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Trocha histórie 

Predstava o kráse ľudského tela sa v priebehu dejín výrazne menila. V závislosti na 

tom sa menili v jednotlivých historických obdobiach aj názory na ideálnu hmotnosť človeka. 

Dokumentujú to mnohé výtvarné diela - maľby a sochy. V najstarších zachovaných 

kultúrnych pamiatkach napr. u Vestonickej venuši,  štylizácia  ženského tela symbolizuje  

predovšetkým materstvo. Obézna žena bola symbolom  plodnosti a plodnosť symbolom 

dostatku potravy a majetnosti.  Antické umenie však už zobrazuje ľudské telo harmonicky 

vyvinuté, vyšportované. Gréci často zobrazovali bohov ako atlétov. Takéto vnímanie krásy 

ľudského tela pretrvalo s výnimkou stredovekej gotiky až do obdobia renesancie. Vo 

výtvarnom umení sú známe obrazy kyprých žien a mužov od Rubensa či Rembranda, ale aj 

naopak štíhle postavy. 

 Výžive vo vzťahu k zdraviu bola už pred stáročiami venovaná pozornosť. Najstaršia je 

z r. 1900 pred n.l. tzv. Sumerská tabula, obsahuje záznam stravy školského chlapca. Egyptská 

lekárska encyklopédia Papyrus Ebers z r. 1550 pred n.l. obsahuje kapitoly venované detskej 

výžive a významu materského mlieka. Súčasťou stravy boli popisované hlavne ryby, ovocie, 

zelenina a olivový olej, odporúčané boli aj pôstne dni. Na začiatku kresťanskej éry sa napr. 

indická kniha  Carakasamhita zaoberala problematikou výživy. V prácach Hippokrata, Galena 

či ďalších arabských lekárov sa popisuje vzťah medzi výživou a dĺžkou života, nadmernou 

hmotnosťou a predčasnou smrťou. Cirkev na jeho podnet zaradila prejedanie medzi 7 ťažkých 

hriechov. 

 Dlho pretrvával spor či obezitu považovať za ochorenie alebo za prejav zdravia. 

Vyplývalo to z čias vojen a hladomorov, kedy väčšiu šancu na prežitie mali silnejší, tučnejší 

jedinci a tak bola obezita resp. vyššia hmotnosť považovaná za známku blahobytu, ale aj 

známku zdravia. Tento nesprávny názor sa prenášal aj na výživu detí, prejavom zdravého 

dieťaťa bolo dieťa bacuľaté. Vďaka rozvoju lekárskej vedy od konca 19 a v priebehu 20 

storočia bola intenzívnejšie venovaná pozornosť zdravému fyzickému a psychickému vývoju 

človeka. Boli vypracované odporúčané dávky základných živín, minerálov, stopových prvkov 

a vitamínov ktoré zabezpečujú optimálný rast, vývoj a fungovanie organizmu. Napriek tomu 

nie všetky problémy súvisiace so spôsobom výživy sú vyriešené.  Jedným z nich je aj obezita.  

Dnešný záujem o toto ochorenie, označované aj ako epidémia 20 a 21 storočia, súvisí s 

jeho masívnym výskytom v rozvinutej časti sveta. Snáď okrem zubného kazu a dnes aj 



aterosklerózy, neexistuje masovejšie rozšírené ochorenie. Odborníci hovoria : „Obezita je 

luxus, ktorý si nemôžeme dovoliť. Jednak z dôvodov zdravotných, ale tiež etických, keď asi 2 

miliardy ľudí našej planéty vyslovene hladuje, alebo sa nedostatočne stravuje.“ 

V rozvinutých, ekonomicky prosperujúcich spoločenstvách dominuje väčšinou kvalitatívne 

nevyvážená a kvantitatívne nadmerná strava, ktorá spolu s nepravidelným výživovým 

režimom sú jednou z hlavných príčin nadhmotnosti až extrémnej obezity a na ňu nadväzujúce 

komplikácie. V celosvetovom meradle za posledných 20 rokov stúpol jej výskyt o 50%, 

polovica dospelej populácie európskeho regiónu má nadváhu a tretina je obézna.  

