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SR   Slovenská republika 
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TG   Triglyceridy 

ÚVZ SR  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

VÚC   Vyššie územné celky 
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Úvod 

 Nadváha a obezita predstavujú hlavný zdravotný problém súčasnej populácie. Počet 

obéznych osôb sa neustále zvyšuje. Týka sa to epidemického šírenia detskej obezity, v 

dôsledku čoho sa u detí vyskytujú vážne fyzické a psychické ochorenia a zvyšuje sa riziko 

ochorení a úmrtí v mladšom veku. 

Obezita sa definuje ako nadmerné uloženie tuku v organizme a je najčastejším a 

najrozšírenejším chronickým metabolickým ochorením na svete, postihujúcim všetky vekové 

kategórie, bez rozdielu pohlavia, v hrozivom a stále väčšom rozsahu. Obezita sa stala 

celosvetovou pandémiou a v súčasnosti sa považuje za hlavnú hrozbu zdravotného stavu 

populácie (graf č. 1, graf č. 2).  Od roku 1980 sa prevalencia obezity strojnásobila v mnohých 

krajinách európskeho regiónu a počet tých, ktorí sú postihnutí, kontinuálne narastá do 

alarmujúcich rozmerov (obrázok č. 1). Nepriaznivú situáciu vo výskyte obezity dokresľuje aj 

prieskum zvýšených hodnôt BMI u 25 – 64 ročných žien a mužov sledovaných v programe 

CINDI skríning v rokoch 1993, 1998, 2003 a 2008 (graf č. 3, graf č. 4). Vekovo 

štandardizované stredné hodnoty BMI u žien a mužov zobrazuje graf č. 5 a graf č. 6. 

Obezita je taktiež zodpovedná za 2 – 8 % všetkých výdavkov na zdravotníctvo a 10 – 13 

% úmrtí v rôznych častiach európskeho regiónu. V súčasnosti sa obezita považuje za jednu 

z najväčších výziev verejného zdravotníctva v 21. storočí.   

V súčasnosti sa jednotlivé ciele a úlohy Národného programu prevencie obezity 

realizujú prostredníctvom jednotlivých subjektov. Zmena správania ľudí si vyžaduje aktívnu 

účasť súkromných spoločností od výrobcov jedla po supermarkety, vládne sektory (vrátane 

obchodu, poľnohospodárstva, zdravia, dopravy, práce, mestského plánovania, výchovy a 

športu), ako aj miestnej vlády a samotných komunít  (obrázok č. 2).  
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1. Cieľ Národného programu prevencie obezity 

Zámerom Národného programu prevencie obezity je vytvoriť spoločensky prospešný 

systém, ktorý povedie k zníženiu incidencie a prevalencie nadhmotnosti a obezity v populácii 

a eliminuje epidemický výskyt nadhmotnosti a obezity. Sekundárnym efektom programu je 

vo vzájomnej interakcii s preventívnymi programami, špecificky orientovanými na vybrané 

chronické ochorenia, zníženie počtu nových prípadov ochorení súvisiacich s nadhmotnosťou 

a obezitou, ako aj zníženie výskytu a vplyvu ostatných modifikovateľných rizikových 

faktorov týchto ochorení. Ciele programu:  

1. zabrániť vzniku nadhmotnosti a obezity u detí, 

2. zastaviť nárast počtu občanov  trpiacich nadhmotnosťou a obezitou, 

3. znížiť počet občanov trpiacich nadhmotnosťou a obezitou.  

 

1.2 Cieľové skupiny  

Za cieľové skupiny programu  boli zvolené skupiny populácie, u ktorých je 

pravdepodobnosť, že s ohľadom na súčasný stav determinantov zdravia u nich dôjde k vzniku 

a rozvoju chronických ochorení, alebo je u nich možné dosiahnuť želanú zmenu spôsobu 

života a eliminovať tak vznik ochorení súvisiacich s obezitou v budúcnosti:   

o dospelí od 18 rokov s normálnou hmotnosťou - so zámerom podpory  zdravia a 

prevencie rozvoja  nadhmotnosti a obezity, 

o dospelí od 18 rokov s nadhmotnosťou (BMI 25 – 29,9) alebo s vysokým rizikom 

rozvoja nadhmotnosti a chorôb so známym vzťahom k obezite, so zámerom zníženia 

nadhmotnosti a stabilizácie redukovanej hmotnosti, 

o deti a mládež do 18 rokov s normálnou hmotnosťou - so zámerom podpory zdravia a 

prevencie rozvoja nadhmotnosti a obezity, 

o deti a mládež do 18 rokov s nadhmotnosťou alebo s vysokým  rizikom rozvoja 

nadhmotnosti a jej komplikácií, so zámerom zníženia telesnej hmotnosti a jej 

stabilizácie.  

 

1.3 Nástroje na realizáciu cieľov  

 Nástroje realizácie jednotlivých cieľov NPPO boli stanovené pri schválení 

samostatného Národného programu prevencie obezity dňa 9. januára 2008, nástroje sú 

identifikované na základe eliminácie vzniku obezity a prispievajú k zlepšeniu prevencie 

obezity obyvateľstva na Slovensku. Činnosťou plnenia daných cieľov NPPO sú programy, 

projekty, aktivity vo významných dňoch, kampane  a iné, ktoré  sa realizujú v rámci  
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stanoveného nástroja, sú koordinované jednotlivými regionálnymi úradmi verejného 

zdravotníctva v Slovenskej republike a jednotlivými subjektmi.  

 

1.4 Realizácia cieľov  Národného programu prevencie obezity 

 Pre dosiahnutie stanovených cieľov boli stanovené dve základné oblasti, v ktorých by 

mali byť vykonávané aktivity - výživa a fyzická aktivita. 

Pri príprave opatrení pre oblasť výživy sa aplikovali skúsenosti, princípy a aktivity, 

ktoré vychádzajú z Programu ozdravenia výživy obyvateľstva Slovenskej republiky. 

