
Mens sana in corpore sano
Decimus Iunius Iuvenalis

"V ZDRAVOM TELE - ZDRAVÝ DUCH 
PODNIKATEĽA“





„Homo stator“ 

„Homo vagus“

Homo informaticus“

„Homo sedacus“

„Homo domos“

„Homo viator“





„Náš život je jediným predmetom na tomto 
svete, ktorý nemôžeme považovať za svoje 
súkromné vlastníctvo, pretože sme ničím 
neprispeli k jeho vzniku. Bol nám len 
prepožičaný s povinnosťou odovzdať ho 
potomstvu rozmnožený a zdokonalený“ 
Tomáš Baťa

-tvorba a zhodnocovanie vlastného života je povinnosťou aj 
privelégioum
-z nám prepožičaných darov života skladáme účtu vrstevníkom a 
dalším generáciám
-vyúčtovanie nemá skončiť schodkom, strátou
Milan Zelený



Pre kontinuitu podnikania je dobré zdravie veľmi dôležité:

● Rastúci počet zamestnancov, ktorí sú na PN, znižujú efektívnosť podnikania.
● Zamestnávatelia by mali zdôrazňovať dôležitosť zdravia u zamestnancov.

PREDPOKLADY ÚSPECHU

Niekoľko štúdií a výskumov dokazuje, 
že zdravá pracovná sila zvyšuje z 
dlhodobého hľadiska zisk spoločnosti.
Firemná “zdravá politika” predstavuje
najefektívnejší spôsob, ako vytvoriť zdravú
pracovnú silu, čo vedie k zvýšeniu
pracovných výkonov zamestnancov.



Centrum pre výskum zdravia v Healthways USA analyzovalo tému „prezencializmu“ - byť prítomný v práci, ale 
nepodávať optimálne výsledky.

● Analýza práce 19 803 zamestnancov v troch veľkých spoločnostiach ukázala, že aj jeden nezdravý zvyk
môže spôsobiť stratu produktivity v pracovných výkonoch.

VÝSLEDKY ŠTÚDIE

U zamestnancov s nezdravou stravou
bola o 66 % vyššia pravdepodobnosť

poklesu produktivity ako u tých, ktorí

pravidelne jedli celozrnné výrobky, ovocie

a zeleninu.

U zamestnancov, ktorí cvičili len
príležitostne, bola o 50 % vyššia

pravdepodobnosť nižšej úrovne produktivity

ako u zamestnancov, ktorí cvičili pravidelne.

Fajčiari mali o 28 % vyššiu
pravdepodobnosť poklesu produktivity

ako nefajčiari.



Najvyššiu stratu produktivity zaznamenali:

● osoby vo veku 30 - 39 rokov (najnižšia strata produktivity vo veku 60 rokov a viac)

● ženy a osoby, ktoré sú odlúčené, rozvedené alebo ovdovené

● administratívni alebo kancelárski pracovníci v odvetví služieb a dopravy

Výskum potvrdzuje, že strata produktivity zamestnancov je spojená s nízkou pohodou, zlým

životným štýlom, zvýšenými zdravotnými rizikami a prítomnosťou chronických chorôb.

VÝSLEDKY ŠTÚDIE



1. PRODUKTIVITA: zlé zdravie vedie k minimálnej produktivite

2. ZÁKAZNÍCI: zdravý personál poskytne dobrú podporu zákazníkom

3. REPUTÁCIA SPOLOČNOSTI: zlé zdravie môže mať za následok slabú reputáciu

4. ČAS A ZDROJE: plytvanie časom a zdrojmi

5. DORUČENIE PRÁCE: oneskorené projekty z dôvodu absencie

6. NÁKLADY NA PRÁCU: zvýšené náklady pre zamestnávateľov

ZAMESTNANCI PREDSTAVUJÚ CHRBTOVÚ KOSŤ SPOLOČNOSTI. AK 
BUDÚ CHORÍ, CELÁ SPOLOČNOSŤ OCHORIE. 

