
Cieľom tohto materálu je laickým spôsobom poukázať, že jód je pre život na Zemi nenahraditeľný, že je  
základným pilierom zdravia živého organizmu a „tajomstvom“ dlhého života.

Prečo Práve jód

Jód je jedným z najdôležitejších stopových prvkov, od ktorého závisí celkový zdravotný stav človeka, jeho vývin, rast, jeho 
vitalita a dožitý vysoký vek v dobrej kondícii a zdraví.

MetaboliZMus – látková výMena, ako súčasť bioCheMiCkýCh ProCesov

Celá činnosť ľudského organizmus je spleťou veľmi zložitých biochemických Procesov. Veľmi laicky a zjednodušene pove-
dané, biochemické procesy a látková výmena sú procesy a činnosti jednotlivých orgánov ľudského tela, ktoré z prijímanej 
potravy a vody vyberajú pre život človeka dôležité prvky, minerály, vitamíny, cukry, tuky, bielkoviny, ktoré spracovávajú, 
menia na energiu a vyrábajú z nich hormóny. Zvyšok potravy vylúčia z tela von, ako nepotrebný odpad. Zmyslom týchto 
procesov je zabezpečenie energie a fungovania živého organizmu.

ako to všetko funguje a súvisí s jódoM

Jód zabezpečuje správnu činnosť štítnej žľazy, „zásobárne“ jódu v ľudskom tele. Štítna žľaza odoberá jód z krvi, a „vyrába“  
z neho hormóny, ktoré riadia všetky biochemické procesy v ľudskom organizme. Dalo by sa povedať, že štítna žľaza je 
riaditeľom biochemických procesov v živom organizme. Základnou funkciou štítnej žľazy je produkovať hormóny, ktoré 
riadia, regulujú metabolizmus, rast a vývoj tela, ako aj začiatok pohlavnej dospelosti. Ide hlavne o dva hormóny, ktoré 
syntetizuje a vylučuje štítna žľaza: 
T3 (trijodotyronín), ktorý je premieňaný z T4
T4 (tyroxín, tetrajodotyronín)
Trijodotyronín je najdôležitejší rastový hormón štítnej žľazy. Ovplyvňuje takmer všetky procesy v ľudskom tele, včítane 
telovej teploty, rastu, srdečného tepu a urýchľovania odbúravania tukov a cukrov.
Tyroxín, druhý najdôležitejší hormón viaže v tele jód a ovplyvňuje látkovú výmenu v telových bunkách.

Z uvedeného vyplýva, že jód je vrcholom pyramídy biochemických procesov a metabolizmu v ľudskom orga-
nizme Je jedinečný a ničím nenahraditeľný! Jednoducho povedané, tam, kde je život, tam musí byť jód a tam, 
kde je jód, tam je život!!!

siMulovaný laiCký Príklad výZnaMu jódu

Lekár zistí „kameň“ na žlčníku. Otázkou je, prečo tam je, čo ho spôsobilo? Ponúka sa jednoduchá, možná odpoveď. Pripo-
menieme si fakt, že štítna žľaza, vďaka jódu, riadi všetky biochemické procesy, čiže aj ukladanie vápnika v kostiach. Ak však 
organizmus nemal dostatok jódu a štítna žľaza neplnila riadne svoju riadiacu funkciu, nedala vápniku jasný riadiaci príkaz 
- vápnik, ukladaj sa v kostiach! A tak sa vápnik ukladal tam, kde to bolo jednoduchšie, napr. v žlčníku. Uvedený simulovaný 
príklad môže byť zároveň dôkazom toho, že človekom, napr. v tabletách prijímané rôzne životne dôležité prvky, ako sú 
horčík, sodík, vápnik, fluór, zinok, vitamíny, apod., nemusia, resp. nemôžu splniť svoj význam, pokiaľ organizmus nemá  
v sebe dostatok jódu, a tak sú mnohé z týchto živín zbytočne , bez splnenia účelu, vylúčené z tela von.

výZnaM jódu Pre Ľudský organiZMus
Zdravie je predpokladom všetkého. 

