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Prečo Go Fit?

Chronické neprenosné ochorenia, alebo takzvané civilizačné ochorenia, predstavujú v súčasnosti jednu z najdôležitejších vý-
ziev, s ktorou sa moderná Európa stretáva. Podľa štatistík, 86 % všetkých úmrtí a 77 % záťaže ochoreniami v Európe spôsobuje 
skupina ochorení, medzi ktoré patria najmä kardiovaskulárne ochorenia, nádory, duševné choroby, diabetes mellitus, čiže 
cukrovka a chronické choroby pľúc.

Najčastejšími príčinami vzniku rizikových faktorov týchto civilizačných ochorení sú hlavne nesprávna životospráva a nedostatok 
pohybu, ktoré postihujú čoraz častejšie mladšie vekové kategórie. Je preto dôležité venovať pozornosť výchove k zdravému ži-
votnému štýlu v školách všetkých stupňov. Práve vyvážená strava, dostatočný pohyb a znižovanie energetického príjmu sú pre-
venciou civilizačných ochorení.

Go Fit je vzdelávací projekt Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej – Vzdelanie a zdravie pre všetkých, ktorý je realizovaný 
počas školského roku 2010 / 2011. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o zdravom životnom štýle a motivovať k zdravému stravo-
vaniu a pravidelnej pohybovej aktivite prostredníctvom aktívneho zapojenia detí, rodičov a pedagógov na vybraných základ-
ných školách.



MERANÝ ÚDAJ NAMERANÁ HODNOTA CIEĽOVÁ ODPORÚČANÁ HODNOTA

BMI (Body Mass Index) (kg/m2) menej ako 25; 25 – 30 nadhmotnosť; nad 30 obezita

Cholesterol celkový menej ako 5,0 mmol/l

HDL „dobrý“ cholesterol viac ako 1,2 mmol/l u žien, viac ako 1,0 mmol/l u mužov

LDL „zlý“ cholesterol menej ako 3,0 mmol/l

Rizikový index pomer LDL:HDL menej ako 3

Glykémia (hladina cukru v krvi) nie viac ako 5,6 mmol/l (nalačno)

Triacyglyceroly menej ako 2 mmol/l (ideálne pod 1,7 mmol/l)

Kľudová tepová frekvencia optimálne 60 – 70 tepov/1 minúta

Krvný tlak nie viac ako 140/90 mmHg (optimálny 120/80 mmHg)

Obvod pása
nad 88 cm u žien, nad 102 cm u mužov (vysoké riziko), 
nad 80 cm u žien, nad 94 cm u mužov (zvýšené riziko)

Percento telesného tuku u mužov 8 – 25 % a u žien 21 – 36 %

Podiel kostrového svalstva u mužov 33 – 39 %, u žien 24 – 30 %

Viscerálny tuk menej ako 9 %

Čas strávený pohybovými aktivitami minimálne päťkrát týždenne, aspoň po 30 minút

Ruffierov test (test fyzickej zdatnosti)

(Ruffierov test slúži na orientačné posúdenie zdatnosti srdcovo-cievneho systému. Návrh metodiky merania: MUDr. Pavel Malovič, PhD., MPH, 
Klinika telovýchovného lekárstva, fyziatrie a rehabilitácie, Univerzitná nemocnica Bratislava)



BMI
je skratka výrazu Body Mass Index – Index telesnej hmotnosti. Tento index je jedným z najpoužívanejších ukazovateľov pri meraní 
obezity.
Jednoduchým výpočtom môžete zistiť, v akej kategórii sa nachádzate a akému vysokému zdravotnému riziku sa vďaka svojej 
váhe vystavujete.

Nadváha je v súčasnosti najčastejšia lekárska diagnóza v detskom veku. 

BMI = hmotnosť v kg : (telesná výška v m)2

(Napríklad: žena, ktorá meria 165 cm s hmotnosťou 66 kg má hodnotu indexu BMI 24,2, teda normálnu hmotnosť.
66:1,652 = 66:2,7225 = 24,2)

Cholesterol
je pre organizmus nevyhnutný, pretože je základnou stavebnou jednotkou pre niektoré hormóny, na výstavbu bunkových membrán, 
nervových obalov a iných tkanív. Ak je ho však v krvi príliš veľa, môže sa usádzať v stene artérií, a tým zužovať ich priesvit a spôsobo-
vať vznik aterosklerózy, kvôli ktorej môže dôjsť k infarktu myokardu alebo náhlej cievnej príhode. Cholesterol sa nachádza v potravi-
nách živočíšneho pôvodu – vnútornosti, mäso, údeniny, mliečne produkty, vaječný žĺtok. Denná odporúčaná dávka je pod  300 mg.