Problém sa prenáša už do detského veku, obezita sa pohybuje od 10-30%. Je dokázané, že u 

70-80% obéznych detí pretrváva obezita aj v dospelosti a 30% dospelých  udáva, že boli 

obéznymi už v detstve. Vplyv majú aj genetické faktory, predispozícia čiže sklon. Potvrdzuje 

to tzv. familiárny výskyt obezity, keď 70-80% tučných detí má oboch rodičov obéznych , 40-

50% jedného rodiča a len 7-10% obéznych detí má rodičov s primeranou hmotnosťou. 

Podobne je pozorovaná  obezita  u dvojčiat.   Alarmujúci je fakt, že výskyt má stúpajúci trend. 

Definícia 

Ak chceme  exaktne definovať obezitu treba zdôrazniť, že sa nejedná o nadmernú 

hmotnosť v širšom ponímaní, ale o nadmerné zmnoženie tukového tkaniva. Vzájomný podiel 

troch zložiek kostry, svalstva  a  tukového tkaniva sa v priebehu života mení a je tiež odlišný 

u mužov a žien. Tukové tkanivo patrí k dôležitým zložkám organizmu a tvorí v priemere 15-

30%. Rozlišujeme dva druhy tukového tkaniva, hnedý tuk je uložený v hornej časti tela, 

vnútorne, okolo veľkých ciev. Má termogenetickú úlohu významnú hlavne v období po 

narodení a neskôr stráca svoj význam. Bunky obsahujú viac tukových vakuol a komplexov 

mitochondrií, čo zabezpečuje rýchlu lipolýzu a produkciu tepla. Biely tuk je uložený  v 

podkoží, jeho úloha je mechanická, termoregulačná, metabolická, ako zásobáreň energie. Je 

zaujímavé, že už v prvých hodinách po narodení majú dievčatá väčšie nahromadenie tuku na 

stehnách oproti chlapcom.  

Na posúdenie primeranej hmotnosti boli vypracované rôzne kritériá a indexy. V r. 

1985 bol Americkou národnou asociáciou pre zdravie prijatý a v súčasnosti  najčastejšie 

používaný BMI - čiže body mass index. Významné je tiež posúdenie distribúcie tuku,  čiže 

pomer obvodu pása a bokov WHR.  

Podľa distribúcie tukového tkaniva určujeme aj typy obezity.  

1. Typ androidný , mužský – centrálne ukladanie tuku – ramená, brucho - (typ jablko), 

charakterizovaný zvýšeným pomerom- pás : boky. Tento typ je spájaný s vyššou hladinou 



tukov v krvi - hyperlipidémiou, častejším výskytom infarktu, mozgovej príhody a cukrovky, 

vyššou úmrtnosťou. 

2. Typ gynoidný, ženský – periférne ukladanie tuku – prsia, bedrá, stehná - (typ hruška), 

charakterizovaný nízkym pomerom –pás : boky 

Následky a komplikácie obezity 

Obezita nie je len kozmetická záležitosť. Je to ochorenie ktoré pri dlhodobejšom 

pretrvávaní má významné negatívne následky. Práve preto musí prevencia a terapia začať čo 

najskôr. Keďže obézny nosí so sebou trvalú záťaž nadbytočných kilogramov jeho organizmus 

sa rýchlo unaví a opotrebuje. Častá je znížená rezerva srdca, zvýšená práca srdca- až 

hypertrofia a tuková degenerácia  srdca, znížená vitálna kapacita pľúc- dušnosť, cukrovka, 

zvýšený krvný tlak, hyperlipoproteinémia a hypertriacylglycerolémia, skorý nástup 

aterosklerotického procesu-ischemická choroba srdca, infarkt myokardu, mozgová porážka, 

zvýšená hladina kyseliny močovej - dna, stukovatenie pečene, sklon k žlčníkovým 

komplikáciám, degeneratívne zmeny na kĺboch, postihnutie chrbtice a z toho plynúce 

komplikácie, varixy na končatinách. Častejšie v porovnaní s neobéznymi sú pooperačné 

komplikácie, poruchy menštruačného cyklu ale tiež komplikácie počas ťarchavosti a pôrodu, 

hernie, kožné zmeny- strie, ekzémy a navyše všetko sprevádzané pomerne závažnými 

psychickými poruchami. 

