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    16. októbra 2013 sme si pripomenuli Svetový deň výživy. Je to deň podporovaný 
Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Úrad verejného zdravotníctva SR v rámci 
plnenia Národného programu prevencie obezity v spolupráci s 36 RÚVZ realizovali kampaň 
„Odstráň obezitu!“ Cieľom kampane 2013 „Odstráň obezitu!“ bolo zamerať sa na prevenciu 
nadváhy a obezity populácie, zvýšenie celoslovenského povedomia o rozsahu a povahe 
zdravotných problémov, ktoré nadváha a obezita spôsobujú, upozorniť na význam zdravej 
a plnohodnotnej výživy a dostatočnej pohybovej aktivity ako prevencii nadváhy a obezity. 
I pracovníci z nášho oddelenia Podpory zdravia sa aktívne zapojili do tejto kampane. 
Uskutočnili preventívne vyšetrenia pre návštevníkov OC Laugarício v Trenčíne. 
Návštevníkom OC vyšetrovali celkový cholesterol z kapilárnej krvi, merali krvný tlak, 
celkové % telesného i viscerálneho tuku, množstvo svalovej hmoty, bazálny metabolizmus, 
BMI, obvod pása a bokov. Zároveň bolo poskytnuté odborné poradenstvo v oblasti zdravého 
životného štýlu a ponúknutý zdravotno-výchovný materiál zameraný na obezitu. Účastníkom 
kampane boli ponúknuté jablká a jablková šťava . 

Slovenská štatistika nadváhy a obezity 

Obezitou a nadváhou trpí na Slovensku 13 – 15 % detí vo veku od 11 do 15 rokov. Nadváhu 
má vo vekovej skupine  18 - 24 rokov 20 % mladých ľudí. Obezitou trpí 41,74% ľudí vo veku  
55 - 64 rokov. V skupine od 18 do 64 rokov má obezitu 25,6 % a 36,2 % nadváhou. 

Vyhodnotenie – Deň výživy 
Z celkového počtu 25 vyšetrených klientov bolo 13 mužov (52%) a 12 (48%) žien. Najviac 
vyšetrených bolo vo vekovej skupine  35 – 44 ročných. 

Hodnotenie množstva celkového cholesterolu v mmol/l 
Vyšetrenie Normálne hodnoty Hraničné hodnoty Rizikové hodnoty 

Celkový cholesterol    

(mmol/l) 

< 5 5-6,49 >=6,5 



Celkový cholesterol bol zmeraný u 23 klientov. Normálne hodnoty malo 8 (66,7%) mužov, 
zvýšené hodnoty mali 3 (25%) a rizikové hodnoty 1 (8,3 %)  z vyšetrených klientov. 

Normálne hodnoty malo  6 (54,5%) žien, zvýšené hodnoty mali 5 (45,5%) a rizikové hodnoty 
nemala ani jedna z vyšetrených žien. 

 

Tlak krvi 

Tlak krvi malo zmeraných 12  mužov a 11 žien. 

Muži: 

Optimálny tlak krvi  mal 1respondent (8,3%) , normálny tlak krvi mal 1respondent (8,3%), 
vyšší normálny  4 respondenti (33,3%), hypertenziu  I. a II. 3 respondenti (25%).      

Ženy: 

Optimálny tlak krvi  mali 4 respondentky (36,4%), normálny tlak krvi mali 4 respondentky 
(36,4%), vyšší normálny  1respondentka (9%), hypertenziu  I. stupňa 2 respondentky(18,2%).      

Optimálny tlak krvi     <120 and <80)                         

Normálny tlak krvi     (120 – 129 or 80 – 84)               

Vyšší normálny          (130 –139  or 85– 89)                 

Hypertenzia I       (140 –159 or 90 – 99 )                       

Hypertenzia II       ( 160 –  179 or 100 –109)                 

Hypertenzia III      ( >179 or > 109)           



 

Na otázku Športujete ?  

Odpovedalo 25 opýtaných, z toho 19 (76%) uviedlo, že športuje a 6 (24%) nešportuje.   

 

Na otázku Konzumujete denne aspoň 5ks surového ovocia a zeleniny ? 

Odpovedalo 25 opýtaných, z toho nekonzumuje 14(56%) a konzumuje 11( 44%). 

 

 

                               

 