BMI Kategória Riziko

pod 18,5 Podváha Stredné až vysoké

18,5–24,9 Normálna hmotnosť Nízke

25,0–29,9 Nadváha Zvýšené

30,0–34,9 Obezita 1. stupňa Stredné

35–39,9 Obezita 2. stupňa Vysoké

nad 40 Obezita 3. stupňa Životu nebezpečné



HDL „dobrý“ cholesterol odvádza prebytočný cholesterol von z organizmu, tým znižuje jeho hladinu v krvi a znižuje riziko 
aterosklerózy. Čím vyššia je hladina HDL cholesterolu, tým lepšie pre vaše srdce.

LDL „zlý“ cholesterol naopak riziko aterosklerózy zvyšuje, zvyšuje riziko upchávania ciev. Jeho koncentrácia v krvi by teda 
mala byť nízka.

Triacylglyceroly telo využíva ako zdroj energie a spolu s cholesterolom ich prijíma z potravy. Väčšina triacylglycerolov sa na-
chádza v tukových vrstvách pod kožou a okolo životne dôležitých orgánov, ktoré takto chráni. Zvýšené hladiny triacylglycerolov 
však zvyšujú riziko srdcovo-cievnych ochorení.

Glykémia/Glukóza
je koncentrácia cukru v krvi. Odráža aktuálny stav, okamžitú hodnotu v danej chvíli. Glykémia nalačno má byť do 5,6 mmol/l 
a 2 hodiny po jedle do 7,5 mmol/l.

Krvný tlak
Krvný tlak sa vyjadruje dvoma číslami:
Horné číslo vyjadruje systolický krvný tlak (alebo „pumpujúci“ tlak) – je to maximálny tlak pri zmrštení srdca. Dolné číslo vyjad-
ruje diastolický (alebo „kľudový“ tlak) – je to minimálny tlak krvi pri ochabovaní srdcového svalu. Vzostup  krvného tlaku môže 
byť aj štandardnou reakciou tela na fyzickú alebo psychickú záťaž a je prirodzený a potrebný. Ak však krvný tlak dlhodobo 
neklesá pod hodnotu 140/90 mmHg, a to hlavne v pokoji, je potrebné vyhľadať lekára.

Obvod pása
Jedným z rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení je centrálna 
obezita, t. j. obezita typu jablko, pri ktorej sa podkožný tuk ukladá najmä 
v oblasti brucha a hrudníka. Pokiaľ ste žena a váš obvod pása presahuje 
88 cm, alebo muž s obvodom pása väčším ako 102 cm, ohrozuje vás aj 
tento rizikový faktor.



Percentuálny podiel tuku v tele
predstavuje množstvo tuku vzhľadom na celkovú hmotnosť tela vyjadrený v percentách.

Percentuálny podiel kostrového svalstva
Svalstvo delíme na dva typy – svalstvo vnútorných orgánov a kostrové svalstvo, ktoré slúži na pohyby tela. Vyšší podiel kostro-
vého svalstva znamená, že telo dokáže spaľovať energiu ľahšie, takže je menej pravdepodobné, že sa premení na tuk. Vďaka 
tomu sa cítime zdravší a plní energie.

Viscerálny tuk
je tuk obklopujúci vnútorné orgány. Priveľa viscerálneho tuku býva spätý s vyšším obsahom tuku v krvnom riečišti, ktorý môže 
viesť k bežným ochoreniam typu hyperlipidémie a cukrovky.

NIEKOĽKO FAKTOV A ODPORÚČANÍ

80 % Slovákov nevie, akú má hladinu cholesterolu v krvi.

Pokles hladiny celkového cholesterolu o 1 % je spojený s poklesom 
kardiovaskulárneho rizika o 2 - 3 %.
 