Uvedený popis možných následkov obezity naznačuje aké vážne je toto ochorenie, že ho 

nesmieme podceňovať a s prevenciou začať čo najskôr. Len v tom prípade máme šancu 

dopracovať sa k úspechu.  

Príčiny a prevencia 

Medzi prívodom a výdajom energie musí existovať rovnováha. Časť energie sa 

spotrebuje na bazálny chod organizmu, čiže prácu všetkých orgánov a systémov, zvyšná 

energia sa spotrebuje na fyzickú a psychickú činnosť. Ak z akýchkoľvek príčin, napr. 

zanechanie športovej činnosti, dlhodobé pripútanie na lôžko či sedavý životný štýl, sa zníži 

energetický výdaj  ale adekvátne nezníži energetický príjem, rovnováha je porušená a 

dochádza k ukladaniu tukových rezerv. Energetická  a kvalitatívna dysbalancia sú  

považované za hlavné príčiny alimentárnej obezity.  Práve  v štruktúre  stravy a vo frekvencii 

jej príjmu  došlo v poslednom období k výrazným zmenám. Súvisí to so zmenou životného 

štýlu, spriemyselnením výroby potravín a ich dostupnosťou.   

Významný moment, ktorý sa pri vzniku obezity podceňuje, je tiež výživový režim čiže 

frekvencia denných jedál. Maximum stravy sa kumuluje do poobedňajších až večerných 

hodín, kedy by sme mali už relaxovať. 



Zjavné a skryté tuky 

Kľúčovú rolu zohrávajú tuky. Potreba tukov vekom klesá a záleží aj od fyzickej 

aktivity jedinca. Na dennej tvorbe energie sa tuky majú podieľať 25-30%. Pozor však na 

skryté tuky prítomné v mliečnych, mäsových či obilninových výrobkoch, sladkostiach, tie 

tvoria v príjme až 65%.  

Dôležité však nie je len množstvo, ale hlavne štruktúra prijatých tukov. Platí tu 

tretinové pravidlo zastúpenia jednotlivých typov mastných kyselín.  

Jednou tretinou sa na tvorbe energie majú podieľať nasýtené mastné kyseliny,  

ktorých zdrojom sú maslo, masť, slanina, mäso a mäsové výrobky, mlieko a mliečne výrobky. 

Tieto potraviny obsahujú zároveň veľa cholesterolu. Nasýtené mastné kyseliny zvyšujú 

hladinu „zlého“ LDL cholesterolu v krvi, pretože tlmia v pečeni tvorbu receptorov, ktoré LDL 

cholesterol  v pečeni vychytávajú a spracujú. Keďže je ich málo, LDL cholesterol vo zvýšenej 

miere cirkuluje v krvi a zvyšuje riziko ukladanie sklerotických plátov na stenu ciev,  čím sa 

zníži ich pružnosť a priechodnosť.  

 Druhú tretinu zastupujú mononenasýtené mastné kyseliny, ktorých hlavným 

predstaviteľom je kyselina olejová z radu n-9. Hlavným zdrojom sú rastlinné oleje, napr. 

repkový, ale  hlavne v poslednom čase populárny a zdravý olivový olej. Doplnkovým 

zdrojom sú aj semená a oriešky. Voči cholesterolu sa chovajú neutrálne, resp. ho mierne 

znižujú. 

 Tretiu tretinu v  tvorbe energie zabezpečujú, pre zdravie mimoriadne významné 

polynenasýtené mastné kyseliny. Nachádzajú sa hlavne v rastlinných olejoch - repkovom, 

slnečnicovom, v rastlinných tukoch, orechoch, v tuku rýb a morských živočíchov. Ceníme si 

ich preto, že v pečeni zvyšujú tvorbu LDL receptorov, čím zvyšujú jeho vychytávanie z krvi a  

následné spracovanie v pečeni, takže reálne množstvo voľného rizikového LDL cholesterolu 

v krvi klesá. Významný je zároveň pokles rizika tvorby krvných zrazenín. 

