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NCZI: Obezita sa stala vážnym problémom aj na Slovensku 
 

Národné centrum zdravotníckych informácií sa pridáva k osvete v rámci Svetového 

dňa obezity, ktorá pomôže naštartovať zmenu životného štýlu. Obezita postihuje už 

aj najmladšie ročníky a podľa posledných štatistických údajov máme na Slovensku 

viac ako 12-tisíc obéznych detí evidovaných v rámci ambulancií všeobecnej 

starostlivosti o deti a dorast.  

 

Obezita už nie je zďaleka len problém dospelej populácie. Čísla ukazujú, že sa čoraz 

častejšie vyskytuje aj u mladších ročníkov. Problémy s kilami navyše majú vo vyššej miere 

chlapci v porovnaní s dievčatami. Najviac obéznych chlapcov je za posledné roky vo veku 

od 6 do 14 rokov.  

 

Obezita je nadmerné ukladanie energetických zásob v podobe tuku na základe rôznych 

faktorov, pričom percentil BMI (index telesnej hmotnosti) vykazuje hodnotu nad 97. U detí 

a dospievajúcich osôb predstavuje veľké riziko, ktoré vplýva na samotný vývin a celkové 

zdravie. Skracuje detstvo, lebo urýchľuje nástup puberty, vedie k cukrovke druhého typu, 

vysokému krvnému tlaku, kardiovaskulárnym chorobám a priamo súvisí aj s viacerými typmi 

rakovinových ochorení. 

 

Obezita sa stáva závažným zdravotným problémom v 21. storočí, pričom významné úlohy 

v jej rozšírení v spoločnosti predstavuje najmä nevhodná strava a sedavý spôsob života. 

Preto sa organizácie zaoberajúce sa problematikou obezity rozhodli vyhlásiť 4. marec 

Svetovým dňom obezity (World Obesity Day – WOD). Ich cieľom je upozorniť na závažnosť 

problému obezity a potrebu ozdravenia životného štýlu. 

 

Na Slovensku sa k tomu pridávame každoročne 4. marca Slovenským dňom obezity, lebo 

ju vnímame ako alarmujúci problém nielen dnešnej populácie, ale najmä budúcich generácii. 

 
 
O organizácii: 

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) - štátna príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je 

Ministerstvo zdravotníctva SR. NCZI je subjekt zodpovedný za realizáciu informatizácie a elektronizácie 

zdravotníctva v Slovenskej republike.   

Postavenie a úlohy NCZI upravuje zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Kontaktné údaje: 

Mgr. Alžbeta Sivá,  

hovorkyňa NCZI 

Tel.: 0910 917 444, mail: alzbeta.siva@nczisk.sk, web: www.nczisk.sk 
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