Cholesterol potrebujeme, avšak na druhej strane jeho vysoké hla-
diny môžu spôsobiť závažné ochorenia. Hladinu cholesterolu mô-
žeme regulovať správnou životosprávou, pohybom a prípadne aj 
liečbou.



Aby sme vedeli posúdiť riziko aterosklerózy (kôrnatenie stien tepien), je dôležité, aby sme pri celkovom zvýšení cholesterolu 
poznali podiel LDL „zlého“ cholesterolu, ako aj HDL „dobrého“ cholesterolu v našom tele. Ideálna je čo najnižšia hodnota LDL 
a čo najvyššia hodnota HDL cholesterolu.
  
Odborníci odhadujú, že po redukcii abdominálnej obezity (definovaná ako obvod pása > 102 cm u mužov a > 88 cm u žien) 
a znížení hladiny celkového resp. LDL cholesterolu, by u slovenskej populácie mohlo dôjsť k poklesu kardiovaskulárnej úmrtnos-
ti a chorobnosti v priebehu nasledujúcich 20 rokov o minimálne 30 až 40 %.
 
Zdravý životný štýl jednoznačne vylučuje fajčenie, aj jedna cigareta denne zvyšuje riziko vzniku infarktu myokardu na dvojná-
sobok.
 
Nadváha a obezita sú najdôležitejšími predpovednými faktormi vzniku diabetu 2. typu.
 
Pohyb patrí k základným a zároveň najlacnejším prostriedkom prevencie civilizačných ochorení. Napriek tomu je nedostatok 
pohybu v súčasnosti  najzanedbávanejším rizikovým faktorom týchto ochorení. Pritom na základe odporúčaní Svetovej zdravot-
níckej organizácie už 30 minút pohybu päťkrát týždenne významne znižuje riziko civilizačných ochorení.
  
Poznáte svoje číslo srdca?

0 – 30 – 5 – 120 – 80
Európske číslo zdravia srdca: 0 – 30 – 5 – 120 – 80   

(0 znamená nefajčenie, číslo 30 znamená 30 minút potrebnej mini-
málnej fyzickej aktivity denne, číslo 5 stanovuje vhodnú hladinu cel-
kového cholesterolu, ktorá má byť nižšia ako 5 mmol/l a hodnota 
120 – 80 určuje výšku systolického a diastolického krvného tlaku 
na úrovni celej populácie – sú to hodnoty, ktoré hovoria o ideálnom 
tlaku krvi.)



Udržujte si správnu váhu.
Ide o jednoduchú matematiku - energetický príjem musí byť v rovnováhe s výdajom. Zistite si koľko vážite a koľko energie je 
správne denne prijímať.

  
Jedzte menej a často.

Jedzte častejšie, menšie porcie - ideálne päť porcií pestrej a vyváženej stravy denne. 
Jedzte pomaly a jedlo si v rámci možností vychutnajte. Pozor na častú chybu: celý 
deň takmer nič nezjem a večer by som „zhltol“ celú chladničku. Častejší príjem potra-
vy je omnoho zdravší a efektívnejší na udržanie váhy. 

Nezabúdajte na ovocie a zeleninu.
Jedálny lístok bohatý na ovocie a zeleninu je najlepším pomocníkom v boji proti chorobám. 

Naučte jesť ovocie a zeleninu aj vaše deti a denne si doprajte pestrý 
výber ovocia a zeleniny.

 
Bez vody ani krok.

Okrem pravidelného a zdravého stravovania je dôležitý aj pravidelný prí-
jem tekutín, ktorý je k udržaniu života a zdravia nevyhnutný. Denne vypite 
aspoň 2,5 - 3 l tekutín, v teplom počasí a pri zvýšenom energetickom výdaji aj 
viac. Najlepšia je voda a radšej nesladená a bez sýtenia CO2. Vodu je možné striedať s bylinkovými 
a ovocnými čajmi, prípadne prírodnými ovocnými šťavami.
Pre deti je často charakteristická vyššia fyzická aktivita a tento nadmerný temperament si vyžaduje vyšší 
prísun tekutín. Preto deťom nikdy nebránime dosýta sa napiť, zásadne im však ponúkame vodu resp. 
minerálnu vodu, aby nepili len z dôvodu sladkej chuti malinovky, ale z dôvodu skutočného smädu.

