
Nie je obezita ako obezita 

Obezitu delíme na základe viacerých charakteristík. Jednou takou je 

delenie na primárnu a sekundárnu. Podľa rozloženia tukového tkaniva 

môže ísť zase o androidný alebo gynoidný typ. 

Primárna obezita 

Primárna obezita je etiologický, komplexný a nehomogénny syndróm 

– na jej vzniku sa podieľajú genetická predispozícia a získane 

faktory, vrátane psychických a sociálnych. 

• hlavným faktorom vzniku obezity je nepomer medzi 

energetickým príjmom a výdajom, 

• koncentrácia leptínu (hormón vylučovaný tukovým tkanivom) 

v mozgovomiešnom moku vzhľadom ku plazmatickej 

koncentrácii je u obéznych pacientov relatívne nižšia, než u 

neobéznych alebo je u obéznych pacientov znížená citlivosť 

receptorov pre leptín, 

• predispozičným faktorom je aj spôsob výživy v rannom 

detstve, kedy sa stabilizuje počet adipocytov – tukových buniek 

(nárast tukovej masy v ďalších obdobiach života je daný 

predovšetkým zväčšením objemu tukových buniek), 

• adipocyty sa ale môžu diferencovať z fibroblastov kedykoľvek, 

keď ich celková kapacita nestačí ukladaniu. 

Sekundárna obezita 

Sekundárna obezita doprevádza niektoré endokrinopatie a 

hypotalamické poruchy, ktoré zasahujú do tukového a energetického 

metabolizmu či do centrálnej regulácie príjmu potravy. Patrí sem: 

• hypotyreóza – obezita súvisí so zníženou energetickou potrebou, 

• Cushingov syndróm, 

• inzulinóm – stimuluje chuť do jedla, 

• hypotalamické poruchy. 

  



Čo spôsobuje obezitu? 

Je to najmä konzumácia väčšieho množstva kalórií, ako množstvo, 

ktoré spálite pri každodennej činnosti a cvičení. Energetický príjem 

tak prevyšuje energetický výdaj. 

Nie je to však vždy len o prijatých kalóriách alebo o sedavom 

životnom štýle. I keď tieto faktory sú závažnými a najčastejšími 

spúšťačmi priberania, niektoré príčiny nemôžete ovplyvniť. Medzi 

bežné špecifické príčiny obezity patria: 

• genetika – môže ovplyvniť to, ako vaše telo spracováva jedlo na 

energiu a akým spôsobom sa tuk ukladá, 

• starnutie – vedie k úbytku svalovej hmoty a pomalšiemu 

metabolizmu, čo uľahčuje priberanie, 

• nedostatočný spánok – môže viesť k hormonálnym zmenám, 

vďaka ktorým sa budete cítiť hladnejší, 

• tehotenstvo – chudnutie po tehotenstve môže byť ťažké a môže 

viesť k obezite. 

• syndróm polycystických vaječníkov – stav, ktorý spôsobuje 

nerovnováhu ženských reprodukčných hormónov, 

• Prader-Williho syndróm – zriedkavý stav prítomný pri 

narodení, ktorý spôsobuje nadmerný hlad, 

• Cushingov syndróm – stav spôsobený vysokou hladinou 

kortizolu, 

• hypotyreóza (nedostatočná činnosť štítnej žľazy) – stav, pri 

ktorom štítna žľaza neprodukuje dostatok určitých dôležitých 

hormónov, 

• osteoartróza a ďalšie stavy spôsobujúce bolesť, ktorá môže 

viesť k zníženej aktivite. 

 

 

 

 

 



Ako môžete zabrániť obezite? 

V posledných niekoľkých desaťročiach došlo k dramatickému 

nárastu obezity a chorôb súvisiacich s obezitou. 

Na osobnej úrovni môžete pomôcť predchádzať prírastku 

hmotnosti a obezite výberom zdravšieho životného štýlu:  

• snažte sa každý deň aspoň 20 až 30 minút venovať 

miernej fyzickej aktivite, ako je chôdza, plávanie či 

bicyklovanie, 

• jedzte hodnotné, výživné jedlá, ako je ovocie, zelenina, 

celozrnné výrobky a chudé bielkoviny, 

• jedlá s vysokým obsahom tukov a kalórií jedzte s mierou, 

• myslite aj na svoje duševné zdravie – vyvarujte sa 

stresovým situáciám a doprajte si dostatok spánku. 

