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Osobná ZODPOVEDNOSŤ od 1-10 
bodov v jednotlivých pilieroch

FYZICKÉ 
zdravie  

a vlastné telo

MYSEĽ  
a kontrola 
myšlienok

SELF 
KONCEPT

Manažment 
TENZIÍ  

a BOLESTÍ

Kvalita 
VZŤAHOV

Kvalita komunikácie

Osobné postoje k: 
• pravde 
• spravodlivosti 
• morálke 
• múdrosti 
• integrite…

Postoje, presvedčenia a interpretácie 
vnútorného i vonkajšieho sveta

Osobné postoje k: 
• partnerovi 
• rodine 
• sexualite 
• výchove 
• bezpodmienečnej láske…

Osobná dôležitosť

Manažment: 
• strachu 
• bolesti 
• hraničných situácií 
• emócií 
• riskovania 
• očakávania 
• šťastia a uspokojenia

Self-Koncept: 
• seba-ideál 
• seba-úcta 
• seba-image 

Sebapoznávanie 
Sebahodnota 
Sebeláska

Verzia 1.0

2/2021

Užitočnosť pre druhých

Sebapoznanie cez: 
• stravovanie 
• pohyb 
• zvyky 
• intimitu

Celková kvalita tela  
a mysle ako nástroja 
na rozvoj potenciálu

Duševné a mentálne ZDRAVIEKvalitu života ovplyvňuje práca  
s energiami ktoré pociťujeme  
v jednotlivých oblastiach >>> 

>>> Schopnosť, ako sa vieme 
vysporiadať s výzvami v týchto 

oblastiach ovplyvňujú celkovú kvalitu 
a výšku nášho VEDOMIA

PZN: čím viac TENZIÍ máme v niektorej z týchto oblastí, tým viac ovplyvňuje celkovú (NE)kvalitu nášho života. Tej oblasti sa oplatí venovať najviac pozornosti… 



lekár

fyzio

špeci 
trener

generál 
trener

Anatómia vzniku problému 

postup riešeia problémov

Riešenie problému 



IT WORKOUT
Upgradni svoj HARDWARE na lepšiu verziu

Bolesti krčnej  
chrbtice, ochabnuté 
medzilopatkové svalstvo

Nadváha, nízke metabolické 
zdravie, nedostatok energie

Ochabnuté sedacie svalstvo,  
vbočujúce sa kolená, skrátené  
zadné stehenné a lýtkové svaly

Bolesti v oblasti krížov, stuhnutosť 
bedrových kĺbov

“Normálne” problémy  
ČLOVEKA sediaceho?



Fyzická zdatnosť Bezpečné  
jedlo Hlad Chlad

Ostatné 10%

90%

Ak sú zvládnuté, VÝSLEDKY sa prejavujú v zdravotnej, estetickej,  
reprodukčnej, mentálnej, energetickej rovine. Napríklad aj  
kvalitný spánok je len dôsledok týchto zvládnutých oblastí.

Základné piliére zdravia každého LEADRA



= GRAVIPAUZA

Bežné ale nie normálne (kultúra)

3 bežné a “normálne”  
polohy



Bežné ale nie normálne (kultúra)

3 nové polohy pre  
zdravší život

NO-EXTRA-TIME



Pohybová inteligencia 
(mentálna databáza pohybov)
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     krokov k optimálnej  
životospráve40



40 krokový plán vstúpenia si do svedomia pre tvoje ZDRAVIE 
[pre tých, čo nemajú “akože” mnoho času]

+ 6 základných PRIORÍT

1) každý deň pohyb je dôležitejší, ako každý deň jedlo (PRIORITA 1)
2) denne 20 minút buduješ silu a ďalších 20 minút kondíciu (bicykel, veslica, 

bežkár)
3) ješ maximálne 3 jedlá za deň, ideálne 2 
4) režim jedenia, ktorý si vyberáš: A) ráno a večer jedlo B) na obed a večer 

jedlo
5) aspoň 3x / týždeň neješ od večere 14-16 hodín NIČ, piješ len vodu a čaj 

(PRIORITA 2)
6) na tanieri máš maximálne 1/4 sacharidov (ideálna je ryža, zemiaky, batáty, 