Opatrenia smerovali do týchto oblastí: 

o zníženie príjmu energie zo všetkých tukov, posun spotreby tukov od nasýtených k 

nenasýteným a k vylúčeniu transmastných kyselín, 

o obmedzenie spotreby živočíšnych tukov, najmä mäsa a mäsových výrobkov s vyšším 

obsahom tuku, tučných mliečnych výrobkov, 

o zvýšenie spotreby rýb, kyslomliečnych výrobkov s nízkym obsahom tuku, 

nenasýtených mastných kyselín, najmä omega-3 mastných kyselín, 

o zníženie príjmu energie z voľných cukrov,  

o zvýšenie spotreby zeleniny a ovocia v čerstvom prírodnom stave, strukovín, 

celozrnných výrobkov a orechov. 

 

Úroveň pohybovej aktivity občanov Slovenskej republiky ešte stále nie je dostatočná 

a zdraviu prospešná kondičná pohybová aktivita ešte stále nie je súčasťou bežného denného 

programu. Preto je potrebné aplikovať simultánne oba prístupy, vykonávať dôslednú výchovu 

občanov všetkých vekových kategórií, ale i vytvárať možnosti, príležitosti na splnenie svojich 

potrieb, očakávaní v oblasti pohybovej aktivity. V oblasti fyzickej aktivity boli opatrenia 

zamerané na:  

o zníženie počtu detí a dospelých, ktorí nevykonávajú žiadnu pohybovú aktivitu,   

o zvýšenie počtu detí a dospelých, ktorí vykonávajú aspoň 30 minút zdraviu prospešnú 

pohybovú aktivitu denne,  

o pozitívne rozvíjanie a menenie prostredia a jeho faktorov, tak aby boli aktívne 

vytvárané možnosti a príležitosti pre zdraviu prospešnú pohybovú aktivitu.  
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2. Hodnotenie plnenia Národného programu prevencie obezity 

Hodnotenie sa zameriava  na intervencie a činnosti, ktoré sa realizovali 

prostredníctvom jednotlivých subjektov: MZ SR, MŠ SR, MK SR, VÚC a obce, Úradu vlády 

Slovenskej  republiky, MP SR, MVRR SR, MDPaT SR, MPSVR SR a poradenských centier 

ochrany  a podpory zdravia (ďalej len „poradňa zdravia“) pri RÚVZ v SR od 9. januára 2008 

do 9. januára 2010 trvale v rámci  cieľov, nástrojov a  základných opatrení vyplývajúcich 

z  oblasti výživy, pohybovej aktivity a v súlade s nástrojmi a princípmi uvedenými 

v programe tak, aby tieto aktivity prispievali k jej napĺňaniu a zlepšeniu verejného zdravia. 

 

Správa o plnení NPPO Slovenskej republiky za obdobie 2008 – 2010 sumarizuje 

aktivity realizované v troch častiach: 

1. Spoločná oblasť 

Výchova a vzdelávanie 

Média a komunikácia 

Zdravotníctvo 

Socioekonomické faktory prostredia 

2. Pohybová aktivita 

Budovanie športovísk 

Dopravná infraštruktúra 

3. Výživa 

Poľnohospodárska politika 

Trh a marketingové stratégie 

 

2.1 Spoločné oblasti 

2.1.1   Výchova a vzdelávanie 

2.1.1.1 Cieľ: Zavedenie systému výchovy ku zdraviu vzdelávaním na všetkých 

úrovniach a typoch škôl 

Nástroj: Príprava legislatívnej úpravy pre zavedenie systému vzdelávania. 

Jednotlivé subjekty Realizované aktivity 

ministerstvá  

Uvedený cieľ je zapracovaný v štátnych vzdelávacích 
programoch; pohybová aktivita a zdravý spôsob života sa 
objavuje v cieľoch viacerých predmetov, napríklad telesnej a 
športovej výchovy, biológie, etickej výchovy, techniky a sveta 
práce. Vzdelávacie oblasti sú spojené so zdravím, zdravým 
životným štýlom, pohybovou a športovou činnosťou a 
zahŕňajú základné poznatky o význame pohybových aktivít pre 
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zdravie, prevenciu ochorení, správnu životosprávu, športovú 
činnosť a jej organizovanie, pohybovú výkonnosť jej 
hodnotenie a pohybové prostriedky. MŠ SR disponuje štyrmi 
modulmi vyučovacieho predmetu telesná a športová výchova - 
zdravie a jeho poruchy, zdravý životný štýl, zdatnosť a 
pohybová výkonnosť a športové činnosti pohybového režimu. 

vyššie územné celky 
a obce, zriaďovatelia škôl 
a školských zariadení 

Téma výchovy ku zdraviu bola priebežne zapojená do 
vyučovacieho procesu v rámci medzipredmetových vzťahov 
na rôznych vyučovacích predmetoch prvého aj druhého stupňa 
ZŠ (napr.: výtvarná výchova, občianska výchova, etická 
výchova, hudobná výchova, telesná výchova). 

Úrad verejného 
zdravotníctva SR a 
regionálne úrady verejného 
zdravotníctva  

RÚVZ v SR v spolupráci s MŠ, ZŠ a strednými školami 
mestské úrady, školské úrady  realizovali zdravotnovýchovné 
aktivity, zamerané na zásady zdravého životného štýlu, na 
zdravé výživové návyky; zvýšenú pozornosť pri aktivitách 
venovali pohybovej aktivite, ktorá má významnú úlohu 
v prevencii nadváhy a obezity u detí a mládeže. 

 

2.1.2   Cieľ:  Zvýšenie zdravotného povedomia detí a mládeže 

Nástroj: Voľnočasové aktivity zamerané na zmenu životného štýlu, najmä školou 

organizovaná športová aktivita a vzdelávanie v oblasti zdravej výživy.   

