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Správny pitný režim
prezentácia minerálnych vôd 

a ich účinkov na organizmus



Prezentácia minerálnych vôd 
+ ochutnávka z vlastnej šálky    

PREČO?...lebo sme Zelená škola a nechceme tvoriť plastový odpad

z jednorazových plastových pohárov

Kto sa zapojí do ochutnávky z vlastnej šálky, bude zaradený do 

žrebovania o zdravé nápoje.

KEDY? a KDE?
28. marca 2019 – vo štvrtok- na hlavnej chodbe počas prestávok



Minerálne vody

• sú podzemné vody, ktoré vyvierajú na 

zemský povrch z prirodzených alebo 

umelých ciest

• od obyčajnej pitnej vody sa dajú odlíšiť 

pôvodným obsahom minerálov, stopových 

prvkov a svojou pôvodnou čistotou



.

Uznanie
Zdroj prírodnej minerálnej vody musí byť najmenej tri roky sledovaný, aby
sa preukázala stálosť jej zloţenia a či sa nezmenili jej výţivové vlastnosti.
Následne je uznaná za prírodný minerálny zdroj Ministerstvom zdravotníctva
SR (Štátnou kúpeľnou komisiou – ŠKK), ktoré vyhlási ochranné pásma zdroja
a vydá povolenie na vyuţívanie a povolenú úpravu.

Uznaná prírodná minerálna voda je určená na pouţitie ako potravina a na výrobu
balených prírodných minerálnych vôd. Tento výsledný produkt MUSÍ spĺňať
prísne kvalitatívne poţiadavky podľa potravinového práva. Minerálna voda tak, ako
bola získaná na zdroji, NESMIE byť podrobená ţiadnej úprave okrem
oddeľovania nestabilných zloţiek (najmä zlúčenín ţeleza a síry), odstraňovania
oxidu uhličitého, prípadne fluoridov povolenými metódami. ZAKAZUJE
sa dezinfekcia minerálnej vody akýmikoľvek prostriedkami, ako aj pridávanie
baktériostatických látok (napr. chlóru). NEMOŢNO k nej pridať, okrem oxidu
uhličitého, ţiadne iné látky.

•



Správny pitný režim

• Dôleţité je napiť sa hneď ráno

• Nepiť počas jedla veľa nápojov

• Vhodné je napiť sa asi pol hodiny pred a po jedle

• Odporúčaná denná dávka tekutín je cca 30 – 35 ml tekutín na kg 
hmotnosti

• Pitie tekutín je vhodné  viackrát denne v malých dávkach

• Napiť sa aţ keď pociťujeme smäd je uţ neskoro

• V lete sa neodporúča piť veľmi studené nápoje

• Pitie kávy, limonád, coly vyvoláva ešte väčší smäd

• Cukor v sladkých nápojoch spomaľuje vstrebávanie vody v tele

• Mlieko nie je nápoj, ale potravina, nepouţíva sa na uhasenie 
smädu

• Vhodnejšie sú vody s nízkym obsahom oxidu uhličitého



V priamom prenose z hlavnej chodby...



Oslnivé členky kolégia zelenej školy 



Z ochutnávky...











Chceme ochutnať...



... Prvý výherca



...  žrebujeme 

ďalších výhercov 

mokrých cien 



Hlavnú cenu získava....p. školnííík

Gratulujeme!