pšeno, príležitostne zelenší banán po jedle…)
7) na tanieri máš minimálne 1/3 tuky (bryndza, maslo, ghee maslo, huspenina, 

avokádo, slanina, orechy, iné) (PRIORITA 3)
8) kvalitné bielkoviny, ktoré preferuješ: vajcia, mäso, šunky, párky, divina, 

ryby…
9) často na večeru s tukmi kombinuješ kvalitnú zeleninu ako: kel, cuketa, 

baklažán, špargľa, brokolica, kukurica
10) tieto tuky uprednostňuješ: bryndza, maslo, ghee maslo, slanina, masť, 

avokádo, huspenina, tučné mäso aj s kožou, vnútornosti, paštéty, tučné malé 
ryby, vajcia celé domáce (alebo s označením na škrupine 0SK), tvrdé tučné 
syry, grécky jogurt, kyslá smotana

11) z orechov si vyberáš tieto druhy: makadamové, pekanové, para, pistácie 
(všetky môžu byť aj solené / pražené)

12) akékoľvek živočíšne tuky si kupuješ vo vysokej kvalite (vyššia cena)
13) tieto tuky nejedz nikdy: rastlinné oleje (slnečnicový, repkový), margaríny…
14) tieto tuky ješ striedmo: mandle, vlašské orechy aj ostatné orechy, čo nie sú 

menované vyššie, olivový olej, kokosový olej, sladká smotana
15) pravidelne máš na obed silný vývar z kostí a zeleninou (2-3x/týždeň)
16) zo suplementov konzumuješ s prestávkami (2 mesiace berieš, potom mesiac 

pauza): beta-glukány, krill, vitamín D, selén-zinok, kvalitné probiotiká, včelie 
produkty (propolis, iné)

17) v čase, keď suplementy nemáš, zaraďuješ 2x do mesiaca ustrice (po 5-10 
ks / večera)

18) ješ výlučne iba vtedy, ak máš skutočne hlad (PRIORITA 4)
19) posledné jedlo pred spaním máš najneskôr 2-3 hodiny
20) aspoň 1x za deň máš na tanieri kimči kapustu
21) pravidelne si kupuješ morské riasy (solené / pražené) aj tie do polievky
22) na večeru si dávaš na tanier vždy niečo malé chrumkavé pre uspokojenie 

(napríklad pražené orechy, suchý chlieb s maslom a soľou)
23) prestal si piť alkohol či riešiť iné “antidepresíva”  (fajčenie, lieky, drogy, iné) 

(PRIORITA 5)
24) prestal si piť kávu (namiesto nej si dávaš čierny čaj s maslom)
25) ak je zle, namiesto kávy zješ kúsok (do 40g) kvalitnej horkej čokolády (nad 

70%)
26) prestal si piť akékoľvek iné nápoje ako čistá voda a čaj (čierny, zelený, citrón)
27) prestal si jesť sladkosti (všetky)

28) mliečne výrobky konzumuješ striedmo, raz za čas vyberáš navyše z týchto 
nespomínaných: cottage, ovčie / kozie produkty, mozzarela

29) kvalitná klobása, divina, parky či podobné výrobky môžu byť (2-3x/týždeň) 
spolu s väčším množstvom zeleniny a tuku (podľa návodov vyššie)

30) tvoja jediná sladkosť je kvalitný med (do čaju, alebo po jedle ako dezert 1PL)
31) pravidelne piješ kefír alebo iné fermentované nápoje (kombucha - majú v 

DM)
32) keď máš chuť na sladkosti alebo potrebu alkoholu tak…. (doplň sám to 

najlepšie pre seba)
33) keď si hladný, napi sa alebo choď von alebo do gymu krátko cvičiť (hocičo, 

napríklad na koleno)
34) keď si hladný netráp sa, hlad ťa vylieči zo všetkého najrýchlejšie 

(protizápalové účinky, spaľuješ tuk, učíš telo i mozog fungovať efektívnejšie 
= viac energie, aj keď na chvíľu jej máš menej)