Jednotlivé subjekty Realizované aktivity 

ministerstvá  

V spolupráci s Národným osvetovým centrom bol 
spropagovaný zdravý spôsob života, boli organizované 
podujatia pre deti a mládež, zamerané na zdravú výživu, 
prevenciu obezity a športové aktivity detí a mládeže. 
V rámci uvedeného cieľa boli realizované voľnočasové 
aktivity formou prednášky (v niektorých prípadoch spojených 
aj s ochutnávkou jedla), násteniek, besied, kvízov, príspevkami 
s uvedenou tematikou do regionálnej tlače, na webové stránky, 
distribúciou zdravotnovýchovného materiálu, premietaním 
filmov pre školskú mládež, ktoré boli zamerané na dosiahnutie 
zníženej konzumácie sladkostí, sladených nápojov, 
živočíšnych tukov a zároveň na zvýšenie konzumácie ovocia 
a zeleniny, s cieľom prispieť k zníženiu nadváhy detí 
predškolského a školského veku. 

vyššie územné celky 
a obce, zriaďovatelia škôl 
a školských zariadení 

Mestá podporovali aktivity venované športu a pohybu, 
športové súťaže, turistické vychádzky do blízkeho okolia a 
organizovali dni zdravej výživy. 
Školy organizovali lyžiarske výcvikové a plavecké kurzy, 
školy v prírode, priateľské zápasy v loptových hrách, 
stolnotenisové turnaje, atletické olympiády, športové, 
turistické, tanečné krúžky a zabezpečovali premietanie filmov. 
Mestské úrady zvyšovali zdravotné povedomie detí MŠ a ZŠ 
prostredníctvom pravidelného cvičenia, divadelných 
predstavení s tematikou zdravia, pohybu a edukačných aktivít 
v prírodnom prostredí. 
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Úrad verejného 
zdravotníctva SR a 
regionálne úrady verejného 
zdravotníctva  

V spolupráci s MŠ, ZŠ a špeciálnymi školami sa začal 
realizovať  celoslovenský projekt Schéma školského ovocia, 
ktorého všeobecným cieľom je zvýšenie konzumácie ovocia 
a zeleniny, predchádzanie chorobám z nadhmotnosti a obezity, 
zníženie počtu detí s nadhmotnosťou a obezitou a taktiež 
edukácia vo  výchovno–vzdelávacom procese. 
ÚVZ SR a RÚVZ v SR sa zúčastnili celonárodného projektu 
GYM - fit, ktorý je  určený pre deti a mládež a následne aj pre 
dospelú populáciu. Hlavným cieľom projektu je ukázať deťom 
možnosti aktívneho trávenia voľného času, zvyšovanie telesnej 
zdatnosti všetkých vekových skupín obyvateľstva formou 
spontánnej pohybovej aktivity podporovanej výchovou k 
zdravému životnému štýlu. Súčasťou aktivít v rámci projektu 
bolo meranie BMI indexu, poučenie detí a učiteľov o zdravej 
výžive a boji s nadváhou a obezitou. Účasť ÚVZ SR a RÚVZ 
v SR spočívala v príprave a usporiadaní zdravotno-
výchovných aktivít súvisiacich s propagáciou zdravého 
životného štýlu – besedy a prednášky. 
Na zvýšenie zdravotného povedomia detí a mládeže v oblasti 
zdravej výživy boli realizované RÚVZ v SR pre deti a mládež 
všetkých typov škôl besedy i rôzne iné projekty na regionálnej 
i celonárodnej úrovni. 

 
2.1.3 Cieľ: Zvýšenie zdravotného povedomia občanov v produktívnom 

a postproduktívnom  veku 

Nástroj: Voľnočasové aktivity zamerané na zmenu životného štýlu, najmä organizovaná 

športová aktivita a vzdelávanie v oblasti zdravej výživy. 

Jednotlivé subjekty Realizované aktivity 

ministerstvá  
V spolupráci s Národným osvetovým centrom bol 
spropagovaný zdravý spôsob života. Ďalej boli realizované  
voľnočasové aktivity formou prednášok a besied.  

vyššie územné celky 
a obce, zriaďovatelia škôl 
a školských zariadení 

Mestá podporovali aktivity venované športu a pohybu, 
športovým súťažiam a turistickým vychádzkam do blízkeho 
okolia. 

Úrad verejného 
zdravotníctva SR a 
regionálne úrady verejného 
zdravotníctva  

V rámci poradenských centier ochrany a podpory zdravia bolo 
vykonané individuálne poradenstvo v oblasti zdravej výživy, 
v oblasti optimalizovania pohybovej aktivity a poskytoval sa 
zdravotno-výchovný materiál. Prostredníctvom monitoringu 
s názvom Sledovanie výživového stavu vybraných vekových 
skupín dospelej populácie (antropometrické vyšetrenie, 24 
hod. stravovacia anamnéza, tlak krvi, pulz, biochemické 
vyšetrenie krvi – celkový cholesterol, HDL, LDL, TG, GLU) 
sa vplývalo na zlepšenie stravovacích návykov u vybraných 
skupín dospelej populácie. 
V rámci projektu Programu podpory zdravia znevýhodnených 
komunít na Slovensku komunitní pracovníci zdravotnej 
výchovy priamo v teréne vykonávali aktivity zamerané na 
témy: Manipulácia s potravinami, Hygiena výživy, Stravovanie 
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detí. 
RÚVZ v SR na svojich webových stránkach uverejňovali 
v rámci plnenia Programu ozdravenia výživy obyvateľov 
Slovenskej republiky  odporúčania v oblasti spotreby potravín 
a stravovacích návykov.  
V  roku 2009 sa realizoval 3. ročník regionálnej kampane 
celonárodnej súťaže Vyzvi srdce k pohybu (aktivity boli 
zamerané na zvýšenie pohybovej aktivity a zmenu životného 
štýlu). 
Zdravotnovýchovné aktivity u klientov v produktívnom veku 
boli venované prevencii hlavných rizikových faktorov 
kardiovaskulárnych ochorení s cieľom zvýšiť zdravotné 
uvedomenie verejnosti o rizikách prispievajúcich k týmto 
ochoreniam, ku ktorým patrí fajčenie, nedostatok pohybovej 
aktivity, nezdravý spôsob stravovania, nadváha a obezita, 
vysoký krvný tlak, vysoká hladina cholesterolu. V rámci 
starostlivosti o rodinu a mladú generáciu bola venovaná 
pozornosť výchove a vzdelávaniu mladých matiek v oblasti 
zdravého životného štýlu a starostlivosti o dieťa počas 
materskej dovolenky (prednášky). V spolupráci s mestskými 
úradmi a školskými správami v starostlivosti o seniorov bola 
venovaná pozornosť k zlepšeniu životného štýlu, zdravotnému 
uvedomeniu starších ľudí a eliminácii sociálnej izolácie, ktorá 
má negatívny vplyv na mortalitu a morbiditu starších ľudí 
s cieľom využiť vzájomne prospešnú aktivitu seniorov – 
lektorov. 