 Polynenasýtené mastné kyseliny  delíme na: n-6  - kyselina linolová, arachidonová  

                                                                         n-3 - kyselina alfa-linolénová,   

                                                                                  EPA-eikozapentaenová, 

                                                                                  DHE - dokozahexaenová 

Kyselina linolová je esenciálna čo znamená, že organizmus si ju nevie syntetizovať a príjem 

musí byť zabezpečený stravou. Z nej potom desaturáciou a elongáciou – chemickými 

pochodmi v pečeni môžu byť syntetizované ďalšie dve významné esenciálne mastné kyseliny 

- linolénová a arachidonová. Esenciálne mastné kyseliny spolu s EPA a DHA prítomných v  



tuku rýb a morských živočíchov sú dôležitými stavebnými prvkami mozgu, čo je významné 

hlavne v období rastu a dospievania.   

 Z pohľadu zdravej výživy je pravdepodobne dôležitejší optimálny pomer v  príjmom 

n-6 a n-3 MK ako celkové prijaté množstvo tukov. Odporúčaný pomer má byť 6:1.   

Maslo či rastlinné tuky 

 Dnes tieto výrobky diferencujeme na margaríny a rastlinné nátierky. Je pravda, že prvé 

margaríny boli lacnou a nekvalitnou náhradou kravského masla. Bez potravinárskych prísad a 

farbív by ostali len nevábnou sivou hmotou, ktorá by asi nelahodila ani oku, ani chuťovým 

pohárikom. Niektorí odborníci na výživu majú výhrady a poukazujú na skutočnosť, že pri 

výrobnom procese ako vedľajší produkt vznikajú trans-izomery mastných kyselín. Tie majú 

takmer rovnaké negatívne účinky ako rizikové nasýtené tuky, zvyšujú tvorbu voľných 

radikálov, hladinu LDL-cholesterolu a urýchľujú proces voľnoradikálových ochorení.  

Pre objektívnosť však treba uviesť, že už od 90 rokov boli zmenou technologického procesu 

trans-mastné kyseliny z väčšiny rastlinných nátierok odstránené na nutrične a zdravotne 

nevýznamné minimum.  Transmastné kyseliny sa nachádzajú vo vysmážaných pokrmoch, 

a jedlách rýchleho občerstveniach, margaríny sa používajú pri výrobe  lístkového cesta, 

tukového trvanlivého pečiva, sušienok, krekrov,  obsahujú ich aj instantné polievky, sušené 

omáčky, dresingy , čipsy.   

 Odporcovia rastlinných tukov a nátierok tvrdia, že je zdravšie natierať si na chlieb 

maslo, hoci obsahuje až šesťdesiat percent nasýtených mastných kyselín a má relatívne 

vysoký obsah cholesterolu. V prípade malých detí je to skutočne pravda, v ich strave 

preferujeme maslo, resp ho len dopĺňame rastlinnými nátierkami. Cholesterol,  ale aj prítomné 

vitamíny rozpustné v tukoch totiž v detskom, vyvíjajúcom sa organizme plnia nezastupiteľné 

úlohy. Výnimkou sú len deti ktoré musia dodržiavať špeciálne diétne režimy. 

V strave dospelej populácie, ktorá nemá problémy a nemá prejavy dyslipidémie, 

odporúčame preferovať kvalitné rastlinné nátierky a iba príležitostne kombinovať so 

živočíšnym  maslom. V prípade prítomnosti rizikových faktorov príjem tuku obmedzujeme 

komplexne a preferujeme výlučne kvalitné rastlinné nátierky so zníženým obsahom tuku. 

 Na trh prichádzajú čoraz kvalitnejšie rastlinné tuky, ktoré sa vyrábajú z čistých 

rastlinných olejov. Farbu im dodávajú len prírodné farbivá. Zloženie mastných kyselín 

má priaznivý efekt na hladinu cholesterolu v krvi a preto sa odporúčajú ako prevencia 

srdcovocievnych ochorení a artériosklerózy. Keďže na rozdiel od masla neobsahujú vitamíny 

v prírodnej forme, obohacujú sa nimi umelo. Najnovšie produkty sa obohacujú napr. o 

kyselinu listovú, vlákninu a rastlinné steroly, ktoré znižujú hladinu rizikového LDL 



cholesterolu. Veľkej obľube sa na trhu tešia nízkotučné, čiže light výrobky s obsahom tukov 

zníženým na päťdesiat až dvadsaťpäť percent.  

