
  

Svetový deň zdravia 2018 
Prevencia nadváhy a obezity 

 
Svetový deň zdravia bol vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou 

organizáciou (WHO) ako pripomenutie vzniku WHO v roku 1948. 

Pri príležitosti Svetového dňa zdravia organizuje Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne  

 

dňa 6.4.2018 v čase od 12:00 – 18:00 hod. 
 
vyšetrenia celkového cholesterolu,  meranie antropometrických parametrov 

a poradenstvo v prevencii nadváhy a obezity. 

 

Miesto konania: 
v priestoroch Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity, 

Novomeského 11 v Trenčíne 

 
antropometrické merania:  

- meranie celkového množstva telesného tuku v % 

- meranie viscerálneho tuku 

- meranie množstva kostrových svalov v % 

- bazálny metabolizmus 

- meranie obvodu pása a bokov 

- výpočet BMI indexu 

- poradenstvo v prevencii nadváhy a obezity 



    Obezita je jedným z najnáročnejších chronických ochorení v oblasti 

verejného zdravia 21. storočia. Ide o ochorenie, ktoré trápi približne 475 

miliónov dospelých na tejto planéte. Dvojnásobné množstvo ľudí má 

nadváhu, to znamená, že až 1,5 miliardy ľudí sa nachádza v kategórii 

nadváhy a obezity! Tento problém sa netýka len dospelých, no čoraz viac 

i detskej a adolescentnej populácie. Obezita si preto oprávnene vyslúžila 

slangové označenie „globezita".  

 

Nadváha a obezita je nadmerné ukladanie tuku v organizme, ktoré môže 

viesť k poškodeniu zdravia. Dochádza k nerovnováhe medzi príjmom 

a výdajom energie, v dôsledku čoho sa v tele nadbytok energie ukladá 

vo forme tuku. 

 

Obezita sa podieľa na vzniku viacerých závažných ochoreniach: 

kardiovaskulárne choroby, hypertenzia ateroskleróza, cievna mozgová 

príhoda, cukrovka 2. typu, obličkové, žlčníkové kamene, tuková 

choroba pečene, karcinóm prsníka, hrubého čreva, maternice, 

prostaty, hemoroidy, artróza kĺbov, spánkové apnoe, depresia a iné. 

Metabolický syndróm je zákerný, pretože pacient sa necíti byť chorý, 

ani obmedzený svojim zdravotným stavom. Keďže je to „tichý zabijak“, 

pacient nepociťuje potrebu dodržiavať režimové opatrenia a pravidelne 

užívať lieky. Medzi hlavné zložky metabolického syndrómu patrí: 

 abdominálna obezita 

 vysoký krvný tlak 

 vysoká hladina triacylglycerolov 

 nízka hladina HDL cholesterolu 

 cukrovka 2. typu 

 hyperurikémia 

 

 

 



 

Pre správnu klasifikáciu obezity je podstatná distribúcia tukového 

tkaniva. Je potrebné rozlíšiť fyziologické ukladanie telesného tuku (napr. 

u žien hlavne v oblasti stehien a sedacích svalov – gynoidná obezita, typ 

hruška) a hromadenie tukového tkaniva v oblasti trupu a najmä v 

dutine brušnej (androidná obezita, typ jablko), ktoré predstavuje 

významný rizikový faktor vzniku metabolického syndrómu. 

Najjednoduchším ukazovateľom androidnej obezity je obvod pása. 

Riziková hodnota u mužov je viac ako 94 cm (zvýšené riziko) a viac ako 

102 cm (vysoké riziko). Hranice rizika u žien sú viac ako 80 cm (zvýšené 

riziko) a viac ako 88 cm (vysoké riziko). 

 

 

 



Pri klasifikácii obezity je Svetovou zdravotníckou organizáciou 

odporúčané používanie indexu BMI - Body Mass Index. BMI sa stanovuje 

ako podiel telesnej hmotnosti a druhej mocniny výšky: BMI = telesná 

hmotnosť (kg)/telesná výška (m
2
). 

Vzťah BMI a obezity vzhľadom na  zdravotné riziká 

 

Prevencia 

Najlepšou a najefektívnejšou liečbou akéhokoľvek ochorenia, a teda i 

obezity, je prevencia. Prevenciou je v tomto prípade vyváženosť príjmu i 

výdaja energie, ktorou sa dá predísť nárastu hmotnosti. 

V prevencii hrá dôležitú úlohu zdravý spôsob života založený na zdravej 

strave s vykonávaním pohybových aktivít. Strava by mala byť pestrá a 

vyvážená, mala by obsahovať dostatok vlákniny, ktorá je najmä v zelenine 

a ovocí. Pečivo by sme mali konzumovať v rozumnej miere, predovšetkým 

celozrnné. Z mäsa uprednostniť s nízkym obsahom tukom, vylúčiť údeniny 

a vyprážané mäso. Pri pohybovej aktivite je vhodné kombinovať kardio 

cvičenia so silovými.  

BMI kategória riziko 

18,5 – 24,9 norma minimálne 

25,0 – 29,9 nadváha nízke až mierne vyššie 

30,0 – 34,9 I. stupeň obezity zvýšené 

35,0 – 39,9 
II. stupeň 

obezity 
vysoké 

> 40,0 
III. stupeň 

obezity 
veľmi vysoké 



Liečba 

Ak zlyhá prevencia, je potrebné obezitu adekvátne liečiť. Liečbu 

predstavuje kombinácia dietoterapie, zvýšenej pohybovej aktivity, 

behaviorálnej terapie (učenie k zmene životného štýlu a správnym 

stravovacím návykom), farmakologickej (antiobezitiká), prípadne 

chirurgickej. Prvým cieľom je znížiť kvantitu a zvýšiť kvalitu stravy. 

Druhým cieľom je negatívna energetická bilancia – viac energie vydať, ako 

prijať. Ale pri dostatočnom krytí potrebných bielkovín, esenciálnych 

aminokyselín, vitamínov, minerálov a stopových prvkov. Zdravotné 

benefity prináša už 30 minút strednej intenzívnej aeróbnej fyzickej aktivity 

aspoň päťkrát v týždni a 10 000 krokov denne. Ak má človek pridružené 

ochorenia musí chudnúť pod lekárskym dozorom. 

 

 

 
Zdroj: 

www.uvzsr.sk  

https://lekar.pluska.sk/clanky/nadvaha-az-obezita 

Zdravie júl, Obezita, 2017, s. 50-59 

Vypracovalo: oddelenie Výchovy k zdraviu, RÚVZ Trenčín 

 

 

 

 

 


