol 
    vit. D 
    vit. K 
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Minerálne látky 

• makroelementy  

  horčík, draslík, sodík, fosfor, síra 

  vápnik   - asi 1 kg v ľudskom tele 

    99 % v kostiach 

 

Minerálne látky 
 

• stopové prvky  

  selén, zinok, železo, jód, meď, chróm, fluór, 
 mangán, molybdén, kremík, vanád, bór 
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Dávkovanie mikronutrientov pri 
náročnej fyzickej aktivite 

• všeobecne sa odporúčajú vyššie dávky 

    nešportujúci      športujúci 

vitamín C        90 mg  1000 – 5000 mg 

zinok         10 mg   30 mg 

selén         50 µg   200 µg 

LENŽE.... 

Antioxidanty v športe 
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Typy odpovede organizmu v závislosti 
od dávky 

podľa Prof. Z. Radáka 

Všetkého veľa škodí!!! 

1000 mg vitamín C a 235 mg vitamin E  - 11 týždňov 



12. 12. 2016 

63 

Všetkého veľa škodí!!! 

“...In our opinion, antioxidant supplements are, 
at the least, useless.” 

podľa Prof. Z. Radáka 