 
2.2   Médiá a komunikácia 

2.2.1 Cieľ: Zvýšenie informovanosti občanov v produktívnom veku o zdravom 

spôsobe života 

Nástroj: Pravidelné a kontinuálne mediálne kampane. 

Jednotlivé subjekty Realizované aktivity 

ministerstvá  

Plnenie uvedeného cieľa je trvale zabezpečené 
prostredníctvom legislatívnych nástrojov, a to ustanovením 
povinnosti pre verejnoprávnych vysielateľov vysielať 
programy podporujúce zdravie a zdravý životný štýl. Podľa 
ustanovenia § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 16/2004 Z. z. o 
Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov medzi 
hlavné činnosti Slovenskej televízie patrí vysielanie 
väčšinového podielu programov vo verejnom záujme, pričom 
podľa ustanovenia § 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov programom 
vo verejnom záujme je aj program, ktorý podporuje zdravý 
životný štýl, ochranu života a zdravia. Obdobne to platí podľa 
ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 619/2003 Z. z. o 
Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov aj pre 
Slovenský rozhlas.   
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V rámci zvýšenia informovanosti občanov o zdravom spôsobe 
života Národné osvetové centrum pravidelne publikuje články 
v odbornom časopise Národná osveta. 

vyššie územné celky 
a obce, zriaďovatelia škôl 
a školských zariadení 

Mestá v spolupráci s organizátormi kampaní poskytovali 
priestory, vyhlasovali reklamu v rozhlase a v regionálnych 
novinách; informácie boli uverejnené aj na internetových 
stránkach miest, obcí, základných a stredných škôl. 

Úrad verejného 
zdravotníctva SR a 
regionálne úrady verejného 
zdravotníctva  

Na zvyšovanie úrovne informovanosti obyvateľstva o zdravom 
životnom štýle, zdravej výžive boli  využité individuálne, 
skupinové a hromadné metódy zdravotnovýchovného 
pôsobenia a všetky dostupné formy a prostriedky (pravidelné 
prispievanie aktuálnych informácií a článkov v regionálnych 
novinách, vystúpenia v rozhlase a v televízii, prednášky 
a besedy pre cielené skupiny obyvateľstva, ako aj letáky 
vlastnej edície, nástenky). 

 
2.2.2 Cieľ: Využívanie takých marketingových nástrojov, ktoré môžu mať pozitívny 

vplyv na zdravý spôsob života 

Nástroj: Propagácia zdravého životného štýlu na verejných priestranstvách,  vybraných 

inštitúciách (napríklad školy, verejné priestory, inštitúcie a pod.) a aj dôsledná kontrola. 

Nástroj: Štátna podpora a využívanie motivačných  nástrojov pri reklame zdraviu 

prospešných potravín  alebo produktov, výrobkov podporujúcich zdravý spôsob života 

(nezahŕňa výživové doplnky, potraviny určené na špeciálne účely alebo liečivá). 

Jednotlivé subjekty Realizované aktivity 

ministerstvá  
Na podporu zdravého spôsobu života a prevenciu obezity boli 
poskytované priestory na realizáciu aktivít, ktoré boli 
zamerané pre širokú verejnosť. 

vyššie územné celky 
a obce, zriaďovatelia škôl 
a školských zariadení 

Mestá na propagandu zdravého životného štýlu mali a majú 
vyčlenené verejné priestranstvá, ktoré sa kontrolujú a aktuálne 
obnovujú. 

Úrad verejného 
zdravotníctva SR a 
regionálne úrady verejného 
zdravotníctva  

Vo vlastných priestoroch pri príležitosti svetových dní sa 
realizovali panelové výstavy k danej téme,  poskytli sa školám, 
školským zariadeniam, školským úradom, mestským 
a obecným úradom zdravotnovýchovné materiály (plagáty, 
letáky, brožúry a pod.). 

 

2.3   Zdravotníctvo 

2.3.1 Cieľ: Vytvoriť efektívne fungujúci systém podpory zdravia 

Nástroj: Implementácia efektívnych systémových nástrojov (najmä finančné a personálne 

zdroje  vrátane zmeny orientácie niektorých zdravotníckych služieb). 

Jednotlivé subjekty Realizované aktivity 
vyššie územné celky 
a obce, zriaďovatelia škôl 

Niektoré samosprávne kraje vytvárajú efektívne fungujúci 
systém podpory zdravia prostredníctvom odboru zdravotníctva 
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a školských zariadení a humánnej farmácie, ktorý vo svojej činnosti  dbá na plnú 
obsadenosť lekárskych miest primárnej, ale i špecializovanej 
sféry, aby poskytované zdravotnícke služby boli dostupné 
a kvalitné. 

Úrad verejného 
zdravotníctva SR a 
regionálne úrady verejného 
zdravotníctva  

Poradne zdravia pri RÚVZ v SR svojimi edukačnými 
a skríningovými aktivitami predstavujú efektívny model 
ochrany, podpory a rozvoja zdravia. Činnosť je cielene 
zameraná na podporu zodpovednosti pozitívnych postojov 
 k vlastnému zdraviu a presadzovaniu moderných trendov 
v životospráve a výžive obyvateľov. 

 
2.3.2  Cieľ: Monitorovanie výskytu nadváhy a obezity 

Nástroj: Zabezpečenie monitoringu počiatočnej situácie a následného progresu (použitím 

medzinárodne porovnateľnej  metodiky, napr. WHO). 

Jednotlivé subjekty Realizované aktivity 

ministerstvá  
Poskytovali priestory na realizáciu aktivít zameraných na 
podporu zdravého spôsobu života a prevenciu obezity, ktoré sú 
určené širokej verejnosti. 

vyššie územné celky 
a obce, zriaďovatelia škôl 
a školských zariadení 

Mestá v spolupráci s príslušným RÚVZ v SR organizovali 
„Deň zdravia“, počas ktorého poradňa zdravia poskytla 
základné vyšetrenia a zdravotnovýchovné poradenstvo. 