AKO ZDRAVIE OVPLYVŇUJE PRÁCU:



CURRENT OPINION Open Access

Athletes: Fit but Unhealthy?
Philip B. Maffetone1 and Paul B. Laursen2,3*

Abstract

While the words “fit” and “healthy” are often used synonymously in everyday language, the terms have entirely
separate meanings. Fitness describes the ability to perform a given exercise task, and health explains a person’s
state of well-being, where physiological systems work in harmony. Although we typically view athletes as fit and
healthy, they often are not. The global term we place on unhealthy athletes is the overtraining syndrome. In this
current opinion, we propose that two primary drivers may contribute to the development of the overtraining
syndrome, namely high training intensity and the modern-day highly processed, high glycemic diet. Both factors
elicit a sympathetic response through the hypothalamic-pituitary-adrenal axis, in turn driving systemic reactive
oxygen species production, inflammation, and a metabolic substrate imbalance towards carbohydrate and away
from fat oxidation, manifesting in an array of symptoms often labeled as the overtraining syndrome. Ultimately,
these symptoms reveal an unhealthy athlete. We argue that practitioners, scientists, and athletes may work towards
health and alleviate overtraining syndrome by lowering training intensity and removing processed and/or high
glycemic foods from the diet, which together enhance fat oxidation rates. Athletes should be fit and healthy.

Key Points

1. Fitness and health can be defined separately: fitness
describes the ability to perform a given exercise task,
and health explains a person’s state of well-being,
where physiological systems work in harmony.

2. Too many athletes are fit but unhealthy.
3. Excess high training intensity or training volume

and/or excess consumption of processed/refined
dietary carbohydrates can contribute to reduced
health in athletes and even impair performance.

Background
This current opinion piece combines the art and science
perspectives of a clinician/coach (PM) and an applied
sport scientist/physiologist (PL), both with specializa-
tions in endurance performance. Our collaboration
arises from a mutual respect for contributions to endur-
ance athlete performance, as well as a shared primary
observation—that of fit, but unhealthy recreational and
professional/elite athletes.

Health and Fitness: Separate and Equally
Important
The term unhealthy athlete sounds, at first blush, like a
paradox. The magazine cover image of an athlete per-
forming her event in all its glory with flexed, lean mus-
cles, bronzed skin, and glowing good looks may be
perceived as the pinnacle of health. The internal working
state of that athlete, however, may be at arm’s length
from genuine health. In actuality, an athlete can be fit
but unhealthy (Fig. 1).
While the terms “health” and “fitness” are often used

interchangeably, we offer separate definitions:

– Health: a state of complete, mental, social, and
physical well-being, where all bodily systems (nervous,
hormonal, immune, digestive, etc.) function in
harmony

– Fitness: the quality of being able to perform a
specific physical task, which includes exercise and
sports

Poor health can be observed in athletes who adhere to
sport’s global “no pain, no gain” mentality, who may
push themselves beyond a point of appropriate system
stress [1, 2]. This includes physical injury (e.g., neuromus-
cular dysfunction), biochemical injury (e.g., endocrine and
immune dysfunction), and/or mental-emotional injury
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“V spoločnosti zaoberjúcou sa zdravím, rovnováhou a 
fyzickým výkonom, je nanešťastie opozitum, že choroba, 

zranenie a úvana sú normou”



CYKLUS ŽIVOTA

Všetko so všetkým súvisí...

Čo ma primárne vyživuje?

Čo sekundárne?

JEDNOTA
MIERNOSŤ

INTEGRÁLNOSŤ



• 2 Kor 4,13 – 5, 1

Bratia, pretože máme toho istého ducha viery, ako 
je napísané: „Uveril som, a preto som povedal,“ aj 
my veríme, a preto hovoríme. Veď vieme, že
ten, čo vzkriesil Pána Ježiša, s Ježišom vzkriesi aj 
nás a postaví nás s vami.
A to všetko pre vás, aby hojnosť milosti 
prostredníctvom mnohých
rozmnožila vzdávanie vďaky na Božiu slávu.
Preto neochabujeme; a hoci náš vonkajší 
človek chradne, náš vnútorný sa zo dňa na 
deň obnovuje. Veď naše terajšie ľahké súženie 
prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy, ak 
nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je 
neviditeľné; lebo viditeľné je do času, ale 
neviditeľné je naveky.
Veď vieme, že keď sa tento stánok – náš 
pozemský dom rozpadne, máme od Boha 
príbytok nie rukou zhotovený, ale večný dom v 
nebi.