Miloš kopecký



Zdroje jódu a jeho všeobeCný nedostatok

Pôdy a rastliny stredozemných teritórií planéty Zem neobsahujú jód v dostatočnom množstve. Jódu totižto na súši neustá-
le ubúda, pritom jeho potreba neustále rastie. Najprirodzenejším zdrojom jódu sú morské ryby, riasy a morská voda. Je to
dôsledok topenia ľadovcov spred 40 miliónov rokov, kedy väčšina jódu bola splavená do mora. Otázkou je, kde tak životne 
dôležitý jód získavať a zabezpečiť, aby bol dostupný v dostatočnom množstve a prijateľnej forme všetkým žijúcim tvorom 
na planéte Zem.

nárast sPotreby jódu – dôsledok CiviliZačnýCh ProCesov

Celosvetovo trpí nedostatkom jódu približne jedna miliarda ľudí. Navyše, priemerný Európan prijíma denne približne len 
80 mikrogramov jódu a mal by prijímať 180 a tehotné ženy dokonca až 250 mikrogramov. Ešte alarmujúcejší je fakt, že 
spotreba jódu by mala stúpať. Prečo? Lebo spotreba jódu rastie priamoúmerne rýchlosti nášho života. Je to podobné, ako 
s autom, čím ide auto rýchlejšie, tým má vyššiu spotrebu benzínu. Napríklad, v polovici minulého storočia nám stačilo 
len 50 mikrogramov jódu, dnes ho potrebujeme k zdravému životu štvornásobne viac. „Rýchlosť“ nášho života je daná 
životným štýlom modernej, civilizovanej doby. Ide hlavne o stres, riešenie problémov, stály zhon, čo všetko si však žiaľ 
ľudia neuvedomujú a vnímajú to ako bežné, dennodenné starosti, K nim ale patria aj športová záťaž, tehotenstvo, alkohol, 
fajčenie apod.

euróPsky jodiZačný PrograM – dôkaZ nutnosti jódu Pre Zdravie

Našťastie, uvedomili si ho odborníci v polovici minulého storočia. Aj vtedajšie Československo, ako vnútrozemská krajina 
bez mora, pristúpilo v roku 1956 k tzv. jodizačnému programu. Jódom sa začala obohacovať soľ, nakoľko sa predpokladalo, 
že takýmto spôsobom bude zabezpečený dostatočný prísun jódu väčšine obyvateľstva. Otáznymi zostali však deti a starší 
občania, u ktorých je spotreba soli nižšia.
Problém je v tom, že zdravotné dopady na ľudský organizmus z nedostatku jódu z mladosti, dokonca od vývoja plodu  
v tehotenstve, už nikdy nie je možné nahradiť, a najhoršie je, že deficit jódu z mladosti sa prejaví na zdraví člove-
ka až podstatne neskôr, teda vo vyššom veku! Žiaľ, túto skutočnosť si nikto neuvedomuje! 
Je pravda, že žijeme aj bez patričného množstva jódu, no neuvedomujeme si, že naše orgány sú veľmi namáhané, naše 
telo je skôr unavené, opotrebené, že vráskavieme a starneme skôr ako by sme mali, a choroby sa začínajú u nás prejavovať 
oveľa skôr, ako by sa mohli. Snáď to netreba dokazovať, možno zopár príkladov. „Starý otec“ si začal sťažovať na prostatu, 
keď mal 80 rokov. Dnes si na prostatu sťažujú muži už aj po 30- ke. Kedysi sa začala objavovať obezita u žien v zrelom veku, 
dnes trpia obezitou mnohé dievčatá i chlapci už v dorasteneckom veku. Podobné je to aj s rakovinou prsníka, či krčka 
maternice a inými civilizačnými chorobami!