Cieľom liečby obezity je zlepšiť celkový zdravotný stav 

pacienta a predchádzať možným komplikáciám. Mnoho ľudí 

sa však príliš skoro vzdáva, kvôli málo viditeľným estetickým 

výsledkom. Aj malá zmena je však zmena – strata 

hmotnosti, i keď len pár kg môže mať na zdravotný stav 

pacienta veľmi pozitívny vplyv. Preto je dôležité, ak váha po 

zmene stravovacích návykov a adekvátnemu pohybu nejde už 

ďalej dole, si dosiahnutú hmotnosť aspoň udržať a nevrátiť sa 

naspäť k zaužívaným návykom. Proces liečby je náročný 

a dlhodobý a vyžaduje si odhodlanie kompletne zmeniť svoj 

doterajší životný štýl. 

 



psychologické problémy

sivý zákal

mŕtvica

ochorenie srdca
koronárna choroba srdca
poškodenie v dôsledku neliečenej
cukrovky 2. typu
dyslipidémia
hypertenzia

rakovina
prsníka, maternice, krčka maternice,
hrubého čreva, pažeráku, pankreasu,
obličiek, prostaty

osteoartróza
dna

gynekologické abnormality
poruchy menštruačného cyklu
neplodnosť
syndróm polycystických vaječníkov

ochorenie pľúc
syndróm obštrukčného spánkového apnoe
hypoventilačný syndróm

ochorenie pečene
nealkoholické stukovatenie pečene
cirhóza

ochorenie obličiek

ochorenie žlčníka

Nadmerná telesná hmotnosť vystavuje ľudí zvýšenému riziku chronických
či systémových chorôb, ako aj závažných ochorení dôležitých orgánov,
neplodnosti a psychosociálnym problémom.

Nadmerná telesná hmotnosť tak významne znižuje kvalitu života.

ZDROJ: EASO, ÚVZ SR

Vo väčšine EÚ krajín je nadváha a obezita zodpovedná u dospelých za

~ 80%
ochorení
cukrovky 2. typu

~ 35%
ischemickej
choroby srdca

~ 55%
hypertenzných
ochorení



BMI = Body Mass Index
Ide o index, pomocou ktorého
vieme zistiť či človek trpí podvýživou,
nadváhou alebo obezitou. Dlhodobá
popularita BMI pramení najmä z
rýchlosti a jednoduchosti výpočtu.

Index nie je úplne presný. Vzhľadom na svoju zjednodušenú
podobu neponúka ucelený obraz o hmotnosti jednotlivca, keďže
nezohľadňuje faktory ako napríklad vek, pohlavie či distribúciu tuku.
BMI tak treba v prvom rade vnímať ako základný orientačný údaj.

Výpočet BMI aj z uvedených dôvodov odporúčame u dospelých
osôb nad 18 rokov. V detskom veku je používaný BMI percentil.

BMI =
hmotnosť (kg)

výška (m)2

ZDROJ: WHO Regional Office for Europe, ÚVZ SR

PODVÝŽIVA NORMÁL NADVÁHA OBEZITA
< 18,5 18,5 – 24,9 25 - 29,9 > 30

Treba spozornieť a
zistiť dôvody
podvýživy.

Zamyslite sa, či je
stravou prijímané
množstvo energie
dostatočné v

porovnaní s vašim
denným výdajom.

Ak ste schudli
náhle a bez zjavnej
príčiny, poraďte sa
so svojím lekárom.

Len tak ďalej, ste
na správnej ceste.

Udržiavajte si
primeranú
hmotnosť a
pestujte si s

najbližšími správny
životný štýl, ktorý
zahŕňa aj zdravé
stravovanie či
dostatočnú

pohybovú aktivitu.

Je potrebná
dlhodobá a

udržateľná úprava
stravovacích
návykov.

Dodržiavajte
zásady racionálnej
výživy, dbajte na
znížený príjem
tukov, obmedzte
príjem kuchynskej
soli a alkoholických

nápojov.

Dbajte na dostatok
pohybovej aktivity
počas týždňa.

Obezita je
chronické

ochorenie, ktoré je
zdrojom početných

zdravotných
ťažkostí a narúša
fungovanie tela.

Odporúčame vám
začať stav

bezodkladne riešiť,
obráťte sa v prvom
rade na svojho
všeobecného

lekára. Vynaložené
úsilie vám zlepší
kvalitu života.



ZDROJ: ESPGHAN, ECOG, WHO, ÚVZ SR

Aspoň päť jedál denne

Deti by mali jesť pravidelne počas dňa.
Chýbať by každý deň nemali raňajky,
desiata, obed, olovrant či večera.

