
V roku 2016 malo nadváhu viac 

ako 1,9 miliardy dospelých, 18 

rokov a starších. Z nich vyše 

650 miliónov bolo obéznych. 

Celosvetová obezita 

sa od roku 1975 

takmer strojnásobila. 

Európsky/Slovenský deň 

obezity 

18. máj 
 Obezita v súčasnosti predstavuje globálny problém. Keďže sa jej výskyt neustále 

zvyšuje je na nás, aby sme proti nej začali bojovať. Európa si každoročne pripomína deň 

obezity 18. mája. Pri tejto príležitosti sa konajú na mnohých miestach rôzne podujatia, ktoré 

majú  

za cieľ informovať verejnosť o nebezpečenstve, ktoré zo sebou obezita prináša.  

Názov tohtoročnej kampane je Zvládnime obezitu spoločne...  

 Aj keď mnoho krajín sa snaží proti obezite bojovať, priritou musí byť zmeniť aj postoj 

jednotlicov k tomuto metabolickému ochoreniu, ale aj závažnému rizikovému faktoru.  

Najčastejšiou príčinou nadváhy a obezity je energetická nerovnováha medzi spotrebovanými 

a vynaloženými kalóriami.  

Vo všeobecnosti môžeme konstatovať, že 

súčasné životné tempo je u mnohých ľudí často 

charakterizované práve zvýšeným príjmom 

energeticky náročných potravín s vysokým 

obsahom tuku a nedostatkom fyzickej aktivity v dôsledku čoraz častejšieho sedavého 

spôsobu života.  

Obezita predstavuje veľký problém aj ako rizikový 

faktor pri vzniku chornických neinfekčných ochorení. 

Najčastejšie sa jedná o kardiovaskulárne ochorenia, ktoré 

sú aj na popredných miestach v príčinách úmrtnosti nielen na Slovensku, ale aj v Európe. 

Obezita má tiež veľmi negatívny vplyv aj pri diabete a ochoreniach pohybového aparátu.  

Najlepšou prevenciou pri nadváhe, obezite a chornickcých neinfekčných 

ochoreniach je životný štýl.  



Väčšina svetovej populácie žije v 

krajinách, kde nadváha a obezita 

zabíja viac ľudí ako podváha. 

Medzi základné pravidlá patrí dodržanie správnej životosprávy. Obmedziť príjem 

energie z tukov a cukrov, zvýšiť 

spotrebu ovocia, zeleniny, strukovín, 

celozrnných produktov, orechov 

a nezabudnúť na pitný režim.  

Pitný režim by mal obsahovať minimálne 1,5l pitnej vody.  

Okrem životosprávy je nevyhnutný aj pohyb. Pravidelná fyzická aktivita by mala byť 

minimálne pol hodinu denne a je neodmysliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu. 

Propagácia pohybu medzi verejnosťou tvorí významnú prevenčnú činnosť. 10. mája  Svetová 

zdravotnícka organizácia vyhlásila deň Pohybom ku zdraviu, ako jeden z viacerých iniciatív, 

ktoré robí pre podporu pohybovej aktivity.     

Fyzická pasivita spolu s nezdravou životosprávou a fajčením prispievajú ku 

globálnej predčasnej úmrtnosti na chronické neinfekčné ochorenia.  

 V rámci Slovenskej republiky bude prebiehať niekoľko aktivít, ktoré budú venované 

Slovenskému dňu obezity. V rámci podpory tohto dňa zo strany ÚVZ SR a RÚVZ bude tento 

rok realizovaná spolupráca s českou organizáciou STOB a jej slovenskou pobočkou 

spoločnosti Hygeia. Kampaň a intervencia bude prebiehať prostredníctvom analýzy tela 

daného klienta, prostredníctvom analytických váh, pomocou ktorých je možné diagnostikovať 

hodnotu BMI, obsahu kostrového svalstva, viscerálneho tuku, telesného tuku, ako aj hodnotu 

bazálneho metabolizmu. Po základnej diagnostike bude klientovi poskytnuté odborné 

individuálne poradenstvo v oblasti problematiky nadváhy a obezity. 

Táto akcia bude prebiehať v dňoch 16. a 17. mája 2019 v čase od 9.00 do 12.00 hod.  

vo vybraných lekárňach krajských miest Slovenska (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, 

Banská Bystrica, Prešov a Košice) a poradenstvo budú poskytovať pracovníci Poradní zdravia 

z regionálnych úradov verejného zdravotníctva ako aj lektori STOB-u. 

Vypracovalo oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu 
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