V čom je teológia tela jedinečná?
Teológia tela prináša strhujúci pohľad na vzťah viditeľného, hmotného sveta 
a sveta neviditeľného, duchovného. Uprostred tejto reality sa nachádza 
človek: jednota duše a tela. Vďaka tomu sa ľudské telo stáva bránou k 
duchovnému svetu. Telo je ako ikona – okno do neba.

Boh, našim očiam neviditeľný, stvoril človeka na svoj obraz a podobu. Ľudské 
TELO preto získava v perspektíve viery mimoriadnu dôstojnosť: je v 
najširšom slova zmysle "sviatostí" - viditeľným znamením neviditeľných 
Božích vecí. Skrze telo tak môžeme uvidieť odlesk Božích tajomstiev – Boha 
ako spoločenstvo Lásky a Života. Telo je "teo-lógia": reč o Bohu.

Sakramentalita (sviatostná povaha) tela: Schopnosť tela urobiť viditeľným, 
čo je neviditeľné. Telo hlása „veľké tajomstvo“ – duchovné tajomstvo Božej 
trojičnej lásky a naše povolanie mať na tejto láske cez Krista účasť.

A v tom je posolstvo teológie tela Jána Pavla II. tak úchvatné: skrze to, čo nám 
príde také "obyčajné" a "dôverne známe" (totiž naše telo), poznávame zrakom 
očisteným vďaka Božiemu zjaveniu to, čo naše chápanie nekonečne presahuje: 
Božie tajomstvo a jeho láskyplný plán s každým človekom.



Centrálnou témou teológie tela nie je manželstvo, ale pojem snubný význam tela, ktorý je v katechézach často 
skloňovaný

Ten v stručnosti znamená schopnosť človeka byť darom pre druhého. Túto schopnosť tela človek odhalil pri 
stvorení, bola však narušená hriechom, no znova obnovená darom Kristovho vykúpenia

Naše telo je teda svedkom daru a jeho úlohou je byť darom. Tento rozmer sa uskutočňuje v dvoch 
hlavných povolaniach – v celibáte alebo panenstve pre Božie kráľovstvo a v manželstve. 

V oboch týchto povolaniach človek uskutočňuje tento rozmer daru. V manželstve muž pre ženu a žena pre muža 
a následne ich spoločná láska pre dieťa. Rovnako i v celibáte a panenstve sa objavuje tento rozmer pre nebeské 
kráľovstvo.

Teológia tela je pre každého. Povolaním každého človeka je láska. Úlohou každého človeka je byť darom 
pre druhého. Tomuto rozmeru sa učí malé dieťa keď dozrieva, mladý človek, hľadajúci svoje povolanie, osoba 
žijúca v manželstve, rehoľník alebo kňaz.

Tým najdôležitejším, na čo teológia tela v konečnom dôsledku poukazuje je, že cieľom nášho života je 
spoločenstvo s Bohom a že naše telá budú vzkriesené.



Ježiš prišiel uzdraviť integrálne celého človeka, jeho TELO aj DUŠU

„Synu odpúšťajú sa ti hriechy“

„Hovorím ti vstaň, vezmi si lôžko a 
chod domov Mk 2,5-12

Ježiš ako nebeský LEKÁR

„Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. 
Neprišiel som volať spravodlivých, ale 
hriešnikov Mk 2,17

Ježiš od chorých žiada VIERU



1 Kor 10,31-11,1

Bratia, či jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko
robte na Božiu slávu. Nebuďte na pohoršenie ani Židom, 
ani Grékom, ani Božej cirkvi, ako sa aj ja chcem páčiť
všetkým vo všetkom a nehľadám, čo mne vyhovuje, ale čo 
osoží mnohým, aby boli spasení. Napodobňujte ma, ako aj 
ja napodobňujem Krista.