       
Sladké a slané.

Vyberajte si potraviny s nízkym obsahom cukru a obmedzte aj slané jedlo. Pri varení menej soľte. Slad-
kosti, slané pochutiny a údeniny naše telo skutočne nepotrebuje.



Tuky v prvej línii.
Uprednostňujte jedlá s nízkym obsahom tuku a cholesterolu. Tuky by mali tvoriť približne 30 % 
celkového denného príjmu energie. Hlavne v tučnom mäse, salámach, syroch a v masle je množstvo 
nasýtených mastných kyselín, ktoré zvyšujú riziko obezity, zvýšenej hladiny cholesterolu, kardiovas-
kulárnych i nádorových ochorení.

Pravidelnosť.
Dôležitá je aj pravidelná životospráva, pravidelné striedanie práce a relaxácie, dostatok oddy-

chu a spánku.
  
Zdravá výmena.

Nahraďte potraviny z bielej múky celozrnný-
mi, namiesto tučného mlieka a tučných 

mliečnych výrobkov zvoľte radšej „ľah-
šie“ varianty. Dávajte prednosť netučnému 

mäsu a rybám pred tučným bravčovým mäsom.
  

Prírodné bielkoviny.
Do svojho jedálnička pravidelne zaraďujte živočíšne bielkoviny.  

Ideálnymi zdrojmi živočíšnych bielkovín sú chudé mäso, kuracina, mlieko a mliečne výrobky, syry, 
jogurty a ryby (aspoň raz v týždni).

 
Myslite na zdravie vašej rodiny.

Stravovacie návyky vytvárate deťom vy, rodičia. Veďte svoje deti k pohybu a zdravému stravovaniu. 
Nebojte sa experimentovať a skúšať zdravé a nízkotučné potraviny, ktoré sa vymykajú reklame a trendu 
fast foodov. Pri príprave jedla voľte zdravú úpravu (jedlá varené, dusené, pripravované v alobale, na tefló-
ne bez tuku, bez omáčok a zápražiek, doplnené zeleninou – surovou, varenou, dusenou).



Bez pohybu to nejde.
Pohyb je prirodzenou súčasťou ľudského organizmu, ktorý bez neho trpí. Doprajte preto sebe aj svojej rodine každý deň dosta-
tok pohybu. Pohybu venujte aspoň pol hodinu minimálne päťkrát týždenne. Začnite s dlhými svižnými prechádzkami alebo 
plávaním, po čase si zajazdite s deťmi trebárs na bicykli či na inline korčuliach.

  
Využite každú príležitosť k pohybu.

Existuje množstvo príležitostí na pohyb. Nemusíte napríklad čakať na autobus na rovnakej zastávke, 
prejdite pešo na ďalšiu. Pokojne zaparkujte ďalej od miesta, kde ste chceli pôvodne zastať. Aspoň sa 
kúsok prejdete.

 
Neodpočívajte v pokoji.

Víkend a voľný čas cez týždeň alebo dovolenka nie je iba príležitosť na „preležanie“, ale na 
zotavenie sa. Najlepší pre organizmus je aktívny oddych. Pohyb neznamená nevyhnutne beh 
alebo vzpieranie činiek – je to aj prechádzka, bicyklovanie alebo práca v záhrade či do-
mácnosti.

 
Do pohybu zapájame celú rodinu.

V prítomnosti rodinných príslušníkov sa aktívny pohyb nezdá „únavný“, je pre organiz-
mus prijateľnejší, budete sa cítiť v lepšej nálade a harmónii. Je to aj príležitosť 
k tomu, aby bola rodina spolu čo najčastejšie.

 
Pohyb je najlepší liek proti duševnému vyčerpaniu.

Zbaviť sa najrozličnejších následkov stresu a prepracovania, depresií, ne-
urózy či porúch nálady, pomôže správne dávkovaný aktívny pohyb. Zlep-
šuje koncentráciu, zvyšuje kreativitu a zlepšuje psychickú výkonnosť. Je 
všeobecne známe, že príjemne fyzicky vyčerpaný človek má oveľa lepšie 
nápady a konštruktívnejšie myslenie.

Odborná spolupráca: MUDr. Alžbeta Béderová, CSc., Poradňa zdravia pri RÚVZ Bratislava
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