35) neberieš žiadne steroidy ani stimulanty na podporu mentálneho či fyzického 
výkonu (ideálne ani sexuálneho)

36) neješ žiaden fastfood
37) na regeneráciu čreva používaš potraviny: huspenina, vývar z kostí, “grass-

fed” živočíšne potraviny, cuketa, kel, brokolica, kvalitná želatína, zelené 
banány, kimchi, avokádo, makadamia orechy, zázvor, citrón, kurkuma…

38) stanovil si si primerané pohybové ciele (s vlastným telom i s bremenami)
39) chceš mať v prvom rade zdravie a nie všetko to, čo sa ti telo snaží “

nahovoriť”, že potrebuje
40) začal si sa otužovať: menej sa obliekať, každá sprcha končí studenou vodou 

(PRIORITA 6)

• PRIORITA 1: každý deň pohyb je dôležitejší, ako každý deň jedlo 
• PRIORITA 2: aspoň 3x / týždeň neješ od večere 14-16 hodín NIČ, piješ len 

vodu a čaj 
• PRIORITA 3: na tanieri máš minimálne 1/3 tuky (bryndza, maslo, ghee 

maslo, huspenina, avokádo, slanina, vybrané orechy, iné)
• PRIORITA 4: ješ výlučne iba vtedy, ak máš skutočne hlad, piješ keď máš 

smäd
• PRIORITA 5: prestal si piť alkohol či riešiť iné “antidepresíva”  (fajčenie, lieky, 

drogy, iné)
• PRIORITA 6: začal si sa otužovať: menej sa obliekať, každá sprcha končí 

studenou vodou

3/2021 PaedDr. Vlado Zlatoš, PhD. (1.1 verzia)
www.vladozlatos.com

@vladozlatos 
-v- 











Čo sa nekúpi, to sa nedá zjesť - zoznam potravín (siedma zručnosť úspechu)

Dohodnime sa, že čo nie je na tomto zozname, jednoducho nebudete nakupovať a tým pádom ani jesť. V tomto 
smere je stravovanie veľmi jednoduché - nedá sa zjesť niečo, čo si nekúpite / nepripravíte. Je pravda, že v 
zozname zdravých potravín nenájdete úplne všetko. Chápte to ako voľbu 80/20, kde z minima získate maximum. Toto 
minimum však musí mať kvalitu. Preto preferujte poctivo produkované potraviny (napríklad BIO), špeciálne ak sa 
jedná o tie živočíšneho pôvodu. Podporte svojimi peniazmi poctivých producentov potravín. Váš funkčný 
nákupný zoznam zdravých potravín by mohol vyzerať zhruba nasledovne:

Mäso, vajcia  
a ryby

Extra dôležité 
tuky

Mliečne  
výrobky

Zelenina, 
koreniny, ovocie

Bezpečné 
sacharidy

Orechy, semená, 
strukoviny

Suplementy  
a špeciality

ustrice, morské 
plody, pečienky

avokádo a 
vybrané orechy

kozie syry / 
mlieko

kurkuma, cesnak, 
cibuľa, paprika

ryža (napr. 
Basmaty)

makadamové  
(aj solené)

Wellness Protein 
a Wellness BAR

bravčová 
panenka

kokosový a 
olivový olej

ovčie syry zázvor, čili, rasca, 
škorica

bobuľovité plody pekanové a para 
orechy

Protein Premuim 
Energy

hovädzie na 
steak

poctivé maslo tvrdé a tučné syry kukurica  
(bez GMO)

obyčajné alebo 
sladké zemiaky

pistácie  
(aj solené)

zelený / čierny 
čaj / kvalitná káva

morčacie prsia ghee maslo kyslá smotana čalamáda pšeno mandle morská soľ

jahňacie mäso sladká smotana mozzarela kapusta topinambur chia semiačka B6 / B12 / zinok

sardinky a šproty horká čokoláda feta syr kel (oba druhy) špalda ľanové semiačka koloidné striebro

domáce mäso bryndza parmezán cuketa pohánka sezam med s propolisom

domáce vajcia kokosové mlieko grécky jogurt baklažán quinoa fazuľa probiotiká

ančovičky kakao surové kefír uhorky ovos šošovica rybí olej

domáca klobása domáca masť cmar / žinčica citrón / limeta zelené banány cícer magnézium sprej