ZACHOVANIE ZDRAVIA

• 1 Sol 5,23 Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch neporušený a 
duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus.

• Ex 15,26 A povedal: "Ak budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, a budeš robiť to, čo je v 
jeho očiach správne, a poslúchneš všetky jeho rozkazy a zachováš všetky jeho 
ustanovenia, potom ťa nezastihnem takými biedami, akými som postihol Egypťanov, lebo 
ja, Pán, som tvoj lekár."



1 Kor 6, 12-20

"Všetko smiem." Ale nie všetko osoží. "Všetko smiem." Ale ja sa ničím 
nedám zotročiť.

"Jedlo je pre žalúdok a žalúdok pre jedlo." Boh však zničí jedno aj 
druhé. Ale telo nie je na smilstvo, lež pre Pána a Pán pre telo.

A Boh aj Pána vzkriesil a vzkriesi aj nás svojou mocou.

Vari neviete, že vaše telá sú Kristovými údmi? Môžem teda vziať 
Kristove údy a urobiť ich údmi neviestky? Vonkoncom nie!

Alebo neviete, že ten, kto sa spája s neviestkou, je s ňou jedno telo? 
Veď sa hovorí: "Budú dvaja v jednom tele"

Ale kto sa spája s Pánom, je s ním jeden Duch.

Varujte sa smilstva! Každý hriech, ktorého by sa človek dopustil, je 
mimo tela; kto však smilní, hreší proti vlastnému telu.

A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je 
vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe?

Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele“



Tabernákulum=posvätné miesto pre prebývanie Boha 
medzi ľudmi.

AKO sa staráš o svoj chrám? čomu dovolíš vstúpiť do 
tohto svätého miesta?

ČO robíš preto, aby si zabezpečil posvätnosť chrámu, 
tak aby mohol Boh prebývať v tebe?

Pohyb: Boh nás učí, že naše telá sú dobrým miestom na 
bývanie, žitie, mali by sme im preukázať rešpekt. 

Staráš sa o svoj chrám Ducha Svätého? 

Posilnuješ ho?

Udržuješ chrám AKTÍVNY a v dobrej forme pre        
dobrú službu Bohu a celej cirkvi?



5 tipov na reflexiu:
1.moje telo patrí BOHU, nie je mojím vlastníctvom, ako ho 

používam?Ako spravujem svoj „životosprávane“?
2. Ježiš za moje telo zaplatil svojou smrťou na kríži.(19-20) 

Nepoznám svoju hodnotu?pozri sa na kríž. Sme nekonečne 
milovaní. Starám sa o seba dostatočne?

3.Moje telo je chrámom, prebýva v ňom Duch Svätý(19)
4.Boh čaká, že sa budem o svoje telo starať. Som dobrým 

správcom?
5.Boh mi po smrti vzkriesi telo „svojou mocou“(14) Dôverujem 

v Božiu moc pre zmenu, alebo len svojím silám?



Jer, 17, 5...10

„Zlorečený človek, ktorý sa spolieha na človeka: telo urobil svojou oporou a jeho srdce sa vzďaľuje od Pána. Bude ako tamariška na 
púšti...

„Požehnaný človek, čo dúfa v Pána, Pán bude jeho oporou. Bude ako strom zasadený pri vode, ktorý k potoku vystiera korene, 
nebude sa báť, ked príde horúčosť, jeho lístie zostane zelené, ani v suchom roku nebude mať starostí a neprestane rodiť ovocie. Zo 
všetkého najklamnejšie je SRDCE a ťažko ho vyliečiť, kto sa v ňom vyzná? Ja Pán skúmam SRDCE a skúšam zmýšľanie, 
každému odplatím podľa jeho cesty, podľa ovocia jeho skutkov“

R Ž 1, 1-2, 3, 4-6 „Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru“

Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných †
a nechodí cestou hriešnikov, *
ani nevysedáva v kruhu rúhačov,
ale v zákone Pánovom má záľubu *
a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. R.
Je ako strom zasadený pri vode, *
čo prináša ovocie v pravý čas,
a jeho lístie nikdy nevädne; *
darí sa mu všetko, čo podniká. R.
No nie tak bezbožní, veru nie; *
tí sú ako plevy, čo vietor ženie pred sebou.
Nad cestou spravodlivých bedlí Pán, *
ale cesta bezbožných vedie do záhuby.

„Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu“



„láska všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, a všetko 
vydrží“ 1Kor 13,7

Pravá láska nám dáva silu vydržať, keĎ sa máme chuť 
vzdať

Kde sa začína trvalá zmena?? VEDOMIM Odovzdaním 
svojho tela bohu.

• Rim 12, 1-2 Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás 
prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, 
svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú 
bohoslužbu.

• 2 A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte 
sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je 
Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.



METANOIA
καὶ λέγων ὅτι πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία 
τοῦ θεοῦ: μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Mk
1,15



„Okrem pôstov je na miernenie a ovládanie 
telesnosti vhodná najmä práca. Ak je tvoja práca 
potrebná a osožná, radšej premáhaj jej 
ťažkosti, než by si sa mal trápiť neviem akým 
pôstom. Vždy je lepšie dať telu trochu viac, ako je 
potrebné na udržanie síl, než ho pôstmi a 
sebazapieraním priveľmi oslabiť.“ — František 
Saleský francúzsky biskup, svätý, spisovateľ 1567 
– 1622

„Otužuj telo! Nepodávaj mu viac potravy ako 
treba. Nepožívaj omamujúce nápoje! Otupujú 
jemnocit a ochromujú dušu.“ — Pythagoras
staroveký grécky matematik a filozof -585 - -495 
pred n. l.

POST



Postím sa?roky sa vzdávam 
niečoho?
Koľko z toho ma skutočne 
priviedlo bližšie k BOHU?
Priniesol mi pôst trvalú duchovnú 
zmenu?
Pokánie=metanioia-čiže duchovný 
zmena srdca, spôsob myslenia, 
hodnotenia a následne konania
Mám sa správne POSTIŤ celý 
život?každý deň? nie len v pôsnom
období?
Aké mám neresti, starosti?v čom 
som neslobodný?
Zlozvyk-obavy...
POKOJ jedine v Ježišovi Kristovi, 
v odovzdaní svojho života jemu



„Ľudské telo je 
chrám. Choroba je 
trhlina v harmónii. 
Zdravie je súzvuk.“ 

„nežijeme preto aby sme 
jedli ale jeme preto aby 
sme žili“ 

„Nech vaše pokrmy sú aj 
vašimi liekmi.“

— Hippokratés staroveký 
grécky lekár -460 - -370 pred n. l.



“ Urob pre svoje telo niečo dobré, ale v ňom tvoja duša radostne prebývala” sv. Terezia z Avily

„Jedným zo spôsobov oslavy Ducha je zdravý a zrelý človek, ktorý síce zomiera, ale je zaodiaty novým životom 
zmŕtvychvstania, aby sa život Ježiša prejavil na našom smrteľnom tele.“ — Anselm Osb Grün 1945

„So zdravým telom budete môcť veľa urobiť, s chorým neviem čo budete môcť urobiť.“ — Ignác z Loyoly 1491 
- 1556

„Je ťažšie ovládať ducha, ako trýzniť telo…“ — sv.  Ignác z Loyoly

„Ak preťažený človek, ktorý má migrénu alebo duševne trpí, vykoná čo len polovicu svojej práce, urobí viac ako iný, 
zdravý na tele a na duši, ktorý ju vykoná úplne. Preto musí byť náš posudok o blížnom vždy priaznivý.