Stravovanie s rodinou

Odporúčame aspoň päť spoločných rodinných
jedál v týždni, pričom je potrebné dbať na
zásady zdravej výživy. Pri vhodnom príklade
rodičov si dieťa buduje správne stravovacie
návyky. Dbajte, aby stravovanie detí bolo
pestré a zahŕňalo všetky potrebné živiny.

Zdravé maškrty

Minimalizujte energeticky bohaté
maškrty s vysokým obsahom nasýtených
tukov a pridaných cukrov. Vhodnejšie sú
ovocie a zelenina, maškrty s vysokým
obsahom kakaa alebo cereálne keksíky.

Vhodný pitný režim

Dbajte na pitný režim, avšak vyhýbajte sa
sladeným nápojom. Povzbuďte svoje dieťa, aby
pilo najmä čistú vodu alebo nesladený čaj.

Stredomorská strava

Dododržiavanie zásad stredomorskej
stravy môže pomôcť udržať si zdravú
telesnú hmotnosť. Ide o najúčinnejšiu
formu stravy z hľadiska prevencie
chorôb súvisiacich s obezitou.
Vyznačuje sa vysokým príjmom
zeleniny, ovocia, orechov, obilnín,

celozrnných výrobkov a olivového oleja,
miernej konzumácie rýb, hydiny a
nižšieho príjmu červeného mäsa.

Cvičenie

Cvičte alebo športujte s deťmi aspoň
60 minút denne. Veďte deti k

aktívnemu životnému štýlu, snažte sa
obmedziť čas, ktorý trávia pred
obrazovkou (a to aj počas jedla).
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starších než 15 rokov
cvičí alebo športuje len

zriedka alebo vôbec

DOMA

Trénujte
rovnováhu alebo
sa ponaťahujte
počas pozerania

televízie

Do dennej
fyzickej aktivity

môžete
započítať aj
upratovanie

Práca v
záhrade je

skvelý spôsob,
ako byť fyzicky

aktívny

V ŠKOLE V KOMUNITE

V PRÁCI
Fyzická
aktivita
zvyšuje

produktivitu

Vystúpte o
pár

zastávok
skôr a

prejdite sa
Namiesto
výťahu

používajte
schody

Fyzická
aktivita dokáže
deťom zlepšiť
koncentráciu

Športové
krúžky či hranie
sa na ihrisku
udržiavajú deti

aktívne

Zdieľané
záhrady tmelia
komunitu a
držia ľudí
aktívnymi

Využívajte
prístup k zeleni,
bezpečným
chodníkom a
cyklotrasám

UROBTE Z FYZICKEJ AKTIVITY SÚČASŤ VÁŠHO KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

Iba v rámci európskeho
regiónu spôsobuje

nedostatok fyzickej
aktivity ročne odhadom

1 milión úmrtí

WHO odporúča
pravidelný pohyb

strednej až vysokej
intenzity

ZDROJ: WHO, WHO Regional Office for Europe, ÚVZ SR

Dospelí
150 min
týždenne

Deti
60 min
denne



Medzi významné rizikové faktory vzniku obezity patria napríklad
nedostatočná fyzická aktivita, sedavý spôsob života, nesprávne,

nezdravé a nepravidelné stravovanie, nedostatočný spánok či stres.

Pri znižovaní nadbytočnej hmotnosti je vhodné
začať práve úpravou životosprávy.

ZDROJ: World Cancer Research Fund, ÚVZ SR

ZVYŠOVANIE
RIZIKA OBEZITY

ZNIŽOVANIE
RIZIKA OBEZITY

CHÔDZA ČI
INÝ AKTÍVNY
TYP POHYBU

PRAVIDELNÁ
AERÓBNA AKTIVITA

PRIMERANÝ
PRÍJEM

VLÁKNINY

STREDOMORSKÝ
TYP STRAVOVANIA

DOSTATOK
SPÁNKU A
ODDYCHU

STRAVA
ZÁPADNÉHO
TYPU A RÝCHLE
OBČERSTVENIE

PASÍVNY A SEDAVÝ
ŽIVOTNÝ ŠTÝL

KONZUMÁCIA
SLADENÝCH
NÁPOJOV

NADMERNÉ
TRÁVENIE ČASU
PRED OBRAZOVKAMI

NEDOSTATOK
SPÁNKU, STRES
A NUDA