Úrad verejného 
zdravotníctva SR a 
regionálne úrady verejného 
zdravotníctva  

Prostredníctvom všeobecného poradenstva sa sledovala 
prevalencia najzávažnejších rizikových faktorov neinfekčných 
ochorení ako napr.: spôsob stravovania, pohybová aktivita, 
stres, fajčenie, obezita a hypertenzia u klientov. Ďalej sa 
monitoroval výživový stav obyvateľstva SR u vybraných 
skupín dospelej populácie so zameraním sa na stredne ťažkú 
prácu s cieľom sledovať príjem vybraných výživových 
ukazovateľov vrátane príjmu jódu a kyseliny listovej 
prostredníctvom stravovacích zvyklostí, s cieľom vplývať na 
zlepšenie stravovacích návykov, sledovať spotrebu potravín 
podľa druhov v sledovaných populačných skupinách, porovnať 
vývoj výživového stavu v sledovaných populačných skupinách 
a vytvoriť relevantné podklady pre regionálnu a celoštátnu 
realizáciu výživovej politiky u obyvateľov v SR. 

 
2.3.3  Cieľ: Efektívna liečba a kontrola chronických a metabolických ochorení 

a porúch 

Nástroj: Efektívny výkon primárnej prevencie praktickými lekármi vrátane nefarmakologickej 

intervencie. 

Nástroj: Zlepšenie komunikácie a spolupráce medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti 

a orgánmi verejného zdravotníctva (najmä využitie systémových a legislatívnych nástrojov). 

Jednotlivé subjekty Realizované aktivity 

ministerstvá  V zmysle NPPO sa venuje tejto problematike osobitná 
pozornosť v spolupráci so všeobecnými lekármi pre 
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deti, dorast a dospelých. 

vyššie územné celky 
a obce, zriaďovatelia škôl 
a školských zariadení 

V rámci plnenia daného cieľa samosprávne kraje úzko 
spolupracovali s RÚVZ v SR a zdravotnými poisťovňami 
prostredníctvom spoločných  konferencií s vybranými 
skupinami poskytovateľov z krajov, presadzovali danú líniu 
zdravotnej politiky, charakterizovanú  hlavne preventívnym 
zameraním, riešením aktuálnych problémov v poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti na území krajov. 

Úrad verejného 
zdravotníctva SR a 
regionálne úrady verejného 
zdravotníctva  

U detí predškolského i školského veku v rámci preventívnych 
prehliadok u lekárov pediatrov prebiehal monitoring nadváhy 
a obezity. Pri preventívnej prehliadke  v  13. a 17. roku veku 
života sa odoberala krv na cholesterol, bol stanovovaný BMI 
index a  dieťa (adolescent) s diagnostikovanou nadváhou či 
obezitou bolo odporučené do ambulancie endokrinológa. 
U dospelých vzhľadom na nepravidelnosť (dobrovoľnosť) 
preventívnych prehliadok nie je možné dospieť k relevantným 
údajom. 
V rámci primárnej prevencie a nefarmakologickej intervencie 
sa poskytovalo odborné poradenstvo;  v prípade zistenia 
zvýšených hladín sledovaných parametrov boli klienti 
objednávaní na kontrolné vyšetrenia a pri opakovanom zistení 
zvýšení hodnôt sledovaných parametrov boli odporúčaní do 
ambulancie praktického lekára. 
Pracovníci RÚVZ v SR v rámci zlepšenia komunikácie 
nadviazali spoluprácu so všeobecnými lekármi pre deti 
a dorast, so špecializovanými inštitúciami, školami, 
zdravotným personálom, členmi SČK a neziskovými 
organizáciami; odporúčali klientom navštíviť svojho 
obvodného lekára na odborné vyšetrenie a zváženie liečby; 
zaznamenali sa aj prípady, keď lekári odporučili pacientov do 
poradní zdravia. 

 

2.4   Socioekonomické faktory prostredia  

2.4.1 Cieľ: Vytvorenie zdravie podporujúcich podmienok pre zamestnancov   

Nástroj: Dôsledné dodržiavanie povinností zamestnávateľa a aktívny prístup k zmene 

životného štýlu (napr.: podpora športových programov, zmena spôsobu spoločného 

stravovania atď.). 

Jednotlivé subjekty Realizované aktivity 

ministerstvá  
Zo strany ministerstiev bol podporovaný záujem o zdravý 
životný štýl a regeneráciu pri aktívnom prístupe k zmene 
životného štýlu zamestnancov. 

vyššie územné celky 
a obce, zriaďovatelia škôl 
a školských zariadení 

Mestá v rámci  vytvorenia zdravia podporujúcich podmienok 
pre zamestnancov podporovali a podporujú záujem o zdravý 
životný štýl a regeneráciu viacerými výhodami, napr. 
bezplatný vstup do športových zariadení mesta, organizujú 
cvičenia  v rámci celodennej turistickej aktivity,  rôzne 
športové aktivity v telocvičniach škôl. Prostredníctvom 
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poradní zdravia pri RÚVZ v SR zabezpečovali hromadné 
vyšetrenia zamestnancov v spolupráci s vedením podnikov so 
zameraním na zistenie zdravotných rizík, informovanosti 
o aktívnej ochrane a podpore zdravia, ovplyvnenie postojov 
a rizikového správania sa s vylúčením rizikových faktorov. 

Úrad verejného 
zdravotníctva SR a 
regionálne úrady verejného 
zdravotníctva  

V rámci štátneho zdravotného dozoru ÚVZ SR a RÚVZ v SR 
dôsledne kontrolovali povinnosti zamestnávateľa na 
vytvorenie zdravie podporujúcich podmienok pre 
zamestnancov. 

 
3. Oblasť pohybovej aktivity 

3.1   Budovanie športovísk  

3.1.1 Cieľ: Zvýšenie úrovne pravidelnej pohybovej aktivity 

Nástroje:  

- Príprava systémových nástrojov a zdrojov pre revitalizáciu existujúcich športovísk. 

- Umožniť občanom, ale najmä študentom a žiakom voľné (alebo za symbolickú cenu) 

využívanie všetkých dostupných športovísk (napr. školské telocvične a pod.), ktoré nie sú 

primárne zriadené pre komerčné účely. 

- Aktívne nástroje komunálnej a rozvojovej politiky regiónov a obcí zamerané na rozvoj 

zdraviu prospešnej pohybovej aktivity prostredníctvom investícií do  športovísk. 