Olej či masť 

 V našich domácnostiach sa na tepelnú prípravu jedál a prípravu šalátov najviac 

používajú tri typy rastlinných olejov – slnečnicový, repkový a olivový olej. Obsahujú 

v rôznom pomere nenasýtené mastné kyseliny – mononenasýtenú kyselinu olejovú n-9 

a polynenasýtené kyseliny, linolovú n-6 a linolénovú n-3. Pretože polynenasýtené mastné 

kyseliny sú tepelne aj svetelne labilné, limituje to aj použitie jednotlivých olejov. Oleje sú 

buď rafinované, alebo za studena lisované, čo limituje ich použitie v kuchyni. 

Repkové oleje (Raciol, panenský Bell) dominuje v nich tepelne stabilnejšia mononenasýtená 

kyselina olejová (60%), menej kyselina linolová a kyselina linolénová. Majú dostatok 

vitamínu E, antioxidantu ktorý zabezpečuje stabilitu a kvalitu. Repkový olej je domácou 

alternatívou olivového oleja, je čistý, bezprímesový, má neutrálnu chuť,  ktorá neovplyvňuje 

ani chuť pripravovaného pokrmu. Používa sa  na šetrné, krátke,  jednorázové opečenie 

a dusenie a  v studenej kuchyni.  

Slnečnicové oleje (Heliol, Floriol, Vénusz, Gold, panenský Heliol extra) dominuje hlavne 

polynenasýtená kyselina linolová (65%), čo môže byť pri nešetrnom tepelnom použití 

škodlivé a preto sa tieto oleje používajú ako doplnkové, nie ako základné. Majú neutrálnu 

chuť, sú vhodné aj na  studenú kuchyňu.  

Na fritovanie a vyprážanie sú určené oleje (Fritol a Oliol)  zo  špeciálne vyšľachtenej 

slnečnice či repky. Dominuje v nich kyselina olejová,  čím je zaručená ich tepelná stabilita. 

V olivovom  oleji dominuje kyselina olejová (80%) , ktorá má priaznivé účinky na hladinu 

cholesterolu v krvi, znižuje hladinu „zlého“ LDL cholesterolu. Olivový olej rafinovaný je 

dostatočne tepelne stabilný, znesie bez zmeny kvality ohrev až do 190stupňov a  preto je 

vhodný  aj na vyprážanie, pečenie. 

Rastlinné oleje panenské, lisované za studena nie sú vhodné na tepelnú prípravu, rýchlo 

oxidujú a znehodnocujú sa. Majú vyššiu nutričnú hodnotu a preto sú prednostne určené na 

prípravu šalátov, zálievok, nátierok, dresingov a pod.  

V bravčovej masti dominujú rovnakým zastúpením (43%) kyselina olejová, ale aj  nasýtené 

tuky. Má preto vyšší bod prehriatia bez zmeny kvality, môže sa použiť na dlhšie vyprážanie či 

fritovanie. Vhodnejšie sú však špeciálne rastlinné oleje.  

 



 Rastlinné oleje by v záujme zachovania ich pozitívnych vlastností a kvality mali byť 

balené do tmavých uzatvorených obalov, ktoré zabránia prístupu svetla  a kyslíka zo vzduchu. 

Kyslík zo vzduchu totiž škodí sčasti veľmi citlivým mastným kyselinám, ktoré oxidujú a 

strácajú svoj zdravotný potenciál. Okrem toho ho ukladáme na tmavom a chladnejšom mieste, 

aby do fľašky nepreniklo svetlo s UV žiarením. Pri nízkych teplotách olej síce môže zmeniť 

konzistenciu, nemalo by to však mať vplyv na jeho kvalitu. Oleje nakupujeme v menších 

baleniach a skladujeme ich v chladnej a tmavej komore, resp v chladničke.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