Musíme vždy prijímať dobro, musíme vždy odpúšťať. A Keby sme dokonca nemali ani jediný platný dôvod, ešte nám 
ostáva možnosť povedať si: ´Táto osoba zjavne nemá pravdu, ale neuvedomuje si to.´“ — sv. Terezie z 
Lisieux 1873 - 1897

„Choroby tela možno liečiť liekmi, no jedným liekom na beznádej je láska. Mnohí ľudia na svete zomierajú na 
nedostatok lásky.“ — sv. Matka Tereza 1910 - 1997

„Ktorý tvor pod slnkom skusuje toľkú lásku, ako nábožná duša, ku ktorej prichádza Boh a kŕmi ju svojím 
osláveným telom.“ — Tomáš Kempenský 1380 - 1471



„Boh nie je kdesi hore. Berie si nové telo - tvoje vlastné, aby pokračoval vo vykúpení sveta.“ — Fulton J. 
Sheen katolícky biskup 1895 - 1979

„Telo a duša potrebujú nové výzvy.“ — Paulo Coelho brazílsky textár a spisovateľ 1947

„Veriaci človek sa silou Božieho Ducha dvíha ponad túžby tela a premáha ich ustavičným zápasom o 
víťazstvo Božieho života. Vo veriacom človeku sa ustavične stretajú dva svety - život ducha proti životu 
tela, vláda ducha nad telom. Je to život neslýchane veľký, ale stále ohrozený.“ — Ján Chryzostom Korec 
slovenský jezuita, kardinál a spisovateľ 1924 - 2015

„Cestou nech ťa vedie viera a cestou nech ti je Sväté písmo! A dobrým vodcom Slovo z neba. Od tejto 
lampy si aj i ty zažni svoju lampu, aby svietila do tvojho vnútorného človeka, ktorý zas je lampou 
tvojho tela.“ — Svatý Ambrož biskup v Miláne 339 - 397

„Čím viac žijeme v spoločenstve Cirkvi, tým viac žijeme v spoločenstve s Duchom Svätým, ktorý je Duchom 
Cirkvi. Čím viac milujeme Cirkev, tým viac milujeme Krista, veď Cirkev je jeho tajomným telom.“ —
Charles de Foucauld francúzsky katolícky kňaz 1858 - 1916

„Ako krv, čo ticho prúdi v žilách, dáva život, sfarbenie a odolnosť celému telu, tak láska, tá skrytá, no 
pulzujúca životná miazga, robí záslužným a účinným každý dobrý skutok.“ — Ján XXIII. 261. pápež katolíckej 
cirkvi 1881 - 1963



BIO INDIVIDUALITA



MYSLI „GLOKÁLNE“

Prísl 17,22Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.



STRUMENTO DELLA	DIVINA	MISERICORDIA

„Milosrdenstvo je LÁSKA, na ceste, 

LÁSKA ktorá kráča“ sv. Vincent 

Pallotti

Skutky duchovného milosrdenstva

Skutky telesného milosrdenstva

„Buďte milosrdní, ako je milosrdný
váš Otec! Lk 6,36





Mt 25, 35-36" Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste 
ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne."



SPOLOČNÁ 
ZODPOVEDNOSŤ 

ZA HLAD VO SVETE

„HLAD NA SVETE 
NIE JE PRETO, ŽE 

NEDOKÁŽEME 
NASÝTIŤ 

CHUDOBNÝCH, 
ALE PRETO, ŽE 
NEDOKÁŽEME 

NASÝTIŤ 
BOHATÝCH.“



KRUCIATA OSLOBODENIA ČLOVEKA

Vznik ako túžba odpovedať na výzvu pápeža 
Jána Pavla II "aby ľudia povstali proti 
všetkému čo ničí hodnotu človeka, ponižuje 
obyčaje zdravého spoločenstva, čo po čase 
možné až ohrozovať jeho existenciu i 
spoločné dobro“

čo tak dať si kruciatu od nadmerného 
príjmu CUKRU?



“všetko čo robíme je iba kvapka v mori, ale keby 
sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala” 
sv Matka Tereza



KOMUNITNÁ UDRŽATEĽNOSŤ

Sk 2,45 Predávali pozemky a majetky a 
rozdeľovali ich všetkým, podľa toho, ako 
kto potreboval.
46 Deň čo deň svorne zotrvávali v 
chráme, po domoch lámali chlieb a s 
radosťou a úprimným srdcom požívali 
pokrm.
47 chválili Boha a boli milí všetkému 
ľudu. A Pán každý deň rozmnožoval 
tých, čo mali byť spasení.