špikové kosti poctivá slanina cottage karfiol / brokolica hrach vlašské morské riasy
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Čo sa nenakúpi, to sa nedá zjesť

Ďalšie nutrične užitočné potraviny: smotana 30 a viac % tuku, paradajky, lieskovce, 
tekvicove semiačka, listove šalaty, amarant, olivy, sumec, pstruh, šťuka a iné ryby u 
nás žijúce. Kuracie a morčacie mäso, bažant, prepelica, hovädzie a bravčové mäso 

všeobecne, diviak, jeleň, srnčie mäso, daniel, králika, hus, kačka, domáce parky 90 % 
mäsa a viac, zvieracie srdcia, pľúca a obličky z tradičneho chovu. Lokálne a sezónne 

ovocie ako jablká, hrušky, slivky, čučoriedky, broskyne, iné…



NÁKUPNÝ KOŠÍK LIDL NÁKUPNÝ KOŠÍK TESCO EXPRES NÁKUPNÝ KOŠÍK BILLA NÁKUPNÝ KOŠÍK YEME



ŤAHÁK PRE LOWCARB & MOVEMENT LIFESTYLE 1-6 MESIAC 

Maximum 3 jedlá za 
deň, medzi jedlami 

minimálne 5 hodinová 
prestávka.


3 x jedlo  
a dosť !!

Čiastočné hladovanie 
2-3 krát za týždeň 

(napríklad: utorok a 
štvrtok)


16 hodín bez 
jedla 2x / týždeň

Extra 24 
poschodí pešo 

každý deň

Jedz keď cítiš 
hlad, pi keď 
cítiš smäd

Visieť aspoň 5 
minút denne 

(skladaný čas) 
Pasívne visenie + 3 

aktívne cvičenia

Spánok 
3 hodiny pred spaním 

bez jedla; max 21. 
stupňov v izbe; žiadne 
svetlo na WC v noci; 
žiadny mobil / wi-fi 5m 

od hlavy

Mením polohy 
sedenia 

každých 45 
minút

Prítomnosť 
chôdza a palec; 

dýchanie; 
uvedomovanie si 

vnútorného 
sebarozhovoru…

Hlboký drep 20 
minút / deň

Hlad je moja 
istota 

metabolická, 
detoxikačná, 
energetická, 

protizápalová, 
spaľovanie tuku


očista tela i ducha

Stojke sa 
venujem 10 
minút denne 

Tuky prvé 
hľadám na 

tanieri

Nepijem kávu lebo 
musím (nevládzem), ale 

keď je na ňu správny 
čas a vždy s maslom / 

MCT tukom


KÁVA

Myslím čisto a 
nečisté jedla 

ma viac neláka

Horká čokoláda nad 
85%; kefír, čaj s 

maslom; makadamové 
orechy; Wellness BAR, 

káva s maslom…


Snacky pre 
krízu

Hýbem sa po 
celý deň za 
NO-EXTRA-

TIME

Cvičím málo 
ale často, 
krátko ale 

predsa

Trénujem vždy na 
prázdny žalúdok, lebo 
vtedy lepšie “lovím”…


HLAD = 
TRÉNING

mením svoju osobnosť, 
nie diéty…


CHARAKTER

NEPRESVIEDČAM 

KARBÍK (sacharidožrút) 
to aj tak nikdy 

nepochopí, NIE je to 
vecou logiky ale 

HODNÔT


 
 
 

LOW-CARB pomer Tuky 50% Sacharidy 30% Bielkoviny 20%

2000 kcal príjem energie / deň 111 gramov / deň 150 gramov / deň 100 gramov / deň

2500 kcal príjem energie / deň 138 gramov / deň 187 gramov / deň 125 gramov / deň

3000 kcal príjem energie / deň 166 gramov / deň 225 gramov / deň 150 gramov / deň

3500 kcal príjem energie / deň 194 gramov / deň 262 gramov / deň 175 gramov / deň