- Budovanie nových športovísk (výhradne pre zdraviu prospešnú pohybovú aktivitu, najmä 

bežecké, chodecké a cykloturistické chodníky a okruhy) za spoluúčasti štátnej správy 

a samosprávy. 

- Využitie aktivačných prác pre revitalizáciu a budovanie športovísk.   

- Zvýšenie počtu hodín telesnej výchovy. 

- Zabezpečenie vysokého stupňa bezpečnosti, ochrany zdravia a majetku športovísk. 

Jednotlivé subjekty Realizované aktivity 

ministerstvá  

Aktívnym nástrojom komunálnej a rozvojovej politiky 
regiónov a obcí zameraných na rozvoj zdraviu prospešnej 
pohybovej aktivity prostredníctvom investícií do športovísk je 
zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona 
462/2008 Z. z., ktorý upravuje športovú infraštruktúru.  Podľa 
citovaného zákona športovú infraštruktúru obstarávajú štátne 
orgány, samosprávne kraje, obce, národné športové zväzy, 
športové kluby, ako aj iné osoby.  
V rámci vykonávania aktivačnej činnosti formou 
dobrovoľníckej služby poskytovali uchádzači o zamestnanie, 
okrem iného pomoc aj pri poskytovaní služieb v oblasti športu. 

vyššie územné celky 
a obce, zriaďovatelia škôl 
a školských zariadení 

Mestá v rámci aktivačných prác zapájali uchádzačov 
o zamestnanie do udržiavania čistoty na verejných ihriskách 
a do budovania detských ihrísk. Okrem športovísk mestá 



 12

aktívne vytvárali podmienky na budovanie a rozširovanie 
nových cykloturistických chodníkov s výrazným označením 
a dostatočnou propagáciou. 
Samosprávne kraje  v rámci odboru sociálnych vecí 
a zdravotníctva prispievali prostredníctvom projektov na 
materiálno-technické vybavenie škôl a školských zariadení, 
žiakom poskytovali vzdelávacie preukazy, ktoré mohli využiť 
na rôzne športové krúžky a aktivity a zároveň svoju činnosť 
zameriavali na vybudovanie nových telocviční, ihrísk 
a športových areálov. V niektorých materských školách 
prebiehalo cvičenie rodičov s deťmi, telocvične sa 
zapožičiavali za symbolickú cenu, športové areály, 
stolnotenisové herne, multifunkčné ihriská boli prístupné 
žiakom i verejnosti mimo prevádzky školských zariadení. 

Úrad verejného 
zdravotníctva SR a 
regionálne úrady verejného 
zdravotníctva  

Na zvýšenie úrovne pohybovej aktivity sa poskytli priestory na 
cvičenie pre osoby s nadváhou a obezitou, zároveň sa aktívne 
spolupracovalo s primátormi miest a starostami obcí pri 
revitalizácii existujúcich športovísk, pri výstavbe nových 
športovísk a pri možnosti využívania všetkých dostupných 
športových ihrísk pre žiakov, študentov a širokú verejnosť. 

 

3.2   Dopravná infraštrukúra 

3.2.1  Cieľ - Modifikácia dopravnej infraštruktúry akceptujúcej alternatívne spôsoby 

dopravy a pohybovej aktivity  

Nástroj: Aktívne nástroje komunálnej a rozvojovej politiky regiónov a obcí v oblasti 

dopravnej infraštruktúry zamerané na modifikáciu dopravnej infraštruktúry, najmä pri 

budovaní novej, ktorá umožní využívanie chodníkov pre peších a verejných komunikácií 

cyklistami (vrátane súvisiacich aktivít ako chránené cyklistické parkoviská pred školami, 

inštitúciami  atď.).      

Nástroj: Zvýšenie ochrany a bezpečnosti chodcov a cyklistov. 

Jednotlivé subjekty Realizované aktivity 

ministerstvá  

Pre zdraviu prospešnú pohybovú aktivitu sa budovali nové 
športoviská (najmä bežecké, chodecké a cykloturistické 
chodníky a okruhy). Za spoluúčasti štátnej správy a 
samosprávy v roku 2008 boli investičné prostriedky z rozpočtu 
sekcie štátnej starostlivosti o šport MŠ SR poskytnuté  
národným športovým zväzom, s cieľom zabezpečenia účasti na 
letných olympijských hrách v Pekingu 2008. 

vyššie územné celky 
a obce, zriaďovatelia škôl 
a školských zariadení 

Množstvo cyklotrás rôznej obťažnosti na celom území SR 
dáva neobyčajné možnosti pre pohybovú aktivitu rodín, 
rekreačnú turistiku, ale i športové zápolenia aktívnych 
športovcov. 
V mestách sa zvyšovala ochrana a bezpečnosť chodcov 
a cyklistov prostredníctvom zlepšenia osvetlenia 
vyasfaltovaných chodníkov  s budovaním a s podsvietením 
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prechodov pre chodcov. 
Úrad verejného 
zdravotníctva SR a 
regionálne úrady verejného 
zdravotníctva  

Prostredníctvom všeobecného poradenstva bola realizovaná 
podpora a edukácia zdravého životného štýlu zameraná na 
podporu zodpovednosti pozitívnych postojov  k vlastnému 
zdraviu.  

 
 

4. Oblasť výživy 

4.1   Poľnohospodárska politika 

4.1.1 Cieľ - Podpora producentov zdraviu prospešných potravín (najmä potraviny 

s vysokým obsahom vlákniny, celozrnné pečivo, ovocie a zelenina) 

Jednotlivé subjekty Realizované aktivity 

ministerstvá  

V roku 2009 bolo na základe výzvy na predkladanie žiadostí 
v rámci programu „Elektronizácia a revitalizácia zariadení 
školského stravovania 2009“ školami zriaďovaným NSK 
podaných na MŠ SR 22 projektových žiadostí. Úspešných bolo 
8 projektov  (dotácia vo výške 52 900,00 Eur). 
Nadobudnutím účinnosti zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, vo 
väzbe na § 140 školského zákona sú zariadenia školského 
stravovania od 1. 9. 2008 povinné pri výrobe jedál a nápojov 
pre stravníkov dodržiavať odporúčané výživové dávky podľa 
vekových kategórií stravníkov, materiálno-spotrebné normy a 
receptúry vydané MŠ SR, zásady pri zostavovaní jedálnych 
lístkov a finančné podmienky na nákup potravín. 

vyššie územné celky 
a obce, zriaďovatelia škôl 
a školských zariadení 

V mestách v zmysle zásad zdravej výživy a revitalizácie 
zariadení školského stravovania boli vytvorené vhodné 
podmienky pre spoločné  stravovanie žiakov v školských 
jedálňach pri MŠ a ZŠ.  