o výZnaMe jódu hovoria aj nePriaMe dôkaZy

Zrejme nie je za naše zdravie zodpovedný len jód. Napriek tomu sú fakty, ktoré sú ťažko spochybniteľné. Uvedieme tri 
rôzne príklady, ktoré nás môžu ubezpečiť o význame jódu pre ľudský organizmus a vyvrátiť tak určité pochybnosti. 
1.  Japonci sú mimoriadne inteligentní a vzdelaní, žijú neuveriteľne rýchlo, pritom sa dožívajú v plnej kondícii a zdraví veľmi 
 vysokého veku. Žijú na úzkom, tritisíc kilometrov dlhom ostrove, s ovzduším presýteným jódom z mora, ktorý Japonci  
 inhalujú. Navyše, Japonci sú najväčšími konzumentmi surových morských rýb – sushi a morských rias, ktoré sú najvyšším 
 zdrojom jódu. Takto prijímajú Japonci až 6 000 mikrogramov jódu denne, (Európania len 80). 
2.  Tiež mimoriadne vysokého veku, 100 a viac rokov, sa dožívajú kazašskí pastieri dobytka, a tiež pôvodní obyvatelia  
 Austrálie, aborigénci. Na rozdiel od Japoncov žijú izolovane od civilizácie, v absolútnom pokoji, bez stresov a náhlenia, 
  žijú teda pomaly a preto nepotrebujú toľko jódu, ako človek civilizovaný. 

Ďalšími, nepriamymi dôkazmi o význame jódu pre ľudský organizmus, by mohli byť niektoré fakty a štatistické ukazovatele. 
Napr.:
-  stále viac sa rodí detí s priemernou inteligenciou, bez záujmu o štúdium, sú nepozorné, často krát obézne, s celkovo 
 oslabenou a obmedzenou fyzkultúrou,
-  alarmujúco stúpa počet ochorení civilizačnými chorobami, ktoré sa začínajú prejavovať u ľudí v neustále nižšom  veku,
-  extrémne progresívne stúpa spotreba rôznych liekov, čiastočne rôznych výživových doplnkov a vitamínov.



Ďalším dôkazom by mohla byť štúdia z experimentu, ktorého sa zúčastnili dve porovnateľné triedy, žiaci šiesteho ročníka 
základnej školy. Na začiatku a na konci experimentu, boli u žiakov vykonané podrobné zdravotné prehliadky. Jeden škol-
ský rok podávali žiakom jednej z tried jód. Výsledky boli viac ako pozoruhodné. Zdravotný stav v experimentálnej triede 
sa výrazne zlepšil, deti boli celkovo v podstatne lepšej kondícii, boli pozornejšie, vnímavejšie, navyše, ich celkový priemer 
známok sa zlepšil o 1,2.

rekaPituláCia – funkCie, ktoré Plní jód v ĽudskoM organiZMe

•  reguluje rast a vývoj človeka
•  riadi biochemické a metabolické procesy v ľudskom organizme
•  stabilizuje hladinu hormónov
•  posilňuje imunitný systém
•  podporuje srdcovo-cievny systém
•  napomáha pri regulácii hladiny cukru v krvi
•  podporuje mozgovú činnosť, zlepšuje pamäť, pozornosť, IQ
•  vplýva na nervový systém a psychický stav človeka
•  odstraňuje depresiu a celkovú únavu organizmu
•  zlepšuje bunkovú výživu
•  zabraňuje úbytku energie
•  chráni ľudský organizmus pred rádioaktívnym žiarením
•  podporuje spaľovanie tukov
•  účinne pôsobí na termoreguláciu organizmu
•  zmenšuje vypadávanie vlasov
•  zlepšuje štruktúru nechtov
•  okysličuje, dezinfikuje kožu