KETOGENICKÝ pomer Tuky 70% Sacharidy 10% Bielkoviny 20%

2000 kcal príjem energie / deň 155 gramov / deň 50 gramov / deň 100 gramov / deň

2500 kcal príjem energie / deň 194 gramov / deň 62 gramov / deň 125 gramov / deň

3000 kcal príjem energie / deň 233 gramov / deň 75 gramov / deň 150 gramov / deň

3500 kcal príjem energie / deň 272 gramov / deň 87 gramov / deň 175 gramov / deň
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30 %

50 %

20 %
bielkoviny
tuky
sacharidy

LOW-CARB pomer makroživín (bielkoviny 20%, sacharidy 30% - 
včítane vlákniny, tuky 50%) je v gramoch niečo iné pre 60 

kilogramovú ženu (cca 2000 kcal / deň) a iné v číslach pre 100 
kilogramového chlapa 3500 kcal. Nasledovná tabuľka vám to 

pomôže pochopiť lepšie.

10 %

70 %

20 %
bielkoviny
tuky
sacharidy

KETOGENICKÝ pomer makroživín (bielkoviny 20%, sacharidy 
10% - včítane vlákniny, tuky 70%) je v gramoch niečo iné pre 60 
kilogramovú ženu (cca 2000 kcal / deň) a iné v číslach pre 100 
kilogramového chlapa 3500 kcal. Nasledovná tabuľka vám to 

pomôže pochopiť lepšie.

LOW-CARB

KETO



Definícia slova ZDRAVIE (1/50)
Fyzická 

zdatnosť 
17/50 Základná 

biochémia 
49/50

Metabolické 
zdravie 

3/50

Kvalita 
imunity 

7/50

% tuku  
14/50

Svalové 
disbalancie 

16/50

Kvalita 
spánku 
19/50

Emočné 
zdravie 

9/50

Energia a 
koncentrácia 

21/50

20
30

50

Priemer  tvojho 
ZDRAVIA 

17/50
10

40



www.vladozlatos.com 
@vladozlatos

http://www.vladozlatos.com




skills.sk

http://skills.sk


neseda.com



CBRE, Muziker, Websupport,  
5Star Offices, Metrohm a ďalší…



Predstavujeme si svet, v ktorom je pohyb 
doma, v práci, v škole a na verejnosti 
prirodzenou súčasťou života. 

Naša vízia

Nepredávame stoličky. TVORÍME prostredie bohaté na pohyb 
a BUDÚCNOSŤ zdravého pracovného prostredia… 





Štatistika celodenného sedenia v jednotlivých polohách

Disbalancie fyzio 
diagnostika

Štatistika sedenia 
(Neseda) +



terminál 
+ RFID 

Strategické miesta pre zber dát
• počet krokov v priestore 
• počet poschodí a čas  
• prenesené bremená v priestore a hmotnosť 
• objem času visenia  
• vzdialenosť rúčkovania 
• objem sedenia a rôzne polohy sedenia 
• počet káv / čajov za pracovný čas

• zobrazujeme: kalórie, štatistiky, trendy, 
porovnania správania v pracovnom enviromente 

• motivujeme: gamifikácia / súťaže / rekordy



Príklad zobratenia dát na WC (smart mirror)

Ahoj Mária, dnes si prešla 27 poschodí, visela 3 minúty a 21 sekúnd, vypila 2 
čaje a 4 kávy, spálila o 327 kcal viac ako je tvoj denný priemer v práci.  

Lenže Jana K. dnes spálila o 107 kcal viac a je na 2 mieste medzi ženami. 
Vybenhi 3 poschodia a budeš na prvom mieste. Ako sa dnes cítiš?



premium.vladozlatos.com Cez 120 produktov 



Excelentný ZÁŽITOK 
Excelentná METODIKA 
Excelentné VÝSLEDKY

treningy.vladozlatos.com

Rezervuj si svoje miesto v 
blížiacom sa turnuse na:

http://treningy.vladozlatos.com






metflex.me

http://metflex.me


vyzivnypohyb.sk



Analýza telesných proporcií a pohybového potenciálu

somaton.me

http://somaton.me


Rôzne druhy nemenných telesných čŕt







Analýza % 
zjedeného 

jedla? 😮🤯
Školské 
obedy



Pripravované inovatívne produkty z kelovej múky

+ prvé vedecké  

ŠTÚDIE





Use of 3D cameras in the B2B and B2C sector - a proposal for synergistic cooperation