Úrad verejného 
zdravotníctva SR a 
regionálne úrady verejného 
zdravotníctva  

S cieľom zmeniť zloženie a biologickú hodnotu stravy 
v zmysle zásad zdravej výživy (prostredníctvom ŠZD) sa 
presadzovala zmena výživových návykov detí a mládeže 
v zariadeniach spoločného stravovania. 
Veľký dôraz sa kládol na konzumáciu mlieka a mliečnych 
výrobkov, keďže spotreba mlieka  je na jedného obyvateľa za 
rok v SR nízka; niektoré školy sa zapojili do  školského 
mliečneho programu a do školskej mliečnej ligy DANONE. 

 
4.1.2   Cieľ: Zmena výživových návykov detí a mládeže 

Nástroj: Materiálna a finančná podpora spoločného stravovania s cieľom zmeniť zloženie 

a biologickú hodnotu stravy v zmysle zásad zdravej výživy. Prepojenie a spolupráca 

vedeckovýskumnej základne s potravinárskym priemyslom a odborníkmi v oblasti výživy.    

Jednotlivé subjekty Realizované aktivity 

ministerstvá  V snahe zmeniť stravovacie návyky detí a žiakov v spolupráci 
s Celoslovenskou sekciou pre školské stravovanie MŠ SR 
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pripravilo projekt „Vzdelávanie odborných zamestnancov 
zariadení školského stravovania 2009“. 
V spolupráci s regionálnymi vzdelávacími centrami miest a 
obcí  sa v rámci celého Slovenska organizovali vzdelávacie 
aktivity aj pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov (obce a 
samosprávne kraje), ktoré boli zamerané na: 
-  realizáciu Programu ovocie a zelenina do škôl, 
-  realizáciu Školského mliečneho programu, 
-  pitný režim v školách a školských zariadeniach, 
-  podporné aktivity v rámci úpravy správnych stravovacích 
návykov. 

vyššie územné celky 
a obce, zriaďovatelia škôl 
a školských zariadení 

Samosprávne kraje finančne podporovali rozpočet školských 
stravovacích zariadení s dôrazom na uplatňovanie princípov 
zdravej výživy, zároveň neumožňovali umiestnenie predajných 
automatov v školských zariadeniach s produktmi odporujúcimi 
zásadám zdravej výživy. 

Úrad verejného 
zdravotníctva SR a 
regionálne úrady verejného 
zdravotníctva  

Pri výkone ŠZD sa presadzovali zmeny výživových návykov 
detí a mládeže v zariadeniach spoločného stravovania, zmeny 
zloženia a biologickej hodnoty stravy v zmysle zásad zdravej 
výživy. Veľký dôraz sa kládol na konzumáciu mlieka 
a mliečnych výrobkov. 

 
4.2   Trh a marketingové stratégie  

4.2.1 Cieľ: Zmena výživových návykov populácie v produktívnom veku 

Nástroj: Aktívny výkon úradnej kontroly potravín na všetkých stupňoch výroby spracúvania a 

distribúcie potravín, vrátane oblasti spoločného stravovania z hľadiska deklarovaných 

výživových parametrov. 

Nástroj: Dôsledný výkon štátneho zdravotného a potravinového dozoru v oblasti spoločného 

stravovania z hľadiska súčasných poznatkov o výžive. 

Jednotlivé subjekty Realizované aktivity 

ministerstvá  

MŠ SR  v Pedagogicko-organizačných pokynoch  na školský 
rok 2007/2008 a 2008/2009 vydalo pokyny pre riaditeľov  škôl 
a školských zariadení, v súvislosti so sortimentom potravín 
bufetov, aby tento sortiment bol v súlade pri podávaní stravy 
pripravovaný zo zdravotne neškodných potravín so 
zodpovedajúcou energetickou a biologickou hodnotou, 
ustanovené podľa  § 24 ods. 5 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. 
z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 
Inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy 
Slovenskej republiky odobrali v roku 2009 na analýzu 22 015 
potravinových vzoriek a vykonali celkom 57 162 úradných 
kontrol, t. j. o 7,1 % viac ako v roku 2008, keď bolo 
vykonaných 53 362 úradných kontrol vo výrobe a pri predaji 
potravín. 

vyššie územné celky V rámci uvedeného cieľa sa v školských jedálňach  po obede 
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a obce, zriaďovatelia škôl 
a školských zariadení 

dezerty nahrádzajú  kvalitným ovocím a certifikovanými 
cereálnymi produktmi. 

Úrad verejného 
zdravotníctva SR a 
regionálne úrady verejného 
zdravotníctva  

Daný cieľ sa vykonáva v rámci ŠZD a úradnej kontroly 
v oblasti spoločného stravovania. 
V  roku 2009 RÚVZ v SR vykonali 36 852 kontrol v 17 460 
kontrolovaných potravinárskych prevádzkach vrátane 
zariadení spoločného stravovania; spolu bolo odobratých 
a vyšetrených 18 944 vzoriek potravín, pokrmov,  materiálov 
a predmetov určených na styk s potravinami. 
V roku 2009 sa vykonalo o 9 745 kontrol viac ako v roku 2008 
a skontrolovalo sa o 710 potravinárskych prevádzok viac ako 
v predchádzajúcom roku. 

4.2.2   Cieľ: Zmena výživových návykov detí a mládeže 

Nástroj: Zníženie dostupnosti potravín s vysokým obsahom solí, nasýtených mastných kyselín 

alebo cukru v školách (napr. zákaz automatov na sladkosti, vybrané nealkoholické nápoje 

a pod.). 