rekaPituláCia - čo sPôsobuje nedostatok jódu v ĽudskoM organiZMe

•  vznik nových civilizačných chorôb
•  duševnú zaostalosť najmä detí
•  počas tehotenstva znamená pre ešte nenarodené dieťa vážne ohrozenie vývoja jeho mozgu a centrálneho nervového 
  systému, čo v ďalšom období života už nie je možné napraviť
•  poruchy učenia u detí, únavu, poruchy sústredenia, spomalené reflexy, znižovanie IQ
•  oslabovanie imunitného systém organizmu
•  vznik niektorých rakovinových ochorení a nádorov
•  poruchy srdcovo- cievneho systému
•  narušenie funkcií štítnej žľazy
•  anémiu – zníženie úrovne hemoglobínu v krvi
•  bronchitídu
•  depresie a vnútorný nepokoj
•  u žien poruchy menštruačného cyklu, problémy s tehotenstvom až neplodnosť
•  u mužov poruchy plodnosti
•  priberanie na váhe, u žien najmä počas klimaktéria
•  poruchy sexuálneho vývoja
•  pocit chladu v končatinách
•  bolesti a kŕče svalov
•  lámavé nechty
•  vypadávanie vlasov
•  opuchy, napr. v oblasti očí
•  suchú pokožku
•  zápchu



rádioaktívne žiarenie a jód

V súvislosti s haváriou atómovej elektrárne v Japonsku a s hrozbou rádioaktívneho

ožiarenia ľudí, sa často krát hovorí o štítnej žľaze a jóde. Pokúsime sa laicky vysvetliť súvislosti. Predpokladajme, že v prípa-
de ožiarenia ľudského organizmu sú zasiahnuté všetky jeho súčasti, včítane stopových prvkov a iných minerálov, ktoré sa 
v ňom nachádzajú.
Povedali sme, že štítna žľaza sťahuje – pohlcuje jód z krvného obehu a je vlastne jeho zásobárňou. Z toho vyplýva, že štítna 
žľaza stiahne do seba všetok ožiarený jód z tela, teda ho skoncentruje do samej seba. Ožiarený jód rozptýlený po celom 
tele nemusel byť hrozbou života, avšak skoncentrovaný do štítnej žľazy môže spôsobiť jej deštrukciu a neskôr rakovinu  
a smrť.
Aby sa tomuto zabránilo, je nutná okamžitá dodávka „nového“ jódu do organizmu. Zmiešaním ožiareného jódu s „novým“ 
jódom sa stupeň ožiarenia jódu v ľudskom tele zmierni, a tak sa možnosť ožiarenia štítnej žľazy podstatným spôsobom 
zníži. V prípade rádioaktívneho ožiarenia je teda štítna žľaza prvým orgánom, ktorý tomuto žiareniu podľahne. Ide o to, že 
štítna žľaza je jedinečný a jediný orgán v ľudskom organizme, ktorý existuje výlučne len kvôli spracovaniu jediného stopo-
vého prvku, a to jódu. Zrejme aj to je nepriamym dôkazom významu jódu pre ľudské telo. Žiadny iný prvok totižto nemá 
„vlastnú“ žľazu len pre seba, iba jód !

ako a kde Získať v Modernej dobe dostatok jódu Pre Ľudský organiZMus, a tak ZabeZPečiť 
jeho dobrý Zdravotný stav

Veľmi vhodnou alternatívou je výživový doplnok, ktorý sa predáva vo svete, a na Slovensku prostredníctvom lekární pod 
obchodným názvom jodis konCentrát. 

Charakteristika jodis konCentrátu

JODIS KONCENTRÁT je výživový doplnok, ktorého použitím je možné zabezpečiť dostatok jódu v ľudskom organizme. Vo 
svete sa používa ako prísada do minerálnych vôd, nealkoholických nápojov, potravinárskych výrobkov, v živočíšnej výrobe 
ako doplnok stravy pre zvieratá, v rastlinnej výrobe, v zdravotníctve na prípravu fyzioterapeutických roztokov, v balneote-
rapii a pri výrobe liečiv.