SW

Home digital 
GYM

Body 
circumference 
measurement 
(trends)A

Body antropometrics 
(once)

B

C

Physical fitness 
diagnostics (trends)



B2C sector will buy  
something like this 

two 3D cameras that 
connect to a smart TV



Body circumference measurement (trends)A

home measurement of% 
subcutaneous fat (caliper)  

+ circumference measurement 
with 3D camera



B Body antropometrics (once)

technical documentation of the body

+ analysis of physical dominance  
(for kids / adults)



C Physical fitness diagnostics (trends)

monitoring changes in mobility in selected positions (via two 3D cameras: front / side)





CHODIDLO  NOHY TRUP PAŽE

Aktuálny stupeň kondície 
vášho dieťaťa



Toto chceme vidieť vo veľkom

Modelový 
príklad človeka, 
ktorý naštudoval 
a aplikoval moje 
poznatky ktoré 

sú voľne 
dostupne na 

blogu  
a sociálnych 

sieťach 

Špeciálna barefoot  
vložka do topánok  

s proaktívnymi prvkami

Inovačné prvky 
pre nápravu 
haluxov a 

plochonožia



Riešiš PROBLÉMY Riešiš VÝZVY

. ....

. . ....

.....

. ....

.

....

. . ....

. ....

. ....

.

.

.

.

.
Nadváha Obezita Plochonožie Halux Chrbát

Kolená Metabolizmus Krk Hormóny Dekondícia

Stojka Drep MuscleUP Estetika Silu

Rýchlosť Vytrvalosť Mobilitu

Ramená Zápal Cyklus Genetiku Krv

Jedálniček Potencia Spánok Únava Alergie

Odraz Disbalanciu

Zdatnosť Hladovanie Rúčkovanie Objem Tréningy

Vis No-Extra-Time Squat Balanc Sedenie



Definícia slova ZDRAVIE (1/50)
Fyzická 

zdatnosť 
17/50 Základná 

biochémia 
49/50

Metabolické 
zdravie 

3/50

Kvalita 
imunity 

7/50

% tuku  
14/50

Svalové 
disbalancie 

16/50

Kvalita 
spánku 
19/50

Emočné 
zdravie 

9/50

Energia a 
koncentrácia 

21/50

20
30

50

Priemer  tvojho 
ZDRAVIA 

17/50
10

40



Základná logika zobrazovania a vyhodnocovania zdravia

Radar chart

Globálny pohľad na 
zdravie človeka v 

jednotlivých oblastiach  
a štandardy, voči ktorým 

sa dá porovnať

Schodový graf Trendový graf

Aktuálny stav progresu  
vo vybranej (A) oblasti 
(nadštandard, norma, 

podštandard), ktorá má 
viaceré SEKCIE

A. Oblasť

Sekcia

A. Oblasť

Sekcia

A. Oblasť

Testy

Detail progresu v čase v 
oblasti > sekcii > 

samotných testoch

Fyzická 
zdatnosť 

17/50



eHealth

eHealth KIT - anonymizácia užívateľa (bez GDPR)

F89KH89
2JKNKS

ID - karta ID - kľúčenka

ID=



Príklady užitočných modulov v eHealth MOVO platforme

MOVO gym LOWCARB jedenie Štatistika sedenia 
(Neseda)

Denné moduly:

Mesačné moduly:

Štvrťročné moduly: Jednorazové moduly:

DETI škola jedenie  
+ Wall-e AI

Pohyb no-extra-time 
(firma / doma)

DETI školská TV 
+ ihrisko Spánok + OURA Ženský cyklus

Meranie % tuku  
a obvodov tela

Disbalancie fyzio 
diagnostika

Fyzická zdatnosť  
(zjednodušená)

Inteligentné chodidlo 
+ Be Lenka

MetFlex Biochémia Komplexná fyzická 
zdatnosť

Somaton

Genetika



Identita projektu MOVO