Jednotlivé subjekty Realizované aktivity 

ministerstvá  

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, vo 
väzbe na § 140 školského zákona,  sú zariadenia školského 
stravovania od 1. 9. 2008 povinné pri výrobe jedál a nápojov 
pre stravníkov dodržiavať odporúčané výživové dávky podľa 
vekových kategórií stravníkov, materiálno-spotrebné normy a 
receptúry vydané MŠ SR, zásady pri zostavovaní jedálnych 
lístkov a finančné podmienky na nákup potravín. 

vyššie územné celky 
a obce, zriaďovatelia škôl 
a školských zariadení 

Propagácia zdravej výživy sa vykonávala formou nástenky 
v školách a školských jedálňach, súťažami, besedami a 
prostredníctvom vyučovacích predmetov ako je  etika 
a biológia. Zásady zdravej výživy sú predmetom aj viacerých 
projektov, ako napr. „Ovečka“ (zdravé pitie mlieka, príprava 
nátierok s ovocím a zeleninou a ich konzumácia). 

Úrad verejného 
zdravotníctva SR a 
regionálne úrady verejného 
zdravotníctva  

Doplnkové stravovanie na základných a stredných školách je 
zabezpečované formou školských bufetov; v rámci ŠZD bol 
kontrolovaný sortiment predaja (potravín a nápojov), ktorý 
musí byť výživovo hodnotný s vylúčením alkoholických 
nápojov, nápojov s obsahom kofeínu a chinínu, ako 
aj tabakových výrobkov. 
V ZŠ sa inštalovali automaty na mlieko a kyslomliečne 
výrobky, odstránili sa automaty na sladkosti, nepodávali sa 
malinovky, ani sladené nápoje; v školských bufetoch bol 
zmenený sortiment potravín v prospech nízkoenergetických 
a cereálnych výrobkov; do jedálnych lístkov  boli zaraďované 
potraviny s nízkym obsahom soli, menej vyprážaných jedál. 
Predajcovia boli upozornení na to, aby uprednostňovali sladké 
pečivo, sušienky, sušené ovocie pred múčnikmi s vyšším 
obsahom tuku a cukrovinkami. 
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5. Prínos  
 
 I napriek tomu, že na plnenie jednotlivých úloh Národného programu prevencie 

obezity neboli vyčlenené žiadne finančné prostriedky a každý subjekt si aktivity realizoval 

sám v rámci svojich možností, medzi jednotlivými subjektmi sa s cieľom zabezpečiť 

edukačnú činnosť obyvateľstva vytvorili  vzájomné partnerstvá, zlepšila sa komunikácia 

medzi pracovníkmi regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR a všeobecnými 

lekármi. Súčasťou spolupráce jednotlivých subjektov bolo taktiež zameranie sa na plnenie 

aktivít Národného programu prevencie obezity formou individuálnych a skupinových 

intervencií, ako aj realizácia celonárodných programov, zameraných na oblasť ozdravenia 

výživy a pohybovej aktivity. Zároveň sa formou poradenstva sledovala u obyvateľov SR aj 

prevalencia obezity, ktorá patrí medzi najzávažnejšie rizikové faktory neinfekčných ochorení, 

čím sa napĺňal sekundárny cieľ NPPO, a to: zníženie počtu nových prípadov ochorenia 

súvisiacich s nadhmotnosťou a obezitou, ako aj zníženie výskytu a vplyvu ostatných 

modifikovateľných rizikových faktorov týchto ochorení. 

 

6. Návrh odporúčaní 

 Pokračovať v dôslednej implementácii strategických cieľov NPPO na úrovni všetkých 

zainteresovaných subjektov pre dosiahnutie zníženia incidencie a prevalencie obezity na 

Slovensku a vytvorením  spoločensky  prospešného systému, ktorý bude  informovať 

jednotlivé subjekty o  realizácii programu v praxi.  

 Uplatňovať dôsledné definovanie programov, projektov, aktivít a ich zmapovanie 

s dôrazom na kľúčové činnosti, ktoré sú dôležité pre  pokračovanie  programu do budúcnosti. 

 

 

Záver 

 Uvedené aktivity boli realizované v zmysle stratégie NPPO, ktorá je určená na 

upevnenie spolupráce medzi jednotlivými subjektmi na vzájomnú výmenu informácií, 

názorov  a konzultácií súvisiacich s NPPO.   

 Hlavným cieľom Národného programu prevencie obezity je obmedziť výskyt obezity 

a zvrátiť súčasný trend v Slovenskej republike. Program stanovuje rámec, spájajúci hlavné 

subjekty, nástroje, ciele a princípy, ktoré sú  potrebné na  prijatie účinných opatrení v praxi pri 

napĺňaní tohto cieľa.  
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 Napĺňanie jednotlivých čiastkových cieľov programu môže viesť nielen k zníženiu 

výskytu nadhmotnosti a obezity, ale tiež k zlepšeniu celkového zdravotného stavu 

obyvateľstva s poklesom výskytu najčastejších chronických neinfekčných ochorení (najmä 

srdcovocievnych, nádorových a metabolických ochorení). 
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Graf č. 1 Muži s nadhmotnosťou (BMI > 25 – 29.99) a obezita (BMI > 30) 

 
Zdroj: International Association for the Study of Obesity (IASO) 

 

Graf č. 2  Ženy s nadhmotnosťou  (BMI > 25 – 29.99) a obezita (BMI > 30) 

 
Zdroj: International Association for the Study of Obesity (IASO) 
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Obrázok č. 1 Prevalencia obezity od roku 1985 do roku 2007 

 

 
Zdroj: © International Association for the Study of Obesity (IASO),  
London – Feb 2009 
obesity@iaso.org 

 

Graf č. 3 Vekovo štandardizovaná prevalencia zvýšených hodnôt BMI  

u 25 – 64-ročných žien 

 
Zdroj: RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici 
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Graf č. 4 Vekovo štandardizovaná prevalencia zvýšených hodnôt BMI  

u 25 – 64-ročných mužov  

 
Zdroj: RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici 

 

Graf č. 5 Vekovo štandardizované stredné hodnoty BMI - ženy 

 

Zdroj: RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici 
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Graf č. 6 Vekovo štandardizované stredné hodnoty BMI – muži 

  

Zdroj: RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici 

 

Obrázok č. 2 Aktivity na splnenie cieľa NPPO 

 

Zdroj: NPPO 
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