ČNOSŤ MIERNOSTI

Tit 2,2 Starci nech sú triezvi, 
cudní, rozvážni, zdraví vo viere, 
v láske a v trpezlivosti.

Flp 4,5Vaša miernosť nech je 
známa všetkým ľuďom. Pán je 
blízko.



BOH SA STARÁ O NAŠE POTREBY, JE VERNÝ .
MT 6,33 „HĽADAJTE TEDA NAJPRV BOŽ IE  KRÁĽOVSTVO A JEHO 

SPRAVODLIVOSŤ  A TOTO VŠETKO DOSTANETE NAVYŠE“
TIM 6,8 USPOKOJÍME SA S TÝM, ŽE MÁME ČO JESŤ  A ČO SI  OBLIECŤ“

POTREBA VS TÚŽBA



„jedzte, keď ste hladný a dojedzte, keď ste sýty“
„nie príliš veľa, ale akurát“



FRATERNITA, KOMUNITA, SPOLOČENSTVO, PRIATELIA

Rim 12, 6 Máme rozličné dary podľa milosti, ktorú sme dostali: či už dar prorokovať, slúžiť, učiť, povzbudzovať

Spolupráca
„Niet nádeje pre kameň byť niečím iným

než kameňom. Ale spoluprácou sa 
zoskupi a stane sa chrámom.“ 

Antoine de Saint-Exupéry



„SERVA ORDINEM ET ORDO SERVA BIT TE“
ZACHOVAJ PORIADOK A PORIADOK ZACHOVÁ TEBA



ORA ET LABORA

Kaz 5,12 Je tu (aj iná) zlá choroba, ktorú som videl pod slnkom. (Je to) bohatstvo, ktoré sa majiteľovi zachová na jeho nešťastie.
Neseď, nekľač celý deň, POHYBuj sa často, rôznorodo



• Stari pustni otcovia vymenovali a odsledovali
storociami 8 hlavnych zlozvykov, neresti 
ludi:obzerstvo, smilstvo, lakomstvo, hnev, 
smutok, znechutenie, zavist, marna slava a 
pycha.

• Byt znechuteny je horsie ako byt 
nakazeny. Duchovne choroby su horsie
ako pandemia.

• ako ju LIEČIŤ?

• kazdu nerest treba liecit cnostou

Akedia/Accidia=znechutenie, kyslosť

“Napredovali sme bezohľadne a mysleli sme si, že navždy zostaneme zdraví na chorom svete” sv. otec František



12 zorganizovaných systémov, sústav

Rim 12,4 Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť



Rim 12, 5 tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi.



• 1368 Eucharistia je aj obeta Cirkvi. Cirkev, ktorá je Kristovým telom, má účasť na obete svojej Hlavy. S ním 
je aj ona celá obetovaná. Spája sa s jeho príhovorom u Otca za všetkých ľudí.(618, 2031) 

• V Eucharistii sa Kristova obeta stáva aj obetou údov jeho tela. Život veriacich, ich vzdávanie 
chvály, ich utrpenie, ich modlitba a ich práca sa spájajú s Kristovým životom,(1109) s jeho 
vzdávaním chvály, utrpením, modlitbou, prácou a s jeho dokonalou obetou, a tak nadobúdajú novú hodnotu. 
Kristova obeta prítomná na oltári dáva všetkým generáciám kresťanov možnosť spojiť sa s jeho obetou.

%2525252525252525253Faction=getp&pstring=618,%202031
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=1109










Nie nová, ale dlhodobá epidémia



SÚ TOTO ZDRAVÉ “SNACKS” NA RÔZNYCH
STRETNUTIACH?



Je za všetkým len STRES?



Pri častej konzumácii cukru sa dopamínové receptory stávajú menej citlivé a my potrebujeme stále vyššiu 
dávku.