Používanie jodis konCentrátu

pitím, a to priamo, alebo pridaním do vody, či iného nápoja, do jedál, ale tiež potieraním pokožky tváre, kĺbov končatín, 
chrbtice, pridaním do kozmetických prípravkov a masiek, vaňovým kúpeľom - 0,5 litra JODIS KONCENTRÁTU na 1 vaňu.

dávkovanie jodis konCentrátu

Denná dávka jódu podľa právneho predpisu v SR je 40μg -180μg (od dojčiat vyššie). 1 mililiter JODIS KONCENTRÁTU  
obsahuje 20μg (20 mikrogramov) jódu. Priemerná odporúčaná dávka JODIS KONCENTRÁTU na pitie je jedna väčšia čajová 
lyžička denne, čo je približne 4 ml a teda cca 80 μg jódu, t. j. deficit, ktorý nám chýba.

Výživový
        doplnok

Biologicky aktívny jód

http://www.pkr.sk/files/jodis_doc04.pdf


kategória účinnýCh látok a Zloženie jodis konCentrátu

JODIS KONCENTRÁT je zlúčením vody so zlúčeninami prírodného jódu - KI, NaI, KIO3, NaIO3 – jodid draselný, jodid sod-
ný, jodičnan draselný, jodičnan sodný. Vďaka špeciálnej technológii výroby, chránenej patentmi vo viacerých vyspelých 
ekonomikách sveta, získal prívlastok „biologicky aktívny jód“. Jeho jedinečnosť spočíva v jeho tekutej forme, v ktorej je jód 
nezničiteľný a pre ľudský organizmus najprijateľnejší. Navyše, jeho užívaním nemôže dôjsť k predávkovaniu jódom!

JODIS KONCENTRÁT je vyrobený v súlade s NARIADENÍM KOMISIE (ES) č. 1170/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa 
mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)  
č. 1925/2006, pokiaľ ide o zoznamy vitamínov a minerálnych látok a ich foriem, ktoré možno pridávať do potravín vrátane 
výživových doplnkov.

DOVOZCA: PKR SLOVAKIA a. s., 974 09 Banská Bystrica, Pod Stráňou 41
fax: 0484162690, mobil: 0905480987, mail: pkr@pkr.sk,
telefón pre komunikáciu v anglickom jazyku: 00421908502936.

užitočné rady na Záver

1. jodis konCentrát nemožno zamieňať s liekom, preto neočakávajte, že sa vďaka nemu vyliečite z existujúcej choroby, 
a už vonkoncom nie zo dňa na deň! 
2. jodis konCentrát užívajte dlhodobo a pravidelne denne, inak oslabujete jeho účinky ! Buďte trpezlivý a vytrvalý. 
Pozitívne výsledky sa určite dostavia.
3. Čo môžete očakávať – určite si časom, pokiaľ budete vytrvalý, a pokiaľ ste pochopili význam jódu pre ľudský organiz-
mus, uvedomíte, že sa cítite lepšie, lepšie spíte, ste pokojnejší, máte viac energie, elánu a chuti do života, cítite sa dobre, 
možno Vás opustia neduhy, ktoré Vás momentálne trápia, nebudete dlhší čas chorý, atď.
4. jodis konCentrát môžete začať užívať v akomkoľvek veku. Čím skôr, tým pre Vaše zdravie a Váš život vôbec, lepšie. 
To čo bolo vo Vašom organizme v minulosti zanedbané, už nenapravíte, ale môžete existujúci stav stabilizovať a čiastočne 
zlepšiť, záleží to od Vášho veku.
5. Vďaka vlastnostiam jodis konCentrátu nemôže dôjsť pri jeho užívaní k predávkovaniu organizmu jódom.
6. jodis konCentrát odporúčame užívať tehotným ženám pre zdravý vývoj ich nenarodeného dieťatka.
7. V prípade pochybností, pokiaľ ste alergický na jód, alebo je diagnostikovaná u Vás choroba štítnej žľazy, o užívaní jodis 
konCentrátu sa poraďte so svojim ošetrujúcim lekárom.