Uvoľňuje sa pri príjemných aktivitách, medzi ktoré patrí aj konzumácia potravy.

Vylučovanie dopamínu podporuje
1. Pohyb
2. tvorivosť
3. hudba
4. pestrá strava
5. stop závislostiam

6. dodržiavanie predsavzatí
7. strava bohatá na tyrozín



The highest loss of productivity was recorded by:

● persons aged 30-39 (lowest loss of productivity aged 60 and over)

● women and persons who are separated, divorced or widowed

● administrative or clerical staff in the services and transport sectors

Research confirms that loss of employee productivity is associated with poor well-being, poor lifestyles, increased 
health risks and the presence of chronic diseases.

JEDLO AKO ENERGIA A ZBAVENIE SA KOLÍSANIA CUKRU V KRVI 





. . .BOLESŤ  HLAVY, MIGRÍNA, NAUSEA, IRRITABILITY, NESCHOPNOSŤ  
KONCENTRÁCIE, POTENIE,  A BIT CLAMMY



KLASICKÉ RAŇAJKY, DESIATY, OLOVRATNY, VEČERE?







raňajky 80km snack na okruhu

Potrebuješ “Carb Up”?











LOKÁLNY TRH, PREDAJ Z DVORA, POCTIVÉ POTRAVINY, DEBNIČKA



•Healthy Food

Jak 5,13-15 Trpí niekto z vás? Nech sa modlí. Je niekto veselý? Nech spieva žalmy.
14 Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a 
mažú ho olejom v Pánovom mene.
15 Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia 
sa mu.





Gn 1, 29 Potom Boh povedal: "Hľa, dávam vám všetky rastliny s 
plodom semena na povrchu celej zeme a všetky stromy, 
majúce plody, v ktorých je ich semeno: nech sú vám za pokrm!

Ex 3,8 Preto som zostúpil, aby som ho vyslobodil z moci 
Egypťanov a vyviedol ho z tej krajiny do krajiny krásnej 
a priestrannej, do krajiny, ktorá oplýva mliekom a 
medom,

Lv 11,3 Všetko, čo má 
medzi štvornohými 
zvieratami rozdvojené 
kopytá, čo má celkom 
rozdvojené kopytá a 
prežúva, môžete jesť.

Lv 11,9 A toto môžete jesť 
zo všetkého, čo je vo 
vodách: Všetko, čo má v 
mori, v riekach a 
potokoch plutvy a šupiny, 
môžete jesť.



AKO SA MI ŽIJE V MOJOM TELE?





SME AKO DETI?...ŠPORT

"Cvič sa v nábožnosti! Lebo telesné cvičenie málo osoží, ale nábožnosť je užitočná na všetko." (1 Tim 4, 7b-8)







POHYBOVÉ „SNACKS“





„Skúmaj kde ťa tlačí SVEDOMIE na duši a kde ťa obmedzuje bolesť v POHYBE na tele?“ H.V.

Bolí ma niečo?





Anatomy trains



Anatomy trains





ČOSKORO v tlači



156

● ZÁKLADNÝ KURZ BORN TO MUV A
● ZÁKLADNÝ KURZ BORN TO MUV B
● MODUL: CHÔDZA
● MODUL: BEH
● MODUL: CHODIDLO AŽ PO 12. REBRO
● MODUL: CHRBTICA
● MODUL: DÝCHANIE+PANVA

Kreditované kurzy BORN TO MUV®





● Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

● Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat.











vzrodení pre pohyb, správca tela

vhomo viator, putujem, kráčam

vdeti, rôznorodosť

vprimárna a sekundárna výživa

vspolupráca, sprevádzanie, 

fraternita, spoločenstvo

vintegrálnosť, jednota, miernosť

vbioindividualita

vudržateľnosť

vmyslieť „glokálne“



„     "Homo stator“

„Homo vagus“

„Homo sedacus“

„Homo domos“

„Homo viator“

tomas@homoviator.sk

www.homoviator.sk

FB Homoviator

FB Skupina Online v POHYBE

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

http://www.homoviator.sk/

